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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. N 

Prądy narodowościowe w Cerkwi Prawosławnej. Ukini gospodarczy ane. - niemiecki. 
PARYŻ, 31 II. PAT. Ministrowie Briand i Bakanowski ze 

strony Francji oraz ambasador niemiecki von Hósch podpisaił 
dziś prowizoryczny układ gospodarczy francusko-niemiecki usta- 
lający podstawy ostatecznego traktatu, który ma być zawarty 
przed dniem 30 czerwca r. b. w którym traci swą moc uklad 
tymczasowy. 

Nigdy nie dość jest podkreślać rc- 
ls Cerkwi Prawosławnej w Polsce ja- 
ko czynnika ładu. społecznego i spo- 

/ koju politycznego  wšr6d trzymiljono- 
wej rzeszy ludności prawosławnej na- 

szych Ziem wschodnich, 
Cerkiew ta, jako czynnik ładu pań- 

stwowego, na tle tego, co się dzieje. 

dzisiaj w Rosji i na tle antypaństwo- 
wej agitacjj komunistycznej wewnątrz 

naszego państwa, u wylotu naszych 

granic wschodnich, nabiera specjalne- 

go znaczenia twórczego w życiu pań. 

Stwa, - a to przez możność oddziały- 
wania na tę ludność. 

Polityka połska traktowała do nie- 

"dawna zagadnienie ustroju tej Cerkwi 
i ustalenia jej stosunku do państwa 

w płaszczyźnie jedności narodowo- 
ściowej Cerkwi Prawosławnej, co by- 

ło wynikiem kierunku, jaki nadał roz- 
wojowi tego Kościoła pierwszy jego 
Metropolita Jerzy i następca tegoż 
metropolita Djonizy. Obydwaj organi- 
zowali niezależną Cerkiew połską na 

podstawie jej jedności narodowej, ro- 

- syjskiejj obydwaj byli zwolennikami 

ustroju absolutystycznego, różniącego 

się od zasad „sobornych naczał* i 

udziału czynnika świeckiego w zarzą: 
dzie cerkiewnym. | ; 

W. miarę rozwoju narodowych 
ruchów ukraińskiego i tiałoruskiego, 
a w związku z tem kurczenia się Obli- 
cza rosyjskiego Cerkwi, realne warunki 

‚ nakazywały sferom kierowniczym — 

hierarchji naczelnej Cerkwi prawosła- 

wnej — modyfikować swoje zasady 
i zamierzenia przez uwzględnienie do- 

chodzącego coraz mocniej do głosu 

czynnika narodowościowo-wyznanio- 
wego. a 

| W. ruchu narodowym ukraińskim, 
a zwłaszcza białoruskim należy za- 
wsze z całą świadomością odróżniać 

to, co jest istotną potrzebą szerokich 
warstw ludności, od tego co stanowi 
maksymalny, a przeto niezdrowy i 
niepotrzebny program prowodyrow 

| lub demagogów politycznych, a jedno 

| i drugie odróżniać przedewszystkiem 
od antypaństwowej, przez czynniki 
zewnętrzne podsycanej akcji, bolsze- 
wickiej, spekulującej dla swoich ce- 
lów na gruncie rozwijających się na- 
cjonalizmów mniejszościowych. 

Do niedawna polska niezaležna 
f Cerkiew prawosławna miała prawie 

wyłączny charakter i oblicze rosyjskie. 
Fakt ten bardzo łatwo się tłumaczy 
stanowiskiem, jakie zajmowałą Cerkiew 

odegrywała na ziemiach zabranych. 
Następnie fakt ten—oblicza rosyjskie- 
go Cerkwi—był skutkiem nieistnienia 
ruchów nacjonalistycznych ukraińskie- 
go i białoruskiego przed wojną, a 

jeśli i kiełkujących podówczas to nie 
w tych rozmiarach, co po wojnie, od- 
kąd padło wilsonowskie hasło stano- 
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w państwie rosyjskiem i rolą, jaką ' 

wienia ludów o sobie. Niemałej wre- 
szcie wagi była ta okoliczność, že 
duchowieństwo wyższe pochodziło 
ze sfer inteligencji i burżuazji czysto 
rosyjskiej, duchowieństwo zaś niższe 
rekrutowało się z proletarjatu inteli- 
genckiego, sfer urzędniczych, lub za- 
możnego włościaństwa, a jeśli i po- 
chodziło na ziemiach naszych z gniazd 
wiejskich t. zw. „tutejszych*, to wy- 

chodziło z seminarjów prawoslaw- 
nych, po otrzymaniu święceń kapłań- 
skich, gruntownie i na trwałe wypo: 
kostowane ną rosyjsko. 

Świadomość narodowa ukraińska 
wśród duchowieństwa prawosławnego 
Wołynia i Galicji dojrzewała w miarę 

rozwoju ruchu politycznego ukraiń- 

skiego i w miarę budzenia się pod 

wpływem szkolnictwa ukraińskiego 
wśród młodych pokoleń silnego na- 
cjonalizmu południowych „riezunow*. 
W miarę opornego stanowiska kie- 
rowników Cerkwi wobec ruchu ukraiń- 
skiego, wzrastał on i krzepnął, aż za- 
Czął się dzisiaj już wylewać z ram 
ruchu wewnętrznego, nie „dochodzą: 
cego do głosu na zewnątrz, i przy- 
bierać rozmiary zagrażające jedności 
Cerkwi polskiej oraz prowadzące w 
sposób wyraźny do obalenia naczel-- 

nej hierarchji cerkiewnej. 
Zupełnie odmiennie się przedsta- 

wia ruch narodowy białoruski w 

Cerkwi prawosławnej. W ruchu tym 
mniejszą rolę odegrywają pierwiastki 

świadomości narodowej, a większą 

bez porównania względy natury poli- 
tycznej i utylitarnej. RoSyjskie, lub 
zruszczone, jeśli chodzi o pochodzenie 

t, zw. tutejsze, krajowe, duchowieństwo 
obawia się, iż pewnej chwili może się 
znaleźć w położeniu pasterzy bez 
owiec, bez stada i w poczuciu prze- 

sadnej obawy, zaczyna udawać Bia- 

łorusinów. Ruchu tego wśród kleru 
miejscowego nie należy przeceniać, a 

to dla tej prostej przyczyny, że та» 

som, a nawet wybranej inteligencji 
białoruskiej daleko jeszcze do tej 

siły rozpędowej i tego napięcia, jakie 

cechują ruch narodowy ukraiński. 

Wobec -faktu budzenia się świa- 

domości nacjonalnej białoruskiej i o- 
budzonej już ukraińskiej oraz postu- 
latów, wysuwanych w związku z tem 

przez te dwa odłamy prawosławne, 

powinny czynniki państwowe zająć 
stanowisko dobrze przemyślane i wy- 
raźnie określone. Nie może tu być 
niedomówień i niejasności, 

Z jednej strony —trzeba się zasta- 
nowić co leży w interesie państwa: 
czy Cerkiew jednolita prawosławna, 
bez 'uwzględnienia ruchów  narodo- 
wych, czy też Cerkiew podzielona na 
trzy odłamy narodowe: rosyjski, 
ukraiński i białoruski. Z drugiej stro- 

ny trzeba sobie uprzytomnić, która z 

obranych koncepcyj pozwoli utrzy- 
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| p Restauracja Nyšliwska [ 
(MICKIEWICZA 9) : 

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

ы ы й Warszawie. 
Jednocześnie zarząd restauracji <Myśliwskiejj ma zaszczyt zawiadomić 
B Publicznošė, že od dnia 1 kwietnia ais obiadów i kaacji przy- 
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Podaje de *publicznej wiadomości, iż wydane w miesiącu lutym r. b. 
administratorowi Kaj: WMA p br. nie wia: p. Ottonowi Szwojacic: 
kiemu weksię "in blanco, na sumę 9 tysiecy złotych za podpi:em moim, i 
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przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. 

W sprzedaży detalicznej cena pojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 
  

mać silną i niezależną Cerkiew pols- 

ką, bo dwóch chyba zdań być . nie 

może, że Cerkiew silna i niezależna 

stanowi interes państwa. Tak rozwa 

żając poruszone zagadnienie trzeba 

będzie przedewszystkiem stwierdzić, 
jak daleko idą w zakresie hacjonali- 
zacji Cerkwi istotne potrzeby odla- 

mów narodowościowych, by przy wy* 

borze jednej z dwóch  koncepcyj 

nie ucierpiał prawdziwy, zdrowy  in- 

stynkt i owe istotne w tej dziedzinie 

potrzeby ludności. 

Można bowiem przy nie dość o- 
ględnem stosowaniu kryterjów miaro- 

dajnych dla państwa i Cerkwi stwo- 
rzyć sztuczny, niezdrowy. ruch nacjo- 

nalistyczny, duchowieństwo zaś prze- 

ważnie rosyjskie postawić wobec tra- 

gicznego dylematu wybierania, w po- 

deszłym już ' często wieku, nowej 
przynależności narodowej. W tym wy- 

padku polska Cerkiew prawosławna 

o obliczu naroaowem rosyjskiem, to 

znaczy najlojalniejsza wobec państ: 
wa, straci swoją rację bytu z powodu 
braku większej ilości wyznawców na- 
rodowości rosyjskiej. Zwłaszcza, że lud- 
ność rosyjska w Polsce, znikoma 
wprawdzie w swojej ilości, nie posia* 
da praw t. zw. mniejszości naro- 

dowej. 

W obliczu tych zadań państwa 
wobec Cerkwi prawosławnej najistot- 
niejsze znaczenie posiada ustalana od 

pewnego czasu i dobiegająca do ści- 
słej definicji prawda, gdzie w naszych 

ruchach narodowościowych jest zdra- 

we dążenie iudności, gdzie się koń- 

czy agitacja nieodpowiedzialna dema- 

gogów, a zaczyna się Świadoma 

zdrada stanu, Zapewne likwidacja Hro- 
mady i N. P. Ch., postawienie tamy 

zalewowi zbrodniczego komunizmu w 
szeregi ludności białoruskiej pozwoli 

oczyścić też ruch narodowy na grun- 
cie wyznaniowym naszych  mniejszo* 

ści od elemeniu antypaństwowego i 

rozkładowego dla Cerkwi, W Cerk- 
wi bowiem szukali nieraz schronienia 

agenci  bolszewiccy, jak“ to wy 
kazały _ ostatnie wypadki, w 
sukniach kapłańskich  uwijali się 

bezkarnie działacze  antypaństwowi, 

na gruncie ruchu narodowościowo 
wyznaniowego powstawały kampanie 
polityczne o celach obcych Cerkwi, 
a wrogich państwu. 

Dzisiaj stan rzeczy powinien się 

zmienić radykalnie. Oczyszczenie ru- 
chu nacjonalnego białoruskiego, a w 

pewnej mierze ukraińskiego od Czyn- 
nika wrogiego zarówno Cerkwi, jak i 
państwu pozwoli dopiero realnie 
ocenić, jaką należy poprowadzić po- 

litykę wobec wysuwanych postulatów 
narodowych w Cerkwi. 

' Zapewne sąsiedztwo Rosji So- 

wieckiej, która Cerkiew prawosławną © 

rosyjską rozbiła i wprowadziła do jej 

łona czynnik rozkładu i anarchji, 

zawsze będzie oddziaływało w znacz- 
nej mierze na ruchy narodowe Ukra* 
ińców i Białorusinów w Polsce, a 
przez to i ma ich politykę 
wyznaniową. Przykład jednak po- 

łożenia _ Cerkwi vw Rosji, ot 
choćby Cerkwi ukraińskiej, powi- 

nien odstraszyć od niezdrowych dą- 

żeń nie zawsze umiarkowanych przy- 
wódców i wskazać drogę do zdro- 

wego rozwiązania sprawy. 

Zawsze zaś naczelnym postulatem 

w rozwiązaniu zagadnienia Cerkwi 

prawosławnej w Polsce, a więc i za- 

gadnienia narodowościowego w jej 

łonie, będzie szczere i wyraźne zde- 

klarowanie się odłamów narodowych 

tej Cerkwi na gruncie państwowości 
polskiej i niekłamanej lojalności wo- 

bec Rzeczypospolitej. To postawienie 
sprawy przyniesie korzyść przede- 
wszystkiem Cerkwi. 

| Ruch ukraiński i związany :z nim 
zjazd na Wołyniu w kwietniu r. b. 

utworzył 20-cent 
ponownie sanki. 

Podstawy rokowań polsho-niemieckich. 
WARSZAWA, 31.I1. (Tel. wł.). Z Berlina donoszą: W rozmowach 

między posłem niemieckim w Warszawie p. Rauscherem, który bawi od' 

niedzieli w Berlinie, a przedstawicielami poszczególnych ministrów Rzeszy, 

ustalone zostały nowe instrukcje dla posła Rauschera co do dalszych ro- 

kowań z rządem polskim. jak twierdzą dzienniki berlińskie, rokowania o 

właściwy traktat handlowy zostały narazie odsunięte na plan dalszy aż do 

chwili gdy zostanie osiągnięte porozumienie w sprawach osiedleńczych. 

Informacje pism berlińskich są świadomie fałszywe, albowiem obecnie 

  

Niedoszłe spotkanie Brianda z. Cziczerinem. 
BERLIN, 31. Ill. Pat, Vossische Zeitung donosi z. Paryża, że komi- 

Sarz spraw zagranicznych Cziczerin, który od dłuższegó czasu bawił na 
kuracji w jednem z sanatorjów w Frankfurcie — nad — Menem, wyjechał 
dziś przez Strasburg do Francji południowej, omijając przytem Paryż. 
Zapowiadane od dawna spotkanie między Cziczerinem a Briandem nie 
doszło zatem do skutku. 

Żądania włoskie wobec Jugosławii. 
LONDYN, 31. lil. Pat. Korespondent Chicago Tribune dowiaduje 

się, że Chamberlain w liście do Mussoliniego prosił go, aby podjął bez- 
pośrednie rokowania między rządem włoskim a jugosłowiańskim. W odpo- 
wiedzi swej miał Mussołini oświadczyć gotowość uczynienia tego jeżeli 
otrzyma zapewnienie, iż ]Jugosławja gotowa będzie ratyfikować układ 
gospodarczy zawarty przed dwoma laty. Chamberlain porozumiał się ma“ 
stępnie z Briandem, który obiecał zalecić Jugosławji wypełnienie żądań 

Nacisk na Włochy. < 
PARYŽ, 31.lll. PAT. W/g E-ho de Paris wydaja się, że  Białogró 

zgodził się na rozstrzygnięcie zatargu w drodze bezpośrednich rokowań z 
Rzymem w sprawie albańskiej oraz na ustanowienie stałej kontroli na gra- 
nicy serbsko-albańskiej. Włochy czynią jeszcze pewne zastrzeżenia, lecz 
wobec nacisku ze strony Anglji przyłączą się, być może, rownież do tego 

Sytuacja w Marokku Opanowana, 
MADRYT, 31 3 PAT. W zakończeniu wczorajszego posiedzenia rady 

ministrów, Primo de R:vera oświadczył, że ostatnie wiadomości z Marokka 
siwierdzają pewne uspokojenie na obszarach objętych buntem, od chwili 
gdy wojska hiszpańskie doszły już do punktów wyjścia swej przyszłej 
działalności. Premjer dodał, iż wysoki komisarz hiszpański w Maroku roz- 
'porządza wystarczającemi *siłami do opanowania sytuacji. 

Kwestja kontroli wojskowej Węgier. 
PARYŻ, 31—lll. Pat. Petit Parisien donosi, że według postanowień 

konferencji ambasadorów, zakomunikowanych stronom zainteresowanym, 
kontróła wojskowa na Węgrzech ustanie w dniu jutrzejszym, lecz nadzór 
trwać będzie jeszcze do dn. 15 maja naskutek zastrzeżeń ze strony Małej 
Ententy. Po dniu 15 maja nadzór obejmuje Rada Ligi Narodów, która na 
sesji czerwcowej zajmie się sprawą konwencji. Petit Parisien dowiaduje się, 
iż Mała Ententa domagać slę będzie, aby nadzór Ligi Nar. był stały właś- 
nie ze względu na naruszenie konwencji o rekrutacji. 

Maksymalna cyfra pod—i oficerów w armjach. 
GENEWA, 31—IIl. PAT. Po dłuższej dyskusji komisja przygotowaw- 

cza konferencji rozbrojeniowej przyjęła następujące dodatkowe wnioski 
przedstawione przez de Brouckera i de Marinisa: W celu zapobieżenia te- 
mu, aby liczba oficerów i podoficerów zawodowych nie przekraczała ogól- 
nych potrzeb każdej armji, poszczególne państwa będą musiały przedsta- 
wiać odpowiednie tabele ustałające maksymalne cyfry oflcerów.i podofice- 
rów, których państwa te zobowiążą się nie przekraczać, 

Przed wyborami (prezydenta Łotwy. 
RYGA, 31 3. PAT. Sprawa kandydatur na prezydenta republiki nie 

została dotychczas załatwiona, Socjal-demokraci zwrócili się do grup centro- 
wych z żądaniem wystawienia wspólnej kandydatury do jutra godziny 3eej 
po poł. W przeciwaym razie partja socjal-demokratyczna wysunie własne- 
go kandydata. Dotychczas centrum wysuwało 3 kandydatury: Nonaka, 
Samuelsa i Juraszewskiego, lecz wszystkie te kandydatury mają bardzo 
małe widoki powodzenia, w szczególności kandydatura Samuelsa, prze- 
ciwko której wypowiedziała się większość. 

Wyjazd króla Ferdynanda zagranicę. 
BUKARESZT 31 11 PAT. Minister spraw wewnętrznych Goga w wywiadzie 

z przedstawicielem prasy oświądczył, że wyjazd króla zagranicę jest ostatecznie 
postanowiony, jest jednak rzeczą możliwą, że wyjazd ten nie nastąpi przed 15 

kwietnia t. j. przed datą zamknięcia obecnej sesji parlamentu. ` 

"Zamach na Forda, 
NOWY-YORK, 31-Iil. PAT. Jak wynika z dochodzeń tajnej policji w De- 

troit, wypadek automobilowy, któremu uległ Ford, spowodowany był przez 

zbrodniczą rękę. Policja poszukuje dwuch osobników, którzy w niedzielę wie- 
czorem czekali w pobliżu laboratorjaum Forda na automobil, ktorym Ford miat wy- 

hać. Ścigali oni auto Forda pół mili i zaatakowali je z tyłu, także wóz Forda sto- 
łsię z nasypu wysokiego 15 stóp. Po dokonaniu tego aktu, nieznane auto 
echsto dalej Według dzienników wychodzących w Detroit Ford PRE ra- 

nę nad lewem okiem i na czaszce. Silne bóle na które uskarża się pacj 
zują na to, że doznał on obrażeń wewnętrznych. Lekarze sądzą, że stan jego 

zdrowia narazie nie budzi obaw. 

_Identyczność rzekomej księżny Anastazji. 
BERLIN, 31-11. PAT. Nachtausgabe ogłasza wiadomość, że specjalnemu 

aratowi detektywów uruchomi z 
dzić identyczność rzekomej córki carskiej Anastazji przebywającej od lat 7-miu 
w Berlinie. Detektywi stwierdzili, że rzekoma córka carska jest właściwie nie- 

aką Franciszką Szanckowską urodzoną 16 grudnia 1906 r. w Borowym Lesie. 

ziennik zapowiada, że w najbliższych dniach rozpocznie druk obszernych ar- 

tykułów zawierających sprawozdania z poszukiwań detektywów niemieckich 
i wyników tych badań. 

gi mrozy w Zakopanem. 
ZA ll PAT. Wczoraj niespodziewanie spadł tu Śnieg, który 

kata warstwę, oraz chwycił mróz. Na ulicach ukazały się 

nt wska- 

onemu przez to wydawnictwo udało się stwier- 

  

jest symptomatycznym objawem dla niema rokowań o traktat handlowy lecz toczą się rozmowy w drodze dy- 

stanu rzeczy wewnątrz Cerkwi. Dla- plomatycznej o ustalenie podstaw do podjęcia właściwych rokowań, Wysu- 

tego ruchowi temu przyjrzymy się wanie na pierwszy plan spraw osiedleńczych z pominięciem materyj ekono- 

jeszcze dokładnie i zbliska. 
Lubicz. 

micznych, które stanowią istotę traktatu, stawia pod znakiem zapytania 

intencje rządu niemieckiego co do zawarcia traktatu handlowego z Polską. 

| CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
за tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch šwiątecznyc 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 
  

Sejm i Rząd. 
Ambasador Schurman w War- 

szawie. 

WARSZAWA, 31 Ill. (źeł wł Słowa) 
W dniu dzisiejszym przybył do War- 
Szawy p. Schurman, ambasador Sta- 
nów Zjednoczonych w Berlinie. Przy- 
jazd p. $churmana, jak mówią w ka: 
łach politycznych, stoi w związku z 
Sprawą pożyczki zagranicznej dla 
Polski. P. Schurman będzie obecny 
na wielkim bankiecie wydanym przez 
pos. Stetsona na cześć Prezydenta 
Rzeczypospolitej 2 

Narady nad zmianą ordynacji 
wyborczej. 

WARSZAWA, 31.1. (źe/.wł, Słowa) 
W ciągu dnia dzisiejszego toczyły 
się prywatne rozmowy przedstawicieli 
klubów poselskich nad sprawą zmiany 
ordynacji wyborczej. Pos. Popiel (N. 
P. R.) przedstawił nowy projekt, któ- 
ry. przywiduje zmniejszenie. liczby 
posłów do 420, przyczem ilość posłów 
z okręgów centralnych i zachodnich 
nie zostałaby zmniejszona, redukcji 
zaś uległaby ilość posłów okręgów 
wschodnich. Pozatem projekt pos. 
Popiela wysuwa ':zasadę związków 

„list oraz zwiększa liczbę posłów z 
listy państwowej z 72 na 80. Dy- 
skusję nad projektem posła Popiela 
odłożono na później. 

Projekt powyższy jest próbą kom: ' 
promisu pomiędzy stanowiskiem lewi- 
cy a endecji, która za wszelką cenę 
obstije za zmniejszeniem liczby po- 
słów, przeciwko czemu lewica katego- 
rycznie protestuje, 

Sprawozdanie z misji w Ame- 
ryce. 

WARSZAWA. 31.I1. PAT. Komi- 
sja rządowa złożona z pp. Feliksa 
Młynarskiezo i Adama Krzyžanow- 
skiego, która przebywała ostatnio w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki w 
ciągu 5-ciu tygodni, przedłożyła rzą- 
dowi sprawozdanie ze swej działalno- 
ści. Wyniki współpracy polskiej ko- 
misji z tinansowemi sferami amery- 
kańskiemi stwierdzają, że nastąpiło 
daleko idące uzgodnienie potrzeb fi- 
nansowych Polski z tendencjami pa- 
nującemi na rynku amerykańskim. W 
związku z powyższem komisja opra- 
cowała w porozumieniu ze sferami 
amerykańskiemi wytyczne podstaw do- 
statecznych dla zupełnego otwarcia 
rynków zagranicznych dla Polski. Ko: 
misja przedłożyła rządowi jako wynik 
współpracy ze sferami finansowemi 
amerykańskiemi  konkreine' wnioski, 
które będą przedmiotem rozważań 
rządu, Wnioski te zawierają podsta- 
wy dla operacyj finansowych Polski 
na rynkach zagranicznych z wyelimi- 
nowaniem kontroli ze strony jakiego- 
kolwiek ciała międzynarodowego. 

Masowy wyrok Śmierci. * 

SKUTARI, 31. III, PAT. Tutejszy 
dziennik „Liria Competari* donosi, że 
sąd wojenny w Skutari skazał 15-tu 
oskarżonych o udział w zeszłorocz- - 
nem powstaniu przeciwko Achmedo- 
wi-Żogu, na śmierć, 321 oskarżonych 
na karę więzienia. Dalszych 14-tu 
oskarżonych, którym udało się zbiec 
zagranicę, zostało zasądzonych na 
śmierć. Przeciwko 26 oskarżonym 
wyrok jeszcze nie zapadł. ‚ 

Uczczenie zgonu Luzzattiego. 

RZYM, 31. III. Pat, Na posiedze- - 
niu senatu Tittoni w wygloszonem 
przemówieniu uczcił pamięć zmarłego 
niedawno wielkiego męża stanu b. 
premjera i twórcy ruchu spółdzielcze- 
go Luzzattiego: Następnie zabrał głos 
Mussolini, który przyłączając się do 
uczuć ogólnej żałoby z powodu zgo- 
nu Luzzattiego podniósł do jakiego 
stopnia działalność Luzzattlego była 
ściśle związana z ostatniem 50-leciem 
historji Włoch. Luzzatti — zakończył 
Mussolini — był jednym z tych wiel- 
kich ludzi prawdziwie uczonych, któ: . 
rzy we wszystkich czasach przynoszą 
zaszczyt swej ojczyźnie. 

Międzynarodowe -Targi 
„W Poznaniu—1 do 8 maja 1927 r. 

® Копсег! 
m Zarząd Związku Polaków z Kresów 

Zakordonowych powiadamia, że w 
sobotę 2 kwietnia'r. b. w sali Zwią- 
zku Zawalna 1 odbędzie się koncert z 

р łaskawym udziałęm: 

P. Br, Sztadenowej— (fortepian), 
‚ М.  Skowrońskiej - Szmurłowej 

(śpiew), p. M. Chmarzyny (śpiew) i 
prof. Jodko (cytra). 
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ECHA KRAJOWE | 
Dom Ludowy R.0.K. 

> Głębokie. - 
27 lutego odegrane zostały przez ko- 

ło młodzieży męskiej i żeńskiej przy 
Domu ludowym 1) „Dwór pod la- 
'sem* (epizod z powstania i 2) „Pan 
Pegaziński* котефа w 2 aktach, 
Przedstawienie to odbyło się w szko- 
le powszechnej, posiadającej dobrze 
urządzoną scenę, po przedstawieniu 
zaś rozpoczęła się w Domu ludo- 
wym zabawa taneczna przeplatana 
grami towarzyskiemi, herbatą, pączka- 
mi i przeciągnęła się daleko za pół- 
noc. 

W ten sposób zakończył się kar- 
nawał w Domu ludowym. 

W Wielkim poście, 4 marca na 
św. Kazimierza, p. Rusiecki, prelegent 
zaproszony z Wiłna staraniem koła 
młodzieży, wygłosił odczyt na temat: 
„Św. Kazimierz a kształcenie charak- 
teru, wyrobienie woli”. Odczyt zgro- 
madził przeważnie miejscową mło- 
dzież. 

13 marca wygłoszony został przez 
jednego z profesorów kompletów 
gimnazjalnych p. Szukiewicza odczyt 
© „Lotnictwie, w szczególności zaś o 
szybowcach 'bezsilnikowych*. Sala by- 
ła przepełniona słuchaczami. 

20 zaś marca koło młodzieży o- 
degrało parę obrazków scenicznych i 
wygłosiło kilka monologów, następnie 
towarzystwo zabawiało się w rozmąi- 
te gry. 1 

Juž blisko miesiąc, jak staraniem 
Koła Macierzy Szkolnej została otwar- 
ta przy lokalu Macierzy szkółka fre- 
blowska, która zebrała już około 40 go 
dziatwy; zapisanych jest przeszło 50, 
ale nie wszystkie mogą uczęszczać 
wskutek braku odzieży i obuwia. 
Kieruje tą szkółką zawodowa nauczy- 
cielka freblanka. Dzieci niezamożnych 
rodziców uczą się bezpłatnie i dosta- 
ją również bezpłatnie sniadanie—her- 
batę i chleb pytlowy w dowolnej 
ilości. : 

artykulu obawiają się skazania miesz- 
kańców gmin Kraśnieńskiej, Gródec- 
kiej i Radoszkowickiej na uciążliwe 
wędrówki po wymiar sprawiedliwości 
do Rakowa, zapominając o tem, Kże 
w warunkach obecnych 20000 lud- 
ność gminy i miasta Rakowa ma 40 
klm. ciężkiej drogi do Sądu Pokoju 
w Kraśnem, że gmina Gródecka po- 
łożona w ten sposób, iż większość 
wiosek ma bliżej do Rakowa niż do 
Kraśnego, że gmina Kraśnieńska od- 
legła o 13 klm. od Sądu Pokoju w 
Mołodecznie i jest połączona z Mo- 
łodecznem koleją, a gmina Radoszko- 
wicka, licząca zaledwie 4000 ludności 
nie może pretendować na to, by na- 
rzucić swą wolę większości. 

Jesteśmy pewni tego, że naczełne 
władze Sądowe nie pozostawią bez 
uwzględnienia nasze starania i w tym 
przedmiocie wydadzą odpowiednie za- 
rządzenia”. 

Sprawy szkolne. 
Wywiad z Kuratorem p. An. 

tonim Ryniewiczem. 

Jak już donosiliśmy przed kilku 
dniami, władze centralne  postano- 
wiły zlikwidować Kuratorjum Bialo- 
stockie. Likwidacja ta stoi w związku 
z centralizacją szkolnictwa  białoru- 
skiego w ręku jednej jednostki admi. 
nistracyjnej. Termin likwidacji Kura« 
torjium Białostockiego wyznaczony 
został na dzień dzisiejszy. 

W związku z tem zwróciliśmy się 
p. Kuratora Ryniewicza z prośbą 

o bliższe szczegóły tej reorganizacji 
administracji szkolnej na Ziemiach 
wschodnich. P. Kurator jak zwykle, 
mimo nawału pracy, znałazł chwilkę 
czasu, aby poświęcić prasie i udzielił 
nam następujących wiadomości: 

Do Okręgu Wileńskiego dojdą 
cztery powiaty z Kuratorjum  Bialo- 
stockiego i trzy z Kuratorjum Pole- 

OSZMIANA. skiego. Oczywiście zwiększy to о- 
— Fiasco akcji Obozu Wiel- gromnie pracę biur Kuratorjum Wi- 

klej Polski. Marzec zaznaczył się u leńskiego. Aby podołać temu zada- 
nas pewnem ożywieniem w życiu po- niu etaty Kuratorjum Wileńskiego 
lityczaem. Dwa razy w ciągu miesią- powinny by ulec znacznemu zwięk- 
ca mieliśmy u siebie wysłanników Szeniu. Sprawa ta wywołuje znaczne 
Obozu Wielkiej Polski w celu zało- trudności, ponieważ z etatów Kura- 
żenia tu swej organizacji. Rezuliaty torjów Białostockiego i Poleskiego 
tych wizyt są mader nikłe, wszyscy przejdzie do nas liczba nie odpowia- 
bowiem dobrze wiedzą, że Obóz dająca rozmiarom przejętych terenów. 
Wielkiej Polski jest nowem wydaniem Z tego między innemi względu  ter- 
endecji a do tsj ostatniej nikt sym- min przejęcia szkół na terenie nowo 
patji nie czuje. włączonych powiatów nie został o- 

Mimo wysiłków organizatorów na kreślony. jedynie od 1-go maja zo- 
pierwsze zebranie organizacyjne przy- Stanie objęty nadzór nad szkolnic- 
było zaledwie 16 osób. Po wysłucha- twem zawodowem, a do pierwszego 
niu przemówień i odczytaniu dekla- CZErwca nad szkolnictwem średniem 
racji ideowej nikt z zebranych nie na nowo włączonym terenie. 
zgodził się aby go zapisano na listę — Czy przewidywane są wobec 
członków obozu. Postanowiono więc włączenia nowych terenów do Kura- 
w dwa tygodnie później zwołać inne torjum Wileńskiego jakiekolwiek zmia- 
zabranie. Ponieważ siły własne były ny personalne? 
niewystarczajace,  Zaproszono pos. — Tak. Od pierwszego kwietnia 
Raczkowskiego lecz i to auxilium obejmuje urzędowanie jako p. o. wi: 
mało pomogło. Na zobranie przyby- zytatora dotychczasowy dyrektor se- 
ło 26 osób a zapisało się tylko 9. Vas p. a Pozatem 

opuści swe stanowisko p Stetkiewicz, 
i RAKÓW. który przechodzi do centrali, gdzie 
— O siedzibę Sądu Pokoju. obejmie stanowisko naczelnika wy: 

Burmistrz m. Rakowa p. Rutkowski, działu prezydjalnego. Oprócz iego 
p. Ejsment wójt gminy rakowskiej należy się spodziewać, że jeden z wi- 
oraz p. Jozet Drucki-Lubecki nade- zytatorów opuści swe stanowisko. 
słali nam następujące pismo: — Jak się przedstawia sprawa 

„W numerze 68 „Dziennika Wi: szkół białoruskich? 
leńskiego* umieszczony został arty- — Szkół białoruskich mamy bar- 

kuł w sprawie siedziby Sądu Pokoju dzo niewiele. Dwa prywatne gimnazja, 
w Rakowie. : w Wilnie i Radoszkowiczach, oraz 

Nie wchodząc w polemikę z auto- 16 szkół powszechnych, z których 
rami tego artykułu o słuszności lub część należy do typu szkół utrakwi- 
niesłuszności obecnej dyzlokacji Są- stycznych. W porównaniu do szkół 
dów Pokoju w powiecie Mołódeczań- jnnych mniejszości narodowych ilość 
skim i pozostawiając decyzję w tej szkół białoruskich jest wymownem 
kwesiji organom do tego powoła- 
nym, zaznaczyć musimy, że autorzy 
powyższego artykułu mylnie są 
informowani o warunkach lokalnych 
i staraniach czynionych o pozostawie- 
nie nadal Sądu w Rakowie. Nie 
jednostki czynią starania o siedzibę 
Sądu, lecz mieszkańcy miasta, liczą- 
cego 5000 ludności i gminy liczącej 

' 15000 ludności. Autorzy powyższego 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
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JACK LONDON. 

” KSIĘZNICZKA. ., 
— Zdarzyło się to o tysiąc mil 

na zachód od Manatomana, na wys- 
pie Tagalag, rozpoczął nagle, z wi- 
docznem rozczarowaniem, że nie roz- 

poczęła się dyskusja. Przedewszyst- 
kiem muszę wam powiedzieć, jak tra- 
fiłem na Tagalag. Dla przyczyn, o 
których nie wspomnę, drogami, któ- 
rych nie będę opisywał, w pelni me- 

go męskiego wieku i па początku 
djabelskiego okresu, na który nie 
wpłynęli młodsi synowie zapelniajacy 
uniwersytet w Oxfordzie, zostałem 
zależny tylko sam od siebie i byłem 
właścicielem skunera, tak znanego, ŻE 
pozostanie on historycznym, nawet 
bez imienia. Wiozłem czarnych robot" 
ników z zachodniej strony Południo- 
wego Oceanu Spokojnego i Morza 
Koralowego do plantacji na Hawai 
i do kopałni w Chili: Ё 

— To ty wyciąłeś calą ludność 
w... wybuchnął Tłuścioch, nim zdołał 
powstrzymać te słowa. 

Jedyna ręka Brucea Cadogana Ca- 
vanujsh powędrowała z błyskawiczną 

świadectwem, że uświadomienie naro- 
dowe znajduje się jeszcze na bardzo 
niskim poziomie. 

Liczba szkół powszechnych innych 
mniejszości przedstawia się o wiele 
poważniej. Dla przykładu przytoczę 
tu kilka cyfr: prywatnych szkół ży- 
dowskich jest 78, litewskich a w tem 
i polsko-litewskich 76, polskich zaś 
1148. Cyfry te mówią same za siebie. 

Na tem skończyliśmy interesującą 
rozmowę i dziękując uprzejmie za 
udzielone informacje pożegnaliśmy 
p. Kuratora. —- As 

  

szybkošcią do kieszeni i rownie szyb- 
ko wróciła z kręgiem żelaznym goto- 
wym do dzieła. 

— Mów dalej, westchnął Tłuścioch, 
Ja.. zapomniałem zupełnie co chcia- 
lem powiedzieć, 

_— Śmieszny tamten cały kraj, mó- 
wił z całym spokojem Słup. Czyta- 
liście te wszystkie głupstwa o Wilku 
Morskim... / 

— Nie_ byłeś Wilkiem Morskim, 
przerwał Brodacz z mimowolną sta- 
nowczością. 

— Nie, proszę pana, brzmiała od- 
powiedź. Wilk Morski umarł, wszak 
prawda? ją zaś żyję jeszcze, wszak 
prawda? | 

— Oczywiście, oczywiście, przyznał 
Brodacz. Zadusił się gdy wpadł w 
błots głową naprzód w Victorji przed 
kiłku laty. 

— Więc jak mówiłem — i nie lu- 
bię takiego przerywania, ciągnął dalej 
Bruce Cadogan Cavendish, okropnie 
śmieszny ten kraj. Byłem w Taki-Tiki, 
niska wyspa, która politycznie należy 
do wysp Salomońskich, lecz bynaj- 
mniej nie geologicznie, Wyspy Salo- 
mońskie są bowiem wysokie. Etno- 
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Czam$-Kai-Szeh © opozycji. 
LONDYN, 31 Ill. PAT. «Daily Express» donosi z Szanghaju, 

iż minister spraw zagranicznych Czen nie przybędzie do Szang- 
haju w związku z opozycyjnem stanowiskiem gen. Czang Kai- 
Szeka, który mał podobno zerwać stosunki z przedstawi:cte ami 
władz południowych w Hankou i kazał rozstrzeiać 300-tu cywil- 
nych chińczyków zatrzymanych z bronią w ręxu. ' 

Bezcelowość rokowań z Chińczykami. 
WASZYNGTON, 31—lil. Pat. Koła urzędowe uważają w chwili o- 

becnej podejmowanie rokowań dyplomatycznych z Chińczykami za bezpo- 
żyteczne gdyż możliwem jest, że kantończycy nie zdołają ustalić swej wła- 
dzy. W danej chwili należy przedewszystkiem starać się o zapewnienie 
bezpieczeństwa obywateli amerykańskich i cudzoziemskich w zagranicznej 
strefie Szanghaju. 

Armaty i karabiny na Lwiem Wzgórzu. 
LONDYN, 31—lI. PAT, Stanowisko władz kanteńskich wobec cu- 

dzoziemcow i ich własności w Nankinie staje się coraz bardziej dwuznaczne. 
W warunkach obecnych niema mowy o bezpiecznym powrocie cudzoziem- 
ców do miasta, gdyż nawet okręty obce zjawiające się w porcie są ostrze- 
liwane z armat i karabinów ustawionych na Lwiem Wzgórzu pod miastem 
lub na murze okalającym Nankin. Według niesprawdzonych wiadomości 
mienie cudzoziemskie w Nankinie zostało rozgrabione. 

Agencja Reuter'a donosi, że w Nankinie wsiadło na pokład torpe- 
dowca amerykańskiego 47 osób uchodź:ów amerykańskich i angielskich. 
Uchodźców tych obrzucono w chwili odjazdu kamieniami. Ogólna sytua- 
cja w dolinie rzeki Yan-Tse i w Szanghaju jest w dalszym ciągw naprę* 
żona. W górnym biegu rzeki Yaa-Tse w szczególności w Hankou i w 
Nankinie agitacja skierowana przeciwko cudzoziemcom wzrasta w dałszym 
ciągu. Siły obronne na południowe granicy koncesji międzynarodowej 
zostały wzmocnione. 

' Ewakuacja Pekinu. 
LONDYN, 31 Ill. PAT. Times donosi z Pekinu, że naskutek niepew- 

ności położenia amerykańskie kobiety i dzieci zostały wezwane do poczy- 
nienia przygotowań celem opuszczenia Pekinu. 
ABER DADA JIA RACZKO S L TTK LT TNS 

„Lietuvis“ wypowiada wojnę Polsce. 
Z Kowna donoszą: Organ premjera Wałdemarasa, „Lietuvis“ oglo- 

sił cykl artykułów, w których roztrzyga kwestję ewentualnej, przyszłej woj- 
ny pomiędzy Rosją sow. i Polską. — „Lietuvis* otwarcie wyraża przeko* 
nanie, że Litwa w razie takiego konfliktu stanie po stronie Rosji sow. 
gdyż ta posiada armję, która przewyższa siłą zjednoczone wojska Polski, 
Rumunji i państw nadbałtyckich. Ooowiedziawszy się po stronie Rosji 
sow., Litwa wyciągnie o wiele większe korzyści niż z. sojuszu z Polską. 

Skazanie w Kownie „Dnia Świątecznego*. 
Redaktor odpowiedzialny polskiego <Daia Świątecznego» skazany zostań na 7 dni 

aresztu za artykuł o znanych pogromach Polaków w kościele św. Trójcy we wrześniu 
ubiegłego roku. 

Podpisanie doniosłej umowy z Gdańskiem. 
GDANSK, 31 8. PAT. W dniu dzisiejszym podpisał w Gdańsku 

radca legacyjny Lalicki jako pełaomocnik rządu polskiego i sen. Sieben- 
freund jako pełnomocnik senatu wolnego miasta umowę zawartą między 
Rzecząpospolitą Pelską a wolnem miastem Gdańskiem w przedmiocie za- 
prowadzenia monopolu tytoniowego na obszarze w. m. Gdańska, G iański 
monopo] tytoniowy stworzony na tych samych zasadach, które stan wią 
podstawę monopolu polskiego, będzie korzystał z podobnych praw jakie 
ustawodawstwo celne przyzgaje monopolowi polskiemu. Dodać należy, że 
wprowadzenie monopolu tytoaiowego oznacza spełnienie przez Gdańsk 
jedaego z głównych warunków zaleconych przez Ligę Narodów w związku 
z sanacją finansową Gdańska. 

Szczegóły umowy o monopolu tytoniowym. 
GDANSK, 31 lll. PAT. W/ senacie odbyła się dziś konferencja pra- 

sowa, na której sen. dr. Volkmann przedstawił szczegółowo plan zapro- 
wadzenia gdańskiego monopolu tytoniowego. Wprowadzenie mono- 
polu tytoniowego zostało umożliwione dopiero po zawarciu odpowiedniego 
układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a wolnem miastem. Układ ten, 
według oświadczenia sen. Volkmanna, jest korzystny dła obu stron. 
Polska uzyskuje w tym układzie gwarancję, iż przemytnictwo tytoniu z 
Gdańska do Połski będzie udaremnione i gdański monopol tytoniowy 
będzie w całej pełni dostosowany do monopolu tytoniowego w Polsce. 
W. M. Gdansk otrzymuje od Polski wolność celną dla surowca  tytonio- 
wego na przeciąg lat 20 tu. 

Pozatem polsko-gdański układ zawiera postanowienia, 
monopol tyiuniowy zakupywać będzie w polskim monopolu 
25,000 kilo wyrobów tytoniowych i naodwrót polski monopol tytoniowy 
zakuvywać będzie w gdańskim monopolu tytoniowym taką samą ilość 
towaru. Ponadto w. m. Gdańsk otrzymuje prawo sprowadzenia do Polski 
dzlszych 75,000 klg. wyrobów tytoniowych. Według wszelkiego  prawdo- 
podobieństwa monopol tytoniowy wejdzie w życie z dn. 1 lipca. W związ- 
ku z tem ukaże się w dniu dzisiejszym rozporządzenie senatu dotyczące 
zasad monopolu tytoniowego oraz rozporządzenie dotyczące okresu przej- 
ściowego wreszcie rozporządzenie o odszkodowaniach z powodu zapro- 

owo 

iż gdański 
tytoniowym 

wadzenia monopolu. | 

W niedzielę dnia 3 kwietnia b. r. o godz. 101/, w lokalu Spółdzielczego 
Banku Ludowego ul. A. Mickiewicza Nr. 7 odbędzie sięw m,śl Art.20 $2. 

. Ogólne zgromadzenie 

KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO WILEŃSKIEGO 

LIGI O. P. P. 

Porządek dzienny: Zagajenie, wybór prezydjum, sprawozdanie zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej, zatwierdzenie programu działalnoś- 
ci i preliminarza budżetowego na rok 1927. Wybory Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i delegatów na Ogólne Zgromadzenie L. O P: P. Ustalenie 
w jakich pismach mają być umieszczaae ogłoszenia o Og. Zgr. Wolne 
wnioski. \ 

Zgodnie z Art. 17 $ 4 Og. Zgr.jest prawomocne bez względu "na 
ilość przybyłych delegatów. ' ! ч 

Wstęp dla członków i sympatyków wolny. 

  

  

    

graficznie ńależy do Polinezji, Mela- 
nezji i Mikronezji, ponieważ wszyst- 
kie ludy Południowego Oceanu Spo- 
kojnego dotarły tam łódkami i połą: 
czyły się ze sobą w sposób  niesły- 
-chany. Męty dna jamy ludzkiej, pod 
względem biologicznym mieszczą się 
w Taka-Tiki. Znam dno, o którem 
mówię. 

— Zabawnie spędzałem tam czas, 
wyławiałem muszle, trudniłem się ry- 
bołóstwem, handlowałem żelazem, 
kością słoniową, uganiałem się za 
murzynami i tak dalej. Tak, nawet 
w Fidżi niemało mieli kłopotu, Na 
zachód mieszkali śmieszni mali mu- 
rzyni — wszyscy łudożercy, co do 
jednego, cielę było tłuste, garnek bo- 
gaty aż po brzegi... 

— Cielę? zapytał Tłuścioch. Na 
widok gniewnego ruchu, dodał: wi- 
dzisz, nigdy nie byłem na Zachodzie, 
jak Delarouse i ty. 

— Wszyscy oni polują na głowy. 
Głowy—to tam cenna rzecz, Szcze- 
gólnie głowa białego człowieka. Oz- 
dabiają niemi swe przystanie i domy 
szatana-szatana. Każda wioska ugania 
się za cielęciem i wszyscy biorą w 

tem czynny udział, 

dłuższy czas, garnek dosięga olbrzy- 

Moresby, O iciął głowę zmarłego ma- 

podczas gdy ja chodziłem ze sirzeibą 

rzył garnek głową marynarza, i też 
coś za to dostał. Oczywiście naza- 

zdobyczą. 

toniu. 

była czterdzieści 

pierwszorzędnej monety  muszlowej 

' tworzenia stadjonu 

      

Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Na wczorajszem posiedzeniu Rady 

Miejskiej, jeszcze przed przystąpie- 
niem do porządku dziennego, radny 
Godwod wysunął nagły wniosek w 
sprawie powiększenia etatów pracow- 
ników w miejskim szpitalu zakaźnym 
w Wilnie, którzy od dłuższego czasu 
są zatrudnieni w tym szpitalu nie о- 
trzymując stałej pensji z powodu bra- 
ku odpowiednich etatów. Po krótkiej 
debacie Rada Miejska uchwaliła prze- 
kazać powyższą sprawę komisji finan- 
sowej do rozpatrzenia i zaopinjo- 
wania. 

Następnie rozpatrzono sprawę u: 
sportowego na 

Górze Boufałowej. Po odczytaniu re- 
feratu dotyczącego tej sprawy, udzie- 
lono głosu generałowi p. Popowiczo- 
'wi, który w przemówieniu s /em pod- 
ikreślił konieczność utworzenia stadjo- 
mu sportowego na Górze Boufałowej, 
oraz korzyści wypływające z wycho» 
wania fizycznego młodzieży, tak dla 
Państwa jak i całego społeczeństwa. 
Referat p. gen. Popowicza został w 
zupelności poparty przez Radę Miejską. 
Ponieważ część Góry Bouffałowej na- 
łeży do m. Wilna i częściowo do 
trzech prywatnych właścicieli, przeto 
'R. M. uchwaliła wykupić trzy działki 
prywatne w drodze polubownej, w 
przeciwnym zaś wypadku przystąpić 
do wywłaszczenia w. drodze przymu- 
sowej. Dalej na wniosek Magistratu 
'Rada uchwaliła przeniesienie kredy- 
tów z jednych S$ów budżetu I-go 
kwartału 1927 r. ao innych. Uchwa- 
lono również na wniosek Magistratu 
skasowanie w sekcji rzeźni i rynków 
jednego etatu rachmistrza i utworze- 
nie natomiast jednego etatu kasjera 
kasy pomocniczej. 3 

Z kolei na prośbę wniesioną do 
Magistratu przez dyrekcję gimnazjum 
im. j. Lelewela, oraz ma wniosek 
Magistratu postanowiono wydzierża-. 
wić plac miejski przy ul. Ad. Mickie- 
wicza 49 pomienionej dyrekcji na 
'przeciąg lat trzech za tenutę dzier- 
żawną 500 zł. rocznie. Płac ten zu- 
żyty będzie na ogródek sżkolny. 

Opłaty za korzystanie z ogrodu 
Bernardyńskiego w sezonie letnim 
1927 r., uchwałono według norm 
przyjętych w roku ubieglym. Uchwa: 
lonó również jednomyślnie wydzierża- 
wić ogród Baernardyński na sezon 
letni r. 1927 na koncerty symfonicz- 
ne orkiestrze Namysłowskiego i „Fil- 
harmonji* w Wilnie, zaś prawo urzą- 
dzania w ogrodzie Bernardyńskim po: 
ranków muzycznych udzielono Komen- 
dzie m. Wilna, czyli orkiestrom woj 
Skowym, orkiestrze straży ogniowej i 
T-wa „Sokół* w porządku kolejnym, 
przyczem wstęp dla dorosłych nie 
może przekraczać 30 gr., zaś dla mło- 
dzieży uczącej się i wojskowych 20 
groszy. 

Dalej, korzystając z wymaganego 
quorum członków Rady uchwalono 
jednomyślnie budżet dodatkowy w 
sumie 451 400 zł. na okres od 1 IV. 
27 r. do 31 marca 1928 r. ' 

Po uchwaleniu powyższego v.pre- 
zydent m. Wiłna p. Łokuciewski zre- 
ferował sprawę opodatkowania przez 
lzbę Skarbową kinematografu miej- 

SD T OS SENTINEL 

ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszem uprzejmie donosimy, iż z dniem 15 r. b 

wyłączna sprzedaż naszych wyrobów na Województwo Wiłeń- 
skie powierzyliśmy Firmie 

Dom Sportowy CH. DINCES 
w Wilnie przy ul. Wielkiej L. 15, 

do której prosimy zwracać się 

Płerwsza Krajowa Wytwórnia Przyborów $ 

Gimnastycznych i Lekkoatletycznych 
W. SZYMBORSKI i S-ka 
„Warszawa, ul. Bielańska LS 

    

p 

Powołując się na powyższe 
mości P. T. Odbiorców, iż wszelkie powierzane mi zamówienia 

Pierwszej Krajowej Wytwórni Przyborów Gimnastycz- 

nych i Lekkoatletycznych W. 
nywane będą jaknajpunktualniej i po cenach ściśle fabrycznych. 

W/ nadziei, że i nadal Sz. Kiijentela darzyć mnie będzie 

cennem swem zaufaniem, kreślę się 

Dom Sportowy CH. DINCES 
Wilno, ul. Wielka L. 15, 

a e i r, 

paczkę tytoniu za sążeń. Było to 

Było dziewięćdziesiąt osiem  sążni 

Nigdy w życiu nie był jeszcze tak 

kilka koszul zmarłego marynarza. 

ozdabia jeden z ich domów. : 
— Nie koniecznie chrześcijański 

jutez posłałem łódź z dwoma innemi, pogrzeb chrześcijanina, zauważył Bro wszystko, drewniane części roz 
w celu obrady i sprowadziłem go ze dacz. 

— Lecz korzystny pogrzeb, Od: 

czyż miałem karmić haje głową war- 

, 

skiego, w sumie sięgającej do 40.000 
zł. Jak wiadomo Magistrat, uważając 
kino miejskie za placówkę kulturalno- 
oświatową, zaoponował powyższemu: 
tak że sprawa oparła się o sąd jak i 
o Ministerstwo, przyczem Minister: 
stwo przychyliło się w pewnej mierze 
do zdania Magistratu. Wobec powyż- 
szego też Magistrat zwołał w ostat- 
nich dniach konferencję pp. profeso- 
rów Prawa U. S. B, htórzy orzekli, 
iż żądania lzby Skarbowej są prawnie 
bezpodstawne, wobec czego też Ma- 
gistrat od swoich postulatów nie 
odstąpi. Nieżależnie od powyższego 
Magistrat został powiadomiony, iż 
kina miejskie w m. Warszawie i Ło- 
dzi również są zwolnione od opłat 
podatkowych. 

Następnie rozpatrzono sprawę wy- 
dzierżawienia teatru letniego w ogro- 
dzie Bernardyńskim na sezon letni 
r.b. przyczem uchwalono wydzierža- 
wić teatr dyrektorowi p. Franciszko- 
wi Rychłowskiemu za 

zawarciu umowy, pozostałość po 40 
zł. dziennie z zwolnieniem go od 
wszelkich podatków komunalnych. 

Podanie właścicieli nieruchomości 
przy ul. Sofjaniki w sprawie zwolnie- 
nia ich od opłat kanalizacyjnych 
skierowano do komisji technicznej 
dla zaopinjowania. Następnie na 
wniosek Magistratu uchwalono pole- | 
cić ostatniemu wszcząć sprawę co do 
zmniejszenia opłat taryfy kolejowej 
na taryfę różniczkową, - na artykuły 
budowlane przychodzące do Wilna, 

jak: cement, żelazo, kamień, drzewo i 
t. p., ze względu na konieczność po- | 
parcia ruchu budowlanego. 

W końcu większą dyskusję wywo- 
łała sprawa wyborów komisji teatralnej 

dla spraw teatru przy W. Pohulance 
Magistrat ze swej strony wysunął 

kandydatów do powyższej komisji w 
osobach radnych pp. D-ra Dębow- 
skiego, Korolca, Umiastowskiego, Na- 
grodzkiego i prof. Ruszczyca. Ponie- 
waż w skład komisji nie wszedłby ża- 
den żyd, przeto radni żydzi wystąpili 
z opozycją, w rezultacie której na 

wniosek radnego mec. Jasińskiego 
postanowiono sprawę odroczyć do 
następnego posiedzenia. 

Pozatem uchwalono wyjednać u 
Skarbu Państwa 150000 zł. na roboty 
inwestycyjne w celu zatrudnienia beze 

robotnych, oraz na wniosek Magistra” 
tu Rada Miejska uchwaliła umorzy! 
powództwo sądowe wniesione przeć! 

Magistrat p-ko dzierżawcy maj. Po* 

nary. Na tem posiedzenie zakończono: 
- (x) 

EEG 

tenutę dzier- 
żawną 2500 zł. płatnych 500 zł. przy 

  
Nowości wydawnicze. 

— W «dskrach», wybornym tygodniki 
ilustrowanym dla młodzieży (Nr 14), między 

innemi: pisze T. Prażmoska 0 przysposobić 

niu kobiet do obrony kraju, Tad. Nittma! 

kreśli obrazek z Maroka, M. Wróblewski 

opisuje bardzo interesująco życie bocianó 

(*Sztandar wiosny»), ktoś inny pisze o LU 

wem źródle energji cieplnej... Wszelka roż' 

maitošė treści przy doskonałem jej opraco 

waniu. 
— Stefan Turski: 

stołu». Rzeczy wesołe, 

ków. 1927. 

«Klub owalnegi 
Wierszem. Kra 

marca r. b. 

z wszelkiemi zamówieniami. 
Z poważaniem 

  

ogłoszenie, podaję do wiado-   
    

   

    
   

    

SZYMBORSKI i S-ka wyko- 

Z poważaniem 

Nie powiem wam w jakich klopo 
Jeśli nikt się nie zdarzy przez więc okrągłych dwadzieścia dolarów. znalazłem się w Taki-Tiki, powić - i 

tylko, że edjechałem, wiozac ze sob 
mich rozmiarów. Śmiesznie, prawda? monety muszłowej. co równa się dwieście czarnych głów do Queenslaf 

— Zaam to wszystko, Wszak na mniejwięcej pięciuset. Było też dwa- do pracy, a za sposób, w jaki 
moim skunerze umarł jeden Holen. dzieścia dwie złote monety, Podzieli- zdobyłem, dwa angielskie; statki s: 
der. Ja sam zarobiłem na garnek wie- łem to na cztery części: jedną czwartą kały mię na Oceanie Spokojny 
dy. Było to tak. Staliśmy wówczas w otrzymał Johny, jedną czwartą statek, Zmieniłem przeto kierunek i da 
Langolui. Nie opuszczalem statku i jedną czwartą ia, jako właściciel; zaś się na zachód, z zamiarem umies ^ 
ułożyłem wszystko z Johny, moim jedną czwartą ja, jako skiper. Johny nia tego towaru w plantacjach 
sternikiem. Był to też murzyn z Port nigdy nie narzekał na ten podział. pańskich w Bangar. 

st — Sezon tajfuna. Złapał nas, 
rynarza i wykradł się w nocy na ląd, bogaty, jak wówczas. Dałem mu też ner mój nazywał się „Mary Mis! 

sądziłem, że mocno zbudowany, 

jak gdybym usiłował go zabić. Otwo- Sądzę, że głowa jego dotąd przy- czasu tajfunu. Nigdy nie widzi " takiego morza. Fale rozdzierały stś 
na kawałki, dosłownie. Zdzierały 

ов były na drobne wiórki, cały st 
ulegał zagładzie, pozostała nam cić 

— jak duży był garnek? zapytał parł Słup. Pozostałe szczątki maryna- jednej lodzi. Zdołaliśmy, „naprawić j 
Brodacz. Słyszałem o garaku w Orla rza musiałem wyrzucić hajom przez nieco i staraliśmy się utrzymać szc/44 
wariości osiemdziesięciu paczek  ty- brzeg statku” darmo. Pomyśl tylko, statku na powierzchni wód do cza” 

— Na początek, odpowiedział Słup, tości ośmiuset dolarów. Byłaby to byśmy mogli odpłynąć. Szykowaliś 
karmnych wieprzy, zbrodnicza 

każdy z nich wartości jednego sążnia glupota. 
Е — Wszystko razem było niesły- do łodzi, gdy skuner zapadał W '| 

wartość zaś muszli wynosi jedną chanie śmiesznie, tam na zachodzie. dę. Było nas tylko czterech... 

rozrzutność i wyraźna łódź z pośpiechem. Ostatnimi 

gdy woda dostatecznie się Aj 

stolarz i ja i musieliśmy  wsk0C-



  

KURIER GOSPODARCZY 
Z działalności Oddzia- 
łu Wileńsk. Związku 
Spółdzielni Polskich, 

(Wywiad z p. Rakowskim, Kierowni 
kiem Oddziału), 

Związek Spółdzielni Polskich szcze- 
gólniejszą wagę przywiązuje do akcji 
gospodarczej, ujętej w formę współ- 
pracy spółdzielczej, na terenie ziem 
wschodnich, czego dowodem jest, 
między innemi, założenie jeszcze w 
roku 1920 Oddziału Związku w Wil- 
mie i rozpoczęcie wówczas już prac 
organizacyjnych, mejących na celu 
utworzenie na obszarze województw 
północno-wschodnich sieci instytucyj 
kredytu spółdzielczego. Praca ta zo- 
stała zniweczona przez inflację, ale 
podjęta na nowo od roku 1924 daje 

- obecnie coraz lepsze wyniki; obecnie 
też liczba spółdzielni kredytowych, 
używających firmy <Banków Ludo- 
wych» lub «Banków Spółdzielczych», 
a jednoczących udziałowców chrzeš- 
cijan, przynależnych do wszystkich 
warstw i zawodów gospodarczych, 
wynosi w województwie. wileńskiem 
20. W przećiągu kiłkuletniej działal- 
ności spółdzielni tych, w niezwykle 
trudnych warunkach, załedwie jedna 
z pośród ogólnej liczby trzydziestu 
w dwu województwach — wiieńskiem 
i nowogródzkiem— doznała niepowo- 
dzenia, w wyniku popełnionych przez 
kierownictwo błędów. Świadczy to o 
żywotności zasad organizacyjnych i 
metod. pracy spółdzielni tych, wypró: 
bowanych zresztą w pięćdziesięciole- 
tniej praktyce wie'kopolskiej. Poza spół+ 
dzielniami kredytowemi Związek Sp. 
P. zrzesza także spółdzielnie rolniczo- 
handlowe, w liczbie 4 w wojewódz- 
twie, oraz ostatnio rozpoczął akcję 
organizowania spółdzielczego  prze- 
tworu i zbytu nabiału. Dotychczas 
"Oddział wileński zorganizował na 
dwuch województwach _pólnocno- 
wschodnich 8 spółdzielni mleczar- 
skich. W Wilnie czynny jest od kiłku 
tygodni instruktorjat dla spółdzielni 

Liczba Liczba 
spółdzielni udziałowców. 

Da. 31. XII. 24. 13. 2488 
Dn. 31. Xil. 25 21. 5.606 
Da. 31. Xil. 26. 23. 7.973 

Zestawienie ' powyższe wykazuje 
stały i nieprzerwany rozwój spół: 
dzielni. Szczególnie pocieszającą jest 
łączna suma funduszów własnych i 
wkładów, wskazująca na postępy pra- 
cy kapitalizacyjnej na tak niezmiernie 
zniszczonym terenie, jakim są ziemie 
wschodnie Rzeczypospolitej. 

Jak widzimy, wyniki pracy w 
ciągu ostatnich trzech lat upoważnia- 
ja nas do nadziei, że spółdzielczość 
masza na kresach wschodnich może 
odegrać rolę gospodarczą, zbliżoną 
do tej, jaką odegrała w ubiegłym 
pięćdziesięciolecjiu w Wielkopolsce, 
podnosząc dobrobyt ludności i przy- 
zwyczajając ponadto elementy naro 

ZIEM WSCHODNICH. 
mleczarskich, pod kierownictwem fa- 
chowego, doświadczonego mleczarza. 

Jak już zaznaczyliśmy, spółdzielnie 
kredytowe, zorganizowane na zasa- 
dach wszechstanowości i samopomo- 
cy, w działalności swej nie ogranicza- 
ja się bynajmniej do obsługiwania 
potrzeb jakiejkolwiek jednej warstwy 
lub zawodu. W składzie członków 
przeważają, jednak, zgodnie z ogólną 
strukturą demograficzną  kraju—rol- 
nicy. Obecnie spółdzielnie zaspakajają 
w 2ch województwach północno- 
wschodnich potrzeby gospodarcze 10 
tys. rolników właścicieli samodziel- 
nych warsztatów pracy. Tem właśnie 
przedewszystkiem spółdzielnie te róż- 
nią się od innych, pokrewnych or- 
ganizacyj kredytu spółdzielczego i 
dlatego są z jednej strony jedynemi 
instytucjami, powołanemi do zaopa- 
trzenia kredytowego i organizacji ka- 
pitału dla elemientów miejskich w о- 
środkach prowincjonalnych, z drugiej 
strony jedynemi zrzeszeniami, na te- 
renie których osoby przynależne do 
różnych klas społecznych i odmien- 
nych zawodów gospodarczych współ- 
pracują siłą rzeczy ze sobą, osiągając 
zrozumienie wspólności ich interesów 
gospodarczych, niezależnie od naro- 
dowości, zamożności, zatrudnienia i 
poglądów lub upodobań politycznych 
We Ok bez wyjątku spół- 
dzielniach naszych, mimo braku ja- 
kichkolwiek co do tego postanowień 
statutowych, kierownictwo pozostaje 
w rękach oświeconych „rzedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa polskiego, 
pod przewodnictwo których chętnie 
garną się miejscowi włościanie naro- 
dowości niepolskiej, doznając w spół- 
dzielniach skutecznego zaspakajania 
ich potrzeb gospodarczych. Sądzimy, 
że tego roczaju typ organizacyjny 
spółdzielczości jest najbardziej przy- 
datny w warunkach kresowych i to 
nietylko-ze względów natury gospo- 
darczej. 

Poniższe zestawienie liczbowe ilu- 
struje rozwój spółdzielni naszych na 
terenie Województwa Wileńskiego od 
końca roku 1924 począwszy: 

Fundusze Wkłady Kredyty 
własne.  oszczędnoś, udzielone. 

95.395 310 672 * 498.378 
308.542 407 517 943 000 
428 362 451 666 1 343.613 

dowo obce do szczerej i lojalnej 
współpracy ze społeczeństwem pol- 
skiem na tle wspólnych ińteresów 
gospodarczych. : 

Pomiędzy  instytućjami kredytu 
prowincjonalnego spółdzielnie nasze 
odznaczają się najwyższą Sprawnoś- 
cią techniczno-bankową i dają najlep- 
sze gwarancje należytego wywiązy- 
wania się z zaciąganych zobowiązań. 
Te zalety organizacyjne zyskały już 
dla spółdzielni naszych pełae uzna- 
nie ze strony banków państwowych 
i Banku Polskiego, współpracującego 
stale z kilkunastu spółdzielniami przez 
powierzenie im czynności ZE 

INFORMACJE. 

Konkurs prac o prójekcie 
ustawy o hipotekach. 

Wydział ekonomiki rolnej drob- 
nych gospodarstw wiejskich w pan- 
stwowym Instytucie naukowym gospo- 
darstwa wiejskiego w. Puławach — 
(adres: Warszawa, ul. Senatorska 
Nr. 15), ogłasa konkurs: > 

na projekt ustawy, nowelizującej 
obowiązujące w Królestwie kongreso- 
wem (prawo © ustałeniu własności 
dóbr nieruchomych, o  przywiłejach 
i hipotekach z dnia 14/26 kwietnia 
1918, prawo o przywiłejach i hipote- 
kach zatwierdzone 13 czerwca 1825 
roku) i w województwach wschod- 
nich (wprowadzone rozporządzeniem 
komisarza generalnego Z: W. 
1919 prawo o hipotekach 1) ustawo- 
dawstwo hipoteczne. 

"Celem nowelizacji jest upowszech- 
nienie i udostępnienie hipoteki dia 
gospodarstw wiejskich: 1) przez wpro- 
wadzenie uproszczenia hipotek prze- 
znaczonych dla gospodarstw wło- 
ściańskich, 2) przez wprowadzenie 

przyśpieszenia regulacji hipotek dla 
gospodarstw włościańskich, 3) przez 
wprowadzenie potanienia tych hipo- 
tek w ich prowadzeniu i .regulowa- 
niu, 4) przez wprowadzenie zmian 
dotychczasowego systemu prowadze- 
nia hipotek dla gospodarstw wło- 

ściańskich, przy którym wyszczegól- 
nione pod 1, 2 i 3 cele ustawy by: 
łyby łatwiej osiągalne. 

Projekt ma zawierać: 1) uzasadnie- 
nie ogólne poirzeby takiej nowehzacji 
2) tekst projektowanej ustawy, 3) u: 
zasadnienie poszczególnych projekto- 
wanych przepisów projektu. 

Į. MEBL $ 

D..H. F, Mieszkowski 
+ Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23 

4% Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 

4 tel. 2—99. Na_ prowincję wi; 

® Ф 

‚ 

(0 Warszawie, mebię gięte, fabr. <Tho- 
4 neta», otomany, materace, kredensy, 

stoły, kszesła, szaty, garnitury salo- 
'$ nowe, meble biurowe I t. p. poleca 

14 Jarnuszkiewicz i Ska» T-wo Akc. w 

towary za zaliczeniem. 

b444+4444444444444444. 

LOD 

Termin konkursu upływa 15 maja 
1927 r. — Pierwsza nagroda wynosi 
1000 zł., druga magroda—600 zł. 
trzecia—300 zł. 

Nagrodzony pierwszą nagrodą 
projekt będzie na koszt ogłaszających 
konkurs ogłoszony drukiem. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— () Dodatkowa suma na po 
moc kredytową rolnikom. W ce- 
lu udzielenia dalszej pomocy kredy- 
towej rolnikom w tych powiatach, 
gdzie dotychczasowa pomoc okazała 
się niedostateczną i niewystarczającą, 
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych przeznaczyło sto tysięcy 
złotych. Termin zwrotu oraz warunki 
na jakich można otrzymywać pożycz- 
ki pozostaną tę same co i uprzednio. 

' —|! Rozszerzenie uprawnień 
sekwestratorów. Jak wiadomo, se- 
kwestratorowie lzby Skarbowej byli 
upoważnieni do sekwestrowania za 

zaległości podatkowe wyłącznie ru- 
chomości i to w pewnych grani- 
cach. Obecnie dowiadujemy, się iż 
uprawnienia sekwestratorów zostaną 
znacznie rozszerzone i rozciągnięte na 
nieruchomości jak domy, place i t.p. 
W wypadkach konieczności ściągnię" 
cia należności podatkowych dla skar- 
bu państwa przez nałożenie sekwe- 
stru na nieruchomość, sekwestratorzy 
będą mogli wyznaczać licytację tylko 
po uprzedniem porozumieniu z Pro- 
kuratorją Generalną. 

Bez zezwolenia Prokuratorji Gene- 
ralnej ściągnięcie przez sekwestrato- 

rów należności z nieruchomości jest 
niedozwolone. 

— (o) Przedłużenie rozporzą: 
dzenia o ulgowych karach za 
zwłokę. Min. Skarbu przedłużyło aż 
do dalszego zarządzenia pobieranie 
od wpłat na poczet zaległości podat- 
ków bezpośrednich i opłat .stempio- 
wych kar za zwłokę w wysokości 2 
proc. miesięcznie. Jak wiadomo, we” 
dług dotychczasowego rozporządze- 
nia ulgi te miały być stosowane tyl- 
ko do 1 kwietnia. 

— Z posiedzenia komisji o- 
chrony lasów. W dniu wczorajszym 
odbyła się posiedzenie komisji ochro-. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 marca 1937 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz Sprz. Kupno. 

8,92 8.94 8.90 
Holandja 358,10 359, — 357,20. 
Londyn 4347 4358 43.36 

Nowy-York 893 895 8,91 
Paryż 35,12 35,06 35,15 
Praga 26,51 26.57 26,45 
Szwajcarja 172,17 172 60 171,74 
Wiedeń 125904 12623 125.63 
Włochy 41.10 41,20 41,— 

Papi. Procentowe ery 
Dolarówka 52, 52.50. 

  

S%ŁO WO 

Kolejowa 103, 
5 pr pożycz. konw 60, 60,50 
D.larowa 84,75 84,50 
4 i pół proc. listy zast. ziems. zł. 55,7555,40 
5 proc. warszawskie zł, 61, 6125 
10 proc. Lublina zł. 83 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 31 marca 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zt. 100 42-42,20 ć 
Czeki i wpłaty, 

Paryż 8,93'/< 
Złoto. 

Ruble 4,69'/: 4,681/, 
Akcje. 

Bank Polski zł. 100 125 . 

„KRONIK 
  

  

PIĄTEK к 
Dzit Wsch, sł. o g. 5 m. 12 

Teodory M. Zach. sł. o g. 18 m. 7 
Jutro 

Franciszka     
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Mafcoeolanii U.S. B. 
z dnia 31 —III 1927 r. 

E 
P, L 
S | 
ada | Wschodni 

Uwagi: Po chmurno, 
Minimum za dobę—10C  Tendencja baro* 
metryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Ulgowe paszporty zagra- 

niczne w celach kuracyjnych. 
Wobec zbliżającego się okresu urlo- 
pów wakacyjnych nie od rzeczy bę- 
dzie przypomnieć, że chcąc uzyskać 
ulgowy paszport zagraniczny w celu 
wyjazdu do miejscowości kuracyjnych 
należy wypełnić odpowiedni formularz 
w KKomisarjacie Rządu, na mocy które- 
go Komisja lekarska po zbadaniu peten- 
ta wyda zaświadczenie, że wyjazd 
zagranicę jest konieczny. Zaznaczyć 
tu należy, że wyraz „pożądany”, lub 
„wskazany* w odniesieniu do wyjaz- 
du nie uprawnia chorego do uzyska: 

— (x) Strejk w zydowskiej 
szkole. Onegdaj wybuchł strejk na 
tle tkonomicznem w żydowskiej szkole 
„Pomoc Pracy* przy ul. Bakszta. 

Z powodu tego zajęcia szkolne zo- 
stały do czasu zlikwidowania strajku 
zawieszone. 

WOJSKOWA 
— (o) Stwierdzanie wieku nie- 

poborowych. Niejednokrotnie zda- 
rza się, że wskutek zniszczenia aktów 
stanu cywilnego, oraz ksiąg stano* 
wych, względnie wywiezienia ich do 
Rosji, osoby zainteresowane nie są 
w możności przedstawić metryki lub 
wypisu z kiąg ludności (stanowych), 
stwierdzających w sposób wiarogodny 
datę ich urodzenia i zachodzi potrze- 
ba stwierdzenia ich wieku z urzędu. 

Cslem uregulowania postępowania 
władz w takich wypadkach, władze 
wojskowe, jak się dowiadujemy, wy- 
dały następujące wyjaśnienie: 

O ile chodzi o brak dowodów, 
stwierdzających faktyczny dzień uro- 
dzenia poborowego, to w tych wy- 
padkach, w odniesieniu do osób, któ- 
re zostały już wpisane do list pobo- 
rowych, stosować należy tryb prze- 
widziany w odnośnym przepisie usta- 
wy o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej, przewidującym, iż wiek 
ustała komisja poborowa. W odnie- 
sieniu zaś do osób, nie będących je- 
szcze w wieku poborowym (18 — 20 
lat), gdy stwierdzenie daty ich uro- 
dzenia nie może być przeprowadzone. 

nia paszportu ulgowego. Na zasadzie na zasadzie dokumentów metrycznych, 

tego zaświadczenia składa się w Względnie wypisów z ksiąg stano- 

swoim komisarjacie P. P. podanie o Wych, albo w razie uzasadnionego 
wydanie świadectwa niezamożności i podejrzenia, że przedłożony dokument 
i świadectwo kwalifikacyjne „moral- Mie odpowiada rzeczywistości, a w 
ności”. Na podstawie tych zaświad- obu wypadkach odnośna osoba nie 
czeń wydawane są dopiero ulgowe Została jeszcze wciągnięta do list po- 
paszporty kuracyjne, 

Urzędnicy _ państwowi, 
świadectwa niezamożności 
świadectwa wystawione przez ich 
władze stwierdzające wysokość pobo- 
rów miesięcznych Mężczyzni w wie- 
ku do lat 26 dołączyć powinni zaś- 
wiadczenie P. K. U., ponad 26 iat do 
40 książeczkę woiskową, a oficerowie 
rezerwy do iat 40 — zezwolenie od- 
nośnego D. O. K. 

Prawo do uzyskania takiego pasz- 
portu mają: samotni, pob erający do 
600 zł. i obarczeni rodzinami do 800 
zł. pensji miesięcznie i nie posiadają- 
cy innych źródeł dochodu. i 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Zmiana nazw 2:ch gmin. 

Jak się dowiadujemy, starostwo Wi- 
leńsko-Trockie ma wystąpić z wnio. 
skiem w sprawie zmiany nażw 2-ch 

lin: Mickuńskiej na Ławaryską i 
ichaliskiej na Gierwiatską. 

MIEJSKA. 
— Zarząd Cmentarza Rossy. 

Jak się dowiadujemy całkowity zarząd 
cmentarza Rossy został przekazany 
przez ks: proboszcza intendentowi 
parafji św. Jańskiej p. Franciszkowi 
Pietraszkiewiczowi, który będzie defi- 
nitywnie rozstrzygał w sprawach do- 
tyczących cmentarza. 
„We wszelkich sprawach związa- 

nych z cmentarzem Rossa należy się 
zwracać do nowowyznaczonego  kie- 
rownika zarządu. 

-— (x) Gdzie należy zwozić 
śnieg. jak wiadomo Magistrat m. 
Wilna w porozumieniu z p. Komisa- 
rzem Rządu wydał w swoim czasie 
zarządzenie, co do przestrzegania 
miejsc dla zważenia śniegu z ulic m. 
Wilna. W myśl tego zarządzenia do- 
zwolono było zwozić śnieg na ul. 
Podgórną do Wilji i na Równe-Pole. 

Obecnie Magistrat zezwolił jeszcze 
w cełu szybszego oczyszczenia mia* 
sta wywozić śnieg do Wilenki na 
moście Zarzecznym (Bernardyńskim). 

SZKOLNA. 
— (1) Ks. Karwialis i senator 

Rub'nsztejn interwenjują w spra- 
wach szkolnictwa. W dniu wczo- 
rajszym Kurator Qkręgu Szkolnego 
dr. Ryniewicz przyjął przedstawicieli 
społeczeństwa litewskiego i żydow* 
skiego, ks. Karwialisa i senstora nad 
rabina Rubinsztejna, którzy informo- 
wali się w sprawie nowego systemu 
starań o uzyskanie koncesji na pry* 
watne szkoły. Pan Kurator wyjaśnił, 

borowych, ustalenie wieku następuje 
zamiast па podstawie orzeczenia lekarza po- 
składają wiatowego, który po zbadaniu danej 

osoby w drodze wiedzy lekarskiej 
wiek ten określi. - e 

Za spokój duszy 

&-+9 о- Konstantego Rorzobohatego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościęle po Dominikańskim Św. 

Ducha dnia 2 kwietnia b. r. o godz. 9ej rano 

©О сгет zawi: damia kolegów 

  

Zarząd Zrzeszen a Lekarzy 

Kasy Chorych m Wilna. 

    

Wypadek na Wilji, 
Przewlekła zima tegoroczna, po- 

wracająca kilkoma '/ nawrotami, dała 

się najbardziej we znaki pobrzeżom 
Wilji. 

Woda jej, raz po razu podnosząca 
się wskutek gwałtownego topnienia 
niezwykłych, w tej porze roku opadów 
śnieżnych, niemało w ciągu dni ostat- 
nich wyrządziła strat. Całe szczęście, 
że nikt z ludzi śmiertelnego szwahku 
nie poniósł Kończyło się dotąd ja- 
koś wszystko względnie pomyślnie 
na skąpaniu się w wodzie mocno zi 
mnej a w nurcie bardzo wartkim. 

Nocy atoli ubiegłej, przy silnem 
wezbraniu Wilji u antokolskisgo wy- 
brzeża, i temperaturze przeszło dwóch 
stopni nad zerem, co spowodowało 
ponowne tajanie całych wałów śniegu, 
nastąpiło u koszar gdzie wznosi się 

drewniany pomnik Mickiewicza, na 
niemałej przestrzeni, znaczne ku Wilji 

usunięcie się gruntu. Należy przypusz- 
czać, że tak pospolite na terenie na- 
szego miasta źródła, zwane podskór- 
nemi, musialy przyśpieszyć działanie 
rozpętanego żywiołu. 

Wraz z dwoma sporemi olchami, 

Zawaliła się jezdnia 
W dniu wczorajszym drugi już 

w bieżącym tygodniu mamy do za- 
notowania fakt zawałenia się jezdni. 

Tym razem wypadek miał miejsce 
naprzeciw domu Nr. 12 przy ulicy 
Wileńskiej. 

W miejscu tem Magistrat przed 
paru załedwie tygodniami prowadził 
roboty kanalizacyjne. Przez zgórę 
dziesięć dni z rzędu ul. Wileńską za- 
barykadowano, ogromnym nakładem 

Zrabowanie kasy w 

które wichura obaliła, usunęła się też . 

figura Mickiewicza i, jako względnie 

lekka, gdyż, jak wiadomo, z desek 
zbita, porwana została przez prąd 

gwałtowny wody. 
Przypisać należy nadzwyczajnemu 

trafowi, że nie roztrzaskała się o fi- 

lary Zielonego mostu. Zaraz za ko- . 
ściołem św. Rafała przywarła ją woda 

do tak zwanej „dolnej* łachy gdzie 
mieszczą się składy drzewa Świergo- 
lewicza. Ludzie ratujący sterty desek 
od porwania ich przez rozszalały ży: 
wioł, zdziwieni byli niemało rozpo- 
znawszy po nocy, że to nie żaden 
pień lub bierwiono zaryło się w ła- 

chę lecz, dobrze im znana figura Mi- 
ckiewicza. 

Dziś, jak dowiadujemy się, będzie 

przy pomocy saperów 3-go pułku 

sprowadzona wodą na dawne miejsce 
po doprowadzeniu go do porządku i 
zabezpieczeniu od powtórzenia się 
czegoś w rodzaju niemiłej przygo: 
dy wczorajszej, która na szczęście 
nie pociągnęła za sobą donioślejszych 
skutków. х 

przy ul. Wileńskiej. 
pieniędzy zakładając rury kanalizacyjne. 

Roboty te ukończone dotrwały 
zaledwie do wczoraj i w godzinach 
poobiednich przejsżdżające auto cię: 
żarowe wgniotło bruk do środka, two- 
rząc poważną wyrwę, tamującą ruch, 
Obecnie Magistrat przystąpił do na- 
prawy uszkodżonzgo miejsca. 

Prawie jednocześnie, już po raz 
trzeci zawaliła się jezdnia u zb'egu 
ulice Mickiewicza i Wileńskiej. 

urzędzie gminnym w 
Wiazyniu, 

Przed kilkunastu dniami w urzę- 
dzie gminnym w Wiazyniu została 

dokonanem przestępstwie władze 
śledcze wszczęły energiczne docho- 

POCZTOWA. dokonana grabież kasy ogniotrwałej dzene w celu wykrycia sprawców. 

— Komisje lotne dla rewizji 
wagonów pocztowych. Jak się 
dowiadujemy, w najbliższym czasie 
zostaną utworzone przy Dyrtkcji Poczt 
i Tele.rafów komisje 
wizji wagonów pocztowych i urzędów 
pocztowo- telegraficznych, 

Komisje te zostaną utworzone na 
skutek zarządzeń M. P. i T.. Utwo- 
rzenię komisji stoi w: związku z licz- 
nemi wypadkami ginięcia dolarów z 
listów wartościowych amerykańskich 
i innych, oraz ginięcia towarów z pa- 
czek poleconych i wartościowych. 

Zadaniem Komisji będzie przepro- 
wadzanie niezbędnych rewizji lotnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (0) Ogólne zebranie Ko- 

mitetu powiatowego Wileńsko- 
Trockiego L.O.P.H. W dniu 27 
marca odbyło się zwyczajne ogólne 
zebranie Komitetu powiatowego Wi- 
łeńsko-Trockiego L O.P.P. . 

Po wysluchaniu sprawozdania za 
rok ubiegły, zebranie uchwaliło bud- 
żet na sumę 5480 zł., jak w stronie 
wydatków tak i dochodów, z której 
to sumy 86 proc. zostanie przekaza- 
ne Komitetowi wojewódzkiemu. 
„ Do zarządu powołano pp. staro- 
stę pow. Wileńsko-Trockiego L. Wit- 
kowskiego, J. Macutkiewicza, Mich. 
Niedeka, H. Wańkowicza i Fr. Sajda- 
ka, na zastępców p. W. Orlickiego i 
p. Teresę Zawiszynę. | 

Do komisji rewizyjnej powołano: 
pp. Antoniego Borkowskiego, J. But- 
kiewicza i Zyg. Zdrojewskiego. 

Na delegatów na ogólne zebranie 
Komitetu wojewódzkiego wybrano pp. 
M. Niedeka i J. Macutkiewicza. 

Nasiępnie uchwałono wezwać za- 
rząd Komitetu powiatowego do orga" 
nizacji w powiecie terenów do lądo- 
wania. y 

W końcu uchwalono przystąpić 
na członka dożywotnego L.O.P.P., 
asygnując ma ten cel składkę statu- 
towo przewidzianą w wysokości 150 

złotych. ю 

— Waine zebranie Polskiej 
Macierzy Szkolnej Z. W. We 
czwartek dn. 21 kwietnia b. r. odbę- 

którą nieznani sprawcy, w sposób 
niezwykle sprytny, wynieśli z niezam- 
kniętego urzędu gminnego i zrabo- 
wali 3000 złotych. Niezwłocznie -po 

Centralnego Zarządu i Rady Nadzor- 
czej. 7. wolne wnioski, 8. zamknięcie 
zebrania walnego. 2 j 

W razie nieprzybycia na zebranie 
walne wymaganej dla jego prawo- 
mocności ilości osób, odbędzie się 
zebranie powtórne tegoż samego dnia, 
t. j. we czwartek dn. 21 IV. o godzi- 
nie 6-ej wieczór i uchwały tego ze. 
brania bedą obowiązujące bez wzglę- 
du na liczbe zebranych członków. 
„  —Zarząd Komitetu <Chleb dzieciom» 
zaprasza Członków Komitetu na doroczne 
Walne zebranie, które odbędzie się dnia 3 
kwietnia o godz. l-ej po poł. w dużej sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 

RÓŻNE. 
— (x) Zakończenie I go kursu 

przeciwgazowego w Wiinie W 
dniu 7 kwietnia r. b. zakończony zo- 
stanie l-y kurs przeciwgazowy wWileń- 
skiej straży ogniowej. | 

Na kurs powyższy uczęszczają 
wszyscy funkcjonarjusze _ miejskiej 
straży ogniowej, 

W dniu 9-go kwietnia w zie 
nach rannych odbędą się w sali miej- 
skiej egzamina przed specjalną ko- 
misją w składzie której będą: przede 
stawiciełe województwa, wojskowości, 
Magistratu i Czorwonego Krzyża. 

Kierownictwo powyższych kursów 
prowadzi z ramienia Czerwonego 
Krzyża p. Haliński. AN 

Takież kursa zorganizowane Z0- 
stały ostatnio przez T-wo „Sokol“ 

rząd więzienia dla wszystkich swoich 
funkcjonariuszy. 

— (t) Echa ofiarności ludności 
Ziemi Wileńskiej. Jak się dowiadu- 
jemy, zebrany swego czasu drogą do- 
browolnych ofiar przez ludność Ziemi 
Wiłeńskiej fundusz na pomoc doraźną 
dla powodzian w 1925 r. w Woje- 
wództwie Krakowskiem, rozdzielony 
został ofiarom powodzi tylko znajdu- 
jącym się w wyjątkowej nędzy i ob- 
darowani zostałi powiadomieni o po- 

Narazie ustalono iż sprawców kra- 
dzieży było trzech. Dalsze dochodze- 
nia trwają. 

lotne lt r<- ARRAS TNS TTT S TA SIS TS TI МЕНЕ 

5 aktach P. Corneilla <Cyd» w przekładzie 
St. Wyspiańskiego. Ceny miejsc od 20 gr 
Jutro — <Cyd». 

— Niedzielna popołudniówka w. 
<Reducie». W niedzielę o g. 4-ej pp. przed- 
stawienie dla młodzieży szkolnej po cenach 
najniższych od 15 gr. — <Cyd» — Corneil- 
le'a — Wyspiańskiego. : 

Teatr Polski (sala «<Lutnias). 
<Nina» — Kampfa w Teatrze Polskim. 
Dziś wraca na repertuar niezmiernie intere- 
sująca sztuka Kampfa <Nina», na dwuch 
pierwszych przedstawieniach której Teatr 
był wypełniony po brzegi. 

— «Szał» Mórć. Jutro grana będzie 
sensacyjna sztuka Mórć «Szał» (Obłęd). 

— Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o g. 3 m. 30 pp. Teatr Polski gra 
<Plomienną noc» po raz ostatni w sezonie. 

— Najbliższe premiery. We wtorek 
najbliższy po raz pierwszy ujrzy świetło kin 
kietów św.eina komedja Bernauera i Oster- 
reichera <W rajskim ogrodzie». 

Komedja ta w Warszawie cieszy się po- 
wodzeniem wyjątkowem. || я 

Jednoczešnie odbywają się proby z naj- 
nowszej komedji Kiedrzyńskiego <Nie trze- 
ba się niczemu dziwić». 

— Koncert-poranek Jadwigi Krużan* 
ki w Teatrze Polskim. W niedzielę naj- 
bliższą 3 kwietnia o g. 12 m, 30 pp. odbę- 
dzie się w Teairze Polskim koncert-poranek 
zaszczyinie znanej artystki operowej Jadwi- 

Krużanki z udziałem prof. W,.Jodko 
cytra). 

W pi mie: Bauer, Chopin, Czajkow- 
ski, Karłowicz, Moniuszko, Joteyko, Gbssec, 

° Gounod, Mozart, Niewiadomski, Noskowski, 
Verdi, Żeleński. к 

Po raz pierwszy w Wilnie J. Kružanka 
wykona szereg pieśni z towarzyszeniem r 

asa Ceny miejsc zniżone od 30 gr. 
czynna od 11—9 w. bez przerwy. 

‚ — — Wilno ku czci Beethovena. Sobotni 
„dla swych członków, oraz przez za- koncert, który odbędzie się w Teatrze, Pol- 

skim przybierze spacjalnie uroczysty Charak- 
ter hołdu dla prochów nieśmiertelnego kom- 
pozytora, którego stulecie Śmierci Cały świat 
obchodz!: soleniie. й - 

Udział biorą: Wil. Orkiestra Symfoniczna 
pod dyr. A. Wyleżyńskiego, oraz wybitni 
Boliści: A. Kontorowicz (skrzypce) i R. Na- 
delmanówna (fortepian). i 

W programie największe dzieła Betho- 
vena: Symfonja Bohaterska (Ill) napisana na 
cześć Napoleona, Koncert fortepianowy c— 
moll, Sonata na skrzypce i fortepian (<Kreu- 
tzerowsza»), Sonata fortepianowa f—moll. 
Przemawiać będzie Witold Hulewicz. 

Początek punktualnie o g. 5ej pp. B- 
dzie się zwyczajne doroczne że oranie chodzeniu udzielonej im pomocy.Pan lety od 50 gr. są do nabycia w kasie featri 

walne Polskiej Macierzy Szkolnej ziem +Wojewoda w Krakowie wyraził w Polskiego od g. 11—9 w. bez przerwy. 
że w myśl ostatniego zarządzenia Mi- wschodnich: Wilao sala Urzędników jmieniu obdarowanych szczere słowa 
nisterstwa podania o udzielenie od* 
nośnej koncesji należy nadsylać wzglę* 
dnie zgłaszać w terminie przed 31 
maja rb. Prawdopodobnie koncesje 
wydawane obecnie będą już bezter- 
minowe, a nie jak to było praktyko* 
wane dotychczas jednoroczne. Drugą 

Państwowych przy ul. Mickiewicza 10 
godzina 5 po południu. 

Porządek dzienny: 1. Zagajenie 
(prezes dr. W. Węsławski) a) wybór 
prezydjum zebrania walnego, 2. prze- 
mówienia przedstawiciel! władz i in- 
stytueji społecznych, 3, sprawozdanie 

ny lasów. Rozpeznano kilkadziesiąt sprawą poruszoną przez ks, Karwia- z działalności Towarzystwa za rok 
spraw powstałych na tle nieprzestrze- lisa i senatora Rubinsztejna byłakwe- 1926 daje p. dyrektor Ciozda, 4. spra* 
gania przepisów o wyrębie i zasiewie stja uprawnienia nauczycieli niewy* wozdanie Rady Nadzorczej, 5 uch: 
lasu, kwalifikowanych. walenie preliminarza, 6. wybory do 

podzięki dla szłachetnych ofiarodaw- 
ców Ziemi Wileńskiej, którzy mani- 
festując pytrzebę serca i państwową 
myśl polityczną, okazali tak żywe 
współczucie dla zamieszkałych w Wo- 
jewództwie Krakowskiem rodaków* 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. <Cyd> 
Corneille'a — Wyspiańskiego. Dziś o g. 
8-ej w. po raz drugi poemat bohaterski w 

— Koncert w dniu 4 kwietnia 
r. b. o gouz. 8 wiecz w sali Snia- 
deckich U.SB. na chleb świąteczn 
dla najbiedniejszych, XIII konferencji 
akademickiej Tow. Pań Miłosierdzia 

«go Wincentego A Paulo przy ła- 
skawym udziale p.pi artystek: p. Ка- 
duszkiewiczowej i p. Wyrzykowskiej 
— gra na dwóch fortepianach; p. hr. 
Halka-Ledóchowskiej — skrzypce; p. 
Zubowiczowej — Śpiew. 

C:ny biletów od 30 gr. wzwyż  
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"Sprzedaż biletów u Sztralla, róg Mic- 
kiewicza i Tatarskiej. W dniu koncer- 
tu przy wejściu. 

RADJO 

ВЬ Pranas stacji warszawskiej. PO! 
15.00—15.25. Kówanikaty, -- as 

Czy i meteorologiczny. 
2 15.30—16.30. Stacja nieczynna. 

16.30— 6.45. Komanikat harcerski. 
16.45—17.35. Program dla. dzieci. 
17.40. Koncert popołudniowy. Wykonaw- 

a: Trio Kmita (Lidja Kmitowa, skrzypce, 
arja Pohlowa, fort, i Michał Borzakowski, 

wiolonczela). 
18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt p. t. <W obliczu 

IX-ej Olimpjady», wygł. red. Marjan Raszke, 
« (Dział «Sport 1 wychowanie fizyczne»). 

1930- 19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.15. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty. 
20.15. Koncert wieczorny. Transmisja 

koncertu symfonicznego z Filharmonji Warsz 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Katastrofa autobusowa. W 

dniu wczorajszym liczni przecnodnie 
ruchliwej ul. Kalwaryjskiej byli świad: 
kami katastrofy autobusowej, która 
tylko dzięki przypadkowi nie pociąg- 
nęła za sobą ofiar w ludziach. Około 
godz. 1 pp. autobus nieznanej firmy 
Nr. 14132 kursujący na linji uł. Kal- 
waryjska — dworzec osobowy — w 
momencie mijania ul. Pióromoni uległ 
Katastrcfie. Najniespodziewaniej gdy 
maszyna całem pędem ciągnęła pod 
górę, odpadlo tylne koło i karuzerja 
z niezwykłą siłą opadła na bruk. 
W momencie najbardziej. krytycznym, 
szofer zdołał zahamowaći w ten Spo- 
sób uniknięto wypadku. Maszyna 
została prawie całkowicie zniszczona, 
gdyż tylko oś skrzywiona i zruszona 
z miejsca. : 

Wypadkiem  natychmiast zajęły 
się władze policyjne. 

== 

Zebranie Ligi Morskiej. 
Wsine Zebranie Członków Oddz. Ligi 

Morskiej i Rzecznej odbyło się w niedzielę 
dnia 27 bm. o godź. 12 m. 30 w Sali Kasy- 
na Stow. Urzędników Państwowych (Mickie- 
wicza 9) przy udziale 58 osób. 

Zarząd Centralny Ligi Morskiej i Rze- 
cznej reprezentował p. Dyrektor Adam 
Uziembło specjalnie przybyły w tym celu 
do Wilna. i 

Zebranie zagaił Wice-Prezes ustępują: 
cego zarządu p. inż. Bcgusław Bosiacki, któ- 
ty scharakteryzował dotychczasową działal. 
ność Ligi oraz wezwał zebranych do uczcze- 
nia przez powstanie ś. p. Kazimierza Wim- 
bira przedwcześnie zgasłego nieodżałowane- 
go Prezesa Oddziału Wileńskiego. 

> piomiicak p. inż. Bosiackiego na prze- 
wodniczącego został jednogłośnie wybrany 
p. Kurator Anton Ryniewicz, który z kolei 
zaprosił do stołu prezydjalnego na asesorów 
pp. inż. B. Bosiackiego, dyr. A. Uziembłę, 
PES J. Maleckiego, na sekretarza p. k. 
apolya Zapolskiego. 

Obszerne sprawozdanie z działalności 
Oddziaiu w imieniu ustępującego Zarządu 
odczytał p. Jan Rochowicz. Że sprawożda- 
nia wynika, że w roku ubiegłym Liga wy- 
kazała dużą ruchliwość, której rezultatem 
było zorganizowanie w czerwcu r. ub. Wiel- 
kiej Wystawy p. t. «Nasze Morze i Rzeki» 
oraz wybudowanie dużego jachtu. na jezio- 
rze Trockiem, w celu szerzenia sportu ża- 
glowego na Wileńszczyźnie. Wystawa przy- 
niosła jednak deficyt w wysokości 1668 zł. 
99 gr. Na dobitek złego stanu finansowego 
pogorszyło bankructwo Wileńskiego Banku 

" Wielkie filmy. 
„Gracz w szachy”. 

Do wielkich filmów wolno go przede- 
wszystkiem zaliczyć z racji—niepospolitości 

mysłu. 
Młody hr. Raszyński jeden x przywód- 

ców insurekcji Kościuszkowskiej w Wilnie, 
jest ciężdo ranny. Ukrywa go u siebie gen- 
jalny fabrykant... automatów, stale zamie- 
Szkały w Wilnie baron Kempen. Po upadku 
insurekcji rząd rosyjski wyznacza ogromną 
nagrodę za wykrycie gdzie się ukrywa hr. 
Raszyński. Wówczas jego opiekun buduje 
automat Turka... który gra w szachy. F.gu- 
ra jest tak duża (wraz ż pudłem przed nią 
i szachownicą), że może w niej człowiek 
pomieścić się. We wnętrzu tej figury ukry- 
wa bar. Kempen hr. Na 1 — 1 
oczywiście Turek gra w szachy wprost mi- 
strzowsko, bo hr. Raszyński jest wyśmieni- 
tym szachistą. z 

Fama tak niesłychanego automatu do- 
chodzi do króla Stanisława Augusta, który 
każe go sobie demonstrować w Warszawie. 
Jest zachwycony, Posyła niebywałego gra- 
Cza w szachy... do Petersburga aby się za* 
piezentował cesarzowej Katarzynie. Cesarzo- 
wa sama Siada do gry z Turkiem. Dla wy- 
próbowania go «kręci»; Turek najspokojniej 
zmiała figury ręxą z szachownicy, Urażona 
imperatorowa każe automat... rozstrzelać. 

Co dalej? 
Co było dalej niech każdy pójdzie sam 

zobaczyć. Nie znudzi się! 
Niecirytylko nie spodziewa się ujrzeć... 

Wilna, jakiem było w ostatnich latach XVIill- 
go wieku. A i wygląd ówczesnej ludności 
naszego miasta. Czysto fantastyczny. Film 
sporządzono w Paryżu. Reżyserował Ray- 
mond Bernard. A... niemógł kogokolwiek 
poradzić się! Trzeba być doprawdy Francu- 
zem aby tak nic sobie nie robić z takiego 
szczegółu! 

Historyczna pAvda też wygląda mocno 
operetkowo. Dość np. że mamy przed sobą 
w Wilnie, za Kościuszkowskich czasów: pułk 
polsko-rosyjski! Ani auor powieści, z któ- 
rej treść filmu jest wzięta, ani reżyser nie 
mają pojęcia o stosunkach w Wilnie w owej 
epoce. > 

“ Ale — ale jest zato słynna Szarża ka- 
walerji, która to omal nie rozniosła na polu 
pod Warszawą pp. tllmowych operatorów. 
Jest mnóstwo ruchu i — sporo niepowsze- 
dnich' pomysłów. 

Orkiestra gra pieśni nasze patrjotyczne, 
p. Targowska śpiewa... wyświetlanie trwa 
około 3 godzin... Czego więcej potrzeba! 
Ściany Sali Miejskiej aż trzeszczą. 

SPORT. 
Bieg na przełaj odbędzie sią 3 

kwietnia. 

Z powodu nieodpowiednich warunków 
atmosferycznych zapowiedziany na dzień 
27 ill br. 2-gi wiosenny bieg na przełaj nie 
odbędzie się w oznaczonym terminie, lecz 
WA niedzielę w dnia 3-go kwie- 
tnia-br, © L 

Spór piłkarski trwa nadal. PZPN 
swoje—Liga swoje. 

Ostatni rozłam w piłkarstwie polskiem 
ciągnący się już oa dłuższego czasu niestety, 
pomim. usilnych zabiegów Zarządu Z. Ż. 
nie został załatwiony pomyślnie. Związek 
związków powołał specjalną komisję, której 
zadaniem będzie zbadanie przyczyn rozłamu, 
gdy iymczasem PZPN 1 «Шра» rozwijają 
Żywą działalność. 

PZPN ułożył już kalendarzyk rozgry- 
wek mistrzowskich, przyczem w Okręgu Po- 
znańskim rozpoczęto już rozgrywki. <Liga> 
organizuje też swe filje okręgowe i w naj- 
bliższą niedzielę zaczynają się rozgrywki. 
Toruński Klub Sportowy spotka się w nad- 
chodzącą niedziel, z warszawską Polonią. 

O Wilnie nie jeszcze powiedzieć nie 

Aramis 

SKO W GZ 

Q O0O0000000000000000 G 
g Urocze «Werki> pod Wilnem 8 
GO Nowoodremontowiny PENSJONAT z O 
O 50 pokoi, dawna rezydencja Książąt 
O Radziwiłłów. Wykwininy table d'hote, 
Q komunik*cją stałą z Wilnem autobu: O, 
O sami i statkami, rozrywki, sport, tele- O, 
O fon, telegraf i poczta, wanny, natryski, 
O kąpiele, plaża, sale do „zabaw, lekarz, 
O Otwarcie 15 maja 1947 roku. Zarząd 
©С w Wilnie, ui. Dąbrowskiego 10 m, 4, 
o osobiście od 1—3 po poł. 
e Helena Pietklewiczowa, 
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KLAWIOL 
® ПТ FARMACEUTYCZNA 
Nu „AP.KOWALSKI“ ы WARSZAWA,         

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomości, że Okręgo- 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 
niu w Wilnie w dniu 30 września 1926 roku 
postanowiła wdrożyć postępowania scalenio- 
we na obszarze około 28,29 ha należących 
do gospodarzy kolonji Nr 1 z zaśc. Podkir- 
czyno p. n. Karczowatka, gm. porpliskiej, 
pow. dziśniefiskiego, Orzeczenie to uprawo- 
mocniło się dnia 31'stycznia 1927 roku. 

Nr 4905-VI. 

Osręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomości, że Okręgo- 
wa Komisja Ziemską w Wilnie na posiedze- 
niu w dniu 27 listopada 1926 roku postano- 
wła: zatwierdzić projekt scalenia gruntów 
wsi Logowce III gm. mikołajewskiej, pow. 
dziśnieńskiego. Orzeczenie to uprawomocni: 
ło się dnia 14 lutego 1927 roku. Wobec po- 
wyższego Okręgowy Urząd Ziemski ogłasza 
0 zamknięciu postępowania scałęniowego w 
powyższej sprawie. " 

С е Nr 4904-VI. | 

. Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomości, że Okręgo- 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 
niu w dniu 30 września 1926 roku postano- 
wiła wdrożyć postępowania scaleniowe na 
obszarze około 94,83 ha gruntów nadziało- 
wych należących do gospodarzy wsi Cwie- 
cino gm. jaźnieńskiej, pow. dziśnieńskiego i 
na obszarze około 32,70 ha gruntów, stano- 
wiących wspólną własność gromadzką tejże 
wsi, łącznie na obszarze około 127,53 ha. 
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 26.1. 
1927 r. ; ‚ 49 
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Ostatnia sensacja Paryżał 
Najgłośniejszy szlagier sezonn! 

Porywający dramat erotyczny w 
Tem. „Melios* 

ul, Wileńska 38,   
i Dziś zie wy- 

świellasy films 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska ul. Ostrobrameka 5). niędzłelę ody ode 02 
odz. 12, 

balkon—40 gr. 

“Rejestr Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 15-11 27 r. pod Nr. 6123 wciągnięto, : 
R. H. A. 1.—6123 <Hałłaj Jakób» w Żołudku,' pow. 

Lidzkim. Skład apteczny Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel—Hałłaj*Jakób, zam. tamże. ? 4795—V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 16-Ill 27 r. poa Nr. 6140 wciągnięto: е 

R. H. A. 1.—6140 <Brestowicka Chjena> w Žotuūku, 
pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i skór. Firma istnieje od 1922 
roku. Włciciei—Brestowicka Chjena zam. tamże 4806 —VI 

  

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 17-11] 27r. pod Nr, 6141 wciągnięto; 

R. H. A. 1—6141 «Przedsiębiorstwo robót inżynie- 
ryjno-budowlanych inżynier Leon Butarewicz> w Wilnie, 
ul. Mickiewicza 4. Prowadzenie robót inżynieryjno-budowia- 
nych. Firmą istnieje od 1927 r. Właścicie!l — Leon Butarewlcz, 
zam. tamże. е 4807— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-Ili 27 r. pod Nr. 6142 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6142, «Gerszow Chana» w Iwju, pow, Lidz- 
kim. Sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 1922 

  

„roku WłaścicielQerszow Chana, zam. tamże. 4£08—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 17-1i1 27 r. pod Nr. 6143 wciągnięto: i 

R. H. A. l.—6143. «Goldberg Ałta» w iwju, pow. Lidz- 
kim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicie|—Gold- 
berg Ałta, zam. tatnże 4809—VI | 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wiinie 
w dn, 17111 5 r. pod Nr. 6144 wciągnięto 

R. H. A 1.—6144 <Gumniec Chaim Lejba» w Iwju, 
pow. Lidzkim. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1905 roku. Wła- 
Ściciel-—-Gumniec * Chatm-Lejba, zam. tamże. 4810—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-111 27 m pod Nr. 6145 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 6145. «lzraelit Bejla> w iwju, pow. Lidz- 
kim. Sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1926 roku. 

Właściciel —lzraelit Bejla, zam. tamże. 4811—VI 

Do Rejestr« Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-111 27 r. pod Nr. 6146 wciągnięto: 

R. H A. 1.—6146. <Izraelit Wolf» w iwju, pow. Lidz- 
kim. au łokciowy. Firma istnieje od 1925 roku. Właścicie— 
Izraelit Wolf, zam. tamże. 4812—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-lil 1927 r. pod Nr. 6147 wciągnięto: Р 

R. H. A. I —6147. «Ingiel Girsz» w lwju, pow. Lidzkim, 
Sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje ód 1927 roku. Właści- 
ciel—lngiel Girsz, zam. tamże. 4813—VI 
  

  
  

NE, MOCZOPŁC. wodu wyjazdu. 
SKÓRNE Zarzecze 16 m. (5, 

od 10-1, od 5-8 w, | od 4—6 po południu. 

DOKTÓR V TTOZRTA 
olwark kupimy S.ZeldowlezoWa | a“ siūnego 

KOBIECE, WENE. reflektanta 
RYCZNE : chor. Wileńskie Biuro 
DRÓG MOCZ, Komisowo-Handio 

prz 122 iod 46 we kaucjonowane 
"| ul.Mickiewicza 24 ul. Mickiewicza 21, 

tej. 277 tel. 152. 

W. Zdr. Nr. 31, 

Akażagika Worki jutowe 
Wi Smiałowska 1 z wiejskiej tkaniny 

wo ZONE gdzie zginęło 1326 
ebr 

da się. 
zł. W teku dyskusji anie uchwaliło po- + ФФФЭФ ФФФФ ОФФ 
leció: Zarządowi poczynienie „starań 0 „Wy- Upoważniony przez M. R.R.  $ 
egzekwowanie przepadłego wkładu. V : 

Рап Dyrektor Uzienbłó w  przepięknem MIERNICZV $ 
przemówieniu strešcii 1 zreasumowai do- 4 J. LOKUCIEWSKI 
tychczasowe wysiłki Ligi zmierzając: do 
mśwładomienia i zrozumienia należytego wy- 
korzystania dostępu do morza przez władze 
i społeczeństwo oraz zwrócił się z gorącym 
apelem do zebranych, kiórzy obecnością 
swą na Zebraniu dowiedli, że sprawy morza 
leżą im na sercu, aby nie ustawzli w dal- 
szej i owocnej pracy. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej od- 
Czytał p. N. Halicki, który zgłosił wniosek 
o udzielenie absolutorjum usiępującemu Za- 
iządowi, co zostało jednogłośnie przyjęte. 

Zarząd: p. Kurator Antoni Ryniewicz, 
„b. adm Tomasz Neyman, p. dr. med. 

Caeslaw Czarnowski, p. Ludwik Kuczewski, 
Władysław Szumański, p. płk. Jan Fogei, 

«P- inż. Wacław Sławiński, p. Eustachy 
B ani, p. Aleksander Cwalina, p. Jan Ro- 

cho Ph p. Benedykt Krzywiec. 

SŁY 

prawnuczka 

wyjeżdża,, 

Wilno, ul. Micklewicza 42, m, 7. 
Przyjmuje do PARCELACJI 
iLiK WIDACJI majątki ziem- 

) skie mając stale ca nabywców 
+ na parcele 
POOR 4404-44-04 _ wanie zębów bez bólu. 

WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 
Lenorman, ' która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada | 
przyszłość, sprawy sądowe, o: miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 

lub. zupełnie 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo. (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

$ 
i zašcianki. Ф 

NNA 

przestaje     

BEBEZZSE 

  

B Uwaga! w dniudziiejszem Otworzyłem sklep 
ra w Wilnie, przy ulicy Wilenskieį Nr 28 
R (telefon Nr 1224 vis a vis zaułku Dobroczynnego) 

sa towarów spożywczych, kolonialnych, gastronomicz- 

ša nych i owocowych. CENY BARDZO PRZYSTĘPNE. 
& J. ZWIEDRYNSKI 

  

Zarząd Olkienickiej Tekturowni i Tartaku 
Sp. Akc. w Wilnie : 

podaje do wiadomości pp, Akcjonarjuszów, że w dniu 26-go 
о kwietnia b. r. o godz. 5-ej popołudniu w lokalu zarządu przy 

ul. Poznańskiej 2 w Wilnie, odbędzie się zwyczajne Wólne 
Zgromadzenie 'Akcjonarjuszów z nestępującym porządkiem 
dziennym: 1) Wybór przewodniczącego, 2) Sprawozdanie Za- 
rządu i komisjł rewizyjnej, 3) Zatwierdzenie bilansu za rok 
operacyjny 1926 t podziat zysków, 4) Wybór czionków Za- 
rządu ! zastępców na miejsce ustępujących, 5) Wycór Komisji 
Rewizyjnej na 1927 rok, 6) olne wnioski. Akcjonarjusze 
chcący brać udział w Walnem Zgromadzeniu z prawem głosu 
winni złożyć do Zarządu Wilno, ul. Poznańska 2, swe akcje 
lub świadectwa depozytowe z wyszczególnieniem. Nr Nr akcji 
najpóznej za 7 dni przed terminem Zgromadzenia, 

OOROPOROMPPO POOOROP 5   łam ki łnemu 

R Serdeczne podziękowanie keis zadowoleniu pod zw 
+ Składa Stacja Opieki nad Matką i ewentualnie z |7anCją naturalny, czy- 
3 i Dzieckiem Nr 6, przy kasie cho- © | pewną przestrzenią | StY , m ód pszczelny 

rych Dominikańska 15 Państwowej ziemi kupimy  |f'anko na miejsce za 
$ Szkole Ogrodniczej, p. dyrektorowi Dom H.-K. pobraniem pocžtowem 
9 Krause i p. instruktorowi Łapaciń- „ZACH ĘTA* 5 cio kilowa blaszanka 

% skiemu oraz tirmie «Weller za ofia- аАаа ał. 13,50. SP Ro: 
+ rowane kwiaty. Bóg zapłać! L Slanska 6, tel. 9:05 a gy: w EC 
0990 оФФФ тг ` zł. „KW. 

Za 700 dolarów Podwołoczyska, 
(Małopolska). 

Perlmuttera Ultramaryna — 
Służąca jest bezwzględnie najlepszą i na, 

wydatniejszą farbą = A > 
i celów malarskich. 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia, 

elizny 
Dom Handl.*Kom, 

3 domki drewniane 
z 2 ha ziemi w 
Nowo" Święcianach 
blisko stacji kol, 
sprzedamy zaraz 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05 

  

Pee spe Peach Pee PIC 

były współwłaściciel firmy. 
i <Węcewicz i Zwiedryński» 

od 1909 roku do 1926, 

JENOESSE 18 

  

  

  

jesz 

  

   

   
MAC) 

  

: ; 

przyj muje od godz, 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 
    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska.Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usu- 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. 

„ Wydz. Zdr. Nr 3, 

Gotówkę 
w każdej sumie па 

*. oprocentowanie 
lokujemy _ najdo: 
odniej pod nocne 
pewne gwarancje 

D. H.K. <Zachęta» 
Gdańska 6, 1 piętro, 

tel. 9 

Do sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8. 
Dąbrowski. ' 

  

т 

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty. 

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

  

Sprzedamy 
zaraz majątek pod 
Wilnem,  Pszenna 
ziemia z budynka- 
mi przy szosie. 
Wspaniałe łąki, 

stary las dębowy, 
z zasiewami po 50 
dolarów dziesięcina 
D. H.-K. <Zachęta» 
za 6, 1 piętro 

tel. 

MIÓD 
tani na święta, wySsy-, 

do wszystkiego 
potrzebna zaraz. 
Zgłaszać się ze 

‚ świadectwami _ 
Mickiewicza 5, 

m, 10 (w.podwórzu) 

Po długim pobycie w 
Paryżu iw Anglji 

udzielam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego 
Mickiewicza 37—17. 
Wejście od ulicy 

Ciasnej. 
  

AN ADAMOWICZ 
ur. dn. 14 X 1912r. 
w Wilnie, poszue 

kale ojca swego Jana 
Adamowicza, zam. w 
Wilnie od r. 1915. 
Ktokolwiek wiedziałby 
o pobycie tegoż pro: 
szony jest  powiado: 
mić 3 pułk Saperów 
w Wilnie <Orkiestra>. 
——— 

DOM 
za 2.000 do 3.000 
dolarów w rejonie 
Pobulanki,  Siera- 
kowskiego lub w 
pobliżu tych ulic 
kupimy za gotówkę 
Wileūskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we (kauojonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

do nabycia w firmie 

"B. Łokuciewski 
uf. Mickiewicza 42, 

    

Pożyczkę 
w każdej sumie 
załatwi dogodnie 
Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

OSZUKUJĘ 
POSADY 
zarządzającej 

gospodarstwem dorno-_ 
wem w majątku ziem* 
;Sklm. Poprowadzę 
wzorowo ogrodnictwo, 
drobiarstwo, šwiniar 
nię. Posadę mogę 

objąć od zaraz. Oferty: 
pod «<Ziemianka> do 
Administr, +Stowas, 

Mickiewicza 4. 

Na oprocentowanie 

1 dobre zabezpie: 
czenie  lokujemy 
każdą kwoję pie- 

nieżną 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152: 
  

    

KUPIMY 
dom za 6 — 7 tys. 
dolarów w centrum 
lub w pobliżu, w 
punkcie handlo- 

wym 
Wileūskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152     
  

gubioną w Iwju 
Z książeczkę 

wojskową,  WY- 
daną przez P. K. U. 
Lida w roku 1923 na 
imię Fajwela . Alber- 
sztejna, roczn. 9 

unieważnia się. 
-———— 

gubiono książkę 
Z wojskową, FSA, 

przez Р, К. { 
$\чічйіяіпу na imię 

yrszy Felczer, 
zam. w Głębokiem. 
— 

Agronom 

  

/ posiadający dobrą re- 
putację, przyjmie po- 
sądę administratora 

lub rządcy. Posiada 
z kilkuletnią. 

głoszenia do adm. 
«Słowa» pod J. R. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn.17-Ill 27 r. pod Nr. 6149 wciągnięto: 

R. H. A. 11—6149. «Mowszowicz Złata» w lwju pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel—Mowszowicz Złata, zam. tamże. 4814—V1 | 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-1ll 27 r. pod Nr. 6153 wciągnięto: 

"R. H. A. 1.—6153. Sklep spożywczy PRODUKT Ester 
Bluma Esterkinowa» Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel— 
Ester-Bluma Esterkinowa, zam. przy ul. Jagiellońskiej 3. 

4815—VI 
  

Do Rejestru Handiowego Dział Ą Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-ll.27 r. pod Nr. 6154 wciągnięto: 

R. H. A. I. — 6154. <Rodsztejn Aron» w Iwju, pow. 
Lidzkim. Sprzedaż zboża. Firma istnieje od 1876 roku. Właści- 
ciel—-Rodsztejn Aron, zam. tamże. 4816 — VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil 
nie w dn. 17-lil 27 r. pod Nr. 6155 wciągnięto: 

R, HA. 1.—6155, <Sołomiański lcko> w Bastunach, 
pow. Lidzkim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1923 roku. Właści- 
<iel—Sołomiański lcko, zam. tamże, 4817—VI 

D» Rejestru Handlowego Dzłał A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 17-11 27 r. pod Nr. 6156 wciągnięto: 

R. H. A. 1—6156. «Woronowski Dawid» w lwju pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel—Woronowski Dawid, zam, tamże. 4818—V1 

  

  

Do xejestru Handlowegó Dział A Sądu Okr. w Wilnie” 
w dn. 17-II1 27 r. pod Nr, 6157 wciągnięto: ь 

R. H. A. 1—6157. <Zelikowska Berta» w Žotudku, 
pow. Lidzkim. Sklep drobnych towarow. Firma istnieje od 1927 

roku. Właściciel —Zelikowska Berta, zam. tamże, 4819—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział Ą Sądu Okr. w Wilnie 

| 174U 27 r. pod Nr. 6158 wciągnięto: 5 

Е R. H. A. 16158. <Złotnik Rachil> « lwju, pow. Lidz- 

kim. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1923 roku. Właści- 

ciel--Złolnik: Rachil, zam. tamże. 4820 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
. 174il 1927 r. pod Nr. 6159 wciągnięto: | 

ka R H. A. 1.—6159. <Szafrański Gra w Zołudku, pow. 

' Lidzkim, Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
Ściciel Szafrański Girsz, zam. tamże. 4821—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 17-111 27 r. pod Nr. 6160 wciągnięto: | ` 2 

R. H. A. |. 6160. <Szepszenwoł Rajchel> w Iwiu, 

pow. Lidzkim. Sklep obuwia I naczyń. Firma istnieje od 192 

roku. Właściciel—Szepszenwoł Rajchel, zam. tamże: —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu okr. w Wilnie 

w dniu 17-11 1927 r. pod Nr. 6161 wciągnięto: | 4 
R. H. A. 1.—6161. «<Szyfmanowicz Elka» w Zotudku, 

pow. Lidzkim. Sklep łokciowy. Firma istnieje od 1923 roku. 

Właściciel —Szyfmanowicz Elka, zam. tamże. —VĮ 

Do Rejestru Kana R ze Okr. w Wilnie 
191 27 r. pod Nr. 6186 wciąenięto: 

У R H. A. 1.76186 <Derewiański Jankiel» w Żołudku, 
pow. Lidzkim. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 
1924 roku, Właścicie—Derewiański Jankiel, sA 1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
„1911 27 r. pod Nr. 6187 wciągnięto: | 

wf R. H. A. 1—6187. «Garber Bella: w Żołudku, pow. 
Lidzkim, Sklep manofaktury. Firmaistnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel—Garber Bejla, zam. tamże. 4866— V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 10-11 27 r. pod Nr. 6188 wciągnięto: - _ 

R. H. A. 1.—6188, +Gordon Rywka» w Żoładku, pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje 1926 roku. Właściciel 
— Gordon Rywka, zam. tamże, 586' Ь 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 19-1il. 27 r. pod Nr. 6189 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6189. <Grybicka Fania>' w Żołudku, pow. 
Lidzkim. Sklep galanterji i kolonjalny. Firma istnieje od 1927 
roku. Właścicielka—Grybicka Fania, zam. tamże. 4868—V1 

‚ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 10-1il 27r. pod Nr. 6190 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6190. 
ku, pow. Lidzkim. Sklep kołonjainy. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciei—Harasimowicz Czesław, zam. tamże. 4869—VI 

Do Rejestru COR Dział ia, Okr. w Wilnie 
dn. 19-11 27 r. po IE, wciągnięto: 

w dn. R. H. A. L--6195. <Serafinowicz Walerjan> w Żołud- 
w. Lidzkim. Sklep win i wódek. Firma istnieje OE ku, po . 

roku. Wlašcicie!—-Serafinowicz Walerjan, zam. tamże. 

DUFLOS, Akcja fllmu rozwija się na tle zapełnione 
szej plaży świata Biarritz. Na scenie: WŁADZiIO 

«Harasimowicz Czesław» w Żołud- , 

„Człowiek z aiitem' (uromme a'  Eispano) 
11 akt. z najwytworniejszą gwiazdą francuską HUCUETTE 

are ciałami kobiecemi najmodniej- 

„GRACZ W SZACH ee wielki dramat w l2-tu p 
aktach z dziejów амт 

narodu polskiego o niepodległość. Według powieści H. DUPUY—MAZUEI'A. Rež, 
Rayn.ond Bernard. odtwórca <Cudu Wilków». W rolach głównych: - Charles. Dullin, 

- Pierre -Bianchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batcheff, Alexlann 
i Armand Bernard, Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do obrazu, 
Orkiestra znacznie zwiększona pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wstęp % 
na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: 
w niedzielę o godz. 1, 4; 71/10. W dnie powszednie o godz. 4, 7 i 10. Kasa cynna: w 

w dnie powszednie od godz. 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
W _ dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów zniżone: 

pstter—60 gr., balkon—30 gr. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 19-lil 27 r. pod Nr. 6196 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6196 <Stankiewiczowa Flotjanna» w Żo- 
łudku, pow. Lidzkim. Restauracja. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel —Stankiewiczowa Florjanna, zam. tamże. 4871—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 19111 27 r. pod Nr. 6197 wciągnięto: 4 

R. H. A. I.—6197. „Szewach Benjamin» w  Žotudku, 
pow Lidzkim. Sklep manutaktury, obuwia i ga'anterji Firma 
istnieje od 1900 roku, Właściciel — Szewach Benjamin, zam. 
tamże. 4872—VI 

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 19-11] 27 r. pod Nr, 6198 wciąznięto: Ё 

R. H. A. 1.—0198. «Szyfmanowicz Jakier» w Žotudku, 
pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i manufaktury. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel — Szyfmanowicz Jakier, zam. tamże. 

4873—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w dn. 19-Ili 27 r. pod Nr. 6199 wciągnięto: . 

R. H. A. 1.—6199. <Tokier Naftoli» w Żołudku, pow. 
Lidzkim. Sprzedaż zboża. Firma istnieje od 1923 r. Właści- 
ciel —Tokier Naftcli, zam. tamże, 4873—V] | 

Do Rejesiru Handlowego, Dział A Sądu Okr.. 
w Wilnie w dn* 19.li, 1927 r. pod Nr. 6200 wcią-- 
gnięto: 

RH.A.1.—6200. «Tynkowicki lzraei> w ŻŹo- 
łudku, pow, Lidzkim. Piwiarna. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel —Tynkowicki Izrael, zam, tamże. 

й 4875—VI 

Do Rejestru Handlowego. Dział A Sącu Okr.. 
w Wilnie w dn. 19.II1.-27r. pod Nr. 6201 wciągnięto: 

RH.A.1.—6201. «Zagier Majrym» w Zoludku, 
pow. Lidzkim. Sklep kolonialny, Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel—Zagier Majrim, zam. tamże. 

ё 4876—VI 

Do Rejestru Handlowego, Dział A Sądu Okr. 
w „Wilnie w dn 19 III-27 r. pod Nr. 6202 wciągnięto. 

R.H.A.1.—6202. <Zilbersztejn Bejia» w Żo- 

  

  

w. Wilnie 

  

  

łudku, pow. Lidzkim. Sklep kolonialny. Firma istnieje: 
od 1927 roku. Właściciel —Zilbersztejn Bella zam. 
tamże. 4877— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 21 Ill. 1927 r. pod Nr. 6203 wciąg- 
nięto: 

ROH. A. 11—6203. „Glezer Naum” w Wilnie, 
ul. Gdańska 6. Wyroby gumowe. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel — Glezer Naum, zam. tamże. 
Prokurentem firmy jest Tauba Glezer zam w 

4878— VI. i 

Do Rejestru Handlowego, Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 21 III. 1927 r. pod Nr. 6204 wciąg- 
nięto:. 

R. H. A. 1.—6204. „Wand-Polak  Michei* 
w Wołożynie, Tartak i młyn, Firma istnieje od 1911 
roku. Właściciel — Wand-Polak Michel, zi R 

s 879 —VI. 

Do Rejesru Handiowegu Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22 III. 27 roku pod Nr, 6208 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1—6208. „Berszczański Szmuel* w 

  

Ossowie, pow. Lidzkim. Skłeo kołonjalny i manue 
faktury. Firma istniejg od 1926 roku. Włeściciel— 
'Berszczański Szmuel, zam. tamże. 4882—V: 
  

„ Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
'w Wilnie w dn. 22 lil. 27 roku pod Nr. 6209 wcią- 
gnięto: | 3 

" R.H А. 1.—6209 — «ОВегем'айзК! |оз1е!» у 
Žoludku, pow. Lidzkim. Handel zbożem Firma 
istnieje od 1920 roku. Właścici:|—Derewiański Josiel, 
zam. tamże. Sa, 4883—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22 Mł. 27 r. pod Nr. 6207 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 6207. „Bajkalska Itka“ w Žo- 
łudku, pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i galanterji, 
Firma istnieje od 1920 roku. Właścicielka — Bajkal- 
ska ltka, zam. tamże. 4881 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
„Wilnie w dn. 21. Ill, 27 r. pod Nr. 6206 wciąynięto: 

R. H. A. . — 6206. <Alpert Bejla» w Żołud- 
ku, pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma istnieje 
od 1920 r. Właścicie! — Alpert Bejla, a kate 

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22.1. 1927 r. vod Nr. 6210 wciągnięto:: 

R. H A. 1.—6210. „Dworecka Sora** w 2 
łudku, cow. Lidzkim. Sklep kołonjalny. Firma istnieje 
od 1927 r. Wiašciciel-Dwerecka sai SU AR 

Do Rejestru Handtowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 22.11]. 1927 r. pod Nr. 6211 wciągnięto:: 

R. H. A. i.—6211. „Hallaj Izaak" w Żołudku,. 
pow. Lidzkim. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 
1910 roku. Właściciel — Hallaj lzaak, zam. tamże. 

3 ‚ 4885—VI. 
Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 22JII. 1027 r. pod Nr. 6212 wciągnięto: 
R. H. A. I. — 6212, „Iwiniecki Jankiel* w 

Orii, pow. Lidzkim, Sklep spożywczy, galanterji i wy- 
 robów fajansowych. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel — iwiniecki Jankiel, zam. tamże 4886—Vl. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 15]il 1927 roku pod nr. 6126 wcią- 
gnięto; я : 

) R. H. A, I-—6126. „Wileński lombard KRE- 
SOWJA.Szloma Gordon i S-ka“ — lombard dla 
wydawania pożyczek .pod zastaw ruchomości. Wilno,, 
ul, Hetmańska 1. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Szłoma Gordon przy ul. 
Gdańskiej 6, Lew Gotfryd — przy ul. Piłsudskiego: 
10, Ajzyk Lejbowicz — przy ul. Piłsudskiego 10, 
Izaak Gotfryd — przy ul. Objazdowej 6 i. Abram 
Szlozberg — przy ul. Zawalnej 15. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 18 lutego 1927 r. 
na termin do 1 stycznia 1937 r. Zarząd spółki składa 
się z dyrektora Lwa Gotfryda i członków Szlomy 
Gordona i Ajzyka Lejbowicza. Weksle, umowy i zo 
bowiązania w imieniu spółki wydawane winne być 
podpisywane pod stemplem firmowym przez trzech 
wspólników łącznie, z tem jednak, że w liczbie tych 
wspólników musi być obowiązkowo podpis Szłomy 
Gordona lub Ajzyka Lejbowicza. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowi dzialzy za ogoszeaia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo WHłtńskiece Kwaszelna 23   

Ką 

| 

| 

| 
| 

| 

 


