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„4 Ukazała się na półkach księgarskich książka 
. ; ‚ STANISLAWA MACKIEWICZA - 
р : й E в 66 M Зь | „Kropki nad i“, 

bė й Skład główny: Warszawa, „Dom książki polskiej“. Plac Trzech Krzyžy 8. W Wilnie do nabycia 

г Е, į Wilno. Niedziela 3 kwietnia 1927 r. . ` we wszystkich księgarniach i w Administracji „Stowa“. 
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RE; * ejm PECO ewy Zeelen» 5  Mantończycy panami położeniu. Rokowania polsko-sowieckie. RS i 
W ' Е 

s SZANGHAJ, 2 4. PAT. Kantończycy są w chwili obecnej całkowicie W jednym z wywiadów  udzie- ramienia Anglji frontu antysowieckie- Audjencja walce Meyszto- 
——— __ „Robotnik" zamieszcza wywiad panami położenia w Szanghaju i Nankinie. Armja ich posuwa się na pół: | у i inister Za- go i t. p. Re 
m m swego korespondenta z ministrem noc w kierunku Żółłej rzeki. Przednia straż kantończyków doszła dziś do onym prasie pan — п5 Pr. а, ао WARSZAWA, 1 IV. PAT. Minise 

B spraw zagranicznych Łotwy Zeelen- miejscowości Fen-|ang, odległej zaledwie o 25 mil od głównego punktu leski mówiąc o rokowaniach polsko- Kaa : acjac : pa 4 = ter sprawiedliwości Aleksander Mey- 
z + sem: : ; s koncentracyjnego wojsk szantuńskich, Peng-Pu i leżącej na linji kolejowej sowieckich podkreslił, iż rokowania agresji owiety RYSY BRA s; Od- sztowicz przyjął w dniu dzisiejszym 
й Znaczenie paktu o nieagresji po- Tsien-Tsin-Pukou. Poszczególne oddziały partyzanckie armji południowe! te nie są wznowione, gdyż nigdy dzielnych rokowań z swymi sąsiada- prezesa Sądu Apelacyinego w Pozna- 
№ lega na tym, że Łotwa nie życzy dotarły już na północ od Peng-Pu. : przerywane nie były, lecz są dalszym mi zachodniemi, podczas gdy Polska Niu Jana Zakrzewskiego, który przy- 
5 sobie być wciągniętą do jakiejkolwiek Cudzoziemscy rzeczoznawcy wojskowi sądzą, że pochód Kantończy- *. d To już oddawna była zwelenniczką zasady «okrągłego był w sprawach służbowych na kil- 

I g; Wojny napastniczej w stosunku do ków napotka na silny opór w okolicy Hsu Czou-Fu, ważnego punktu wę- ciągiem prowadzonych już. © tol 1 = ka dni do Warszawy. Następnie pre- 
„ B (; Związku Sowietów ani też brać udzia- złowego na linji kolejowej Tien-Tsin-Pokou. Miejscowość Hsu-Czou-Fu  pertraktacyj. Coprawda o rozmowach Sto:u» po! egającej na tem, że „roko- zes Zakrzewski uzyskał audjencję u 
о Ё łu w koalicjach, skierowanych prze- stanowi tak ważny punkt strategiczny, że Czang-Tso-Lin musi albo bro: tych jeszcze dwa lub trzy miesiącetemu Wania te byłyby prowadzone jedno- wiceministrów Cara i Siennickiego. 

k a na mapę wystar sej * Dół ych Cha E a aa da es KURA B Śowiet doo imie i Zjazd Wojewodów i z 8 w północnyc inach. Biisko połowa całei armji północnej ckop: : yckie. Sowiety wysuwając zasadę ro- й 
) ® by zro: że Łotwa, wskutek si :u-Czo postaci rzeczy, ч : ; н ; 

Bo i, adis aa as a I Jakaż jest historia rokowań pol. kowań oddzielnych miały na celu „„WARSZAMA ŽIV PAT, Dinia 2 
8 si pozostawać neutralną. p Czy otwarcie spławu na Niemnie? sko-sowieckich o pakt o nieagresji? Okrążenie _ Polski lańcuchem państw, nych gpyły się narady wojewodów W swej polityce zagranicznej Łotwa y p Zapoczątkowała je wizyta p. Czycze- które pozostałyby wleraemi wasałami z całego państwa. Podczas obrad, 

które trwały od 10 do 13 i od 15 do 
16 poszczególni wojewodowie wygło- 
sili szereg referatów, w których omó- 
wione zostały następujące sprawy: 
organizacja administracji, uproszcze- 
nie  biurowości i ujednostajnienie 
czynności kancelaryjnych w państwie, 
sprawa zespolenia władz 1 i Il instan- 
cji, Sprawy samorządów wojewódz- 
kich, powiatowych i gminnych, spra- 
wa rozbudowy miast, sprawa powia- 
towych kas oszczędności, ożywienie 
ruchu budowlanego, tryb postępowa- 
nia w sprawach administracyjno- 
karnych. 

Dymisja dyr. 

rina w Warszawie na jesieni 1925 r. Polityki moskiewskiej, w obawie przed 
Szef polityki zagranicznej Sowietów, utratą swego niezależnego bytu pań. 
jecheł przypilnowywać lojalności Nie- Stwowego. , 
miec, które prowadziły wówczas gru- Dwa te rozbieżne stanowiska unie- 

by flirt z Anglją i Francją uwieńczo- możliwiły de facto prowadzenie per- 

ny następnie dziełem Locarna. Na traktacyj. Sowiety jednak myśli okrą- 
wszelki więc wypadek wolał p. Czy- ŻEnia Polski nie wyrzekły się i roz- 

czerin poczynić zabiegi, aby w razie poczęły „bezpośrednie: rozmowy z 

zbytniego zaawansowania się Niemiec państwami bałtyckiemi. Najłatwiej 

w politykę angielską Sowiety nie zo. przyszło im z Litwą, z którą zawarto 
stały odosobnione w Europie. Przy- traktat w połowie ubiegłego roku, te- 
znać trzeba, że w Warszawie zna- TaZ przychodzi kolej na Łotwę. Sło- 
lazł grunt bardzo podatny. Spotkano wem polityka sowiecka zmierza kon- 

go z otwartemi rękami. Wysunięta Sękwentnie do nakreślonego celu. Że 

Żądanie Anglików w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Pisma kowieńskie podają, że jedna z wiel- 

kich firm angielskich wszczęła u rządu kowieńskiego energiczne 
starania, © zezwolenie na spław drzewa z Wileńszczyzny po Nie- 
mnie do Kłajpedy. O ile firma otrzyma zezwolenie, to w najbiiż- 
szym czasie rozpocznie spław 100.000 festmetrów z obszarów leś- 
nych woj. Wileńskiego. = 

Onegdaj odbyla si w Kownie w izbie handlowo-przemyslo- 
wej konferencja w sprawie spławu drzewa. Na konferencję za: 
proszeni byli najwięksi przemysłowcy leśni na Litwie. 

Według ostatnich wiadomosci jakie żotrzymaliśmy z Kowna, 
owa firma angielska ma otrzymać żądane pozwolenie. 

Zmiany w dyplomacji kowieńskiej. 
BERLIN, 2.IV, PAT. «Berliner Tageblatt» donosi, że obecny poseł litewski 

w Londynie Galwanauskas ma zostać mianowany gubernatorem Kłajpedy, Do 

nie może i nie chce wyznawać jakichś 
specjalnych orjentacji. 

Rokowania o pakt prowadzone 
były już od roku; niepodobna tedy 
mówić o jakimś wyjątkowym pośpie- 
chu przy parafowaniu. 

Porozumienie jeszcze nie nastą- 
piło co do sprawy, w Jakiej formie 
Łotwa stwierdzi wobec Sowietów 
swoje prawa i obowiązki członka Ligi 
Narodów, a także co do drugiej kon- 
wencji, która ma ustalić sposoby po- 
kojowego rozstrzygania spraw. spor- 
nych na podstawie zasady komisji 
uzgadniającej z neutralnym. przewo- 
dniczącym. Jeśli nastąp „porozumienie 
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«» | wszystkimi nę zz będą pod- pa da z a = o poseł > Dei is > Ane MA propozycja rokowań o pakt o nie- Sie tak dzieje, to w dużym stopniu Zdrowia, dr. Wróczyńskiego. 

, pisane i wejdą jednocześnie w życie. y „orozMoroszewiczius, ecny dyrekter departamentu gospo- i -, jest winą naszej dyplomacji a zwłasz» ) dyre- r Wszystkie punkty parafowane były darczego w Ministerstwie spraw zagranicznych Puryckis, który brał udział w do- agresji została podjęta, ZONA: s kit 2 d „dk cznej kt ly ZE d Spi 
= uzgodnione zawczasu i całkowicie z tychczasowych rokowaniach gospodarczych litewsko-niemieckich ma objąć redak- Miały oficjalnie się rozpocząć po re- IP УР y Wawa e Wroczyński 4 przestał estońskim ministrem spraw zagra- Cie dziennika <Lietuva». «Berliner Tageblatt» wyraża zadowolenie z nominacji wizycie hr, Skrzyńskiego, ówczesnego W A osunięcia. polityki so- wczoraj pełnić swe obowiązki. 

nicznych dr. Akelem. Galwanauskasa gubernatorem Kłajpedy, wyrażając nadzieję, że nóminacja ta roz- ministra spraw zagranicznych, w wieckiej reż Peezaywi CIA 5 Min. Spraw. Wewn. gen. Skład-    pocznie nowy okres w stosynkach między Litwą, Kłajpedą a Niemcami. kowski б да ГОО 4 do 

podpisu p. Prezydentowi Rzplitej. Pod- 
pisania jej należy oczekiwać w naj- 
bliższych godzinach. 

Powodem zgłoszenia prośby o 
dymisję, było skasowanie pewnej 
liczby etatów w Służbie Zdrowia. 

Moskwie. Aczkolwiek terminu rewizy- 

ty dokładnie nie ustalono, jednakże 

sądzono powszechnie, że nastąpi ona 
w pierwszych miesiącach r. 1926, To 

czącym się układom w Locarno przy- 
glądał się z pobliskiego  Meranu 

Łotwa chce pozostać nadał człon- 
/ kiem Ligi Narodów i brać udział lo- 

m  jalmy w jej pracach. Współpracując 
В i Ligą Narodów, Łotwa musi, jednak 

zm A/brač pod uwagę swoje swoiste poło- 
%enie geograficzne. Muszę, niestety, 
jstwierdzić, że wśród części prasy za* 

Bałtykiem i zmuszają nas przystoso- 

wywać się do nowych warunków, w 

żadnym wypadku dla nas nie pomyśl- 
ych, 

Z paktu o nieagresji ciągnąć bę- 

Incydent w Sejmie kowieńskim. 
г Kowna donoszą: Na ostatniem posiedzeniu Sejmu zaszedł incydent, 

który przeistoczył się w demonstrację antyrządową. Mianowicie wystąpił 
przedstawiciel „frakcji soc.-dem., który w imieniu frakcji zaprotestował prze- 
ciwko tercrowi w kraju i sądom polowym. Następnie wszyscy posłowie 

  

chodnio-europejskiej spostrzec się da- frakcji opuścili sa'ę. Z podobnym protestem wystąpił przedstawiciel ludow- p. Czyczerin. Т „ dą korzyści przedewszystkiem Sowie- 
h tendencje obciążenia małych państw ców, jednak wobec nieotrzyr ania głosu, cała jego trakcja opuściła salę. kris PRZ Sk = ty. Dla nich jako nienależących do Zmniejszęnie kosztów utrzyma. 

| całością zobo viązań; a jednak, jak z. oczu dyplomatom Angi į wielkie rodziny narodów pakt ten _ nia. PA 
УР — МОЙ WARSZAWA, 2IV. PAT. Komisja ©  |dotąd, ani ze strony Ligi Narodów, |] DZISIAJ, 3 kwietnia o godz. 7 m 30wiecz., w sali gim. A. Mickiewicza jest konieczną formą zabezpieczenia. Francji. Wreszcie układ  locarneński dla badania zmian kosztów utrzyma- 

  

         
  

        

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

      

  

Oj ani ze strony Europy Zachodniej nie Dominikańska 3, odbędzie się т 
O było nawet poważnej rozmowy O re- " doszedł do skutku, a С Polska jest w pozycji innej. Pozatem >. е šis dia: 2 # 

л р, zyczerin 3 я nia na posiedzeniu dnia 2 b. m. u 
8 „alnych gwarancjach bezpieczeństwa а Ъёпо N с pk. T"AUDYGJA : powrócił do Moskwy. Niemcy pokła- trzeba pamiętać, że aczkolwiek So- staliła, iż koszty utrzymania w War- 
© państw |. Ą Padgpydtonwa] „Od ( opina do kompozytorów współczesnych: danego zaufania nie zawiodły, zdając wiety chętnie podpisują zobowiązania szawie w czasie od 16 marca do 31 

j pewne wielkie mocai sė y UA profesora i kompozytora Wł. BURKATHA. Dochód przeznacza się sobie sprawę jak cennym w ich ręku jest i pakty, to jednak niezbyt chętnie i marca b. r. w porównaniu z okresem 

G przeciw małemu państewku na Kau na wpisy dla niezamożnych uczniów gimn. A. Mickiewicza. SSE: 9 lojalnie je wykonują. od 16 do 28 lutego b.r. zmniejszyły 
o | kazie, które należało do Ligi Naro Dyrekcja i Opieka Szkolna. atut sowiecki w rozmowach z Anglją. Najlepszy tego przykład mamy Si€ 9 0.32 proc. Koszty żywności 
O dów, i gdy je podbiło i przyłączyło : T Aby atut ten stał się jeszcze bardziej „(rai A a Jr Y zmniejszyły się o 1.85 procent. 

8 į ie S anna, dh i % OZ > zzz WN RY Boczekake о8 Doświadczenia ubiegłych lat szeš 
© bodaj słowny protest ze strony Ligi 2 Uwadze rolnikčw! vo) 5 ora aa wiosnę > Kó 8: wśród lea) ok; iii . 
© | Narodów, albo z czyjejkolwiek innej $, wyjejki wybór książek z zakresu podpisany zostaje no- oe, ożność w stosunkach z Sowieta- | F SJAQS' 
© _ strony przeciwko unicestwienlu nie: T d Z ю wy układ, potwierdzający i uzupełnia: | К ZN 
a podległości członka Ligi Narodów. & ВОЗРО arstwa wiejskiego poleca £ "= jący układ z Rappalo. mi. | Jeżeli zaś pakt o nieagresji ma poretlanńa: 

ооа aa Į KSIEGARNIA | g S A 
(a | wielkich mocarstw zachodnio-turo- $ | 1 + a z konał się, i Niemcy nie myślą wee namas mad ера оНЫ 5 zk ło. 

pejskich zawarło umowę handłową z $. : ESM, sadniczej 2mianie swej polityki zagra- Е Й 2 ] : a jesz wej LIT i polityki zag handlowego i wykonanie tych wszy» 
„ Rosją Sowiecką, w której to umowie w Wi + 2 ać nicznej i ich porozumienie z Sowie- "ch zóbowióżwł zadóżnidch A Platery. 

|| owe pańska a Aziz uważane jest ilno, leńska 25. 4 : tami wygrywane jest dla wytargowa” < e kę Deni PRE lain 
— | za część pij: ar powa sowiec- 9 Tel. 664, : + a © nia sobie należnego miejsca w Lidze owiety wobec Polski 'w : Naezynia 
8- sem. Ta EB ai Ponadto poleca nowoś:i ż g PS | Narodow, zbliženie polskc-sowieekie ryskim, które mimo tak długiego 
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a: | wistość pa. wskazuje, że państwa Ф 2 wszelkich dziedzin wiedzy. ę „ŻE N1OCEJLOŃSKawz D“ czego wyrazem miały być układy o FO BS 2 PP кнененое W 
4 zachodnio-europejskie w celu gwaran- az NR.20 ANGIELSKA / 8 nieagresji i handlowy, przestały po- 

towania swego'bezpieczeństwa zawarły a siadać wi у t Ž Nasza Prauda, organ bolszewickiej pro- 
— | tzw. OE ELocataż: nie wystarczały Międzynorodowe Targi 0 a ZE aaa WRS > » ao A GRAJ Bitókastą › на , Z: 

ja| im widocznie gwarancje, włącznie do . ь e ZCHINSKABA SZCZĘIE POCZ й 8 sze, že «dobra połowa białoruskich sił na- 
artykułów paktu Ligi Narodów. W Poznaniu—1 do 8 maja 1927 Г. NRZOBOŻYBEKO usa zawarcie tych traktatów były jedynie rodowych zamknięta jest obecnie w wię: ® 

U. Jeżeli taka jest realna rzeczywi. 90020002022222020000 aa as 2] manewrem taktycznym ze strony Sa- zieniu». ` 
na | c= w dwuch różnych kaiaf ' DOERR PROF. + una sietów. Stanowisko jakie zajęła Mos- Tak nie jest. W więzieniu znajduje iš 
R o niechże nikt nie aa ma: „l Ргове$ Jezusa Chrystusa ф - kwa w sprawie paktu o _ nieagresji kkadziesiąt agentów białoruskich. k nie 

Łotwy o to że, nie chcąc być przed” $ 008 у + Lekarz. Qh Krasnosielski odrazu wykłuczyło możliwość Lrowa- tylko nie połowa sił narodu białoruskiego, 
miotem ani narzędziem w starciach w oświetleniu prawno - historycznem» + Dentysta s Gai trakt którego liczebność ocenia jak widać Nasza 

ы panstw innych, prowadzi ona polity- + przekiad pr. St. Glosera, przedmowa 8 ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 1 47, UE Ba acyj i rozmowy O т Prauda na 160 osób, lecz to wogóle jest 
ką realną, skierowaną ku utrwaleniu | ks. pr. W. Szczepańskiego ф . odłożono do bardziej pomyślnej kon- zero jeśli chodzi o przedstawicieli biatorus- 

| o: i ku obronie jej niepodleg- © | Cena 4.70. ż B łh i. artysta junktury „olitycznej. Stosunki z Polską kości w kraju, tak samo jak: Pool 
ości. : oleca . ć fc to. znacznie ochłodły, i _ Dzierżyński, Marchlewski i Próchnik nie 7 

+ R „Chcemy utrzymać nasze pokojo- $ KSIĘGARNIA i ICE J an buinas grat. stematyczne aiski saw 205 epmąciiowiii Buty dęta O: i Hand 
2 sę kai wzajemne ze Związkiem 9. WIEL 33 66. s Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje 9—6. mego organizowania sek Polskę O- polskiego. Wileńskie OM BARDO | 

- / Sowieckim. 29999999299909099929 "z L 
4 drugiej strony Łotwa sądzi, że Ste: ATEITIS ASS GE 0 KIEC ASOT NORINT Gimdo a ec rak, Piac Katedrainy—Biskupi 

pó I a y—Biskupia 12, zaa ASS HERBATA — węża potyeka toż, ostat 
= wić się nad sprawą realnej stabilizacji е czenia na zastaw złota, srebra, 

| pokoju. : Sukno i Bławat brylantów, ubrań, fortepjanów, to 
* i - ; ów i t. 

kg 24 jada Z aa © 80 Kazimierz Rutkowski i J. Oomagała  Przyjnóli howani „  żam pakt gwarancyjny pomiędzy pań- е 4 › g Przyjmuje na przechowanie 

34] wami północno-wschodniego "wy- © NAJWIĘKSZA SPRZEDAZ 60 w Wilnie, UL. WIELKA, Nr. 47. kosztowności, da. kaś je > 

klam Snem, Niericami mig i ь V SVIECIE к Na sezon wiosenny poleca otrzymane ostatnie nowości. m koka abaiiosy: Ё 
owieckim, › i ! 

„ | Anglją. “ К i ^ z = 
ь O ile wiem, socjaliści fińscy i e- malnym jest z pewnością i tem fakt, nia, że socjalistyczny minister Zeelens Uwadze P.P, Ofieerów! = Dr MIKOLAJ mu я 
4 | Stoūscy uznają za ważne zadanie po: że dotychczas nie mamy konwencji przekroczył już drogi rozstajne i po- Wyroby Kamgarnowe stale na składzie w wielkim : aa вОН boże 8 
e  litykę pokoju i paktów o _ nieagresji polsko-łotewskiej o bezpośredniej KO- prowadził Łotwę w kierunku dotych- ć wyborze. : s ar Ka. ае ста = 

1 26 Związkiem Sowieckim. munikacji kolejowej, osobowej i to: czas przez nią nie reprezentowanym, 
ы Z Polską chcemy POGO A RS P kia Paa a dla paki polityki bałtyckiej wprost ( Pao ee 

i (dobrych, przyjaznych, sąsiedzkich strony niema żadnych przesz 2 nieprzychylnym, | EIO owoodremontowan S AT z 

z PRS i SR zarazem nasze podpisania konwencji. pi W wywiadzie tym podkreślić na- Ei gas B a NORZE lė 950 pokoi, m Ksiąžąt s 

- | gospodarcze stosunki wzajemne, któ- Łotwa pragnie zbliżyć się gospo- leży bardzo ostrą krytykę Ligi Naro- mg ` M KOW B O Werki a Wi o 
Vie w ciągu lat ostatnich rozwijały się darczo do Litwy i ustalić z Litwą dów i ciągłe zasłanianie się Rosją M ® ' ° m O Urocze «Werki> po ilnem 9 

‚ | Niestety, w takim kierunku, że nasz przyjazne stosunki polityczne. Sowiecką. в UNIINOWICZ B 9 Rozrywki towarzyskie, sport, plaża, 5 
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Znaczenie podróży prem. Bethlena, 
PARYŻ, 2 IV. PAT. «L Homme Libre» pisze, że podróż Beethlena 

do Rzymu jest wydarzeniem polityczaem, które zmusza Europę do zwró- 
cenia uwagi na sprawę stosunków włosko -węgierskich, nie powinno jed- 
nak wywoływać zbytnio zaniepokojenia. Węgry stanowią grunt podatny 
dla posiewu faszyzinu gdyż naród węgierski dotknięty został w swej due 
mie i patrjotyzmie i nie chce uznać nowych granic za ostateczne. Podob- 
ne usposobienie umysłów może iść w parze z polityką siły. 

W konsekwencji nie można się dziwić, że polityka zagraniczna Beth- 
lena idzie w kierunku doprowadzenia do zbliżenia włosko:węgierskiego 
1 2е fakt tego zbliżenia wywołuje pewne poruszenie wśród sąsiadów Wę- 
gier i Włoch. Zbliżenie włosko-węgierskie, uzasadnione z punktu widzenia 
potrzeb ekonomicznych idzie zarazem po linji współpracy politycznej, aże- 
by kiedyś korzystając z naprężenia, jakieby wynikło na Bałkanach wrazie 
wskrzeszenia irredenty madziarskiej, Węgry mogły postawić w Genewie na 
porządku dziennym sprawę zmiany traktatu w Trianon. 

Zdrowie króla rumuńskiego 
PARYŻ. 21V. PAT. Dzienniki podają wiadomości ze źródeł angiel- 

skich i niemieckich jakoby stan zdro 
był nadzwyczaj poważny. W związku 
podniecenie. Dziś w nocy zebrać się 

wia króla rumuńskiego Ferdynanda 
z tem panować ma w Bukareszcie 
miała tajna rada wojenna. 

BUKARESZT. 21V. PAT. Dziś wydano następujący biuletyn o stanie 
zdrowia króla Ferdynanda: Stwierdzona w dniu wczorajszym poprawa za- 
znacza się coraz wyraźniej. Oddech 26, puls 90, temperatura 36,4. 

Nadużycia w politec hnice warszawskiej. 
WARSZAWA, 2.IV, PAT. Na skutek zarządzonej przez władze akademickie 

politechniki warszawskiej kontroli gospodarki tej uczelni zostały ujawnione na- 
dużycia w dziale zaopatrywania gmachu w opał w latach ubiegłych. Po ustale- 
niu faktu. nadużyć rektor politechniki zawiesił w urzędowaniu intćendenta i jego 
pomocnika, sprawę zaś przekazał zgodnie z obowiązującymi przepisami komisji 
dyscyplinarnej przy Ministerstwie W. R. i O.P. tudzież prokuratorowi Sądu 
Okręgowego. 

Opłaty za 
«Dziennik Ustaw» ogłasza rozpo- 

rządzenie ministrów skarbu i spraw 
wewnętrznych w sprawie opłat za 
paszporty zagraniczne. Rozporządze- 
nie ustała w dalszym ciągu zasadniczą 
opłatę 500 zł., zezwolenie na powtórny 
wyjazd 500 zł.—paszport wielokrotny 
1.500 zł., uigowy w celach handlo- 
wych i przemysłowych 25 zł., ulgowy 
specjalny 20 zł., ulgowy wielokrotny 
150 zł., żeglarski 3 zł. Paszport ulgo- 
wy za 25 zł, zezwolenie na ponowny 
wyjazd za opłatą 25 zł, oraz paszport 
wielokrotny za 150 zł. mogą być wy: 
dane przez władze administracyjne 
pierwszej instancji osobora wyjeżdża- 
jącym za granicę w „celach handlo- 
wych i przemysłowych o ile przedło” 
żą każdorazowe zaświadczenie woje- 
wódzkiego wydziału przemysłu i han- 
dlu wzgłędnie inżyniera przemysło- 

paszporty. 
wego na m. stoł, Warszawę wydane 
za zgodą delegata władzy skarbowej. 

Dla łotrzymania paszportu ulgo- 
wego za 20 zł. wymagane są nastę- 
pujące warunki: 1) świadectwo min. 
oświaty, że wyjazd jest konieczny dla 
kształcenia się lub prowadzenia badań 
naukowych, 2) w celu leczenia się 
pizy świadectwie niezamożności, 3) w 
celu towarzyszenia niezamożnej oso- 
bie chorej dla opieki, 4) dla uczestni- 
czenia w zjazdach międzynarodowych, 
5) przy delegacji rządowej lub samo- 
rządowej. 

Osobny art. rozporządzenia prze- 
widuje przyznanie paszportu ulgo- 
wego na. podstawie decyzji min. 
Spraw wewn. w porozutnieniu z: m. 
skarbu w tych wypadkach nie wy 
mienionych powyżej. 

W sprawie reaktywowania okręgowego urzędu 
śledczego. 

Wobec krążących pogłosek o 
reaktywowaniu okręgowdgo urzędu 
śledczego.i podległych jemu ekspo: 
zytur udaliśmy się do osoby kompe- 
tentnej aby uzyskać źródłowe dane. 

Rzeczywiście w najbliższych dniach 
instytucja okręgowych urzędów šied- 
czych powołana znów zostanie do 
życia, przyczem ilość ekspozytur pod- 
ległych okręgowi wileńskiemu przed- 
stawiać się będzie następująco: Eks: 
pozytury te zorganizowane zostaną 
w Wilnie, Głębokiem i Święcianach. 

Ekspozytury te obsługiwać bedą 
sąsiednie rejony, przyczem przy każ- 
dej komendzie powiatowej powstaną 
specjalne brygady podległe odnoš- 
nym ekspozyturom. 

|, Urzędy śledcze prowadzić będą 
jednocześnie sprawy polityczne i :kry- 
minalne mając dla każdego z tych 
działów specjalny personel. 

Komendant wojewódzki p. insp. 

W drodze do Chin*). 
Moskwa, w lutym. 

Nagłe, w ciągu kilku miesięcy, 
wydarzenia, których, widownią są 
Chiny, nabrały takiej doniosłości dla 
losów świata, że jakby nowy nastą- 

pił na naszym globie rozkład świateł 
i cieni. Ё 3 

Mocarstwa, zwane cywilizowanemi, 

dalekie są od harmonijnego współ- 

działania, Osłabione są en bloc nurtu- 

jacego je współzawodnictwami i wa: 
śniami. Nie jest to stan najpomyślniej- 
Szy dla zajęcia zbiorowego stanowi- 
ska wobec probłematu takiej donio* 
słości jak zjawienie się na widowni 
internacjonalnej—400 miljonów ludzi. 
Rosja sowiecka «zajęła się» Chinami 
z -niesłychauą gorliwością. Z. tych 
400 miljonów może urosnąć 500. mile 
jonów. Pół miljarda!l Problemat rośnie 
w oczach,,. ‹ ! A 

Rosja sowiecka usiłuje zaprzyjaž- 
nić się z Azją Środkową za wszelką 
cenę. Już w 1919-tym zrzekła się swo- 
ich koncesyj w Chinach, Rząd so- 
wiecki oświadczył w uroczystej dekła- 
racji, że niechce nic mieć wspólnego 
z traktatami <niesprawiedirwemi» po- 

zawieranemi z Chinami przed łaty 
przez rząd carski; niechce mieć na 
terytorjum państwowem Chin własne 
sądy.. I dekiarację tę powtórzył w 
rok potem. Rząd sowiecki oświadczył 
na cały świat, że niechce mieć kon- 
cesyj w Chinach. Było to dobrowol- 
nem wyrzeczeniem się 18.000 kwadra- 
towych kilometrów rosyjskich kolonij 
w Chinach. W Chinach powitano 

*) P. Jules Sauerwein, publicysta fran- 
cuski wielziej miary, współredaktor paryskie- 
go «Matin», jeden z potentatów prasy 
wszechświatowej, dia którego wielka  poli- 

"tyka międzynarodowa niema tajemnic, wy- 
ruszył w drugiej połowie lutego na Daleki 
Wschód, aby własnemi oczami pizyjrzeć się 
wypadkom rozgrywającym się w Chinach. 
Niebylejakie wrażenia podróżnicze niebyje- 
jakiego wędrowca, msjącego wszędzie do- 
sięp, wzrok bystry, a głowę mocno siedzącą 
na karku, drukują jednocześnie: w Paryżu 
«Matin, w Ameryce Północnej <The 
Nevyork Times» 1 <Neue Freie Presse» W 
Wiedn u, Czytelnicy «Słowa» niewątpliwie 
zainteresują się niniejszemi sfreszczeniami 
niepospolitych relacyj. 

Praszaływicz bawi obecnie w War- 
szawie gdzie omawiane są detale ak 
cji reaktywowąnia tych urzędów. Jak 
się dowiadujemy naczelnikiem — оКге- 
gowego urzędu śledczego w  Wiłnie 
będzie nadkomisarz Graff mając do 
pomocy dwóch zastępców, specjali- 
stów od spraw politycnych i krymi- 
nalnych. Dałsze nominacje nie są 
dotychczas ustalone. Okręgowe urzę- 
dy śledcze podlegać będą wydziałowi 
IV Komendy Głównej P. P. naczelni- 
kiem którego jest obecnie mjr. Bała- 
ban. "cl 

Ekspozytura 'm. Wilno obejmo- 
wać będzie część spraw pow. Wileń- 
sko-Trockiego oraz miasto. 

LEKARZ - i шка |. Feldsztejn ! 
przeprowadził się z ul. Wielkiej i 
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' na ul. WILENSKĄ 16. 

gest Rosji z entuzjazmem. Sam Sun- 
jatsen wynosił go pod niebiosa. Gest 
Rosji był torowaniem drogi do trakta- 
tu z Chinami, który też w 1924-tym 
Karachan zawarł w Pekinie. 

Oto w jaki sposób zdobyła sobie 
Rosja w Chinach ogromne sympatje. 
Był to zaś doskonały inieres. Z tych 
chińskich sympatyj ciągnie Rosja o- 
gromne zyski. ; 

Oto, co należy mieć za ustalone. 
W Moskwie na koszt państwa 

założono ną niemałą skalę chiński u- 
niwersyteł, który też państwo utrzy- 
muje nie szczędząc grosza. Na czele 
tej egzotycznej uczelni stoi Radek,jak 
wiadomo, żyd z galicyjskiego niegdyś 
Tarnopola. Nie jest to jedna z naj- 
mniejszych osobliwości tej specyficz- 
nie politycznej instytucji. 

Zwiedził ją dokładnie p. Sauerwein 
mając za przewodnika samego magni- 
ficencję rektora. ć ' 

Gmach wspanialy. Na froncie na- 
pis: Uniwersytet - chińskich  robotni- 
ków imienia Sun-Jat-Sena. Akademi- 
ków jest ogółem 600, w tej liczbie z 
50 dziewcząt. „Większość zna języki 
angielski, francuski lub n'emiecki — 
rzekł Radek — nie będzię pan mo- 
trzebował ttomacza“. Uniwersytet jest 
internatem. Studenci mieszkają w 
praktyce oficynach  uniwersytec- 
kich. 

Po kurytarzach wielkie plakaty 
zwiastują zbliżającą się dziewiątą ro- 
cznicę powstania czerwonej armii. 
Studenci witają się z rektorem noda- 
niem ręki. W bibljotece liczącej 80.000 
tomów w różnych językach, pracują 
przy katałogach wyłącznie kobiety, 
Piją herbatę i palą papierosy: 

Magnificencja Radek pokazuje go- 
ściowi przepyszne, stare księgi, w 
safjan pooprawiane. | 

— Są to — objaśnia — dzieła 
Jezuitów opisujące Chiny z XVII wie- 
ku. Mają tysiąckrotnie większą war- 
tość niż dzieła tegoczesnych uczo- 
mych, W tych oto pracach Jezuitów 
mamy obraz duszy chińskiej, które: 
mu żaden wizerunek mie dorównał, 

W oddzielnej, ogromnej sali pra- 
cują odpisywacze i kopiści. Uniwer« 
sytet nie posiada własnej drukarni, 

Uroczystość w gimnazjum 
gdańskiem. 

GDAŃSK, 2—1V. PAT. Tutejsze 
prywatne gimnazjum polskie, założo- 
ne i utrzymane przez Polską Macierz 
Szkolną oraz społeczeństwo polskie 
w Gdańsku obchodziło w dniu  dzi- 
siejszym uroczystość z okazji pierw- 
szej matury i rozdania świadectw doj- 
rzałości pierwszym abiturjentom tego 
gimnazjum. 

Rozbrojenie w powietrzu. 
GENEWA, 2—IV. Pat. Komisja 

przygotowawcza konferencji rozbroje- 
niowej postanowiła, że ograniczenia 
materjałów lotniczych mają stosować 
się zarówno do samolotów i statków 
powietrznych, będących w użyciu i 
wchodzących w skład normalnej or- 
ganizacji lotnictwa, jak i na somolo- 
ty i statki powietrzne zapasowe, któ- 
re Organizacja ta ma do dyspozycji, 

i które stanowią jej część składową, 

Z powodu niedawno obchodzonego ju- 
bilenszu M. Rodziewiczówny, krótka notatka, 
która niewątpliwie i czcigodnej jubilatce 
sprawi przyjemność, W Królewskiej Hucie 
na Śląsku istnieje od lat kilku czytelnia pu- 
bliczna imienia Melanji Parczewskiej, zało- 
żona przez Stanisława Bełzę. Jest w niej 
około 5000 dzieł, sam wybór polskiej litera- 
tury. Prowadzoną jest w niej starannie sta- 
tystyka czytelnictwa i poczytność autorów. 

Otóż podług danych za rok 1925 największą 
ilość czytelników miała Rodziewiczówna: 
646. Utwory Rodziewiczówny z zapałem czy- 
tają i tacy, którzy jeszcze szkołę niemiecką 
przechodzili, i w których niedawno dopiero 
zbudziła się Świadomość narodowa i dzieci 
polskich urzędników przybyłych na Śląsk z 

wszystkich dzielnic naszego państwa. Autor- 
ka Dewajtisa trafia do każdej duszy polskiej. 

Nowości wydawnicze. 
-- W «Wiadomościach Literackich || 

(Nr 12) ciekawy wywiad z Augustem Za- 
moyskim a wśród ilustracyj niemniej cieka- 
wa reprodukcja fotografji : paryskiego mala- 
rza Chagalla. Marek Chagall stoi oparty o 
drzewo. Obok niego córka... c-łkiem naga. 
Jak ją Pan Bóg stworzył. Nic—tylko panto- 
felki na nogach. Też oparta o drzewo, z 
rączkami założonemi za siebie. Naturalia non 
sunt turpia. 
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Tam niemnieį každy wyklad kopjo- 
waty jest w 20000 egzemplarzy 1 — 
w tekście chińskim — rozsyłany jest 
pozwijany w role do wszystkich miast 
Niebieskiego Państwa. Kuchnie, pra» 
cujące mechanicznie na parze, do- 
starczają akademikom rodzimego po» 
żywienia. Zarząd Uniwersytetu bardzo 
troszczy się o ich zdrowie znoszące 
z trudem warunki klimatyczne na ob- 
czyźnie. : 
‚ — МавтНсепс1а Кайек та właśnie 
mieć wykład. Zaprasza nań swego 
gościa. Wchodzą obaj do audytorjum 
Ponieważ na estradzie profesorskiej 
jest jedno tylko krzesło, Radek ofia- 
rowuje je uprzejmie swemu gościowi 
a sam... siada najspokojniej na ziemi, 
obyczajem chińskim. Wygląda też tak, 
jak żaden chyba «profesor» w  żad- 
nym uniwersytecie, Ma na sobie kurt- 
kę czarną ze skóry, spodnie brunat- 
ne, żółte na nogach wygodne buty 
amerykańskie. Czarna, gęsta broda; 
potężne okulary. Ni to... kapitan ja- 
kiegoś pirackiego statku, ni to no. 
tarjusz z powieści B Izaka. Wykłada 
po rosyjsku. Przedmiotem wykładu 
jest paralela między Wielką Rewolu- 
cją francuską a rewolucją rosyjską. 
Pierwsza była tylko wstępem do dru- 
giej, która... dokonała dzieła, 

Pewna ilość słuchaczy nie rozu- 
mie po rosyjsku i siedzi jak na nie- 
mieckiem kazaniu. Na ogół jednak w 
audytorjum czuć ńiemałe zaintereso- 
wanie. Studenci notują, Zkąd się 
wzięli w _ Moskwie w tak niemałej 
liczbie? Część ich 'przysłał do Mo- 
Skwy «rząd kantoński», część przy* 
była na uniwersytet do Moskwy na 
koszt rodziców, resztę sprowadził z 
Chin rząd sowiecki: karmi, poi i uczy. 
1, rozumie się, wychowuje na prawych 
bolszewików i wykwalifikowanych 
agitatorów. 

Ta np. wcale ładna i miła Chi- 
neczka, to córka generała Feng-Ju- 
Czjanga; obok niej siedzi jej brat; 
oboje Słuchają wykładu z wielką 
uwagą. A ta dzieweczka nieco dalej 
to rodzona córka generała Czang- 
Kai-Szeka (zdobywcy Szanghaju i 
Nankingu). Po rękach studentów 
kursuje najświeższy numer. dziennika 

SŁOW Q 

Zakład Stolarski ; 
M. SIENKIEWICZA w Wilnie 

Chocimska 27, Egz. od 1896 r. 
Nagrodzony złotym medalem na 

wystawie w r. 1924. 

Przyjmuje obstalunki na sypial- 
nie, Gabinety, Jadalnie i t. d. 

Wykonywa również różne meble 
pojedyńczo. 

Robota solidna i terminowa. 
Posiada garnitur stylowy do pokoju 

stołowego i syp.alnego. 

BAZA 

Największa Warszawska Fabryka 

OCTU SPIRYTUSOWEGO 
„MONOPOL“ 

Józefa Komicza 

powierzyła swój skład fabryczny 
firmie 

Skład Tow. Antoni Głowiński 

Wilno, Wileńska 27, 

Sprzedaż do sklepów odbywać się 
będzie po niższej cenie niż w War- 
szawie, by tym dać możność prze- 
konać całe społeczeństwo o dobro- 
ci i jakości octu „„MMONOPOL". 

į D ADJO solidny sprzęt radjo 
‚ amatorški. 

; Kompletne  instalacje z nowo- 
czesnych odbiorników. 

ENY NISKIE. 

Bezpłatne porady poleca 

    

    

    
Cc 

najstarsza firma Radjówa | 
w Wilnie. 
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Zmylił trop pościgu. 

Policja szukała dłuższy czas pew: 
nej osoby bez skutku. Rysopis opie- 
wał: 1.70 mtr., wysoki, twarz owalna, 
łysy. Pewien agent policyjny  stwier- 
dził, że osobnik identyczny z rysopi- 
sem, przekroczył stację graniczną. 
Podpadał jedyny szczesół gęstego 
owłosienia danego indywidua. Po 
przeprowadzeniu dochodz:ń okazało 
się, że poszukiwany aby zmylić trop 
policji używał środek na porost wło- 
sów «MIA» Fienryka Żaka, za po- 
mocą którego w krótkim czasie do- 
stał bujną czuprynę i tak uszedł przed 
ręką sprawiedliwości. 

.0000000000000000004000000050000000Q 

DOBRY HUMOR. 
Nie mogą mieć dobrego humorn ludzie, - 

cierpiący na zaparcie, gdyż wadliwa działai- 
ność kiszek zatruwa im całe życie. Zasto- 
sowanie CASCARINE LEPRIŃCE w ilości 
1 lub 2 pigułek wieczorem podczas jedze- 
nia przywróci im natychmiast radość życia. 

‘, Sprzedaż 'we wszystkich aptekach. Nie_nale- 
ży dowierzać środkom zastępczym. Praw- 
dziwe w polskiem opakowaniu: białe. litery 
na niebieskiem tle, ; ‹ 

„Wieczerniaja Gazieta“. Najwieksze, 
widać, zajęcie młodocianych czytelni- 
ków budzą ilustracje przedstawiające 
trupy socjalistycznych studentów 
ściętych i pozabijanych na rozkaz ge- 
nerała Suna, walające się po ulicach 
SZ ! 

innem  audytorjum natrafiają 
Radek i  Sauerwein na grupę 
chińskich studentów nie dawno przy” 
byłych z Paryża gdzie įprzebywali od 
dłuższego czasu. 

= Co panów zniewoliło  prze- 
nieść się, z Paryża do Moskwy? 
, — Zabrakło nam środków do ży- 

cia. я о 
Przybysze z Paryza i z Niemiec 

tłumaczą, żę na uniwersytetach fran- 
cuskich i niemieckich świetnie uczą, 
ale—ale nie dają tego, czego specjal- 
nie potrzeba Chińczykowi gdy wróci 
do kraju ze studjów zagranicznych. 
Nie dają odpowiedzi i rozwiązania 
aktualnych problematów życia. A o to 
rozwiązanie nagabują w każdej nawet 
wiosce wróconego z Europy Chiń: 
czyka osobliwie takiego, co odbył 
studja uniwersyteckie. Natomiast uni- 
wersytet chiński w Moskwie—powia« 
dają—daje akademikowi w rękę jakby 
Ewaagelję. Niema oczywiście pewności, 
że to nieomylne Objawienie—ale—nie 
jest to, na szczęście, okłepana religijna 
filozofja Konfucjusza. Ewangelja mo- 
skiewska daje przynajmniej pozytywną 
odpowiedž.na kwestje najaktualniejsze, 
najżywotniejsze, na to, co do żywego 
interesuje przynajmniej 300 miljonów 
chińskich rolników. : 

Charbin, 10. marca, 

Charbin jest znakomitym punktem 
obserwacyjnym. W Charbinie prze- 
bywa obecnie z jakich 125.000 Ro- 
sjan, co z Rosji bolszewickiej wyemi* 
growali oraz ze 175000 Chińczyków, 
Madżurów, Mongołów i Japończyków. 

Miasto europejskie—rozległe, prze- 
stronne, okazałe; ludność tuziemcza 
stłoczona we własne miasto, ciasne 
lecz o wiele schludniejsze niź miasta 
chińskia w głębi kraju. Na dworcu 
kolejowym nieopisany tłok. * Zalewa 
właśnie Charbin istna powodź Chiń- 
czyków, uciekających z óbjętych woj- 
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czek,—system, dając, 
broczynne rezultaty 

bryczkę. 
Za co? 

an otrzyma, co chce 
Praca polega na tem: 

Pana wypełnia kupon i przesyła go 

ma samochód; serje posuwają się w 

trzeciej i t. d. 

bom trzecim RR 
Korespont 

cuskim, 

Nazwisko mamma ww 

AUrEB LZ. e siai i онщкдади 

Poczta 

Wpłata Zł. 
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: B-cia Olkin 
ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. 
| ŁÓŻKA ahgielskie, 

: MEBLE WÓZKI dziecinne. 

- Sprzedaż również NA RATY. m 

2060839005850000090940000000000060 

DAMA Z DYPLOMEM 

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

IEESECESE 
Uwa g a! dnia 1 kwietnia b. 
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Firma <B-cia' Tworkowscy i Gozdek», Warsztaty Mech.-Samochodo- 
we, która egzystuje od 1912 roku, jest dobrze znaną w kraju i zagranicą, 
nagrodzona medalem złotym na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w 
dziądzu 12.VII 1925 r., medalem srebrnym na Wystawie w Częstochowie 
dn. 30 VIII 1926 r., medalem srebrnym na Wystawie w Brodnicy, medalem 
bronzowym w Łowiczu, listami pochwalaemi, wprowadza obecnie system 
amerykański, sprzedaży kuponowej samochodów, powozów i bry- 

tym, którzy umieją się zainteresować i zrozumieć do- 
ystem nasz polega na drobnym, lecz szybkim obrocie. 

Zapomocą tego systemu otrzyma Pan darmo samochód, powóz lub 

Za włożenie trochę zainteresowania i energji bez najmniejszego ryzy- 
" ka. Pan chciałby posiadać własne auto, 
BOI sumy na ten cel, ale zato 

Przesyła Pan pod naszym adresem zł. 10 — (auto!) oraz wypełniony 
kupon, zamieszczony poniżej, otrzyma Pan wówczas od nas 3 kupony, które 
sprzeda Pan 3 swoim znajomym po 5 zł. za sztukę, każdy ze znajomych 

dokonaniu tej czynności przez Pana i 3 znajomych, jest Pan jakgdyby 

Taki sam system zastosowaliśmy do sprzedaży powozów i bryczek: 
Na powóz należy wpłacać 6 zł., bilety sprzedać po 3 złote, na bryczkę na- 
leży przesłać 4 zł., bilety sprzedać po 2 zł. 

„Prosimy jedynie o zrozumienie systemu: kto ma wątpliwości, niech 
zwróci się do nas, a wówczas wyślemy bezpłatny prospekt i wyjaśnienie 
szczegółowe Ża kupony, niesprzedane na skutek braku zainteresowania i 
zwrócone w terminie zwracamy 50 proc., a na ich miejsce wysyłamy oso- 

encję prowadzimy w języku polskim, niemieckim i fran- 

Termin zgłoszeń bezpośrednich upływa z dniem 11 kwietnia r. b. 

kio adis a 

КЕН 
№і1…` iske 

BEGES 

w Wilnie, przy ulicy Wileńskiej Nr 28 
(telefon Nr 1224 vis a vis zaułku Dobroczynnego) 

Gru- 
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Bo lub bryczkę, Pan niemą od- 
an jest bardzo energiczny, a więc 

do nas wraz z wpłatą 10 złotych, po 

  

Członkiem zrzeszenia i wówczas otrzymuje Pan gwarancję na samochód, każ- 
dy z 3 znajomych Pana po wpłaceniu zł. 10 — otrzymuje 3 kupony innego Ę 
koloru, które sprzedaje swoim znajomym i t. d. W ten sposób zmienić się a 
musi siedem serji kuponów, a wówczas Pan za okazaniem gwarancji otrzy- a 

swojej kolejności dalej, wówczas otrzy- © 
mywać będą za okazaniem gwarancji auta Ci, którzy są w drugiej serji, a     

Warsztaty Mech.-Samochodowe 

B-cia Twórkowscy i Gozdek 
Warszawa, Ogrodowa 52, 

konto P. K. O. 6065. 
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PRZEPROWADZIŁ . SIĘ na ulicę 
Objazdową 8 (w póbliżu Urzędu 

Ziemskiego), telefon 12—30. 

VOSOO*PE0600000000 

Pomiary, parcelacja, komasacja, 
l kwidacja serwitutów, ekspertyza 

$ Kazimierz Błażejewicz % 

‚ 4 
sądowa, kreślenie planów. | 

Inżynier Mierniczy Przysięgły 

PŁEĘPOLOPPO. 
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! Upoważniony przez M. R. R. 

MIERNICZV 
J. LOKUCIEWSKI 

Wilno, ul. Micklewicza 42, m. 7. 

Przyjmuje do PARCELACJI 
iLIKWIDACJI majątki ziem. 
skie mając stale chętnych nabywców 

na parcele i zaścianki. 
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r otworzyłem sklep 

lonjalnych, gastronomicz- 

nych i owocowych, CENY BARDZO PRZYSTĘPNE. . 
J. ZWIEDRYŃSKI 

były współwłaściciel firmy 
<Węcewicz i Zwiedryński» 
od 1909 roku do 1926. 

  

ną domową Chin do Mandżurji, Ciąg- 
ną z sobą żonę, dzieci, całe swoje 
ruchome mienie. Powiedziano im, že 
w Mandżurji panuje ład i porządek 
i robotę znaleźć można. Głównie ciąg- 
nie do Mandżurji ludność uboga; ale 
też i sporo zamożnych ludzi schroni- 
ło się np. do Charbina. Ci znowu 
uciekli od—niesłychanych podatków. 
Gubernator prowincji, onże zarazem 
generał lub marszałek wielkiej własnej 
armji łupi ludność aż miło. W niektó- 
rych prowincjach wybrane są podatki 
—nikt nieda wiary! — na 75 lat z 
góry. A potem rabunki... rozboje w 
biały dzień,. Kto może, zmyka. | 

Porządek panuje istotnie w Char- 
binie. Strzeże go istna armja poli- 
cjantów, uzbrojonych jak na wypra- 
wę wojenną, Czang-Tso-Lin panujący 
w Mandżurji i baczne mający oko о- 
sobliwie na Charbin, krzywo patrzy 
na każdy odruch bolszewizmu. Bol- 
szewików nie nosi w sercu, o niżl 
Rezyduje, jak wiadomo, w Mukdenie, 
a držy przed nim cała Mandżurcja. Z 
jaki miesiąc temu skazał na śmierć 
generała, któremu dowiedziono, że 
kuma się z bolszewikami. 

A jednak... wzdłuż kolei Wschod: 
niej (chińskiej) na terytorjum Mandžu. 
rji na budynkach kolejowych powie- 
wają chorągwie chińskie, trójbarwne 
z emblematami na nich... bolszewickie- 
mi, z sierpem i młotem i to jeszcze 
w czerwonem polu. Jak to być może? 
Tajemnica to „niebieskiej* polityki. 

Karachan zawierając w 1925 r. 
traktat z Chinami, zrzekając się wszel- 
kich przywilejów Rosji w Chinach, T 
wywłaszczając Rosję z bez mała 20.000 
kw. kiłometrów posiadanych w Chi: 
nach, zrzekając się w imieniu Rosji 
wszelkiej w Chinach  eksterytorjalno- 
ści, zaproponował rządowi chińskie- 
mu. administrowanie kolei Wschodnio- 
Chińskiej dosłownie... za pół - darmo. 
Czang-Tso-Lin będąc akurat w cięż- 
kiej sytuacji finansowej zgodził się. 
Ładwo sobie wyobrazić jak gorliwie 
wyzyskuję rząd sowiecki ową „admi- 
nistrację* dła propagandy  bolsze: 

wizmy:... + 
Mandźurja to nie Chiny środko- 

we. To kraj © bezgranicznych prawie 

  

bogactwach, żyzny jak mało który 
Przecie o nią, o Mandżurję, walczyły 
Rosja i Japonja... Jakież były jej losy 
od czasu wojny  rosyjsko-japoūskiej? | 
Mało kto wie dokładnie. A było tak: 

Zaraz po wojnie rosyjsko-japoń- 
skiej zajęły Mandżurję mongolską 
wojska chińskie. Splądrowały kraj. 
Zajął go potem znany bałtycki awan- 
turnik  Ungern-Steraberg na czele 
swoich białych rosyjskich wojsk, Bol- 
szewicy go zamordowali; białe wojska 
ustąpiły z Mandżurji; wcielono je do 
armji szangtuńskiej. 

Po pokonaniu i rozproszeniu bia- 
łych wojsk, zajęli bolszewicy bez 
trudu i prowincję Urga, *) z ludno- 
ścią bardzo zacofaną, dosięgającą 
800.000. Urga zwie się obecnie Ulan 
Bator Hoto co znaczy Miasto Czer- 
wonych Żołnierzy. W roku 1023-cim 
zamordowany był t. zw. Żywy Bud- 
dha wraz z całą rodziną. Towarzysze 
Bałdanów, Dubrowskiej i Schlicht 
założyli w Urdze akuratną Czekę. Ta 
obecnie w prowincji rządzi. jest tam 
rodzaj  przedstawicielstwa ludności 
(szczep mongolski od wieków zrusy- 
fikowany); zwie się parlament: wielki 
i mały Fjuruldan. Prawa wydawane 
są w imieniu..  proletarjatu (aczkol- 
wiek żaden proletarjat w europejskiem, 
znaczeniu w kraju nie istnieje). Czu- 
ма nad „parlamentem” tym burjac- 
kim—częka. W roku zeszłym Czeka 
aresztowała bez najmniejszej cere- 
monji pana ministra wojny oraz któ- 
regoś z podsekretarzy stanu i—po- 
wiesiła obu. „Parlament* ani pisnął. J 

akie to stosuneczki panują w obec- || 
nej chwili tam gdzie na chińskim | 
gruncie staje krzepko bolszewicka 
penetration pacijique, 

Dlatego też tak niezmiernie jest 
trudno dostać od władz sowieckich 
wizę paszportową na Mongalję lub 
Turkiestan. 

sa" 
Cz. J. 

*) Urga leży poniżej Kjachty, głęboko 
na terytorjum państwowem Chin. Penetra- 
cja tedy rosyjsko-bolszewicka idzie dwoma 
szlakami, wrzyna się w Chiny od strony 
Chabarowska, Błogowieszczenska i Właądy- 
wostoku tudzież od Bajkału. 

А 

ke 

    

N
Ę
 

   

   



GDZIE TO, GDZIE ‚ 
Polesie, — ten raj dla myśliwych 

specjalnie stworzony, posiada 
wszelkie rodzaje polowania. Jednym 
z najmilszych jest polowanie jesienne 
na zlotach, gdyż łączy w sobie mo: 
menty myśliwskie z towarzyskiemi i 
jest to może jedyne, (niech mnie płeć 
piękna daruje szczerość) na którem 
obecność pięknej połowy rodzaju 
ludzkiego nie tylko nie zawadza, ale— 
owszem, nadaje kolorytu i ożywienia. 
Mówię tu naturalnie o tych paniach 
i pannach, które strzelby w ręku 
nigdy nie trzymały i które nie ro- 
zumieją, że wesoły szczebiot nie jest 
z przyjemnością przez mieszkańców 
kniei słuchany, zaś piękne, barwne 
sukienki nie przyciągają lecz ode 
straszają zwierza, tak mało uświado- 
mionego w sztuce oceniania arcydzieł 
Hersego i podobnych Mu mistrzów, 

Jednym z najlepszych zlotów jakie 
znam, był na jeziorze Husinka w ma- 
jątku Kożuszki p. Edwarda Horwatta, 
wśród łuhów nad Prypecią. | 

Na czas,polowania, mniej więcej 
w połowie września st. st, zjeżdżało 
do cudownej rezydencji Narowlań- 
skiej, nad samą Prypecią położonej, 
grono myśliwych z bliższych i dal- 
szych stron. Wszyscy wsiadali na 
Spory parostatek ad hoc wynajęty, by 
się udać na trzydniową expedycję. 
Kucharze, służba i sirzelce znosili 
nieskończoną ilość prowizji, dertk, 
poduszek, burek i szali — bo apety- 
ty były wprost potworne a nocowało 
się pod gwiazdami, więc i o zabez- 
pieczeniu od chłodu nocnego należa- 
ło nie zapominać. 

Syrena wzywała zapóźnionych a 
gdy przekonano się że nikogo już 
nie brak, koła statku zaczynały bić 
już miarowo po żółtawych falach 

Prypeci. Mijano ogromny park na 
wysokim brzegu położony, Śiczną 
kaplice bielejącą wśród zieleni, mia- 
steczko z synagogą Starą, podobną 
do buddyjskiej świątyni, i zaczynały 
się nieskończone łuhy. 

Ach—te łuhy nadprypeckie, to 
prawdziwe parki angielskie! Wiosną 
porośnięte wysoką trawą, pełną kwie+ 
cia, przetykaną szparagami i dzikiemi 
truskawkami, —o tej porze gładko wy- 
koszone, pomiędzy staremi debami, 
malowniczo rozrzuconemi bądź po- 
jedyńczo—to znów grupami, w ni: 
zach klomby łozy zwieszających ga- 
łęzie nad taflą jeziorek lub t. z. „ok“, 
glębokich i krągłych jam, pokrytych 
liljami wodnemi. 
*. Po paiu godzinach statek zatrzy- 
muje się przy. brzegu, gdzie cała 
kompanja leśników już czeka i pro- 
wadzi gości do kurenia. 

Kureń to zwykłe czteroboki sza- 

łasz, o. ścianach pochyłych z zewnątrz 
ziemią osypanych, z otworem w šrod- 
ku szerokim, po przez który uchodzi 
dym z ogniska na środku komina 
płonącego. W najtęższe mrozy Śpi się 
doskonale pod šcianami, gdyż oghnis-. 
ke, wciąż podsycane, utrzymuje tem- 
peraiurę niemal pokojową. 

Tu jednak kureń ma ksztalt o- 
gromnego czworoboku, w którym jed- 
nej ściany brakuje, a pod ścianami 
pochyłemi, całe masy siana pachną- 
cego przygotowano dla wygodnego 
noclegu. я 

Ze statku przenoszą posłania i za- 
pasy, do ogni rozpalonych już przy- 
stawione rondle z nieodzownym bi- 
gostm * tysiącznemi specjałami, samo- 
Wary syczą, czarka krążyć zaczyna a 
trzydzieście rozwesolonych panów i 

Ze wspomnień myśli- 
wego. 

Ostatnie moje polowanie w ziemi 
Wiackiej było na tokowisku głusz- 
cowem. 

Dopiero po zachodzie słońca wra- 
cał mróz i pokrywał topniejące śnie- 
gi twardą skorupą szronu. Umożli- 
wiało to chodzenie bez nart po za- 
marzniętej warstwie jak po gładkim 
lodzie i znakomicie ułatwiało polo- 
wanie. > 

Zaraz, pierwszego dnia po przy» 
jeździe do leśniczówki poszedłem na 
podsłuchy. Usiadłem przy .trybie na 
rozłegłej mszarze,. oczekując zapa- 
dów. Las tył jeszcze martwy. Zrzad- 
ka i nieśmiało gwizdał drozd, odzy- 
wały się turkoczące dzięcioły. Śpiew 
drozda w tym północnym kraju jest 
bez porównania mniej melodyjnym 
od śpiewu jego w naszych lasach. 
To też sądziłem początkowo, że za* 
mieszkuje tu jakaś inna odmiana, W 
celu sprawdzenia mego spostrzeżenia 
zastrzeliłem kilka sztuk, lecz nie mo- 
głem dopatrzeć w nich jakiejkolwiek 
zewnętrznej różnicy — wyglądały zu- 
pełnie tak samo. Podobno i słowiki 
nie wszędziejednakowo Śpiewają a w 
takim razie niz stanowiłyby i drozdy 
pod tym względem jakiegoś wyjątku, 

Naogół odniosłem wrażenie, że © 
ile nadzwyczajnie są ożywione i 
gwarne wody północy, o tyle jest 
martwy tamtejszy las. Niema w nim 
tego życia, nie napełnia go i nie oży- 
wia ta rozmaitość głosów drobnego 
śpiewającego ptactwa jak na naszych 
Kresach, i 

Zniżało się słońce, twardniał śnieg, 
odczuwało się w powietrzu mróz. 
Grzmiąc potężnemi skrzydłami, zale- 
ciał pierwszy kogut. Niedługo zapadł 
drugi i wkrótce po całym r jście roz- 
brzmiewało łopotanie i basowe krek- 
tanie mszarnych mocarzy, Zapadł 
zmierzch a dlugo jeszcze nie mogły 
uspokoić się królewskie ptaki. Nie 
śpiewał żaden. Kilka najstarszych į 
najpotężniejszych graczy trochę kle- 
pało — ale i te prędko  umilkły, 
uważając widocznie wieczorny śpiew 
jeszcze za przedwczesny. Zahukały 
puszczyki i sowy. Wśród tych noc- 
nych głosów usłyszałem dwa zupel- 
nie obce. Stanowiły one jakby 
przejście pomiędzy hukaniem puha- 
cza a śmiechem leśnego puszczyka, 
Miałem wielką chęć zastrzelenia cho- 
ciaż jednego egzemplarza nieznanej 
mi odmiany. Zacząłem więc podcho- 
dzić ale ptak nie dotrzymał i o kil- 
kadziesiąt kroków zerwał się z Sosy; 
wystrzeliłem do przelatującego przez 
trybę, ałe niestety chybiłem. Zauwa- 
żyłem tylko, że był duży, prawie 
dęrównywający wielkością naszemu 
puhaczowi, 

Spotkawszy Się z gajowym na 
umówionem miejscu rozgrzebaliśmy 
śnieg i roznieciliśmy ognisko. Pomi- 
mo silnega mrozu było nam ciepło. 
Panowała zupełna cisza, najmniejszy 
wietrzyk nle poruszał konarami  sta- 
rego sosnowego boru. 

Prędko minęła północna wiosenna 
noc. Zaczęły blednąć gwiazdy na 

. wschodzie, odezwały się żórawie na 
sąsiedniem błocie, Nastąpił czas wyj: 
ścia na poiowanie. Księżyc w pełni 
rozwidniał las i oświecał nam drogę. 

Zatrzymałem się w miejscu wie- 
czornych podsłuchów. Czekałem nie- 
dlugo, o półtorasta kroków zaczął 
klapać pierwszy głuszec, a po chwili 
drugi i trzecj.., 

„„Wygodnem bylo podchodzenie po 
równej i zlodowacialej śnieżnej. sko: 
rupie. Gdy znalazłem się już blisko 
od piaka, spadł on na ziemię i w 

Z... NAJRZADSZYCH TROFEÓW. 

  

"Fot. «Słowa» 

Tukan, ptak egzotycznej Ameryki zabi- 
ty w naszych lasach w listopadzie r. ub. 
o czem swego czasu pisaliśmy. Wypchany 
okaz znajduje się w posiadaniu p. Łoziń- 
skiego. 

dalszym ciągu śpiewał na śniegu. Za- 
łedwie postąpiłem kilka kroków a już 

ujrzałem jego ciemną sylwetkę, zbli- 

żającą się do mnie. Dopuściwszy 
blisko strzeliłem, a gyłuszec uderzył 
skrzydłami i został martwy na miejscu. 
Nie chcąc tracić drogiego czasu, zo- 
stawiłem koguta, odkładając podnie- 
sienie go na później i z miejsca skie- 
rowałem się do drugiego. Bliski 
strzał ani trochę go nie spłoszył i 
ptak wyśpiewywał pieśń po pieśni, 
Wkrótce wykryłem go nisko na ga- 
łęzi i strąciłem do Śniegu. Nie pod- 
nosząc, špieszylam dalej pod pieśń do 
trzeciego... | 

Następnego dnia, wychodząc na 
polowanie, wziąłem ze sobą miejsco- 
wego myśliwego-przemysłowca, który 
szczęśliwie nawinął mi się w  leśni- 
czówce. Wynająłem go w celu, by 
podchodząc ze mną w kilkadziesiąt 
kroków do śpiewających głuszców, — 
podnosił zastrzelone koguty. Wczo- 
rajszy mój sposób okazał się nie- 
praktyczny. Miałem dużo kłopotu, 
pomimo widniejącego mego śladu na 
śniegu, z odszukaniem zastrzelonych 
ptaków. Ani trochę nie było to tak 
łatwem, jek Sobie początkowo wy- 
obrażalem. Wszystkie mszary są błęd- 

ne, jest to już ich taka właściwość, a 
wskutek tego jest bardzo trudno roz- 
pożnać to miejsce, w którem się strze- 
lało. Przy tem zabite głuszce, pole- 
żawszy na śniegu, nie wyglądając jak 
należałoby oczekiwać „czarńo”, a z 
powodu mrozu tak silnie pokrywają 
się Szronem, że stają się prawie białe 
itylko z wielkim trudem można je 
spostrzedz. 

Ale też i z moim Pawłem, jak się 
ów miejscowy myśliwy. nazywał, © 
mały włos, że nie miałem stokroć 
gorszego kłopotu. Gdy następnego 
rana usłyszeliśmy z miejsca kilka gra- 
jących kogutów, podchodziliśmy razem, 
ja oczywiście na przodzie a Paweł o 
kilkadziesiąt kroków z tylu. Po za- 
biciu pierwszego koguta inne za- 

milkły. „Otóż, gdy wyczekiwałem na 
Śpiew, ujrzałem Z boku zbliżającego 
się do mnie niedźwiedzia, takie przy- 
najmniej było moje pierwsze wraże- 

nie. Że spotkanie z niedźwiedziem w 

tych lasach było niewykluczone, a 
nawet bardzo możliwe, nie zdziwiło 
mię to ani trochę, W jednej więc 
chwili zmieniłem ładunki śrótowe na 
kulowe, które tu zawsze miałem pod 
ręką i przygotowałem się do strzału. 
Widząc, że niedźwiedź wyraźnie idzie 
do mnie, dopuszczałem go bliżej. W 
mroku nocy było to wielce wskaza- 
ne,žalbowiem w takich warunkach 
zbliżający sięzzwierz niewątpliwie musi 
mieć złe zamiary i należy go jednym 
strzałem powstrzymać. Na szczęście 
ten niedźwiedź, gdy był już o kilka- 
naście kroków, a już-już miałem po- 

pań napełnia ciche łuhy wesołym 
gwarem, 

Wiedzą gajowi že towarzystwo 
przebyle spo'oju zachowač nie po- 
trafi,-to też kureń zbudowano o 
wiorstę od Husinki. 

Kaczki od miesiąca są pilnowane 
i żadna noga iudzka ani bydlęca nie 
może się zbliżyć do miejsca, które 
kaczki obrały sobie na dzienny przy- 
bytek. Raz spłoszone, szukają nowe- 
go siedliska, to też straż czuwa we 
dnie i w nocy by święta cisza pano- 
wała dokoła jeziora. : 

Na jesieni kaczki zbierają się w 
duże stada, spędzając dnie na słod- 
kiej drzemce wśród nadjeziornych łóz 
i szuwarów i dcpiero o zachodzie 
słońca rozlatają się na wszystkie stro* 
ny na żer. Lecą one daleko,—o wiorst 
15—30, szczególnie lubią padać na 
hreczkowiska gdzie najadają się opad- 
łem ziarnem, lub żerują na blotach 
skąd wydobywają skorupiaki — rzecz 
bardzo łakomą. 

Z pierwszym brzaskiem dnia za- 
czynają .wrącać na legowisko i lecą 
do godziny ósmej. 

Właśnie: w czasie powrotu odby- 
wa się polowanie. 

Przed zachodem słońca, kilku nas 
myśliwych udało się na rozloty, zbli- 
żając się na jakie pięćset kroków do 
jeziora, zachowując absolutną ciszę. 
Ledwie tarcza słoneczna zapadła za 
widnokrąg, zaczął się piekielny hałas: 
to kaczki zaczęły kwokać a co chwi- 
la grzmot jakby się rozlegał, — to 
stada zrywały się do lotu. A bylož 
tego—było! Leśnicy oceniali zlot na 

| 8—10000 sztuk i nie mylili się. 
Jak tylko zciemniało, powlekli du- 

szehubki (dróżone w osinie łódeczki) 
do jeziora i zaczęli robić budki, z 
których mieliśmy strzelać. 

Panie, nieco przymęczone, poukła- 
dały się do snu a i my niebawem 
legliśmy na sianie, mając strzelby i 
zapasy patronów przy sobie, by na 
dane hasło być gotowemi do pochodu. 

   
LIWS 

  

Jeszcze długo naradzał się nasZ 
gospodarz z mocno głuchym, ale wy- 
bornym myśliwym, starym lešnikiem 
Kulickim z okolicznej szlachty za- 
Ściankowej, w której budce kto i z 
kim ma zasiąść. 

Malowniczo rozłożony tabor pod 
wiekowemi dębami, oświeconem  bla« 
skami ognisk, zasnął; tyłko leśnicy, 
siedząc w kuczki «cicho rozprawiali, 
opowiadając o różnych wydarzeniach 
łowieckich. } 

Aż wrócili ci z nad jeziora. „Nu 
szto—hatowo?* „Usio hatowo* „Po- 
ra sadzitsia—użo nie rano*. 

Dopiero zaczęło się budzenie u- 
Śpionych: jedni porywali się szybko 
jak zaalarmowane pikiety, inni leniwo 
się jeszcze przeciągali z  krzepkiego 
snu, jakim się tylko pod gwiazdami 
i na wonnem Śpi sianie,—ale p. Ног- 
watt napędzał nie na żarty. 

„Rozbito nas na pary:—jeden my- 
Śliwy i jedna pani do każdej budki, a 
jakoś tak zrządził traf czy dowcip go- 
spodarza, że same pary sympatycz- 
niej by się nie dobraly, na czterogos 
dzinne przebywanie w budce. 

Poprzedzeni przez smolne kagańce 
ruszamy sznurem indyjskim ku jezio- 
ru.. Pod ogromnym dębem pochylo- 
nym nad wodą stoją dwie duszehubki, 
P. Horwatt wywołuje pary, które ze 
strzelbami i amunicją wsiadają do 
chwiejącej się skorupki i wnet znikają 
w ciemaości. 3 

Płyniemy chwilę aż dotykamy czer- 
niejącej wysepki pośród jeziora. To 
budka: cztery długie żerdzie wbite w 
dno, powiązane gałęźmi, na których 
nasłano siano. Dokoła natknięto ga- 
lęzi, które kryć. mają myśliwych od 
wzroku kaczek. a 

Cała budka chwieje się od lada 
ruchu i trzeba nie lada zręczności i 
śmiałości, by z tańczącej łódki wydo- 
stać się natę pływającą wyspę. Wpaść 
do wody łatwo, ale ma się ze trzy 
sążnie wody pod sobą, więc b. ostroż- 
nie układamy strzelby i patrony i sa- 

  

Z RZADKICH 

k 

dżungli. 

życia. 

rakach, czem 
dopomagał. 
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ZAGRAŁY TRĄBKI 
mi lokujemy się o ile można 
fortable*. 

Moja towarzyszka otrzymuje in- 
strukcje jak ma podawać patrony; 
czynność ta wymaga precyzj, gdyż 
nabijanie musi być szybkie, a w jakie 
10—12 strzałów zmienia się rozpalo- 
ną strzelbę na inną. 

Jakiś czas słyszymy plusk wioseł, 
gwar wylądowujących sąsiadów dal- 
szych i bliższych, potem jeszcze przy: 
ciszone głosy, — migną tu i owdzie 
ogniki papierosów i... wielka cisza 
zalega wśród ciemności. Czekamy! 

Jeszcze ciemno zupełnie gdy sły- 
chaś świst łotu i pluchnięcie kaczki: 
to ta pierwsza, — kraknęła i zerwała 
się. Tak bywa zawsze z tą pierwszą. 
Zaczyna na wschodzie szarzeć, po- 
tem jaśniejsza smuga się ukazuje. 

Słyszymy znowu świst skrzydeł: 
stadko z jakich 10 sztuk siadło gdzieś 
na lewo od naszej budki, — strzał, 
kaczki porwały się z krzykiem—nikt 
w lot nie strzełał bo zbyt ciemno, a 
prawidło zabrania strzelania w lot 
przed tem niż kaczki nie będą. Ledwie 
te odleciały, pada znów kilka, znów 
strzal — te się zerwały już inne pa- 
dają z nieba. To siada i kilka, to 
kilkadziesiąt to po kiłkaset naraz. 

Wszystkie budki dają gęsto ognia, 
bo już jasno i w lot strzelać można. 
Czasem z lecącego wzdłuż budek 
stadka po każdym strzale sypią się 
trupy, czasem do jednej dają same 
pudła. 

Nabijaj,—cel,—pal—jak na wojnie, 
Całe jezioro zasłane zabitemi kaczka: 
mi,—ranne zmykają do rozległych łóz. 
Moja: towarzyszka, z  rozognionemi 
oczętami, z plonącem licem podaje 
patrony bez przerwy i zda się jednej 
kaczce życia by nie darowała. 

„CON- 

Z RZADKICH TROFEÓW. 

  

Sowa polarna zabita pod Lebiedziewem' 
Fot. „Słowa”. 

W połowie ubiegłego miesiąca, koło Le- 
biedziewa, pow. Mołodeczańskiego został za- 
strzelony ptak, o którym niekażdy myśliwy 
naszych lasów powiedzieć by mógł: «А. 
tak, widziałem —Jest to sowa polarna, (Nyc- 
tea nivea),* gnieżdżąca się w dalekich tun- 

drach północy. Bywają jeduak wypadki, bar- 

"dzo rzadkie, że ptaki te zniżają się bardziej 

ku południowi, zwłaszcza w czasach tęgiej 
zimy na północy, a wtedy stają się gośćmi 
i naszych lasów. Z takiej to okazji skorzy- 
stał przygodny Myśliwy z pod Liebiedziewa. 

Okaz utrwalony przez naszego fotografa, 

wypchany został przez doskonałego znawcę 

tej sztuki, p. Łozińskiego i w jego też po- 

siadaniu się znajduje. 
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ED.-H. «Bławat Wileński» Е 

G Wilno, Wilefska 31. Tel. 382. E 

D Poleca na sezon wiosenny damskie i O 

E męskie materjały bawełniane, wełnia- п 

D ne i jedwabne. Wielki wybór firanek ū 

x Dod 1 zł do 60 za metr. Garnitury Г) 
Ryś — <Tygrys naszych lasów» —własność D męskie, uczniowskie i płaszcze robimy [j 

p. K. Landsberga Fot. «Słowa». a na zamówienie z naszych materjałów D 

j Г i D za gotówkę i na raty. Towary białe, G 
19-go lutego b. r. w okolicach der Wzadeński 1 rysia i,l wilka, p. El serwety i obrusy. GRE REA i 

Nowo-Drucka pow. Dziśnieńskiego Konrad Landsberg — 1 rysia, p. Kon- Ė wysyłamy towary za zaliczeniem 
na polowaniu w 4 strzelby padły 3 radowa Landsbergowa— 1 rysia, oraz ©] | uo A o 
rysie i 2 wilki. ; p. Karol Korkozowicz—1 wilka. О Wybór wielki. || Ceny niskle —0 

Na rozkladzie posiadali p. Aleksan- : 

słać mu kulę, omijając wywrót па i RAYA DANCE ТО 
2 2 stanął do mnie bokiem. : 

tej też chwili na tle śniegu ujrza- в ‚ 

łem, że ma on długą zwisającą brodę, R a ь 

Zdębiałem, nic już zrozumieć nie mo- ||, Z 0 wielkim wyborze 
głem — orangutang nie orangutang— \ : 

ale przecięż nie byłem w indyjskiej NI 
Wtem uniósł się mój niedź- © Wełny damskie, kostiumowe 

wiedź na dwie łapy i z przerażeniem =) 
poznałem w nim Pawła. Przeszedł „R й i sukniowe. 

mię Aaa E i m wystąpił A : AU 

czoło — zdawałem sobie sprawę ja : R A 
blisko był on tamtego šwiata a ja \ Jedwabie. 

wzięcia na swe sumienie ludzkiego ; 

Paweł, nie uprzedziwszy mnie o LA Kretony. ; 

tem, dla a. śe u się CZY i 

na zaszroniałej Śnieżnej skorupie, WRZ : : i 

wpadł na pomysł chodzenia na czwo- Or Markizety. 

istotnie wielce sobie Šer, . 

. е ' Zetiry. 
Chaciaž bylo to zupelnie bezce- у : 

lowe, ale wobec silnego zdenerwowa- z 
nia, by dać ujście wzburzeniu, zwy- = ё ! 
myślałem go czysto po rosyjsku. ‹ 
Trwała ta moja cicha lecz dosadna . 
przemowa, póki jej nie przerwała no- е : 
wa usłyszana pieśń głuszca. 00$( 

Boleslaw Swietorzecki. a 6 

| - Mickiewicza 16 Mickiewicza 10. 
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terenie sem. Naucz. 

* harcerstwa na gruncie szkolnym. 

3 

Słońce już wysoko i stada rza- 
dziej nadlatują, a choć w pędzie strza- 
łów nie słyszą, lecz często spostrze- 
gają zabite towarzyszki i wnet 
zniżeniu lotu znów w górę ulatują. 

Następitje przerwa z pół godziny. 
Wówczas nadlatują te, które o zmro- 
ku odleciały, nie zdając sobie sprawy 
z zaszłych wypadków, ale już są 
AE i rzadziej na strzał się nawi- 
ają. 

Wreszcie dają sygnał że polowa* 
nie skończone. Podpływają czółna 
i wsiadamy do nich, ledwie mogąc 
wyprostować zgrabiałe członki, — bo 
też pozycja klęcząca przez cztery go- 
dziny jest swego rodzaju torturą. 

Jesteśmy już wszyscy na brzegu, 
gdy duszehubki zajęte są zbieraniem 
poległych na jeziorze, aleśnicy z psa« 
mi wyszukują rannych po łozach. 

Gwar głosów, liczenie kto ile za- 
bił, spory o strzały iopowieści o Epi- 
zodach trwają w nieskończoność, 
podczas gdy co chwila pełne czółna 
wyładowują zabitą zwierzynę. 

Na rozkładzie 472 kaczki, a ileż 
ich zginęło w niedostępnych szuwa: | 
rach! 

Wracamy do ognisk, gdzie czeka 
śniadanie, apetyty kolosalne i czarka 
krąży z rąk do rąk—zgodnie wśród 
panów; panie jednak jeszcze się sprze* 
czają, twierdząc że jej strzelec prym 
trzymał. 

Następuje sjesta a po południu 
statek przewozi nas 0 kilkanaście 
wiorst dalej, na inny ziot, po nowe 
trofea i nowe emocje. 

Tak się to dawniej polowało na 
naszem drogiem Połesiul 

Stanisław Wańkowicz. 

     

    
   

  

   

  

   

  

    

   

                          

    

   

    

   

    

   

   
    

      

    

  

    
    

  

     
   

        

    
   

     

  

     

    

          

   
   

        
   

     

    

    

   
   

Z literatury łowieckiej. 
Przed miesiącem opuściła prasę książka 

pod tytułem «Nosił wilk razy kilka».. stano- 
wiąca drugi tom <Wspomnień Myśliwskich» 
pana Juljana Ejsmonda, 

Z niezrównanym artyzmem przesuwa 

autor przed. oczami czytelnika przepiękne 
obrazy to ośnieżonej kniei, to przebudzają- 
cego się dnia, to kolorytów zachodzącego 
słońca lub kładących się w mroku cieni. 

Prawdz wą duszą myśliwego — poety 
prowadzi pan Ejsmond ze sobą przez lasy, 
wody i pola, dając rozkosz przeżycia i od- 
czucia wiecznego piękna przyrody oraz szla- 
chetnych wrażeń łowieckich. Subtelnie ujęte | 
epizody z poszczególnych polowań, począw- 
Szy od łowów na najgrubszą naszą zwierży- 
nę — jelenie, wilki i głuszce, a kończąc na 

kuropatwach i zającach odtwarzają po mi- 
strzowsku przeżycia naszych dusz myśliw- 
skich, oraz dobrze nam znane przeplatające 
się chwile szczerej łowieckiej radości i 
smutku. 3 

Czyta się to jednym tchem, to też sta-| 
nowi powyższa praca cenny nabytek naszej 
rodimej łowieckiej literatury i nie może 
nie ozdobić księgozbioru każdego, kto kochaj 
przyrodę i dla kogo nie jest obojętne nasze 

łowiectwo. 

Bolesław Świętorzecki. 3 

SPORT. 
Zjazd wychowawców i wycho 
wawczyń Wileńskiego Okręgu 

Szkolnego. 

W dniach 5, 6, 7 i 8 kwietnia b.r. odbę. 
dzie się w Wilnie w gmachu państwowegd 
gimnazjum im. J. Słowackiego (sala gimna: 
styczna), pierwszy zjazd wychowawców iii 
zycznych szkół średnich i seminarjów na: 
uczycielskich Wileńskiego Okręgu Szkolnego| 

Otwarcie zjszdu nastąpi dnia 5 IV br. d 
godz. 10 rano. A 

W programie zjazdu są następujące pun 
kty: 1) omówienie nowych wzorców toków 
lekcji gimnastyki w zastosowaniu do płci | 

wieku fizjologicznego, wzorowe lekcje gim 
nastyczne dla poszczegó.nych okiesów płdq 
i wieku (dyskusja), — 2) metodyczno infor 
mącyjne przeprowadzenie gier (piłki siatko 
wej i koszykowej) oraz zademonstrowanii 
nowej metody ćwiczeń cielesnych jako prze 
ściowej od formy zabawowej do tormy pa 
prawnej. й | 

Pozatem wygłoszą referaty: : 
Dr. Brokowski, naczelny lekarz szkó 

powszechnych © współdziałaniu jesarza szkol 
nego w pracy nad wychowaniem fizycznen 
młodzieży szkolnej. я 

P. Czyżewski Romuald, instruktor w. | 
w Kuratorjum Okr. Szk. wil. o iekkiej atlety 
ce, zaprawie i zawodach sportowych upra 
wianych w szkole. : 

P. Drabik Edmund, wychowawca fizy 
czny w gimn. im. A. Mickiewicza o organ 
zacji kół sportowych na terenie szkolnym. 

P. Grygiet Romuald, kierownik parki 
sportowego K. O. $. W. o sportach zimd 
wych. ` 

Kpt. Kawaiec Tadeusz, kierownik ošrod 
ka wych. fiz. <Wilno> o wychowanių fiz 
Cznem w związku z przysposobieniem wo; 
skowem, Р 

P. Ksok Franciszek, wychowawca fi 
gimn, w Dziśnie o higjenie Ćwiczeń  cielei 
nych na terenie szkolnym. , 

P. Pizłówna Janina o pracy w. f. 
; 

P. Puciata 
ipodharcmistrz 

o organizad 
P. Zaniewski Stanisław, wychowawd 

fiz. gimn. Z. Augusta o grach i zabawad 
ruchowych, 2 

Oprócz reieratów będą zademonstrow 
ne lekcje pokazowe gimnastyki przez p. Be 
kerównę Aurelę (gimn. Czartoryskiego) przd 
p. Iwanowską Sabinę (gimn. Orzeszkowe: 
przez p. Korie Józefa (gimn. Słowackiego 
p. Pizłównę Janinę i p Tomaszewskieg 
(gimn. Leleweja). 4 

Gry ruchowe będą demonstrowali: sią 
kówkę: p. Drabik i p. Żaciewski, koszykó! 
kę: p, Tomaszewski. A 

Instr. w. i. Kuratorjum Okr, Szkol. | 
Qzyżewski zademonstruje nową metodę gin 
nastyki. ! 

Ośrodek w. f. wreszcie wystąpi z po 
zem lekcji pokazowej szermierki. 

Pokazy i referaty będą trwać od god 
9 — 13 i od godz. 16 — 20. 
Oczekiwany jest przyjaza około 70 osób



SŁO w O 

KURIER GOSPODARCZY 
1 działalności Oddziału Wileń- 
skiego Związku Spółdzielni Spo- 
żywców Rzeczyposp. Polskiej. 
Historja ruchu spółdzielczego 

spożywców na Wileńszczyźnie ma 
piękne karty, Dość wspomnieć, że 
wówczas, kiedy Związek Warszawski 
wydawał jedyne wtedy w Warsza- 
wie pismo spółdzielcze „Społem”, po- 
święcone raczej sprawom  praktycz- 
nym, Wilno posiadało już piękną bi- 
bljiotekę  spółdzielczą, księgarnię i 
„Życie Spółdzielcze* żywe pismo te- 
oretyczne pod redakcją Ś. p. Aleksan- 
dra Szklennika, 
 „Historja ta ma jednak i karty 

ciemniejsze, kiedy niezgoda i . walki 
wewnętrzne podkopywały rozwój, a 
nawet sam byt spółdzielni i ich 
związku. Dlatego też nie chcemy jej 
tykać piórem niepowołanem, Doczeka 
się ona zapewne swoich kronikarzy, 
którzy oświetlą początki ruchu w 
kraju—pionierom ku chwale, potom- 
nym ku nauce. 

W szkicu niniejszym chcemy dać 
garść wiadomości o działalności od- 
działu Wileńskiego Związku Spół- 
dzielni Spożywców Rz. P, który po- 
wstał w czerwcu 1925 roku, po po- 
łączeniu się z Centralą Warszawską 
Związku Wileńskiego przy uł. W.Po- 
hulanka 12. : 

W działalności wileńskiego od- 
działu Związku, który mieści się w 
przejętym lokalu przy ul. Mała Po- 
hulanka 12, drugą połowę roku 1925 
należy uważać za okres organizacyj- 
ny i dopiero wyniki ubiegłego 1926 
roku dają pojęcie o zakresie pracy i 
tendencjach rozwojowych -oddziału. 

Oddział skupia i zaopatruje na te- 
renie województwa wileńskiego 37 
spółdzielni związkowych, 22 roiniczo- 
handiowych i wojskowych, szpitale, 
internaty, zakłady społeczne i dobro- 
czynne. 

Dzięki wiełu przyczynom, spół- 

dzielnie spożywców na Wileńszczyź- 
nie nie osiągnęły takiego stopnia roz- 

woju, jak w innych dzielnicach Pol. 
ski, w ostatnim jednak czasie daje się 
zauważyć i tulaj znaczna poprawa, 
tak pod wzgiędem organizacyjnym, 
jak gospodarczym. Odnosi się to, 

niestety, tylko do spółdzielni w po- 
 wiatach. Miasto Wilno nie posiada 
nawet tak rozwiniętej spółdzielni, jak 

"małe miasteczka w Kongresówce (np. 
Mława, Garwolin, Puławy), nie mó- 

wiąc już Oo wielkich miastach, jak 
Łódź, Warszawa, Częstochowa. 

Dane szczegółowe o działalności 

э rozwoju spółdzielni spożywców ziemi 

| wileńskiej podamy po zebraniu i usy- 

stematyzowaniu takowych. Teraz po- 
wróćmy do oddziału Związku. 

. Oddział powstał i działa w wa- 

'runkach jaknajcięższych. Ogólny kry- 

zys, znany dobrze wszystkim, Wileń- 

szczyzna przeżywa boieśniej od in- 

nych dzielnic. Aparat handlu prywat- 

nego, dostosowany do potrzeb. przed- 

wojennych, dusi się obecnie od wła- 

_snego nadmiaru. Coraz to nowa, 

dawniej bogata, firma dochodzi do 

Stanu, kiedy musi wysprzedawać się 

zę stratami. Stwarza to niesłychanie 

ciężkie i niezdrowe warunki pracy 

handlowej, która musi być prowadzo- 

ma bardzo czujnie i sprężyście, by 

| utrzymać budżet zrównoważony. | 

Warunki pracy poprzednich związa 

ków spółdzielczych i poszczególnych 

| spółdzielni wytworzyły wokół spół- 

dzielczości spożywców atmosferę o- 

    

    

                            

    

   

     

    
   
    

   

   
   

    
    

      
     

     

  

     

    

      

       

  
pewne jeszcze wody w „Wii upłynie, 

| zanim szerokie warstwy społeczeństwa 

wileńskiego nabiorą zaufania do ko- 

operacji i wezmą się do budowania 

„wielkiej, zdrowej spółdzielni spożyw- 

| Nigel Worth. 

"Człowiek z Kufrn. 
ROZDZIAŁ I. 

— Ten mały artykulik w kronice 
| gazety, musi nas zainteresować, ja- 

nie miejsce w gazegie, leżącej prze- 
demną na stole. 

| z marynarki 

| zwyczaj określania mnie 
«my», «nas», 

i pół do trzech funtów. 
| _ Rybołówstwo jest 

ważyły co najwyżej 

| okazach zemocjonowała mnie. 
я 
3 

| bojętną i nieprzychylną — i dużo za- g 

ko amatorów rybołówstwa, — rzekł 

Page, podając mi śniadanie i jedno- 
cześnie palcem wskazując odpowied- 

Page był to idealny sługa, całe 

moje skromne gospodarstwo kawa- 

lerskie spoczywalo ma łego barkach. 

Jako dawny marynarz, był moim pod- 
 komendnym na okręcie, podczas woj- 

ny, od iego czasu przywiązał się 

| szczerze dą mnie, i po wystąpieniu 
drogi nasze SiĘ nie ro- 

| zeszły. Mówiąc © mnie miał poufaly 

у słowami 

| Z łatwością znalazłem wzmiankę, 
o której mówił. Istotnie była to dla 
mnie wiadomość bardzo interesująca, 
Oto w odległości dwudziestu mil od 

| miejsca mego zamieszkania ukazały 
| się w rzece pstrągi o wadze dwuch 

moją nasnięt- 
_ nością, przytem kocham piękne rzeki 
 Devonshiru, dlatego to właśnie za- 
| mieszkałem w Tavistock. Lecz ryby, 
| które łowiłem w Tavy i jej dopływach: 

półtora funta, 
wiadomość więc o tych niezwykłych 

— Jest to dla mnie wielka poku- 
5a,—rzekłem.— Myślę, że nie nudził- 

ców, na wzór innych miast w kraju i 
zagranicą. 

To też, jak już zaznaczyliśmy, od- 
dział Związku w Wilnie, walcząc z 
trudnościami natury gospodarczej, jest 
dość odosobniony i na terenie miasta 
ma przyjaciół mało. Nastroje te zmie- 
nią się zapewne, może nawet niedłu- 
go, pod wpływem faktów, šwiadczą- 
cych o rozwoju ruchu i oddziału. 

Niech tu mówią cyfry. 
Jeśli uznać drugą połowę 

1925 za okres organizacyjny, kiedy, 
przejąwszy dość rozstrojony aparat, 
trzeba go było montować nanowo— 
to już obroty roku ubiegłego dają 
materjał do oceny działalności gospo- 
darczej. ; 

Obroty te wynosiły w r. 1926 — 
2.465.893,76 zł. 

Z liczby powyższej sprzedano: 
Spółdzielniom zwią- 
zkowym 

Spółdzielniom nie- 
związkowym 

roku 

zł. 1.238.492,58—50,2 pr. 

692.929,16—28,1 „ 
Centrali Zw. i od- 

działom » 8.467,94—00,4 „ 
Instytucjom społecz- 
nym »„  244.688,21—09,9 „ 

Osobom prywatnym „  281.315,87—11,4 ‚ 

zł. 2 465.893,76—100 pr, 
Trzeba zaznaczyć, iż znączną część 

— bo ok. 21 proc.—obrotów ze spół- 
dzielniami stanowią bezpośrednie prze- 
syłki wagonowe, prowadzone wprost 
z fabryk do spółdzielni. 

Obroty najważniejszymi artykuła- 
mi wynoszą: 
Sól kg. 1.920.593 
Cukier » 566.505 
Mąka » 522.434 
Kasze » 218.187 
Qtręby > 167302 
yto » 135.000 
Strączkowe o s 64.468 
Mydło wł. wyrobu i 46.395 
Pasta wł. wyrobu tuz. 2.920 
Herbata we wł. op. kg. 1.498 
Zapałki dzies. 113.524 

Wyroby tytoniowe: 
Papierosów szt. 2.975.320 
Tytoni kg. 20.673 

Ciekawym artykułem jest sprzeda- 
wana przez Związek we własnem opa- 
kowaniu herbata. Produkowana przez 
Angielską Hurtownię Spółdzieiczą we 
własnych plantacjach indyjskich, i na- 
bywana przez nas bezpośrednio, nie 
dotykała ona rąk żadnego kapitalisty 
i jest już produktem czysto spółdziel- 
czym. 

Zródła zakupów hurtowni oddzia- 
łowej są następujące:. 
Centrala Związku, 

oddziaży i ajen- 
tury zł. 1.681.204,04—71,6 pr. 

Zakupy u produ- 
cęntów »  408.305,72—17,4 „ 

bezpośrednie u po- 
średników „ 25901610—11 „ 

) Tai. 2348525,80—100 pr. 
Koszta handlowe oddziału za rok 

ubiegły wynoszą w stosunku do cb- 
rotu 2,9 proc. 

Jak widać z przytoczonych danych, 
działalność gospodarcza oddziału ma 
tendencje rozwojcwe, Pomyślny roz- 
wój swych operacji zawdzięcza od- 
dział w znacznym stopniu lojalności 
spółdzielni związkowych, a także nie- 
których „Rolników. Zakupy w Związ- 
ku stanowią w większości spółdzielni 
ponad 70 proc. ogólnej sumzy zakupu. 

Z poczynań oddziału natury ogól- 
nej zaznaczyć należy przeprowadzoną 
akcję objęcia hurtowej sprzedaży soli. 
Przy końcu roku już (13 spółdzielni 
prowadzi hurt soli. wpływając sku: 
tecznie ma obniżenie cen tego arty- 
kułu pierwszej potrzeby na prowincji, 
Ogółem sprowadzono w roku ubie- 
głym bezpośrednio z kopalni 1924wa- 
onów—10-cio tonowych—soli. 

Ponadto oddział wziął -udział w 
zainicjowanej przez województwo akcji 
aprowidowania ludności, / dothniętej 
nieurodzajem, w żyto, uzyskując na 
ten cel specjalny kredyt w Oddziale 

    

  

bym się w Battiscombe; 
leko stąd? 

— O, niedaleko. Mam siostrę, 
która mieszka w tych okolicach, wła- 
śnie ona przysłała mi tę gazetę. 

— Muszę spróbować tam szczę: 
ścia, choć przez tydzień, wyjadę dziś 
wieczór. 

— Ohol—mruknął znacząco Page. 
Roześmiałem się, gdyż odgadłem 

jego myśli. Niedawno przysięgłem, że 
nie opuszczę mego spokojnego do-, 
mu, conajmniej przez pół roku. Było 
to jedno z tych pragnień, które o: 
garniają człowieka, gdy po spędzeniu 
czterech lat wojny w owych pudłach, 
zwanych torpedowcami, znajdzie się 
wreszcie w zaciszu domowem. Ogar- 
nęła mię wówczas tęsknota do pól, 
łąk, drzew i rzek starej Anglji. Chcia- 
łem odsunąć od siebie koszmary woj: 
ny przez uprawianie sportów i odpo- 
cząć. | 

"_ Przed trzema miesiącami znalaz- 
łem w prześlicznej „miejscowości do- 
mek, który wynajęłem. 

— Nie przypuszczałeś przecie, że 
nie ruszę się nigdzie z domu? — 
próbowałem się usprawiedliwić. 

Page odpowiedział mruknięciem, 
podając mi na talerzu gorącą  jajecz- 
nicę z szynką, 

—Prosiłem, żebyś mi na ranek przy* 
gotował pstrągi, które wczoraj zło- 
wiłem. 

— Obawiam się, że będziemy 
musieli się ich wytzec — odrzekł po- 
nuro Page, — ten szkodnik Puck 
wbiegł dziś za mną do kuchni i w 
chwili, gdy odwróciłem się od niego, 
porwał oba pstrągi, 

czy to da- 

Wileńskim Państwowego Banka Rol- 
nego. Wprawdzie, zapotrzebowanie 
okazało się mniejsze, jak przypuszcza- 
no, i w roku ubiegłym Związek do- 
starczył spółdzielniom załedwie 9 wa- 
gonów—z [przybliżeniem się jedmak 
przednówka akcja ta ożywi się na- 
pewno. 

Poważną bolączką w życiu oddzia= 
łu jest niedogodny, drogi i daleko 
od kolei położony lokal. Bolączka ta 
niedługo zostanie usunięta, gdyż w 
lutym r. b. została przez Związek za- 
kupiona nieruchomość przy zaułku 
Rossa Nr. 3, graniczącą z torami ko- 
lejowymi, gdzie projektowana jest bu- 
dowa biura i magazynu z własną bo- 
cznicą kolejową. 

W ten sposób zostanie zakofńiczo- 
my pierwszy okres działalności jedne- 
go z najmłodszych oddziałów  Zwią- 
zku Spółdzielni Spożywców Rzp. Pol- 
skiej. Dalszy jego rozwój uzależniony 
jest šcišle od rozbudowy podstawo 
wych komórek ruchu — spółdzielni 
spożywców. Dotychczasowe postępy, 
praca i oddanie się Sprawie, jakie 
można wszędzie zauważyć, rokują jak- 
najlepsze nadzieje. 

Wierzymy w bogaty i szybki roz- 
wój naszych organizacji lokalnych, a 
więc wierzymy w rozrost oddziału i 
Związku, Trzeba — jak powiedział 
twórca i założyciel Związku, zmarły 
niedawno, Romuald  Mielczarski — 
uzbroić mózgi, wysoko nastroić ser- 
ca, potężnie zahartować wolę — a 
cel kooperacji zostanie osiągnięty. 

Antoni Łoziński. 

INFORMACJE. 
Jakie podatki mają być zapła- 

cone w kwietniu. | 

W dniu 7 kwietnia mija termin o- 
stateczny wpłacania przez pracodaw- 
ców podatku dochodowego od upo- 
sażeń służbowych, emerytur i wy- 
nagrodzeń za najemną pracę. 

W dniu 15 kwietnia spłaty mie- 
sięczne podatku przemysłowego od 
obrotu, osiągniętego w marcu br. 
przez przedsiębiorstwa handlowe 1 i Il 
kategorji i przemysłowe I—V kateg., 
a prowadzące prawidłowe księgi han- 
dlowe. 

W dniu 26 kwietnia upływa ter- 
min ulgowy dla wpłat miesięcznych 
podatku przemysłowego od obrotu. 

(0 kwietnia upływa termin składa: 
nia zeznań dla wymiaru podatku do- 
chodowego na rok 1927 przez osoby 
prawne. Podatek od kapitałów i rent 
potrąca się przy każdej wypłacie pro- 
centów z wygranych i wpłaca się do 
kas skarbowych w przeciągu 14 dni 
po zamknięciu rachunków, wzgl. po 
płatności procentu. Ponadto płatne są 
w bm. te podatki i opłaty, na które 
płatnicy otrzymali odrębne nakazy 
płatnicze. 

KRONIKA 'MiEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 1. 

kwietnia rb. ; т 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 42.50 — 

43,50 zł. za 100 klg., owies 38—42.50 (zsleż- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 41— 
45, na kaszę 36—40, otręby żytnie 31—32.50 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja spokojna. Dowóz umiarkowany. 

Nasiona: seradela 35—37 zł. za 100 kg., 
łubin 30—34, koniczyna czerwona 420—450, 
koniczyna biała z domieszką szwedzktej 360- 
380, koniczyna bieła czysta 380—400, owies 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 

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

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

Kasza manna amerykańska 153-160 gr. za 
1 kg, krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—95, pyczak 
50—60, jaglana 7! 

° 

Puck jest to trzeci mieszkaniec 
naszego domu, wesoły psiak, który, 

niestety, ma tę brzydką wadę, że jest 
niepoprawnym złodziejem. 

— Jednakże, gdy zostaniemy dy- 
rektorem szkoły, będziemy musieli 
umieć nauczyć go moresu. 

— Na miłość Boską, Page, nie 
wspominaj o tem! — zawołałem zry- 
wając się od stołu. — Mówiłem ci 
sto razy, że nie będę dyrektorem 
szkoły! ' 

— O, ol — mruczał Page, wy- 
chodząc z pokoju. ° 

Zapaliłem fajeczkę i zacząłem roz- 
myślać nad słowami Paga. Istotnie 
miałem zostać profesorem i mobili- 
zacja zastała mnie w Oxfordzie. Przy- 
gotowywałem się właśnie, po trzech 
latach studjów, do egzaminu z mate- 
matyki. W ciągu pierwszych lat woj- 
ny marzyłem nieraz o karjerze peda- 
gogicznej. Lecz perspektywa / ta 
uśmiechała mi się coraz mniej i w 
chwili zakończenia wojny nie miałem 
najmniejszej ochoty powracania do 
studjów. Śmierć wuja zdecydowała 
o trybie życia, jaki miałem obrać, o- 
dziedziczyłem bowiem rentę w wyso- 
kości sześciuset funtów rocznie. Nie 
potrzebując zarabiać na życie, posta- 
nowiłem wypocząć pół roku bez- 
czynnie. 

Podczas gdy przypominalem so- 
bie historję mego życia, Page pako» 
wał walizkę podróżną, Е 

Batiiscombe, była to urocza miej- 
scowość. Zatrzymałem się w małym 
hoteliku, zaajdującym się we wsi. 
Właściciel oberży był jednocześnie 
dozorcą rzecznym, z łatwością uzy- 

Mięso wołowe 230 — 250 gr. za 1 kg. 
cielęce 110—150, baranie 220—240, wie» 

pos 250—260, schab 280—300, boozek 

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

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmtę- 
tana 180--200, twaróg 100— 150 та 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masto nieso- 
10пе 700 — 750, solone 550 — 600, desero' 

*° Owoce: jabłka 180—200 gr. z oce: jabłka 180—: „zal kg., gru. 
szki 250—300. Ё R 

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

cebula 200-110, marchew 20—25 gr. za 1 kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za lkg, brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
1000—1206 gr. za 100 szt., groch 55—65 gr. 
za 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40), kalafiory 
200—300 za sztukę. 

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

Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 300-320 
za 1 kg, S: aki żywe 350—380, śnięte 
220—250, okonie żywe 380—408, śnięte 250 
—280, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe 320-340, śnięte 250-260, leszcze 
żywe 380-400, śnięte 320—350, sielawa 150— 
200, wąsacze żywe 380-400, śnięte 300—320, 
sandacze 280—300, sumy 200—. a Y 
150—200, stynka 80—100, płocie 120—150, 
drobne 40—80. 

Drób: kury 3,00 — 6,06 zł. za sztukę, 
kaczki żywe 4,00 -8,00, brte 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 8.00 — 12:00, zł, za 
sztuką. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1 kwietnia 1927 r. 

Dawisy t walu: 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Holandja 358,10 359— 357,20 
Londyn 43.47 43.58 43.37 
Nowy-Yorz 8:93 8.95 8,91 
Paryż 35,06 35,15 3497 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,15 172,58 371.72 

Wiedeń 125.90 126.21 125.59 
Włochy 42.30 42,40 42,20 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożyczka konw. 61. 60,75 
8 pr. pożycz. konw 98 
Dolarówka 53,50 53. 
Pożyczka dolarowa 84,75 
Kolejowa 103, 103,50 103 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 86. 
8 pr, Państw. Banku Rol. 83,50, 86,4 
Listy Tow. Ziem.Kred. 5505 ,552 
8 proc. listy zastawne warsz. złot. 73 72,75 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 2 kwietnia 1927 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zi. 100 44,30 45,20 

Złoto. 
Ruble 4,69 4,67 

Akcje. 

Bank Polski zł. 100 134 

dochód rocznie 12.000 zł, 
4 DOM przy domie ogród 1.000 

sążni kw: dr., punkt dobry, sprzedam 
niedrogo. Wiad.: W. Stefańska 17, 
m. 2. Od 18 do 12 z rana zapytać 

p. Inżyniera lub listownie. 

r. 

  

EW 

SŁYNNE AMERYKAŃSKIE 

Motory nattowe 
fabryki MASSEY-HARRIS w Kanadzie 

o sile 1 i pół, 3, 4i pół i 6 koni. 

przeznaczone wyłącznie dla potrzeb 
rolnictwa i rzemiosł, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 
Wiłno, Zawalna 11-a. 

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

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

  

skałem od niego zezwolenie na ławie- 
nie ryby w promieniu półtorej wior- 
sty od oberży, dalej rzeka stanowiła 
własność prywatną. 

Na drugi dzień, po przyjeździe 
moim, niebo zachmurzyło się i lekki 
wiatr żywo poruszał fale. Były to do- 
skonałe warunki do łowienia ryb, to 
też pełen nadziei wyruszyłem z domu. 
Nad rzeką znalazłem już wielu ama- 
torów i musialem oddalić się od do- 
mu, by znaleźć odpowiednie miejsce 
dla zarzucenia wędki. 

Od tej chwili rozpoczęły się moje 
przygody. ; 

Od godziny już stałem nad rzeką 
bezskutecznie, gdy, ku radości miej, 
duży łosoś połknął haczyk. Wędka 
moja była tak cienka i lekka, że silna 
ryba ciągnąć zaczęła w dół rzeki. 
Kwadrans cały nie mogłem ująć zła- 
panej ryby, biegnąc za nią wzdłuż 
rzeki, a kiedy nareszcie złapałem ją, 
byłem złany potem i zmęczony. Za- 
uważyłem, że znajdowałem się już 
poza granicą, do której połów był mi 
dozwolony. Z przykrością dostrzegłem 
w pobliżu piękny dom, do którego 
należał tem teręm, a którego właści- 

"ciele mogli mię widzieć z okien. 
Uważałem siebie zawsze za czło- 

wieka łojalnego, a jednak ktoś, pa: 
trzący z okna, mógłby mi zarzucić 
nieuczciwość. Postanowiłem więc pójść 
przeprosić właściciela tej posiadłości. 

Pozustawiłem więc mój kosz i wę- 
dkę pod osłoną krzaka i skierowałem 
się ku domowi. Minęłem piękne tra: 
wniki i aleję i znalazłem się przed 
otwartemi drzwiami. Zadzwoniłem, żae 
den odgłos nie przerywał ciszy. Ogar- 

ozół 

Wysoki Zarządzie—otrzeźwiej! 
Powrącamy znowu do sprawy likwidacji 

Przychodni Kasy Chorych na Antokolu. Spra- 
wa ta, ze względu na pewne momenty, któ- 
re do niej wprowadzone zostały, stanowi 
nietylko skandal i kompromifację Zarządu 
Kasowego, ale także posiada pewne specy- 
ficzności, których nadal w posunięciach Ka- 
Sy folerować nie wolno. 

Możemy się dziś podzielić z czytelnika- 
mi niektóremi szczegółami tej niezaszczytnej 
dla Kasy historji. › 

Wiemy juž, kto jest autorem projektu, 
któryśmy dosadnie określili; określeń tych 
nie mamy zamiaru cofać. Otóż autorem jest 
—niejaki pan Rafes (zdaje się mawet |e- 
karz, Co, w danym wypadku, na jego nieko- 
rzyść przemawia). Rola pana Rafesa w Za- 
rządzie Kasy jest tak charakterystyczna i 
wyjątkowa, Że, być może, kiedyś się nawet 
nią i zajmiemy, ale... powróćmy do rzeczy, 

Tedy to właśnie pan Rafes zgłosił wnio- 
sek o likwidację Przychodni Antokolskiej, a 
poparł go argumentami, iż Przychodnia ma 
niewielką frekwencję chorych (ocena fre- 
kwencji w danym wypadku, jest pojęciem 
bardze indywidualnem—co widać z różnicy 
zdań jaką zachodzi między p. R. a Stow. 
Lekarzy Polaków reprezentująceim nie jedną 
osobę, choćby ona była nawet lekarzem, a 

lekarzy), Oraz, że na Nowem Zabu- 
dowaniu gdzie mieszka sporo robotników ży- 
dowskich trzeba przychodni. Kasujmy więc 
<Autokol», a otwierajmy <Nowe Zabudowa- 
nie»! Ё 

<Owent Kurjer» podobno argumenty pa- 
na Rafesa jota w jotę powtórzył, replikując 
na naszą notatkę niedzielną w sprawie niniej- 
szej. 

H tu jest właśnie gwóźdź o który chodzi, 
Gdyby pan Rafes wystąpił z takim 

«wnioskiemi* <Dostojny Zarządzie, na Nowem 
Zabudowaniu mieszką dużo robotników Ży- 
dowskich. Do Polikliniki przy Dominikańskiej 

аьв Ai Ai bu baba k o i i A o k 
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Techniczno-Handlows 

kc. H. CEGIELSKI 
w POZNANIU. 

FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH. 

ług „P. l. 
DOM TECHNICZNO-HANDLOWY 

„Inżynier JAN GUMOWSKI* 

  

A. KAWENOKIlnżynier 
Wilno, ul. Kolejowa 9, telefon Nr. 1047, 

dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 

jest im daleko. Załóżmy Przychodnię na No- 
wem Zabudowaniu» — wszystko byłoby w 
porządku. 

Gdyby pan Rafes dodał do wyżej poda- 
nej argumentacji jeszcze kilka słów о tem, 
że Antokol jest polski i że mimo małej, jego 
zdaniem, frekwencji w tamtejszej przychodni, 
on nie ma nic przeciw jej istnienia a cho- 
dzi mu jedynie o zaspokojenie potrzeb lecz- 
niczych robotników żydowskich na Nowem 
Zabudowaniu — to to byłoby w stosunku 
do Kasy Chorych mniej w porządku (bo 
wchodziłyby w grę niedozwolone w kasie 
akcenty polityczne), ale natomiast byłoby 
kurtuazyjnie wobec chrześcijańskich człon- 
ków kasy. Na kurtuazji tej zresztą nikomu 
nie zależy. 

Skoro jednak pan Rafes, ubierając się 
w srebrne piórka rzekomych argumentów, 
powiąda: «żydowscy robotnicy (!) potrzebują 
przychodni, więc im ją trzeba dać», wiedząc, 
że stanie się to kosztem ofiar grupy człon- 
ków równe wobec Kasy Chorych posiadają- 
Cych prawa, tylso do innej niż klijenci p. 
R. narodowości należących, — to trzeba mu 
jaknajdobitniej powiedzieć: <Panie Rafes, — 
powoli!» 

‚ ‚ Ze swej strony uważamy, iż jeżeli ist- 
nieją dostateczne racje do otwarcia przy- 
chodni kasowej na Nowem Zabudowaniu, 
zarząd powinien ją otworzyć w tej dzielnicy. 
W żadnym jednak razie nie zgodzimy się z 
tym aby przychodnia na Nowem Zabudo- 
waniu miała. powstać kosztem likwidacji nie- 
zwykle pożytecznej i potrzebnej, jak już pi- 
saliśmy, placówki kasowej na Antokolu. 

Wyrażamy nadzieję, że uchwała Zarzą- 
du Kasy, dotycząca likwidacji <Antokola», 
która, O ile znamy, zapadła na bardzo nie- 
kompletnem zebraniu tego ciała, ulegnie rea- 
sumpcji. 

Wierzymy. że znajdą się w Zarządzie 
ludzie, którzy będą umieji zarówno w а- 
nym wypadzu jak i na przyszłość oprzeć się 
cnoćby najbardziej pełnym impetu ale bez- 
sensownym projektem. Kael. 

Ši
 

99 Najlepszy na lekkie i ciężkie 
ziemie, na 1 — 2 koni. 
Idealna regulacja. Lekka 
i mocna konstrukcja. 

MOSTOWA 3. 
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„DEUTZ“ w Kolonji: silaiki ropowe Diesel'a od 6 KM, na gaz ssany 
z wiigotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM, Ioko- 

: motywy i lokomobile ropowe. 
F. W. HOFMANN w Wrocławiu: traki ramowe (gatry), maszyny do 

wyrobu klepek i wszelkie inne maszyny do obróbki drzewa. 
„MUMBOLDT* w Kolonji: turbogeneratory, patentowane kotły do 

60 atm., kompresory, maszyny do wyrobu lodu 
sztucznego i jadalnego, pompy it p. 

ь „MIAG“ (zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreznie, Kapler w Berlinie, 

skie, 

„Amme-Giesecke“ i „Luther“ w Brunswigu, oraz „Gref- 
fenius' we Frankfurcie n/M): wszelkie maszyny młyń- 

turbiny wodne, maszyny do wyrobu masy 
drzewnej, tektury i inne. 

Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie BEZPŁATNIE. 

  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka Lenorman, kt6ra 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
psie sprawy sądowe, o miłości 
td. Kto chce poznać przyszłość, 

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

nęło mię przykre uczucie, którego 
"doświadczamy zawsze, gdy dzwoni- 
my bezskutecznie do nieznajomych 
drzwi. Zadzwoniłem powtórnie, bar- 
dzo mocno. Po chwili, w oknie uka* 
zała się głowa mężczyzny, schowała 
się natychmiast i we drzwiach stanął 
nieduży człowiek, który robił wraże- 
nie szarej plamy. Włosy jego były 
szare, zarówno jak i ubranie, a na- 
wet błada cera miała odcień szara- 
му — twarz jego miała wyraz inteli- 
gencji i spostrzegawczości, była to 
twarz intelektual sty. 

— Dzień dobry - przywitał mię 
z wyrazem pytającym w oczach. 

Nie był to oczywiście iokaj. Bio- 
rąc go za pana tego domu, wyrazi- 
łem mu żal mój z powodu przestą- 
pienia granicy dla półowu ryb mi 
wyznaczonej. ° 

Zdawalo się, že interesują go bar- 
dzo me wyjaśnienia. Przyglądał mi 
się badawczo. Gdy skończyłem, rzekł 
z dystrakcją. 

— Ależ, naturalnie, naturalnie... 
Nagle, podnosząc głos, dodał: 
— Drogi panie, musi pan być 

bardzo zmęczony, proszę więc wejść, 
by wypocząć i orzeźwić sa 

Przy tych słowach, ujął mię pod 
ramię i wprowadził do mieszkania. 

— Tutaj będziemy zupełnie swo- 
bodni — rzekł wchodząc do pokoju, 
z którego zapewne wyszedł do mnie. 

Był to pokój obszerny, o ścianach 
zastawionych szafami z książkami, 
Meble kryte skórą i duży kufer 
dębowy dopełniały _ umeblowania. 
Dzięki zwięszającym się nad oknami 
konarom otaczających dom dębów, 

  

Jubiler Gh, GIEZE!: „7e-=7%7 wiat 
> kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m 6. 
Pracownia jubilerska, KUPNO ZŁO- 
TA, SREBRA i różnych kamieni do 
własnego wyrobu; płacę najwyższe 
ceny. Wykonuję najiepsze roboty 
brylantowe według rysunków  рагу- 
skich. Szacune< bezpłatny. 
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półmrok panował w pokoju. 
Nieznajomy wskazał mi wygodny 

fotel; podsunął karafkę, syfon i szklan- 
kę, oraz cygara. Poczem, zapałiwszy 
cygaro, usiadł naprzeciwko mnie, 
przyglądając mi się w milczeniu. Bez 
ceremonji nalałem sobie do szklanki 
whisky z sodą, zapalilem fajkę i wy- 
godnie rozparłem się w fotelu. 
o zy nieznajomy zaczął mó-' 

wić. * 
— Omylił się pan, ta posiadłość 

nie jest moją własnością, wydzierża- 
wiłem ją czasowo* Prawa połowu ryb 
uzyskał kto inny. Nie powiedziałem 
panu jeszcze mego nazwiska. Nazy- 
wam się Metters. Czy mogę usłyszeć 
pańskie? 

Po przedstawieniu się wygłosiłem 
krótkie przemówienie, opisując swe 
życie i zajęcia. Gdy usłyszał, że słu- 
żyłem w marynarce, przerwał mi. 

— Pan jest marynarzem? — zawo- 
łał. Doskonalel ge" 

Czemu miało to być 
Czekałem na wyjaśnienie. 

— Zna się pan na szmiBich 
węzłach. 

— Naturalnie. 
Zatarł ręce z zadowoleniem i wy- 

raził swą radość. г 3 
— Czy zechciałby pan dopomódz 

mi w pewnej sprawie? — zapytał, 
przyjemnością, —odrzekłem, 

O cóż chodzi? ; 
Zwracając się w stronę dębowego 

kufra, wskazał mi go mówiąc, ku 
memu zdumieniu: 

Bylbym panu _ niezmiernie 
wdzięczny za związanie człowieka, 
który się w tym kufrze znajduje! 

doskonałe?
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Iżydora B. W 
  

ostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. . 

z dnia 2—IV 1927 r. 
Ciśnienie 

średnie j 761 
Temperatura 
Siodnia 

Opad za do- 

| + sc 
pe 

jawa ażający j Południowo-Zachodni 

Uwagi: Półpochmurno, Mgła. 
-Miuimum za dobę—10C  Tendencja baro- 
meiryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństwo żałobne za 

duszę ś. p. Ks. Prof. Dr. Kazimierza 
Zimmermanna, b. Rektora Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego w Krakowie i b. 
współorganizatora i Prodziekana Wy- 
działu Teologicznego Uniwersytetu 

«Stefana Batorego odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 4 kwietnia b. r. o 
godz. 10:ej rane w Kościele św. Jana, 
jako w drugą rocznicę śmierci. 

URZĘDOWA. 
— (0) Posiedzenie Okręgowej 

Komisji Ziemskiej w Wilnie. W 
dn. 4 i 5 kwietnia odbędą się posie- 
dzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej 
w Wilnie. 

Porządek dzienny pierwszego dnia 
posiedzenia zawiera, m. in. sprawy 
następujące: 1) Zatwierdzenie projek» 
tów scałenia gruntów: a) wsi Mile, 
gminy i pow. Święciańskiego, b) folw. 
Koncystawo i wsi Ławryniszki, gm. 
Mejszagolskiej, pow. Wileńsko-Troc- 
kiego, c) wsi Światopołszczyzna, Po- 
tasznia Mniejsza i Zamosze, gm. Le- 
Onpolskieį, pow. Braslawskiego, d) 

si Slizewo, gm. Firuzdowskiej, pow. 
stawskiego, e) wsi Koleśniki, gm. 

Mikołajewskiej, pow. Dziśnieńskiego, 
f) wsi Orzechowna, gminy Głęboc- 
kiejj pow. Dziśnieńskiego; 2) 17 
Spraw wdrożenia postępowania scale- 
niowego gruntów  poszczėgolnych 
wsi, położonych w różnych powia- 

„tach województwa Wileńskiego. 
a porządku dziennym dnia dru- 

gi posiedzenia znajdują się, m. in. 
sprawy następujące: zatwierdzenie pro= 
jektów scalenia gruntów, należących 
«do gospodarzy: ł) wsi Makucie, gm. 
Podbrzeskiej, pow. Wil.-Trockiego, 2) 
Majkuny i Bityny, gm. Niemenczyń- 
skiej, pow. Wil.-Trockiego, 3) Bieniny, 
gm. Widzkiej, pow. Brasławskiego, 
4) Borkowszczyzna, gm.  Dryświac- 
kiej, pow. Brasławskiego, 5) Inowo, 

„ Jodzkiej, pow. Brasławskiego,! 6) 
irkliszki, gm. Hoduciszkiej, pow. 
więciańskiego, 7) Gajlusze, gm. Ho- 

duciskiej, pow. Święciańskiego, 8) 
zaśc. Pogurbie zm. Daugielskiej, pow. 
Święciańskiego, 9) zaśc. Bierzynka, 
gm. i pow. Święciańskiego, 10) Ho- 
todzkowo, gm. Wiszniewskiej, pow. 
Wilejskiego, 11) Węgły, gm. Kuce-- 
więkiej, pow. Oszmiańskiego, 12) Po- 
żeńki, gm. Mikołajewskiej, pow. Dziś. 
nieńskiego. 

Na temže posiedzeniu będzie roz: 
ważana sprawa zatwierdzenia układu 
dobrowolnej likwidacji służebności, 
obciążającej majątek Rafałów, pow. 
rasławskiego, własność Aliny Nieza- 

bytowskiej ma rzecz wsi Burew- 
czyzna. 

MIEJSKA 
— (x) O miejski plac dia mo- 

nopolu państwowego. Z powodu 
wzmożenia się ruchu w państwowej 
wytwórni wódek Nr. 6 przy ul. Po- 

narskiej, gdzie codziennie zajeżdża 
Większa ilość furmanek po odbiór 
wódki, utrudniając fabryce 
<ę, zarząd Państwowego  Monopoju 
w Wilnie zwrócił się do Magistratu z 

prośbą o pozwolenie korzystania z 
placu przyległego (należącego do 
miasta) do fabryki (róg Ponarskiej i 
Smoleńskiej). Prawdopodobnie Magi- 
— przychyli się do powyższej 

UNIWERSYTECKA 
— Odczyt prof. Stanisława 

Wąadyczki w Warszawie. Prof. d-r 
St. Władyczko został zaproszony do 

arszawy na konferencję w  spra- 
Wach zdrowia publicznego. Oprócz 

zaproszony przez komisię wy- chowayczo-spoleczną P.K.P.D. io 
głosi tam referat „O dzieciach upo- 
edzonych*. Iniai dl — Kurs uzupełniające а 
ekarzy ay Ц. S. B w Wilnie. 

by. 

Myś| uchwały Xll Zjazdu Lekarzy i . 
fzyrodników Polskich, który się od- 
ył w Warszawie w'1925 r., Wy- 
iał Lekarski przy U.S.B. w Wilnie 
Tganizował w roku bieżącym kursy 
Pełniające dla lekarzy. Kursy te 

ń fać będą od 28 marca do 9 kwiet- 
ws r. b. t. j. w czasie drugiej przer- 
r międzytrymestralnej. W kursach 

! bierze udział; 

zę „U. S.B wraz z kilku adjunk- 
BZ: i st. asystentami klinik oraz 

„Miu lekarzy z Województwa Wi- 
skiego, Nowogródzkiego i z m. 
Ипа | 

„ Cel tych kursėw jest zaznajomie- 
nie lekarzy z nowemi zdobyczami w 
zakresie medycyny teoretycznej i pra- 

Ycznej przez wykłady i specjalne 
Ćwiczenia kliniczne przy chorych oraz 
W laboratorjach. Zaznaczyć należy, że 

kilkunastu profe: @ 

kursy te zorganizowane są na wzór 
kursów dokształcających, odbywają- 
cych się oddawna perjodycznie za- 
granicą, jak również przy naszych 
starszych uniwersytetach 'w — КгаКо- 
wie, Lwowie i Warszawie. Tak liczny 
udział lekarzy świadczy b poważnem 
ich zainteresowaniu postępami wiedzy 
łekarskiej i potrzebie organizowania 
tego rodzaju Kursów. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECNA 

— B. więźniowie kowieńscy u- 
biegają u p. Wojewody o konce- 
sje. Pan Wojewoda przyjął przed 
wyjazdem do Warszawy delegatów 
grona więźniów litewskich wymienio- 
nych przez Czerwony Krzyż i przeby- 
wających obecnie na terytorjum wo- 
jewództwa. Delegaci prosili p. Wo- 
jewodę imieniem swoich mocodawców 
o przyznanie b. więźniom litewskim 
koncesji. Prośba udzielenia koncesji 
na lotto została definitywnie odrzuco- 
na, natomiast prośba ta w płaszczyź- 
nie innych możliwych koncesji roz- 
patrzona będzie przez p. Wojewodę 
i zalatwiona w sensie przychylnym w 
miarę możności. Sprawa udzielenia 
proszonych koncesji będzie o tyle 
łatwą, że ilość ubiegających się o nie 
b. więźniów litewskich jest nieznaczna. 

— Robotnicy tartaku pozba- 
wieni pracy na dwatygodnie. Za- 
rząd tartaku przy ul. Wysokiej Nr. 1 
oznaimił pracownikom swym, że z 
racji braku surowca zmuszony jest 
przerwać na pewien czas. roboty. 
Przypuszczalnie termin bezczynności 
tartaku wyniesie dwa tygodnie. Ro- 
botnicy pozbawieni zarobku wysłali 
swoich delegatów do Inspektora Pra- 
cy z prośbą o interwencję. Czy to co 
pomoże niewiadomo, na razie mamy 
fakt unieruchomienia tartaku. 

_ — Delegacje robotników bu- 
dowlanych u p, Wojewody. Oneg- 
daj p. Wojewoda Raczkiewicz przyjął 
dwie delegacje wysłane przez robot- 
ników budowlanych zatrudnionych w. 
firmie budowlanej inż. Kitza, prowa: 
dzącej w Jerozolimce budowę domów 
urzędniczych pracowników Izby Skar: 
bowżj oraz w firmie «Ska Kijowskich 
inżynierów» własność pp. Srokow- 
skiego i Terleckiego, prowadzącej ro- 
boty strażnic w rejonie Łużki. Dale- 
gaci obydwu tych grup wskazywali 
ria to, że firmy wspomniane systema- 
tycznie zalegają z wypłatą należności 
za robotę, przyczem Ska inżynierów 
zalega już od 2 lat. Pan Wojewoda 
przyrzekł interwenjować w tej kwestji. 

— Z Kasy Chorych. Zarząd 
Kasy Cho:ych m. . Wilna komunikuje, 
iż w związku ze zwołaniem przez 
Ogólno-Państwowy Związek Kas Cho- 
rych na dzień 7-go kwietnia konfe- 
rencji przedstawicieli Kas Chorych w 
sprawie przedwstępnego omówienia 
rządowego projekiu Ustawy o ubez- 
pieczeniu na wypadek choroby ' i ko- 
nieczności wyjazdu w dniu 6 kwiet- 
nia b. r. przedstawicieli Zarządu na 
tę konferencję, posiedzenie Rady Ka: 
sy, wyznaczone na dn. 6 odbędzie 
Się we wtorek 5 kwietnia r. b. 

POCZTOWA. 
— (x) Próbne rozmowy telef. 

bezpośrednio Wilno — Wiedeń i 
Praga Czeska. 7 rozporządzenia 
wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, 
urząd telefoniczny Wilno 1 dokonał 
w dniu wczorajszym próbnych tele- 
fonicznych bezpośrednich rozmów z 
Wiedniem i Pragą Czeską. 

Próby te dały znakomite rezultaty, 
co należy przypisać w znacznym 
stopniu doskonałemu ulepszeniu te- 
chnicznemu centrali sieci telefonicz- 
nej w Wilnie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne Zebranie Stow. Kup- 
ców i Przem, Chrześć w Wilnie. 

pra- Dziś, dn. 3 b. m. o godz. 3 pop. w 
lokalu własnym Bakszta 7 odbędzie 
Się walne zgromadzenie Stow. Kup- 
ców i Przemysł, Chrzeš. w Wilnie 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie zarządu z dzia- 
lalnošci za r, 1926; 2) Uchwalenie 
budżetu; 3) Zmiana artykułu 31—35 
statutu Stowarzyszenia; 4) Regulamin 

prac zarządu; 5) Wybory członków 
zarządu; .6) Wybory członków komi- 
sji rewizyjnej i wolne wnioski. 

— Zjazd aplikantów prawni- 

czych. W dniu dzisiejszym rozpocz- 
ną się w Warszawie obrady dorocz- 
nego zjazdu delegatów zrzeszeń apli- 
kantów zawodów prawniczych Rze- 
czypospolitej Polskiej. Prócz zwyk- 
łych spraw  wewnętrzno-organizacyj- 
nych program obrad zjazdu  przewi-. 
duje szereg referatów. Z Wilna na 
zjazd ten wyjechał p. Marcinowski. 

RÓŻNE. 
— Sprowadzenie zwłok Julju- 

sza Słowackiego do kraju. Spra- 
wą powyższą zajęły się koła poloni- 
styczne młodzieży akademickiej. W 
Krakowie między 3—10 kwietnia. 
odbędzie się „Tydzień Słowackiego”, 
mający za ceł zebranie odpowiednie- 

o funduszu. U nas w Wilnie „Ty- 
dzień* podobny bedzie zorganizowa- 
ny w początku maja —Zwłoki posty 
spoczną na Waweju w połowie czerw» 

a r. b. 
` (o) Towarzystwo kolonij 
letnich w roku bieżącym będzie 

miało więcej kandydatów do wysla- 
nia na wieś. Niestety, potrzeby w tym 
względzie  przerastają możność ich 
realizacji, Już teraz trzeba zabiegać o 
zbieranie funduszów, aby w  miesią= 

"Ie ze słynną tancerką Anną Zabojkiną. 

$ 5в о У о 

cach letnich nie odmawiać rzeszom 
zgłaszającym się i potrzebującym wy- 
póczynku letniego. T-wo kolonij. let- * 
nich urządza w dn. od 3 do 10 bm. 
imprezę dochodową pod nazwą <Jar- 
mark», w lokalu przy ul. Wileńskiej 
(dawna rest. « Warszawianka») iliczy, Ц 

te usilo- « że społeczeństwo poprze 
wania, 

— Niebezpieczny portyk. Mo- 
wa o krytym podjeździe b.. pałacu 
Tyszkiewiczów na rogu ulic Arsenal- 
skiej i. Zygmuntowskiej. Cały. wogóle 
pałac, nieremontowany, a potrzebują- 
cy gwałtownie różnych reparacyj — 
rozkrusza się. Opadają tynki, a co 
najgorsza, odpadają gzemsy. 

Z tydzień temu jakaś dobroczyn- 
na ręka zagrodziła sznurkami z prze- 
wieszonym przez nie lachmankiem, 
przejście dokoła portyku bo.. niebez- 
pieczne jest. Rozkruszające się cegły, 
kawałki blachy, spore odłamy gzemsów 
balkonowych wszystko to leciało na 
przechodniów... 

Gdy  zagrodzono niebezpieczne 
miejsce, przechodzi się teraz z Arse- 
nalskiej na Zygmuntowską pod por- 
tykiem, pod sklepieniem narožnego 
tarasu balkonowego. 

Sklepienie to atoli jest bardziej 
jeszcze niebezpieczne niż sypanie się 
na chodnik odłamków gipsu i wap- 
na. Przez to sklepienie już przecie- 
ka woda. Patrzeć tylko jak zacznie 
odpadać tynk. Można będzie w naj: 
bliższej przyszłości dostać po łbie 
kilkofuntową bryłą. 

Prosimy usilnie p. Komisarza Rzą- 
du o wniknięcie w ten bardzo po- 
ważny „porządeczek** Obecnie b. 
pałac Tyszkiewiczów jest własnością 
państwa. jeżeli rząd nie wie, co się 
dzieje z jege budowiami—to my po 
zwalamy,sobie go poinformować. 

A przedewszystkiem prosimy o 
zagrodzenie przejścia pod sklepieniem 
podjazdu. 

— Odczyt pt. <Obrazy z życia Syberji» 
wygłosi pan K. Siemier.dzki w niedzielę o 
godz. 6 wiecz. w Domu Ludowym P.M.Sz 
przy Białym zaułkić Nr 8. Wstęp_wolny. 

— Zebranie Zwyczajne Stow. Le. 
karzy Polaków w Wilnie odbędzie się w 
poniedziałek 4 LV rb. o g. 7 m. 30 w loka- 
lu Wileńskiego Tow. Lekarskiego Zamkowa 
24. Na porządku dziennym m. inn. odczyt 
D-ra Safarewicza na temat: O konstytucji 
organizmu i jej znaczeniu w eugenetyce. 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr <Reduta». Dn. 5 bm., wtorek 

o g. 8 wieczór koncert-wieczór fragmentów. 
programie: sceny, duety i arje z op. 

Faust, Trawiata, Rigoletto, Lakme, Mauru, 
Manon, Tosca, Cyganerja, Carmen, Cyrulik 
Sewilski, Fedora, Chopin i Faworita. —Wy- 
kcnają: primadonna opery Warszawskiej 
(sopran koloraturowy), ogólnie znana p. Julja 
Mechówna i artysta opery Warszawskiej i 
Lwowskiej, ulubieniec  radjo-słuchaczów 
który i u nas cieszył się dużem powodze- 
niem, tenor liryczny p. Mieczysław  Salecki. 

— Teatr Polski (sala «<Lutnia»). 
Ostatnie przedstawienie sztuki <Szał». 
Dziś po raz ostatni ukaże się sensacyjna 
sztuka Mćórć <Szął». 

— <Pociąg-widmo>. Jutro raz tylko 
jeden grany będzie <Pociąg-widmo». | 

— Dzisiejsza popołudniówka w Te-- 
atrze Polskim. Dziś o g. 3 m. 30 pp. gra- 
na będzie <Płomienna noc» — Lengyela, 

— Premjera wtorkowa. <W rajskim 
ogrodzie» —-iaki tytuł nosi najnowsza. ko- 
medja R. Bernauera i R. Oesterreichera, 
która dzięki swemu sensacyjnemu tematowi, 
zyskała w Warszawie w Teatrze Letniim 
powodzenie niebywałe + 

Akt I-szy edbywa się w garderobie te- 
atru «Palais de Parisr w Klausenburgu, akt 
II — na Rivierze, akt III — w wielkim ho- 
telu i akt IV — w małym pensjonacie. 

— Koncert-poranek J. Kružanki w 
Teatrze Polskim. Dziš o g. 12 m. 30 pp. 
odbędzie się w Teatrze Polskim (sala <Lu- 
tnia») koncert-poranek zaszczytnie znanej 
artystki operowej Jadwigi Ktużanki z udzia- 
łem prof. W. Jodko (cytra). 

o raz pierwszy w Wilnie ]. Krużanka 
wykona szereg pieśni z towarzyszeniem 
cytry. 
Vy programie: Bauer, Chopin, Karło- 

wicz, Moniuszko, Massenet, Mozart, Joteyko, 
Gossec, Gounod, Niewiadomski, Noskowski, * 
Lemaire, Verdi i Żeleński. Koncert wywcłałęgy.-O4so0000 
duże zainteresowanie. 

Ceny miejsc od 30 gr. Kasa czynna od 
lr. - Mh. Ё 5 

PRE «Reduta» na Pohulance. <Cyd> 
dla młodzieży szkolnej. Dziś o g. 4-ej 
pp. po cenach najniższych od 15 gr. do 2 
zł. przedstawienie dla młodzieży szkolnej — 
<Cyd> — P. Corneille'a, w przekłądzie St. 
Wyspiańskiego. 

Dziś o g. 8-ej w. po cenach zwykłych 
od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. <Cyd». — Jutro — 
<Cyd>. : 

— Z Tow. Muzyczn. <Lutnias W 
W nadchodzącą niedzielę 10 bm. w sali 
<Lutnia» (Mickiewicza 8) odbędzie się wiel- 
ki koncert religijny. Program wypełni ora- 
torjum Haydna «Siedem słów Zbawiciela». 

Początek o g. 1 po poz. Ceny nizkie, 
— «Od Chopina do kompozytorów 

współczesnych». Pod tym tytułem od. 
będzie się w niedzielę 3 kwietnia r. b. 
o godz. 7 min. 30 wiecz. punktualnie w sali 
imnazjum im. Ad. Mickiewicza (Domini- 
ańska, 3) koncert profesora Burkatha, zna- 

nego pianisty i kompozytora, zorganizowany 
staraniem Dyrekcji i Opieki Szkoinej gimna- 
zjum im. Ad. Mickiewicza na wpisy za nie- 
zamożnych uczniów tegoż Gimnazjum. 

„— Bodo i Gierasiński w Wilnie. 
Świetny komik, Romuaid Gierasiński, po po- 
wrocie z Ameryki, po raz pierwszy wystąpi 
w Wilnie w «Reducie» w środę i czwartek. 
Współudział biorą znany ariysta teatru Qui 
pro Qao w Warszawie, Bugenjusz Bodo, 
orez balet składający się z 14 Osób, na cze- 

— Legendy o „Królowej Nie- 
bios*, oraz bajki o „Sierotce Marysi" 
i o <Czyścioszku», będą wyświetlane 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

  

Dziś będzie wy- 
świetlany film: 95 

5 

GRACZ W SZACHY“ Wielki damai w I2-tu 
aktach z dziejów walk 

„narodu polskiego o niepodległość. "Według powieści H. DUPUY—MAZUEVA. Reż, 
Rayn.ond Bernard odtwórca <Cudu Wilków», W rolach głównych: Charles Dullin, 
Pierre Blanchar, 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. S 
na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek se 
w niedzielę o godz. I, 4, 7i 10. W dnie powszednie o godz. 4, 7 i 10, 

  

Wstęp 
ansów: 

asa cynna: w. 
niedzielę oa godz. 12, w dnie powszednie od godz, 3, Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze seansy ceny bijetów zniżone: 

parter—60 gr., balkon—30 gr. 

  

Kino- Ostatnią 
Teatr 

ul. Wileńska 38, 

„Helios“ 
sensacja Paryža! 

Najgłośniejszy szlagier sezonu! „Człowiek z autem* (L'homme a* i* Hispano) 

Porywający dramat erotyczny w 11 akt. z najwytworniejszą gwiazdą francuską HUCUETTE 
DUFLOS. Akcja filmu rozwija się na tle zapełnionej przepięknemi ciałami kobiecemi najmodniej- 
szej plaży świata Biarritz. 

® 
e 
ė 

  

  
E; Kino. | ja*'-4 OSTATNIE. DNI! Wszyscy jednogłośnie twierdzą że arcydzieło filmowe m  Kino- Stell “a 

EET B E N-H U Re boa ionem go go B 
HE UENRENANNNAW 55 Śbiedźcie aaka an > a LLL 
  

  

Wilno, ul. Wielka Nr 42, 

  

tel. 1200 

ldeszy osfafnie mowosSci w. 
konfekcji męskiej, sukien i palt damskich, 

bielizny, obuwia i galanterji, 

  

wszystkich gatunków  tytoni 

nych surowców jako też usinik nie 

i F. Pecholczyk. 

RADIO 
    

    

    

  

„ Zamkowa Nr 9,  tel.f. 
ul. Suwalska Nr 65. 

[J Kruszyński". 
DOM HANDLOWY w WILNIE 
ul. Wileńska 

Na nadchodzące. święta 
wyborze wina, likiery, koniaki i wódki różnych firm oraz 
towary kolonjalno-spożywcze pierwszorzędnej jakości. 

Szynki, wędliny, kiełbasy Krakowskie, Litew- 
skie i wiejskie wykonane we własnej masarni. 

Dostawa towarów do mieszkań i hoteli bezpłatnie 

  

   

  

asiona warzywne i kwiatowe, 

$ Kwiaty zimotrwałe 
% POLSKI ZAKŁAD 
\ OGRODNICZY 

przy ui. Targowej 25 

i wiele innych 

Li 

  

K. DĄBRO 

FORMY 
Tortowe, twarogowe (Paschy) 

i na Baby. 
BLACHY i 

na mazurki, ciasta i mięsa 
SPRYCKI 

do dekoracyi ciasta 
SZTUCCE 

nożyce, scyzoryki. 

i SAMOWARY 
SZCZOTKI : 

wycieraczki do nóg. 

NACZYNIA 
Aluminjowe, emaljowane, kamionko- 

we oraz wszelkie artykuły 
gospodarstwa domowego 

POLECA 
/S. H. KULESZA   w przezroczach dn- 3 bm. o godz. 5 

i pół w lokalu Liceum im. Filo- 

matów (Żeligowskiego 1). Cena biletu 
dla dzieci 50 gr., dia dorosłych 1 zł. 

W przerwach śpiewy solowe. 

Dochód przeznaczony na bardzo 
biedne,: chore i głodne dzieci.—Chcia- 
łybyśmy, żeby. chociaż w tym radoš- 
nym dniu Wielkiej Nocy nasze dzie- 
ciny zapomniały o głodzie. 

Nie wątpimy, że nasi Milusińscy, 
okażą swoje dobre serduszka i chęt- 
nie przyjdą nam z pomocą, stawiąc 
się jaknajliczniej. 

X! Konf. Pań Miłoserdzia 
Św. W. A Paulo. 

Wilnn. Zamkowa 3. 

SPROBOJCIE PATENTOWANE || 
Gilzy (tutki) „„Dwuwatki““ 

które w dziedzinie gilzownictwa zrobiły przewrót 
dając zupełną gwarancję bezpiecznego używania 

bez najmniejszej 
szkody dlą.zdrowia pp. palaczy bo nie przepu- 
szczają nikótyny. Oprócz tego 1utki DWUWATKi 
wykonywane Są z bibuły wyrabianej z wysokocen- 

› Drzewka owocowe: įabigsie, grusze, czerešnie $. 

% Cebulki kwiatowe do sadzenia na wiosnę. 
jak to: gwoździki, stokrotki, bratki : › 

W. PLEBAŃCZYKA 
(Rosa przy Kamiennym moście)... 

„ Fortepiany, Pianina, *Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

NA ŚWIĘTA | 

  
340008000000200URURORDEEUUCORASEM 

Ofiary. 
— Zamiast wianka na grób d-ra Kon- 

stantego Borzobohatego, współpracownicy z 
N, Wilejki składają ofiarę dlą zredukowanej 
urzędniczki, mającej starych rodziców w 
kwocie 45 złotych. 

— Ku uczczeniu „pierwszej rocznicy 
śmierci matki $. p. Stanisławy z Pieczków- 
skich Wiskowskiej ofiarowują ma najbied- 
niejszych 20 zł. Helena i Józef Mackiewi- 
Czowie z rodziną. 

staje się miękkim. 
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych sklepach. 

Fabryka Gilz „SOKÓŁ”. Warszawa, W. Kwasniewski 

T-wo Radio-Techniczne 

„Elektrit” "tee "kr 10-38, ?* 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1.do 8 lamp 

oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy na raty. 

Ceny konkurencyjne. 
DDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO 

Nr 108, LIDA— 

27. Tel. 682, 

poleca w wielkim 

  

    

   
poleca у 

istn. 
od 1901 r. 

WSKA 

  

M.Wilenkin 
i S:ka 

  

  

® "24700 dolarów | 

I Gdańska 6, tel. 905 

- sadę administatora 
lub rządcy. Posiada 

Zgłoszet 
«Słowa» pod J. R. 

  

  

sx. W. Jankowski s... 
(w byłym łokalu Br. Alszwang). 

na sezon 
osenny letnie 

  

| 20002000300000040000005500020960 

Naczynia kuchenne 
aluminjowe, emaljowane, oraz wszel- 
kie- przedmioty dla _ gospodarstwa 
domowego. Poleca w wielkim wyborze 

po cenach konkurencyjnych 

„Aluminit“ ul. Gdańska Nr 6. 
Życzącym na raty. 

ORZKNZEDANUNZNNNARNZNUNUNUWA 

nODDANKNNONANANNNONE m 
Czas najwyższy dawać 
ogłoszenia świąteczne. 

„ OGŁOSZENIA 
do wszystkich pism, 
wychodzących w Wilnio i na pro- 
wincji na warunkach wyjątkowo 

ulgowych przyjmuje л 
BIURO i 8 REKLAMOWE S. GTahoWSKiegO 

= w Wilnie, Garbarska Nr 1, tel. 82.. 

—. 
Uwadze mieszkańców Zarżecza 

„1 przyległych dzielnic! A 
Najlepsze źródło zakupów w sklepie 
towarów spożywczych i gospodar: 

stwa domowego | 

Jadwiga URBANOWICZOWA | 
Wilno, ul. Popowska 14. 

Na nadchodzące święta poleca : | 
„towary. kolonjalno-spożywcze 2 

pierwszorzędnej jakošci. | Wedliny . 
wiejskie wyborowych gatunków 

oraz przedmioty gospodarstwa 
domowego. г 

MIESZKANIE 
z 5 pokoi z kuchnią, 
tažienką, światło, pok. 
dla służby i inne no- 
woczesne wygod. do 
wynajęcia. Ogl. 2-.5pp. 
Zakretowa 5-4 m. 6. 

Sprzedamy 
zaraz majątek pod 
Wilnem.  Pszenną 
złemia z budynka: 
mi przy szosie. 
Wspaniałe łąki, | 

stary las dębowy, 

  

2 zasiewami po 50 
dolarów dziesięcina 
D. H.-K. <Zachęta» la powiększenia 
Gdańska 6, 1 piętro produkcji kłębów 

tel. 90—05. - Bulwy na nasio. 
ma, poszukuję blisko 
Wilna, lub st. kolei w 

3 domki drewniane jToku obecnym wiosną 

„ZACHĘTA: z ak zysków. Wia- 
domości osobiście;     
Wilno, Bankowa (od | we kaucjonowane 

Agronom Makowej) d. 1 m. 14, [ ul. Mickiewicza 21, 
posiadający dobrą re- W.Kozłowski od 10-12. tel. 152. putację, przyjmie po- "==———-—-———— 

  

Sprzedam 
taksometr Ford. / oglą- 
dać Zwierzyniec, Sos- 

praktykę kijkuletnią. 
oszenia do adm. 

  

| cją. Kosztów 

z 2 ha ziemi му | Kolo dwuch dziesięcin tel. 152 
Nowo- Święcianach Robak Posh „e ———— 
blisko stacji , | Sieni następnie już 
sprzedali Lo St : wanakiem aa н 

Handl.*Kom. |uprawy jej за dobr: : 
Ph opłatą ryczałtow: lub i dogodnie 

  

  

DOKTÓR { 

D, ZELDOWICZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, M OPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE- i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz 122 i od 46 
ul.Mickiewicza 24 

po 
TAVE Nr. 3 

Akuszerka 
Wi Smiatowska 
przyjmuje od godz. 

do 19. MiEkiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 ——— 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, -  moczo- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tei. 1067. 

Gotówkę | 
w każdej sumie na 
oprocentowanie 

lokujemy najdo: 
odniej pod mocne 
pewne gwarancje 

B. H.-K. pne a> | 
ańska 6, 1 pi 
do 08 —. 
  

; Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska.$molska 
Choroby jamy ustnej. 
Bojnice A z 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i. złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżką. Ofiarna 4 m.3. 

Wydz. Zdr. Nr 3. 

10 tys. dolarów 
poszukujemy do 
ułokowania w 

przedsiębiorstwie 
bardzo  dochódo- 
wem na oprocento: 
wanie solidne i 
dodatkowo zysk z 
przedsiębiorstwa, 
„Zabezpieczenie 

kilkakrotnie wyższe 
hipoteeznie 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we (Kaucjonowane) 
ul. Micklewicza 21 

tel. 152, г 
  

—н 
Kupimy domy 
w każdej Cenie w 
centrum lub z do- 
godną  komunika- 

y 
zgłoszeniu niemą 
żadnych. Komis do 

omówienia 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

  

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

Eoiwark 15 ha 
za 1.400 dolarów 
koło Wilna o 

bardzo dobrej gle- 
bie z nowemi za- 
budowaniemi z o- 

  

    

Spółka z ogr. odp. RUS DWA grodem i plantaoją 
ilno,ul.Tatarska SADY Kupie d CO. Uskach 20, dom własny gzprządzającej]3 upię aOm į Wileńskie Biuro 

Istnieje od 1843 r. | Sospodarstwem dom0* murowany niezamiesz: | K0misowo-Handlo- Fabryka i skład | %=m w majątku ziem: kały 9 „powierzchni | We Kaucjonowane 
mebli: - skim. Poprowadzę podłogi mniejwięcej ul. Mickiewicza 21, : wzorowo ogrodnictwo, ] tel. 152 jadalne, sypialnie, dro; g CWO, 1800 metr. kw. w obrę- | —— salony, gabinety, | drobiarstwo, šwiniar- pie miasta, Pošrednicy ROSETTE: łóżka niklowane i |] nię. Posadę mogę wykluczeni.! Ofer. zgła- Na termin angielskie, kreden. | objąć od zaraz. Oferty: sząć od g.0—11 rano. | jednego miesiąca sy, stoły, szaty, |pod <Ziemianka» do Królewska 3 m. 7 K, | do roku ulokujemy biurka, krzesła | Administr, «Słowa», Imieniński. każdą sumę pod 

dębowe i t, d. „ Mickiewicza 4. ia zabezpieczenie  hi- 
Dogodne warunki i . у + poteczne lub ró: | 

na raty, Piekarnie Radjotechnik wnorzędnie solidne 
——— | kompletnie urzą: |+an; i tab Es A: |tanio montuje z da- | Wileńskie Biuro 

OTO M AN A dzoną w ruchu, nych mu lub własnych | Komisowo-Handlo- ‘ - Rece Ss D biočuijė, we kaucjonowane 
) wykonanie solidne Mickiew: obstalowana „tanio Kacaskiego 40 m. 1. W B 152.77 21, 

e kryta gobeliną Rea : 
kilimową, okazyjnie do | Komisowo-Flandlo- ” 5 spisedania. UL. Mickie- we (kaucjonowane) MIESZKANIA ъ d wspólnik 
wicza 42, m. 7. ul. Miekiewicza 21, 3—4 pokojowego z wy- o bardzo powaž- 

tel. 152, godami poszukuję w wego zosia. 

Worki jutowe Poszukujem domość: Wileńska 31. | stwa z kapitałem KA J Biewa wileński Pu: | od tysiąca dolarów iz wiejskiej Oo: m mitiowego chals-i. Wileńskie Biuro 
й i mie Objęcia posady rach- —— | Komisowo-Handlo. do nabycia w firmie mistrza GE zaalomo: Najtaniej we kaucjonowane 

\ i iszemy podania, | | ul. Mickiewicza 21, 
B. Łokuciewski ROLNEJ. Podania z any na tel. 152, 

życiorysem, odpisami | maszynach i tio- ul, Mickiewicza 42, 
  

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty. 

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

świadectw i 

  
wskaza- 

niem dwóch osób, mo- 
gących udzielić refe- 
rencyį, naležy kiero- 
wać do Zwiąku Kółek 
i Organ. Roln. z Wii. 
Wilho, W. Pchulan: 

ka 5. 

maczymy na 
wszyśtkie języki 

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

tel, 152, 

  

daną 
Lida w roku 
imię Fajwela Alber- 
sztejna, roczn. 

    

gubioną w lwju 
książeczkę 

wojskową, wy- 
przez P. K. U. 

1923 na 

1889 
unieważnia się.
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Rejestt Handlody. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-11 27 r. pod Nr. 6230 wciągnięto: 
R. H. A. 1L—6230. <Ekman Szmuel> w Wilejce. Han- 

del skórami. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — Ekman 
Szmuel, zam. tamże. 4844—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-jli 27 r. pod Nr. 6231 wciągnięto: 

R. H. A 1.—6231. «Frenkiel Benjamin» w Sobakińcach, 
pow. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel—Frenkiel Benjamin, zam. tamże  4845—V] 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-111 27 r. pod Nr. 6232 wciągnięto: 
„R. H. A. 1.—6232. «Gierjatowicz Antoni» w Ilji, pow. 

Wilejskim. Sklep wódek i win. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel—Gierjatowicz Antoni, zam. tamże. 4846—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu okr. w Wilnie 
w dniu 22-11 1927 r. pod Nr. 6233 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6233 «Gierszonowicz Doba» w Worono- 
wie, pow Lidzkim. Skiep spożywczy. Firma istnieje od 1927 
roku Właściciel—Gierszonowicz D”ba, zam. tamże 4847—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-11 27 r. pod Nr. 6234 wciągnięto: z 

R. H. A. 1.—6234 <Hajkowski Abram» w Sobakificach 
pow. Lidzkim. Sklep spożywczy, żelazai łokciowych towarów 

Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel — Hajkowski Abram 
zam. tamże. ł 4848— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-\! 1927 r. pod Nr. 0235 wciągnięto: 
R. H. A, 1.—6235 «Kagan Szyfra> w Iwju, pow. Lidz- 

kim. Sklep bławatny, i galanterji. Firma istnieje od 1914 roku, 

Właściciel —Kagan Szyfra, zam. tamże. 4849—VI | 

Do Rejestru Handlowego Dział A sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-1il 27 r. pod Nr. 6236 wciągnięto: 
R. H. A. 1.—6236. <Kopelowicz Chaja-Roda» w Wilej- 

ce. Sklep spożywczy i bakalji. Firma istnieje od 1913 roku. 

Właściciel —Kopelowicz Chaja'Roda, zam. tamże. 4850— VI 

Do kejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-IIl 27 r. pod Nr, 6237 wciągnięto: A 

R. H. A. L—6237. «Kopelowicz Szejna> w Ilji, pow. 

Wilejskim. Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje 1924 r. 

Właściciel—Kopelowicz Szejna, zam. tamże. 4851—VI 

Do Rejestru Kiko Dział A jm Okr. w Wilnie 

„22-lil 27 r. pod Nr. 6238 wciągnięto: =. 

e R. H. A. 1.6238. «Kopelman Abel» w  Wasiliszkach, 

pow. Lidzkim. Sklep galanterji i obuwia. Firma istnieje od 

1907roku. Właściciel—Kopelman Abel, zam. tamże. 4852—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- 

nie w dn. 22.lil 27 r. pod Nr. 6239 wciągnięto: 
R. H. A. 1.—6239. «<Kopelman Mowsza> w Sobakińcach, 

pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 

1926 roku. Właściciel—Kopelman Mowsza, zam. tamże. 4853— VI 

Do Rejestru I Dział Ą Sądu Okr. w Wilnie 

“ dn. 23-11 27 r. pod Nr. 6240 wciągnięto: 

WE REA. 1-56240. śKopelnat ŻZorach> w Wasiliszkach, 
pow. Lidkim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 

cie! Kopelman Zorach, zam. tamże. 4854—V1 

Do Rejestru Ei Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

dn. 23-111 27 r. pod Nr. 6241 wciągnięto: : 

х R. H. A. 6241. <Koton Lejzer> w Dołhinowie. Han' 

del mięsem. Firma istnieje od 1925 roku. Właciciel — Koton 

Lejzer, zam. tamże. 2 4855—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn.23-ill 27 r. pod Nr. 6242 wciągnięto: i 

R. H A. 1.—6242. «Lacka Cheja> w Wilnie, ul, Il Ra- 

duńska 11. Sklep apteczny. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

ściciel—Lacka Chaja, zam. tamże. 4856—VI 

Do Rejestru Kalos, jo. rok A = Okr. w Wilnie 

dn. 23-11 1927 r. r. w ięto: 

zk R. H. A. 1.—6243. <Liwszyc aj» Dołhinowie. Sklep 

spożywczy i towarów łokciowych. Firma istnieje od 1926 roku. 

Właściciei—Liwszyc Leja, zam. tamże. 4857—VI 

Do Rejesiru PR Dział A Sądu Okr. w Wiinie 

w dn. 18-11 27 r. pod Nr. 6177 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6177. <Szyfmanowicz Ester> w Żołudku, 

low. Lidzkim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel— 

Eko Ester zam. tamže. 4858— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

dn. 18-111 27 1 d Nr. 6178 wciągnięto: х 

w dn. А L- 6178. «Szyfmanowicz Jakier» w Żołudku, 
w.Lidzkim. Skład apteczny. Firma istnieje od 1919 roku. 

łaściciel—Szyfmanowicz Jakier, zam. tamże. 4859—VI 

Do Zak Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 181ll 27 r. pod Nr. 6181 wciągnięto ее 

R. H. A. 1.—6181. <Wender Mejłach» w Wilnie, ul. 

Sadowa 13. Sprzedaż naczyń kuchennych. Firma istnieje od 

1926 roku. łaściciel—Wender Mejłach zam. przy ul. Sado- 

wej 13. 4860—VIH 

Do Rejestru PE R A ss Okr. w Wilnie 

„18-11 27 r. Nr. 6182 wc! ieto: s 

st R НА. Ё.-тз?_ <Winicka Ałta» w w Żołudku, pov. 
Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1922 roku. а- 

ściciel—Winicka Ałla, zam. tamże. 4861 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 1841 27 r. pod Nr. 6183 wciągnięto: 
R. H. A. L—6183. <Zeliwafiski Boruch> w lwju, pow. 

Lidzkim. Sprzedaż zboża. Firma istnieje od 1911 roku, Właści- 

clel—Zeliwański Boruch, zam. tarnże: 4862—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A >ądu Okr. w Wilnie 
w dn. 18-IIl 27 r. pod Nr. 6184 wciągnięto. 

R. H. A. 1.—6184 .«Amsterdamska Rywka w Żołudku 
ow. Lidzkim. Sklep farb i towarów bawełnianych. Firma 

istnieje od 1923 roku. Właścicielka — Amsterdamska Rywka, 
zam. tamże. 4863 — 

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilaie 
w dniu 18 lil. 27 r. pod Nr. 6185 W 

R. H. A. 1. — 6185. <Borowski , $zołom» w Żołudku, 

pow. Lidzkim. Sklep kolonialny. Firma istnieje od 1921 roku. 

Właściciel —Borowski Szołom, zam. tamże. 4864—V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-jll 27r. pod Nr. 6213 wciągnięto: 

R.H. A. 1.—6213. «Kac Szymen» w Żołudku, pow. 
Lidzkim. Przedmiot—sklep kolonjalny, Firma istnieje od 1926 r. 

Właściciel —Kac Szymen, zam. tamże. 4887—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 22-11 27 r. pod Nr 6214 wciągnięto: 
R. H. A. 1.-6214, <Konopko Wincenty» w Żołudku, 

S: Lidzkim. Sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1925 roku. 
łaściciej— Konopko Wincenty, zam. tamże, 4888—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22 ili 27 r. pod Nr. 6215 wciągnięto: ` 

R. H, A. 11—6215. <Lajchtung Fryda» w Żołudku, pow. 
Lidzkim. Sklep żelaza i przyborów, szewckich. Firma istnieje 
1927 roku. Właściciel Lajchtung Fryda, zam. tamże, 4889—VI 

Do Rejestru Handlowego Duał A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 22-11] 27r. pod Nr, 6216 wciągnięto; 

„R. H. A: I,—0216, <Pintel Mowsza» w Żołudku, pow. 
„Lidzkim. Sklep kolonjalny, Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

ściciel— Pintel Mowsza, zam. tamże. 4890— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 22-IJl 27 r. poa Nr. 6217 wciągnięto: | 

R. H. A.1.—6217. «Sadownik Szejna» w Żołudku, pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926' roku. Wła- 
ściciel—Sadownik Szejna, zam. tamże. 4891— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr. w Wilnie 
w dn. 22-]ii 27 r. pod Nr. 6218 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6218 <Szachnowicz Aron» w Żołudku, 
pow. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel—Szachnowicz Aron, zam. tamże. = 4892—VĮ 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.-w Wilnie 
w dn. 22.]l 27 r. pod Nr. 6219 wciągnięto: 

R. H. A. |. — 6219. «Szachnowicz lcko> w Żołudku, 
Ke Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma jstniejeś od 1927 roku, 

łaściciel—>zachnowicz lcko, zam. tamże. 893— VI 

  

„Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dniu 22-11 27 r. pod Nr. 6221 wciągnięto: 

R. H. A. I.—«Sztejn Mejer> w Żoładku, pow, Lidzkim, 
Handel zbożem i surowcami, Firma istnieje od 1924 roku. 
Właściciel Sziejn Mejer, zam, tamże. 4895—VI 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czeslaw Karwowski. — Odpowieizialny za ožoszenia Zenon Lawlūski. 
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Do Rejestru Handlowego Dziat A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 221 27 r. pod Nr. 6220 wciągnieto: 

R. H. A. 1.—6220. <Szterenblic Rafał w Michalisz- 
kach. pow. Wilefsko-Trockim, Skład apteczny. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel Szterenblic Rafał, zam. tamże. 

4894—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w AE w dniu 22 III. 1927 r. pod Nr. 6222 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I1—6222, <Szumełowicz Chana» w 
Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma 
istnieje od 1920 r. Właścicielka—Szumełowicz Cha- 
na, zam. tamże. 4896—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 22—1I. 1927 r. pod Nr. 6223 wciąg. 

nięto: ‹ 
R. H. A. 1,—6223. «Wajnsztejn Bas-Szewa> 

w Żołudku, pow. Lidzkim Piwiarnia, Firma istnieje 
od 1923 r. Właścicielka—Wajnsztejn Bas-Szewa,jzam. 
tamże. Ё 4897—VI 

Do Rejestru |Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w et w dn. 22—]il 1927 r. pod Nr. 6224 wciąg- 
nięto: 

R. H. A, 1,—6224. «<Abramiski Zelman» w 
Sobakińcach, pow. Lidzkim. 'Sklep spożywczy i żela- 
za. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel — Abra- 
miski Zelman, zam. tamże. 4898—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sącu Okr. 
w > w dn. 22—]ll. 1927 r. pod Nr. 6225 wciąg- 
nięto: 

‚ К Н, А. 1.—6225. <Bengis Szloma» w Wil- 
nie, ul. Portowa 10 Piwiarnia. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel-—Bengis Szloma, zam. tamże. 

4899 —VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w AE w dn. 19—lil. 1927 r. pod Nr. 6194 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. L-6194. «Sadownik Bejrach» w 
Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep skór. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel—Sadownik Bejrach, zam. tam- 
że. 4910—VI 

Do Rejesuu Hanuowego Dział A Sąau Okr. 
w w. w dn. 19. lil. 27 r. pod Nr. 6193 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I — 6193. „Remz Henia" w Žo- 
Judku, vow. Liazikm. Skiep kolonjalny. Firma istnieje 
od 1927 roku. Wlašcicie!-Remz Henia, zam. tamże. 

4911—VI aa 
i „Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 19. ill. 27 r. pod Nr. 6192 wcią- 
grięto: 

R. H. I. — 6192. „Morduchowicz Szloma“ 
w Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep galanterjj i maru- 
faktury. Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel — 
Morduchowicz Szioma, zam. tamże.  4912—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w ak w dn, 19, Ill. 27 r. pod Nr. om AA 
gnięto: 

R. H. A. 1. — 6191. „Medlinski Hirsz" w 
Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep żelaza. Firma istnieje 
od 1900 roku. Właścicie! — Medliński Hirsz, zam. 
tamże. 4913—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w nie w dn. 18. lil, 27 r. pod Nr. 6176 wcią= 
gnięto: 

R. H. A. I. — 6176, „Szyfmanowicz Ela" w 
Žoludku, pow. Lidzkim. Sklep galanterjj i manufa- 
ktury. Firma istnieje od 1900 roku. Właścicielka — 
Szyfmanowicz Ela, zam, tamże. 4914—VI 

Do Rejestru Handlowego Dzial A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18, Ill. 27 r. pod Nr. 6175 wcią- 
gnięto: 

„R. H. A. I. — 6175, „Rubinowicz Fania“ w 
Lidzie, ul. Krzywa 8. Przedmiot — sklep przyborów 
szewskich. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel— 
Rubinowicz Fania, zam. tamże 4915—VI 

Do Rejestru Hanulowego Dział A Sądu Okr. 
w nai w dniu 18 ill. 27 roku pod Nr. 6170 wcią- 
gnięto: ‚ 

R. H. A. I.-6170. „Lewit Jankiel“ w Žoludku, 
pow. Lidzkim. Sklep galanterji i manufaktury. Firma 
istnieje od 1915 roku. Własciciel — Lewit Jankiel, 
zam. tdmże. 4920—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr: 
w Wilnie w dniu 18 Ill. 27 roku pod Nr. 6171 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. 1—6171. „Nochimowicz Ela* w 
Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep towarów żelaznych. 
Firma istnieje od 1917 r. Właściciel—Nochimowicz 
Ela, zam. tamże. 4919—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18 ll. 1927 pod Nr. 6172 wcią- 
gnięto: A : 

R. H. A. 1—6172. „Olsztejn Szmuel* w Żo- 
łudku, pow. Lidzkim. Sklep żelaza. Firma istnieje od 

° 1887 roku, Właściciel Olsztejn Szmuel, zam. tamże. 
4918—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18 Hl. 1927 roku pod Nr. 6173 
wciągnięto: ; 

R. H. A. I.—6173. „Pintel Cypa* w Żołudku, 
pow. Lidzkim. Sklep spožywczy i zboža. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel—Pintel Cypa, zam, tamże, 

4917—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18 lil. 1927 roku pod Nr. 6174 
wciągnięto: 

R. H. A. 11.—6174 „Remz Pesza* w Żołudku, 
pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel —Remz Pesza, = tamże. 

—VI, 

Do Rejestru Hanałowego Dział A Sądu Okr. 

w Wiłnie w dn. 23 lil. 1927 r. pad Nr. 6250 wciąg- 
nięto: 

: R. H. A. 1.—6250. „Radus:kowicz Cypa“ w 
Krzywiczach, pow. Wilejskim. Skiea bławatny i drob- 

nych towarów. Firma istnieje od 1906 roku. Właści- 

ciel—Raduszkowicz Cypa, zam. tamże,  4926—VI. 

Do Rejestru Handrowego Dział A Sądu Okr, 
w Wilnie w dn. 23 Ill. 1927 r. pod Nr. 6249 wciąg- 
nięto: 

R H. A. 1.—6249. „Prussak Gitel" w Wilnie, 
ul. W, Świętych 21. Sklep ubrań ludowych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właścicielka — Prussak Gitel, 
zam. przy ul. Sawicż 16. ; „4927—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn 23 III, 1927 r. pod Nr. 6251 wciąg. 
nięto: 

R. H. A. I.—-6251, „Rozenberg Gita" w Dol- 
hinowie, pow. Wilejskim. Sklep spożywczy i drob- 
nych towarów. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
cielka—Rozenberg Gita, zam. tamże. 4930—VI. 
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Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 23 III. 1927 r. pod Nr. 6247 wciąg-- 
nięto: 

R. H. A. 1.—6247. „Morgiewicz Józef" w So- 
bakińcach, pow. Lidzkim. Sklep spożywczo-kolonialny. 
Firma istnieje od 1923 roku, Właściciel—Morgiewicz 
Józef, zam. tamże. 4928—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
z = w dn. 23 III. 1927 r. pod Nr. 6252 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—6252, „Rybak Wulf" w Wilnie, 
ul. Zawalna 40. Sklep kolonialny. Firma istnieje od 
1925 r. Właściciel — Rybak Wulf, zam. tamże. 

4929—Vi. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
aż rj w dniu 18 Ill 1927 roku pod Nr. 6169 wciąg- 
nięto: ъ 

R. H. A. I. — 6169, <Lew Fajwel» w Žolud- 
ku, pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel — Lew Fajwel, zamieszkały 
tamże. 4921—IV. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sącu Okr. 
w EE w dniu 18 ili 1927 r. pod Nr. 6168 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I. — 6168. „Kopelowicz Ciota" w 
Ossowie, pow. Lidzkim. Piwiarnia, Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel — Kopelowicz Ciota. zam. 
tamże. 4922—VI. 

Do Rejestru Hanolowego Dział A Sądu Qkr. W 
Wilnie dn. 18 Ili 1927 roku pod Nr. 6167 wciąg“ 
nięto: 

R. H. A. I. — 6167, «Kołtun Liba» w Żołud- 
ku, pow. Lidzkim. Skleo spożywczy i kołonjalny, Fir- 
ma istnieje od 1927 roku. Właścicie! — Kołtua Liba, 
zam. tamże. 4923 —VI. 

Do Rejestru Hanalowego Dział A sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 23 Ill. 1927 roku pod Nr. 6253įwciąg- 
nięto: 

R. H. A. I — 6253. „Srolewicz Icko* w Du: 
niłowiczach. Sklep spożywczy, tytuniowy, bakalji, ga- 
lanterji, żela.a i fajansu. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel—Srolewicz lcko, zam. tamże. 4924—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 23. III. 1927 r. pod Nr. 6255 wciąge 
nięto: 

R. H. A. I. — 5255. «Tarasewicz Michał» w 
Baksztach, pow. Lidzkim. Biuro podań. Firma istnie- 
je od 1925 r. Właściciel-Tarasewicz Michał zam, 
tamże. 4925— VI, 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 23.lll. 1927 r. pod Nr. 6245 wciągnięto: 
R. H. A. 1—6245. „Łuszniacki Newach* w 

Wasiliszkach, pow. Lidzkim. Sklep win, wódek i ty- 

toniu. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel —Łusze 

niacki Newach, zam. tamże. 4934— VI. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 

Wilnie w dn. 23.111. 1927 r. pod Nr. 6244 wciągnięto: 

R. H. A. 11—6244. „Lubecki Lejba* w Soba- 

kińcach. Skłep spożywczy, kolonjainy, galanterji, że- 
laza i manufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. 

Właścicie |— Lubecki Lejba, zam. tamże. 
я 4933—\!. 

Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sącu Okr. w 
Wilnie w dn. 23.111. 1927 r. pod Nr. 6254 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6254. „Szyłko Wincenty* w So- 
bakińca.h, pow. Lidzkim. Karczma. Firma istnieje od 

  

  

1923 roku. Właściciel—Szyłko Wincenty, zam. tamże. * 

_ 4932— VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 23.lll. 1927 r. pod Nr. 6248 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 6248. „Munwez Barbara“ w 

Wilnie, ul. Zawalna 36. Sklep naczyń. Firma istnieje 

od 1926 roku. Właścicielka — Munwez Barbara, zam. 

przy ul. Trockiej 16. 4931—VI. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn: 18.11, 1927 r. pod Nr. 6166 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1. — 6666. „Josel - Chaim Kabak- 
Fain* w lwju, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy i 
kolonialny. Firma istnieje od 1888 roku. Właścicie] 
— Josel- Chaim Kabak-Fain, zam. tamże. 4935—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 18 III, 27 roku pod Nr. 6165 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I. — 6165. <Gordon Gerszon» w 
Żołudku, pow. Lidzkim. Sklep skór i pakuł Firma 
istnieje od 1920 roku. Właściciel — Gordon Gerszon, 
zam. tamże. : 4936—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. : 
w Wilnie w dn. 181il 1927 roku pod Nr. 6164 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. i. — 6164. „Glezer Elja“ — sklep 
zegarmistrzówski w Wilnie, ul. Rudnicką 6. Firma 
istnieje od 1920 r. Właściciel—Glezer Elja, zam. przy 
ul. Końskiej 5. 4937 — Vi 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr: 
w Wilnie w dn. 18. Ill. 1927 r. pod Nr. 6162 wciąg: 

nięto: * 
В. Н. А. |. — 6162. „Bezowik Alter" w 70- 

łudku, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel — Bezowik Alter, zam. 
tamże. 4938—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. | 
w Wilnie w dn. 23, Ill. 27 r. pod Nr. 6257 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. |.—6257, „Wajsenholc lzaak* w 
Krzywiczach, pow. Wilejskim. Sklep mięsa. Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel—Wajsenholc Izaak, 
zam. tamże. 4940—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18. lil. 27 r. pod Nr. 6163 wciąg- 
nięto: 

  

R. H. A. 1.—6163. „Derewiański Chaim“ w 
Źołudku, pow. Lidzkim. Sklep kolonjalny i skór. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel —Derewiański 
Chaim, zam. tamże, 4941—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A_ Sądu Okr- 
›м Vilnie w dn. 22 III. 27 r. pod Nr. 1352 wciąg- 

nięto wpis dodatkowy: a 

R. H. A. Il.—1352. „Strelecka Rywa" zmienia 
się na „Lewin Rywa*. Właścicielka Strelecka Rywa 

} ż i obecnie jej nazwisko Lewin. wyszła zamąż i obecnie jej 2002 Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. * 
w Wilnie w dn. 23,II1 1927 r. pod Nr. 6256 wcią- 

ięto: 
= R. H. A. 1.—6256, „Wajsenholc Asna-Leja“ 
w Krzywiczach pow. Wilejskim. Sxlep bławatny i drob- 
nych towarów. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel-— W ajsenholc Asna-Leja, zam. tamże. 

4939—VI 

- byłych uczestników b. Kasy Pożyczkowo-Oszczędno 

, sarza Rządu na m. Wilno z dn, 2/4.27. Nr. 1446/V/23 | 

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr. | 
w Wilnie w dn. 17.II1I 1927 r. pod Nr. 340 wcią- 
gnięto: 

R. H. B. 1—340 „Wileńskie Towarzystwo 
Handlowo-Zastawowe—spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Wilnie". Wilno, ul. Bisku- 
pia 12, Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęta 29 
września 1921 r. Przedmiot—udzielenie pożyczek pod 
zastaw przedmiotów wartościowych. Kapitał zakłado- 
wy 20.000 zł. podzielonych na 100 udziałów po 200 
zł, każdy całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stdno- 
wią: Zbigniew Szantyr (senjor), zam. w Wilnie przy 
uł. Ofiarnej 2, Jan Kiersnowski, zam, w Wilnie przy 
ul. jasnej 49i Władysław Matuszewicz, zam. w Bara- | 
nowiczach przy ul. Brygadjerskiej 10. Wszelkie pg' 
nomocnictwa, umowy, kontrakty hipoteczne i A * : 
rjalne, czeki na rachunki bieżące tudzież pisma z żą- 
daniem zwrotu sum z instytucji kredytowych podpi--- 
suje dwóch członków Zarządu łącznie. Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedziałnością przekształcona ze spółki 
akcyjnej w myś! rozporządzeń Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1924 r. poz. 542: 
(Dz. Ust. Nr. 55 z 1924 r.) i z dnia 30 grudnia, 
1924 r. Nr. 1070 (Dz. Ust. Nr. 118 z 1924 r) na 
mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszy, 
uwidocznioneį w akce zeznanym przed Janem Klottem' 
Notarjuszem przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Oksę- 
gowego w Wilnie w dniu 28 grudnia 1926 r. pod: 
Nr. 10036 i w akcie zeznanym przed tymże Notarju- 
szem w dniu 7 marca 1927 r. pod Nr. 1726 

4951 —VI. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18 lil. 1927 r. pod Nr. 6180 wciąg- 
nięto: 
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R. H. A. 1.—6180. „Rebeka Fromberg, Ida, | 
Azrykan, Samuel Zeldowicz i Izaak Cyderowicz || 
S-ka". Młyn motorowy. Lida, ul. Suwalska 54. Fire 
ma istnieje od 1921 roku. Wspólnicy zam. w Lidziez 
Rebeka Fromberg—przy ul. Suwalskiej 58, Izaak Cy- 
derowicz—pszy ul. Krzywej 35, Samuei Zeldowicz i 
lda Azrykan oboje przy ul. Suwałskiej 54, Spółka | 
firmowa obliczona w umowę pisemną w dniu 10 
stycznia 1927 r. na czas do 1941 roku. Zarząd spėl- | 
ki z prawem podpisywania za nią należy do Izaaka | 
Cyderowicza. 4943—Vi | 

Do Rejestru Handlowego. Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 18.III.-27 r. pod Nr. 6179 wciągnięto: 

RH.A.l.—6179. «Zagier Ruwa i Sznejero- 
wicz Zelik—S-ka». Sklep mięsa. Žoludek, pow. | 
Lidzki. Firma istnieje od 1927 r. Wspólnicy zam. w 
Żoludku; Zagier Ruwa i Sznejerowicz Zelik. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 24 lutego 
1927 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy do oby- 
dwuch wspólników, lecz w imieniu spółki podpisuje 
samodzielnie Zielik Sznejerowicz. 4044—VI 

Do Rejestru Handlowego, Dział A Sądu od" 
w Wilnie w dn 2111-27 r. pod Nr. 6205 wciągnięto. 

R.H.A.1.—6205. <Wólf Stuczyński i synowie: 
—spółka leśna». Eksploatacja lasów i materjalow 
leśnych, oraz obrabianie drzewa na własnych i dzier- | 
żawionych tartakach. Wilno, ul. Portowa 28 Firma 
istnieje od 10 stycznia 1927 r. Wspólnicy Wólf Lub- 
liński—Stuczyński, zam. w Wilnie przy ul. Portowej: 
28, Mejer i Samuel-Jakób Lublińscy-Siuczyńscy, Zam. 
w Slonimie, ul. 3 Maja 10. Spółka firmowa, zawarta 
na mocy umowy z dnia 10 stycznia 1927 r. na czas_ 
nieograniczony. Zarząd i rzeprezentacja spółki należy | 
wyłącznie do Wólfa Lublińskiego-Stuczyńskiego, któ- | 
ren samodzielnie podpisuje za spółkę pod stemplem | 
firmowym. 4945—VI 

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

R. H. A. I. — 6152. „Žyžemscy i Lewin— 
spółka firmowa". Lida, ul. Suwalska 73. Przędzal- > 
nia, tkalnia sukna i walusz. Firma istnieje od 1922 
roku, Wspólnicy, zam. w Lidzie, przy ul, Suwalskiej | 
73: Hirsz i Cyrla Żyżemscy, Jakób Lewin i Izrae 
Żyżemski. Spółka firmowa, przyobleczona w umowę | 
pisemną w dniu 27 luiego 1927 r. na czas do 1 
czerwca 1942 r. Do Zarządu spółki należą i w jej. 
imieniu podpisują wszelkie dokumenty i weksle, Hirsz - 
Żyżemski, Izrael Żyżemski i Jakób Lewin RE 

—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział, E Sącu Okr. w 
Wilnie w dn. 22 II. 1927 roku pod Nr. 144 wcią”. 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H B. Il. —144. „Polski L!oyd' — spółka @ 
akcyjna, oddział w Wilnie. Pełnomocnictwa Fabjana f| 
Swiadoszcza i Konrada Niedziałkowskiego ustały; 
Kierownikiem oddziału wileńskiego są zam. w Wil- 
nie: Edmund Kopeć—przy ul. Jagiellońskiej 8 i Cyze | 
sław Rozenthal—przy ul. Antokolskiej 98. 4047—VI 

Do Rejestru Handlow: go Dział B Sądu Okr. w | 

Wilnie w dn. 23 III. 1927 r. pod Nr. 234 wcią: 
gnięto wpis dodatkowy: " | 

R. H. B. Il. — 234. «N. Lewinson „i S-ka» 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka 207 
stała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 4948--VI 

Do Rejestru Handiowego Dział B Sądu Okr, w 
Wilnie w dn. 18 Hi, 27 r. pod Nr. 78 wciągnięto 
wpis dodatkowy: 

- R.H. B. IV. — 78. «NAFTOLE]—spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Drohobyczu». Na 

walnem zgromadzeniu wspólników w dniu 28 lipca 
1926 r. stwierdzonym aktem notarjalnym rep. 39749 
uchwalono rozwiązanie spółki i likwidację. Na likwi- 

datora powołano Samuela Amkrauta, zam. we Lw, 

wie, ul. Kopernika 11. 4949— 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. й 
w Wilnie w dn. 22 III. 27 roku pod Nr. 208 wcią- | 

ięto wpis dodatkowy: 

uć „HIGJENA—Ber i Marja | R. H. A. 1.—208. 

Kamin*. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane - 
4950—VI i wykreśla się z rejestru. i 

TEST S SESI ET ESET, | 

OGŁOSZENIE. 
Niniejszym podaje się do wiadomości wszystkicią 

  

  

  

  

  

Ściowej, pracowników Wileńskiego Prywatnego Bankų, 

Handlowego, iż — na mocy zezwolenia Pana Komi- 

—w lokalu Wileńskiego Pryw. B-ku Handl. przy dl. | 

Mickiewicza Nr. 8 o godz. 6-ej wieczorem w dniu'9 1 
kwietnia r. b. odbędzie się Walne Zgromadzenie by» | 

łych uczestników Kasy w sprawie przeprowadzenia 4 

podziału pozostałego funduszu Kasy i wyboru w tym 

celu Komisji Likwidacyjnej. 
O ile w wyżej wymienionym terminie Zgro- 

madzenie nie dojdzie do skutku, to następne, które 

będzie prawomocnem bez względu na ilość obecnych 

uczestników, odbędzie się w tymże dniu i w.tym sa- 
mym lokalu o godz. 7-ej wieczorem. 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 I 
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