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R = K Ameryk.-międzynarodooa pożyczka 
dla Polski. 

WARSZAWA, 8.IV (tel. asłasny). Warunki pożyczki ułożone w Ame- 

„sowieckiej. Mianowicie. wydane w Pe- TYCE przez prof. Kryżanowskiego i p. Młynarskiego są następujące: 
kinie, (Tien-Tsinie i Szanghaju zarzą- Bank Polski otrzymuje 70 miljonów dolarów, z -czego 35 miljonów 

dzenia zwtócone przeciwko agentom «dolarów w charakterze pożyczki stabilizacyjnej na wykup bilonu, powięk- 
sowieckim zbiegają się z ważnemiza- szenie kapitału Banku i uzupełnienie rezerw dewizowych a.35 miljonów do- 
'rządzeniami antykemunistycenemi ilarów <a inwestycje gospodarcze. : 

‚ ‹Сгапе-Кан! Wyst : : 
pa w pin IBo Rady Banku Polskiego weszłoby 4 cudzoziemiców, stąd ilość 
ków robotniczych, a po drugie — członków Rady z 12-stu zwiększyłaby się do 16-stu. Z tych cudzoziemców 

(przeciwko propagandzie uprawianej jeden byłby Axierykaninem, drugi Francuzem, ftzeci Anglikiem, czwarty 
przez bisro polityczne rządu kantoń- .Szwajcarem, lecz staleby przebywał w Warszawie tylko Amerykanin p. 
A p SAMI Smith, przedstawiciel „Federal Reserve Bank*. 

% miejscowej prasie eigacjai biura Pan Smith jest stałym. miesakańcem Bostonu, uprzednio pracował 

politycznego, noszącej charakter | pro- *W iBudapeszcie, również w charakterze amerykańskiego kontrolera finan- 

pagandy. Jest rzeczą oczywistą, że sowego. W Budapeszcie p. Smith zrzekł się wszelkiego honorarjum ża 

Satin ala aka A ZO OOOO WOS M; (Cudzoziemcy doradcy Banku Rolskiego mieliby głos decydzjący w 
ai GOTYK ONECIE sprawach użycia pożyczki, natomiast w innych sprawach zdanie ich mia- wemi. : 

ZZainicjowany przez (Czang - Kai- łoby ten sam charakter, co zdanie innych członków Rady Banku Polskiego. 
*Szeka ruch skierowany przeciwko ko- | Największym plusem pożyczki są postanowienia dotyczące rewoluing 
munistom, rozwija się. Wielu agita- credit który ma otrzymać Bank Polski w emisyjnych bankach zagranicz- 
si eo pomoz nych w razie kryzysów finansowych wewnątrz Polski, Kredyt ten upewniał- 
gakok . jąc broń W „by stałość kursu złotego polskiego i był oprocentowany pół procentem 
«dania jej, zostało wczoraj „wieczorem w stosunku cocznym. 

| h y. armji е ы > 
iii, Policja 2 ap Warunki pożyczki są traktowane nader przychylnie przez wszystkich 

TFsinie „upoważniona «przez :konsuła ministrów, za wyjątkiem p. Marszałka Piłsudskiego, który wobec oferty 

„francuskiego wtargnęta do lokali pię- amerykańskiej zachawuje powściągliwość, pomimo iż zagranicą warunki 
ciu sowieckich firm handlowych znaj- pożyczki uważane są za wybitny sukces rządu polskiego. Prasa endecka 
dujących się na terytorjum „koncesji zwałcza pożyczki 2 
francuskiej. -Fiemy te podejrzawane p Bac Rea: ы ż W każdym razie należy powiedzieć, że oferta amerykańska nie jest były o uprawianie propagandy (komu- 
adisiyczink- odrzuconą skoro p: Młynarski wyjechał do Paryża dla dalszych rokowań. 

Według depesz londyńskich wczo- Również do Paryża wyjechał francuski finansista p. Monney, przedstawiciel 
raj wieczorem odbyła się ważna na- gęupy banków Morgana, która głównie przyjmuje udział w pożyczce. 
mada generałów a:mji południowej, 
ma której powzięto szereg „uchwał BEGRZCAECYTSKO GRECY ii 1 TĘ BAZA ŁU YE 

ZONE pre Arias, Wielka Brytanja wobec Sowietów. Postanowiono uchwał tych do wia-- : 
*domości pubiicznej nie podawać. LONDYN, 8. iV. PAT. Sir Austen Chamberlain wygłosił wczoraj w 

jJednecześnie agencja Reutera de- swoim okręgu wyborczym Birmingham przemówienie, w którem goświad- 
moši, że sowiecki charge <daafaires czył, że stosunki Wielkiej Brytanji z rządem sowieckim są w dalszym 
doręczył przedstawiciejom prasy kopię ciągu timdne. Sowiety nie ukrywają bynajmniej chęci wywołania rewolucji 
moty protestacyjnej w sprawie rewizji: światowej, która jest głównym celem ich polityki, Ze szczególną złośliwością i 
w ambasadzie sowieckiej Nota po- zazdrość ą spoglądają Sowiety na imperjum brytyjskie, na instytucje wole 
wyższa podkreśla nienaruszalność bu- nościowe tego państwa i dojrzałość polityczną społeczeństwa brytyjskiego, 
dynków, maležących do ambasady i będącą przeciwstawieniem tyranji stosowanej w Rosji i trwałą zaporą 
oskarża policjantów i żałnierzy Czang „przeciwko akcji wywrotowej, którą Sowiety usiłują przenieść na. teren pań- 
Tso-Lina, że postępowali brutalnie stwa brytyjskiego. Rząd sowiecki uprawiał wrogą pafistwu* brytyjskiemu 
względem osób, znajdujących się w propagandą za, pośrednictwem międzynarodówki komunistycznej i innych 
ambasadzie. W kófńcu «iota dodaje, organizacyj rzekomo nie mających nie wspólnego z tym rządem. || — 
że rząd moskiewski został zawiade- Rżąd brytyjski nie zerwał stosunków dypłomatycznych z . Sowietami 
miony © wypadku i przedsięweźmie licząc się jedynie z ewentualnemi skutkami ujemnemi dla pokoju: Świata. 
on odpowiednie zarządzenia. Rząd nie życząc sobie zakłócania stosunków w Europie nie przedsiębrał 

Wracając do Sprawy rewizji amba- ostrzejszych kroków. wobec Sowietów, chociaż mógłby je przedsięwziąć 
sady sowieckiej w Pekinie przede- mie narażając zbytnio interesów własnego kraju. 
wszystkiem należy zwrócić «uwagę na Przechódząc do spraw chińskich Chamberlain oświadezył, że Wielka 
głos czynnika najbardziej zainteresowa- Brytanja przyłączy się do żądań innych mocarstw o odszkodowania za 
nego, a mianowicie: «lzwestja» piszą, wypadki w Nankinie, Minister sądzi, że władze.chińskie zadośćuczynią żą- 
że napad na ambasadę w Pekinie i damiom mocarstw, Wielka Brytanja nie zamierza bowiem poddawać* się 
zblokowanie konsulatu sowieckiego 
w Szanghaju. są rezultatem: zgóry 
obmyślanego planu. Wykowawca tego 

  

W Chinach. 
W rejonie działań wojsk połud- 

'niowych chińskich daje się zauważyć 
ostatnio zwrot, niezupełnie przewidy- 
wany przez kierowników całej akcji 

jej zdaniem dadzą się zrealizować w drodze przyjaznych rokowań. Rżąd 
trwać będzie na dotychczasowem stanowisku polityki pojednawczej, bro= 

planu Czang-Tso-Lin mógł się do- niąc jednocześnie honoru fiagi narodowej i otaczając opieką swych oby- 
stać do ambasady sowieckiej w Pe- wateli. 
kinie tylk odą dziekana korpu- | : : : 2 All 

su dyplomatyczego, który w tym _ Porozumienie francusko=niemieckie: 
wypadku miał być, zdaniem dzien ° BERLIN, 8IV. PAT: Pomimo urzędowego zaprzeczenia franchskiego 
ka, ris poli A Gijos agencja Telegraphen Union donosi ma "padstawie wiadomošei:Z Moskwy, 

—protestowač u Czang-Tso-Lina, kt6- ż rokowania francusko-sowie.xie \ sprawie spłaty rosyjskich długów 

ry trzyma się wszelkich możliwości przedwojennych zostały w części ukończone. 
utrzymania stolicy” Chin i nie jest już" Ambasador rosyjski w Paryżu Rakowski otrzymać miał od swego 
zdolny do ponoszenia odpowiedzial- rzadu upoważnienie do podpisania z Francją umowy, w której rząd sowiec- 
ności za swe czyny. Opinja publiczna *x; „znaje długi państwowe Rosji w wysokości 450 miljonów franków zło- 

tych, Francja zaś wzamiań za to, przyznać ma unji sowieckiej kredyty to- 

1 

unji sowieckiej okazuje najwyższe o- 
burzenie z powodu gwałtów doko- 
nanych w Pekinie. 

„Neue freie Presse" donosi z Mo- 
skwy, że w odpowiedzi na wypadki 
w Pekinie rząd” sowiecki zamierza 
odwolać wszystkich swoich przedsta- 
wicieli dyplomatycznych i konsulów: 
w północnych Chinach oraz uznać 

' narodowy rząd południowy chiński, 
jako jedyny legalny rząd Chin. Jedno- 
cześnie druga eskadra ang. królewskiej 
floty totniczej otrzymała rozkaz przy- 
gotowania się do wyruszenia do Chin. 
Termin odjażdu: eskadry nie został 

tom zwrócona ma być t. zw. „flota Bizerta*. 
“| Z uwagi na konieczność uregulowania całego szeregu niezałatwionych 

dotychcząch -kwestji technicznych rokowania potrwają jeszcze jakiś czas, 
najwyżej jednak miesiąc. 4 

-_ Hr. Bethlen u Mussoliniego. 
RZYM, 8 IV. PAT. Wczoraj wieczorem hr. Bethlen przybył z po- 

żegnalną wizytą do Mussoliniego do pałacu Chiggi, Tegoż dnia odbyło 

Włoszech w charakterze prywatny m. 2. 

jeszcze ustalony. ||| Porozumienie w sprawie Fiume. 
ERO 7 BUDAPESZT, 8, IV. Pat.'W wywiadzie ze współpracownikiem „La- 

2 SOBOTA. OR OO? 5 ) voro d'ltalia“ hr, Bethleń oświadczył, iż w sprawie Fiume doszło dž Ža 

NIEDZIELA OD н 12-е] ф sadnicžego porozumienia między rządem węgierskim i włoskim. Rząd wę- 
Wesoły "© gierski w najbliższym czasie podejmie rokowania z Białogrodem, ażeby 

с Ё 

* „Jarmark  Przedświąteczny” ; 
   
   

    

      

    

rozwiązać sprawę tranzytu towarów węgierskich przez Jugoslawję.. Rząd 
“S. H. S. zgodzil się już na ulgi tranzytowe. t ‹ 

W końcu odnośnie do pogłosek, jakoby zamierzano przeprowadzić 

  

   

Letnich $ sA wadz 
Ra Erie GLK! szkół % na Węgrzech restaurację monarcji i to na rzecz. arcyksięcia Albrechta 

powszechnych. hr. Bethlen podkreślił, że sprawa królewska nie stanowi żadnego bezpo- 
$ Loterja fantowa. Kosze szczęścia. $) średniego interesu dla Węgier. Ze względu na dobre sąsiedzkie stosunki 

4 ;g Koło” a. Dział koncertowy. Biz jnnemi narodami Węgry przyjęły zobowiązanie, że Sprawy monarchii 
*Y Bufet tani i obiicie zaopatrzony, ; 

Śprzedał. u pęodakiów ów zed jq_ putch napotka na opór rządu. 

$ Ver ET. 3 O granice Albanji. 
Wileńska 38, 

w sali «Warszawianki». 
z 

PARYŻ, 8—IV. Pat: Londyński korespondent „Petit Parisien“ dono- 

granic albańskich. W skład komisji wchodzić mają jeden, Francuz, jeden 
aa i a е Anglik oraz sekretarz poselstwa niemieckiego w Białogrodzie. 

Wielki ё 
ezAPEK i : Niezwykły wynalazek. 

K AP E LU $ LV demonstrowało wczoraj z powodzeniem aparat, umożliwiający widzenie na odległość 

Li Habio i przy rozmowach telefenicznych między Nowym. Yorkiem a Waszyngtonem, Pojawiły 
Kraj. i zagr. (Borsal., Habig i in.) . się w zaciemnionym pokoju żywe obrazy mówiących osób, między innemi sekretarza 

E. MIESZKOWSKI. Mickiewicza 22, stanu do spraw handlu Hoovera. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 27 
POSTAWY — 'ul. Rynek 13 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

W sprzedaży detalicznej cena ojdyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa mispzezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamėcwionych nie zwraca. 

gwałtom i naciskowi, jako środkom przeprowadzenia pewnych żądań, które” 

warowe w wysokości 250—350 miłjonów franków złotych, Pozatem Sowie*' 

się przyjęcie na Kapitolu. Hr. Bethlen zamierza pozostać kilka dni we | 

"| i bez zgody rady ambasadorów nie rozwiążą. Każdy więc legitymistyczny 

si, że prowadzone są rokowania w: sprawie utworzenia kotnisji nadzorczej! 

NOWY YORK 8 IV PAT. Towarzystwó Bell Telephon C-ny w Nowym Yorku* 

GŁĘBOKIE — ui. Zsmkowa 
GRODNO — Pisc Batorego 8 
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemia» 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

80 

Semgals prezydentem Łotwy. 
W. dniu wczorajszym zapadła osta- 

teczna uchwała sejmu łotewskiego» 

która powołała na prezydenta pań- 

stwa Gustawa Semgalsa. Oźrzymał on 
78 głosy przeciwko 28, przy jednym 
utrzymującym się od głosowania. 

Walka o prezydenta trwała po- 
między stronnictwami czas dłuższy 

bez rezultatu. Walka była zażarta. So- 

cjaldemokraci nie wystawili własnej 

kandydatury do ostatniej chwili, w 
obawie przed klęską, aż w końcu tę 

klęskę ponieśli. Kandydat centrum 
demokratycznego Jaraszewski przė- 
głosowany został na rzecz kandydata 

prawicy, wystawionego przez związek 

włościański, Kwiesisa. Wszelako i ten 
nie otrzymał wymaganej przez kon 
stytucję absolutnej większości. Wów- 
czas centrum demokratyczne wysu- 
nęlo p. Samuelsa. Przeciwnikiem jego 
pozostał nadal kandydat prawicy 

Kwiesis. 
Niektórzy uważali, że postępowa- 

nie centrum demokratycznego nie jest 
poprawne, gdyż po klęsce Juraszew- 

skiego powinni byli dalszej swej kan- 
dydatury mie wystawiać. Wszelako, 

jak twierdzą sfery kompetentne, mie- 
liśmy do czynienia z intrygą socjal 
demokratów, którzy nie wierząc w 

powodzenie kandydata centrum, włas- 
nego człowieka zachowywali na sam 
koniec, mniemając, że wchodzące do 

koalicji centrum, po nieudanych pró- 
"bach, raczej przechyli się na stronę 

socjalistów, w obawie ażeby prawica 
nie osiągnęła zwycięstwa. Tym czło: 
wiekiem socjał-demokratów był poseł 
łotewski w Londynie Wesman. Wsze- 
lako manewr się nie udał. 

"Przy drugiem głósowaniu Kwiesis 
i Samuels otrzymali równą ilość gło- 

sów. Wysuniety zaś w ostatniej chwi- 
Iii nadziei Wesman, przepadł, mimo, 

iż początkowo otrzymało 3 głosy 
więcej «od ' kandydata prawicy. 

_ Stało się tak dlatego, że wchodzą: 

ce w koalicję rządową „centrum' de- 

mokratyczne, w równym stopniii oba- 
wiało się prawicy jak też. socjalistów 
i głosowało częściowo przeciwko 

Wesmanowi. : 
“ Jak widzišlišmy, charaktėtystyczhą 
cechą wyborów przez te kilka dni, 
była prawie równa ilość głosów god 

dawana na prawicy i lewicy, Charak- 

teryzuje to jednocześnie cały  dzisiej- 
szy rząd socjalistyczny na Łotwie, 
trzymający się sztucznie, jedynie za- 
wdzięczając... mniejszościom. narodo- 
wym, Podczas wyborów prezydenta, 
mniejszości narodowe grały rolę de- 
cydującą i już niejednokrotnie prze- 

chylić mogły szalę na stronę prawi- 
cy. Wszelako wchodzą one, zbloko- 

wane w t. zw. „blok mniejszości de- 

mokratycznych*, da koalicji rządowej 
i jako stronnictwa najmniej zaintere: 

sowane w polityce zagranicznej, po- 
pierają tę koalicję rzetelnie. Wiadomo 

zaś jest, że głównem źródłem  nieuf- 

ności i wrogiego nastroju partji pra- 

       == RI 

„Restau d 

  

9
 

pod wszel е ž Rolnicų! 
# 

którą nabywać można po 
najniższych cenach w (irmie: 

   
   

  

   

(MICKIEWICZA 9) . 

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

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

grywać będzie 

orkiestra 
I EIEFIEHR _ 

'9&90900000900аффофффообо.о* 
kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 
szym i A niezastąpionym nawozem azotowym 

buraki cukrówe i pastewne jest oryginalna 

Saletra Chilijska 
Barański, Barcikowski i S-ka, 

Warszawa, ul, 

665404444460064644 4444444440640 

uprawiana przez obecny rząd socjał- 

demokratów. 

Trudno opisać „powodzenie”, ja- 

kiem się cieszyły mniejszości narodo- 

we w kuluarach Sejmu podczas wy- 
boru prezydenta. Rozchwytywano ich i 
„przekonywano*, Jednakże mniejszoś- 
ci nie opowiedziały się po żadnej 

stronie. 

Dopiero centrum demokratyczne 
niezmordowane w wystawianiu kan- 

dydata wysunęło! p. Semgalsa, b. mi- 
nistra wojny. Był to najdalej posunię- 

ty kompromis w kierunku prawicy, 

który to kompromis prawica podjęła. 
Rezultat głosowania jest juź nam zńa* . 
ny. Jakkolwiek Semgals jest kandyda- 
tem centrum, czyli koalicji rządzącej, 
głosowali zań także posłowie prawicy, 

w tej liczbie związek włościański, Tem 
się „tłumaczy dlaczego kandydaiura 

Semgalsa przeszła. Jest ona bardziei 
po myśli prawicy niż skrajnej lewiey. 

* z 

Nowoobrany prezydent Semgals 
urodził się w 1871 roku. Wydział 
prawny ukończył w Moskwie. Na- 
stępnie jako adwokat w Rydze brał 

czynny udział w życiu politycznem. 

Jako członek łotewskiej rady narodo- 
wej wybrany był do konstytuanty ło- 
tewskiej, poczem zrzekł się mandatu 
i otrzymał tekę ministra spraw woj- 
skowych, którą piastował przez dwa 

lata od 1921 do 1923 roku. Jako 
działacz polityczny dążył do utworze- 
nia rządu narodowego. Ostatnio był 
notarjuszem. Fakt, że nowoobrany 
prezydent otrzymał aż 73 głosy jest 
wyjaśniany w te sposób, iż głoso- 
wał za mim również i związek 
włościański. 

Rokowania Łotwy z Sowietami 
i Niemcami. 

Delegacja łotewska do rokowań 
handlowych z Rosją udaje się po 
świętach wielkanocnych do Moskwy 
celem kontyńnowania rokowań, 

Prasa donosi, że poseł niemiecki 

na Łotwie dr. Koerster przybył Wczo- 
raj z Rygi do Berlina celem omówie- 
nia z ministrem Stresemanem spraw 
aktualnych. 

mai W WARSZAWIE szztwu 
Kaucjonowany i Koncesjonowany 
DOM KOMISOWY ZLECEN 

|gnacego BERGERĄ, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we 

'w sądach, 1-:31 
komunalnych oraz htpotex ic". zy” 
czem przyjazd zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

САУ МИ УА 
"Nowość wydawnicza 
"Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE 
z 12 ilustracjami. CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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rośliny uprawne, a zwłaszcza pod 

Zgoda 1, telefon 131—62, 101—37, -Ф
ФФ
ФФ
ФФ
Ф 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 9 
ŚWIR — ui. 3-g0 Maja 5 
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W n—ch świątecznych 

Sejm i Rząd. 
Zwiększenie liczby komorni- 

ków, 
WARSZAWA, 8.V, Pat. Minister- 

stwo Sprawiedliwości zgodnie z wnios- 
kiem prezesa Sądu Apelacyjnego tw 
Wilnie powiększyło liczbę komorników 
w okręgu Sądu Okręgowego w Wil- 
nie o dalszych pięć stanowisk z sie- 
dzibami: w. Wilnie, Mołodecznie, Pry- 
stupach, Dziśnie i Szczuczynię, Tym 
sposobem ogólna liczba komorników 
w okręgu Sądu Okręgowego w Wil- 
nie będzie wynosić — 19. 

Jednocześnie Ministerstwo Spra- 
witdliwości. zatwierdziło projektowany 
przez prezesa Sądu Okręgowego w 
Wilnie podział na okręgi egzekucyjne. 

Komisja ankietowa w Poznaniu 
POZNAŃ, 8 IV. PAT. Wczoraj 

przybyło do Poznania kolegjum  ko- 
misji ankietowej przy Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, złożone z pięciu człon- 
ków pod przewodnictwem p. Wiktora 
Osten-Sackena, celem przeprowadze- 
nia badań nad warunkami produkcji 
„w pewnych gałęziach przemysłu. ; 

у Kolegjum delegowane do Pozna- 
nia jest sekcją podkomisji rolniczo- 
spożywczej i ma za zadanie wstępne 
studja wyłącznie w dziedzinie prze- 
mysłu młynarskiego i piekarskiego. 

Kolejarze u min. Romockiego 
ARSZAWA,8IV.PAT. W dniu 

dzisiejszym „p. minister komunikacji 
inż, Romocki przyjął przedstawiciel; 
związków kolejowych, zrzeszonych w 
tak zw. bloku komunikacyjnym. Głów- 
nym... celem. posłuchania był. zamiar 
poinformowania się ze strony - związ- 
ków o. stanie. prac około przękształ-, 
cenia P. K. P. na przedsiębiorstwo | 
związanej z tem kwestji personalnej. 

" Na zapytania związków p. minie 
ater Romocki oświadczył, że przygo- 
tował w tej materji projekt rozporzą: 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
który jednak nie wyszedł jeszcze po 
za obręb Ministerstwa omiinikacji, 
Projekt. ten przewiduje utworzenie 
przedsiębiorstwa państwowego dla 
eksploatacji kolei polskich. 
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RUMUNSKIE 
Rumunja przeżywa obecnie cięż- 

kie chwile. Stan zdrowia któla ru- 
muńskiego Ferdynanda jest tak po- 
ważny, że mimo chwilowej poprawy 
liczyć sie trzeba każdej chwiji z moż- 
liwością katastrofy. Śmierć króla — 
czytamy w „Czasie* — ze względu 

na sprawę następstwa stać się może 

przyczyną wypadków, których rozwo- 
ju i rezultatów nikt w tej chwili prze« 

widzieć nie może. 
ak wiadomo najstarszy Syr  ru- 

muńskiej pary królewskiej ks. Karol 

na skutek zatargu z grupą Bratjanu 

stojącą na czele partji liberalnef, a 

następnie i zatargu z rodziną, zmu- 

szony był do zrzeczenia się praw do 

tronu na korzyść swego małoletniego 

syna w istocie zaś na rzecz Rady re- 

gencyjnej, której skład podyktowany 

został przez jego przeciwników poli- 

tycznych. Powszechnem jest i w Ru- 

munji i zagranicą mniemanie, że ks. 

Karol w razie śmierci ojca rozpocz- 

nie próby objęcia tronu, tem większe 

mające szanse, że cieszy się on zna* 

czaą popularnością i w „ armji iw 

kraju, zwłaszcza zaś w Siedmiogro' 

dzie. Przeciwnicy jego z Bratjanu na 

czele zapowiadają wszakże walkę do 

ostateczności przeciw jego — ро- 

wrotowi. . 

Klucz sytuacji znajduje się w rę- 

ku obecnego premiera gen. Averescu, 

który oficjalnie stoi na gruncie nie- 

dopuszczenia do objęcia władzy przez 

ks. Karola, ale co do którego jest 
widocznem, że na wielu punktach 

nie zgadza się z Bratianu. Faktem 

jest przedewszystkiem, że Bratianu 

i jego grupa są zwołennikami polity- 

ki aneasko-polskiej. podczas gdy 

Averescu jest zdecydowanym przyja- 

cielem Włoch, co w okecnej „chwili 

oznacza daleko idące przeciwieństwo. 

Gen. Av:rescu ma dziś do zapisania, 

znaczny sukces swej włoskiej polity- 
ki w formie ostatecznej ratyfikac 

układu o Bessarabję i przyznanie te- 

go kraju definitywnie Rumunii, ma 

wreszcie jako konsekwencję tejże po- 

lityki także poparcie Anglji. Jak wy- 

nika zaś z nadchodzących od kilku 

miesięcy z Rum snji wiadomości gen. 

Averescu ubezpieczył ostatecznie swe 

wpływy w wojsku, tak, że wbrew 
niemu trudno będzie cośkolwiek prze- 

prowadzić. Jest rzeczą charakterystycz- 

4%050050530003033090000000R00R088 

Księgarnia Stowarzyszenia 

Nauczycielstwa Polskiego 

w Wilnie 

zawiadamia, że doroczne Walne Ze- 
branie akcjonarjuszów odbędzie się w 
Niedzielę 10 kwietnia r. b, w lokalu 

Księgarni przy ul. Królewskiej 

o godzinie 4 po południu 

a nie o 10 rano, jak podano 
rozestanych zaproszeniach, 
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MOŻLIWOŚCI. 
ną, że aa wieść o chorobie króla 
Ferdynanda, waluta rumuńska spadła 
na giełdach szwajcarskich, podniosła 

*się natomiast na . giełdach włoskich. 
Ta ostatnia napewno nie reagowała- 
by w ten sposób, gdyby nie liczyła 
na to, že gen. Averescu tak czy 
owak utrzyma się przy sterze. 

Co się obecnie przygotowuje w 
Bukareszcie trudno określić, gdyż 
kontakt z zagranicą został tak dobrze 
już przerwany, a wieści nadchodzące 
okólną drogą nie zawsze są pewne. 
Wedle nich gen. Averescu miał o- 
świadczyć członkom * rządu, że na 
wypadek śmierci króla musi otrzymać 
władzę dyktatorską, gdyż inaczej nie 
jest możliwem utrzymanie porządku 
w kraju, Zdaje się zresztą, że premjer 
rumuński poczynił wszelkie przygo- 
towania, aby władzę tę wziąć, nie 
czekając dalszego rozwoju wypad- 
ków. Stolica obsadzona jest silnie 
wojskiem, koleje zostały zmilitaryzo- 
wane. Mimo to sprawa nie przedsta- 
wia się prosto. Zdaje się, że różnice 
między Briatianu i Averescu nie dają 
się wyrównać i że Bratian: przygo- 
towuje kontrakcję w której liczy na 
część wojska. 

Przedewszyctkiem wszakże mno: 
żą się wiadomości o tem, że na are- 
nę zamierza wystąpić ks. Karo] i nie 
dopuścić ani do dyktatury ani do 
rozpoczęcia rządów Rady regencyjnej. 
Ma on znacznie więcej zwolenników 
niż przypuszczano i to nawet w ko- 
łach rządowych. Niewątpliwie poprze 
go część armji, przedewszystkiem zaś 
liczyć on może na poparcie w ma- 
sach ludowych w Siedmiogrodzie, 
gdzie żadna inna partja nie posiada 
wpływu z wyjątkiem t. zw. partji na: 
rodowej, która jest główną podborą 
ks. Karola. Gdyby porwał on za so- 
bą Siedmiogród uznanie go w reszcie 
państwa byłoby jedynem wyjściem, o 
ile Rumunja nie miałaby popaść w 
wojnę domową, o konsekwencjach 
trudnych do przewidzenia. 

Nie trzeba bowiem zapominać o 
tem, že między sąsiadami Rumunii 
jeden zwłaszcza wyczekuje pilnie na 
„możliwość zamieszek wewnętrznyc*: 
Rosja sowiecka, stale występująca 
przeciw Rumunji, a dziś poitytowana 
jeszcze mocniej niż przedtem sukce- 
sem Rumunji w sprawie Bessarabji. 
Jak wiadomo polityka bolszewicka 
ma bardzo obfity wybór środków nie 
tylko bezpośredniego ale i pośrednie- 
go działania na szkodę swych sąsia- 
dów. Podminowana agitacją komuni- 
styczną Bessarabja, byłaby z natury 
rzeczy  najwdzięczniejszym terenem 
działania wschodnich sąsiadów Ru+ 
munji. Przypuszczać tedy należy, iż 
chociażby wzgląd na niebezpieczeń- 
stwo zewnętrzae skłoni wszystkie 
czynniki mogące odegrać rolę w spra: 
wie sukcesji po królu Ferdynandzie 
do kompromisu i nie osłabiania pań- 
stwa w momencie tak krytycznym. 
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0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych 

wnoszenie przedpłaty na KWIECIEŃ 

Konto Czekowe 
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Slowa P. K. O. M 

„Nr. 80259 
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Nigel Worth. 

OCZŁOWIEŃ 2 KUERA. 
ROZDZIAŁ VI. 

Na dobrej drodze. 

Nagle odwróciła się i spostrzegła 
mnie. Przyglądała mi się przez chwi- 
lę zdumionemi oczyma i wybuchnęła 
serdecznym, dźwięcznym Śmiechem. 

— Nie znam pana—rzekła,—lecz 
proszę mi przyrzec, że nie zdradzi 
mnie pan. | 

Swawolna jej twarzyczka opalona 
była przez słońce. Oczy miała czarne 
a uśmiech pełen wdzięku. 

Proszę wybacz, ć moją nie- 
dyskrecję, lecz byłem tak zaintrygo- 
wany, że wrosłem w ziemię. Czy mo- 
gę wiedzieć dla kogo przeznaczony 
jest ten trunek? Ooiecuję pani nie 
wspomnieć o tem nikomu. 

— Dla p. Parkera,—-odrzekła. Czy 
zna go pan? 

— Nie widziałem go jeszcze. Jeśli 
mieszka w tym hotelu, mam nadzieję 
że go poznam. Pozwołi pani, że się 
przedstawię? Jestem Henryk Lambert. 
Przybyłem tutaj dzisiaj. 1... 

— Mój wuj jest surowym opieku- 
nem westchnęła — uznaje tylko for- 
malne prezentacje. Lecz skoro go tu 
niema, nie weźmie mi tego za złe, 
gdy powiem panu, że wuj mój jest 
profesorem Bristowe, ja zaś nazywam 
się Lucy Edwards. 

Ukłoniłem się z uśmiechem. 
— Wybaczy mi pani moją cieka- 

wość, lecz czy mam wierzyć, iż pan, 
o którym pani wspomniała, lubi atra- 
ment? 

— P. Parker?.. Achl Oa nawetnie 
zauważy, że jest coś niezwykłego w 
„80 winie. 

SAIAAEAGAAARI 

— Czyż to możliwe, panno Ed- 
wards? Jakiegoż typu jest ten czło- 
wiek, który nie poczuje, że pełen ka- 
łamarz atramentu został wlany do jego 
burgundu. с 

Wzruszyla: ramionami. 
— Jest on z tego typu ludzi, któ- 

rzy nie rozróżniają serwetki od śŚcier- 
ki. Tydzień cały nie przestawał doku* 
czać memu wujowi, dając mu lekcje 
rozróżniana dobrego wina od złego, 

SŁOWO 

Krytyczna sytuacj na Litole. 
przededniu nowego przewrotu? 

Z Kowna donoszą: Wewnętrzna sytuacja państwa staje się 

znów w wysokim stopniu krytyczną. Ostatnie rozstrzeliwania i 

środki teroru wywołały reakcje. Wzburzenie rośnie w mieście i 
na wsi. 

Onegdaj aresztowano znowu 2 socjaldemokratów, których 
oddano pod sąd polowy. 

Czeka ich kara śmierci. 
Ludowi socjaliści (laudininki) rozpowszechniają wśród ludu 

kontrkomunikat, zaprzeczając urzędowym doniesieniom agencji 
„Elty* o wykryciu spisku zbrojnego. Odezwa ta w ostrej formie 
krytykuje postępowanie rządu, 

Według wiadomości „Rigasche Rundschau“, o wewnętrznej 
konsolidacji na Litwie mowy być nie może. Rząd nie przedsię- 
wziął żadnych w tym kierunku kroków. 

Powszechnie, z dnia na dzień oczekują nowego wybuchu i 
nowego przewrotu. 

Władze urzędowe wydały komunikat z dalszemi szczegółami 
planowanego przez socjalistów zamachu. Wykryto olbrzymie za- 
pasy odezw i broszur agitacyjnych, które drukowane były częścio- 
wo w Rydze, częściowo w Tylży. 

Jeszcze o ograniczeniu budżetów wojskowych. 
GENEWA, 8IV, PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji 

towawczej konferencji rozbrojeniowej lord Cecil wypowiedział się za ūjaw- 
nieniem wydatków na zbrojenia, nie proponując wcale ograniczenia tych 
wydatków. Paul-Boncour łącząc zagadnienie ograniczenia wydatków, ze 
sprawą ograniczenia stanu liczebnego wojska i materjałów zapowiedział, 
że nie będzie nalegał na propozycję ograniczenia wydatków. 

Minister Sokal wypowiedział się za powszechnem zmniejszeniem wy 
datków co jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zbrojeń i gro- 
madzenia materjałów, Jednakże — mówił minister Sokal — kraje, które 
posiadają ogólne budżety wysokie mogą bez szkody dla bezpieczeństwa 
przystąpić do ograniczenia wydatków na cele wojskowe, kraje zaś z bud- 
żetami mniejszemi, ograniczając swe wydatki na wojsko, znalazłyby się w 
trudnościach, gdyby zaszła potrzeba zastosowania nowych ulepszeń czy 
wynalazków lub wprowadzenia zmian w organizacji obrony narodowej. W 
ten sposób zgoda ze strony krajów finansowo słabszych na ograniczenie 
wydatków bez jednoczesnego zwiększenia gwarancyj ogólnego bezpieczeń- 
stwa mogłaby postawić te kraje w sytuacji niebezpiecznej, Kraje takie win- 
nyby otrzymać kompensatę, któraby zabezpieczała im możność należytej 

przygo- 

ab 
elegat Rumunji przyłączył się do francuskiego zapatrywania, że 

najpoważniejszym środkiem powszechnego ograniczenia rozbrojeń jest 
metoda bezpośrednia, podkreślił jednakże iż musi być wzięte pod uwagę 
specjalne położenie jego kraju. 

Delegat niemiecki Bernsdorf oświadczył, iż uznaje ograniczenia wye 
datków wojskowych jedynie za uzupełniającą metodę bezpośredniego о- 
graniczenia zbrojeń, Opierając się na brzmieniu wstępu do traktatu wersal- 
skiego oraz na óśmym artykule paktu Ligi Narodów Bernsdorf domagał 
się, aby konferencja zajęła się nietylko sprawą ograniczenia, lecz również 
sprawą zmniejszenia zbrojeń, jako, że tę właśnie misję powierzyła jej Rada 

Ligi Narodów. | ы 

Norwegja wobec Chin neutralna 
„OSLÓ, 8—IV (Radio) Tass—Na zapytanie przedstawiciela partji ro- 

botniczej w parlamencie norweskim, czy rząd norweski upoważniał swego 
posła w Pekinie do wzięcia jakiegokolwiek bądź udziału w organizacji na- 
paści na poselstwo sowieckie, minister spraw zagranicznych odpowiedział: 
«Rząd nie otrzymał jeszcze oficjalnego raportu o tej napaści.—Jest jednak 
rzeczą oczywistą, że poseł norweski powinien był zachować najściślejszą 
neutralność». 

Premjer Bethlen u Ojca Świętego. 
RZYM, 8 IV. PAT. Premjer węgierski hr. Bethien udał się dziś o 

godz. 11-ej min.30 do Watykanu, gdzie odbył dłuższą rozmowę z kardy-- 
nałem, sekretarzem stanu, Gasparri. Następnie hr. Bethlen przyjęty został 
przez Papieża, który rozmawiał z premjerem węgierskim około 20 minut. 
Na audjencji papieskiej przyjęta została następnie również małżonka hr, 
Bethlena. O godz. 12 min. 45 hr, Bethlen z mełżonką opuścił Watykan 

Zwyrcdniały nieletni morderca. 
BERLIN, 8—IV. PAT. Sąd dła nieletnich w Oranienburgu pod Berii 

skazał dzisiaj na dziesięć . let więzienia 15-letniego RolEKIEŚE CE z. PA 
wychowawczego Karola uellera, syna architekta w Bydgoszczy, który przed 
kilku miesiącami zamordował trzy osoby w celach rabunkowych. 

PEEEGUSEGREA 

Wyrok w Sprawie Baua i Lindego. 
"| WARSZAWA 8 IV PAT. Warszawski sąd okręgowy rozpatrywał 

Wilhelma Baua i Marjana Lindego, oskarżonych 2 p ZA W ókómiwioć 
rai Lei na sumę 80.000 złotych. Po czterodniowej rozprawie sąd wydał . 

wyrok, skazujący Wilhelma Bana 
go na jeden rok więzienia. Obaj skazani 
żonych kaucji na wolności. 

bił wrażenie człowieka nieszkodliwego, 
lecz śmiertelnie nudnego. 

Profesor Bristowe, wuj młodej pa- 
nienki, był człowiekiem w średnim 
wieku, raczej szczupłym, 0 szpako- 
watym wąsie, mówiącym z emfazą: 
był to doskonały typ pedanta. Fizycz- 
nie nie był wcale podobny do swej 
siostrzenicy. ; 

Ojciec Chabelle—zauważyłem, że 
lubił gdy go tak nazywano—siedział 

chcę więc sprawdzić, czy potrafi od- na pierwszem miejscu, przy stole, 
czuć zmianę smaku wina czystego a 
pomięszanego z atramentem. Jestem 
wdzięczną pupilką, panie Lambert, nie 
chcę, by zanudzano mego wuja. 

— Czy mogę dopomódz pani? — 
zapytałem, pełen radosnej nadziei. 
Moglibyśmy zrobić kilka drobnych 
żartów. 

_ — Jest pan bardzo uprzejmy—od- 
rzekła uśmiechając się. Jeśli uda mi 
się dzisiejszy żart, dalsze starania bę- 
dą zbyteczne. 

Teraz uciekam, by się przebrać. 
Muszę wyglądać strasznie, gdyż wra- 
cam z kąpieli. Niech pan pamięta o 
zachowaniu powagi, w chwili, gdy p. 
Parker będzie wypijał swe wino, do- 
brze? ' i 

Pół godziny później, przy obiedzie 
poznałem resztę mieszkańców „Czar- 
nego Kota". Byli tam: młodzieniec o 
jowiałnej twarzy, nazwiskiem Mitchele 
z zawociu artysta; łysy pan, zwany 
Brocklebank, jak dowiedziałem się 
pózniej—adwokat zażywający "letnich 
wczasów, wreszcie p. Parker. Był to 
pozer, nosił monokl, miał krótko przy 
strzyżone wąsy i długie, starannie 
wyszczotkowane i wypomadowane, 
czarne włosy. Trudność, z jaką ptzy- 
chodziło mu ulokowanie monokla w 
oku, wskazywała na brak przyzwycza- 
jenia do noszenia tego szkiełka. Ro- 

mając po prawej stronie p. Edwards, 
na miejscu honorowem, Ożywiał on 
całe towarzystwo. Był to istotnie u- 
mysł żywy, miał on cały zapas kawa- 
łów do opowiadania, zabarwionych 
pierwszorzędnym dowcipem. Oczy 
jego błyszczały, a mimika ruchliwej 
twarzy podkreślała wypowiadane bon 
mot, To też przy stole panowała nie- 
zamącona wesołość. 

' Dowcip jego znalazł bogate źródło 
dla żartów, gdy przy końcu obiadu 
p. Edwards opowiedziała mu, po pew- 
nem wahaniu, historję butelki wina p. 
Parkera, który z miną bezradną wy- 
słuchiwał kazania ojca Chabelle, po 
wypiciu większej części zawartości fa- 
talnej dlań butelki. 

+ Nazajutrz, o óśmej rano, weszła 
do pokoju mego Marysia radośna i 
ożywiona przynosząc mi kawę i bułki. 
Zapytała mię, czy dobrze spałem? 
Ucieszyła się 'z twierdzącej odpowie* 
dzi, lecz nie była tem zdziwiona — w 
Guernescy spało się wszystkim do- 
brzel Spodziewała się, że nie będę 
odbywał poobiedniej siesty, jak to 
czyni p. Brocklebauk. Ach! jak on 
chrapiel Cóż :za śliczny dzień. Pragnę- 
łoy takiej pogody, na dzień swego Ślu- 
bu! Ach! nie jest to jeszcze zdecydowa+ 
ne, sprawa posagu była powodem od- 
sunięcia terminu tej szczęśliwej chwili. 

na półtora. roku więzienia, a Marjana Linde- 
pozostali na zasadzie dotychczas zło- 

  

a", 
Będzie pracowała i oszczędzała jeszcze 
bardziej... Ucieszyła się z monety, którą 
włożyłem do jej rączki. Oto suma, 
której nie mogłaby zaoszczędzić w 
ciągu trzech mawet miesięcy. Musi 
prędko schować to do skarbonki! 

Ubierając się układałem sobie plan 
dnia. Miałem wielką ochotę zaprosze- 
nia p. Edwards na spacer łódką, 
lecz oparłem się tej pokusie: wszakże 
celem mego pobytu tutaj, było znałe- 
zienie Lecatteau. Gdzież mogłem go 
szukać, jeśli nie na wybrzeżu, w miej. 
scu najbardziej ludnem? Z paletą i 
pędzlami, wyszedłem z pokoju, Panna 
ślicznie ubrana stała na dole. Poku* 
sa ogarnęła mię na nowo, gdy po- 
wiedziała mi, że wybiera się z wujem 
na dalszą wycieczkę, z której powró- 
ci dopiero wieczorem. Z radością 
przyjąłem propozycję przyłączenia 
się do towarzystwa, wybierającego 
się do Moulin Huet w poniedziałek 
po południu. 

Dzień cały spędziłem na wybrze- 
żu, mimo wyczerpującego upału, bacz- 
ną zwracając uwagę na wszystkich 
przechodniów i starając się manewro- 
waćj jak najlepiej pędzlem. 

Lecatteau nie pokazał się jednak 
na horyzoncie. Z opaloną słońcem 
twarzą wróciłem na obiad do hotelu. 
Ojciec Chabelle i Mitchell, wyšmie- 
wali bezlitośnie rezultat mych wysił- 
ków malarskich, nastawali bym oddał 
pod sąd ogółu mój obraz, Wreszcie 
właściciel hotelu podniósł kwestję, czy 
możnaby mi powierzyć odnowienie 
szyldu „Czarnego kota“. Jednoglošna 
odpowiedź brzmiała przecząco. 
fG Następnego dnia, w niedzielę, do- 
konałem odkrycia. Kiłkakrotnie próbo= 
wałem odcyfrować list, znaleziony w 
kieszeni Lecatteau, dotąd nie dało to 
żadnych rezultatów, brakło mi klucza 

Z SĄDÓW. 
Redaktor „Ekspresu Wileńskie- 
go'* skazany na 2 miesiące are- 

sztu i 3.000 zł. grzywny. 
W Nr 7 <Ekspresu Wileńskiego» z dnia 

7 stycznia 1926 roku ukazała się wzmianka 
p. t. «Jak to źle być lichwiarzem—łatwo do. 
stać się pod klucz». RY autor 

IC wyrok Sądu Pokoju, skazujący 
właściciela sklepu przy ul. Wielkiej 32 Ro- 
mana Rucińskiego za pobieranie nadmiarnych 
cen za artykuły pierwszej potrzeby na 1000 
złotych grzywny — nazwał skazanego <wy- 
rzutkiem z uczciwego kupiectwa wileńskie- 
0», inkryminując mu równocześnie «chęć 

Bradzego zysku». ь 
Wogóle cała wzmianka była stekiem 

obelżywych zdań pod adresem ogólnie sza- 
nowanego Romana Rucińskiego. 

Ruciński poczuł się tem obrażonym i w 
drodze prywatnego oskaiżenia pociągnął od- 
powiedzialnego redaktora <Kkspresu Wileń- 
skiego» Marka Latoura do odpowiedzialno- 
ści karnej z art. 533 i 540 cz II KK. 

W dniu wczorajszym redaktor odpo- 
wiedziainy <Ekspresu Wileńskiego» zasiadł 
na ławie oskarżonych. 

W imieniu oskarżyciela prywatnego wy- 
stąpili mecenasi Jasiński i Kulikowski. 

‚ Rozprawie przewodniczył sędzia Jodze- 
wicz. 

Do sprawy strony powołały cały szereg 
świadków. 

Świadkowie ze strony oskarżyciela jak 
Piotrowski, mec. Abramowicz, Redkowski i 
t.d. wydają o nim iaknajlepszą opinję, wska- 

, zując na okoliczność, iż Ruciński stale jest 
obieranym prezesem Związku Kupców, co 
jest najlepszym wyrazem jego niczem niepo- 
szlakowanej opinii. 

Ponadto w czasie przewodu sądowego 
wyjaśnia się, iż Ruciński został w li-ej in- 
stancji z zarzutu uprawiania lichwy uniewin- 
niony. 

Świadkowie oskarżonego Kładą w swych 
zeznaniach nacisk na nieobecność oskarżone- 
go w Wilnie podczas słedy omawiana 
wzmianka ukazała się w <Exspresie Wileń- 
skim». 

Do głosu dochodzą strony. 
„_ Mec. Jasiński domaga się surowego wy- 

miaru sprawiedliwości, wskazując na złą wo- 
ię oskarżonego, który w pogoni za sensacją 
nie waha się, jak to zresztą było z przema- 
wiającym, ludzi zupałnie niewinnych nazy- 
wać bandytami. 

Mec. Kulikowski uzupełniając wywody 
swego przedmówcy, wykazuje sprzeczność w 
zeznaniach świadków ze strony oskarżonego. 

W rezultacie przewodu sądowego, sąd 
wynosi wyrok, skazujący Marka Latoura za 
znieważenie Romana "Racińskiego w Nr 7 
<Rkspresu Wileńskiego» z dnia 7 I-25 r., roz- 
powszechnionym z j*go wiedzą na 2 miesią- 
ce aresztu i na : złotych grzywny z za- 
mianą w razie niewypłacalności na 6 miesię- 
cy aresztu. ! (s) 

Ё 

Literatura i Sztuka, 
© Magistrat Warszawy uchwalił na- 

grody miasta stołecznego Warszawy dla 
artystów malarzy, rzeźbiarzy i architektów, 
mające wynosić, każda, 15.000 zł. Mają być 
przyznane co rok w dniu 3-cim maja. Pię- 
kny gest, Do naśladowania ! 

© Wielka reprezentacyjna wystawa 
sztuki węgierskiej otwarta została w War- 
szawie, w gmachu Zachęty, Wernisaż zgrco- 
madził mnóstwo przedstawicieli rządu oraz 
zagranicznej dyplomacji. Wystawa (głównie 
obrazy) zajmująca pięć sal świadczy o wy- 
sia) ultūrze artystycznej narodu węgier- 
skiego. 

© Nowe polskie prawo autorskie 
zreformowane w Strasburgu, w Towarzyst- 
wie Prawodawstwa Porównawczego, przez 
p. Krzysztofa Biefikowskiego uznane zostało 
za najiepsze z istniejących w krajach cywi- 
lizowanych, 

‚ 0 «Tydzień Słowackiego» rozpoczął 
się w Krakowie, nabożeństwem žatobnem 
w kościele Marjąckim tudzież wykładami 
1 pogawędkami po szkołach, 
„, 0 Pablo Casdls największy dziś na 
świecie wjolonczelista, tota bene, imię jego 
brzmi Pau nie Pablo, wróciwszy do rodzin- 
nego swego miasta, Barcelony, z uroczy- , 
stości beethovenowskich w Wiedniu, oświad- 
czył przedstawicielom prasy, że poczytuje 
Wiedeń za najmuzykalniejsze, dziś jeszcze, 
miasto na kuji ziemskiej. 

© Pod otwartem niebem na plącu 
Katedralnym w Salzburgu będą i tego lata 
dawane widowiska teatralne. Zarządza je, 
jak w roku zeszłym Max Reinhardt, świeżo 
wróciwszy ze Stanów Zjednoczonych. Wy- 
stawione będą, Hoffmannsthala «ledermann» 
i Szekspira <Sen nocy letniej»' 

© Cenzura budapeszteńska zabroniła 
grać w „Budapeszcie wodewil francuski 
Achaume'a... po 14 przedstawieniach na sce- 
nie operetki. Przyczyna: niemoralna treść 
«przewidziana» w nowej węgierskiej ustawie 
prasowej. 

«© «Otello> w Kiška strojach 
wystawiony był temi dniami w Kopenhadze. 
Jago w smokingu, Desdemona 4 la garcon- 
ne w sukience po kolana, Publiczności i kry- 
tyce.. wcale się to nawet podobało. 

SPORT. 
P.erwszy mecz o mistrzostwo A 

„ klasy Wil. O. Z. P. N. 
Po rozłamie wśród piłkarzy polskich 

włądze wileńskiego okręgu piłkarskiego wy- 
powiedziały się przeciwko nowoutworzonej 
Lidze pozostając tym samym członkiem Pol- 
skiego Zw. Piłki Nożnej. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się pierw- 
sze spotkanie o mistrzostwo klasy A па- 
szego okręgu. W spotkaniu tym wezmą u- 
dział drużyny <Makkabi» i <Ognisko», które 
jako mistrz klasy B automatycznie weszło 
do kl. A, Debjut swój tegoroczny zaznaczyło 
«Ognisko» wysokocyfrowym wynikiem z 
«Pogonią», wobec czego dzisiejsze spotka- 
nie budzi powszechne zainteresowąuie. 
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Czekolada I KAKAO 
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GAS 
jest już do nabycia 

Chwilowo są w sprzedaży we wszystkich pierwszo - 

rzędnych skiepach nast. gatunki: 

Nr 22 CREAM-MILK (Czekolada śmietankowa) 

Nr 44 BLUE-GOLD (Czekolada wyborowa, gorzka) 
Nr 88 FAMILY (Czekolada wyborowa pėlgorzka) 
Nr 99 NOISETTE (Czekolada orzechowa) 

Trwałe powodzenie 

© ZAPEWNIAJĄ; 

wyrobom 'naszym 

Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, 
Najlepsze i najświeższe surowce, 
Wzorowe warunki higieniczne. 

do tej zagadki. Tego ranka przyszła 
mi nagła myśl: ze słów Mettersa wie- 
działem, że Lecatteau, zaniu dokonał 
próby rewizji, grasował w ' okolicy 
kilka dni. Nie zwróciłem uwagi na ten 
f.kt, który mnie nagle olśnił, Lecatteau 
oczekiwał rozkazu, czy też wskazó- 
wek. A więc—rozjaśniło mi się nagle 
w głowie — list ów dotyczyć miał 
pewnego dnia, pewnej daty. 

Sprawdziłem w kalendarzu dzień 
mego pierwszego spotkańia z Mettersem 
Był to czwartek 31 lipca. Jeśli rozu- 
mowanie moje było słuszne, musiał- 
bym odnaleźć w liście słowo «czwar- 
tek», lub «trzydziestego pierwszego». 
Po godzinie osiągnęłem doskonały 
rezultat, list brzmiał: 

— Prosżę spróbować trzydzieste- 
pierwszego,będzie nieobecny od dru- 
giej do szóstej, stużba też A dalej: 

—Druga. Poniedziatek dwudzie- 
stego ośmego lipca. 

Nie mogłem zrozumieć co ozna- 
czało słowo «druga». 

Napisałem do p. Mettersa dono- 
sząc mu o mem odkryciu. Gdy wy- 
szedłem, spotkałem p. Broclebank, 
snującego się po hoolu, wszyscy in- 
ni powychodzili już z hotelu. Zapro- 
ponował mi mały spacer, na który 
zgodziłem się chętnie. Niestety zbyt 
późno dowiedziałem się, że to co 
nazywał «małym spacerem» miało być 
marszem piętnasto-kilometrowym. 

Po powrocie byłem bardzo zmę- 
czony i zaraz po obiedzie położyłem 
Się spać, omówiwszy poprzednio 
szczegółowo jutrzejszą wycieczkę z p. 
Edwards. Z przyjemnością dowiedzia- 
łem się, że Mitchell miał malować, a 
profesor zabierał ze sobą młotek, by 
módz oddać się geologicznym po- 
szukiwaniom. Wybrałem więc skrom- 
nz zatrudnienie przy zapalaniu ogni- 

ska i przygotowywaniu herbaty. 
Dziewięć godzin głębokiego snu 

były dostatecznym wypoczynkiem, to 
też następnego ranka obudziłem się 
świeży i wypoczęty. Pogoda zapo- 
wiadała się prześliczna i z przyjem- 
nością rozmyślałem nad programem 
dnia, ubierając się szybko. Przed dru: 
giem śniadaniem miałem udać się na 
dalsze poszukiwania, popołudnie zaś 
spędzę nieco przyjemniej, nie postę- 
pując jednak wbrew mym obo- 
wiązkom, gdyż imoglem Lecatteau 
spotkać równie dobrze w Moulin 
Huet, jak tu w mieście. 

Dobrze znane pukanie przerwał 
tok moich myśli, Weszła Marysia, 
niosąc na tacy Śniadanie. 

— Dzieńdobry Marysiul Czy we- 
soła jesteś dzisiaj? 

Nie, Marysia nie była dnia tego 
wesoła. Była smutna, nawet bardzo 
smutna. Nie był to jej zwykły nastrój, 
zapytałem więc o powód tej zmiany. 
Tym razem byla oniešmielona. Powie- 

działa wreszcie, že czekala swego na- 
rzeczonego poprzedniego wieczoru. 
Przyszedł, lecz Odrazu udał się do 
pokoju p. Chabella, by pomówić z 
nim o interesach. Czekała do późna 
i wreszcie położyła się, nie widząc 
go. Ach, te interesy! Ileż to czasu 
straconego! Obiecał powrócić we 
czwartek i tym razem będzie pewnie 
mniej zajęty, ale |Jan miał zawsze 
mnóstwo spraw do' załatwienia. 

— Jan — zawołałem, z trudnością 
powstrzymując swe nagłe wzruszenie. 
Narzeczony twój nazywa się Jan? 
A jego nazwisko? 

To przechodziło najśmielsze moje 
nadzieje: naazwiskojego było.„ Lecatteau. 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Międzynarodowy Targ 
w Poznaniu. 

Targi Poznańskie mają ustaloną 
opinję zarówno w Polsce jak i wśród 
sk ch 

organizowane na; modłę europej- 
ską, a przytem reprezentujące wszyst- 
kie wartošci gospodarcze Polski, Tar- 
gi Poznańskie są realaym pomostem 
zbliżenia się i utrwalenia współpracy 
ospodarczej pomiędzy Zachodem a 
Wda: Z tego powodu zdołały 
wzbudzić tak znaczne zainteresowanie, 
iż na tegorocznym Międzynarodowym 
Targu w Poznaniu od 1 do 8 maja 
będzie reprezentowana gremjaln'e za- 
granica zarówno jak | przemysł kra- 
įowy. 

Z państw zagranicznych wezmą 
udział Francja, pod protektoratem rzą- 
du, Bełgja (wraz z kolonjami), Szwaj- 
carja, Włochy, Austrja, Czechosłowa* 
cja, kraje Bałkańskie, Bałtyckie, Skan- 
dynawskie, poza tem Turcja, Persja i 
Stany Zjednoczone. Z krajów tych na 
Targi przybędą liczne wycieczki. 

Również i krajowy przemysł na 
Targach weźmie walny udział. Ze 
wszystkich ośrodków Polski od Gór- 
nego Śląska aż po Gdańsk, od War- 
szawy aż po Lwów i Kraków, . stąd 
po Wilno i Wołyń zjadą na Targi ty- 
siączni goście ze wszystkich sfer go- 
spodarczych. ; 
‚ Рггу Targach Poznańskich działa 
©d dwuch lat intensywnie Wydział 
Zagraniczny. Działalność Wydziału 
polega z jednej strony na wyczerpu- 
jącem oświetleniu stosunków panują 
cych na rynkach zagranicznych oraz 
przekazywaniu otrzymywanych wiado- 

  

mości z pierwszego źródła na uży- 

>. 
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tek polskim sferom przemysłowo-han- 
dłowym. Targi posiadają własną zor- 
ganizowaną służbę informacyjną. Cy- 
fry obejmują zgórą 80-ciu korespon- 
dentów i przedstawicieli, pracujących 
dla Targów w ważniejszych centrach 

spodarczych zagranicy. Na tej dro- 
dze uzyskane wiadomości dostarcza- 
ne są stale przez Targi instytucjom i 
firmom krajowym. W ten sposób do- 
konuje się celowa współpraca gospo- 
darcza Polski z zagranicą i ekspansja 
polskiego przemysłowca i kupca na 
zewnątrz. 

Spodziewać się należy, że tego- 
róczny Międzynarodowy Targ w Po- 
znaniu od 1 do 8 maja odda rzetelne 
usługi, większe niż poprzednie, życiu 
gospodarczemu w Polsce. 

INFORMACJE. 
Wzrost oszczędności w P.K'O. 

Ruch oszczędnościowy w kraju 
stopniowo i stale wzrasta. Stan о- 
szczędności, złożonych w P K. O,, 
wynosił w 1924-ym roku — 5.700 tys. 
złotych, w roku 1925—5 040 tys. zł., 
w r. 1926 — 9.800 tys. zł. W końcu 
ubiegłego roku, dzięki ustabilizowa- 

„miu się naszej waluty i ogólnej po- 
prawie stosunków gospodarczych w 
kraju, ruch oszczędnościowy. wzrósł 
niepomiernie i nadał z miesiąca na 
miesiąc wzrasta. W dn. 31 marca r.b, 
stan oszczędności, złożonych w P.K. 
Q. wynosił ogółem 31.984 305 zł, w 
tem: kont zwyczajnych wkładów o- 
Szczędnościowych 116552 na sumę 
31.106 830 zł., kont, wkładów nremjo- 
wanych 9.464 na sumę 361.185 zł. i 
kont wkładów złotowych w złocie 153 
nA sumę 296.290 zł obiegowych. W 
porównaniu ze stanem oszczędności 
z 28 lutego b.r. suma oszczędności 
Wzrosła w marcu o 3.011 451 złotych. 

przeciągu ubiegłeg kwartału su- 
ma oszczędności wzrosła o blisko 7 
i pół miljona złotych, przyczem wy- 
dano 10.280 nowych książeczek о- 
Szczędnościowych zwykłych. 

Jeśli ruch oszczędnościowy w 
kraju nadal wzrastać będzie w ta- 
kiem samem tempie, to wkrótce pod 
tym względem dorównamy zagranicy. 

Obniżenie taryfy na węgiel. 

Minister komunikacji podpisał roz- 
Porządzenie, mocą którego taryfa na 
zewóz węgla na linji wiodącej do 
rawskiego Młyna (stacja graniczna 

Z Niemcami) zostaje z dniem 15-go 
ietnia na okres 6 miesięcy obniżo- 

ба z 10.90 zł. za tonę do 6 zł. Roz- 
Dorządzenie to ma na celu skierowa- 

kaj polskiego węgla na Szczecin i w 
tów sposób odciążenie naszych por- 

Produkcja stali na G, Siąsku. 
Produkcja stali surowej w zjednó- 

$zonych hutach Królewskiej i Laury 
taydgnęła w marcu br. 33,600 ton. W 

<Ф Posób huty te nietylko przekro- 
by "swą produkcję przedwojenną, 
di wogóle osiągnęły w tym miesiącu 
Uk rekordową za cały 56 letni okres 

'8o istnienia. 

Bilans Banku Polskiego. 

k Bilans Banku Poiskiego za III de- 
Sdę marca wykazuje wzrost zapasu 

cy cu tj. złota i srebra o 87 tysię- 
ły Złotych (152 milj. zł... Zapas wa- 
17 i dewiz zmniejszył się brutto o 
co Milj. zł do sumy 234,5 milj. zł. 
w..!łomaczy się, zapotrzebowaniem 
Ni na pokrycie zobowiązań — рай- 

ni owych, przypadających na 1 kwiet- 
teją wynoszących 14 milj. zł. pary- 

wych. 
° Porifei wekslowy  powiekszyt  sią 
umę 7,3 milj. zł. (351.8 milj. zl.);   

pożyczki zabezpieczone zastawami ро- 
większyły się o 815 tysięcy zł. (12.9 
milj. zł.). Salda na rachunkach żyro- 
wych i innych zobowiązań jak zwykle 
na uliimo zmniejszyły się o 524 mili. 
zł. (211.1 milj. zł.) Zobowiązania na 
rachunkach w walucie zagranicznej i 
reportowe wzrosły o 1.1 mili. zł. 
(35.7 milj. zł.) Obieg biletów banko 
wych zwiększył się o 407 milj. zł. 
(668.4 milj. zł), przyjęty natomiast 
do zapasów Banku stan polskich mo- 
net srebrnych i bilonu zmniejszył się 
o 13 milj. zł. (1.8 milj. zł.). lane po- 
zycje bez większych zmian. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 8 
A e У Wi ы 
iemioplody: loco Wilno 42.50 — 

43,50 zł. za mó klg., owies 38—42.50 (zależ- 
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 AE. 

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

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 116 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 95 — 110, 60 proc. 80 — 00, 

a La R TERA razowa ‚ oflana 80—90, ną 
60—70, į jenna 55—60. 

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

Kasza manna amerykańska 157-160 gr. za 

pe Ea A егапа , perłowa pęczak 
50—60, jaglana 10-80. > 

Mięso wołowe 250 — 260 gr. za 1 kg., 
cielęce 140—160, baranie 240—260, wie- 
rzowe 260—280, schab 280—300, boczek 

280-—300, szynka świeża 300--320, wędzona 
380—400.+ 
4% Sapas La ar patei 1 gat. 4.00 — 

й t. — , szmajec wieprzowy 
450. sadło 380—400. = 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--240, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ser tw; wy 180 — 200, masło nieso- 
lone 700 — 750, soione 550 — 600, desero' 
we 780—800. 

Owoce: jabłka 180—200 gr. za 1 kg., gru- 
szkl 2500300, 0 e 

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

cebula 100-110, marchew 20—25 gr. za 2 

  

pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za lkg., brukiew 20—25, rki  kwasz. 
1000—1200 gr. za 100 szt., 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 130-140 (w hur), 140-150 
(w detalu), kostka 165 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 480500, śnięte 350-380 
za 1 kg, szczupaki żywe 420—450, śnięte 
300—320, okonie żywe 420—480, śnięte 300 
—350, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
karpie żywe 380-420, śnięte 280-300, leszcze 
żywe 450-480, śnięte 380—400, sielawa 180— 
250, wąsacze żywe 420-480, śnięte 320—350, 
sandacze 300—350, sumy 200—250, miętuz 
180—220, stynka 120—150, płocie 150—20' 
drobne 50—100. 

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

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 kwietnią 1927 s. 

Dewizy i waiuty: 
Tranz Sprz. Kupno. 

Dolary 8,91 8.93 8,89 
Funty angielskie 43.48 43.59 41,37 
fiolandja 358,12 i pół. 359,02 357,23 
Londyn 43 47 43,58 43.36 
Nowy-Vork 8.93 8.95 8,91 
Paryż 35,10 35,19 35,01 
Praga 26.51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,12 17255 171,69 

Wiedeń 125.85 126.14 . 125.52 
Włochy 43.30 43,41 43,19 

Papiery Procentowe 
5 proc. prem. poż. dolar. 52,75 53 
4 proc. listy kredytowe ziemszie 48,25 
6 proc. obligacje m. Warszawy z 1925-16 34,25 

5 рг. pożyczka konw. 61,50 61,75 
Dolarówka 56, — 57.— 55— 
6 proc. pożyczka dolarowa 84,75 
Pożyczka kolejowa 103 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 86.50. 
8 pr, Państw. Banku Rol. 86. 86,50 
4,5 proc, Ziem. zł. 53,75 57.25. 
5 proc. warszawskie zł. 60, 
8 proc. warsz. złot. 73,50 

* GIEŁDA WILENSKA, 
Wilno, dnia 8 kwietnia 1927 r. 

Banknoty. 

Marki niemieckie 2, 111/2 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 44,50— 44,00 

_KRONIKA 

  

SOBOTA 

9 Du Wsch, sł. o g. 4 m. 57. 

Marji Kieof. Zach. sł. o g. 18 m. 19 
Jutro 

Ezechleja M. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
z Meteorologji Uś. B. 

z dnia 8 —iV 1927 r. 

Ciśnienie | 152 
šrednie 

Temperatura 
rednia ) BR 

НЕ 

} Południowy 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr 
przeważający 

znane zostało przez komisje obywa* 
telskie, 

— Godziny handlu przed świę: 
tem. Stowarzyszenie Kupców i Prze- 
mysłowców podaje do ogólnej wia- 
domości wszystkich zainteresowanych, 
iż 10 kwietnia jako w ostatnią nie- 
dzielę przed świętami Wielkiej Nocy 
sklepy mogą być otwarte od godziny 
1-ej do 6-ej, z mocy samej ustawy 
bez potrzeby uzyskania  jakiegokol- 
wiek zezwolenia. i 

— (0) Wycieczka Polaków ame' 
rykańskich. Dnia 7 kwietnia w Ma- 
gistracie, pod przewodnictwem wice- 
prezydenta p. Łokuciewskiego, odby- czony do wywłaszczenia wynosi 2 ha - 
ło się zebranie organizacyjne, zwoła- 

o 

być uprzednio zatwierdzony przez 
władze. 

Żłobki te dozorowane przez far 
chowy personel przyjmować będą nie- 
mowlęta nie starsza ponad 15 mie- 
sięcy. Każde niemowię musi mieć 
swoje łóżeczko, których ilość w jed- 
nym pokoju nie może przewyższać 
dwunastu. Żłobki przeznaczone są 
wyłącznie dla dzieci ”drowych, chore 
będą izołowane w samym żłobku lub 
w mieszkaniu matki. 

WOJSKOWA. 
— Rekolekcje dla wojska. W 

dniu dzisiejszym o godz. 6 po poł. 
]. Е. ks. Biskup Bandurski wygłosi 
w kaplicy Jezusa Chrystusa Króla 
(koszary  Ignacowskie) konferencję 
wielkopostną dla oficerów garnizonu. 

W doiach 10, 11, 12 i 13 b. m. o 
godz. 6 po poł. orąz 14:ego o 9 ra- 
no w.tejże kaplicy odbędą się reko- 
lekcje dla podoficerów garnizonu. 

SZKOLNA. 
— (x) Kursa kwalifikacyjne 

dla nauczycicistwa szkół pow- 
szechnych. Wzorem lat ubiegłych 
inspektorat szkolny m. Wilna przy« 
stąpił ostatnio do organizowania 
kursów wakacyjnych kwalifikacyjnych 
dla nauczycielstwa szkół powszech- 
nych. Wobec braku jednak odpo- 
wiednich funduszów na pomieniony 
cel inspektorat zwrócił się w dniu 
wczorajszym do Magistratu m. Wilna 
z prośbą o udzielenie mu, tytułem 
zapomogi 2.000 zł. Jak nas informu- 
ja Magistrat powyższej prośbie praw- 
dopodobnie zadośćuczyni. 

— Termin zgłaszania kandy- 
datów do szkoły głuchoniemych. 
W dniach 11 i 12 b.m. w godzinach 
od 3—5 po poł. w lokalu szkoły dla 
głuchoniemych przy ulicy Witoldowej 
Nr. 37 odbędzie się przyjmowanie 
kandydatów do szkoły głuchoniemych 
w roku szkolnym 1927/28. 

: POCZTOWA. 
— (x) W sprawie oplat pocz- 

towych za ;skrytki i przegródki. 
Wobec mylnego stosowania taryfy 
odnośnie do opłat za skrytki poczto- 
we i przegródki, odnóśne władze wy- 
jaśniają, iż w zamiejscowym okręgu 
doręczeń urzędów pocztowych, prze- 
syłek pieniężnych zasadniczo nie do- 
ręcza się przez organa pocztowe, prze- 
to od adresatów zamieszkałych w za- 
miejscowym okręgu doręczeń może 
być pobierana tylko opłata za skrytki 
dla przesyłek listowych i gazet, wy- 
nosząca według obowiązującej taryfy 
1 złoty miesięcznie. 

— Rozszerzenie _ stacji 
chinowicze. Wowec konieczności roz- 
szerzenia stacji Ołechnowicze położo- 
nej w powiecie Wilejskim wojewódz- 
twa Wileńskiego i urządzenia rowu 
odwadniającego stację. w myśl rozpo- 
rządzenia Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej opartego o odnośny dekret i 
uchwałę Rady Ministrów dokonane 
zostanie przymusowe wywłaszczenie 
gruntow należących do mieszkańców 
wsi Olechnowicze. Obszar przezna- 

486 m:. Wykonanie tego powierzone 
U wagi: Pochmurno. Przelotny o- ne dla omówienia sprawy przyjęcia zostało ministrowi komunikacji w cza- 

d. Mgła. Minimum za dobę—+-3 0. Maxi. 
oj mj dobę--8. Tendencja barometryczna 
wzrost ciśnienia. 

MIEJSKA. 
— (0) Z posiedzenia komisji 

do zbadania gospodarki na 
rzeźni miejskiej. Daia 7 kwietnia 
odbyło się pierwsze posiedzenie wy- 
łonionej przez Radę miejską specjal: 
nej komisji dla zbadania gospodarki 
na rzeźni miejskiej. Na przewodni- 
czącego komisji został wybrany sę- 
dzia Siemkiewicz, na sekretarza p. 
Rudnicki. Następnie komisja uchwali- 

ła zwiedzić dziś, dnia 9 kwietnia o 
godz. 1ej w całym swoim pełnym 

składzie rzeźnię miejską, a po zwie- 
dzeniu rzeźni ustalić datę następnego 
osiedzenia. ; 

ох (o) Baczność, rowerzyści, 
Dnia 1 maja uplywaztermin R: 
wania nowych numerów rowerowych. 
Ci, którzy po tym terminu będą wy- 
jeżdżłać na miasto bez nowych 
numerów, będą  zatrzymywani 

przez policję i pociągani do odpowie- 
działności. Zaznaczyć należy, że w 
roku ubiegłym wykupiono było 1260 
numerów rowerowych, w roku zaś 
bieżącym dotychczas jeszcze nikt nie 
zglosił się do Magistratu celem wy- 

'upu numeru rowerowego. 
— (o) Zawieszenie przedsta- 

wień w teatrach i kinach. Władze 
administracyjne zarządziły, że w dn. 
14, 15 i 16 kwietnia r. b., to jest w 
wielki czwartek, piątek i sobotę przed- 
stawienia w teatrach i Kinach ze 
względu na uroczysty religijny cha- 
rakter tych dni, będą zawieszone. Mo- 
ga odbywać się jedynie przedstawie- 
nia i koncerty o charakterze religij- 
nym. 

Ё — W sprawie prac obywa- 
telskich komisji przemeldunko- 
wych. związku z ukończeniem 
prac obywatelskich komisji przemel- 
dunkowych dowiadujemy się, że wszy- 
stkie sześć komisyj  żarejestrowały 
przeszło dwadzieścia tysięcy osób 
dorosłych Oraz sześćdziesiąt tysięcy 
dzieci i młodzieży do lat osiemnastu. 
Przyznano obywatelstwo 31.000 oso- 
bom, odmówiono z racji braku wy- 
maganych warunków prawnych 28 
tysięcom osób. ` 

Obecnie komisja likwidacyjna wy- 
daje zaświadczenia o przyznanie o- 
bywatelstwa. Prace te nie są jeszcze 
ukończone, gdyż pozostaje do Wy- 
dania 10.000 osobom oraz młodzieży, 
rodzicom których obywatelstwa przy: przerw w pracy. Lokal. żłobka. musi wiedni protokół i wprowadzając 

wycieczki Polaków amerykańskich, 
którzy w liczbie 600 osób mają w 
ciągu 2-ch miesięcy objechać całą 
Polskę. Na pobyt w Wilnie został 
wyznaczony cały dzień jeden, przeto 
na członkach wileńskiego komitetu 
przyjęcia wycieczki leży obowiązek, 
przy porozumieniu się z przedstawi- 
ciełami różnych zrzeszeń kulturalnych, 
ekonomicznych'i fachowych, przygoto- 
wanie szeregu najtreściwszych druków 

ZNA o różnych dziedzinach 
życia polskiego w naszej dzielnicy. 

Ze względu na wielką liczbę uczest- 
ników, jest koniecznem podzielenie 
ich na kilka grup i w tym celu po- 
trzebna jest większa liczba przewodni 
ków po Wilnie, których musi dostar- 
czyć młodzież akademicka. 

yjazd wycieczki spodziewany 
końcu lipca, : 

Dalsze szczegóły przyjęcia wyciecz- 
ki będą omówione na następnych po- 
siedzeniach. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Zakończenie strejku robot- 
ników czyszczących wagony. W 
dniu wczorajszym podawaliśmy, że о- 
negdaj robotnicy zatrudnieni w pry- 
watnem przedsiębiorstwie prowadzą- 
cem z ramienia dyrekcji mycie i czy- 
szczenie wagonów kolejowych rozpo- 
częli strejk domagając się podwyżki 
50 procentowej. W dniu wczorajszym 
robotnicy ci, nie wskórawszy nic 
strejkiem przystąpili do roboty, 

— (o) Zapomogi dla pracow- 
ników umysłowych. Jak się dowia- 
dujemy, miaradajne władze zdecydo- 
wały zasadnczo wypłacić pozbawio- 
nym pracy pracownikom umysłowym 
kwietniowe zapomogi doraźne jeszcze 
przed świętami Wielkiej nocy, Odpo- 
wiednie kredyty będą wyasygnowane 
w dniach najbliższych. 

— W sprawie urządzania i 
utrzymywania żłobków dla nie- 
mowiąt w zakładach pracy. W 
myśl rozporządzenia Ministerstwa P. 
i O. S$. właściciele zakładów pracy 
zatrudniających ponad sto kobiet obo- 
wiązani są do urządzania i utrzy- 
mywania żłobka. Żłobek taki może 
być utrzymywany . kosztem własnym 
lub też wspólnie z innymi przedsię- 
biorcami albo powołanymi do tego 
stowarzyszeniami i znajdować się mu- 

jest 

cie najbliższym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— T-wo Miłośników Fotografji. 

W/ poniedziałek 11-g0 kwietnia, o g. 
6.:j wiecz. w lokalu, użycz. przez Dy- 
rekcję Ubezpiecz.,—ul. Mickiewicza 1 
odbędzie się pierwsze z szeregu  za* 
powiedzianych  zebranie— pogadanka 
fotograficzna, z dyskusją, na temat 
„Fotogrefja amatorska jaką jest, a ja- 
ką być powiana*. Pogadankę wygłosi 
prof. Jan Bułhak. Wstęp dla człon: 
ków oraz wprowadzonych gości bez- 
płatny. Następna pogadanka odbędzie 
się po świętach, 25-go kwietnia, w 
poniedziałek na temat: aparaty ama- 
torskie oraz objektywy,—wygłosi inż. 
W. Krukowski, Prócz tego będą de- 
monstrowane przyrządy amatorskie 
pomocnicze (apar. do powiększeń, 
statywy, ekrany it.p.) wykonane przez 
Prezesa T-wa P. Okt. Rackiewicza, 
najtańszymi środkami amatorskimi, 
w/g własnych pomysłów. 

— Odczyt <Q gruźlicy». Staraniem 
towarzystwa <Samopomoc Matek» w niedzie- 
ię 10-go b. m o godz. 4-ej pp. punktualnie 
w lokalu <Kropli Mieka» M. Pohulanka 1, 
odbędzie się odczyt dr. Wasilewskiego <O 

gru icy». Ze względu aa szerzącą się wśród 
lzieci i młodzieży gruźlicę Zarząd tow. za- 

prasza rodziców, wychowawców i wszyst- 
kich komu dobro dzieci polskich leży na 
sercu. Wstęp ną odczyt 25 
ków tow. i matek stącyjnych bezpłatnie. 

— Zwyczajne walne zebranie człon- 
ków Wileńskiego Towarzystwa Przeciw- 
gruźliczego odbędzie się w niedzielę dnia 
24 IV. r. D» o godz. 4-ej po południu w lo- 
kalu Poradni Wil, T-wa Przeciwgruźliczego 
(Żeligowskiego 1) z porządkiem następują- ns 

1. Wybór przewodniczącego, 2. Sprawo- 
zdanie Zarządu z działalności T'wa, 3. Spra- 
wozdanie Komisji Rewizyjnej, 4, Wybory 
uzupełniające Zarządu, 5. Wybory Komisji 
Rewizyjnej. 
"W. razie 

nie odbędzie 
5-ej pp. 
na ilość 

braku quorum następne zebra- 
się tegoż samego dnia o godz. 

1 będzie prawomocne bez względu 
obecnych osób. zł 

RÓŻNE. 
— Wyjaśnienie. W niedzielnym 

numerze „Słowa* podaliśmy wiado- 
mość o przyjęciu przez Pana Woje- 
wodę delegacji robotników zatrudnio- 
nych przez „Spółkę Inżynierów Ki- 
jowskich*, którzy prosili o interwencję 
z powodu 'nie wpłacenia zaległych 
zarobków przez Spółkę. 

W związku z tem Spółka Kijow- 
skich Inżynierów komunikuje nam, że Ś 

si blisko zakładu pracy, aby robotni- już w dniu 28 sierpnia 1926 roku go 
ce mogły karmić piersią swe nie- upoważniła rząd do wypłaty robot- 
mowlęta podczas przysługujących im nikom należności podpisując odpo- 

od- 

+ wienie <Snu> w <Reducie>. KOLEJOWA” w. 
Ole- 

gr. Dla człon- swens, Rapsodja węgiesska— Liszta oraz war- 

We wtorek 12-.go kwietnia odbę- 
dzie się w Mołodecznie uroczysty 
akt otwarcia Starostwa nowego po- 
wiatu Mołodęczańskiego. Powiat Mo- 
łodeczański utworzony został na 
podstawie ostatniego podziału admi- 
nistracyjnego Ziemi Wileńskiej drogą 
wydzielenia szeregu gmia z powiatu 
Wilejskiego i pow. Duniłowieckiego. 

d szeregu miesięcy w Mołodecznie 
mieściła się ekspozytura powiatu pro- 

powiednią klauzulę do umowy z tem, 
że wypłacone sumy będą potrącane 
z sum należących Spółce od rządu. 
W ten sposób o ile robotnicy nie 
otrzymali należnych pieniędzy to 
stało się to nie z winy Spółki. 

— (x) Rozsyłanie list składek 
przez tow. „Chleb dzieciom”. Ko- 

“ mitet Wojewódzki „Chleb dzieciom“ 
w Wilnie, prezesem którego jest 
prezes Wil. Dyr. Poczt i Telegr. p, 
Jan Popowicz, rozpoczął rozsyłanie 
do wszystkich urzędów wileńskich 
list składek na rzecz instytucji „Chleb 
dzieciom*, zamiast '/ wizyt Wielka- 
nocnych. 

— Dwaj Wilnianie wyruszają 
w podróż dookoła świata. Po- 
jutrze wyrusza z Wilna dwóch śmia- 
łych turzystów, którzy do roku 1935 
postanowiłi obejść 64 tysiące kilomet- 
rów przechodząc przez Polskę, Cze- 
chy, Austrję, Szwajcarję, Francję, Hi- 
szpanję, Północną Afrykę, Australję, 
Azję, Amerykę, przez Rosję—do Pol- 
ski. Śmiałą tą podróż sportowo-nau- 
kową przedsięwzięli pp. Józef Kle- 
mensiewicz, botanik i Jan Schabow- 
ski, literat—porucznik rezerwy. Jest to 
pierwsza podróżfnaokoło świata przed- 
sięwzięta przez wilnian. 

— (x) Prośba T-wa Przyjac'ól 
Nauk Jak wiadomo Magistrat m. 
Wilna przystąpił w ostatnim czasie do 
przeprowadzenia kanalizacji przy ul. 
Lelewela, przyczem koszta skanalizo- 
wania poszczególnych posesji ponosi 
właściciel danej nieruchomości. 

Gmach Nr. 8 przy tejże ulicy, 
jest jak wiadomo własnością Wilen“ 
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
które nie mając na skanalizowanie 
tego gmachu odpowiednich fundu- 
szów, zwróciło się w dniu wczoraj: 
szym do Magistratu z prośbą o prze- 
prowadzenie kanalizacjj w tymże do- 
mu ma koszt Magistratu, 

TEATR i MUZYKA. 
— «Reduta» na Pohulance. Wzno- 

Dziś o g. 8-ej 
Zespół Reduty na Pohulance wznawia 

«Sen» —F. Kruszewskiej, który ołał wiel-. 
kie zalnteresowanie i ożywione dyskusje za- 
równo o treści utworu, jak i inscenizacji je- 
go w e o а 

— «Reduta». ožegnaln t 
<Perskiego Oka». Sympatyczny testi 
„«Perskie ОКо» daje dziš o godz. 430 pp. po 
sia gas t 50 gr. do 5 zt. ostatni 
'wysteęp z nieco zmienionym programem p. t. 
Five O'clock u Zuli z talie, Gabago eż 

sp х + S oe i baletem na czele. 
ra ego występu zie stunek 

<a la MAZ o a) 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <W 

rajskim ogrodzie». Dziś i jutro ostatnie 
wa przedstawienia nadwyraz interesującej 
niezmiernie barwnej sztuki R. Bernauera i 

Oesterreichera «W rajskim ogrodzie». Okazu- 
je się, że publiczność wileńska jest równie 
żądna widowisk sensacyjnych, jak warszaw- 
Ska, gdyż powodzenie tej sztuki w Wilnie 
stosunkowo równa się powodzeniu jakie mia- 
ła ta komedja w Warszawie. Ze względu na 
wyjazd niektórych wykonawców na urlopy, 
<W rajskim ogrodzie» w poniedziałek ustąpi 
miejsca najnowszej sztuce St. Kiedrzyńskie- 
go «Nie trzeba się niczemu dziwić». 

— BRremjera poniedziałkowa. Pomi- 
mo tego iż tegoroczny charakter Teatru Pol: 
skiego jest raczej rozrywkowy, największem 
powodzeniem w sezonie bieżącym daktyty 
się sztuki o /podkładzie głębszym jak np. 
<Wino, kobieta i danciag», «Spadkobierca», 
«Uśmiech fosu» i t. d.; premjera poniedział- 
kowa «Nie trzeba się niczemu dziwić» — 
St Kiedrzyńskiego należy do rzędu tych 
ostatnich, a ze względu na swoje aktualne i 
sensacyjne tło, świetną budowę, no i Iwi 
pazur znakomitego autora, niewątpliwie, 
weźmie rekord powodzenia tak samo u nas 
w Wilnie jak to ma miejsce obecnie w War- 
SZAWiE, 
dnia, 

atrze Polskim, W niedzielę o g. 3 m. 30 
pp. grany będzie świetny <Jedyny ratunek>— 
Molnara. W akcie ili-cim próba generalna 
z jednoaktówki <Ząb za ząb». 

— Poranek niedzielny w Teatrze 
Polskim. Poranek niedziejny w Teatrze 
Polskim przedstawia się nader interesuj 
Wystąpi na nim znany pianista Józef 
czyński, laureat Konserwatorjum  Petersbur- 
skiego, którego Wilno od czasu wojny nie 
słyszało. W programie m.i. po raz pierwszy 
odegrana Rapsodja Neapolitańska współ- 
czesnego komoozytora włoskiego M. Caste]- 

naovo-Tedesco. Ponadto szereg utworów 
Chopina, Sonata appassionata — Beetho- 

gdzie ta komedja stała się sensacją a 

Niedzielna popołudniówka w Te. 5772 
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Uroczyste otwarcie Starostwa Mołodeczańskiego” 
wadząc prace organizacyjne. 

Uroczysiego otwarcia dokona wo- 
jewoda wileński p. Władysław Racz: 
kiewicz. Program uroczystości prze- 
widuje: o godz. 14-ej spotkanie władz 
na dworcu kolejowym i powitanie 
przez komitet. Następnie po powita- 
niu władziprzez delegacje miejscowego 
społecz. odbędzie się właściwy akt 
otwarcia Starostwa i poświęcenie gma- 
chu, poczem nastąpi przysięga sołtysów 

(TU AE TAI STS RER еч лщч 

Od administracji, 
Do dzisiejszego numeru za- 

łąciamy trójbarwny prospekt z 
przepisami na szereg smakoły- 
ków wielkanocnych. Przepisy d-ra 
Oetkera, sławne od dziesiątka lat na 
zachodzie Europy, obecnie znajdują 
także w Polsce coraz szersze zastoso- 
wanie. Niedawno temu preparaty d-ra 
Ostkera nagrodzono na wystawie 
Hygjeniczno-Spożywczej we Lwowie 
złotym medalem. Pieczone według 
wskazówek d-ra Ostkera mazurki, ba- 
by, placki i torty udać się muszą, są 
przytem smaczne, zdrowe i tanie. 
Słusznie wskazuje prospekt na to, że 
można być oszczędnym, a mimo to 
nie odmawiać sobię w domu tego, 
co uprzyjemnia życie. 

Kto dzisiejszego prospektu nie 
otrzymał, niechaj zwróci się po bez- 
płatne dostarczenie wprost pod adre- 
sem: Dr. A. Ostker, ZOliva; stamtąd 
otrzymać można również bezplatnie 
książeczkę z przepisami. 
(GFRREIRZEAZWPORAWAGZBA ZTRAWOTZTAWOGEZA 

1900-1028. Gdezył PŁ T .00—19.25. czyt pt. <Twórczość 
Adama Mickiewicza» — 3243 prof. Konrad 
Górski. (Dział <Literatura Polska»). 

19.30 -19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Pogawędka z działu <Ra- 
taa vat dr. Marjan St,powski. 
.10—: . Prze! Ini plama rwa. Przypuszczalnie 

, 20.30. Koncert wieczorny. Muzyka lekka. 
„4.2200. Sygnał czasu. Komunikaty. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z 
Cukierni <Gastronomja». 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Podrzutek. W kościele Św. Kata- 

rzyny znalez'ono dziecko płci męskiej w wie: 
ku około 3 tygodni. 

, Podrzutka skierowano do przytułku 
Dzieciątka Jezus* 

_ — Kradzież bielizny. W nocy na 8 
bm. za pomocą odewrania 2 kłódek od stry- 
chu w domu Nr 5 przy ul. Sotjaniki skra- 
dziono bieliznę na szkodę Anny Trapuńskiej 
oraz Cypy Rywkinowej wartości 2000 zł. 

— Ujęcie bandyty. Policja zatrzyma- 
ła Alfonsa Balińskiego, który w dn. 5 bm. 
na 12 klm. szosy Niemeńczyńskiej dokonał 
napadu rabunkowego na Kleopa Kierało- 
wą (w. Naszunce gm, Niemeńczyńskiej). 

rabowane 2 owoce, 16 klg, słoniny 
oraz 102 zł. gotówką zwiócono poszkodo- 
wanej. 

zc = 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z artykułem wstępnym w 

Nr 73 Kurjera Wileńskiego z dnia 30 marca 
1927 r. my, niżej podpisani, nauczycieje gmi- 
ny drujskiej, leonpolskiej i części przebrodz- 
kiej, zebrani z okazii konferencji rejonowej 
w Drui dnia 2 kwietnia 1927 r. oświadcza” 
my co następuje: > 

, P. Inspektor Szkolny Próchnik odkąd z 
nim współpracujemy, w prący swej powo- 
duje się wytyczaemi zawartemi w okólniku 
p. ministra Bartla z dnia 19 listopada 1927 r. 
i realizuje je systematycznie i wytrwale. 
Mając na względzie interesy Państwa oraz 
oświaty i potrzeby kulturalne * miejscowe: 
ludności, czuwał nad tem abyśmy pracowali 
bez tarć i niezadowoleń ze strony miejsco- 
wej ludności, ku pożytkowi wszystkich oby- 
wateli, niezależnie od ich wyznania, narodo- 
wości lub pochodzenia. Wskazywał nam na 
to staje, by szanować wszystko, co stanowi 
odrębności kulturalne, wyznaniowa i naródo- 
we judności i to, co dziecko przynosi z ro- 
dzinnego domu, a więc przedewszystkiem 
język domowy dziecka. 

Najlepszym dowodem tego, jaki ma wy- 
nik kilkoletnia praca p. Inspektora Próchni- 
ka jest ogólny szacunek, jakim go otaczają 
wszystkie warstwy miejscowej ludności. 

Anonimowy artykuł Kurjera Wileńskie- 
go uważamy za jedno z ogniw akcji, zmie- 
rzającej do niegodziwego naduży ia „okól- 

p ministra Bartla, w celu rycia an- 
lskiej propagandy politycznej, pewnego 

działaczy miejscowych. 
) W. Kleśfa, (—) K. Galiński, (—) L. 

Michalski, (—) R. Wiśniewski, (—) J. Tur- 
biak, (—) Wł. Bogaczyk, (—) M. Waniewicz, 
t1—) Z. Chojnicki, (—) M. 
W. Nadolska, (—) M. Stawińska, (—) J. Ja- 
worska, (—) L. Muchówna, 

co, szewski, (—) W. Zychówna, (—) Z. Baluba- 
Mu. szówna (—) K. Celiński, (—) S. Szurlej, 

(—) W. Mickiewicz. 

okolowski, (—) 

(—-) B Bohu- 

    

NAJLEPSZE KSIĄŽKI! 
ŻĄDAĆ BEZPŁ PROSPEKTÓW. WARSZ KREDYTOWA 1   
  

jacje tegoż kompoz 
e Wejn-klagen. B 
1-ej pp. 

„ Bilety do nabycia w kasie Teatru Pol- 

tora na temat J. 5. Ba- 
oczątek wyjątkowo o g. | 

Lampa Kwarcowa „Bach* | 
nowa, na prąd stały do sprzedania. 

Oglądać od 4—5-ej Targowa 9 m. 18     

skiego od 1l-ej r. do 8ej w. bez przerwy. 
— Oratorjum Haydna, Zapowiedzia- 

ny na jutro — niedzielę palmową wielki @ 
koncert religijny odbędzie się w sali <Lutnia» - 
(A, Mickiewicza 8) wieczorem o g. 5 30. 

Program wypełni przepiękna kompozycja 
J. Haydna «Siedem słów Zbawiciela», w 
wykonaniu chóru mieszanego T-wa «Lutnia» 
i orkiestry smyczkowej pod dyrekcją ]. Le- 
śniewssiego. 

Bilety są do nabycia dziś i jutro w ka- 
sie Teatru Polskiego w godzinach zwykłych. 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25, Komunikaty, — gospodar- 

Czy i meteor SA 
15 3015, . Trzeci wysład dla matu- 

rzystów szkół Średnich z cyklu <Historja 
Polska», — wygł. prof. Henryk Mościcki. 

16.00—16.25, Odczyt dla maturzystów 
pt. <lgnacy Krasicki» — wygł. prof. Kon- 
rad Górski. 

16.45—17,10. Odczyt p.t. <Kolonje letnie 
dla dzieci polskich z niemiec i Górnego 
ląska» — wygł. prezes Koła Warszawskie- 

Z. O. K. Z. Dr. Wacław Stefański: 
17.15. Koncert popołudniowy. (Popular: 

Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyrekcją 
Jana Dworakowskiego, Emilja Przedpełska 

(śpiew) i Bohdan Korewicki (śpiew ). 

+00006000003000Ez00NN0UPOROZONAE 

B-cia Olkin: 
ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. 

MEBLE ŁÓŻKA angielskie, 
WÓZKI dziecinne. 

j06000000000000004409000000000R0€ 

5 8 a $ ё š R 2 > o 4 „< 

NRURNNANENNNEDRANARKENNNNNNNY 

Na święta! Poleca, krajowe i 
Wina stołowe: Deserowe, Rysling, Sau- 

ternes,  Barsac, Graves, 
Ste Croix du Mont 
Chateau, I[guem. 

Wina dla przyjęć: Portwein, Madeira, Xeres, 
Malaga, Marsala, Muskat. 

Wina lecznicze: Węgierskie, Vermouth, 
Latite, Pontet Canet, 

Oraz: Wódki t Likiery 

BRACIA 

GOŁĘBIOWSCY 
TROCKA 3. TELEFON 757. 
044004660064464060660466064404048 
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  Dziś będzie wy- 

Miejski Kinematograt 

i | świetlany filma „GRACZ W SZACHY* 

Pierre Blanchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batcheff, Alexłann 
i Armand Bernard. Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do _ obrazu, 
Orkiestra znacznie zwiększona-pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wstęp Kulturalno-Oświatowy 

      

wielki dramat w 12-tu ф 
„aktzch z dziejów walk 4] 

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

Ł W 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 24-1Il 27 r. pod Nr. 6262 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 6262. «Merski Antoni» w Mołodecznie. 
Sklep spożywczy i wędlin. Firma istnieje od 1923 roku. Wła: 
ściciel-—Merski Antoni, zam. tamże. 57—V1 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- 

  
  

  

  
  

*«słynny MIERENDORF i.urocza włoszką MARCELLA AŁBANI w rolach głównych, Film ten przewyższa wszystkie dotąd 
widziene dając masę nowych wrażeń, przeplatany śpiewem cyg. romansów i pieśniami katorgi. 
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Ignacy Zwiedryński 5 

ZAOBARABALABERREG 

SPROSTOWANIE. a 
Niniejszym, oświadczam iż ogłoszenia dnia 7 kwietnia r. b. Ka. 

w «Słowie» oraz «Dzienniku Wileńskim» NIE DAWAŁEM ES 
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"$ Kazimierz 
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sądowa, 

m 
+ 

Inżynier Mierniczy Przysięgły i 

kreślenie y 

Blažejewicz 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ na ulicę 
Objazdową. 8 (w pobliżu Urzędu 

'_ Ziemskiego), telefon 12—30. 

Pomiary, parcelacja, komasacj 
I kwidacja serwitutów, ekspertyza | 

planów. 

PĘOPOP QL POL—OOPP 
  

  
  

( 

i i "o i „24. : . 6265 wciągnięto: na sałę tylko w antraktach między jednym i drugim seansem. Początek seansów: nie w dn. 24-1il 27 r. pod Nr. 626: 48 : 
® ба1а Miejska ul. Ostrobramska 5). w niedzielę o godz. I, 4, Ti 10 Wdbie Towizednielo оЧЕ 4,7 НООа cynna: w R.H. Po so as BETA a Sobokaikasti, 

' niedzielę od godz. 12, w dnie powszednie od godz. 3. Cena biletów: parter—80 gr., pow, Lidzkim. Sklep kolonialny, bakalji i_ galanierji. a 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów znižone: $ | Istnieje 0d;1925 roku, Wlašciciel-Požniak KOC iais 

parter—60 gr., balkon—30 gr. + 

© Dziśt S doby gbecnej! li głó DOUGLAS FAIRBANKS $$. w d Ah w. pod. Na. C264 wcią pa PRA я Kino- i zi ensacja do еспе] 66 w roli główne in. 24- r. po . 24 : ы 
Ф T „Helios“ Zachwycają lim, | / „tak ZONTY“ Bolas i tzłówiej > Bagdadu> e R. H. A. |.—6264. «Poźniak Michalina> w Sobotnikach, 

który zdumiewa, przeraża, zachwyca, porywa! Pojedynek nerwów i siły. Fascynujące sceny. pow. Lidzkim. PER piwa i miodu. Firma istnieje od 1922 
s ul, Wileńska 38, * 3 Dia mžodziežy wstęp dozwolony. 3 © roku. Właścicielka ,Pozniak Michalina, zam. tamže. 59—VI 

KA B ZE Duż Е wid "nA Ste = ь Do Rejestru Kanalas Dz AN U Okr. w Wilnie 

: ‹ zi8. rewelacyjny | MM 20 т @ W dn. 24-iji 27 r. pod. Nr. 6266 wciągnięto: 
p est» olonja BE Niewemi Rochanka oficera ochrany** Szmzt osnuty na M Teair yy ella a R. H, A. 176266. <Todres Notel> w Postawach. Sklep 
m mA. Mickiewicza 22 @ “P ŠU У We prawdziwego ul. Wielka 30 HM ' tytuniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel—Todres No- 
a GEB EB A I m GMB BA MS MA zdarzenia, w Rosji w 10 akt. Okaz męskiej piękności Wł. GAJDARÓW, A Bit Ii i MB in: Gl I @ tel, zam. tamże; 60—VI 

  

Do Rejestru Fiandlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 24]li 27 r. pod Nr. 6267 wciągnięto: 

R. H. A. 1.— 6267 <Toroficzyk Hersz> w Miadziole, 
pow. Postawskim. Herbaciarnia z zakąskami. Firma stnieje od 
1925 roku. Właściciel—Toronczyk Hersz, zam. tamże. 61—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr.-:w Wilnie 
w dn. 23.111 27 r. pod Nr. 6258 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6258, <Zakrojska Sara» w Wasiliszkach, 
pow. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciej—Zakrojska Sara, zam. tamże. 62—V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu okr. w Wilnie 
w dniu 24-11 1927 r. pod Nr. 6268 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6268. <Wismundska Bejla> w Świętnikach, 
pow. Wileńsko Trockim. Sklep spożywczy i galanterji. Firma 
istnieje od 1923 roku. Właścicielka — Wismundska Bejja, zam.' 
tamże. 3 VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w W:;lnie 
w dn. 25-11 27 r. pod Nr. 6270 wciągnięto: 

„o, R. H. A. 1.—6270. «DETAL—Hołodzićc Salomon» w 
Wilnie, ul. Doina 43. Garbarnia. Firma istnieje od 1927 roku. 

Właściciei —Hołodziec Solon zam. tamże. 64—VI 
  

  
  

  

właścicel sklepu spożywcza-kolonjalnego: ER : : i ks Ka DOKTÓR Folwark. 
przy ulicy Wileńskiej Nr 28, telefon Nr '1224. Na. D ZELDOWICZ)| w pobižu Wima 

Ё S R я NĄ = r i kupi SEEEEE : ааНа НЕа 5а В 00 2 0Л ° | chor.WENERYCZ. | | wileńskie” Biuro 
ЗОя NE, MOCZOPŁC. | | Komisowo-Hardio- 

NONKENZNNANAWANEMM SKÓRNE i we kauojonowa 
Uabinet kosmetyczn, a ! оЕ a + Czas najwyższy 'dawać tj 94.10-1, od, 5-8 w. |.;| ul. Miekicmidja 21, 

М G. Qkońskiego mo(/ ogłoszenia świąteczne. E 1  DOKTOR — 
ul. Jagiellońska 8, B: | Rutynowana 

Usuwanie zmarszczek, zbytecznych m. OGŁOSZENIA B SZeldowiczowa t NiE nistk 
włosów, wągrów i t. p. defektów E ą а m | KOR "B NEA zy a 
pianinai аеер Edo wszystkich pism m. DRÓG MOCZ, "| z powodu ciężkiej 'sy- 

bracyjny, pneumatyczny, clektryczny | M wychodzących w Wilnio i na pro- B | pra. IL) 
oraz iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 pp. R wineji na warunkach wyjątkowo w | ul.Mickiewicza24 Przylniie «posadę bez 

|_W.Z.P. Nr89, Wilna, dn. 14XIL19%6r, | В ulgowych przyjmuje z SR Aaaa a 
© SG. в RE LU RO. 5 Grabowskiego. W. Źdr. Nr. 31. towa! aa SiE, 

TURA wo a EKLAMOWE ©. 4 Akuškerka““ > a gra- 

i M w Wilnie, Garbarska Nr !, tel. 82. Wi Smiatowska | „tis tytułem próby. 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA © |. 2 m Ga Łaskawe oferty do 
prawnuczka  Lenorman, która”'' a ан опа о е а оа аа о а» @ ргёпгіпёд;и@- ‘!ш;‘- administracji: "Słowa 
mnie ona Praepowiali | (6040000000000000000 | O ME sub.-T. 

zySz: psprawy sądowe,*© mi: x SWR 2 3 i Ka zz a pok przyszłość Upoważniony przez M. R. R. в __WZB2Nr "63 Nastannć 
| należy pośpieszyć, e p: „ MIERNICZV r. 6. Wolison | ietreso miesiaca 

wyježdža,, zi ‹ % : ё 
wióżyć: Ut. Młynowa 21 m. 6, schody | $%: JL ŁOKUCIEWSKI weałytzkk możli do roką njokajenų: 
na prawo. (Zarzecze) naprzeciw Krzyża , ażdą sumę po | | 

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki” ZU Ф

 

Jarnuszkiewicz i S-ka>' T-wo “Ake, w 
W arszawie; meblę gięte; fabr <Tho- 
neta», otomany, materace, kredensy, 

stoły,” kszesła, szafy, * garnitury salo“ 
nowe, meble biurowe I t. p. poleca 

D..H: F, Mieszkowski 
Wilro, ul * Ad, * Mickiewicza | Nr. z: i 

    

+ 
Ф 

Ф
>
Ф
 

tel. 2—99:*Na :prowincję wysyłamiy 
towary za zaliczeniem. "

2
2
2
2
2
2
 

2 
11

7 

Przyjmuje do PARCELACJI 
i LIKWIDACJI majątki ziem. 

, skie mając stale chętnych nabywców 
na parcele i zaścianki. 

4444444444444444444 

+ 

Wilno, ul. Micklewicza 42, m, 7, i 

+ 

| 

$ ч + - kupię tolówrk į ) + 
(do 50 ha)! z zabudowaniami, domem $ 
mieszkalnym; blisko rzekt, z ogrodem - Ф 
\ pobilžu: "Wilia.*! Zglo zenia do a 

adm. „Słowa%dla W. K. 

ciowe i skórne. uf. 
ilefiska 7, tej. 1067. 
  

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty. 
nowana nauczycielka: . 
Mickiewicza 45 m. 4.- odgoddz 1-3. * | ul. Mickiewicza 21, 
— 
Pe długim pobycie Ww 

Paryżu i w Anglii 
udzielam lekcji języka 

166*2999699€60020009200. ФФФФ Mickiewicza 37—17, 

. ’‚]:
Шппчп

:т“_ 
  

ul, Wielka 27. 

Na -nadchodzące święta poleca: 

Tel. 682, 

wykonane we własnej masarni. к 

Wielki wybėr win, likierėw, koniuków i wódek 

w pierwszorzędnej jakości. 
Dostawa do mieszkań i hoteli bezpłatnie. 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie posiada 

do odstąpienia w okresie wiosennym r. b. ze Szkó- 
łek Nadleśniciwa Smorgeńskiego: ca 5.000.000. sztuk 
jednoletaich sadzonek sosny pospolitej (pinus Syive- 
stris) pocenie: 

i jakości pa za 1.000 sztuk 
® ® » ” » 

‚ МузуЖа sadzonek uskutecznianą będzie natych- 
miast po odesłaniu nałeżności za zamówioną ilość 
sadzonek. 2 

Faktyczne koszta opakowania i przesyłki pobie- 
rane będą za zaliczeniem kólejowem, | 

Zamówienia i należności za sadzonki uprasza się 
nadsyłać bezpośrednio do Nadleśnictwa Smorgońskie- 
go (tolw. Naroty, st. kol* i poczta: Smorgonie, woje- 
wództwo Wileńskie). 

  

Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych w Wilnie. 

ADIO T-wo Radio-Techniczne' 

R 1 7 Elokiki“ Viso, Taa 
Poleca wykwinine odbiornikl od 1 do 8 lamp ` 

- oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy „Na raty. 

Ceny konkurencyjne. 
ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—nl. Zamkowa Nr 29, WOŁKO- 
WYSK—ul. Zamkowa Nr 9, telef. Nr 108, LIDA— 

uł, Suwalska Nr 65. 

Do magazynu ubrań dziecinnych : 

„KONKURENCJA Wiedeńska" 
Wilno; ul. Niemiecka' 26 : 

Nadeszły w wielkintwyborże: 
: › Ib 

Ubrania uczniowskie, stęż, zicc, Pata, 
oraz wyprawy dla niemowląt. 

CENY BARDZO NISKIE! — 

ВнВа оыа 
Zakupy Świąteczne 

najtaniej, najdogodniej 
w składzie aptecznym : 

ад
 е
з
о
о
о
о
о
в
о
о
с
о
в
о
с
о
е
 

Mickiewicza 15. Tel. 482; 
Vis a-vis Hotelu Georges 

i Szynki, | 

wędiiny, kiełbasy Krakowskie, Litewskie i wiejskiej” 

iróżnych firm oraz towarów kclonjalno-spożywczych | 

.
.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

= 
в 

I: PRUŽANA ееа ло . @ 

5 

Nr“ ole 
z r 

najlep: 
dia , 

tj okrajw 
młynów 
polecamy "t. zwi 

luksusową 
|*oraz'migdały słodkie 

przebierauę,  ro* 
dzynki, orzechy, 

kompoty, sza: 
fran,wanilję 

i wszelkie 
do ciast 
dodat 

ki 
BRACIA 

-_ GOŁĘB:OWSGY 
Trocka 3. tel. 757. 
  

Do sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8. 
Dąbrowski. | 

  

Najtaniej 
piszemy podania, 
przepisujemy na 
maszynach i tło- 
maczymy na 

wszystkie języki 
Wileńskie Biuro | 
Komisowo Handloi 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

    

        

   

  

  

zapezpieczenie hi- 
poteczne, lub тб- 
wnorzędnie so.idne 

zabezpieczenie 
Wilefskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 

tel. 152, 

kradziono ksią: kę 
"wojskową, wyd. 

  

A rzez P. K. U. 
francuskiego Lida. a imię WA 

ь " + „ Jakóba; roczhik 1899, 
1 angielskiego Unieważria „się... 

kradziono książkę 
Wejście te ulicy S viisiową W 

asnej, przez P, K. U. 
PT BiSa Wilno, rocznik 1902 

Pożyczki na imię: Jana Lisow- 

i dogodnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

udzielamy.. szybko. „skiego. Unieważnia się 

Sprzeda/ę 
mikroskop 

do'ry,  Maslaka 
immersja 1/10, 1/12, 

  

  

„Na termin 
jednego miesiąca 

| do roku ułokujemy 
każdą sumę pod 
zabezpieczenie hi: 
poteczne lub ró: 
wrotzędnie: solidte 

zabezpieczenie 
Wileńskie Błuro 
Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane. 
ul, Mickiewicza 21, 

; tel. 152. 

oj o 

i na pewne zabez- 
pieczenie lokujemy 
sumy pieniężne 

dogodnie 
Wileńskie Biuro 

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

tel. 152   
"'wojskową, wvd. 

przez P. K. U, Š 
ciany, 

  1 tel, 152     

  

  

  

gubiono książeczkę 

wię- 
rocznik 1891, 

wyd: na imię Sianisła*- 
wa Bordzóła, zam. we 
wsi Jacyniszki, gm. 

Pluskiej, pow. Brasław 
| skiego. Unieważnia s'ę „l, 

1/18. Zawalna 60/7. 
D.r Churg. 

gubiono 5 kwiet“ 
Zr w gminie 

Wiszniewskiej, 
pow. Wołożyńskiego, 
następujące dokumen- 
ty wydane na ifnię 
JÓŻEFA MENA. . 

1) Dowód : osobisty 
wyd. przez generaj* 

BRO polskiego kon- 
sula w Jerozolimie, 
2) Książkę wojskową 
wyd. przez P. K. U. 
Warszawa LI, 3) Ślu- 

|] bny akt. wyd. przez 
CY rabina w 

Równem, oraz akt 
urodzenia, wyd. przez 
tegoż samego rabina. 
Powyższe dokumenty 
unieważnia się- 

O M 
dochodowy  możli- 
wie w śródmieściu 
lub też z dogodną 
komunikacją kupi- 
my całkowicie za 

. gotówkę 
Wileūskie Biuro 
Komisowo- Handlo- 

  
© || we (kaucjonowane) 

ul. Mickisyica 2 
tel. 152. 

  

Rojestr Handlodų. 
Do „Rejestru Handlowe 

Tr. pod Nr. 6299 wcią 4 w dn. 30-lll 
Dział A Sądu/Okr: w Wilnie 

guieto: т 
R. H. A. | —6299. «Bastuńska Rywka> w Ejszyszkach, 

w: Lidzkim. Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1025 roku. Właściciel-—Bastuńska Rywka, zam. tamże. 51 —VI 

\ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

YTW AT TY Mtód la; I w dn. 30.1] 27 r. pod Nr. 6300:wciągnięto:: 3 

suki as kis ki i ki Aa dub ukstna R. H A. 1. -6300. «Chojnicki władysław»: w Wilnie, 
ul. Popławska 22-24, Przedmiot — hurtowy skład i rozlewnia 

piwa. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel—Chojnicki Włady- 
sław, zam. przy ul. Kopanica 12. 52—VI 
  

Do Rejesuu Handlowego Dzia A sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 29-1ll 27 r. pod Nr. 6291 wciągnięto, 

' R. H. A. |- 6291. <Bakszta Chaim» w Iwju, ow. 
Lidzkim. Sklep żelaza. Firma istnieje od 1912 r. Właściciel— 
Baksztą Chaim, zam. tamże. 53—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
od Nr. 6259 wciągnięto: w dn. 23-11 1927 r. 

R. H. A. 1.—6259. <Załkind Pejsach> w Wilnie, ul. 
Kalwaryjska 36. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1922 roku. 
W łaściciel—Załkind 

in 
Pejsach, zam. tamże. 54—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w ARA. 27. pod Nr. 6260 wciągni 

R. 
to: | ; 

‚ А. 1.—6260 ‹2‚…1…&1 „Oszerr w _ Wilnie, 
ul, Zawalna 32. Sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciei—Zywelczyński Oszer, zam. przy ul. Zawalnej 24. 

  

tamże. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 24-1ll 27 r. pod Nr. 6261 wciągnięto: 

' R. H. A. 1.—6261. <Ajperowicz Naftoli» w Kurzeńcu 
pow, Wiłejski. Sklep spożywczy, bakalji i wody sodowej. Fir- 
ma istnieje od 1920 roku. Właściciel—Alperowicz Natftoli, zam. 

56—V1 

  

Do Rejestru Handlowego Dział.A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 25-Ifl 1927 r. pod Nr. 0272 wciągnięto: 

В. Н, А. 1.—6272. <Minicer Ajzyk> w Wilnie, al. Wi- 
leńsśka 21. Sklep czapek. Firma istnieje od 1921 roku. Właści- 
ciel Minicer Ajzyk, zam. przy ul Jagiellońskiej 5. 65—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w s w dn. 25 III. 1927 r. pod Nr. 6274. wciąg- 
nięto: 3 

R. H. A. L—6274. „Szur lzaak* w Drui pow. 
Brasławskim. Skup materjałów leśnych. Firma istnie- 
je od 1927 r. Właściciel — Szur Izaak, zam: tamże. 

: ` 2 ° 66—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. '25 lil. 1927 r. pod Nr. 6273 wciąg- 
nięto:  - 

R. H. A..l. — 6273. „Nieczuńska Leja" w 
Wilnie, ui. Trębacka .38. Sklep istnieje od 1903 roku 
Właściciel-—Nieczuńska Leja, zam. tamże, 67—Vl. 

Do „Rejestru. Handlowego» Dział "A Sądu "Okr: 
w Wilnie w dniu 24 lil. 27 roku pod Nr. 3361 wciż- 
gnięto: £ 

R. H.'A. l. — 3361 „Spółka Chrześcijańska" 
Jedność Józef Dylą i S-ka*. Handel gasirońomi= 
czno:kolonjalny został zwinięty. Na mocy umowy 
z dnia 30 grudnia 1926 r. spółka została przedłużo- 
na na czas nieokreślony z następujączmi* zmianami: 
Zarząd spółki na'eży do' Józefa Dyli i Wincentego 
Bogdziewicza,'ktćrzy łącznie podpisywać będą w imie- 

‚ niu spółki wszelkie zobowiązania, weksle, czek', umo- 
wy, plenipotencje i inne dokumeńty. Do podnosze: 
nia pieniędzy z poczty, banków, urzędów, osób pry- | 
watnych i odbioru towarów upoważniony jest Win: . 
centy Bogdziswicz. A 74—VI 

° _ Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sądu Okr. 
w ae w dniu 25 III. 27 roku pod Nr. 6269 wcią- 
gnięto: 

„R. H. A. 1.—6269. „Spółka firmowo-koman- 
dytowa d'a finansowania sklepu wódczanego 
Ryszarda Mackiewicza w Wilnie. Wilno, ul. No- 
wogródzka 2%. Prowadzenie sklepu wódczanego. 
Firma istnieje od lutego: 1927 r. Wspólnicy, zam: 

„ w Wilnie: fiimowy: Ryszard Mackiewicze— przy ul. 
Wiwulskiego 29i komandytowi: Lubow Czupajewa 
i Aleksy Szupajew — przy ul. S-go Filipa 17 i Mi- 
chał Ryczkow przy ul. Krakowskiej 9. Spółka firmowo- 
komandytowa, zawarta na mocy umowy: z-<dnia 10 
lutego 1927 r. na czas nieokreślony. Spólnikiem: fir- 
mowym jest Ryszard Mackiewicz, a wspólnikami: ko- 
mandytowemi: Lubow Czupajewa z: kapitałem 1.000 . 
zł,, Aleksy Czupajew z kapitałem 1500 zł. i Michał 
Ryczkow z kapitałem 500 zł. Kierownikiem spółki 
jest. Ryszard Mackiewicz. Wszelkie _zobowiązania, 
weksle, czeki, umowy i inne dokumenty wartościowe - 
w imieniu spółki podpisują Ryszard: Mackiewicz i 
Aleksy Czupajew łącznie. 75—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24,11 1927 r. pod Nr. 6263 wciągnięto: 

R. H. A. 1, —6263. „M'rosław-Bohdan-Anto- 
ni i Ludwik-janusz Słotwińscy*. Gorzelnia i Rek- 
ach w majątku Parafjanowie, w pow. Duniłowic- 
im. 

Mirosław-Bohdan-Antoni: Słotwiński w imieniu które- 
go działa opiekun Kazimierz Borowski, zam. w maj. 
Iwcewicze, pow. Wilejskim i Ludwik Janusz Słotwiń- 
ski w imieniu którego działa opiekun Edmund Pil- 
sudski zam.'w Wilnie przy uł.' Ś-lo Jakubskiej 6.. 
Pienipotentem Generalnym jest Wiktor Hielmersen 
zam. 'w maj. Parafjanowie. 78—VI 

_ Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
  

w Wilnie'w dniu 24 Ill, 1927 roku pod Nr. 1494. 
wciągnięto wpis dodatkowy: М 
s R. H. A. Il.—„Mesze! józef*. Siedziba przed- 
siębiorstw przeniesiona została na ul. 
ską 2, Józef Meszel 
Kwaszelnej 19. 

Do Rejestru Hiandiowego Dział B Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 10—IIl. 1927 r. pod Nr. 337 wciągnięto: 

R. H. B. 1.—337, „Przemysł leśny inżynier 
Stanisław Sęczykowski i Marek Sadowski spól- 
ka z ograniczoną odpowiedzialnoścą*. Prowa- 
dzenie przemysłu leśnego i handlu materjałem drzew- 
nym. Wilno, ul. Piłsudskiego 13, 

Rozpoczęcie działalności 12 lutego 1927 r. Kapi- 
tal zakładowy 2.000 zł. podzielonych na 2 udziały po 
1000 zł. każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki 
stanowią: inżynier. Stanisław  Sęczykowski, zam. w 
Warszawie przy „ul. .Marszałkowskiej., 51 i Marek Sa- 
dowski, zam. w Wilnie przy. ul. Piłsudskiego: 13, 
Wszelkie węksle, czeki, umowy, zobowiązania, pelno- 
mocnictwa, akta notarjałne i hipołeczne, pokwitowa- 
nia z odbioru należności i wszelkiego rodzaju kore- 
spondencje ma prawo podpisywać każden z: zarząd. 
ców samodzielnie pod stemplem firmowym, Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością zawarta'na mocy aktu 
zeznanego przed Stefanem Przewłockim, pełniącym 
obowiązki Notarjusza przy kancelarji hipotecznej Są- 
du Okręgowego w Wilnie „Józefa Siewiorka dnia 12 
lutego 1927 r. repetorjum Nr. 823 na czas nieogra- 
niczony, 81—VI . 

zamieszkuje obecnie DZY, uł. 
- 72—VI 

„gnięto: 

irma istnieje od 1890 r. Właściciele małoletni: | 

W. Siefan- 

"Piekiełko 3 i Jan Komorow—przy ul. 

Do Rejestru Handłowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 25—1Il. 1927 r. pod Nr. 3351 wcią- 
gnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. II. — 3351. „Szewachowicz Zosia*. 
„Dukszt Zosia" zmienia się na: „Szewachowicz 
Zosia*. Właścicielka z powodu zamążpójścia zmie- 
niła nazwisko „Dukszt* na nazwisko '„Szewacho- 
wičz“, 73—VI 

Do Rejestru Handiowego Dziai A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 24.JIl 1927 r. pod Nr. 6246 wciągnięto: 

R. H. A. I.—6246. „Izrae! Lewin i Sora -Za- 
łucka S-ka* sklep produktów naftowych, Wilno, ul. 
Jl jatkowa 3. Firma istnieje od 1925 r. Wspólnicy 
zam. w Wilniet lzrael Lewin przy ul. Il Jatkowej ‹ З. 
Spółka firmowa, n rzyobieczona w umowę pisemną w 
dniu 12 lipca 1926 r. na czas nieograniczony. Zarząd 
należy do obojga wspólników i tylko oni oboje łącz- 
nie uprawnieni są do podpisywania za spółkę pod 
stemplem firmowym. 79—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie-w dn* 28 ill, 1927 r. pod Nr. 226 wciąg. 
nięto wpis dodatkowy: 

R H. A. II.—226. «I. Bloch i J. Poswiański 
spółka». Siedziba spółki przeniesiona została na uł. 
Rudnicką 6 Każdy ze wspólników ma prawo działać 
w imieńiu firmy samodzielnie i nieograniczenie i pod- 
pisywać w imieniu spółki wszelkiego rodzaju zobo- 
wiązania, umowy, pełnomocnictwa i t. p.  87—VI. 

Do Rejestru Handiowego Dział .A Sądu Okr. 
w Wilnie 'w dnz'28 lll. 1927 r. pod: Nr. 228 wciąg= 
nięto wpis dodatkowy: 

R. H. B. Iil.—228. «DRZEWO KRESOWE— 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią w 

Wilnie». $ : 
Czas trwania spółki został prolongowany do“ 

-l-go listopada 1927 r. : 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 29 Ill, 1927:r. pod Nr. 6293 wciąg- 

nięto: : 
R. H. A. I.—6203. „Dubin Jocha“ w Iwju sow. 

Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 ro-- 
ku. Właścicieł— Dubia Jocha, zam. Pnie. 

t 69—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 301I1 1927 r. pod' Nr. 6309 wciąg-- 

nięto: - ; 
R. H. A. 1.—6309. „Rogow Ester" w Iwiu, 

pow. Lidzkim.'Sklep spożywczy. Firma istnieje. od 
1913: roku. Właściciel Rogow Ester, zam. tamże. 

_ 68—МЕ 

Do Rejestru Handlowego. Dziat A Sądu Okr-: 
w Wilnie w dniu 30 Ill. 1927 pod Nr. 6259 wcią" 

  

R. H. A. l. 6259, „Gotlib Abram* w Wilnie, 
ul. Pohulanka 14. Reprezentacja fabryk naczyń emal- 
jowych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — 
Gotlib Abram, zam. tamże, 70—VI 

. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu -Okr. w 
Wilnie w dn. 25 lil. 1927r. pod Nr. 3833 wciągnięto: 
wpis dodatkowy: 

_ R.H. A ll — 3833. „Dom .Ekspedycyjny 
KONKURENCJA WARSZAWSKA — S. Arluk i 
A. Goldberg". 

Pełńomocnikiem gereralnym przedsiębiorstwa z 
prawem 'samódżźielnego podpisu został mianowany” 
Morduch  Ariuk. 85—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 30 qlll. 27 roku pod Nr.'6301 wcią” 
gnięto: 

R. H. A. 1 —6301 «Draznin Szosza» w Ostry.' 
niu, pow Lidzkim. Sklep win i wódek. Firma istnieje 
od 1886 r. Właściciel-—Draznin Szosza, zam. tamże. 

71—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr, w 
Wilnie w niu. 28 III. 27 roku pod Nr. 342 wcią- 
gnięto: 

R.H. A.'11.—342. «Towarzystwo Handlowo-- 
Przemysłowe: TRES—spółka z ograniczoną odpo: 
wiedziałnością». Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla, 
operacje komisowe i ekspedycyjne. Wilno ul Gdań-- 
ska 1. Firma istnieje od 13 stycznia 1927 r. Kapitał: 
zakładowy 3,000 zł, podzielonych na 20 udziałów po 
150 zł. każdy, całkowicie wpłacony. „Zarządcą Spółki 
jest Antoni Behnarowicz zam. w Wilnie przy ul. Ja 
gielońskiej 10, który samodzielnie uprawniony, jest do | 
podpisywania w imieniu spółki weksli, czeków, zobo-- 
wiązań, umów, pełnomocnictw, aktów. notarjalnych 
i hipotecznych, pokwitowań i wszelkiego rodzaju ko- 
respondencji pod stemplem firmowym. Spółka z ogra— 
niczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu 
zeznawanego przed Stefanem Przewłockim, pełniącym 
obowiązki Józefa Siewiorka, Notarjusza przy. Kance- 
larji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dnim 
13 stycznia 1927 roku za Nr. 230 na czas nieokre- 
slony. 89—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 25. Ill. 27 r. pod Nr. 6271 wciąg- 

nięto: › 
R. H. A. 1—6271. „Ksłęgarnia i skład ma- 

terjów pisemnych Polskiej Macierzy Szkolnej: 
Z. W*. Wilno, ui Benedyktyńska 2.- Firma istnieje: 
od 1927 r. Właścicielem jest Polska Macierz Szkolna: 
Kierownikiem fachowym jest Jan Życieński, lecz wszel-- 
kie zobowiązania w im. firmy jako to. umowy, 
weksie i t. p. pod stemplem firmy podpisywać będzie 
dyrektor Stanisław Ciozda,> Statut Polskiej Macierzy 
Szkolnej Ziem Wschodnich zatwierdzony zóstał przez 

„ Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 3 lutego. 1025r. 
76—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr. 
(w Wilnie: w dniu 10, Ill. 27 r. pod Nr: 338 wciąg- 

nięto: r 
"RH. B. L—338.  „Przedslębiorstuo robót: 

budowlanych PRACA — spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Prowadzenie wszełkiego ro- 
„dzaju robót budowlanych, ziemnych, mostowych i 
drogowych. Wilno, ul. Piekiełko 3. Firma istnieje od 

"28 lutego 1927 r. Kapitał zakładowy 3 000 zł. podżie- 
lonych -na dwa równe udziały po 1500 zł. każdy, 
"całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią *zamiesz- 
Kali w Wilnie: inżynier Paweł Anusewicz — przy ul. 

Plutonowej 12; ) 

Wszelkie weksle, czeki, zobowiązania, akta notarjalne. 
i hipoteczne podpisują pod stemplem firmowym obaj 
członkowie Zarządu łącznie; pełnomocnictwa w zakre- 

sie prowadzenia interesów spółki, Korespondencje 
oraz pokwitowania z odbioru należności podpisuje 

samodzielnie Każdy z członków Zarządu. * Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy 

aktu zeznanego przed Stefanem: Przewłockim, pełnią: 
cym obowiązki Józefa Siewiorka Notarjusza przy Kan- 
celarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie dnia 
28 lulego 1927 r. repertorjum Nr. 1093 na czas nie- 

ograniczony. 77—VI 
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