
KURJER GILEŃSKI 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

@ Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok IV. Nr. 83 (832) 
  

Wilno, Niedziela 10 kwietnia 1927 r. 

  

  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed t 

  
  

ekstem—25 gr., w tekšcie—30 

Cena 2 'g oszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 
Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 
Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 
Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 
od 8-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

  

gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poenikaj cyc pracy—50%% zniżki, ogł. zagraniczne—50%%0 drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i z: = miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio 
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© Sp. 5 BRACIA JABŁKOWSCY st 
@© ) MICKIEWICZA 18 

© polecają otrzymane świeżo na skład 

g POŃCZOCHY Koszule męskie, 
© ZARY ód A doborze k t k 1 a 

2 wszystkich. koloracl: © OOWMMIACO rawaty, Kapelusze 
Ceny konkurencyjne. 

Bieliznę damską i galanterję. 
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Fakt — nie reklama!!! 
Podajemy do wiadomości, iż na nadchodzące Święta sklepy na- 
sze zostały zaopatrzone w kilka wagonów Świeżych, najwykwint- 

niejszych, smacznych malinowych 

POMARAŃCZ, MANDARYNKA, GYTRYŃ 
znanej wszechświatowej marki 

„A. Montaner £ ses Fils Catania", 
które z racji Świąt, oraz umożliwienia spożywania przez szerokie 
arstwy konsumentów będą sprzedawane po cenach najtańszych: 

\ 
„ 180 — mniejsze — po 25gr. sztuka 

150—średnie — „35, » 
100 — wielkie — „45, > 
80 — największe— „ 55 ,„ › 

soczyste, slodkie mesyńskie 
MANDARYNA po 30 gr. sztuka CTR po 12 gr.sztuka 

Sprzedaż odbywa się w następujących owocowo-gastrono- 
micznych sklepach: 

1) T-wo „Agrumaria* skl. Nr. 1—zauł. Oszmiański Nr. 1 
AŻ » w » 2—Wszystk. Święt. Nr. 17 

Ne Ь » » 3—FStraszuna Nr. 17 
ua . » w» 4—Zawalna Nr. 34 
5) Janyszewicz — Zamkowa 20a 
6) Firma Więcewicz — Mickiewicza 7 
1) D/H Banel — Mickiewicza 23 
8) Gasajtis — Mickiewicza 37 
9) 1-sza Wileńska Spółka Win — Wileńska 36 

10) Źwiedryński — Wileńska 28 
11) B-cia Gołębiowscy — Trocka 3 = 
12) M. Sakier — Wielka 45 (obok rybn. sklepu Gurwicza) 
13) Sklep kolonjalny Wajn — W. Pohulanka 9. ! 

Powyższe firmy sprzedają po cenach wyżej wymienionych. 

4117 Z poważaniem T-wo „AGRUMARJA:. 0 

ехаехаехаехоехеехаесехасхаехоехеехаенаой 

RUSKIENIKI 
„Zdrojowisko położone nad Niemaem i otoczone olbrzymiemi lasami 
'sosnowemi. Radjoczynne solanki. Kąpiele: soląnkowe, kwasowęglowe, 
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PE” Hydropatja. Elektroterapja. Kąpiele słoneczno-powietrzne. 
Plaźa nad Niemnem. Kąpiele kaskadowe. 

„ SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO. 
; 

' 

- 

kia ki t 
p: spółdzielczości lub inną praktyką w 

{ 7 

lekarz. Owa 15 maja. Zarząd--Wilno, 

Dużo ładnych spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. 

SEZON OD 15 MAJĄ DO 20 WRZEŚNIA, 
DLDCKDOXAOCEKDCADDXDOXDDQADDXDQXDDXDYOXZDRADO 

Dom Handlowo - Przemysłowy 

ŚWIT" | 

Grzybobranie. 

Wilno, ul. WILEŃSKA 23, tel. 895, 
poleca NA ŚWIĘTA wysokiej jakości: 

Mąkę, Migdały, Formy do serów (paschy), 
Wanilję, Rodzenki, Blachy do ciasta i mięsa, 
Orzechy, Farbki do jaj, Naczynia kuchenne, 
Szafran, Opłatki, : Samowary, Szczotki. 4108 

Dostawa do mieszkań i hoteli BEZPŁATNA. 

NA ŚWIĘTA! 
Kapelusze, bieliznę męską i dam- 
ską, krawaty, rękawiczki, wyro- 

|bY trykotowe, parasole, laski itp. 
Polėca firma 

O. KAUICZ, 
| Wilno, Zamkowa 8, tei. 931. 
—————— w 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od 1—3 popoł. W. P. Z. 

ppn rewident posiadający od- 

sz 
powiednie wy- 

tałcenie, oraz znajomość praktyczną 
buchalterji. Pożądani kandydaci z prakty- 

ą instruktorsko- lustratorską w dziedzi- 

iedzinie Sraleceno-gospodarczej. Oferty 

a piśm e składać w biurze Związku Re- 
wizyjnego Polsk Spółdzielni Rolniczych, 
«Wilno, Jagiellońska 3. 4102 

„Urocze „Werki” pod Wilnem. 
Nowoodremontowany PENSJONAT z 50 
pokoi, dawna rezydencja ks. Radziwiłłów, 
Wykwintny table d'hote, komunikacja 
stała z Wilnem autobusami, statkami, roz. 
rywki, sport, telefon, telegr., poczta, wan- 
ny, natryski, kąpiele, plaże, sale zabaw, 

  

ul. Dąbrowskiego 10—4, osobiście od 1 
do 3 pop. Helena Pietkiewiczowa. 4026 
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i wszelkiego rodzaju galanterję męską. 

Szkło. Porcelanę. 
Figurki i wazony ozdobne. 

Ostatnie nowości w deseniach i kolorach wełn damskich i jedwabi, 
W niedzielę, dnia 10 kwietnia magazyn otwarty od godz. 2-ej do 6G-ej. 
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NA RATY, 
solidny sprzęt radjo amator- 
ski. Kompletne instalacje z 
nowoczesnych odbiorników. 

Ceny niskie. Bezpłatne po- 
rady poleca najstarsza Firma 

Radjowa w Wilnie. 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Mickiewicza 23, tel. 405. 4115.3 

LEKARZ-DENTYSTA 

I. FELDSZTEJN 
przeprowadził się z ul. Wielkiej 

na ul, Wileńską 16. 3806 

įRADJO! 
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Nr 

Nr. 

powodzenie 
zapewniają: 

The Anglo-Asiatie Company bimited, kondyn 

(ZEKOLADA . МАНАЙ 
ANGIAS 

jest do nabycia. 
Chwilowo są w sprzedažy we wszystkich pierw- 

szorzędnych sklepach następujące gatuńki: 

Nr. 22 CREAM-MILK 
44 BLUE-GOLD isc: so. 

Nr. 88 FAMILY C*osie zyżyrowa 
99 NOISETTE 

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

ODDOOODODODODODOGOODOG 
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(Czekolada 
śmietankowa) 

(Czekolada 
orzechowa ) 

wyrobom naszym 
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В komisji do spraw mniejszości narodowych, 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Sesja komitetu rzeczoznawców 
dla spraw mniejszości narodowych 
trwała od 4—9 kwietnia włącznie 
przy udziale pp. Wasilewskiego, 
Loewenhertza i naczelnika wydziału 
narodowościowego M. 5. W. p. Su- 
chenka. 

Komisja następnie przyjęła do 
wiadomości pismo dotychczasowe- 
go członka komisji p. Hołówki o 
tem, iż składa on swój mandat 
członkowski z powodu objęcia u- 
rzędu państwowego. Uchwalono po- 
dziękować p. Hołówce za jego do- 
tychczasową działalność w komisji 
rzeczoznawców. 

Głównym tematem sesji była 
Sprawa czasu pracy w przemyśle i 
handlu. W toku konferencji wyło- 
niła się konieczność wyjaśnienia 
stanowiska organizacyj żydowskich 
do szeregu zagadnień, związanych 
z określeniem czasu pracy. Zapro- 
szeni przedstawiciele tych organi- 
zacyj udzielili wyjaśnień, poczem 
przedstawiciele poszczególnych mi- 
nisterstw sformułowali swą opinię. 

W wyniku pracy komisji rze- 
czoznawców, biorąc pod uwagę za- 
równo konieczności złagodzenia 
przepisów o zakazie pracy w nie- 
dzielę, a z drugiej strony wycho- 
dząc z założenia, że poszanowanie 
uczuć religijnych ludności chrześ- 
cijańskiej wyklucza taki sposób za- 
łatwienia sprawy, któryby w te u- 
czucia godził, wreszcie uwzględnia- 

jąc, że prawa socjalne, jak również 
postanowienia o czasie pracy nie 

mogą doznać uszczuplenia — ko- misja ustaliła szereg tez. 
„ W myśl powyższych tez praca sił najemnych w niedzielę jest wo- góle wykluczona. Ułatwienia mogą być przyznane tylko drobnym kup- com I rzemieślnikom na przeciąg paru godzin i to nie w czasie, kie- dy odbywa się nabożeństwo. 

Komisja przesłała tezy swe Pre- zydjum Rady Ministrów. 
Następnie komisja zajmie się 

zwołaniem w ciągu maja w War- 
szawie ankiety w sprawie admini- stracji państwowej w trzech woje- wództwacb południowych. Od osób, biorących udział w ankiecie komi- 
sja zażąda przedstawienia ścisłego 
sformułowania dwu  kwestyj: 1) spostrzeżenia j uwagi, jakie się na- suwają ludności, zwracającej się do urzędów O funcjonowaniu tych urzędów i duchu administracji pań- stwowej, 2) postulaty tej ludności 
w_ kierunku ulepszeń lub zarządzeń, 
dających się przeprowadzić w gra- 
nicach istniejących ustaw. „Ustalono dalej nazwiska ucze- stników ankiety oraz Wszystkie szczegóły, związane z jej zwoła- 
niem. ‚ 

Komisja zapozna się wreszcie z zarządzeniami władz w dziedzi- nie zaspokojenia potrzeb gospo- darczych j kulturalnych mniejszo- ści narodowych, specjalnie uwzględ- niając sprawę szkolnictwa  ukraiń- skiego i białoruskiego. 

c a, 

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego! 

amowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

klęska kantończyków. 
LONDYN. 9 IV. (Pat). „Morning Post* donosi z Szanghaju, że 6 b. m. wojska kantońskie poniosły dotkliwą porażkę w bitwie na północ od Tu-Kou, tracąc zgórą 20 tys. żołnierzy w zabitych i rannych. 
Główna kwatera wojsk południowych kieruje pośpiesznie w stronę Nankinu wszystkie, będące w rozporządzeniu rezerwy. 

Tyły armji kantońskiej zagrożone. 
SZANGHAJ, 9-IV, (Pat). Jak donoszą, wojska kantońskie, które 

posunęły się wzdłuż linji kolejowej Tien-Tsin-Pukow, zostały odparte w kierunku Feng-Yang i poniosły porażkę na północ od Yang-Tse 
w pobliżu Kiang-Yen. W ten sposób tyły armii kantońskiej zostały za- grożone. ; 

Ewakuacja Czang-Tsa. 

LONDYN. 9. IV. (Pat). Wedle doniesień z Chin 
kuowali Czang-Tsa. 

Kampania letnia przeciwko Pekinowi. 
LONDYN. 9. IV. (Pat). Jak podaje „Times“ м doniesieniach z 

Szanghaju armje kontońskie okopują się na zdobytych terytorjach i 
przygotowują kampanię letnią przeciwko Pekinowi. 

Ten sam dziennik donosi, że komendant wojskowy okręgu Szang- 
haju dokonał rewizji w siedzibie administracji partji komunistycznej w 
dzielnicy Sza-Pei, oraz wydał zarządzenie co do przeprowadzenia cen- 
zury wszelkich listów i telegramów pochodzących z Hankou. 
: Zarządzenie to ma na celu zapobieženie propagandzie komunis- 
ycznej. 

Japończycy ewa- 

Ostrzeliwanie kontrtorpedowca angielskiego. 
SZANGHAJ. 9 IV. (Pat). Porty chińskie, znajdujące się o 15 mil 

od Czin-Kiang ostrzeliwały ogniem armatnim kontrtorpedowiec angiel- 
ski „Weteran“, który odpowiedział strzałami swej artylerji, czyniąc w 
portach poważne uszkodzenia. Pewna ilość pocisków chińskich padła na 
statek nie raniąc jednakże nikogo. 

Aresztowanie sprawców zamachu. 

LONDYN, 9. IV. (Pat.) „Morning Post" donosi, że 20 komunistów chińskich, 
wysłanych do Szanghaju celem zamordowania gen. Czang-Kai-Szeka zostało aresz- 
towanych w dzielnicy chińskiej miasta. : 

ZR i a PRBI AAZOBOOZ TZT OD 

Rozwiązanie Warszawskiej 
Rady Miejskiej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

' Pan Prezydent Rzplitej podpisał w dniu wczorajszym dekret o roz- 
wiązaniu Rady Miejskiej w Warszawie. 

Nowe wybory odbędą się w przepisanym terminie, t. jį. w drugiej 
połowie maja. 

Dekret powyższy nabiera mocy obowiązującej po ogłoszeniu go 
w „Dzien. Ustaw", co ma nastąpić w najbliższych dniach. 

UTI TNS TKO AO PAE TNA DS T USS 

krycys gabinetowy na kilwie | 
KOWNO, 9.IV (A. T. E.). Z Kowna donoszą, że na Litwie wy- 

buchł bardzo poważny kryzys gabinetowy. : 
W nowym rządzie wszystkie teki mają objąć członkowie partji 

laudyninków. Według wszelkiego prawdopodobieństwa prezydenturę obej- 
mie minister spraw wojskowych Merkis. Prócz tego wymieniany jest, 
jako szef gabinetu, Tubeljus. Waldemaras zostałby przy tece ministra 
Spraw zagranicznych. : į 

Powody aresztowania pos. Pajajusa. 
KOWNO, 9.1V. (A.T.E.) Waldemaras w wywiadzie prasowym w 

sprawie aresztowanego pos. Pajajusa oświadczył, iż po przewrocie grud- 
niowym na Litwie zaczęły działać dwie grupy: faszystowska i socjal-de- 
mokratyczna. Na czele tej drugiej stanął pos. Pajajus. i 

Kiedy władze bezpieczeństwa trafiły na trop działalności zwolenni- 
ków pos. Pajajusa rząd zaproponował kierownictwu partji wydanie de- 
klaracji, potępiającej akcję wywrotową partji. Partja jednak odmówiła 
temu żądaniu. 

Materjały, dotyczące tej sprawy, rząd gotów „jest dostarczyć Sejmo- 
wi, lub specjalnej wyłonionej z niego komisji w każdej chwili. 

— Co się zaś tyczy samego faktu aresztowania—to zachowane zo- 
stały wszelkie formalności i o naruszeniu konstytucji niema mowy, 
gdyż już w 48 godzin Sejm był o areszcie powiadomiony. 

Aresztowanie 2 radnych socjał- demokratów. 
KOWNO, 9.IV (ATE.) Na wczorajszem posiedzeniu Rady Miejskiej 

przewodniczący zakomunikował, iż 2 radni socjał-demokratyczni zostali 
aresztowani. 

Jeden z nich ma być oddany pod sąd wojenny. Drugi zostanie 
wysłany do obozu koncentracyjnego. 

2 

Przysięga prezydenta Łotwy. 
RYGA. 9. (Pat). Nowoobrany prezydent republiki Semgals złożył 

wczoraj wieczorem przed Sejmem przysięgę na wierność konstytucji 
i niezwłocznie potem objął swe funkcje. 

Dzienniki, pisząc o znacznej większości, jaka wypowiedziała się 
ma" Semgalsa nazywają go mężem międzypartyjnego po- 
jednania. 

Kontrrewolucja w Rosji? 
LONDYN. 9. IV. (Pat). Prasa donosi z Konstantyno- 

pola, że według otrzymanych tam wiadomości z Angory 
w Rosji miał wybuchnąć ruch monarchistyczny.
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Polskie placówki wojującego komunizmu 
Co tydzień, starannie zabanda- 

żowany w opaskę pocztową, poja- 

wia się na naszem biurku redak- 

cyjnem moskiewski tygodnik ko- 

munistyczny, wychodzący w języku 

polskim, „Šwit“. Garść informacyj 
z innego Świata, ze Świata znajdu- 

jącego się w Śmiertelnej (walce z 

nami. „Šwit“ spełnia w ten spo- 
sób dobrą rolę: przypomina, że 

walka trwa, że ze strony przeciw- 

nej rzucono znaczne zasoby ener- 

gii psychicznej, aby ją wygrać. Nie- 

docenianie pracy czerwonej Mos- 

kwy nad sowietyzacją Polski za- 

równo wśród społeczeństwa, jak i 

wśród czynników miarodajnych jest 

zjawiskiem niezmiernie charakte- 
rystycznem. 

Krzyk, podnoszony u nas tak 

często przez nasze sfery prawico- 

we natemat niebezpieczeństwa bol- 

szewickiego tylko i wyłącznie w 

celu zdobycia atutów w  agi- 

tacji partyjnej, przyczynia się do u- 

śpienia czujności społeczeństwa, któ- 

re zapomina, że sąsiedztwo sowieckie 

stawia przed nami szereg zagad- 

nień, istniejących po obu stronach 

frontu i domagających się rozwią- 

zania. Niejednokrotnie poruszaliśmy 

pod tym kątem widzenia kwestję 

mniejszości narodowych, w której 

czynnikiem zwycięskim w walce 

Moskwy z Warszawą jest jak do- 

tąd stolica Sowietów. Zagadnienie 

socjalne, a jeszcze bardziej kwestja 

organizacji życia gospodarczego nie 

przestały mieć wielu momentów 

wspólnych i podobnych przez od- 

grodzenie się linją graniczną od 

państwa sowieckiego. Jednostron- 

nie ujemna ocena wyników gospo- 

darki sowieckiej, jaką z własnej о- 

choty karmiliśmy się przez wiele 

lat, sprawiła, że raz po raz prze- 

żywać musimy gorzkie rozczarowa- 

nia i stwierdzić, że bolszewicy na 

niejednem polu okazali się tęgimi 

organizatorami i pracownikami. 

Aby akcji Moskwy przeciwstawić 

pracę niemniej skuteczną, musimy 

życie zakordonowe gruntownie po- 

znać. 

Ostatni „Šwit“ przynosi nam 

wiadomości o t. zw. „Marchlewsz- 

czyžnie“, czyli tej minjaturowej 

„Polsce“ sowieckiej, którą utwo- 

rzyli bolszewicy na Polesiu w po- 

bliżu naszej granicy, aby stanowiła 

bramę wypadową do ofenzywy ko- 

munistycznej na Polskę. Stolicą 

tego „rejonu polskiego” jest mia- 

steczko Marchlewsk, zwane tak ku 

„czci niedoszłego szefa rządu komu- 

nistycznego w Polsce, przepędzo- 

nego na wschód przez wojska pol- 

skie w r. 1920-ym. Niedawno wła- 

Śnie odbył się w owym Marchlew- 

sku zjazd rad z całej Marchlewsz- 

czyzny. 

„Świt” tak opisuje tę uroczy- 
stošč: 

„Marchlewsk  przystroił się na 

spotkanie delegatów. Rzęsiście ilu- 
minowana fabryka porcelany im. 

Feliksa Kona, czerwone sztandary 

na wieżach, odbiorczych radjostacji, 

na domach w których się mieszczą 
   

L. Baudowin de Courtenay Ehrenkreutzowa. 

Palmy Kwietnej Niedzieli 
Wśród zasobu środków plasty- 

ki obrzędowo-magicznej wielką ro- 
lę odgrywają witki rozkwitające i 

gałązki zielone, drzewka i Owoce. 

Są one znakami młudości i kwit- 

" mienia, dojrzałości, urodzaju i płod- 

i 

ności, wogóle bujnošci życiotwór- 
czej. Dlatego też w okresach 
wielkich  przesileń w przyrodzie, 
jakim jest koniec grudnia lub mar- 

ca i koniec czerwca—okres Osta- 

tecznego zwycięstwa słońca nad 

ciemnością—wypływają wśród róż- 

nych rytucłów ludów pastersko- 
rolniczych gałęzie i „drzewka 2у- 
cia”. Widzimy jak je niosą proce- 

sje młodzieży, migocące od błys” 
kotek, strojne w pióra barwione i 
wstęgi wielobarwne, przyozdobione 
w pieczywka obrzędowe na wios- 
nę. Nazywają je w Polsce nowem 
latkiem i gaikiem, lub maikiem. 

Widzimy gdzieindziej jak pierwsze- 
go maja tańczą i skaczą młodzi 
wkoło wysoko na żerdzi 
jącej wiechy, — z kwiatów, zieleń 
i świecideł. | w zimie nie zapomi- 
nają o mocach, tkwiących w wit- 

   

krėlu-Šžsymbolėw. 

urzędy państwowe, mieszkania ro- 

botników, pracowników*... 

Już ten opis wskazuje, że ma- 

my do czynienia z ogniskiem pro- 

pagandy, którego całe życie nasta- 

wione jest na walkę z Polską i jej 

ustrojem. Komunizm polski mówi 

tu nazwiskami. Autor opisu nie 

zapomina o radjostacjach, tym cu- 

downym środku agit:cyjnym, któ - 

ry z godną pozazdroszczenia po- 

mysłowością i energją wykorzystali 
bolszewicy. 

Z dalszego ciągu opisu dowia- 

dujemy się szeregu szczegółów o 

owej „Marchlewszczyźnie”. Liczy 

ona 620 kilometrów kwadratowych, 

na których mieszka 41 tys. ludzi, 

w czem Polacy stanowią 70%, da- 

lej zaś idą Ukraińcy, Niemcy, Żydzi 

i drobne ilości Rosjan, Czechów i 

Białorusinów. 

Prócz Marchlewska niema w ca- 

łym tym rejonie ani jednego mia- 

steczka, ani nawet wielkiej wsi, „jak 

zwykliśmy wyobrażać sobie wieś 

polską lub ukraińską— długą ulicę 

z szeregiem chat po obu stronach”, 

komentuje autor artykułu. 

„Marchlewszczyzna posiada 108 

punktów zaludnionych. Każdy punkt 

to kilka daleko jedna od drugiej 

rozrzuconych chat. Gleba piasz- 

czysta...“ 

Jak więc widzimy niewielki* i 

niebogaty jest ten swoisty Piemont 

komunistów polskich. Chodzi bo- 

wiem najwidoczniej nie o jakiś o- 

środek, zdolny do rozwoju, lecz 
tylko i wyłącznie o centrum agi- 

tacyjne. Jak widać z informacyj 

„Šwitu“ bolszewicy włożyli w re- 

jon polski pokaźne sumy pienię- 

dzy, aby podnieść dobrobyt jego 

mieszkańców, których zadaniem 

jest tworzyć kadry agitacyjne, prze- 

znaczone na eksport do Polski. 

Akcja przeciwko Polsce dzisiej- 

szej przygotowuje się jednak nie- 

tylko w owej minjaturowej, piasz- 

czystej „Marchlewszczyźnie”. Tenże 

numer „Świtu* przynosi informa- 
cje o „Centralnym Polskim Klubie 

Robotniczym* w Moskwie. Plan: je- 

go prac w ciągu miesiąca przewi- 

duje szereg odczytów, wieczorów 

literackich i artystycznych, wycie- 

czek do muzeów a nawet „wielki 
seans szachowy”. „Atrakcją” szcze- 

gólną są wieczory komsomolskie i 

wreszcie punkt programu, który 

brzmi dosłownie: „Sąd nad kom- 

somolcem—mieszczaninem*. 

Mamy więc obraz intensywnej 

pracy, prowadzonej swoistemi, a 

konsekwentnie stosowanemi meto- 

dami nad opanowaniem psychiki 

robotnika—Polaka w Rosji sowiec- 

kiej. Urabiany w tej szkole na fa- 

natyka komunizmu, wysyłany Бу- 

wa do Polski, by w odmiennem 

zupełnie stanowisku snuć idee, któ- 

re swą Odrębnością stają się nie- 
jednokrotnie atrakcją dla otoczenia, 

jak mit, jak opowieść fantastyczna 

o nieznanym „szczęśliwym* kraju. 

Metody, stosowane przez bol- 

szewików, wymagają z naszej stro- 

ny dokładnego poznania, walka ich 

kach żywych i w sokach w nich 
krążących. To też nie tylko u nas 
w Polsce Zachodniej, lecz i zgoła 
na innym krańcu Słowiańszczyzny 
w Bułgarji, parobcy w wilję wilji 
okładają świeżemi witkami gospo- 
darzy, aby im się wiodło w naj- 
bliższym roku rolniczym w polu 
i w oborze. Małe zielone choinki 
zatykają Górale, nazywani Zagó- 
rzanami, w wieczór wigilijny nad 
drzwiami w chałupie, lub też za- 
wieszają u pułapu w izbie i w o- 
borze. Drzewka Bożenarodzeniowe, 
tak obecnie rozpowszechnione po 
miastach Europy, w ojczyźnie swej 
Bawarji, są zwyczajem starym, lu- 
dowym, na tle również tradycyj 
rolniczych wyrosłym. Zdobi się je 
przedewszystkiem darami ziemi, 
owocami, jabłkami i orzechami, 
oraz ciastem obrzędowem. Owoce 
i orzechy nabierają oczywiście 
szczególniejszego i zupełnie jasno 
zrozumiałego znaczenia na tle zwy- 
czajów dożynkowych. 

Lecz i na tle ekspresji plastycz- 
nej zwyczajów i obrzędów rodzin- 
nych nie zmienia się sens owych 

Dlatego też gałązki 
drzew owocowych, stawiane w wo- 
dę na świętego Andrzeja, a rozkwi- 
tające na Boże Narodzenie, należą 
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przeciw nam — kontrakcji. Nie je- 

steśmy w możności omówić tu za- 

gadnienia walki z Moskwą, w jego 

całokształcie. Pisaliśmy o niem 

nieraz i powrócimy jeszcze do nie- 

go. Chodzi nam o stwierdzenie, że 

metody walki z komuni:mem mu- 

szą być z naszej strony gruntownie 

przemyślane. Wiele zastarzałych 

przesądów, wynikających z lenis- 

twa myśli, wypadnie poddać rewizji. 

Jesteśmy w stanie wojny dwóch 

światów. Jesteśmy awangardą jed- 

nego z nich. Uprzytomnić sobie 

musimy zasadę, która uchodzi za 

dogmat doktryny wojennej: aby 

przeciwnika zwalczyć, trzeba przy- 

stosować swe środki walki do przy- 

jętej przez niego taktyki. 

Mały przykład. Bolszewicy uczy- 

nili jednym z najważniejszych Środ- 

ków swej propegandy radjo. Tym- 

czasem w Polsce rozwój radjotele- 

grafji jest hamowany przez nie- 

udolność Tow. Polskie Radjo, które 

monopolizowało ten cudowny śro- 

dek propagandy, aby męczyć słu- 

chaczy programem, którego nikt 

nie jest w stanie wysłuchać, O ile 

bardziej celowem byłoby tworzenie 

na wschodzie państwa zwłaszcza 

w1LEN SK I 

radjostacyj lokalnych, które nasze- 
roką skalę byłyby użyte dla prze- 

ciwdziałania akcji bolszewickiej. 

Przeciwnika spotkać na tem polu, 

które on zajął! Wyprzeć go stam- 

tąd! Oto wskazania. 

Po przeciwnej stronie kordonu 

granicznego organizują walkę lu- 

dzie, idący do niej z całą energją 

fanatyków idei. Niech nikt nie 
mówi, że tam są najemni agitato- 

rzy tylko. Na szpaltach cytowanego 

już „Switu* spotykamy nazwiska 

i pseudonimy, które wiele mówią 

człowiekowi, obznajmionemu jako- 

tako z życiem podziemnem Pol- 

ski niewolnej. To nie homines 

novi, pracujący dla złota bol- 

szewickiego. Większość z nich 

to ludzie, którzy przed wojną i w 

jej początku byli w szeregach or- 

ganizacyj rewolucyjnych i niepod- 

ległościowych, gotowi do walki o 

Polskę. Jeśli dziś znaleźli się pod 

komendą Kremla, to uczynili to, 

rozporządzając bronią, niełatwą do 

zwalczenia: wiarą. 

Przeciwko nim trzeba dziś uru- 

chomić nasze zasoby ideowe i pod- 

jąć walkę, w skuteczne, niechybne 

metody. B. W. 

kotwa ratyiikowała układ celny z Gstonją 
RYGA. 9. IV. (Pat). Sejm ratyfikował jednogłośnie układ o unii 

celnej z Estonją. Decyzja ta wywołała długotrwałe oklaski na wszystkich 

ławach. 
sowiecką. 

Zkolei ratyfikowano konwencję kolejową łotewsko-estońsko- 

Referent określił unję łotewsko-estońską, jako jedną z najważniej- 

szych umów gospodarczych, zawartych w Europie w ostatnich czasach. 

Posiedzenie Sejmu odroczono do dnia 29 kwietnia. 

Odrzucenie ograniczenia wydatków 
wojskowych. 

GENEWA, 9 IV. (Pat). Propozycia francuska w sprawie ogranicze- 

nia wydatków wojskowych nie uzyskała jednomyślności i została odrzu- 

cona przez komisję przygotowawczą konferencji rozbrojeniowej 
Odrzucenie propozycji 

Ackel ustępuje 

spowodowane zostało przez opozycyjne 

stanowisko Anglji, Japonji i Włoch. 

TALLIN, 9.IV (ATE.) Prasa socjalistyczna zamieszcza pogłoski o 

zamiarze ustąpienia ministra Ackela. Że względu na niepewną sytuację 

obecnego rządu czynione są wysiłki, by zatrzymać min. Ackela na o- 

becnem stanowisku, gdyż ustąpienie jego mogłoby wywołać kryzys ga- 

binetowy. 

Koleje odrębnem przedsiębiorstwem. i 

Prawa personelu zabezpieczone. 

Onegdaj przyjął p. minister ko- 
munikacji, inż. Romocki przedsta- 
wicieli związków kolejowych, zrze- 
szonych w t. zw. Blok Komunika- 
cyjny, a mianowicie przedstawicieli 
Związku Zawodowego Kolejowego, 
Związku Zawodowego Maszynistów 
i Związku Urzędników Kołejowych 
z posłem Kuryłowiczem na czele. 

Głównym celem posłuchania 
był zamiar poinformowania się ze 
strony związków o stanie prac o* 
koło przekształcenia P. K. P. na 
przedsiębiorstwo i związanej z tem 
kwestji personalnej. ; 

Na zapytanie związków oświad- 
czył p. minister Romocki, że przy- 
gotował w tej materji projekt roz- 
porządzenia Prezydenta Rrzeczypo- 
spolitej, który jednak nie wyszedł 
jeszcze poza sferę Ministerstwa Ko- 
munikacji. Projekt ten przewiduje 
utworzenie przedsiębiorstwa paf- 
stwowego dla eksploatacji kolei 
polskich, natomiast sprawa stwo- 
rzenia spółki prywatnej z możliwo- 

   

do wróżb panieńskich. Dlatego 
też różga weselna staje się osią 
akcji dramatu weselnego, a przed 
panną młodą stawia się „drzewko 
życia”, przybrane w jabłka. Nietylko 
kwiat pomarańczy i granatu, lecz 
i pomarańcza i granat, w krajach 
południowych należą do emblema- 
tów miłości i małzeństwa Tem 
się tłómaczy i zwyczaj, przedewszyst- 
kiem spotykany na terenach pro- 
mieniowania kultury Bizantyjskiej, 
wkładania do trumny dzieciom o- 
woców jabłek lub pomarańcz. 

* 
* * 

W niedzielę kwietną w Wilnie 
krasują kosze bab „palimami* wiel- 
kanocnemi. Na tle nieba jeszcze 
bladego i zlekka tylko uśmiechają- 
cej się wiosny, „palmy* w braku 
własnego, kwietnego przyozdobie- 
nia, skrzą się wesoło, przybrane 
w cuune barwione piórka, nieśmier- 
telniki i trawy. Obok tej już sztu- 
cznej filjucji wiosennej gałęzi, nie- 
raz o bardzo wykwintnym dobo- 
rze kolorów i rysunków, przyczaiły 
szare-bure kotki — baśki, związane 
z bukszpanem, „jagodnikiem“, ja- 
łowcem, czy bożem drzewkiem, po- 
łyskujące bronzem i mahoniem 
młodziutkich witek wierzbowych i 

Ścią udziału kapitału zagraniczne- 
go jest dziś nieaktualna, jakkolwiek 
projekt liczy się z możliwością 
przejścia w przyszłości na ten spo- 
sób eksploatacji. Projekt opiera 
się na zasadzie nieukrócania praw 
personelu, zatrudnionego obecnie 

na P. K. P. 
W dalszym ciągu oświadczył p. 

minister, że Ministerstwo Komuni- 
kacji opracowuje, w związku z tą 
reorganizacją, przepisy, dotyczące 
praw i obowiązków personelu, u- 
posażenia, uprawnień emerytalnych 
Oraz ubezpieczenia na wypadek 
choroby i wypadku. Odnośne pro- 
jekty zamierza p. minister, po za- 
poznaniu się z niemi przesłać ko- 
lejowym związkom / zawodowym, 
celem wypowiedzenia opinii. 

W końcu poinformował p. mi- 
nister związki o sposobie załatwie- 
nia szeregu postulatów, wysunię- 
tych w ostatnim czasie przeznie 
w sprawach bieżących. 

    

innych — „kocankowych”. To też 
Palmowa Niedziela, rocznica wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy, jest rów- 
nież i świętem gałęzi wiosennej, 
która w kościele poświęcona, idzie 
w pola i do zagród, dubytkowi rol- 
niczemu błogosławić, jak błogosła- 
wiły ongiś gałązki życiodajne róż- 
nym czynnościom człowieka w cza- 
sach przedchrześcijańskich. Bo, cho- 
ciaż, według tradycji, wiją i Święcą 
palmy na pamiątkę wjazdu Chrys- 
tusa do Jerozolimy, to jednak ma- 
my tu do czynienia ze skrzyżowa- 
niem obrzędowości kościelnej z lu- 
dową, jak sę zresztą rzecz ma z 
całą rzeszą różnych zwyczajów. O- 
ne to właśnie nadają kościołowi 
katolickiemu, zarówno jak i prawo- 
sławnemu, różnolity, lokalny. kolo- 
ryt, na róźnych terytorjach, w za- 
leżności od tradycyj ludów, przez 
chrześcijaństwo nawracanych. 

Gałązkę i to gałązkę z baśkami, 
szczególnie zaś tę wierzbową, O 
największej mocy i wytrzymałości, 
życiowej, znały już ludy pogańskie 
i używały jej w czasie swych Świą- 
tek wiosennych i rolniczo-paster- 
skich. W Grecji starożytnej, pod- 
czas wiosennego święta Thesmo- 
phoriów, przyozdabiano gałązkami 
wierzbowemi posągi bogów i bo- 

Wacław Sieroszewski 
laureatem stolicy. 

  

m) 
  

Na posiedzeniu komitetu nagrody 
literackiej m. st. Warszawy wię- 
kszością głosów przyznano na- 
grodę na rok bieżący w sumie 
15 tys. zł. znakomitemu pisarzo- 
wi Wacławowi Sieroszewskiemu. 
Urzędowe ogłoszenie i wręczenie 
nagrody laureatowi nastąpi w 
dniu 3 maja. Sieroszewski jest 
poetą—żołnierzem. W latach woj- 
ny służył w legjionach Fotogra- 
fja nasza przedstawia znakomite- 
go powieściopisarza w mundurze 
wachmistrza I-eį Brygady L. P. 
  

    

  

Projekt ustawy przemysłowej. 
(Tel od wł. kor. z Warszawy) 

Ministerstwo Przem. i Handlu 
przesłało w dniu wczorajszym uz- 
godniony już całkowicie projekt 
ustawy przemysłowej do Rady Mi- 
nistrów. 

Projekt ten za kilka dni znaj= 
dzie się na plenum Rady Minist- 
rów. 

Ogłoszenia ustawy przemysło- 
wej należy się więc spodziewać w 
najbliższym czasie. W ten sposób 
bardzo poważna dotychczasowa 
luka w prawodawstwie Rzplitej zo- 
stanie zapełniona. 

Kontiskata „Rzeczpospolitej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczorajsza „Rzeczpospolita* zo- 
stała skonfiskowana za artykuł 
wstępny p.t. „Dramat czy pustka”, - 
krytykujący ostro ostatnie zmiany 
personalne w urzędach państwo- 
wych. 

Z ZAGRANICY. 
Tezy niemieckie w sprawie zbli- 
żenia francusko-niemieckiego. 

BERLIN, 9.1. (Pat). Tak zwany 
Zakon Młodo:niemiecki, który jest 
najsilniejszą organizacją w Niem- 
czech, popierającą dotychczasową 
politykę zbliżenia francusko - nie- 
mieckiego zaczął wydawać. specjal- 
ny komunikat pod nazwą: Młodo- 
Niemiecka Agencja Prasowa. W 
pierwszym numerze tego komuni- 
katu wielki mistrz Zakonu Młodo- 
niemieckiego Artur Macraun w ar- 
tykule wstępnym wysuwa - trzy 
punkty jako zasadnicze tezy pro- 
gramowe polityki zagranicznej Za- 
konu: 1) zniesienie traktatu wer- 
salskiego w stosunkach między 
Niemcami a Francją, 2) wycofanie 
wojsk okupacyjnych z zachodu i. 
nowe uregulowanie granicy wschod- 
niej, 3) wskrzeszenie wojska nie- 
mieckiego, kióre byłoby w stanie 
bronić granicy. 

giń. Po wiosennej kąpieli Hery, o- 
piekunki rodziny, umieszczano jej 
posąg na weselnem łożu pod wie- 
rzbą, wszyscy zaś, biorący udział 
w uroczystości, spoczywali rów- 
nież pod wierzbami. Kobiety nie- 
płodne, a . pragnące potomstwa, 
kładły się wtedy na witki wierzbowe. 
W kulcie Artemidy i Dionizosa 
spotykamy się również z wierzbą. 
W Niemczech, młodych chłopców 
uosabiających wiosnę, podczas ob- 
chodów majowych obwijają gałąz- 
kami wierzby. Dla zwiększenia 
znów ilo ci pokarmu kobiet kar- 
miących, jak również i bydła, ude- 
rzano w Grecji witkami wierzbo- 
wemi. t 

Na tem tle jasnem staje się 
znaczenie i palmy wileńskiej. Wy- 
ganiają nią na wsi po raz pierw- 
szy bydło na paszę w dzień Św. 
Jerzego, patrona trzód i zasiewów. 
wiosennych, jak również i w u- 
roczny poranek Świętojański, kie- 
dy to wiedźmy szczególną władzę 
mają. Nad Rabą, zaraz po powro- 
cie z kościoła w kwietną niedzielę, 
pasterz lub pasterka uderzają kil- 
ka razy krowy poświęconemi ga- 
łązkami wierzbowemi, dając, po- 
dobnie jak ongiś w Grecji, napom- 
nienie, ażeby dobrze jadły i dobrze   
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Janina Kirtiklisowa. 

WILNO. 
Wfwieńce lasów ujęty w blaskach wy= 

kąpany, 

W dolinie srebrno-sinej jak klejnot u- : 
kryty. 

W wspomnienia legendy jak wstęgą spo- 
wity. 

Widny Gród - Gedymina z mgieł wycza- 

z ‚ гожапу. 
Na zczerniałych kościelnych wieżach za- 

dumanych 

Strojnych w piękno stuleci marzenia i 
klęski 

Zawisły echa modłów bogom odprawia- 
nych 

Zawisł czynów ofiarnych korowód zwy- 
cięski. 

Wieki pilnie, zazdrośnie skarbca wspom- 
nień strzegą + 

Milczenia kładąc pieczęć i dziwnej tę- 
sknicy 

1 wyłowione perły z dziejów nawałnicy 

Składają do historji łańcucha złotego. 

A nad tym poszczerbionych lasów sine 
ściany 

Do miłości i słońca zawodzą peany. 

Z 

Z całej Polski. 
Krakowowi grozi powódź. 

KRAKÓW. 9.IV. (Pat). Z powo- 

du trwających od kilku dni desz- 
czów Wisła pod Krakowem znacz- 

nie wezbrała. Poziom wody dosię- 

ga dolnych bulwarów. 

Jak aresztowano Cichowskiego. 
W związku z Wiadomościami, 

podanemi w sprawie aresztowania 

w Łodzi znanego komunistę Kazi- 

mierza Cicho » skiego, komunikują, 

że aresztowanie nastąpiło w jednęj 

z restauracyj łódzkich w czasie O- 

„biadu. P. Cichowski znajdował się 

w towarzystwie . dawnego Swego 

znajomego z Małopolski. Cichow- 

ski ma być zwolniony, gdyż nie 

znaleziono podstaw do zatrzymania 
go w areszcie. 

liealna pasta do zębów 

  

! 

Krem Perlowy 
Ihnatowicz, Lwów. | 

  

Jubileusz najsławniejszego 
kapelmistrza Włoch 

Znakomity dyrygent włoski Artu- 
ro Toscanini obchodził niedawno 
60-tą 
stawnych premjer przygotowal | 
i prowadził Toscanini, między 
innemi pierwszy wystawił on 
„Cyganerię“, „Dziewcze Zacho- 
du“ Pucciniego i „„Pajace* Leon= 

covalla. 

  

się doiły. Palma wielkanocna wet- 
knięta w zboże na różnych tere- 
nach Polski przyczynia się do jego 
bujności, broni je od gromu i gra- 
du. Zatknięta za obraz święty, lub 

w gumnie gdzieś wysoko  umiesz- 
czona, broni również i zagrodę od 
wichury i piorunów. Ratując się od 
poźaru należy ją wrzucić w pło- 

mienie, lub trzymając w ręku trzy 

razy obiec palące się domostwo. 

» * 
* 

Tak więc, jeśliby nawet rolni- 
kowi z nad Wisły czy Wilji trudnQ 
było rozmówić się wspólnym języ- 

kiem z rolnikiem z przed wieków 
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rocznicę urodzin. Wiele; - 
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La 

z nad brzegów Skamandru, czy Z% * 
Itaki, to, kto wie, czy nie poczuliby 

się oni sobie bliscy, porozumie* 

wając się znakami plastyki ma- 
giczno-obrzędowej. ь 

  

— Sprostowanie. Do wczorajszego 

feljetonu p. t. „Drobiazgi literackie" 

wkradło się kilka błędów, zecerskich, z 
których ważniejsze bo _ znieks:tałcające 

sens, niniejszem prostujemy: zamiast — 

związany, powinno byćc—zwężony zakres 

paru literatom, zamiast autologja powin- 

no bvė—antologja, zamiast imoencji — 
inwencji, 

treści; zamiast panom, powinno być — |
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Praca w Zw. Strzeleckim. 

  

Oddział w Łużkach pow. dziśnieńskiego w szyku konnym. Stoją: od 

lewej do prawej: por. Kozłowski. mir. Rawicz-Heilnran, rtm. Dąbrowski, 
konno instruktor por. Szalewicz. 

Życie gospodarcze 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Zebranie Sekcji Przemysłowej 

przy Stowarzyszeniu kupców i 

Przemysłowców Chrześcijan. 

We czwartek dnia 7-go b. m. 
w lokalu Stowarzyszenia Kupców 

i Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie odbyło się posiedzenie Sek- 

cji Przemysłowej przy licznym 
udziale przedstawicieli polskiego 
przemysłu, bankowości, oraz insty- 
tucyj rządowych i samorządowych 
Wileńszczyzny. Przewodniczył ob- 
radom p. Feliks Wodzinowski. 

Obszerny i treściwy referat o 
potrzebach i bolączkach polskiego 
przemysłu na Kresach Wschodnich 

wygłosił p. Jan Sobecki. 

W ożywionej dyskusji nad refe- 
ratem między innemi postulatami 
podkreślona była konieczność zor- 
ganizowania prawidłowego przed- 
stawicielstwa interesów polskiego 
przemysłu, tak w obecnie istnieją- 
cych już instytucjach społecznych 
i rządowych, jak i mających po- 
wstać w najbliższej przyszłości 1z- 
bach Przemysłowo - Handlowych. 
Sprawa ostatnia ma szczególnie 
doniosłe znaczenie ze względu na 
specjalne warunki pracy polskiego 
Pmarsu i handlu w Wileńszczyź- 
nie. 

Cenne wyjaśnienia udzielił ze- 
branym p. inżynier Sławiński, na- 
czelnik Wydziału Przemysłowego 
przy tutejszym Urzędzie Wojewódz- 
kim. 

Nowoobranemu zarządowi w 
składzie pp. inżyniera J. Borek- 
Boreckiego, inżyniera S. Brzostow- 
skiego, inżyniera J. Glatmana, dy- 
rektora elektrowni miejskiej, prze- 

mysłowców G. Kureca i J. Sobec- 
kiego zebranie poleciło, jako naj- 
pilniejsze zadanie zorganizowanie 
Stowarzyszenia Polskich Przemy- 
słowców jako jednostki prawnej. 

Ferje świąteczne w biurze Sto- 
warzyszenia Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan. 

Podaje się do wiadomości człon- 
ków Stowarzyszenia, iż sekretarjat 
Stowarzyszenia będzie nieczynny 
od dnia 14-go do 20-go kwietnia 
roku bież. 

Do Kobiet Polskich 
Zacne Wilnianki, Szanowne i 

Miłe Gosposie, Wy, coście w roku 
zeszłym zaopatrzyły hojnie na Wiel- 
kanoc dzieci w schroniskach w 
jaja, mięso, pieczywo, bądźcie rów- 
nież ofiarne na święta teraźniejsze. 
Pamiętajcie, że dzieci marzą o 
święconem, że dobrzę pamiętają 
zeszłoroczne przysmaki, że zawód 
ich nadziei byłby dla nich praw- 
dziwie ciężkiem zmartwieniem. 

Tego zmartwienia dziecku pol- 
skiemu oszczędźcie... 

Dary swoje składajcie na ręce 
Komitetu „Chleb dzieciom* pod na- 
stępującemi adresami: 

1) Tyzenhauzowska róg Targo- 
wej — Apteka Sokołowskiego — 
Wielki Tydzień do czwartku od g. 
9 rano do g. 7 wiecz. 

2) Wiłkomierska 1 — Dom Lu- 
dowy — Wielki Wtorek, Środa i 
Czwartek od g. 4 — 6 w. 

3) Archanielska 4 — Plebanja 
kościoła Serca Jezusowego—Wiel- 
ki Tydzień do czwartku Od g. 9 
rano do 3-ej po poł. 

4) Antokolska 44 — Dom Lu- 
dowy — Wielki tydzień do czwart- 
ku od g. 12 — 4 w. 

5) Ul. Uniwersytecka 6 Oficyna 
Pałacu Reprezentacyjnego — Wiel- 
ki Czwartek od g. 1 do 6 w., Wiel- 
ki Piątek od g. 9 do 2 po poł. 

6) Śniadeckich 3—8 mieszkanie 
p. Wandy Wojewódzkiej — Wielki 
Czwartek od g. 9 — 6 w., Wielki 

  

Piątek od g. 9 do 2 po poł. 
Za kaźdy najskromniejszy datek 

Komitet składa najserdeczniejsze 
podziękowanie. 

Komitet Wojewódzki 
„Chleb dzieciom“. 

  

Ronierencja P. P.S. w. Wilnie, 
Odbyła się Konferencja Okrę- 

gowa PPS., której przewodniczył 
p. M. Dietrich, sekretarzował p. K. 
Urbach. Sprawozdanie ogólne refe- 
rował p. Fr. Stążowski; sprawoz- 
danie z działalności sekretarjatu, 
Organizacji Młodzieży i Organiza- 
cji Kobiecej P. P. S. — p. L. Ku- 
ran, z działalności kulturalno-o- 
światowej p. W. Czyż; z ruchu za- 
wodowego — p. Stążowski; z Ka- 
sy Chorych — p. Żejmo; sądu par- 
tyjnego—p. Jacobini, Komisji Re- 
wizyjnej — p. Nawojski. 

W wyniku dyskusji, udzielono 
ustępującemu O. K. R. absolutor=- 
jum, poczem wybrano nowy O. K. 
R. w składzie: p. p. poseł Pław- 
ski, Żejmo, Czyż, Ladowski, Ho- 
łowniowa, Markiewicz Edward, Stą- 
żowski i Kuran. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali 
wybrani p. p. Nawojski, Dietrich i 
Markiewicz Bolesław. 

Do Sądu partyjnego p. p. pro- 
fesor Ehbrenkreutz, Bagiński, Ogiń- 

Ski, Jacobini i Sosno. 
Obszerną dyskusję wywołał re- 

ferat p. Pławskiego n. t. „Obecna 
sytuacja polityczna i gospodarcza”. 
Uchwalono przedłożone rezolucje, 
poczem Konferencja została zam- 

knięta — o godz. w pół do drugiej 
w nocy. 

Przewodniczącym O. K.R. w 
Wilnie został p. Franciszek Stą- 
żowski, zastępcą p. Witold Czyż, 
skarbnikiem p. M. Ladowski, se- 
kretarzem p. Z. Kuran. 

Onegdaj odbyła się konferencja 
w sprawie Święta 1 maja, na któ- 
rej uchwalono urządzić wspólny 
obchód z O. K. Zw. Zawodowych. 

Akademja majowa odbędzie się 
w Sali Miejskiej. ‘ ; 

Zbiórka w lokalu przy ul. Ki- 
jowskiej 19 oraz tegoż dnia Okre- 
gowa Organizacja Р. Р. S. Kobiet 
i Zw. Młodzieży T. U. R. przepro- 
wadzi zbiórkę pieniężną na Tow. 
Uniwersytetu Robotniczego. 

Na Konferencji były również 
poruszone: sprawa wyborów do 
Rady Miejskiej w Wilnie, przyczem 
uchwalono, że P. P. S. wystąpi z 
samodzielną listą, blokując się je- 
dynie z Klasowemi Zw. Zawodo- 
wemi. 

Omawiany był również stosu- 
nek członków P. P. S. do pozo 
stających w organizacji Zw. Strze* 
leckiego. Uznano wystąpienie de- 
legatów na zjeździe w Warszawie 
za słuszne. Wyjaśnienie prezesa 
Zarządu Głównego Zw. Strzelec- 
kiego dr. K. Dłuskiego, że Zw. 
Strzelecki utrzyma charakter a par- 
tyjny—za miarodajne. 

  

Bund protegtaje przeciwko zmianie 
ordynacji wyborczej. 

K. dniu wczorajszym w sali 
Makkabi przy ul. Nowogrodzkiej 
8 odbył się żydowski wiec Bundu, 
na którym przemawiali p. Arano- 
wicz, Frydman, Zelezników i t, d. 

Zebrani na wiecu uchwalili re- 
zolucję protestującą przeciwko pró- 
bom zmiany ordynacji wyborczej 
na niekorzyść szerokich warstw 
społeczeństwa i domagającą się od 
ugrupowań socjalistycznych w Sej- 
mie walki o utrzymanie prawa wy- 
borczego w dotychczasowym  za- 
kresie. ! 
    

Giełda Wileńska w dniu 
9. IV. r. b. 

żąd. płac. tranz. 

Dolary St. Zjed. 8,92 8,92 — 
Czeki i wpłaty Pa- 
ryż 0,353 
sM zastaw. Wil. B. 

emsk. zł. 100 — 44,90—44,90 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 24. — — 138 

Giełda Warszawska w dniu 
91V. b r. 

L. Waluty 

sprzedaż _ kupno 
Dolary 892 891 8, 

Il. Dewizy 
Londyn 43,48 43,59 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,10 3519 35,01 
Praga 26,51 26,57 — 26,45 
Genewa 172,16 172,54 171,73 

KU R JCEE МОГО ВОМ о КО 

Ie związku Inwalidów Wojennych. 
Epopei p. Dyli ciąg dalszy. 

We wczorajszym numerze na- 
szego pisma podaliśmy część wy- 
ciągu z orzeczenia sądu koleżeń- 
skiego Okręgowego Koła Zw. Inw. 
Woj. R. P. w Wilnie, w sprawie 
b. prezesa zarządu Koła, obecnie 
zawieszonego p. Józefa Dyli. 

W dniu dzisiejszym podajemy 
my ciąg interesującej epopei p. 

yt. 

Przeciwko Józefowi Dyli Sąd 
ustalił następujące zarzuty: 

6) „Że w lipcu 1926 roku Dyla 
dał do podpisu sekretarzowi Zwią- 
zku kol. Fiłonowi zaświadczenie 
z pieczęciami Związku, z treści 
którego wynikało, że uposażenie 
obwinionego wynosi miesięcznie 
od 90 do 100 złotych, a to dla 
ubiegania się o rentę. Powyższe 
stwierdził Świadek Fiłon”. 

1) Że w końcu października 
1926 roku zwrócił się do kol. Biń- 
kuńskiego, kierownika inwalidzkiej 
hurtowni tytoniowej ze słowami: 
„Zagospoderowaliśmy się, mamy 
towar i pieniądze, ale cóż nam z 
tego przyjdzie? Przyjdą Jaszłuje i 
Miernikowscy, wszystko rozniosą, 
a my za swoją pracę nic nie bę- 
dziemy mieli. Już nad tem dawno 
zastanawiałem się — wiesz, jak 
będzie w hurtowni więcej pieniędzy, 
podrap się, pokalecz, narób krzyku, 
że cię napadnięto i ukradziono 
pieniądze. Tylko pamiętaj wrazie 

czego nie wygadaj." 
Powyższe stwierdził Świadek 

Bińkuński pod przysięgą w kościele. 
Wobec tego, iż oskarżony na- 

rzucał sądowi swoją wolę, ciągle 
bezpodstawnie przerywał rozprawę 
teroryzował i skierowywał zarzuty 
względem Sądu i niepodporządko- 
wywał się zarządzeniom Sądu — 
Sąd jednogłośnie postanowił roz- 
prawę zamknąć i przekazać akta 
tej sprawy do decyzji Sądu Głów- 
nego, albowiem tut. sąd nie jest w 
możności wobec powyższego prze- 
prowadzić spokojnie, bez zdener- 
wowania członków składu Sądu 

wywodów stron, według regulami- 
nu Sądu pars 19“. 

Następują podpisy: E. Kozłow- 
ski, O. Jasiński, J. Chmielewski, 

A. Tomaszewicz i j. Kowalski. 
Ponadto dowiadujemy się jesz- 

cze o jednym fakcie, do którego 
przyznał się sam Dyla, a który 
dosadnie charakteryzuje sylwetkę 
moralną p. Dyli. 

Jak bowiem ustalono podczas 
ostatniego zebrania inwalidów wo- 
jennych, które odbyło się w sali 
Domu Oficera, p. Dyla narażał na 
szwank opinję Koła przed tutejsze- 
mi władzami. 

Najlepszym tego dowodem by- 

ło wyrzucenie go za drzwi przez 
prezesa Izby Skarbowej p. Malec- 
kiego. (Zdan.) 

W Związku Strzeleckim pracajwre. 

  

Oddział konny „Strzelca* w Łużkach pow. dziśnieńskiego w tyraljerze. 
Stoją z lewej strony rtm. Dąbrowski, dalej por. Szalewicz. 

* 

KRONIKA. 
  

      

: Dziś: Leona Wielk. 
Niedziela] Jutro: Ezechiela Pr. M. 

10 Wschód słońca—g. 4 m. 53 
kwietnia] Zachód ы g. 18 m. 23 

MIEJSKA, 

— Może nam Magistrat wy- 
jaśni? Przed kilkunastoma dniami 
podaliśmy wzmiankę o dziwnych 
kombinacjach podatkowych. Kom- 
binacje te polegały na tem, że w 
księgach podatkowych wpisywano 
fikcyjne sumy rzekomo wplaco- 
nych podatków, gdy w rzeczywi- 
stości sumy te nie były wpłacone. 

Od chwili podania przez nastej 
wzmianki upłynęło już sporo cza- 
su, a dotychczas nic nie wiemy, co 
w tym kierunku zrobił Magistrat. 

Nie chcemy posądzać Magistra- 
tu o chęć zatuszowania tej sprawy, 
ale dziwnem nam się wydaje tajem- 
nicze milczenie Magistratu, gdy ca- 
łe miasto mówi o tej sprawie. 

— Pożyczka na rozbudowę 
m. Wilna. Jak już podawaliśmy w 
swoim czasie Bank Gospodarst»a 
Krajowego w Warszawie postano- 
wił wreszcie wypłacić przyznaną na 
rozbudowę Wilna sumę 50.000 zł. 
Bank Gospodarswa Krajowego w 
ostatniej chwili jednak zastrzegł, iż 
pożyczka wyasygnowana została na 
termin półtoraroczny nie zaś pię- 
cioletni, jak to projektował Komi- 
tet rozbudowy. Skutkiem tego po- 
życzki będą udzielane na termin 
znacznie krótszy, niż to było w 
projekcie. 

Dotychczas do Komitetu Roz- 
budowy wpłynęło około 60 podań. 

— Komisja wojskowa zbada 
sposób stemplowania mięsa przez 

. Magistrat. Na ostatniem zebraniu 
Komisji Żywnościowej przedstawi- 
ciele oddziałów, zwrócili uwagę, że 
badanie i stemplowanie mięsa im- 
portowanego do Wilna, odbywa się 
w sposób anormalny. 

Mięso to jest stemplowane na 
t. zw. „Płoszczatce", oględzin do- 
konuje rzekomo felczer, a wlašci- 
wym celem oględzin jest raczej po- 
bieranie opłaty, niż zbadanie stanu 
użyteczności mięsa. 

Wobec powyższego k-mda gar- 
nizonu wyznaczyła komisję, która 
w dniu 12-go zbada naocznie spo- 
sób, dokonywania oględzin mięsa 
przez Magistrat. 

— Pierwszy kurs obrony prze- 
ciwgazowej dla straży ogniowej. 
Wczoraj w Magistracie, w godzi- 

nach popołudniowych, odbył się 
egzamin 25 słuchaczy kursu obro- 
ny przeciwgazowej. Kurs został zor- 
ganizowany staraniem Polskiego 
Czerwonego Krzyża wyłącznie dla 
straży ogniowej. Wykłady były 
prowadzone przez instruktora ofi- 
cerskiej szkoły wojskowej p. Ka- 
leńskiego i uwieńczone zostały wy- 
nikami b. pomyślnemi, bowiem z 
25 absolwentów 8 złożyło z wyni- 
kiem b. dobrym; 15 z wynikiem 
dobrym i tylko 2 z wynikiem do- 
statecznym. 

Na uroczystość rozdania šwia- 
dectw przybyli między innymi p. 
wice wojewoda Malinowski, dr. 
Minkiewicz, prof. Muszyński; ko- 
mendant policji Reszczyński, ko- 
mendant straży ogniowej Waligó- 
ra. Obecnym był również wice- 
prezydent miasta p. Łokuciejewski. 
Wygłoszono szereg okolicznościo- 
wych przemówień, które rozpoczął 
p. wice-wojewoda Malinowski, pod- 
kreślając olbrzymie znaczenie pierw- 
szego kursu obrony przeciwgazo- 
wej konieczność, która w Wilnie 
była więcej niż palącą. (S). 

WOJSKOWA 

— Nabożeństwo dla ewange- 
lików. W dniu dzisiejszym odbę- 
dzie się o godz. 10-ej nabożeństwo 
z komunją św. w kościele ewange- 
licko-augsburgskim dla żołnierzy 
garnizonu wileńskiego wyznania 
ewangelickiego. 

— Swięta żydowskie w woj- 
sku. W czasie nadchodzących 
świąt żydowskich, władze wojskowe 
zezwoliły żołnierzom wyznania moj- 
rzeszowego na korzystanie z kuch- 
ni koszernej zorganizowanej przez 
tut. gminę żydowską. Tym zaśżoł- 
nierzom Żydom, którzy nie zechcą 
skorzystać z kuchni koszernej od- 
działy wypłacą strawne. 

Równocześnie żołnierze wyzn. 
mojż. zostaną zwolnieni od zajęć 
w dniach: 16-go Od godz. 12-ej do 
18-go godz. 24-ej i 22-go godz. 
15-ej, 24-go godz. 24-ej. 

— W sprawie odroczenia służ- 
by wojskowej rocznikowi 1906. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 
w porozumieniu z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych ustaliło dzień 
poboru rocznika 1906 na dzień 
4 maja 1927 r. 

Plan poboru ogłoszony zosta- 
nie za pośrednictwem gmin i soł- 
tysów. Poborowi tego rocznika, 

ubiegający się o odroczenie służby 
wojskowej, winni składać odpowied- 
nio umotywowane podania do u- 
rzędów gminnych i Magistratów, 
a w Wilnie do Urzędu Komisarza 
Rządu przed dniem rozpoczęcia po- 
boru. 

ARTYSTYCZNA 

— Popularny koncert żydow- 
ski. W sali miejskiej odbył się w 
sobotę koncert chóru przy Tow. o- 
światowem Wilbik, pod dyrekcją 
p. Slepa. Przeszło stu chórzystów, 
przeważnie ze sfer robotniczych 1 

rzemieślniczych stanęło poraz dru- 

gi od półroku swoich studjów na 

estradzie. Śpiewano w języku ży- 

dowskim piosenki polskie: dwie rze- 

czy Moniuszki, chór z Halki i me- 

lodję, Chopina: „Gdybym ja była 

słoneczkiem na niebie", tłumaczył 

słuchacz seminarjum p. Slezer. Ryt- 

mika i charakter polskich piose- 

nek zostały znakomicie zachowane, 

a wycieniowanie i skandowanie 
głosów zadowolnić mogły znaw- 
ców. 

„W pierwszej części programu 
najładniej wypadły: walc Deiibes'a, 
Mendelsohna melodja i Haendla chór 
Machabeuszów. W drugiej tęskne i 
melodyjne kołysanki ludowe o bo- 
gatej tonacji i subtelnem wyko- 
naniu. 

Ciekawym by był w Wilnie kon- 
kurs chórów popularnych wszyst- 
kich narodowości, z charaktery- 
stycznemi piosenkami ludowemi. 
Taki przegląd etnograficzny melo- 
dyj narodowych pozwoliłby na zaj- 
mujące porównania, 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Z Komisji Okręgowej Związ- 
ków Zawodowych. Wobec zgło- 
szenia się do Komisji Okręgowej 
scentralizowanych związków 1) pra” 
cowników _instytucyj użyteczności 
publicznej; 2) robotników przemysłu 
odzieżowego; 3) pracowników Kas 
Chorych i ubezpieczeń społecznych. 
Komisja Okręgowa Związków za- 
wodowych na swem posiedzeniu 
w dniu 8-g0 marca r. b. jedno- 
głośnie postanowiła zatwierdzić 
mandaty Fr. Judyckiego Józefa, 
Aronowicza Józefa i Godwoda J6- 
zefa jako członków Komisji Okrę- 
go wej. 

— Walne Zgromadzenie Zwią- 
zku Zawodowego Dozorców Do- 
mowych. W dniu 10 kwietnia rb. 
o godz. 3 popoł. odbędzie się 
Walne Zgromadzenie członków 
Związku Zawodowego Dozorców 
Domowych i Służby Domowej. Ze- 
branie odbędzie się w lokalu Zwią- 
zku Zawodowego Kolejarzy przy 
ulicy Kijowskiej 29. Porządek dzien- 
ny 1) sprawy organizacyjne, 2) 
wolne wnioski. S-ki. 

— Sprostowanie. W związku z no- 
tatką we wczorajszym numerze naszego 
pisma o zebraniu Wil. Oddz. Zw. b. Wię- 
źniów Politycznych proszeni jesteśmy o 
zamieszczenie, że odbyło się nie zebranie 
ogólne, a zebranie zarządu, na którem 
byli obecni zainteresowani członkowie. 

Przewodniczył nie Rynkiewicz a Rym- 
kiewicz. 

Postanowiono wypłacić nie Asniule- 
wiczowi, a Asiulewiczowi. 

Leonarda Rymkiewicza a nie Rynkie- 
wicza wspiera nie Stowarzyszenie Wileń- 
skie, a Główny Zarząd Stowarzyszenia 
w Warszawie. 

Na zebraniu Zarządu postanowiono 
zwołać ogólne zebranie na dzień 24 kwie- 
tnia o godz. 12 w lokalu Centrali Związ- 
ków ul. Wielka 34, w celu wyboru za- 
rządu i wolnych wniosków. 

Składka miesięczna wynosi nie jeden 
złoty a 50 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Rekolekcje dla młodzieźy 
akademickiej pod kierunkiem ks. 
profesora Marjana Morawskiego T. 
J. rozpoczną się w niedzielę dnia 
10-go kwietnia r. b. o godz. T-ej 
wieczorem w kościele Św. Jana. 

Następne nauki dnia 11 i 12 kwiet- 

nia r. b. o godzinie 7-ej wieczo- 
rem, a 13 kwietnia o godz. 9 tej 
rano zakończenie. 4076-1 

SPRAWY ROPO LE 

— Nadzwyczajna Komisja 

Rozjemcza do spraw rolnych. Z 
polecenia Ministerstwa Pracy i O- 

pieki Społecznej na podstawie u- 

stawy z dnia 1-go sierpnia 1919 r. 

odbędzie się d. 12 b. m. w Nowo- 

gródku pierwsze posiedzenie Nad- 

zwyczajnej Komisji Rozjemczej dla 
spraw rolnych. Na posiedzeniu tem 
będzie wydane orzeczenie ustalają- 

ce warunki pracy i płacy robotni- 
ków rolnych w województwie no- 
wogródzkiem na rok służbowy 
1927—28, prócz powiatów woło- 
żyńskiego i słonimskiego, dla któ- 
rych ma być osobno powołana 

Nadzwycz jaa Komisja Rozjemcza. 

Z POGRANICZA. 

— Spór graniczny 0 kilka s0- 
sen. Jak już donosiliśmy w jed- 
nym z poprzednich numerów na- 
szego pisma, na odcinku Rykonty 
w powiecie wileńsko-trockim Lit- 
wini roszczą pretensję do kilku so- 

sen w lesie, który obecnie wyrą- 
bują odnośne władze polskie. Pre- 

tensje Litwinów są na niczem nie 

oparte, gdyż polska linja patrolo- 
wa obejmuje sporne sosny. W tej 

sprawie miała się przed kilkoma 

tygodniami odbyć konferencja gra- 
niczna, zapowiedziana przez obie 

strony. Jednakże przedstawiciel li- 

tewski na tę konferencję nie przy- 
był. 

Dopiero 7 kwietnia doszło do 
zwołania konferencji, przyczem ze 
strony polskiej pertraktacje pro- 
wadzi zastępca starosty na powiat 
wileńsko-trocki p. Łukaszewicz. 

„— Zamach na posterunek gra- 
niczny, Do stojącego na posterun- 
ku granicznym żołnierza K. O. P. 
szereg. Koli jakiś osobnik dał dwa 
strzały rowolwerowe, poczem zbiegł 
na stronę litewską. Szereg. Kola 
strzelił za uciekającym, lecz z po- 
wodu ciemności strzały chybiły. 

№ wileńskim bruku. 
— Falująca jezdnia. Wobec tego, że 

jezdnie przestały się zapadać (na jak dłu- 
go?) —znosimy tę rubrykę. 

Jednak ażeby czytelnicy nasi nie 
LĄ stratni — dziś dajemy „falującą jez- 
nie“, 

— „Falująca jezdnia' jest także po- 
mysłem magisirackim, a powstała w ten 
sposób, że Magistrat, przewidując zapa- 
danie się—ponasypywał „na zapas“ całe 
kupy ziemi. Z tego potworzyły: się naj. 
rozmaitsze góry, górki i pagórki. : 

Kto chce zobaczyć jak to wygląda, 
a przedewszystkiem, jaką sprawia przy- 
jemność, niech się przejedzie taksówką. 

Tylko proszę ust nie otwierać, w 
przeciwnym bowiem razie język i zęby 
zostałyby po takiej przejażdźce w tak- 
sówce. 

—Na noże! Zupełnie, jak w wierszu 
Tuwima. P. Michał Kozakiewicz i p. Ale- 
ksander Duchow doszli do przekonania, 
że „razem dwóch ich być nie może”, a 
więc, na nożel 

_ Jako teren walki obrali sobie dom 
Zajezdny przy ul. Sadowej 17. 

Rezultat rycerskiej rozprawy: dziu- 
ra w lewym udzie p. Michała i szpital, 
oraz wycofanie się bohaterskie w nie- 
znanym kierunku p. Aleksandra. 

— QOporny p. Józef. Pan Józef na- 
turalnie Stankiewicz, aż ze wsi Góra, 
Pa sobie do Wilna i coś mustrze- | 
iło do głowy, gdy przechodził ul. Su- 
bocz 72, aby stawić czynny opór przo- 
downikowi Kleckiemu, a nawet chciał go 
rozbroić. 

Widocznie był trochę „wypiwszy“. 
i Pas a S arų i gp 
ami zgubił pod halą miejską Lejba Krym= 

blat z Zawalnej 53. Z Ч 
‚ — Zawodowego złodzieja, Jana 

Zienkiewicza z większą ilością skradzio- 
nej bielizny zatrzymano w 1 komisarja- 
cie. Obecnie siedzi. 

— Dwie suknie damskie za 250 zł. 
skradziono z Domu Handlowego „Jan- 
kowski i spółka" przy ul. Wielkiej 42. 

Kierunkowa komunikacja radjowa. 

    

  

  

  
Charakterystyczna antena muszlowa do nadawania kierunkowych 

depesz radjowych. Radjostację taką między innemi uruchomiono 

w zeszły piątek w Londynie dla bezpośredniej komunikacji mię- 
dzy Anglją i Australją.
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Teatr i muzyka. 
„— Reduta na Pohulance. „Sen“. 

Dziś o godz. 4-ej popoł. „Sen* w 7.iu 
obrazach F. Kruszewskiej po cenach po- 
Pych Wieczorem o godz. 8-ej wiecz. 
„Šen“. 

W poniedziatek „Sen", 
„— Teatr Polski (sala 

Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. po raz Osta- 
tni komedja R. Bernauera i R. Osterrei- 
chera w „W rajskim ogrodzie”. 

Dziś o godz. 3 m. 30 nopoł. po 
raz ostatni komedja Molaara „Jedyny га- 
tunek“. 

— Jutro po raz pierwszy grana bę- 
dzie komedja St. Kiedrzyńskiego „Nie 
trzeba się niczemu dziwić*, 

Do roli uroczej Stelli, którą w Tea* 
trze Małym w Warszawie kreuje p. M. 
Malicka, została pozyskana M. Malano- 
wicz-Niedzielska, b. artystka Teatru Na- 
rodowego w Warszawie. Drugą rolę ko- 
biecą gra St. Perzanowska. 

„Lutnia“). 

— Występ Józefa Turczyńskiego. 
Występ Józefa Turczyńskiego, którego 
recital fortepianowy odbędzie się dzisiaj 
w niedzielę o godz. 1-е] роро!. м Теа- 
trze Polskim, wywołał olbrzymie zainte- 
resowanie. 

— QOratorjum Haydna. Dzisiejszy 
koncert religijny wzbudził zainteresowa- 
nie miłośników poważnej muzyki. 

Udział w wykonaniu tego pięknego 
utworu biorą: chór mieszany T-wa „Lu- 
tnia" (zwiększony) oraz orkiestra smycz- 
kowa pod J. Leśniewskiego. 

Bilety nabyć można dziś jeszcze w 
kasie Teatru Polskiego. 5 

Początek o godz. 5 m. 30 wiecz. 

Radjo. 
NIEDZIELA 10 kwietnia. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

13.45, Odczyt p. t. „S'ew i sadzenie wa-- 
rzyw" wygłosi p. E. Nehring. 

KU RI RR WA 

14.10. Odczyt p. t. „Wybór ziemniaków 
do sadzenia i ich sedzenie* wygłosi p. 
Szczepan Mędrzecki. 

14.30. Wiadomości, wskazówki i komu- 
nikaty rolnicze. : 

15.00. Transmisja koncertu religijnego z 
Filharmonii warszawskiej. » 

17.00. Program dla dzieci („Ractawice“ 
wypowie p. Zofja Szoderberg-Zielińska). 

17.30 Koncert popołudniowy. || 
18.40. Rozmaitości—wygł. p. Lawinski. 
19.00. Odczyt p. t. „wojny inilancko- mo. 
skiewskie* wygłosi prof. H. Mościcki, 

19.30. Odczyt p. t. „O czarach i czarow- 
nicach w bajce* wygł. prof. St. Ponia- 
towski. 

19.55 Odczyt p. t. „Litwa współczesna" 
(Il) wygłosi minister Leon Wasilewski. 

20.20. Przerwa. | 
20.30. Koncert wieczorny. 
22.00* Sygnał czasu. Komunikaty pra- 

sowe. : 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 

stauracji hotelu „Bristol“, 

LE NS R 

Program koncertów zagranicznych. 

Rzym 422,6 m. 

21.00. Wieczór operowy (muzyka wło- 
ska). 

Wiedeń 7 kw. 517,2 rh. 

20.00. „Kum śmierci'', misterjum Soesera. 

Praga 348,9 m. 

19.30. Wieczór utworów Wagnera. 

Jakie powinny być anteny? 
Przepisy radjowe z wierają postano- 

wienia, które określają ściśle, jak powin- 
ny być budowane anteny. Między inne. 
mi, przepisy te pozwalają na budowę 
anten najwyżej 50:metrowej długości łą- 
cznie z doprowadzeniem. Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów zasypywane jest skar- 
gami na radjoamatorów, którzy posiada- 
ją anteny ponad dozwoloną długość, 
przeszkadzaijąc wskutek tego w odbiorze 
swoim siąsiadom. 

W związku z tem w najbliższych 
dniach będzie przeprowadzona kontrola 
anten ozwartych. 

e 

L SĄUÓW. 
Młodociany podpalacz. 

W lutym 1926 roku gospodarz 
wiejski Włodzimierz Sieczko zauwa- 
żył przez okno pożar 9 stogów 
siana. Przerażony wybiegł na pod- 
wórze i spostrzegł uciekającego od 
stogów swego parobka Aleksandra 
Duntrenicy. 

Przeprowadzone śledztwo do- 
prowadziło do aresztowania Dan- 
trenicy. W śledztwie wstępnem tłu- 
maczył się, iż było mu b. zimno 

Nr.:83 (832) 

dlatego podpalił stogi, aby się о- 
grzać. 

Jasnem więc było, że Duntre- 
nica zdradza pewien anormalny 
stan. 

Sąd Okręgowy skazał go na 3; 
lata więzienia. ) 

Onegdaj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 
Mec. Florczak domaga się podda- 
nia oskarżonego ponownej eksper- 
tyzie lekarskiej dla ustalenia jego 
niepoczytalneści. 

Sąd odrzuca wniosek obrońcy 
i wydaje wyrok redukujący karę do 
jednego roku więzienia. 

Zdan. 
  

  

    

SZPITAL Litewskiego 
Wilno, ul. 

  

LECZNICA i 

    

Stowarzysze 
Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 21/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy wanny, elektryczny masaż. 

  

nia Pomocy Sanitarnej Ę" | 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
Laboratorjum analityczne. 

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego. 

  

“ zaklad opty- 
„Optytol CznoO-okulisty- 
czny, największy w - Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wiino, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary .po 

. een 

EIK RT ATS MST ROA TENS STS TNT ZA SARAZTADERED 

NACZYNIA KUCHENNE 
aluminjowe, emaljowane, oraz wszelkie przedmioty dla gospo- 
darstwa domowego poleca w wielkim wyborze po cenach | 
konkurencyjnych „ALUMINIT* Gdańska 6. 

  

Dziś w 2-ch kinach rewelacyjny film ze śpiewem KINO K dramat w 10 akt. osnuty KINO och oficera ochrany (3 vio ak y « 
Polonja | żenia w R anka męskiej piękności WŁ. abw a p „Stella Mickiewicza 22. 

Kino - Teatr 

„Helios“ 
Wileńska 38. 

„ZNAK ZORRY*. z. 

rocza Włoszka Marcella Albani w rolach głównych. Film ten 
dotąd widziane, dając masę nowych wreżeń, przeplatany 

mansów i pieśniami katorgi. 

przewyższa wszystkie | ul. Wielka 30. 
jest śpiewem cygańskich ro- 

Dziś! Sensacja doby obecnej! Zachwycający film! 

Douglas Fairbanks, 
bohater f. „Złodziej z Bagdadu", który zdumiewa! przeraża! zachwyca! porywa! Pojedynek 

nerwów i siły! Fascynujące sceny. Dla młodzieży wstęp dozwolony. 4084 
  

3981-3 

  

PRZEDE WED OT Z RI OKA 
NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 

POLECAMY WIELKI WYBÓR TOWARÓW 
PERFUMERYJNYCH 

KOSMETYCZNYCH 
GALANTERYJNYCH 

krajowych i zagranicznych firm. 
PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

OPŁATKI DO PIECZYWA. 
OLIWA nicejska, Esencja octowa, Szafran, 
Vanilja, Kardamon, Gozdziki, Cynamon. 
Farbka i lakier do jaj i t. d. 

—) CENY UMIARKOWANE (— 
SKLEPY DETALICZNE 

T-waJ.B.SEGALL:. 
1) Trocka 7, tel. 542. 
2) Ul. Zamkowa 26, tel. 1023. 
3) UI. Mickiewicza 5, tel. 873. 
4) Róg Rudnickiej i Zawalnej 20/52, tel. 612. 

Dziś sklepy otwarte od godziny 1-ej do 6-ej wieczorem. 41
11
 

  

       

  

    
    

s: ZAKUPY ŚWIĄTECZNE = 
. NAJTANIEJ, NAJDOGODNIEJ | mm 
т : w SKŁADZIE APTECZNYM BB 
s I. PRUZANA Egz. od 1890 r. AB 
BE MICKIEWICZA 15. Tel. 482. za 

    

   Do magazynu ubrań dziecinnych 

  

Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie i bezpłatnie. 
mi ———5— telef. 10-58. 

"=
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. ВЕР ля 845 B.URO TECHNICZNO - HANDLOWE s: Bal: ZES ŻE; 
ŽElš 385 

> ° SiE: оее Ёа:“ A. KAWENOKI, Inžynier E 
m E Wilno, ul. Kolejowa 9, telefon Nr. 10-47, G3 Šis mp 

8 Bečių 
dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: Ё Ё‚Ёё:ё%%%ьцё 

< eilniti Р › z a37|5|SPpSasroSĘ «6 w Kolonji: silniki ropowe Diesel'a od 6 km. na gaz ssany z wilgotnego drze- | ž: s[ojo p! =Š.š „Deutz wa, torfu i koksu od 10 km., lokomobile i lokomotywy ropowe; И :% BF Be 453 
66 w Wroclawiu: traki ramowe (gatry), maszyny do wyrobu kle- af) Wa EELCPEU „F. W. Hofmann pe wszelkie jane maszyny do obróbki drzewa; Ea EZ: 

46 w Kolonii: turbogeneratory, patentowane kotły do 60 atm., kompresory, | | S PI ŻSE2= 2 „Humboldt maszyny do wyrobu lodu sztucznego i Jadalie Ło. pompy i t. p. || SEE ESS Е° 
Mi 64 (zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreźnie, „Kapler* w Berlinie, „Атте-Отзеске | — 

99° ag i Luther“ w Brunswigu, oraz „Greffenius” w Frankfurcie n/M.): wszelkie ma- 1 l į | Naiar- 
szyny młyńskie, turbiny wodne, maszyny do wyrobu masy drzewnej, tektury i inne. | „ ty UDIE sza firma 

w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17, 

b-1236 

  

  

  

2043 Życzącym na raty. LA. онр лНЫ 
в я 4 Darmo paris i = ąbądź pra- i ЭЛ Pieknošč Powab. cę, byle nie być wyrzut- ; AN A Ostatnie nieznane kosmetyczne nowości. kiem społeczeństwa. Mło- 

Najrozmaitsze ręczne aparaty do samomasażu. SE wada Re, : T> Ostatnie nowości. Żądajcie katalogów, załą- Szaość moralna I baka 
czając znaczek pocztowy. 4—27, Bożyczko. 4116-2 : D. H. LABOR, Bydgoszcz, skr:ynka p > ys 40: z "AM S Gotówkę 

BEZ Cerata, linoleum, chodniki jutowe, » Każdej sumie ioku. FP koka płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich Ta i O Ido л do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u l. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 
bezpieczenia. 

Dom H/K. „ZACHĘ- 
  

      
  

    

  

i TA”, Gdańska 6, I pię- TRY? OJ 255 Ceny najtańsze. 3891. | tro, tel. 9:05. 4118-] 

FOLWARKI UWAGA Pierwszorzędny Zakład Krawiecki, 
ul. Mickiewicza 33/a, Wilno, L. Kulikowski. 
Przedświąteczna wyprzedaż gotowych garni- 
turów i palt męskich od najtańszych B 

mniejsze i większe z 
budynkami, w pobliżu 
Wilna, sprzedamy nie- 

drogo 
Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. 41202 

Folwark 
w pobliżu Wilna 

kupimy. 

M Sienkiewicza 
w Wilnie, Chocimska 27, egz. od 1806 r. 

Nagrodzony ztotym medalem 
na wystawie w r. 1924, 

Przyjmuje obstałunki na sypialnie, 
gabinety, jadalnie i t. d. 

Wykonywa również różne meble pojedyńczo 
Robota solidna i terminowa. 

Posiada garnitur stylowy do pokoju stoło- 
wego i sypialnego. 4033—0 

j ZAKŁAD STOLARSKI 

\ 
najwykwintniejszych 

NA SEZON WIOSENNY poleca materjały w 
największym wyborze świeżo otrzymane.   

    
Przyjmuje obstalunki z własnych i powie- 
rzonych materjałów. Gotowe ubrania wyko- 

nuje się we własnej pracowni. 
CENY KONKU- 

RENCYJNE. 4091-1 Ta gotówkę i na raty! 
  

PRZETARG. 
Dyrekcja K. P. w Wilnie ogłasza niniejszem 
nieograniczony przetarg na budowę muro- 
wanych domów mieszkalnych na stacjach: 
Łapy, Królewszczyzna, Zahacie, Białystok, 
Baranowicze, tow. Brześć, Grodno, Moło- 
deczno, Stołpce i Turmonty. Przy wyborze 
uwzględniane będą jedynie oferty firm bu- 
dowlanych zarejestrowanych, które wykażą 
się wykonanemi budowlami, przyczem Dy- 
rekcja K. P. w Wilnie zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta. Wadium w sumie od 500 
zł. do 1,500 złotych na każdy dom (w za- 
leżności od wymiarów domów) należy skła- 
dać w sposób przewidziany rozporządze- 
niem M-stwa Skarbu Nr. 872-DB-3-017624 
z dn. 21. IV. 1925 roku w Wydziale Ra- 
chunkowym Dyrekcji K. P. lub przekazać na 
r-ek Dyrekcji przez P. K. O. zaś kwit o 
wpłaceniu wadjum winien być dołączony do 
oferty, która musi być złożona do godz. 
12-tej dn. 5 maja 1927 roku do specjalnej 
skrzyni, znajdującej się w Prezydjum Dy- 
rekcji. Projekty, warunki przetargu i warun- 
ki techniczne otrzymywać można od dn. 11 
kwietnia r. b. w dnie powszednie między 11 
a 13-tą godziną w Wydziale Drogowym Dy- 
rekcji w Wilnie, ul. Słowackiego 2, pokój 
Nr. 3, II piętro — za opłatą 10 ciu złotych. 
Firmy obowiązują przepisy M. K. z dn. 3. 
Il. 1927 r. Nr. 1/2380/2127 o oddawaniu 
dostaw i robót na P. K. P., które wyszcze- 
gólnione są w warunkach przetargu. 

Dyrekcja Kolei Państwowych 
w. Wilnie 

PGOWGONGOIOGONGOWGONWGD0 

UWAGA! 
Dnia 1-go kwietnia r. b. © 

otworzylem sklep 
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„Komisowo - Handlowe 

Ul. Mickiewicza .. 21. 
telef. 152. 4096 

„DOM 
dochodowy możliwie w 

Znany w kraju i zagranicą 
psycho-grafolog BOŃCZA. 

Jego trafne rady i wskazówki dodają sił 
i hartu woli. Daję rady potrzebującym 
we wszystkich sprawach, określam wady, 
zalety i zdolności fachowe, przepowia- 
dam ważne wypadki w życiu z linji ręki 

i pisma. 
B Bończa, ul. Mickiewicza . 37—6, 

III piętro, front. 
Od 10—1 pp. i od 4—8 g wiecz. 4068 

[Sy 
| 

DOM -WILLA 
2 mieszkania po 3 pokoje z kuchniami, 2 o- 
szklone werandy, elektryczność, wodociąg, wan- 
na, duży ogród zadrzewiony, stajnia, składziki— 

w Wilnie sprzedamy za 2.500 dolarów. 
Dom H.K. „ZACHĘTA*, Gdańska 6, | śródmieściu lub też z do. 

I piętro, telef. 9-05, 4119] godną komunikacją ku- 
- pimy całkowicie za go- 

. tówkę. » 

Wileńskie „Biuro, 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

4095 , 

Akuszerka 
W. Śmiałowska. 

Przyjmuje od g. 9 do 19. 
Mickiewicza 46 —6,- 4028 
k e a 

la termin jednego 
miesiąca do tok 

,ulokujemy, każdą sumę 
pod zabezpieczenie hipo+ 
teczne lub row:orzędnir 
solidn= ząbezpieczenie. 

wiłeńskie Biuro 

  

  

Т- М0 
WYDAWNICZE       

  

POGOŃ” w» 

Sp. & 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5.- WILNO. 

Telefon Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE | ILUSTRACYJNE -|- 

CENY NISKIE 

    

  

         CISCI 
Ie ECU ZLY) | 

z SD 2 aty uj 

> ŁANY. "M 

KL/AWIO 
KŻ 

      

     
      

ALKOWY 
PZLA ZEL U 

WARSZA      WA 
     3294 

  

      

  

   

    

        
  

    

> OOOO 0-00] O 0>|0>|-0>| 0] 0-|-0-|->| WYK'WANIR DOKŁADNE | SUMIENNR, | KKomisowo* Handlowe 
J. Miekiewicza 21, tel. 152 _——) ul. Mickiewicza 21, tel. B-cia Olkin ; 5799555550555560 7" 

ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. Poszuluję mieszkania Biuro Elektra | Radja- |. Pawa wakanizania 
ŁÓŻKA angielskie,  <ua] уа Łaskawie: (BCKNCZOR D. Najman, | or. Zailnsa 6 B WÓZKI dziecinne. zgłaszać się proszę dO” Wjijno, Trocka 17, tel. 781._ | nizzcji ай ony i kisski Sprzedaż również NA RATY. py Admin, „Kurjera Wil." ul. |.” Z? tod В Jagiellońska 3, dla S. R. Najtańsze żródło zakupu | Samochodowe, opony KOIEOZKOA OO OJ CO OJCOJ O POJ OO ZOJTOJ KOJKOJKOITEJ 41011 meterjałów elektro-tech. | TOAETOWė A о ‚ в — niczńych i radjowych. | TODY gumowe. 3 ROD | enzecnwą Ceny kenkurencyjne. 

Cukiernia HEMPLA, wyd. przez P. K. U. War- ony © kar: peta Pianina 
WILEŃSKA 16. Szawa 2, na imię Józeia 

Poleca na święta: wielki wybór jaj cze- Mena, zam. w gm. wisz- 

  

do wynajęcia, Reperacja 
i strojenie, Mickiewicza 

  

„KONKURENCJA Wiedeńska" | 

Wilno, ul. Niemiecka 26. | 

NADESZŁY W WIELKIM WYBORZE: i 
| 

   
   
    ubrania uczniowskie, 

FAL 

2 Щ 
   

  

RADIO 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp oraz pierwszorzędny 

sprzęt 
radiowy ATY 

3 Oddziały: 

   

Wydawca Tow. W vdav. „Pogoś” 50, ® ®Я ебь 

ubrania dziecięce, palta, sukienki, fartuszki, 
oraz wyprawy dla niemowląt. 

CENY BARDZO NISKIE!!! 

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DŁA DOROSŁYCH 

„KÓWALSKINA 
USUWA NAJSILNIEJSZE P 

| BÓŁEGŁOWY V 

(NA ETTT=TITTII   

e konkurencyjne. 
Głębokie—Zamkowa 29, Wołkowysk—Zamkowa 9, tel. 108, 

Lida—Suwalska 65. 

(tel. 

4087-0 
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Two Radio-Techniczne 
„ELEKIRIT”, jeńsk: 2, te ‘) lef. 10-38, 

Ceny 

3898-9        

w Wilnie 
przy ulicy 

. Zwiedryński 
(były współwłaściciel firmy „Węcewicz i Zwie- 
dryński” od 1909 roku do 1926. 

  

UIS 

W. 
były majster 

firmy 

    
    

  

   

    

Wileńskiej Nr. 28 
1224 vis-a-vis zaułku Dobroczynnego) 

towarów spożywczych, kolon- 
jalnych, gastronomicznych 

i owocowych. 
Ceny bardzo przystępne. 

4075 
GOWGONMGDNAT NA 

NANZNZNZNZNZNANA 

Jurewicz 
Paweł Bure 

uprasza łaskawą klijentelę 
o zwracanie się tylko pod 

, adresem ul. Mickiewicza 4. 
Filja zlikwidowana. Poleca ze- 
garki najlepszych fabryk i kon- 
strukcji oraz wykonywa repe- 
rację zegarków i biżuterji po 
cenach przystępnych. 4103 

     

   

į Ri W. Pohulanka 5. 

            
  

2 2 R niewskiej, pow. wołożyń- ы koladowych i cukrowych. Baranki, sto- B s a” 4104 oma 2 Bako, A liki dziecinne, torty, mazurki, baumku- Usjevsżnia się zgub lepszą I najwydatniej Osł ? cheny, babki, owoce smażone i inne X.1926 ksi « | szą farbą do bielizny, i а й i i „192 żkę wojsk. i i oszenia dodatki do ciast. Ceny konsurencyjne. Ą wyd. przez PIŁU? Wijng | "aPna WR a g 
A A = zn NA imię Jeżewo Buseca, | Odznaczona na Wy-- do 

— 7am. we wsi Kosowaje, | stawach w Brukseli i | i Wil | li gm. smorgońsk. 4100 Medjolanie złotymi @ ппип I 6 BDO 
Nowość!! Uwaga damsoy krawcy! , medalami. przyjmuje Plisuję i gutruję sukne | Wszędzie do nabycia. | 

z  najr'żnoro niejszych 3328 
z własnemi FOTOGRAFJAMI 

wykonuje FOTOGRAFJA 

i ŚWIĄTECZNE ES 

і 
  — 

STDCTDUTDSTSTDSTOSXBSTBO 

J PRZEMYSŁOWIEC 
(katolik, lat 32) 

) posiadający własne, dobrze prosperu- 
jące przedsiębiorstwo w Łodzi, z braku 
czasu, w związku z prowadzeniem ro- 

zległych interesów, na tej drodze 

z rodziny średnio-zamożnej, lat 20-30. 

Oferty sub.: „Przemysłowiec" łaska- 

wie adresować: Łódź, Piotrkowska 50, 

Agencja ogłoszeń S. Fuchs, R 

CXOCXOCXVDELDDXKDOLODADCOGD : 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax*, ul. Św. Ignacego 5. 

B 
aa | | 

POSZUKUJE ŻONY 

materjsłów według ostat- 
niej mody paryskiej, po 
cenach przystępnych. 

Abram Fil, ul.. Niemiecka 
Nr. 29-33, Wileo. 

Prosimy przekonać się! 

    

    

      

    
   

NAJTANIEJ PISZE- 
MY PODANIA, PRZE- 
PISUJEMY NA MA- 
SZYNACH i tłuma- 
czymy na wszystkie 
języki. Wileńskie Biu- 
ro Komisowo-Handło. 
we, Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

  

4092 

z fryzjerski Wileń- 

wypełn. 

pierwszorzędni fachowcy, 

  

—————————— na najbardziej 
9 @) : 
b b dogodnych : oj sai 

nie lokujemy sumy pie. Warunkach 
niężne dogodnie. 

Wileńskie Biuro ADMINISTRACJA 
Komisowo - Handlowe „Kurjera Wileńskiego 
ul. Mickiewicza 21, Ba ij Jagiellońska 3. 

    

ska Nr. 10. Manicure 

008000060 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
lodtryzow, 1 zł. oraz sa- 
lon męski. Obsługują 

Czy zapisałeś się na członka Morskiej i Rzecznej 
1 05P. P.P 005005900 

Rańskier w/z A. Faranowski 

  
 


