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NA rycz. - Wilno, Piątek 15 kwietnia 1928 r. Gena 20 groszy 

  

  

Rok V. 

  

Wileński Klub Kolejowców 

URJER WI 
NIBZALBŽNY ФВСАМ DEMGKRATYCZNY. 

  PPEOTOCIE WKK ICIC DLP AIZ TRZ Z ERZE KRAK 

(al. Dąbrowskiego 5) w sobotę dnia 14 kwietnia 1928 r. 

  

  

odbędzie się 

wielka wiosenna zabawa maskowa. 
Premjowanie kostjumów cennemi ragrcdami. 
  

  

  

Przygrywać będzie orkiestra 

- 

  

wojskowa 85 p.p. Szczegóły w afiszach. 1117 
   

    

Wacław Fedorowicz 
zmarł dnia 11 kwietnia 

ADWOKAT 
1928 roku o godz. 1.30 popoł. przeżywszy lat 50. 

Eksportacja zwłok z mieszkania — ul. Ad. Mickiewicza 29 — na cmentarz Ewangelicko-Augsburski 
(na M. Pohulance) odbędzie się dnia 13-go kwietnia o godz. 5-ej wieczorem. 
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RODZINA. 

  

   

zawiadamia 
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ra EWG 
WACŁAW FEDOROWICZ 
adwokat i Radca Prawny Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddziału w Wilnie 

zmarł dnia 11 kwietnia 1928 r. 

O tej ciężkiej stracie nieskazit Inego Człowieka i nieocenionego Doradcy— 

Dyrekcja Banku Gos: odarstwa Krajowego 
Oddziału w Wilnie. 5 

Jedynka. 
W opinji publicznej istnieje poważna 

rozbieżność poglądów na charakter i za- 
dania Klubu Bezpartyjnego Bloku Wsęćt- 
pracy z Rządem. Pomijając już usiłowania 
pźrtyj opozycyjnych zmierzających do zao- 

strzenia przeciwieństw zasadniczych we- 

wnątrz klubu i do rozsadzenia w ten spo- 
sób jego na drobniejsze grupy, wśród sa- 

mych członków klubu i kół politycznych, z 
« mim sympatyzujących, brak dotąd ustalc- 

nego jednolitego poglądu. 

Zjawisko to jest zupełnie zrozumiałe 

i bynajmniej nie grozi wewnętrznej spoi- 

stości klubu w okresie spełniania tych za- 
"dań, dla których został on utworzony. 

W społeczeństwie, zajmującem się 
sprawami  publiczremi, zakorzeniło. się 

przekonanie, że życie państwowe i społe- 
czne rozwiiać się może jedynie drogą rea- 

lizowania tych lub innych formułek pro- 
gramowych, opracowanych teoretycznie 
i obwieszczonych ex cathedra masie 

wyborczej.  Formulki te są przeważnie 
obliczone na daleką metę i, nie zachowu- 

jąc nawet kelejności zadań, stawiają odra- 
zu maximum obietnic i wymagań. 

W życiu niepodległej Polski wytwo- 
rzyły się specjalne warunki, doprowadzają- 
ce wartość tych formułek do absurdu, do 
przelicytowywania się w teoretycznych 
hasłach bez żadnej możncści przystąpienia 
do ich realizacji. Żadna z polskich partyj 
politycznych nie zdołała osiągnąć większoś- 
ci w poprzednich wyborach sejmowych, 
żaden program partyjny nie przeszedł ognio- 
wej próby wcielania go w życie. Poczucie. 
odpowiedzialności za losy państwa, ujęte 
przez pryzmat głoszonego przez siebie pro- 
gramu było i jest polskim partjom poli 

Wyobraźmy sobie moment, kiedy P. 
P. S., lu$ Piast, lub Związek Ludowo-Na- 

' rodowy jest zmuszony do wzięcia tej od- 

powiedzialności na swoje barki. Skutek 
może być dwojaki: ałbo państwo będzie na- 
rażone na największe niebezpieczeństwa i 
wstrząśnienia, ałbo program pójdzie w 
gruzy. 

Zależy to od tego czy przeważy for- 

mułka programowa, czy poczucie odpo- 
wiedzialności u przywódców. 

Koalicje stronnictw w rządach  sej- 
mowych starały się w najlepszym razie 

przykroić aktualne zadania do programów 

swoich części składowych, nietylko nie 
„ wytwarzając żadnego kompromisu między   

temi programami, ale hamując w rezultacie 
wszelką szerszą działalność rządu. 

__ Program bowiem jest oczywiście rzą- 
dowi potrzebny, ale taki, który odpowiada 
najpierwszym potrzebom państwa i posia- 
danym przez nie środkom realizacji, a nie 
roztacza przed społeczeństwem miraży bło- 
giego stanu absolutnej szczęśliwości w wy- 
padku osiągnięcia maximum jego postula- 
tów. Takiego programu, obejmującego ca- 
łokształt realnych podstawowych potrzeb i 
interesów państwa, pojętego jako pewna | 
samcistna wartość, żadne stronnictwo w 

Polsce nie wysunęło. 

Rzućmy zasłonę na szczerość i real- 
ną wartość dla państwa programów wielu 
partyj. Dość porównać programy „Wyzwo- 
lenia" i „Stronnictwa Chłopskiego” z dzia- 
łalnością codzienną i taktyką parlamen- 
tarną tych stronnictw, aby stwierdzić, iż 
bynajmniej nie ideologiczne różnice uza- 
sadniają odrębną ich egzystencję. 

Ulokowanie głównej sprężyny rozwo- 
ju państwa w parlamencie, rozbitym na 
liczne tego rodzaju organizacje polityczne 
musiało niechybnie doprowadzić do stanu 
katastrofalnego, który widzieliśmy w 1-ym 
kwartale roku 1926-g0. 

Państwo takie jak Polska, sklecone 
naprędce w wirze zawieruchy wojennej 
wśród rozbieżnych orjentacyj politycznych 
własnego społeczeństwa, wymagało gwał- 
townie stworzenia i utrwalenia najistotniej- 
szych podstaw swego istnienia: skarbu, 
wojska, administracji, wreszcie elementar- 
nej uczciwości politycznej obywateli. Kon- 
strukcja ustrojowa Polski, nacechowana 
wszechwładzą parlamentu nie wydała auto- 
rytetu, któryby był zdolny do spełnienia 
tych zadań. Autorytet ten musiał przyjść 
zzewnątrz parlamentu i wbrew niemu wziąć 
na siebie ciężar uporządkowania chwiej- 
nych od początku, a później jeszcze bar- 
dziej osłabionych wiązadeł gmachu pań- 
stwa. 

Odtąd brzemię odpowiedzialności spo- 
częło faktycznie na jednym człowieku. Na 
torach wielkiej polityki państwowej decy- 
duje jego wola. 

Właściwością indywidualności — Маг- 
szałka Piłsudskiego, jako męża stanu, jest 
to, że, wbrew oczekiwaniom wielu swoich 
i obcych, nie chce pójść w ślady innych 
faktycznych dyktatorów i uczynić siebie je- 
dynem oparciem dla dalszego rozwoju pań- 
stwa. Dążeniem jego jest niewątpliwie — 

„dal temu wyraz w przemówieniu do grona 

posłów z jedynki—przywrócenie podstawy 
społecznej dla rządzenia państwem w for- 
mie parlamentu. Stawia jednak jednocze- 

śnie kategoryczny wymóg zreformowania 
organu władzy ustawodawczej oraz jego 
stosunku do władzy wykonawczej w Spo- 
sób, który zagwarantuje tej estatniej moż- 
ność spełniania jej najistotniejszych zadań. 

Nadto, aby pozwolić sobie na swo- 
bodne Ścieranie się programów partyjnych 
w rządzie, musi wpierw państwo stanąć na 
mocnych nogach w tych dziedzinach, które 
o jego wewnętrznej i zewnętrznej wadze 
gatunkowej decydują. W ciągu niespełna 
dwóch lat wiele rzeczy się już dokonało. 
Od niedawna dopiero Polska przestała być 
w pojęciu wielu polityków na Zachedzie 
państwem sezonowem, Od niedawna zaczę- 
ła zdobywać zaufanie zagranicznych sfer 
gospodarczych, a na terenie międzynaro- 
dowym odegrywać rolę czynnika współde- 
cydującego o sprawach ogólno-europejskie- 
go znaczenia. 

To są rzeczy konkretne, zdziałane, 
które nie partjom i nie ich teoretycznym 
programom mamy do zawdzięczenia, 

Postęp jest niewątpliwy, ogromny. 
Nie znaczy to wszelako, aby już wszystko 
było zrobione. Powołanie do życia nowego 
Sejmu, w którym nie zamarły nabyte w la- 
tach ubiegłych nałogi, komplikuje dalszą 
pozytywną pracę rządu. To może stwier= 
dzić spokojnie każdy zwolennik parlamen- 
taryzmu. W przezwyciężeniu tych trudności 
leży drugi ważny cel: uzdrowienie naszego 
ustroju parlamentarnego. Dla tego celu 
warto Świadomie przysporzyć sobie wysił- 
ków, skoro się wychodzi z założenia, że 
ustrój Polski ma być oparty na zasadach 
zdrowego parlamentaryzmu. - 

Blok jedynki jest powołany do osiąg- 
nięcia wespół z rządem powyższych dwóch 
celów na terenie sejmowym. Już to samo 
stawia przed nim, jako formaeją politycz- 
ną konkretnie ograniczone zadania. Ludzie, 
którzy weszli do Bieku zarówne z przed. 
tem już istniejących organizacyj politycz- 
nych, jak też z poza nich stanali na 
wspólnej platformie, powyższemi zadania- 
mi określonej. To, co ich łączy, jest ich 
własną siłą, która pomoże rządowi w zrea- 
lizowaniu swego aktualnego programu. W 
tem, co ich dzieli — pójdą eni za štano- 
wiskiem rządu, który oprze je, niezawod- 
nie, na wymogach i interesach ogólno- 
państwowych. 

Teza ta byłaby niemożliwa wobec 
każdego innego rządu, formowanego try- 
bem z przed kilku lat. Jest ona oczywi- 
stą w stosunku do rządu, w którym Marsz. 
Piłsudski jest czynnikiem decydującym, 
zaufanie bowiem do jego idei państwowej 
jest cementem, spajającym w klubie jedyn- 
ki społecznie różnorodne grupy i jednostki. 

Zróżniczkowanie klubu jedynki na- 
zewnątrz nastąpić może w dwóch wypad- 
kach; 1) kiedy Marsz. Piłsudski odejdzie 
z rządu lub 2) kiedy wytknięte przez nie- 

wanie opozycji na rozsadzenie jedynki in- 
nemi środkami jest marzeniem  ściętej   głowy. Testis. 

  

,Ski przybył do Prezydjum Rady Ministrów 

  

go zadania zostaną spełnione. Spekulo--   

     

Nr. 83 (1130) 
M A + ŁASIOAONODORO IE: 

  

Wiadomości polifyczne. 
(Tel. od własnego kor. z Warszawy) 

Wczoraj wieczorem Marszałek Piłsud- 

i odbył konferencję z wicepremierem Bart- 
lem. 

; *   Pan minister Komunikacji inž. Pa- 
wel Romecki powrócił w dniu dzisiejszym 
ze Świątecznego urlepu i objął urzędowa- 
nie. (Pat). ^ 

Dnia 12-go b. m. p. minister Pracy i 
Opieki Społecznej dr. Stanisław Jurkie- 
wiez powrócił z Zakopanego i ebjął urzę- 
dowanie. (Pat).     

* 
    Jeden z dzienników warszawskich po- 

dał dziś wiadomość jakoby Prezydium Ra- 
dy Ministrów wydało poszczególnym mini- 
sterstwom polecenie przygotowania wnio- 
sków co do projektów ustaw, które mo- 
głyby być załatwione w drodze rezporzą- 
dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej. Polska 
Agencja Telegraficzna upoważniona jest do 
stwierdzenia, że wiadomość ta jest zupeł- 
nie nieprawdziwa. (Pat). 

  

  

Z dniem 14-go kwietnia r. b. 
zostanie otwarta 

Restauracja „SIELANKA 
przy ul. Antokolskiej 135. | 

Bufet zaopatrzony w różne zakąski. 
Ceny dostępne. - 1118-1       
  

  

Min. Zaleski podejmowany przez Wenecję. 
RZYM, 12-IV. (Pat). Jakkolwiek po- królewskiej. Na śniadaniu obecni byli prócz 

byt min. Zaleskiego w Wenecji ma cha- | ministra Zaleskiego i jego małżonki, se- 
rakter wypoczynkowy, prywatny, to jednak | kretarz poselstwa polskiego w Rzymie, 
minister jest przedmiotem licznych atencyj ! prefekt Wenecji oraz wyżsi oficerowie ma- 
ze strony miejscowych władz. Po bardzo jrynarki. W dniu dzisiejszym min. Zaleski 
nroczystem powitaniu na dworcu odbyło | wydaje oficjalne śniadanie dla admiralicji 
się w dnin 10 bm. Śniadanie wydane na | oraz miejscowych władz. 
cześć ministra u admirała szeta marynarki | 

Przed wizytą min. Zaleskiego w Rzymie. 
RZYM, 15-IV. (Pat). Prasa włoska w |trzną politykę Polski, oraz jej stęsunki z 

dalszym ciągu obszernie komentuje zapo- | sąsisdami. Dziennik podkreśla specjalnie, 
wiedzianą wizytę ministra Zaleskiego w |że Polska pod osobistym kierunkiem Mar- 
Rzymie. Popolo d'ltalia zamieszcza długi /Szałka Piłsudkiego uporządkowała swe ży- 
życiorys ministra zaznaczajac najważniejsze | cie ekonomiczne i wewnętrzne. Następnie 
fakty z jego działalności na terenie mię- | dziennik omawia stosunki Polski z Rosją, 
dzynarodowym. Impero ogłasza dłuższy | Niemcami i Litwą. 
artykuł omawiający zagraniczną i wewnę- 

Układ arbitrażowy między Polską a Włochami. 
PARYŻ, 12.1V. (Pat.) „Petit Parisien* wskazuje na wielkie znaczenie konfe- 

rencyj odbywających się obecnie pomiędzy Mussolinim a min. Zaleskim. Według 
informacyj rzymskiego korespondenta „Petit Parisien'* pomiędzy Polską a Wło- 
chami ma być zawarty układ arbitrażowy. Układ ten w czasie obecnego pobytu 
min. Zaleskiego we Włoszech ma być przygotowany. Pod>isznie zaś jego ma na- 
stąpić w czasie późniejszym, 

Włosko-turecki 
WIEDEN, 12. IV. (Pat.) Dzienniki 

donoszą z Angory: Prasa turecka wita z 
zadowoleniem wyniki konferencji Mussol/e 
niego z tureckim ministrem Spraw Zagra- 
nicznych i oświadcza, że rząd turecki sko- 

Włosko-grecki pakt przyjaźni. 
WIEDEŃ, 12. IV. (Pat.) Neues Wie-|z Turcją. Przedtem jednakże muszą być 

ner Abendblatt donosi z Aten, że rząd| załatwione kwestje dotychczas niewyjaśnione grecki ma zamiar zawrzeć pakt przyjaźni; | 

Pierwsi marynarze polscy w Wenecji. 
RZYM. 12. b. (Pat). Dn. 10 b. m. przy-| swem ukazaniem się na ulicach miasta wywoły- był do Wenecji statek „Poznsń* polskiej floty | wali żywe uwagi na temat doskonałej ich prezen- handlowej. Dowódca statku Łabędzki w galowym | tacji. Fakt wizyty polskiego statku hazdlewego w uniformie zameldował się ministrowi Zaleskiemu. | czasie pobytu min. Zalesk ego w Wenecji wywo- „Poznań* jest pierwszym polskim statkiem, który | łał tam duże wrażenie. 

zawitał do portu w Wenecji. Marynarze polscy 

Co robi w Rzymie minister finansów Rzeszy 
Koehler. 

RZYM. 12. IV. (Pat). Potwierdza się wia- | rze czysto prywataym 
domešč. że bawiący obecnie w Rzymie minister 
finansów Rzeszy Koehler poczynił w charakte- 

  

  

pakt przyjaźni. 
rzysta ze sposobności dla zawarcia paktu 
przyjaźni z Włochami, który przyniesie 
wielkie korzyści tureckiej polityce zagra- 
nicznej. 

  

cyj w kołach politycznych i finansowych. 

  

e 

Zamach bombowy na Mussoliniego? 
LUGANO, 12.IV. (Pat.) Dzienniki donoszą z Come, iż przed odejściem ро- ciągu, ktėrym mla! jechać Mussolini, znaleziono na torze bombę. W związku z tem aresztowano pewnego osobnika podejrzanego o konspirację. : ės 

Kanclerz austrjacki o anschlussie. 
WIEDEŃ, 12.1V. (Pat.) Dzienniki donoszą z Pragi: 

Seipel ogłosił w „Deutsche Presse" 
Austrja nie przyłączy się do żadnego 
piero wtedy kiedy to będzie dla niej korzystne. Jesteśmy przekonani—pisze dr. Seipel—że właśnie przez to neutralne stanewisko najlepiej służymy pokojowi w Europie środkowej. Austrja nie czyni eksperymentów zagranicą. Trzymamy się 
ściśle układu pokojowego, który podpisaliśmy. Jednakż: trwamy przy uszanowa- 
niu praw, które nam dają podpisane układy. Jesteśmy usposobieni pacyfistycznie 
nietylko z potrzeby zewnętrznej, lecz także z tego powodu, że tylko w pokoju możemy pracować dla lepszej przyszłości. Nasze stosunki z Niemcami są jaknaj 
silniejsze. Zresztą cały świat wie © tem i Życzymy sobie i propagujemy gospo- 
darcze i inne zbliżenie się obu krajów. 

Straszne skutki wybuchu na otwarciu 
targów medjolańskich. 

MEDJOLAN, 12.IV (Pat). Fodczas oficjalnego otwarcia t:rgów medjolańskich, nastąpił wy- | buch skutkiem którego 14 osób poniosło śmierć, a około 40-tu odniosło rany. w: 

Kanclerz ausirjacki dr. 
artykuł w którym między innemi pisze: 

starania o kilka audjen- | 

europejskiego ugrupowania i uczyni to do- |



  

   

  

: dycią ała. 
Zgon wybitnego Białorusina. 

8 ub. m. w Pradze Czeskiej zmarł od 
suchot w 48 ym roku życia zasłużony dzia- 
łacz białoruski — Piotr Kreczewski, pre- 
zes b. Rady Białoruskiej Republiki Ludo- 
wej, która posiadała charakter narodowy. 

Należy tu z uznaniem podkreślić, że 
P. Kreczewski był jedynym z pośród Ooso- 
bistości czołowych wzmiankowanej Repub- 
liki, który nie dał się zwabić nęcącym o- 
bietnicom bolszewików mińskich, pożosta- 
jąc niezłomnie aż do końca życia na stra: 
ży białoruskich ideałów narodowych. 

Pochodzi zmarły działacz z Gro- 
dzieńszczyzny gdzie się urodził w 1879 r. 
Udział czynny w ruchu białoruskim po 
czął P. K. przyjmować od czasów rewolu- 
cji rosyjskiej 1917.g0 roku, piastując w 
nim kolejno szereg wybitnych stanowisk. 

22-go marca w wielkiej saii Ruskie- 
go Domu w Pradze odbyła się ku czci 
zmarłego uroczysta akademja, zorganizo- 
wana przez Socjalistyczną Ligę Nowego 
Wschodu, której członkiem i jednym z ini- 
cjatorów był P. Kreczewski. 8-go kwietnia 
r. b. odbyło się ku uczczeniu zmarłego 
uroczyste posiedzenie żałobne Białoruskie- 
go Komitetu Narodowego w Kownie. I tyl- 
ko w Wilnie chorobliwie rozpolitykowane 
białoruskie społeczeństwo narazie nie 
przedsięwzięło nic w tym kierunka. Wszel- 

kie uprawnienia P. Kreczewskiego przeszły 
obecnie do W. Zacharki, najbliższego 
współpracownika i przyjaciela zmarłego. 

Białoruski Gabinet Naukowy w 
Pradze Czeskiej. 

Białoruski Gabinet Naukowy w Pra- 
dze Czeskiej wydał ostatnio odezwę do 
wszystkieh białoruskich instytucyj nauko- 
wych, organizacyj i działaczów kulturalno- 
oświatowych, oraz redakcyj krajowych i 
zagranicznych z prośbą o stałe nadsyłanie 
do bibljoteki białorusinoznawczej Gabinetu 
pod adresem: Praha III, Serikowa, wszel- 
kich wydawanych przezeń druków, Oraz w 
miarę możności, materjałów muzealno- 
archiwalnego charakteru do muzeum—ar- 
chiwum Gabinetu. 

Nadmienić tu wypada, iż Białoruski 
Gabinet Naukowy w Pradze Czeskiej jako 
instytucja poświęcona wszechstronnym do- 
ciekaniom nad przeszłością i obecnym sta- 
nem Białejrusi, powstał jeszcze z końcem 
roku ubiegłego (w listopadzie); narazie 
mieści się on przy Ukraińskim Instytucie 
Badań Społecznych, w przyszłości jednak 
zamierza wyodrębnić się w samodzielną 
jednostkę naukową. 

W skład Gabinstu wchodzą następu- 
jące osoby: d-r Tomasz Hryb jako kierow- 
nik i sekretarz (socjologja), oraz jako stali 
współpracownicy: Mikołaj Czarnecki (hi- 
storja), Sergiusz Busiel (ekonomika), Mi- 
kołaj lljaszewicz (geografjz) i Ignacy So- 

' łoniewski (historja błałoruskiej literatury). 

Rada Białoruska w Pradze Czeskiej. 
Niedawno odbyło się w Pradze do- 

roczne walne zgromadzecie członków T-wa 
„Białoruska Rada w Pradze". Jest to poza 
prezydjum Rady Białoruskiej Republiki Lu- 
dowej i podporządkowanym mu rządem 
białoruskim—jedyna w Pradze organizacja 
białoruska o charakterze narodowym, zrze- 
szająca starsze społeczeństwo białoruskie 
w Pradze. 

Na zebraniu powyższem obrano mię” 
dzy innemi nowe prezydjum Rady w stła- 
dzie: Wierszynin, Sciepura i Żurenkow, 
Na kandydatów desygnowano Kłahisza i 
Rydlewskiego. (Sm) 

1 Państw Batch 
Ferment w łotewskiej partji so- 

cjalistycznej. 
RYGA, 12.IV. (Pat). Grupa członków 

łotewskiej partji socjalistycznej wystąpiła 
z partji tłumacząc swój krok ten, że poli- 
tyka prowadzona przez part'ę socjalistycz- 
ną nie jest dostatecznie radykalną. 

S. T. O. 
Na wystawach księgarskich w Wilnie 

ukazała się przed paru tygodniami broszu- 
ra w skromnej szarej okładce, na której 
umieszczono tylko te trzy litery S. T. O. 
W kołach, mających styczność z życiem 
młodzieży akademickiej naszego uniwersy- 
tetu inicjały te z łatwością zostaną odcy- 
frowane; znaczą one: Sekcja Twórczości 
Oryginalnej Koła Polonistów, nie ograni 
czająca się do działalności wewnętrznej, w 
murach wszechnicy, ale i manifestująca swe 
istnienie nazewnątrz, jak to miało już miej- 
sce na publicznym wieczorze autorskim 
członków sekcji, a teraz — w omawianej 
publikacji, na której treść złożyły się poe- 
zje w znacznej części recytowane już przez 
samych autorów na wspomniaaym wie- 
czorze. 

Te wystąpienia są przedewszystkiem 
świadectwem rozumnej odwagi autorów, u- 
mikających snać samoadoracji w ciasnem, 
zamkn ętem kółku, lecz pragnących zetknię- 
cia się z opinją publiczności, z sądami 
krytyki. Tak samo dzieje się w Warszawie, 
gdzie -polonišci tamecznego uniwersytetu 
publikują swoje prace poetyckie i organi- 
zują wieczory autorskie, to samo do nie- 
dawna było w Krakowie. 

Wileńskie Koło Polonistów pobudza 
*wórczość poetycką już od kilku lat, mo- 

  

  

MOSKWA, 12. IV. (Pat.) Przewodni- 
czący Centralnego Komitetu Wykonawcze- 
go Mussabekow otwierając sesję komitetu 
podkreślił nieustanne dążenie rządu sowiec- 
kiego do pokoju. Dążeniu temu rząd so- 
wiecki dał wyraz w projekcie rozbrojenio- 
wym przedstawionym w Genewie, który 
niestety spotkał się z zupełnym bratiem 

  

  

LONDYN, 12 IV. (Pat.) Agencja Reu- 
tera donosi z Tokio, że dokonano tam 
dalszych aresztowań wśród osób podejrza 
nych o komunrizm, przyczem zatrzymano 
kilku studentów. Oczekiwane są nowe a 
resztowania. Prasa japcńska podkreślz, że 
ostatnie wypadki wywołane zostały prze- 
dewszystkiem usterkami systemu socjalae- 

MOSKWA, 12 IV. (Pat). (Tass), We 
środę nastąpiło zakończenie cbrad plensar- 
mych połączonych: komitetu centralnego i 
centralnej komisji kontrolnej partji komu- 
mistycznej. Obrady trwały 5 dni, przyczem 
rozpatrzono sprawę zakupu zboża i wysłu- 
chano raportów komisji politbiura w spra” 
wie zarządzeń praktycznych, które powinne 
być wydane w celu zlikwidowania błędów, 
jakie ujawniły się naskutek afery w szach- 

tach. Zebranie aprobowało program prac 
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Sowiety za zachowaniem polityki Rapallo, 
sympatji ze strony wielkich mocarstw. O- 
mawiając stosunki z Niemcami Mussabe- 
kow wyraził przekonanie, że wspólność 
interesów politycznych i gospodarczych 
unji sowieckiej i Niemiec stwierdzona przez 
liczne traktaty podyktuje rządowi niemiec- 
kiemu konieczność zachowywania polityki 
Rapallo. 

Podłoże wpływów komunistycznych w Japonji. 
go Japonji, domagając się zmian, a prze- 
dewszystkiem załesienia przywilejów klas 
wyższych. Prawdziwi komuniści spotykają 
się w Japonji rzadko. Zaczątkiem zła jest 
niezadowolenie mas z powodu niskich 
płac i drożyzny życia, która w Japonii 
jest wyższa niż gdziekolwiek na Świecie. 

Zakończenie obrad centralnego komitetu 
i cent. komisji kontr. partji komun. 

plenum centralnego komitetu wykonaw- 
czego. W celu usprawnienia walki z błę- 
dami ujawniającemi się w funkcjonowaniu 
organizacyj prowincjonalnych oraz w celu 
udoskonalenia praktycznego kierownictwa 
erganizacyjj centralnych, plenum postano- 
wiło, że członkowie organizacyj centralnych 
partji,członkowie komitetu jak również ko- 
misarze ludowi i ich zastępcy powinni 
przynajmniej 6 tygodni — 2 miesiące w 
roku poświęcać pracy na prowincji.   przedstawionych przez Politbiuro Oraz 

Odroczenie pro 

BERLIN, 12. IV. (Pat.) Prasa tutejsza 
donosi z Moskwy, że proces przeciwko 
inżynierom niemieckim aresztowanym w 
Zagłębiu Donieckiem, który miał się rez- 
począć w przyszłym tygodniu, został Oodro- 
czony prawdopodobnie do połowy maja 
r. b. akt oskarżenia bowiem przeciwko a- 
resztowanym inżynierom nie został dotych- 

PARYŻ, 12. IV. (Pat.) Petit Parisien 
podaje, że odpowiedź Quai «d'Orsay w 
sprawie przesłanego do Stanów Zjedno- 
czonych złota sowieckiego jest bardzo 
krótka. Zaznacza ona, że na prośbę Ban- 
ku Francuskiego, działającego jako insty- 
tucja prywataa, о interwencję, M-stwa 
Spraw Zagranicznych zwróciło się do am- 

BERLIN, 12 IV. (Pat). Wczorajsze 
obrady stronnictwa centrowego doprowa- 
dziły do ostatecznego ustalenia listy pań 
stwowej centrum do Reichstagu i do sejmu 
pruskiego, Wielkie wrażenie w kołach po- 
litycznych wywołało e©głoszenie tej listy na 
której l-e miejsce zajmuje obecny kanclerz 
dr. Marx, a bezpośrednio za nim Il-e miej- 
sce b. kanclerz dr. Wirth. Kandydatura 
dra Wirtha w Badenji została: przez ba” 
deńską partję centrową odrzucona. 

Umieszczenie zaś d-ra Wirtha na Il 
miejscu jest pozatem i dlatego znamienne, 
że dr. Wirth w ostatnim roku zajmował w 

BIAŁOGRÓD, 12.IV (Pat). „Polityka* do- 
nosi z Ueskub, że wczoraj wieczorem dekonano 
na linji kolejowej Ueskub = Nitrowićz zbrojne- 
go napacu na posterunek żandarmerji. Przy 
świetle rakiet nieznani osobnicy zaczęli ostrzeli- 
wać z ukrycia żandarmów, peczem ziblegli. Po- 
dobny nap?d miał miejsce pod Gavgei nad gra- | 

Odpowiedź francuska w sprawie złota 
sowieckiego. 

cesu w Sprawie inżynierów 
niemieckich. 

czas ukończony, a procedura karna w so- 
wietach przewiduje, że proces może się 
odbyć dopiero po pewnym okresie czasu 
od chwili wręczenia aktu oskarżenia. Ber- 
liner Tageblatt twierdzi, że niewiadomo 
jeszcze czy sprawa inżynierów niemieckich 
zostanie odłączona 6d sprawy aresztowa- 
nych Rosjan. 

basadora francuskiego w Waszyngtonie o 
peczynienie kroków w departamencie stanu 
w celu otrzymania pewnych infermacyj, 
których to czynność zgodna jest z obo- 
wiązkami ambssado:a polegającemi na о- 
bronie zagranicą interesów bezwzględnie 
wszystkich Francuzów. 

Lista państwowa centrum do Reichstagu. 
łonie Reichstagu Stanowisko całkowicie 
sprzeczne z polityką całej frakcji centro- 
wej w Reichstagu i występował z wyraźną 
opozycją wobec gabinetu. na którego czele 
stanął kanclerz Marx. 

Na Ill-em miejscu listy państwowej 
stronnictwa centrowego znajduje się przed” 
stawiciel chrześcijańskich związków zawo- 
dowych b. kanclerz Stegerwald. Charakte- 
rystycznym jest fakt, że wysuwana przez 
prawicowe koła centrowe kandydatura 
ks. Loewensteina nie została wciągnięta 
na listę państwową. 

Zbrojny napad na pociąg. 
nicą grecką. Dziennik donosi dalej, że na tery- 
torjum Bułgarji daje się zauważyć pewne poru. 
szenie wśród band stojących pod dowództwem 
Gussewa i Cyglińskiego. „Vreme* donosi z Carevo 
Seto, že na obszarze między Kuestendue I- Petro- 
wicz tworzą się nowe bandy pod dowództwem 
znanego rewolucionisty bułgarskiego Pustewa. 

  

Z całej Polski. 
Pogrzeb ś. p. Macieja Moraczew- 

skiego we Lwowie. 
LWÓW, 12.IV. (Pat). We środę dn. 

11 b. m. odbył się tu pogrzeb Ś. p. Macie- 
ja Moraczewskiego powstańca 1863 r. ojca 
obecnego ministra Robót Publicznych. Po- 
grzeb odbył się w asyście kompanji hono 
rowej z orkiestrą. W pogrzebie wzięli u- 
dział przedstawiciele władz i społeczeństwa 

!z wojewodą Borkowskim na czele. 

dyfikując nieco formę tych bodźców, po- 
myślanych z początku jako turnieje poe- 
tyckie. W roku ubiegłym rolę tę spełnił 
konkurs na utwór ku uczczeniu chwili spro- 
wadzenia do kraju zwłok Słowackiego, na 
którym to konkursie ujawnił się ciekawy 
talent najmłodszego bodaj wśród członków 
S. T. O. p. Teodora Bujnickiego. 

W roku bieżącym mieliśmy nowe do- 
wody ruchliwości i żywotności sekcji. Jed- 
nemu z nich, owej broszurze własnym 
sumptem wydanej, należy poświęcić nieco 
więcej uwagi, gdyż tego rodzaju wydaw- 
mictwa nie są, niestety, dość częstem zja- 
wiskiem w Wilnie, jakby oczekiwać należało. 

. Antólogja poetów akademików zawie- 
ra wiersze sześciu autorów, umieszczonych 
w porządku alfabetycznym nazwisk. Otwie- 
ra ją swemi poezjami p. Władysław Arci- 
mowicz, którego muza nastrojona jest — 
społecznie. 

Tytuł cyklu „Bóg i kultura* wskazuje, 
że p. Arcimowicz reaguje przedewszystkiem 
na zagadnienie flozoficzne i społeczne. 
Stąd wagę gatunkową każdemu utworowi 
jego daje głównie treść: idee, problematy... 
Forma jest tu na drugim, jeŚli nie na ostat- 
nim planie—j, powiedzmy odrazu, nie przye 
wiązuje do niej autor należytej uwagi, a 
częstokroć ją lekceważy, co już trzeba za- 
pisać na minus twórczości. Łicentia poeti- 
sa nie powinna być nadużywana jako /f-   

Polityczne morderstwo w pow. ko- 
bryńskim. 

BRZEŚĆ, 12-IV. Dnia 11 b m. wystrzałem 
danym przez okno zabity zost:ł sekretarz gmi- 
ny Wiłos pow. kobryńskiego Snieżko Jan. 
Sprawca zabójstwa narazie nie został ujęty. 
Zachodzi podejrzenie, że zabójstwa dokonano 
na tle politycznem. Na miejsce wypadku wyje- 
chał starosta kcbryński i powiatowy komen- 
dant policji państwowej. Energiczne dochodze- 
nie w toku. 

silne lotniciwo—to potęga państwał 
  

centia grammatica, a tę właśnie znajdzie- 
my np. w takiej zwrotce: 

„Ale ziemianin, kupiec, klech (!!) 
Zatrzasnął drzwi na moje słowa, 
Dziennikarz zaś w numerach trzech 
Artykuł dał: „Doktryna nowa”... 

Nailepsze wrażenie wywołuje wiersz 
P. t. „Blužnierca“, niewątpliwie szczery 
pomimo niezręcznego miejs:ami patosu. 

Zkolei znajdujemy w S. T. O. poezje 
p. Teodora Bujnickiego. Trzeba stwierdzić 
z radością, że laureat konkursu im. prof. 
Kallenbacha nie zawodzi pokładanych w 
nim nadziei. Umieszczony tu dłuższy utwór: 
„Śmierć w mieście" posiada fragmenty 
wysokiej wartości, zwłaszcza dzięki umie- 
jętnemu obrazowaniu, dzięki plastyce wiersza: 

„Wklęsłe, płytkie jak wyschła kałuża 
szarosine są jako niebiosa". 

Takich jędrnych zwrotek, świadczą- 
cych, że młody autor umie . samodzielnie 
konstruować w wyobraźni zjawiska ze- 
wnętrzne, że umie je wyrazić niebanalną 
w: — znaleźć można w jego poezjach 
Użo: : 

„Płyną dźwięki i leje się szampan, 
alabastrzą się nagie ramiona... 
Kraw się żarzy w elektrycznych 

lampach, 
Krew w kialichach musuje czerwona! 
W natłoczonej, rozhuśtanej sali 
niespokojnym dresaczem przebiegł 

śupot; 
  

W dniu 10 b. m. zbiegł z posterunku po- | 
licji w Krewie, ujęty w swoim czasie przez orga- 
na bezpieczeństwa, p kJ przęstępca kry- 
minalny, a zarazem b. członek K. P. Z. B. Michał 
Bieliński lat 22, zatrzymany do dyspozycji Sądu 

W tych dniach organa bezpieczeństwa pow. , 
brasławskiego aresztowały w Świlu gminy pliskiej 
niejakiego Piotra Moroza. - 

Moroz zosteł aresztowany za udowodnione 
mu morderstwo własnej siostry, której zwłoki dla 

Onegdzj na przejeździe kolejowym na szla- 
ku Mołodeczno - Olechnowicze w pow. mołode- 
czańskim w budce strażnika kolejowego Ostrow- 
skiego, niespodziewanie około godz. '5 m.45 wy- 

Aresztowanie mordercy. 

  buchł zbiornik z naftą, a w chwilę potem cała 
budka stanęła w płomieniach. W momencie wy- 
buchu w mieszkaniu znajdowały się dzieci Ostro- | 
wskiego 4 letni Leon, 9 letni Anicet, 15-to letnia | 

szpitala kolejowego w Wilnie. 

aż został p. dr. 

L Rosji sowieckiej. 
Sowiety wydają na armję 

742 milj. rubli, 
RYGA, 12.4. (Ate). Na ostatniem po- 

siedzeniu centralnego komitetu wykonaw- 
czego w Moskwie komisarz do spraw #- 
nansowych Briuchanow eświadczył, że wy- 

*|datki na utrzymanie armji czerwonej wy* 
moszą w roka biežącym 742 miljony rub- 
li, podezss gdy w roku ubieglym wyniosly 
634 miljony. W przyszłym roku wydatki 
na cele powyższe jeszcze się powiększą. 

„Ukrainizacja* Ukrainy. 
RYGA, 12.4. (Ate). Pismo wychodzą- 

ce w Charkowie „Komunist* donosi, że w 
Art'emowsku odbyło stę Sprawdzanie, czy 
urzędnicy sowietów miejscowych władają 
językiem ukraińskim. jeden z wyższych u 
rzędników Sienkow, zamiast odpowiadać 
na pytania, czynnie znieważył członków 
komisji, która tę ankietę prowadziła i o- 
świadczył, że Ukraina jest Resją. Sienko- 
-wa zwolnione z posady. 

Samobójstwo dwóch studentów 
odeskich. 

RYGA, 12.4. (Ate), „Komunist* do- 
nosi z Odesy, że wielkie wrażenie wywo» 
łało tam samobójstwo dwóch  studantów 
politechniki, Jakowowa i Bukitko, którzy 
pozbawili się życia dlatego, że nie chcieli 
brać udzialu w hulankach i orgjach Stu: 
dentów. W internacie studeutów panuje 
taka atmosfera, że o nauce nie może być 

mowy. 
  

Komisja oplumowa Ligi Narodów. 
GENEWA, 12.IV. (Pat), Dziś ze”rzł: 

się tu komisja opiumowa Ligi Narodó *. 

Lot mad Atlantykien. 
LONDYN, 12. IV. (Pat). Według doniesień 

z Dublina, dziś rano o godz. 5-ej min. 38 odle- 
cieli stąmtąd lotnicy niemieccy na samolocie 
„Bremen* w celu dokonania przelotu nad Atlan- 
tykiem. Lotnikom towarzyszy dowódca korpusu 
irlandzkiego lotnictwa wojskowego Fitzmsnrice w 
miejsce zastępcy pilota Stindlera, który powrócił 
przed kilku dniami do Niemiec. Odlotowi samo- 
lotu „Bremen“ przyglądaly się olbrzymie tłumy. 
Przybyli również prezydent Cosgrave wraz z mał- 
żonką, konsul niemiecki, członkowie rządu wol- 
nego państwa irlandzkiego Oraz sz:f sztabu gene- 
ralnego armji irlandzkiej. Start udał się dosko- 
nale. Samolotowi „Bremen“ towarzyszy w locie 
przez Irlandję samolot irlandzki, Lotnicy niemiec- 
cy wyrazili przed odlotem nadzieję, że o ile wa- 
runki atmosferyczne dopiszą, dokonają podróży 
w 36 godzin. 

Ktoś przy oknie w łeb sobie 
wypalił, 

Ktoś w pośrodku sali na twarz 
upadł". 

P. Bujnicki posiaća jednak skłonność 
do pięknego frazesu, zdobywanego kosz- 
tem zagmatwania wątku myślowego utwo- 
ru. Jest to skłonność dość niebezpieczna. 
Omawiany poemacik, świadczący, jak to 
już zaznaczyłem, o prawdziwym zmyślepe- 
etyckim jej autora posiada właśnie tę wa- 
dę: miejscami jest niezrozumiały. Pointa 
nie rozwiązuje, jak oczekuje czytelnik, ©> 
nigmatycznych obrazów i wypada stabo. 

ma,wiersz „Ojczyzna'*—bardzo ładny żresz* 
tą — powstał zdaje się pod wpływem 
„Białorusi* Podhorskiego-Okolowa. | w 
tym wypadku słaba pointa zmniejsza war- 
tość niepowszednią całości. WW każdym 
bądź razie będziemy z ciekawością śledzili 
rozwój tego nieprzeciętnie zapowiadającego 
się już dziś talentu. 

Wiersze p. Kazimierza Hałaburdy 
brzmią jak spóźnione echa. modnego ongiś 
egzotyzmu w guście Siewierjanina, ale z 
drugiej ręki, O ile p. Arcimowicz jest w 
swych nieco zbyt gorszych jak na począ- 
tek twórczości zasięgach szczery, o tyle p 
Hałaburda lubi przybierać pozy dość pre- 
tensjonalne („Pożcgnanie”), przypominają-   ce zresztą genre niektórych „słówek” Borga. 

© poczjach p. Wacława Korabiewicza 

Uderzony pociągiem. 
W dniu 11 b. m, na torze kolejowym Wilno—Landwarów na 407 kim. od Warszawy pociąg 

idący do Landwarowa najechał na 15-to letniego Antoniego Chlebowskiego, mieszkańca koszarki 
kolejowej w Nowosiołkach. Straszliwem uderzeniem pociągu Chlebowski został odrzucony z nasypu 
kolejowego, doznając silnego uszkodzenia ciała. W stanie bardzo ciężkim został odwieziony ce 

Wiersz „Zęby“ Świadczy o wpływie Tuwi- | 

Ucieczka niebezpiecznego przestępcy. 
Okręgowego w Wilnie. Bieliński uciekł w nocy 
zmyliwszy czujność straży. Z" pos 
ścig nie dał narazie żadnych rezultatów. 
poszukiwania w toku. 

zmylenia organów śledczych powiesił, a następni 
zameldował na posterunku policji o rzekomem 
samobójstwie zamordowanej. Narazie nie zdołano 
wyświetlić pobudek ohydnego czyau merdercy. 

Wybuch zbiornika z naftą. 
Wilhelmina i 17-to letnia Emilja. 

Dzieci doznały silnego poparzenia i prze- 
wiezione do szpitała w Mołodecznie zmarły. 

Jak ustaliło dochodzenie, wybuch nastąpił 
w momencie, gdy najmłodszy Ostrowski 4 letni 
Leon wrzucił do palącego się pieca znajdujący się 
w domu zbiornik z nafią. 

“ 

30 osób padło ofiarą wściekłych psów 
na terenie gm. trockiej i rudziskiej. 

W dniu wczorajszym nadeszła do--Wilna wiadomość, iż w gminach trockiej i rudziskiej pow. 
wileńsko-trockiego, szerzy się z zastraszającą szybkością wścieklizna. 

W gminach tych grasują wściekłe psy, a zauważono nawet wściekłego kota. 
Onegdaj psy pogryzby na terenie tych dwu gmin około 30 osób. Wczoraj na teren zagrożony 

uchocki, który na miejscu zbada każdy poszczególny wypadek pokąsania. 
soby pogryzione poddane będą obowiązkowemu szczepieniu. 

  

{040 lecie pracy patoso) J. E. Ма 
Bandurskiego. 

Jak się dowiadujemy, w związku z 
40-to letnim jubileuszem owocnej pracy 
pasterskiel J. E biskupa Bandurskiego — 
Wileńska Dyrekcja Kolejowa zamierza ofia- 
rować Dostojnemu Jubilatowi album z fo- 
a» pracowników Dyrekcji Wileń- 
skiej. 

Rejestracja wkładów oszczędnościowych P. 6. KL 
- Wledofi 

WARSZAWA, 12.IV, (Pat). Pocztowa 
Kasa Oszczędności przypomina zaintereso- 
wanym, że z dniem 1 kwietnia r. b. roz- 
poczęła rejestrację wkładów oszczędnościo- 
wych złożonych w swoim czasie do Pocz- 
towej Kasy Oszczędności w Wiedniu. Po 
druki rejestracyjne należy się zgłaszać do 
najbliższego urzędu pocztowego. 

łowy typ om 1. priekazowych 

WARSZAWA, 12.IV. (Pat), Pocztowa 
Kasa Oszczędności wprowadziła z począt- 
kiem r. b. ne     

  

      
    przedłużony. Do teg u winni przeto 

właściciele rachunków czekowych w P. K. 
O. zaopatrzyć się w czeki nowego wzora. 

200 legjonistów czeskich we Włoszech. 
INSBRUCK, 12.IV. (Pat), Do Reve- 

retto przybyło, według doniesienia lnsbruc- 
ker Nachrichten 200 legionistów czeskich, 
którzy podczas wojny światowej walczyli 
przeciwko Austrji razem z Włochami. Zo- 
stali oni powitani przez posła czeskiego w 
Rzymie, oraz założyciela legionu czeskiego | 
ger. Gratiani. Legioniści złożyli na cmen- 
tarzu w Reveretio dwa wieńce o barwach 
narodowych w imieniu prezydenta Massa- 
ryka i w imieniu legionu czeskiego. 

Labłąddeni lotnicy jugosłowieńscy na Węgrzech. 
BUDAPESZT, 12.1V. (Pat.) W Kerka-Szent- 

Miklos w komitacie Zala w pobliżu granicy jugo- 
słowiańskiej wylądował jugosłowiański samolot w 
którym znajdowali s'ę pilot, oficer i żołnierz. Żan- 
darmerja węgierska Odprowadziła lotników pod 
strażą do Szombatheli. Na zaoytania lotnicy od- 
powiedzieli, že odlecieli z Zagrzebia: udając się 
do Białogredu, lecz uszkodzenie motoru i gęsta 
mgła zmusiły ich do wylądowania. Do chwili wy- 

lotnicy będą zatrzymani. 

można narazie powiedzieć tylko tyle, że 
są one Świadectwem usilnych poszukiwa 
własnej treści i własnego wyrazu—w róż” 
nych kierunkach, na różnych drogach, 
przeważnie jednak dość udeptanych. Ale 
malutki wierszyk „Dzieci* jest, mojem 
zdaniem, nieśmiałym kielkiem naprawdę 
własnego przeżycia. Te zaś wszystkie 
wzniosłości, te „szałeńcze drogi", „hymny 
wielkich gier", „mocarne hufy* i „zmysłów 
krew* zamknąć lepiej na cztery spusty w 
szufladzie, bo w tej formie, jaką dysponu- 
je obecnie p. Korabiewicz są one zupełnie 
niegroźne. ; 

Patos jest ulubioną postawą p. Zyg- 
munta Landfisza. Ale te wiersze jego to 
dopiero słowa, słowa, słowa... Gdzieniege 
dzie błyśnie udatna zwrotka i gaśnie zaraz 
w kłębowisku napuszonych określeń. A 
szkoda, bo autorowi nie można odmówić 
icwencji poetyckiej. 

„Inwokacja" p. Stefana Sosnowskiego 
odznacza się przerostem porównań i prze- 
nośni. Wygląda to jak pościg za oryginale 
nym obrazem a font prix. W tych Obra- 
zach jest siła; ponieważ jednak niema rnię- 
dzy niemi miejsca na wydech, na odprę- 
żenie nastroju czytanie utworu nuży, a ca» 
łość wpada w monotonję. Wiersz ten zre- 
Ssztą jest najlepszy, z pośród czterech u- 
tworów p. Sosnowskiego zamykających 
omawiany ciekawy zbicrek. 1. 4.   

typ czeków kasowych | - 
przekazowych, T ania w ka. | 
sach P. K. O. czek t upłyś 
wa w dn. 30 kwi anie ‚ 

świetlenia sprawy na drodze dyplomatyczne, trzej - 
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| maja wszystkie czynne w swoim czasie ce 
gielnie wileńskie będą uruchomione. 

KU R J E R 

Życie gospodarcze. 
Zastaw rejestrowy na drzewie. 

Trudność w uzyskaniu potrzebnych 
kredytów, odczuwan w większym lub mniej- 
Szym stopniu w różaych gałęziach życia 
gospodarczego, szczególnie ostro występu- 
je w dziedzinie przemysłu i handlu drzew- 
nego. 

W tym wypadku sprawa komplikuje 
się jeszcze przez to, iż niema w Polsce 
odpowiednej instytucji kredytowej, któraby 
uwzględniała specjalne potrzeby kredytowe 
handlu i przemysłu drzewnego w kraju. 

Prowadzone prace w kierunku zało” 
żenia oscbnego banku drzewnego nie da- 
ły dotąd pozytywnych wyników. Dlatego 
też wszelkie udogodnienie w dziedzinie 
kredytu drzewnego posiada doniosłe zna- 
czenie dla tej gałęzi gospodarki społe- 
cznej. ; 

Takim środkiem bardzo na czasie, 
który przyczyni się niewątpliwie do poiep- 
szenia sytuacji kredytowej w handlu i prze- 
myśle drzewnym jest opracowany ostatnio 
projekt Rozporządzenia Prezydenta o za- 
stawie rejestrowym na drzewie. 

Projekt wprowadza instytucję zasta- 
wu rejestrowego na drzewie, jako sposobu 
zabezpieczenia pożyczek, zaciąganych cia 
celów produkcyjnych w dziedzinie przemy 
słu i handlu drzewnego. 

W tym celu przyszłe rozporządzenie 
przewiduje założenie specjalnego rejestru 
zastawowego przy sądach handlowych i 
ókręgowych. Rejestr ten zostanie oparty 
na obowiązułącej w systemie hipotecznym 
zasadzie jawności. 

Zgodnie” z omawianym projektem 
przedmiotem zastawu rejestrowego może 
być drzewo, znajdujące się w pos'adaniu 
dłużnika lub też osoby trzeciej do dyspo- 
zycji dłużnika. 

Zastaw rejestrowy dotyczyć może 
drzewa w stanie surowym lub  przerobio- 
nym i we wszystkich fazach przeróbki. 

Najniższą sumą, którą można wpisać 
do rejestru, jest suma 30.000 złotych, w 
wypadku zaś późniejszego zmniejszenia się 
sumy dłużnej zastaw nie traci swojej war- 

"Co do podmiotėw biernych zastawu 
rejestrowego, to projekt określa, iż z do- 
brodziejstwa zastawu korzystać będą mog- 
ły firmy zarejestrowane, wykupując świa- 
dectwa przemysłowe I i II kategorji han- 

dlowej lub też Świadectwa I do IV kate- 
gorji przemysłowej. 

W sprawie ustanowienia zastawu 
przyszłe rozporządzenie przewiduje nastę” 
pujące formalności: dłużnik zwraca się pi- 
semnie do właściwego dla siebie sądu re- 
jestrowego. W podaniu winny być wyszcze- 
gólnione—firma zarejestrowana lub bank, 
na rzecz których ma być ustanowiony za* 
stąw, suma zastawu, ścisłe wymienienie 
przedmiotu zastawu rejestrowego, wymie- 
nienie osoby oraz wyrażona na piśmie 
przez tę osobę zgoda na przyjęcie nadzo- 
ru nad zastawionem drzewem, Ścisłe ozna- 
czenie miejsca, gdzie towar zastawieny 
jest złożony, oraz ewentualne zastrzeżenia. 

Po przeprowadzeniu powyższych czyn” 
ności formalnych, zastaw. rejestrowy na 
drzewie powstaje i osiąga skutki prawne 
wobec osób trzecich z chwilą wpisania go 
w rejestrze zasiawów, prowadzonych przez 
wyżej wymienione sądy, właściwe dla dłuż- 
nika. Sądy te obowiązane będą o zamiarze 
założenia rejestru zastawowego powiado- 
mić odnośny rejestr handlowy firmy dłuż- 

to dla zabezpieczenia praw osób trzecich, 
które mogą zgłosić sprzeciw w ciągu dni 
15-tu od daty, położonej na numerze ga- 
zety urzędowej. Wpisanie sprzeciwu wstrzy- 
muje założenie rejestru zastawu, aż do 
czasu cofnięcia sprzeciwu na skutek za- 
spokojenia wierzyciela, którego wierzytel- 
ność nie była zabezpieczona przywilejem, 
hipoteka, zastawem, ani wyrokiem sądo- 
wym. O ile drzewo będzie przedmiotem 
zastawu rejestrowego u kilku wierzycieli— 
zaspokojenie zastawu następować będzie w 
kolejności rejestru. 

Tak siłę przedstawia w ogólnych za- 
rysach treść omawianego projektu rozpo” 
rządzenia, które po wejściu w życie przy- 
czyni się w znacznym stopniu do urucho- 
mienia kredytu w dziedzinie przemysłu i 
handlu drzewnego. 

W sprawie możliwie szybkiego wpro” 
wadzen/a W życie zastawu rejestrowego na 
drzewie zainteresowane są bardzo przede- 
wszystkiem nasze tereny wschodnie, dla 
których sprawa drzewna odgrywa pierwszo- 
rzędną rolę w całokształcie życia gospo- 
darczego.   

  

KRONIKA KRAJOWA. 
— W najbliższych dnia:h zostanie 

uruchomionych szereg cegielń wileńskich, 
W związku z wzrastającym ruchem budo- 
włanym na terenie woj. wileńskiego, dc- 
wiadujemy się, iż wkrótce zostaną uru. 

« Część cegielń przystąpi do normalnej 
racy już za kilka R jk TT . Taa ы 2 ołowy 

  

    
    

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Zjazd spółdzielńi wojskowych. 

Związek Rewizyjny Spółdzielń  Wojsko- 
ch, zrzeszający 276 spóldzielń spożyw- 

ców i 11 spółdzielń mieszkaniowych zwo- 
łuje na dzień 14 i 15 kwietnia r. b. do 
sali Kasyna Qarnizonowego w Warszawie, 
Al. Szucha Nr. 23, doroczny Zjazd przed- 
stawicieii tych spółdzielń. 

Przedmiótem obrad Zjazda będą mię- 
dzy innemi sprawy zatwierdzenia sprawo- 
zdania | zamknięcia rachunkowego za rok 
1927 oraz przyjęcie do zatwierdzenia planu 
działalności i projektu budżetu na rok 1928 

Niewątpliwie Zjazd będzie licznie obe- 
słany przez spółdzielnie, Związku który 
pracami roku 1927 zamknął pięcioletni 
okres swej działalności. 

Jak czytamy w sprawozdaniu Związku 
za rok 1027, wydanym w druku i rozesła- 
nym do wszystkich spółdzielń, rok ten 
był rokiem konsolidacji spółdzielni i orga- 
nizacyjnego Wykończenia zasad formalno- 
prawnych, na których gruntuje się działal- 
ność Związku i spółdzielni. 

— Szkoła chmielarska na Wołyniu. 
W kwietniu r. b. ma być otwarta w Łucku 
pierwsza w Polsce szkoła chmielarska. 

  

Wytyczne programu tej szkoły zosta- 
ły już definitywnie opracowane przez Mini- 
sterstwo Rolnictwa. 

SPRAWY PODATKOWE. 
— Płatność podatków bezpośrednich w 

kwietniu. Ministerstwo Skarbu przypomina płat- 
nikom, że w m-cu kwietniu r. b. przypadają do 
zapłaty następujące pedatki bezpośrednie: 

Do 15 kwietnia — wpłata państwowego po- 
datku przemysłowege od obrotu, osiągniętego w 
ubiegłym miesiącu marcu przez przedsiębiorstwa 
handlowe I i II kategorji i przemysłowe I—V ka- 
tegozji, prowadzące prawidłowe księgi handlowe 
oraz przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze: 

Od 15 kwietnia — wpłata podatku przemy- 
słowego od obrotu za rok 1927 przez wszyst- 
kie przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe o- 
raz zajęcia przemysłowe, w wysokości kwot wy- 
mienionych w doręczonych nakszach płatniczych: 

Do 1 maja — wpłata podatku dochodowe- 
go w wysokości połowy tej kwoty, która przypa- 
da od wykazanego w zeznaniu dochodu osiągnię- 
tego w roku 1927, względnie połowy podatku wy- 
mierzonego za poprzedni rok podatkowy, o ile 
zeznanie O dochodzie nie złeżono w terminie: 

Nadto płatne są zaległości z tytułu podatku 
majątkowego oraz podatki, na które płatnicy o- 
trzymali nakazy płatnicze z terminem płatności 
w m-cu kwietniu r. b., tudzież kwoty odroczone 
i rozłożone na raty z terminem płatności w tym- 
że miesiącu. | 
  

Giełda wileńska z dn. 12.IV. b. r. 
Listy zastawne Wil. Baaku Ziemsk. zł. 100 74,00 

Giełda warszawska » dn. 12.IV. b. r. 
CZEKL 
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Proces Bialauskoj Włościańsko- Robotniczej Hromady. 
30 ty dzień procesu. 

Osoba oskarżonego Sałygi była w 
dniu wczorajszym głównym objektem ob- 
rad. Szereg świadków charakteryzując dzia- 
łalność jego wskazywało na wyraźnie an- 
typaństwowy charakter jego wystąpień. 
Agitacja antypodatkowa, szkolna t.j. nawo- 
ływanie ludności do nieposyłania dzieci do 
szkół polskich i t.p. Stwierdzają to šwiad- 
kowie: J. Matejko, Domaszewicz, Jaszu- 

e Podlipny oraz szereg innych. 
wiadek Rudź, którego zeznanie zo- 

stało odczytane, stwierdził, że osk. Kuli- 
nowski namawiając go do wstąpienia do 
hurtka chwalił się, że skończył kursy ko 
munistyczne oraz Że pracował w Cze-Ka. 

Świadek por. Kop. Wachowski stwier- 
dza, że pogłoski © mającem nastąpić pow- 
staniu przyczyniały się w znacznej mierze 
do psucia się śtosunków sąsiednich żoł- 
mierzy z ludnością wsi. Wypadki dezercji 
zwiększały się, a w rezultacie doszło do 
tego, że świadek zmuszony był zakazać 
żełnierzom obcować z ludnością cywilną. 

Przy likwidacji afery szpiegowskiej 
ustalone zostało, że większość aresztowa-   

nych było członkami Hromady. 
Sekretarz gminy dołhinowskiej Bile- 

wicz oświetlając sprawę wstrzy::ywania się 
od opłacania podatków nadmienia, że ab- 
stynencja ta stosowana była i względem 
zobowiązań gminnych. 

Świadek Macharski, komendant post. 
we wsi Wielkie Możejki otrzymał od pod- 
władnego sobie posterunkowego meldunek, 
o tem, że podczas zebrania koła P. P. S., 
gdzie wyjaśniono program partji, osk. Sa- 
łyga zapytany o wrażenie powiedział: 
„najlepiej byłoby wszystko pobić, popalić, 
to byłby najlepszy program*. 

Po szeregu pytań obrony, wstaje osk, 
Taraszkiewicz i zadaje świadkowi pytanie, 
w języku białoruskim. Świadek prosi o 
powtórzenie pytania, twierdząc, že nierozu- 
mie. Kiedy obrona zwraca uwagę Sądu, że 
wobec nieznajomości języka białoruskiego, 
poprzednie zeznanie, świadka przytaczają- 
cego urywki przemówień na poszczegól- 
nych zebraniach hurtków wygłaszanych 
tracą swoją moc, . gdyż mogą być niepra- 
widłowym odbieienz;-:.$wiadek oświadcza: 
„znam jezyk białoruski, ale słabo". Zde- 

nika i opublikować w gazecie urzędowej, a   
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nerwowany tym incydentem  osk. Tarasz- 
jkiewicz rzuca pytanie: „Kiedyż nareszcie 
skończymy tę komedję”. 

Przewodaiczący poleca policji wypro- 
wadzić oskarżonego. Oskarżony tłumaczy 
się, że pytanie te skierował do świadka, a 
nie do Sądu. | 

Przewodniczący nie cofa rozporządze- 
pia. W chwili więc kiedy ėsk. Taraszkie- 
wicz opuszcza salę obrad wstaje osk. Bur- 
sewicz i prosi o usunięcie i jego. Po chwi- 
li wstaje jeszcze kiłku, a następnie wszyscy 
oskarżeni. 

Powstaje chwilowe zamieszanie. Prze- 
wodniczący oznajmia przerwę, a jedno- 
cześnie komendant warty aspirant Antono- 
wicz zarządza alarm. 

Na salę wchodzą policjanci, otaczają 
oskarżonych i usuwają publiczność. Jeszcze 
chwila i sala obrad pustoszeje. Po kiłku 
minutach gorączkowy nastrój ustępuje. 
Obrona naradza się j następnie udaje się 
do pokoju oskarżonych. Przerwa trwa długo. 

„ W międzyczasie delegacja obrony kon- 
feruje z przewodniczącym, poczem jeszcze 
raz użaje się do pokcju oskarżonych. 
Wprowadzają oskarżonych, prócz Tarasz- 
kiewicza i Bursewicza, a za chwilę wcho- dzi Sąd. Posiedzenie zostaje wznowione. 

Natychmiast po wznowieniu posiedze- 
nia wstaje prof. Petrusewicz i podkreślając, 
że zabiera głos w imieniu całej obrony 
presi Sąd o odroczenie rozprawy motywu- 
jąc to og6lzem przemęczeniem. 

Wobec tego, że prośba ta skierowa- 
na jest do Sądu, a nie do przewodniczą- 
cego prokurator Kałapski oponuje, uznając, 
że przecież nie cała obrona ma obowiązek 
uczestniczyć w obradach. 

Prof. Petrusewicz stwierdza, że prośbę 
swoją skierowywał i do Sądu i do prze- 
wodniczącego jako kierownika procesu 
oraz ponawia prośbę odroczenia obrad. 

Mec. Honigwilł prosi, w razie uwzględ- 
nienia prośby o zarządzenie sprowadzenia 
Taraszkiewicza i Bursewicza. Przewodni- 
czący zerządza przerwę do 9 rano oraz 
zwraca uwagę oskarżonym, Ż6 w razie 
powtórzenia się incydentów podobnych bę- 
dą zastosowane surowe środki represyjne. 

(Dziś dalszy ciąg procesu). 

EMERSON 

Komitet ku uczczeniu pamięci za- 
mordowanego w Moskwie 

6. p. księdza Prałata 

Monstaniego Romualda Budkiewicza 
urządza dnia 15 kwietnia 1928 r. w Sali 
Miejskiej (Ostrobramska 5) o godz. 12 m. 15 

Uroczystą Akademję 
ku uczczeniu piątej rocznicy męczeńskiej 
śmierci ś. p. księdza prałata Konstantego 

Romualda Budkiewicza. 

Program Akademji: 

1. Zagajenie Akademji przez prezesa 
Komitetu p. j. Żeleźniaka. 

2. Przemówienie księdza d-ra Stanis- 
ława Trzeciaka — b. profes. Akademji du- 
chownej w Petersburgu, obecnie rektora 
kościoła Św. Jacka w Warszawie. 

(Ks. Badkiewicz, jako symbol Katoli- 
cyzmu w walce z bolszewikami). 

3. Przemówienie profes. Stanisława 
Ostrowskiega z Warszawy. 

(Postać ks. prałata Budkiewicza na 
tle walki ludności katolickiej w Petersburga 
w obronie wiary katolickiej). 

Przerwa. 

4. a) W. SZAMOTULSKI. — „Pow- 
szednia spowiedź”. 

___b) J. HĄYDN. — Oratorjum „Sie- 
dem słów Zbawiciela* (Nr. 2). 

Wyk. chór „Lutni” wileńskiej pod dyr. 
J. PZ 5 

5. J. K. IEEAKOWICZOWNA.—Opo- 
wieść o Moskiewskiem Męczeństwie. Recy- 
tacja p. Janina Sumorokowa. 

6. VIEUXTEMPS. —- „Adagio religio- 
so“—skrzypce, wykona p. Hr. Wanda Hal. 
ka-Ledóchowska. : 

- 1. a) L. RÓŻYCKI. — „Modlitwa Lu- 
krecji“ z op. „Beatrix Cenci*. | 

b) PUCCINI. — „Modlitwa* z op. 
„Tosca“. Wykona p. Konstancja Święcicksa 

Przerwa. 
8. J. K. IŁŁAKOWICZÓWNA.—„Głos 

księdza K. R. Budkiewicza z za grobu*. 
Recytacja p. Janina Sumorokowa. 

9. GOUNOD.—,Ave Maria*—skrzyp 
ce, śpiew—p. Hr. Halka-Ledóchowska i p. 
Konstancja Święcicka. | ; 

10. a) J. HAYDN.—Oratorjum „Sie- 
dem słów Zbawiciela” (Nr. 4). 

b) J. LEŚNIEWSKI.— Libera”. 
Wyk. chór „Lutni* wileńskiej pod 

dyr. J. Leśniewskiego. ' 

Wilno, da. 13 kwietnia 1928 r. 
1——2————>—2—>2—2—2—5 

P. P. 5. wyłoniła Komitet Obchoda 1-go maja. 
Jak już podawaliśmy P. P. S. na terenie 

Wilna przystąpi, jak zresztą rok rocznie, do orga- 
nizowania obchodu święta I-go maja, 

Już powzięta została uchwała, iż P. P. S. 
ze swój własny pochód. Na ostatnio odbytej 

konferencji wyłoniony został Komitet Obchodu, 
który opracuje szczegółowy plan uroczystości. 

Według krążących pogłosek pochodowi P. 
P. S. mają się przeciwstawić „P. P. S. lewica“, 
Bund i Drobnerewcy. Oczywiście i komuniści 
zechcą urządzić demonstracje przeciwko Polskiej 
Partji Socjalistycznej. ‚ 
  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

  

M pierwszy @й ajazdu Kół Krajozmawczych MML. Szkolnej. 
Dziś w auli kolumnowej U. S. B. na- 

stąpi otwarcie drugiego zjazdu Kół Krajo- 
znawczych Młodzieży Szkolnej. Zjedzie się 
więc młodzież z całej Polski, aby uczynić 
bilans z dotychczasowych prąc na polu 
krajoznawczym, i aby nabrać otuchy do 
dalszych wysiłków dla spopularyzowania 
idei gruntownego pozaawania swego kraju 
idei, która się u nas w Polsce, a szczegól- 
nie na Wileńszczyźnie traktowana jest bar- 
dzo po macoszemu. A warto jej poświęcić 
dużo, dużo uwagi. Aby znać swój kraj, 
jego bogactwa materjalne i duchowe, jego 
możliwości i niedomagania, nie wystarcza 
zapoznanie się nawet najbardziej gruntow- 
nie z jego historją. Historja daje nam tyl- 
ko obraz przeszłości, a w najlepszym wy* 
padku stwarza podstawę do takich czy in- 
nych przedsięwzięć aby naprawić stare błę- 
dy. Nte wystarcza również opanowanie 
przedmiotu geografji w szkole. Program 
jej bowiem jest zbyt wąski, nie wyczerpuje 
całości, ujmuje go powierzchownie, ogól- 
nikowo. Aby znać swój kraj, trzeba znać 
jego rzeczywistość, jego—że się tak wy- 
rażę—teraźniejszy obraz obejmujący sobą 
całokształt życia krajowego w każdej pła- 
czczyżnie. 

Tak pojętą ideę krajoznawstwa popu- 
iaryzuje u nas wśród młodzieży Polskie 
Two Krajoznawcze. Chodzi mu o to, by 
uczeń, który kończy szkołę powszechną, 
czy gimnazjum wiedział jakie pola stoją u 
nas ugorem, gdzie potrzebna jest praca, w 
jakiej dziedzinie winien się zaangażować, 
aby pracować z pożytkiem dla siebie i co 
główna dla kraju. Chodzi o to, by o tych 
setkach tysięcy młodzieży które szkoła rok 
rocznie wypuszcza w Świat nie rozstrzygał 
przypadek, lecz jasno skrystalizowana šwia- 
domość, że ta a ta dziedzina potrzebuje 
rąk ludzkich. Koła krajoznawcze wyczer- 
pują wszystkie możliwości, aby poznać 
swój kraj. Studjują literaturę mówiącą o 
kraju, studjują mapy i plany, wygłaszają 
odczyty i wydają kilka perjodycznych pism 
krajoznawczych, a przedewszystkiem urzą- 
dzają wycieczki. 

U mas na Wileńszczyźnie warunki 
pracy krajoznawczej są o wiele cięższe niż 
w innych dzielnicach Rzeczypospolitej. Dłu- 
ga niewola, zniszczenie wojną i słabe za- 
soby materjalne, niska kultura rolna, słabo 
rozwinięty handel i przemysł sprawiły, że 

jesteśmy biedniejsi niż cała Polska. 
możemy sobie pozwolić na częste urządź 
nie dalekich wycieczek. Nie znamy wię 
dobrze naszej wsi i miasteczek, nie znam 
swego kraju. W samem Wilnie prace krs- 
joznawczą stoi stosunkowo na wysokim 
poziomie, acz daleko jej jeszcze do takie- 
go np. Krakowa. W każdym razie projek- 
towane otwarcie Uciwersytetu powszechne- 
go regjonalnego każe nam się spodziewać, 
że jeżeli są u nas większe braki, to przęz 
skupienie wszystkich wysiłków i rozwinię- 
cie wszechstronnych prac krajoznawczych, 
da się je z czasem usucąć. 

Program dzisiejszego zjazdu 
stępujący: 
PIĄTEK 13 kwietnia: Godz. 9. Msza św. 

w kaplicy Ostrobramskiej. 
Godz. 11. Otwarcie zjazdu w Uaiwersytecie 

Stef. Batorego.— Wybór prezydium — 
Przemówienia. „O pracy Kół Krajo- 
znawczych Młodzieży” ref L Węgrzy» 
rowicza. 

Godz. 12.30. Zwiedzanie Uniwersytetu i 
Bibljoteki Uniwersyteckiej. 

Godz. 14. Obiad. ' 
Godz. 16. „O Wilnie” odczyt prof. K. Sia- 

wińskiego, Sala Śniadeckich U. $.B. 
Godz. 17. Pierwsza wycieczka po Wilnie. 
Godz. 18.30. Kolacja. 
Godz. 20. Przedstawienie w "Reducie"— 

„Fircyk w zalotach*. 
W SOBOTĘ 14 kwietnia: Godz. 8. „O zbio- 

rach Tow. Przyłaciół Nauk* odczyt 
pref. Kościałkowskiego. Zwiedzanie 

jest na- 

Muzeum T-wa (ul. Lelewela) i Muzeum 
Etnologiczn. przy U.S.B. Zamkowa 11. 

Godz. 10. Walne Zgromadzenie Komisji 
Kół Krajozn. Młodz. Szkolnej. Obrady 
delegatów młodzieży. 

Godz. 12. Otwarcie Wystawy Krajoznawcz. 
w Gimnazjum im. Mickiewicza. 

Godz. 12.30. „Dzieje Wilji* odczyt prof. 
Bron. Rydzewskiego w sali gimn. Mi- 
ckiewicza. - 

Godz. 14. Obiad. ' 
Godz. 15. „O stanie gespodarczym Wileń- 

szczyzny* Odczyt prof. Zawadzkiego 
w sali gimn. Mickiewicza. 

Godz. 16. Druga wycieczka po Wilnie. 
W NIEDZIELĘ 15 kwietnia: Wycieczki za- 

miejscowe. 
Godz. 14.30. Obiad.   Godz. 15.30. Zakończenie zjazdu. 

  

KRONIKA. 
  

  

Dziś: Hermenegilda. 
Piątek | Jutro: Justyna. 
15 Wschód słońca—g. 5 m. 00 

kwietnia.| Zachód | & 18 m.10     
МЕТЕОКОГО @ СамА, 

— Spostrzeženia Zakładu Meteorelogi- 
cznego U. S. B. z dn. 12, IV. b. r. Ciśnienie 
śreanie w milimetrach 762. Temperatura średnia 
+10 Opad w milimetrach. — Wiate pretwa- 

żający wchodni. Pechmurao. Minimum na dobę 
—3* C. Maksimum +- 4* C. 

Tendencja barometryczna: — stały Spa- 
dek ciśnienia. 

— Kursa dla urzędników referujących 
woj. wileńskiego. W związku a ukazaniem się w 
ostatnim czasie szeregu rozporządzeń P. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej wydanych w formie de- 
kretów, a posiadających zasadniczę znaczenie w 
postępewaniu i czynneściach władz administracji 
ególnej, pan wojeweda wileński wystosował do 
wszystkich starestów województwa ekólnik w 
sprawie znajomości tych przepisów, niezbędnej 
dla wszystkich urzędników reterujących, a nale- 
żących do składu administracji ogólnej. W tym celu zorganizowane zostaną w Urzędzie Woje- 
wódzkim wykłady dła wszystkich urzędników re- 
terujących. Przed rozpoczęciem czynności kursów 
w urzędzie wojewódzkim będzie zorganizowany w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych krótki kurs „ dla instruktorów, na który to kurs wydelegowa- 
ni zostaną czterej wyżsi urzędnicy z urzędu wo- 
jewódzkiego. 

ADMINISTRĄCYJNA. 
— Zmiana numerów Okręgów Pracy. O- 

negdaj ze względów technicznych zostały zmie- 
nione na terenie woj. wileńskiego nemery Okrę- 
gów Pracy. 

Okręg Nr. 63. otrzyma Nr. 62, 
” „ 64 ” * 63, 
» — 65 w Lidzie 2 » 64 

— Ostateczne zlikwidowanie t. zw. „apa- 
ratów zręczności” nastąpi 15 b. m. Jak. wiade- 
mo Starostwo Gredzkie w Wilnie, zwióciło w 
swoim czasie uwsgę na t. zw. „aparaty zręczności *, 
będące niczem innem, jak tylko jednym ze 8рэ- 
sobów wyłudzania pieniędzy od naiwnych. 

Wychodząc z tego założenia, iż zarobko- 
wanie tego rodzaju jest niedopuszezalne i w wie- 
lu wypadkach graniczące ze zwykłem oszustwem, 
Starostwo Grodzkie poleciło aparaty te usunąć 
do dn. 1 b. m. Obecnie, ną skutek próśb właści- 
cieli automatów, Starostwe zgodziło się odłożyć 
wykenanie tego zarządzenia do dn. 15 b. m. 

— Starostwo Wileńsko - Trockie prres: 
p> do wydawania kart łowieckich. W dniu 11. 

„ m. Starostwo pow. wileńsko - trockiego przy- 
stąpiło do wydawania kart łowieckich. 

Karty łowieckie dotychczas nie były wyda- 
wane ze względa na nieustaloną wysokość opłat. 

Obecnie Ministerstwo nadesłało wyjaśnie- 
nie w tej sprawie i wydawanie kart jest w teku. 

Opłaty za karty łowieckie będą pobierane 
w wysokości jak następuje: 

1) za karty łowieckie dwutygodniowe—3 zł. 
do kasy skarbowej i 10 zł. opłat stemplowych, 

2) za karty łowieckie roczne — [0 zł. do 
kasy skarbowej i 10 zł. opłat stempl., | : 

3) za karty łowieckie na 3 lata — 30 zł. 
do kasy skarbowej i 10 zł. opłst stempl. 

aznaczyć należy, iź opłaty skarbowe wpła- 
cać należy wprost do kas skarbowych. 

Dotychczas wydano 24 karty. 

MIEJSKA. 

— Stan zdrowotny Wilna, W przeciągu u- 
biegłego tygodnia Sekcja Zdrowia Magistratu z2- 
netowała na terenie m. Wilna 88 zasłabnięć na 
choroby zakaźne, z czego na tyfus brzuszny — 4; 
płonicę — 8; błonicę — 5; odrę — 30; różę — 3;   ospę wietrzną — 2; krztusiec — 11; gruźlicę—17; 
jaglicę — 1 i ząusznicę — 7. 

— Wiieńszczyzna rozbudowuje się. Mini- 
sterstwo Robót Publicznych na zapoczątkowanie 
robót przy rozbudowie ileńszczyzny wyasygne- 
wało 1.200.000 zł. 

— Frekwencja w kinematografie miejskim. 
Poniżej przytaczamy kilka cyfr, ilastrujących dzia- 
łalneść kulturalno - oświstowego kinemategrafu 
miejskiego. W ciągu tylko jednego ubiegłego 
miesiąca kasa kinematografu sprzedała 56.750 bi- 
letów na ogólną sumę 35.936 zł. Niezależnie od 
powyższego kierownictwo kinematografu miejskie- 
go udzieliło, w omawianym czasie, 9664 bezpłat- 
nych miejsc dla niezamożnej młodzieży szkolnej 
i wojska. 

— Nareszcie. Jak się dowiadujemy, Magi- 
strat, dążąc do pedniesienia wyglądu estetyczne- 
89 naszego miasta, postanowił -zwrócić szczegól- 

i egródków miejskich. W pierwszym rzędzie ro- 
boty rezpoczęte zostaną na placu przy ul. Orze- 
szkowej, gdzie urządzone zostaną trawniki i 
klomby z kwiatami. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Subsydjum dla instytucyj dobroczyn- 
nych. W ubiegł; m miesiącu Magistrat wyasygno- 
wał tytułem stałego subsydjum dla instytucyj do- 
broczynnych m. Wilna 32,252 zł, 

WOJSKOWA 
— Odprawa wyższych oficerów K. O. P-u. 

Necy wczorajszej wyjechał do Warszawy na Od- prawę wyższych oficerów K. O. P-u dowódca 
6-ej Brygady pułk. Górski. 

— Warunki wstąpienia do wojska pol- 
skiego: 

a) Do czynnej służby w charakterze ocho- 
tników mogą być przyjmowani w roku 1928 męże 
czyźni urodzeni w r. 1908, 1909 i 1910. | 

Termin wnoszenia podań do P. K. U. we 
wszystkich rodzająch broni i służb oraz w mary- 
narce wojennej upływa dnia 1 lipca 1928 r. 

Wyjątek stanowią ochotnicy, którzy mają 
ukończone średnie zakłady naukowe i mają wa- 
runki de skróconej służby wojskowej podatia ich 
będą przyjmowane do dnia 10 lipca. Przegląd 
wojskowo-lekarski przez komisje poborowe od- 
będzie się w terminie głównego poboru r. 1907. 

Do podania należy dołączyć następujące 
dokumenty: 1) poświadczenie obywatelstwa pol- 
skiego, 2) metrykę urodzenia, 3) zaświadczenie 
moralności, 4) zezwolenie rodziców lub opieku- 
nów, stwierdzone przez magistrat lub urząd gmi- 
ny i 5) własnoręcznie napisany życiorys. 

b) Od ochotników do msrynarki wojennej 
oprócz powyższych dokumentów wymaga się 1) 
świadectwo szkolne z ukończenia conajmniej 2 
klas szkoły powszechnej i 2) swiadectwo znajo- 
mości rzemiosła. 

c) Od ochotników do lotnictwa prócz do- 
kumentów pod lit. 2, 1) świadectwo szkolne z u- 
kończenia co najmniej 6 klas szkoły powszech- 
nej i 2) świadectwo znajomości rzemiosła. 

Z_ POCZTY. 
— Ochrona lokali pocztówo-telegraficz- 

nych. W dniu 10 b.m. wprowadzona została do 
wszystkich gmachów i lokali pocztowo-telegra- 
ficznych specjalna ochrona zaopatrzona w broń. „. Wszędzie, gdzie w Iokal:ch pocztowych 
znajdują się kasy od dnia 10 b. m. stać będą 
specjalne warty. Wobea licznych kradzieży na te- 
renie nietylko Wileńskiej Dyrekcji, ale i na ca- 

towych należy powitać z uznaniem. 

wej. 
objął urzędowanie prezes. Wileńskiej Dyrekcji 
Pocztowej inż. Żółtowski. _ 

— Nowy naczeln'k urzędu pocztowego 
Wilno I. Jak już w swoim czasie podawaliśmy, 
dotychczasowy naczelnik urzędu pocztowego 

kież same stanowisko do Сгоёпа. 
see został mianowany czasowo pzłniący obo-   G'ecewicz. 

   
   

   

ną uwagę na wygląd zewnętrzny szeregu placów | 

łym obszarze państwa, wprowadzenie wart pocz= 

— Powrót prezesa Wi. Dyre'cji Pozzto- - 
W dniu dzisiejszym powrócił z Warszawy i. 

Wilno 1 p. Pietrowski przeniesiony został na ta- 

Na jego miej- - 
wiązki naczelnika urzęcu pocztowego Wilno Ip. —



SKARBOWA. 

— Inspekcja Izby Škarboweį w Wilnie. Mi- 
nisterstwo Śkarbu prowadzi już od dłuższego 
czasu inspekcję lzb Skarbowych na terenie całe- 
go państwa. R 

jak się dowiadujemy, inspekcja wileńskiej 
Izby Skarbowej dokoraną zostanie w końcu bie- 
żącego miesiąca. 

в Z_POLICH 
— Łódź mctorowa do użytku wodnego 

posterun! u policji. W tych dniach do posterunku 

policji rzecznej w Wilnie przydzielono łódź mo- 
torową, typu nowoczesnego, zaopatrzoną we 

wszelkie przybory ratunkowe. Należycie obsłużo- 
na łódź może dać ogromne korzyści w służbie 
posterunku wodnego, zwłaszcza teraz kiedy po- 

ziom wody jest tak znaczny. —. : 
i a> pacozz przystąpiła już do pełnie 

nia swej służby. 
а Wyjazd nadkom. Disterhoffa, © dniu 

10 b. m. wyjechał w sprawach służbowych do 

Warszawy naczelnik Okr. Urzędu Śledczego nad- 
kom. Disterhcfi. Powrót p. nadkom. Disterheffa | 
nastąpi w dn. 14 b. m. 

SPRAWY ROLNE. 

— Posiedze:ie Kom'sji Rozjemczej dla 
zatargów rolnych w pow. wileńskc-troc im. 
dniu 16 i 17 b. m. odbędzie się posiedzerie Ko- 
misji Roziemczej dla zatargów rolnych w pow. 

wileńsko-trockim. | 
Wszelkie zatargi powstałe na tle niedotrzy- 

mania umów pomiędzy właścicielami gruntów, 
a robotnikami rolnymi i t. p.. będą przez tę Ko- 
misję rozpatrzone. 

SPRAWY ROGOTNICZE, 
— Zatarg pomiędzy właścicielami domów, 

a doz”rczmi rozpatrzy komisja ministerjelna. 
Jak s'ę dowiadujemy w związku z ostatnim za- 
targiem w Wilnie pomiędzy włascicielami domów, 
a dozorcami, którzy żądają 30 proc. podwyżki 
dotychczasowych stawek zarobkowych, Minister- 
stwo Pracy i Opieki Społecznej wyznaczyło spe- 
cjalną komisję nadzwyczajną dla zlikwidowania 
tego zatargu. 

— Huta „Vitrum* zwolniła swych robot- 
ników. Jak wiadomo huta „Vitrium“ przed paru 
dniami z przyczyn m:terjalnych zawiesiła pracę. 
Spowodowało to zwolaienie z pracy 231 robot- 
ników. 

z POGRANICZA. 

— Nielegalne przebywanie w strefie nad- 
granicznej OOnegdaj w rejonie Wieżajn patrole 
K. O. P-u aresztowały kilkadziesiąt osób, prze- 
ważnie pijanych, za nielegalne przebywanie w 
strefie nadgranicznej. 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) SÓW 6 g.'4. 

Ceny biletów: parter 80 gr., bsikon 40 gr. Następny program: „Człowiek zwierzę”. 

Kino-Teatr 

NGLIOŚ" э 

ul. Wileńska 38. 

ŚWIAT! 

„CUTA VU TONI" 

Największe arcy- 
dzieło filmowe naszych dni!! 

„K U 

RÓZNE. 

— Statystyka zatargów na tle umów o 
najmie pracy. Według danych statystycznych na 
terenie m. Wilna w roku ubiegłym 1927 zanoto- 
wano 11 wypadków zatargów Ra tle umów o naj- 
mie pracy i t. p. Jest to cyfra jak na miasto wo- 

(jewódzkie niezbyt duża, jednak z drugiej strony 
| należy przyjąć pod uwagę fakt, iż Wilno jest mia- 
|stem mało uprzemysłowionem i posisda niezna- 
|czną w porównaniu z innemi miastami Polski, 
ilość robotników. 

— Sprostowanie. W niedzielnym numerze 
w wzmiance p. t „Święto Matki* opuszczonych 
zostało kilka zdań końcowych. Po zdaniu „Mat- 
ka—święto jej to święto uczuć czy- 
stych i be zinteresownych”,dalszatreść 
winna była brzmieć: 

miłości czystej, ogromnej. 3 
Tu zanikają wszelkie różnice, tu niema 

miejsca na spory narodowościowe, tu milkną nie- 
snaski polityczne. 

Dlatego ochotnie i z radością Komendy 
Wileńskich Chorągwi Harcerskich podchwyciły tę 
śliczną myśl zza oceznu i gorąco rzucają ją teraz 

| w serca wszystkich mieszkańców naszego miasta, 
| wiedząc, że na ten apel odezwie się serce Wilnz. 

Komenda Wilafskich Chor. Harcerskich. 

  

Teatr Ii muzyka. 
— Teatr „Reduta* na Pohulance. „Fircyk 

w zalotach*. Dziś o godz. 20-ej z racji zjazdu 
delegatów Towarzystw Krajoznawczych komedja 
w trzęch odsłonach Fr. Zabłockiego „Fircyk w 
zalotach” z J, Osterwą w postaci tytułowej. 

— W sobotę o godz. 20-ej po raz jedena- 
sty „Eros i Psyche". 

— Wriedzielę o godz. 16-ej po cenach zni- 
żonych komedja T. Rittnera „Wilki w nocy”. 

O godz. 20-ej „Eros i Psyche". 
— Stefan Jaracz w Reducie. Wielki suk- 

ces, osiągnięty przed n'edawnym czasem przez 
Stefana Jaracza w sztuce Wł. Perzyńskiego p. t. 
„Szczęście Frania", skłonił tego znakomitego ar- 
tystę do ponownego występu w naszem mieście. 
Stefan Jaracz odtworzy jedną ze swych najwięk- 
szych kreacyj w sztuce znanego szwedzkiego au- 
tora Swena Lange'go p. t. „Samson i Dalila“. W 
reli Dalili wystąpi obdarzona niezwykłą urodą, 
utalentewana artystka teatrów miejskich w War- 
szawie p. Zoija Slaska. Dodać należy, iż panie 
miejscowe będą miały okazję obejrzenia najnow- 

jszych fasonów sukien i okryć, gdyż stroje p. Sla- 
„skiej zostały specjalnie wykonane z ostatnich mo- 
łdeli paryskich przez największy magazyn mód fir- 
! my „Bogusław Herse” w Warszawie. 

    
Od dnia 8 do 15 kwietnia r. b. włącznie będzie wyświetlany epokowy arcyf.lm 

— dramat w 12 aktach według ogólnie znanej powieści Bee- 
cher Stowe pod tym samym tytułem. Najwznioślejszy hymn 

miłości i wolności. Najpotężniejsze arcydzieło świata. Wykonanie - tego filmu kosztowało 
przeszł> 2.000.000 dołarów. Reżyseria genjalnego Harry A. Pollarda. 
tragik Świata, murzyn JAMES B. LOWE, George Sigman, Gertruda Astor i wielu innych. Tysiące 

statystów. W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Początek sean- 

Kasa czynna od godz. 3.30. W dniu 9. IV. r. b. początek seansów o godz. z 

DZIŚ uroczysta premiera! Triumfalny superfilm, który wprawił w zdumienie CAŁY 

W A - Coś, czego nie 

SC 0 S onca. sposób okre- 

ŚlIE wyrszami dzisiejszej mowy ludzkiej. W rol. gł. JANET GAYNOR i G O'BRIEN. 

Reżyserja genj. MURNAU. Nowa erą w kiremat. Prawdziwy cud techniki i sztuki. Widz dozna 

  

   МЕМ KlEko 
Dalsą okesds sztuki stanowią pp. Jadwiga 

Danilowicz, Emilia R6žafska, Janusz Dziewofski, 
Stefan Janicki, Edward Domański, Rom<n Jura- 
szek, Józef Krell i inni. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*, Dziś prem- 
jera nadwyraz wesołej krotochwili A. Kratza „Mąż 
o dwóch żonach* obfitującej w sceny pelne hu- 
moru i werwy oraz kapitalne sytuacje. W wyko- 
naniu krotochwili bierze udział cały zespół pod, 
reżyserją Marjana Lenka. 

— Przedstawienie popołudniowe. W nie- 
dzielę najbliższą o godz. 4 m. 30 popoł. ukaże 
się na przedstawieniu popołudniowem „Spisek ca- ; 
rowej* (Rasputin*), w premierowej obsadzie. 

— „Fenomenalna umowa*, Na rzecz Ovie- 
ki Szkolnej odegraną zostanie w Teatrze Polskim 
w sobotę 14 b. m. o godz. 5-ej popoł. amerykań- 
ska komedja Johnsona „Fenomenalna umowa”. 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
PIĄTEK 13 kwietnia. 

1600. Chwilka litewska. 
16.15. Komunikat Towarzystwa Obrony Przeciw- 

gazowej. 
16.30. Pogadankę dla dzieci wygłosi Wróżka-Dzie- 

ciolubka. = Е 
16.55. „Rola nauczyciela pracującego na tutejszej 

wsi* | odczyt wygłosi Władysław Strzelecki. 
17.20. Transmisja z Krakowa. „W domu i mieście 

Albrechta Durera* odczyt wygłosi prof, Asan- 
ka-Japołł. аа 

17.50. Koncert popołudniowy. 
19,00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. | 
19.35. Skrzynka pocztowa wygłosi kier. programo- 

wy P. R. w Wilnie Witold Hulewicz. Ё 
20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

harmonji Warszawskiej. 
22.05. Komunikaty P. A. T. 

° № wileńskim bruku.   
— Zatrucie denaturatem. Wczoraj w gc-; 

dzinach popołudniowych na ul. Nowogródzkiej 
kolo domu Nr. 6, znaleziono niejakiego Mikucia, ! 
zdradzającego objawy zatrucia denaturatem, Mi- ; 
kucia w bardzo ciężkim stanie karetka pogotowia ! 
ratunkowego odwiozła do szpitala żydowskiego. | 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu , 
Nr. 32, przy ul. Stefańskiej znaleziono podrzutka, 
którego umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. | 

— Artykuły spożywcze mają powodzenie. 
Ze sklepu spożywczego Michaliny Skipirowej przy 
ul. Jerozolimskiej 21, skradziono artykuły spc- 
żywcze wart. 400 zł. 

W rol. główn.: niezrównany 
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Amerykańskie ogrodowe SIEWNIKI 

PLANET Jr 
ROZPYLACZE Piatza 
różne inne narzędzia i przybory ogrodnicze 

craz Środki dyzenfekcyj1e 

POLECA 

Na prowincji. 
— Tajemniczy trup. Przedwczoraj 11 b. m. 

organa policji w okolicach wsi Buchta gminy rze- 
szańskiej pow. wileńskiego, na brzegu Wilji zna- 
lazły zwłoki kobiety nieustalonego narazie nazwiska. 

Dotychczasowe dochodzenie nasuwa mo- 
żiiwość morderstwa. Na miejsce wypadku został 
wydelegowany wywiadowca policji śledczej. 

— Wykrycie tajnej gorzelni. Onegdaj wła- 
dze bezpieczeństwa wykryły we wsi Śniatowicze 
pow. dziśnieńskiego, prowadzoną na szeroką ska- 
lę tajną gorzelnię. Właścicielem jej okazał się nię- 
jaki St. Kownis. Przeprowadzona rewizja ujawni- 
ła szereg preparatów potrzebnych do wyrabiania 
wódek. Sprawę skierowano na drogę sądową. 

Walki atletów w cyrku. 
Grono atletów w dniu onegdajszym po- 

większyło się przybyciem światowej sławy z»pa- 
Śników Pooschcffa (Frankfurt) i Bryły (G. Śląsk). 

Rezultat z dnia turnieju był następujący: 
W pierwszej parze potężnej siły i budowy 

Pooschoff już w 30 sek. zwyciężył przednim pa- 
sem wiedeńczyka Huberta. 

Przy źywym współudziale publ czności sto- 
czyli walkę Orłow z Budrusem (Kłajpeda), która 
Roy min. w pierwszem spotkan u, rezultatu nie 

ała. 
Kolosalny syberyjczyk Kiryłow w 4 mh. 

podwójnym nelsonem pobił Krumina (Łotwa). 
W ostatniej parze klasyczną walkę stoczyli 

Szczerbiński z Krystofem (Estonj:). Pe 11 min. 
ciekawych momentów zwyciężył paradą z tylnego | nego. 
pasa lep'ej orjentujący się Szczerbłński. 

Dziś w piątek walczą: Pinecki (Olbrzym — 
Poznań), Hubert — Willing (Niemcy), Orłow — 
Szczerbiński i Petersen — Poschoff. 

SPORT. 
Z działalności Woj. Komitetu W.F. i P.W. 

Wileński Wojewódzki Komitet W.F. i P.W. 
rozwinął ostatnio bardzo żywą działalność. 

Niedawno odbyło się posiedzenie pałączo- 
nych prezydjów Wojewódzkiego i Miejskiego Ko- 
mitetów W. F. i P. W., na którem postanowiono 
przyśpieszyć akcję budowy basenu pływackiego i 
stadjonu na górze Buffałowej, przyczem zalecono 
Miejsk. Komitetowi W. F. i P. W. szybkie zała- 
twienie wstępnych czynności, które mają poprze- 
dzić właściwą realizscję tych zamierzeń. 

Pozatem na ostatniem plenarnem posiedze- 
niu Woj. Komitetu, które się odb”ło pod prze- 
wodnictwem p. wojewody Raczkiewicza zapadły 
b. wsżne postanowienia w sprawach wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego.   

Mięczy innemi uchwalono: 
1) zorganizować w okr. 16 i 17 czerwca b.r. 

Wojewódzkie Swięte W.F. i P. W. z udziałem re- 
prezentacji wszystkich powiatów województwa 
wileńskiego; 

ZIE w dn, 30 i 31 czerwca r.b. 
Marsz Szlakiem Batorego na przestrzeni 80 klm. 
w którym oprócz drużyn wojskowych, stowarzy- 
szeń p. w. i klubów sportowych z terenu woje- 
wództwa wileńskiego wezmą również udział ta- 
kież organizacje województw sąsiednich (sara 
stockiego i nowogródzkiego). Marsz odbywać si: 
będzie w 2 etapach. Pierwszy etap Konstanty- 
nów — Powodzi ma wynosić 45 kl., drugi zaś 
etap Powodzi — Wilno 35 klm.; 

3) przekazać organizację tegorocznych im- 
prez sportowych w dniu 3 maja Miejskiemu Ko- 
mitetowi Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. 

I Kongres Sportowy Kobiet w Warszawie. 
W dniach 14 i 15 kwietnia obradować bę- 

dzie w Warszawie | Kongres cćla Spraw Sportu i 
Wychowania Fizycznego Kobiet. 

Protektorat nad Kongresem objął Mersza- 
łek Józef Piłsudski, pozatem w skłąd Komitetu 
honorowego wchodzą: marszałkowa Pilsudsks, 
minister Oświaty, mi:ister Spraw Wewnętrznych, 
dyrektor Państw. Urzędu W.F. i P. W., wojewę- 
da warszawski i prezydent m. Warszawy. 

Inaugur:cyjne posiedzenie odbędzie się 
dnia 14 kwietnia o godz. 10 w sali gimn. im. 
królowej Jadwigi. 

Podczas kongresu wygłoszony zostanie c?- 
ły szereg ciekawych referatów przez najwybitn'ej- 
sze siły fachowe w dziedzinie wychowania fizycz- 

Obrady kongresu zakończone zostaną po- 
kazami sportowemi. 

Obszerne sprawezdanie z obrad Kongresu 
naszege korespondenta zamieścimy w najbliž- 
szym numerze wtorkowym. 

Rozmaitości. 

Ostrożnie z wyroczniami grafologicznemi. 
Pew'en dziennik amerykański, pragnąc spraw- 

dzić wartość grafologii, dał do określenia słynne- 
, mu a nowojorskiemu listy kilku prezy- 
‚ dentów 
„nie przypuszczsjąc przez chwiię jedną, jak wyso- 

tanów Zjednoczonych. Uczony graielog 

cy dostojnicy byli autorami cą'ych listów—oświad- 
czył kategorycznie, po dokonaniu szczegółowej 
ekspertyzy, że są 'o charaktery pisma, zdredza- 
jące pospolte bardzo umysły, pozbawione wszel- 
kich wyższych ideałów i zdolne powodować się 
najniższymi instynktami. Wielkie było niezado- 
wolenie doświadczonego „fachowca”*, gdy dowie- 
dział się, pest factum, że w ten sposób zswyro- 
kował o wartości intelektualnej i moralnej M. 
Kinleya, Roosewelta, Wilsona etc. 

ac- 

  

  

  

i wypielacze 

936 2 

Polecone do rozpowszechnienia wśród rl dzieży 
przez Wileńskie Kuratorjam Szkclne 

„URÓD40NY JAN DĘRORÓW 
z portretem autora i 9 ciu ilustracjami 

Przedmowę napisał i objaśnieniami tekst 
opatrzył Cz. Jankowski, okładkę zdobił pref. 

Seansy o 4, 6, 8 i 10. 

KINO 

„DlcbABlLh! 
UL. WIELKA 42. 

wraženia, ž+ przežyws kawal žycia, a nie, že widzi film. Luna Park. 

Nejwyb trie,szy komedjodramat wszystkich czasów w 14 w. akt. 
łuje aeiiauja ae meljodramat „Zieć firmy Kohn*. 

śmiechu 

2.000.000 dolar. keszt. film. 

DZIŚ! Dawno oczekiwany słynny film 

„Zięć Firmy Cohn isomer. 
Łzy i śmiech wywe- 

Ludzie dosłownie płaczą ze 
NADPROGRAM: komedja w 3 aktach „SZAŁ FILMOWY". 

ZNGMUŃY KAGAODZKĆ 
Wilno, Zawalna Nr 11-a 
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Ferd. Ruszczyc 

Da nabycia we wszystkich księgarniach. 
Skład główny u wydawcy; 
Wilno, 

Rachunek czekowy: P. K. O. Nr. 80.224. 

Rroydzieło Wł. Syrokomli | 

ANDRIOLLEGO 

Cena gr 60. 

Zygmunt N:grodzki 
Zawalna 11-a. > й : 

977—0   
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w POLŚRIEM TOW. AKUMULATOROWE 
Medale złote, srebrne==dyplomy: w Paryżu, Chicago, Lwowie, Krakowie i t. @. 

  

KURT. 
MBODXAOOLOCXKE 

Obwieszczenie. 
Urząd Skarbowy w Święcianach na zasadzie art. 1027 

i 1030 UPC. tudzież $ 33 Instrukcji o przymusowem ściąganiu 
państwowych podatków i opłat z dnia 17. V. 1926 roku (Dz. 
Ust. Min. Skarbu Nr 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w 
dniu 23. IV. 1928 roku o godz. i2-ej we wsi Łukno na brzegu 
rzeki Żejmiany, gminy łyngmiańskicj, pow. święciańskiego (cd 
Nowo-Święcian 15 klm.) odbędzie się sprzedaż r ligytacji 
500 m* drzewa użytkownego sesna pe 10 zł. m$, oszacowanego 
na sumę 5000 złotych i 100 m* drzewa użytkownego świerk 

jo 5 zł. m”, oszacowanego na 500 złotych, należącego do Kor- 
Dusza i Wojewódzkiego, celem pokrycia zaległości podatko- 
wych. Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać w dniu 
licytacji na miejscu. Sz 

10. IV. 1928 roku m. Święciany. 
Naczelnik Urzędu (podpis nieczytelny). 

Wilno, Szopena 8. R 

  

Od grudnia miesiąca 1927 r. 
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Chemiczna pralnia w 
Rovax (Holandja). domu. Odzież stara, K 
zanieczyszczona i poplamiona po przeszczotkowaniu Rovaxem 
staje się znowu jak NOWA. | to bez prania, a tylko przy 
pomocy szczotki. Odkaża przytem materjsły, odświeża barwy į 
i usuwa miejsca w;świecone. Sprobójcie, a przekonacie się! 
Tysiące dowodów uznania zagranicą. Cena za paczkę, zawier. 
iż szt. zł. 1.65 gr. Nabywać tylko ze stemplem firmy (Fim & 
Comp. Ho'andja we wszystkich sklepach T-wa Segall, w skł. 
aptecznych: Narbuta, uł. Ś-to Jańska, Rajbmana, ul. Wileńska 
róg Ludwisarskiej, B. Uszyłły, ul. Wielka 28 oraz w księg. b 
"RUCH" na dworcu kolejowym i „LOT” na poczcie. Próbki 
w ilości 2-ch paczek wysyła się franko dom po nadesłaniu 
3 zł. 30 gr. pod adr: Buro E. SOBOLA, Wilno, Wileńska 22. K 
Tamże poszukiwani są przedstawiciele_na powiaty. 1120 

  

UMULATOR 
e do radja, samochodów, telefonów, dla siły, światła cx 

Przedstawicielstwo, Sklad fabryczny, Warsztaty reperacyjne i ładowanie akumulatorów. 

ELEKTRO - TECHNIK MICHAŁ GIRDA ©. \ес:твг;›і:‹уіі‘і)г'ечішг 

DETAL. 
© ZABCABDADLAADAAODIIODKIYRIZDYDAAW YCIA) 

SPROSTOWANIE. 

Firmie G. KULIK o zmianie umowy reprezentacyjnej, 
której warunki materjalne były nieodpowiednie. Z po- 
wodu przemilczania tej sprawy przez firmę G. KULIK 
w dn Z4JII b. r. deklaracją, przesłaną przez rejenta 
p. KORSAKA zrzekłem się zastępstwa powyższej f.rmy. 
Aktem zdawczo-odbiorczym zdałem jak maszyny, tak 
też rachunki i pieniądze w zupełnym porządku i biuro 
swoje przeniosłem przy tejże ulicy Nr. 27, gdzie nadal 
prowadzę budowę i przebudowę młynów i maszyny fir- 
my G. KULIK również będę miał w sprzedaży. 

Biuro Techniczno: Handiowe 
i Robót Inżynieryjnych 

ST. STOBERSKI, Wilno, Mickiewi-za 27. 
ОООаг 

CAŁE WILNO 
mówi tylko o tem, że 

OBUWIE Fu „MLIUT" 
najtrwalsze i najtańsze. 

Prosimy przekonać się. 

    

Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. 

Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych 
m. st. Warszawy ogłasza publiczny konkurs 
na wykonanie szkiców urządzenia wnętrz w 
gmachu M-stwa Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego w Warszawie. 

Konkurs ogłasza się dla architektów i artystów 
Polaków. Warunki i program konkursu wraz z dodat- 

w Białej 
k. Bielska. 
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chodniki, 

i dywany 
POLECA 

J. HILDSZTEJM 
Wilno, Rudn! ka 2 

telef 11-77. 

1115 „| DOKTÓR. MEDYCYNY z Konkurs linoleum, | В. GUMBLGR y na zaprojektowanie wnętrz w gmachu at : ChoroLy: weneryczne i 
skórne. Elektroterapia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tata'- 
skiej 10—2 i 4—7. 691 

Dr. tenigstero 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje     

kiem rysunkowym otrzymąć mcż1a w Kancelarji Okre- 
gowej Dyrekcji w Warszawie,—przy ul. Długiej 50, Il 
piętro, w godzinach między 11 a 1. We Lwowie, Kra- 
kowie, Poznaniu, Wilnie i w Katowicach otrzymać mc» 
żna wyżej wymienione załączniki w miejscowych K: łach 
Architektów. 1122 

939—5 

kilkakrotnie pisałem Dyrektor 

(7) w. z. 5. Tomorowicz. 

KONKURS 
na dzierżawę Kasyna Garnizonowego 22-go 

Baenu K. O. P. w N.-Trokach. 
WARUNKI 

1) Prowadzenie bufetu i stołowni, 
2 podporządkowanie się i wykonywanie zarządzeń Ża- 

rządu Kasyna, 
3) 10% od wspólnego obrotu na rzecz Kasyna, z równo- 

czesnem pokryciem administracji całego lokalu kasynowego 
(światło, opał, utrzymanie porządku i czystości), 

4) obywatelstwo polskie, 
5) uruchomienie Kasyna najpóźniej dn. 1 maja 1928 roku. 

ё arząd zastrzega sobie prawo wyboru ofert według uzna- 
Q nia jak również zmiany wyżej wymienionych warunków. 

Oferty należy nadsyłać na ręce rządu Kasyna ae 
9 Baonu K. O. P. Nowe-Troki najpóźniej do dnia S kwietnia 

Q 1978 roku. ZARZĄD. 
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Czy zapisałeś się na członka 

L: O. P. P.? 

Potrzebna 

niania 
1 tobremi Świadeciwani 
ой zaraz. Dąbrowskiego 7, 

m. 7. Zgłaszać się od go 

dziny 8—10 rano i od 3-ej 
do 5 popoł. 

Chęcińskie (Hem- 
pla) znane ze swej 

dobroci do muru, tynkn i 
bielenia poleca 

Reprezentacja na Woj. Wi- 
leńskie Dom Handlowy 

Jórei Imaowicz i S-ka 
w Wilnie, Zawalna 7, tel.8 41 

: 1048: 

  

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do Tw. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 

9—12 i 4—8. 
Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
W.Z.P. 39 689 

Poszukiwany 

lokal 
kilkunasto-pokojowy na biuro. 
Mogą być rówmież 2 oddzielne 
mieszkania kilku - pokojowe. 
Ulice: Mickiewicza do placu 
Łukiskiego oraz boczne w pa- 
bliżu jednak Mickiewicza i plac 
Katedralny. Zgłoszenia skła- 
dać w Administracji pod „Biu- 

(otówkę 
zabezpieczoną złotem i sreb- 
rem, odbiór lokat matychmia. 

so | OMBARD 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 
tel. 14-10 wydaje bez ograni- 
czenia powo na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów, mebli, 
obrazów, fortepianów, automo- 
bili i różnych towarów. 1101-3 e ia a asi 

| okazyjnie do 
Meble sprzedania. 

Dowiedzieć się u p. Marji 

Brzozowskiej, Beliny 1—32 

  

1102 

przyjmujemy na wy- 
sokie oprocentowanie, 

+1 

692 
  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 
  

śdakcja | Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99, Czynne 04 godz: 9—3 ppoł. 
е щьш'т'-Ёо: przyjmuje od 9—2 ppoł, 

GENA PRENUMERATY: miesięcznie s odnoszeniem do demu lub pn paeiovą 4 xł. Zagr: 
10 g, i to . sis miesskanione a y kronika rek. -madesian Sr. (ra wiersz r 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 
Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 

1:l. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w takście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 25 gr., za tekstem—10 gr., og 
ny), dla poszukujących podkolan zniżki, ost cytrowe i tabelowe £ 20% drożej, ogł. z salsa ias mieįsca 109/0 PLAN m Bi Soc, 

Układ ogłoszeń 5-cio ogłoszeń, 

onto czekowe 

wy, na stronis IV $.mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Redakcja nić 
Nata BRO MIS Dakanis o ul tut kamieno K Fel R S 

  

Wydawca: „Kurjer Wileński”, s'ka z ogr. odp. Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax*, ul. św. Ignacego 5. Redakior odpowiedzialny Józef Jurkiewiii. 
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