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_ Wybory we Francji. 
) W ubiegłą niedzielę odbyły się we 
Francji trzecie z rzędu po wojnie Świato 
wej wybory do parlamentu. Z 612 depu 
towanych jakich wybiera społeczeństwo 
francuskie obecnie (poprzednio :584) ® 
pierwszem niedzielnem głosowaniu weszło 

do parlamentu zaledwie 178, a więc 72 
mandaty — unja  republikańsko-demokra- 
tyczna, 47 mandatów — lewica republikań- 
ska (Maginot i Poincare), 16 mandatów — 
socjalai radykali (Heriot), 18 mandatów — 
umiarkowana lewica radykalna (L6ucheur), 
14 mandatów — socjaliści zjednoczeni, 13 
mandatów—konserwatyści i 4 mandaty — 
republikanie socjalistyczni (Briand i Pain- 

 leve). 

Walka więc o pozostałych 324 man- 
daty rozegra się jutro. Niemniej już na 
podstawie tych pierwszych wyników mo- 
%па snuć horoskopy co do oblicza przy- 
szłego parlamentu francuskiego, można 
dać pozytywną odpowiedź na pytanie czy 
zwycięży Poincare, czy socialiści i komu- 
niści. Te dwa bowiem obozy walezą teraz 
we Francji o władzę. 

Nie znaczy to Oczywiście, by Poincare 
stał w czasie akcji wyborczej na czele ja- 
kiejś ściśle określonej grupy politycznej i 
by socjaliści oraz komuniści szli ręka w 

rękę ku wspólnemu 'celowi — zwalczeniu 
Poicarego. 

Poincare stoi na czele rządu, utwo- 
rzonego z różaolitych grup politycznych, 
w płaszczyźnie socjalnej nic, albo mało 
mających ze sobą wspólnego. Łączy je 

 wspólnajtroska o ustabilizowanie sytuacji 
gospodarczej kraju, o które załamała się poli- 
tyka kartelu lewicowego, powstałego z walki 
przeciw Poincarėmu. 

W 1924 roku kartel lewicowy, sprzy- 
mierzony przeciwko Polncaremu odniósł 
we Francji walne zwycięstwo, obejmując 
ster rządów. Minęło jednak zaledwie kilka 
miesięcy, a ten sam kartel po załamaniu 
się na tle niemożności doprowadzenia do 

tworząc 
wraz z grupami prawicowemi, koalicję o 
charakterze centrowym, której ster powie- 
rzono Poincaremu. 

Poincare odniósł w obronie franka 
nie dający się zaprzeczyć sukces. Stabiliza- 
cja jednak waluty niejest jeszcze doprowa- 
dzona do końca. Poincare jest więc w dal- 
szym ciągu potrzebny. Zdaje sobie z tego 
sprawę społeczeństwo francuskie i dlatego 
obecny premjer mógł bez obawy O swoją 

przyszłość rzucić 
swoje nazwisko na szalę wyborów. Acz 
więc jest on jednym z czołowych kierow- 
ników lewicy republikańskiej, która w 
pierwszem głosowaniu zdobyła na 17847 
mandatów, nazwisko jego nie jest w wybo- 
rach synonimem tylko tej partji, a wszystkich 
tych grup, które jego osoba połączyła 
we spólnym wysiłku, w walce o franka. 

Socjaliści i komuniści znaleźli się po 
za nawiasem grup rządzących i ta okolicz- 
ność uczyniła z nich mimowolnych sprzy- 
mierzeńców, co roznmie się nie przeszka- 
dza im zwalczać Się wzajemnie jak najżar- 
liwiej, ' 

W ubiegłą niedzielę zwyciężył na ca- 
łej linji Peincare. Pepierające go  partje 

s" p. 

Ignacy Stanisław Żółkowski 
Poru:znik rezerwy, kaniowczyk, Komendant Chorągwi Wileńskiej Zw. Hal- FR 

Z. ©. W. w Wilnie, referent Urzędu Woje- E* 
wódzkiego w Wilnie, członek Związku Ofl-erów Rezerwy i T-wa „Sokólł”, | 
kawaler „Krzyża Walecznych*, Medaille Iaterallie, 

Krzyża Kaniowskiego i in. 

zmarł w dniu 24 go kwietnia 1928 roku w wieku 32 lat. 
Eksportacja zwłok ze szpitala św. Jakóba do kościoła św. Jakóba odbędzie się dnia 27 kwietnia r. b. o godz. 19-ej. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 28 kwietnia @ © godz. 7 m. 30. Pogrzeb na cmentarzu Rossa tegoż dnia o godz. 19-ej. i 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają towarzyszów broni z okresu walk o Nie- 

Związek Organizacyj Wojskowych w Wilnie, 
Związek Hallerczyków 
Związek Oficerów Rezerwy, 
Stowarzyszenie Dowborczyków, 
Związek Legjonistów Polskich. 

AA 

  

Mieczy Hallerowskich, 5 

Chorągiew Wileńska, 
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zdobyły 140 mandstów, gdy przeciwnicy 
tylko 38. Ten pierwszy wynik wyborów 
dał niektórym naszym pismom prawico- 
wym asumpt do stwierdzenia, że jak w 
niedzielę ubiegłą tak i jutro zwycięstwo 
odniesie prawica. Nie da się zaprzeczyć, że 
grupa wyraźnie prawicowa reprezentowa- 
na przez unję republikańsko-demokratycz- 
ną odniosła wielki sukces. Na 178 bowiem 
mandatów zdobyła aż 72. To jednak nie jest 
jeszcze dostateczna podstawa do wniosku, że 
taki stosunek zajdzie przy wyborach ści- 
ślejszych, które się odbędą jutro. 

Przy jutrzejszych wyborach społeczeń- 
stwo francuskie nie będzie głosowało na 
swoich pierwotnych kandydatów, a na jed- 
nego z dwóch przeciwników, którzy nie 
przeszli podczas pierwszego głosowania, ale 
siłą otrzymanych głosów utrzymali się na 
placu. Ów stosunek niedzielny według 
wszelkiego prawdopodobieństwa, zmieni się 
i to na korzyść właśnie ugrupowań  lewi- 
cowych, w części popierających rząd Poin- 
czrego i w części, jak socjaliści, pozosta- 
jących w stosunku do Poincarego w nie- 
przejednanej opozycji. W każdym razie 
niewykluczonem jest, że prawica i centrum 
wyjdą z ostatecznej batalji wzmocnione, 
nie na tyle jednak, by można było mówić 
o ich zwycięstwie. 

Zresztą wchodzi tu jeszcze jeden, 
świadomie zapoznawany przez nasze pra- 
wicowe pisma, czynnik w grę. Obecne wy- 
bory francuskie, podobnie jak niedawne 
wybory polskie, nie odbywają się tylko 
pod hasłami partyjnemi, a sprowadzają się 
zasadniczo do odpowiedzi na pytanie: za 
lub przeciw Poińcaremu. Jeżeli więc w tej 
płaszczyźnie centropraw francuski zwiększy 
na arenie parlamentarnej swoje wpływy, 
nie będzie to zasługą jego ideowych haseł, 
a sytuaėji, jaka się ostatnio we Francji 
wytworzyła. Po ustabilizowaniu tej sytuacji, 
to zuaczy po opanowania kursi franka, 
życie polityczne Francji powróci do wła» 
ściwego łożyska. 

A wtedy zostaną utrącone dorywczo 
zdobyte wpływy „centreprawu*. 

й. 
  

List gen. Radzinsza, 
RYGA, 26.IV (Ate). Ustąpienie gen. 

Radzinsza ze stanowiska wodza naczelnego 
armji łotewskiej nie przestaje budzić ży» 
wego zainteresowania, chocišž sprawa for- 
malnie jest załatwiona. 

Wielkie poruszenie wywołał dziś list 
gen. Radzinsza, umieszczony w „Siegod- 
nia“, w ktorym byly generalissimus łotew- 
ski twierdzi, że jeszcze przed upływem 
terminu urlopowego wezwał go do Siebie 
minister spraw wojskowych i nakłaniał do 
złożenia podania o dymisję. Minister 
oświadczył, że jeżeli gen. Radzinsz dobro- 
wolnie nie ustąpi, to grózić mu będą gor- 
sze konsekwencje. Minister wojny dał. gen. 
Radzinszowi 24 godziny do namysłu. 

Następnego dnia gen. Radzinsz udał 
się do prezydenta państwa Semgala, który 
zapytał go o wynik rozmowy z ministrem 
wojny. Gen. Radzinsz odpowiedział, że je- 
żeli niema innego wyjścia, to będzie mu- 
siał ustąpić. Prezydent państwa oświad- 
czył na to, że tak będzie najlepiej i wyra- 
ził gen. Radzinszewi podziękowanie. 

  

icking (sędzia narodowy 
pogląd, że Polska uprawniona jest do 

|cych też    

  

«|j| Orzeczenie Międzynarodowego 
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Try- 
bunalu Sprawiedliwošci w Hadze. 
HAGA,26-IV. (Pat). Ogłoszone dziś orzeczenie stałego Miedzynaro- dowego Trybunału w Hadze, uchwalono 8 głosami przeciwko 4. Przeciw przyjęciu orzeczenia głosowali sędziowie Hubert, Nyholn, Nigulescu Schue- 

niemiecki). 

wencji genewskiej, 

widualnego objawu woli. W 

encji dotyczącej Górnego Śląska w ten sposób, leżność do mniejszości narodowej jest kwestją objektywnego, | 
dalszym ciągu orzeczenie stwierdza, że swobo- | 

W orzeczeniu tem trybunał wyraził 
„interpretowania postanowień kon- 

że przyna- 
a nie indy- 

da oświadczenia jaki jest język ojczysty dziecka w wieku szkolnym, do- puszczając w poszczególnych wypadkach ocenę okoliczności, nie stwarza 

odbywać się ma nauczanie. 
Oświadczenia przewidziane w art. 

nież odpowiedź na pytanie, 
mniejszości rasowej, językowej, lub wyznaniowej, 
kolwiek sprawdzeniu, 

ności. 

Nakoniec trybunał skonstatował, 
zdań między rządem niemieckim, 

czy dana osoba należy, 

wględnie oświadczeniu ze strony władz, 
prawa wywierać w tym względzie presii, 

|jednak nieograniczonej wolności wyboru szkoły oraz języka, w którym 

131 konwencji genewskiej, jak rów- 
czy też nie należy do 

nie podlegają jakiemu- 
nie mają- 

lub stwarzać trud- 

że jak się zdaje nie istnieje różnica 
a polskim co do tezy rządu niemieckie- 

go, według której jakiekolwiek zarządzenia, 
poszczególnemi grupami ludności, nie dadzą 
miernego traktowania przewidzianą przez 

stwarzające różnice między 
się pogodzić z zasadą równo- 
konwencję genewską. Wobec 

powyższego Trybunał uznał rozpatrywanie tej tezy za rzecz niepotrzebną. 

Polski lot nad Atlantykiem. 
/ LE BOURGET. 26. IV. (Pat.). 

kim,—dwupłatowych, zaopatrzonym w 
Idzikowski i pilot Kubala, 
Jorku. W dniu dzisiejszym 

Wezoraj przybyli tu na samolocie transatlantyc” 
motor o sile 650 H. P., 

którzy mają zamiar dokonać letu 
dokonali oni próbnego lotu na 

z obciążeniem 5.000 klg. Lot rozpoczął się o godz. 5 rano a zakończył 

lotnicy polscy major 
z Paryża do Nowego 

wysokości portu Rochefort 
sięo g. 4 pp. Z wyników jego lotnicy byli bardzo zadowoleni. W dniu jutrzejszym oraz w ciągu 10 dni następnych lotnicy polscy dokonają dalszych lotów próbnych na wysokości Cher- bourga, przyczem obciążenie samolotu zwiększone będzie do 6.000 kig. Załoga pol- skiego samolotu odnosi się z jaknajwiększem zaufaniem do swego aparatu, którego przeciętna szybkeść wynosi 180 klm. na godzinę | 

lądowania długości 8.500 klm. 
który zdolny jest dokonać lotu bez 

Proces sądowy przeciwko 15 ukraińskim 
uczniom gimnazjalnym. 

LWÓW. 26. IV. (Pat). Przed sądem 
przysięgłych rozpoczęła się tu rozprawa 
przeciwko 15 ukraińskim uczniom gimna- 
zjalnym z Kołomyi i Sniatyna w wieku od 
17 do 20 lat, oskarżonym o nalężenie do 
t. zw. Zachodniej Ukraińskiej Narodowej 
Organizacji Rewolucyjnej, będącej ekspo- 

  

  

zyturą ukraińskiej organizacji wojskowej 
Uczniowie ci dokonali w r. 1927 szeregn 
aktów sabotażu i terroru, głównie na Po- 
kuciu, podpalając sterty ze zbożem i bu- 
dynki, przecinając druty telegraficzne i te- 
iefoniczne, urządzając zamachy na pociągi 

Ji t. d. Proces potrwa około 10 dni. 

Za usiłowanie wywołania powstania w Olicie 
6 lat więzienia. 

Onegdaj litewski sąd wojenny rozwa- 
żył sprawę 3 osób, oskarżonych o należe- 
nie do tajnej organizacji wywrotowej i usi- 
łowanie dokonania zamachu. Na ławie 
podsądnych zasiedli 22-letni Aleksy Stanu- 
lewicz, 23-letni Piotr Raułuszewicz i 25-le- 
tni Bronisław Łuczykauskas. We wrześniu 

  

SOFJA. 26. 4. (Pat). 

10 tysięcy budynków, które runęły, 

  

Skutki trzęsienia ziemi. 
Według danych oficjalnych tragiczny bilans 

oraz 10,500 budynków 

r. ub. w czasie rozruchów w  Taurogach 
wyruszyli Oni z Wyłkowyszek do Olity, 
aby wywołać tam powstanie przeciwko ist- 
niejącemu ustrojowi, atoli ma szosie pod 
Olitą zostali zaaresztowani. Sąd skazał 
wszystkich oskarżonych na 6 lat więzienia. 

  

katastrofy trzęsienia ziemi przedstawia się jak następuje 103 zabitych, 700 rannych z górą 
nie nadających się do 

zamieszkania. Straty materjalne przekraczają dwa i pół miljarda lewów. RZYM, 26.IV (Pat). Na rozkaz Mussoliniego trzy kontrtorpedowce wyruszyły do Grecji na po- moc ofiarom, trzęsienia ziemi w Koryncie. 
PARYŻ, 26.IV (Pat). Do agencji Havssa donoszą z Aten. Nowe wstrząśnienia ziemi zniszczyło Korynt doszczętnie. 

ziemi, którego ośrodkiem był Adrjanopol. 
W okolicznych wsiąch runęło wiele domów. Dzisiaj odczuto drugie trzęsienie 

Wybuch Krakatau. 
BATAWIA. 26. 4. (Pat). Wulkan Krakatau jest znów czynny. W ciągu ostatnich 

24 godzin zauwałono 30 poszczególnych wybuchów, z których jeden osiąguął wyso- 
kość 700 stóp. 

Niepowodzenie Stresemanna. 
BERLIN, 26.IV (Pat). Do Monachjum przybył wczoraj minister spraw zagr. Stre- 

semann i miał tam na wielkiem zgromadzeniu wyborczem wygłosić przemówienie, jako 
pierwszy kandydat na liście partji ludowej w Bawarji. Na zgromadzenie to przybyło 
około 3 000 osób, wypełniając szczelnie salę. Większość jednak zebranych byli to zwo- lennicy Hittlera, którzy nie chcieli doprścić min. Stresemanna do głosu, wznosząc okrzy- 
k': „Mason*, „Sprzedał się Anglji* i t. d., poczem zaczęli śpiewać „Wacht am Rein* i „Deutschland, Deutschland ūber alies“, 

Min. Stresemann rzucił wreszcie z gniewem rękopism swej mowy i opuścił salę, a przewodniczący zebrania stwierdził z ubolewaniem fakt, | 
szczono do głosu ministra spraw zagran. Rzeszy Niemieckiej. Policja i organizatorowie 
zebranie mieli zupełnie zawiesić. 

že w Monschjūm nie dopu- 

Przed zmianą polityki zagranicznej Sowietów. 
BERLIN, 26.4. (Pat). Do Germanii 

donoszą z Meskwy, że w  komisarjacie 
spraw zagranicznych rozpoczęła się obec- 
nie konferencja z akredytowanymi w pań- 
stwach europejskich ambasadorami i po- 
słami Sowietów, którzy zostali specjalnie w 
tym celu powołani do Moskwy. Przybyli 
Lorenc ż Rygi, Bogomełow z Warsrawy, 
Krestinskij z Berlina, Aleksandrowskij i 
Kołłątaj. Przyjadą również Dowgalewskij,   

Trojanowski i Suryn. „Germania* twierdzi. 
że konferencja ta ma wielkie znaczenie po- 
lityczne, gdyż rząd sowiecki dąży podobno 
do zmiany swej polityki wobec Zachodu i 
do szerszego rozwinięcia swych stosunków 
z krajami wschodniemi. Jak twierdzi dalej 
dziennik, żadne zmiany personalne na so- 
wieckich placówkach zagranicznych nie są 
przewidziane. 

Ćwiczenia „wojenne* dziennikarzy sowieckich 
MOSKWA, 26.IV (Pat). W instytucie dziennikarskim w Moskwie rozpoczęły się w obecności liczmych przedstawicieli prasy ćwiczenia dziennikarskie, 

nad zadaniami prasy sowieckiej w okresie wojny. 
mające na celu przeprowadzenie studjów 
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Wlatematei paliytzne, 
Pan Prezydent Rzeczypospelitej przy: 

jął w dniu 25 b. m. na specjalnej audjen- 
cji prezydjum Zarządu Głównego Zrzesze- 
nia sędziów i prokuratorów Rzeczypospo- 
litej Polskiej z prezesem dr. Janem Mo- 
rawskim na czele. Po przedstawieniu Panu 
Prezydentowi członków  prezydjum przez 
p. ministra sprawiedlisości Meysztowicza, 
prezes zrzeszenia w krótkich słowach po- 
infermował Pana Prezydenta o stosunkach 
zrzeszenia i|dziękując mu za udzielenie przed- 
stawicielom zrzeszenia audjencji zaznaczył, 
że sędziówie upatrują w tem uznanie z je- | 
go strony doniosłej roli i znaczenia sądo- 
wnictwa w ustroju państwa. 

W końcu zapewnił Pana Prezydenta 
jako najwyższego dostojnika w państwie, 
że sędziowie i prokuratorzy polscy mimo 
ciężkiego położenia, w jakiem się obecnie 
znajdują mają zawsze głębokie zrozumie- 
nie dla interesu państwowego, a stojąc 
niezłomnie na straży prawa i sprawiedli- 
wości wierzą, że służą tem najlepiej dobru 
Rzeczypospolitej. 

W dalszej rozmowie, która się nastę- 
pnie wywiązała Pan Prezydent Rzeczypo- 
spelitej okazał żywe zainteresowanie zarów- 
no sprawami zrzeszenia, jak i zadaniami 
sądownictwa w dobie obecnej. (Pat). 

* 

W dniu 26 b. m. odbyło się w Mini- 
sterstwie Przemysłu i Handlu podpisanie 
dodatkowego protokółu do traktatu han- 
dlowego z 22.XII 1926 między Polską a 
Norwegją. Celem dodatkowego układu, 
który uzupełaia traktat handlowy jest uła- 
twienie eksportu polskiego węgla, soli, -.me- 
lasy i produktów naftowych do Norwegii 
wzamian za ułatwienie importu norweskich 
śledzi i konserw rybnych do Polski. (Pat). 

* 

  

Staraniem Związku Naprawy Rzeczy- 
pospolitej i Partji Pracy odbył się w sali 
Sokoła w Krakowie odczyt pos. dr. Dybo- 
skiego na temat sytuacji politycznej i obli- 
cza Sejmu. Publiczność, wśród której prze- 
ważała inteligencja zgotowała posłowi ży- 
wą owację. (Pat). 

Na nadzwyczajnem posiedzeniu bur- 
mistrzów i naczelników gmin woj. siąskie- 
go w Katowicach wybrano w miejsce ustę- 
pującego prezesa związku naczelników 
gmin dr. Górnika, prezesem związku pre- 
zydenta Królewskiej Huty Spaltensteina. 

(Pat). 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 
Minister Spraw Zagranicznych Zales- ki przyjął wczoraj posła włoskiego Maio. | 

niego, który powrócił z urlopu oraz posła 
estońskiego Strandmanna. okł 

* 

Wczoraj przybył do Warszawy b. ро- | 
sel polski w Stockhclmie p. Alfred Wyso- || 
cki, nowomianowany wiceministrem Spraw 
zagranicznych. ' 

* 

Wczoraj odbyło się posiedzenie prze- 
wodniczących klubów senaekich pod prze- 
wodnictwem marszałka Senatu. Po dłuż- 
szej dyskusji klub B. B. zgodził się ustą- 
pić klubowi żydowskiemu jedno miejsce w komisji oświatowej wzamian za miejsce w komisji regulaminacyjnej, i klubowi nie- | 
mieckiemu — jedno miejsce 
oświatowej wzamian 
administracyjnej. Po ustaleniu przewod- 
nictw w komisjach zdecydowano, że przy- 
padną one tylko większym klubom, nato- 
miast zastępstwa przęwodniczących będą 
obsadzone przez przedstawicieli mniejszych 
liczebnie klubów. 

w komisji 

* 

Wczoraj odbyło się pierwsze od cza- 
su ukonstytuowania się nowego Sejmu po- | 
siedzenie Polskiej Grupy Unji Między- 
parlamentarnej. Obrady zagaił prezes gru- | 
py prof. Dębiński, który poinformował o- 
becnych posłów i senatorów o dotychcza- 
sowej działalności grupy oraz przedstawił   program prac na najbliższą przyszłość, 

za miejsce w komisji | й 

 



  

—KURIER 

  

WILL ERS KI 

Prace Sejmu. 
Obrady komisji budžetowej. 

‚ WARSZAWA, 26.4. (Pat). O godz. 10 
min. 30 rozpoczęły się pod przewodnict- 
wem pos. Byrki obrady sejmowej komisji 
budżetowej. 

Po wyjaśnieniach sprawozdawcy ge- 
neralnego pos. Krzyżanowskiego w spra- 
wie błędu, jaki zakradł się w druku preli- 
minarza, gdzie zamiast 6.130.000 zł. prze- 
znaczonych przez rząd na fundusz obroto- 
wy reformy rolnej mylnie wydrukowano 
100.000 zł. — przystąpiono do dalszych 
obrad nad budżetem M-stwa Reform Rol- 
nych. Referent tego budżetu Malinowski 
Maksymiljas omówił wniesione wnioski i 
oświadczył się za propozycjami pos. Dąb- 
skiego, zwiększającemi wydatki w ogólnej 
sumie o 9 miljonów złotych oraz za wnio- 
skiem pos. Wyrzykowskiego o powiększe- 
nie fanduszu zakładowego Banku Rolnego 
o 100 miljonów złotych. W głosowaniu 
przyjęto budżet w brzmieniu przedłożenia 

o wraz z wnioskiem referenta o 
wstawienie nowej pozycji w wysokości 
200 000 zł.na zmniejszenie oko ano 
pożyczek w województwach zachodnich. 
Wnioski Dąbrowskiego i Wyrzykowskiego 
odrzucono. 

Budżet Ministerstwa Komunikacji. 
Następnie po krótkiej przerwie przy- 

stąpiono do budżetu Ministerstwa Komuni- 
kacji. Pierwszy zabrał głos podsekretarz 
stanu tego Ministerstwa Czapski, oświed- 
czając, że minister komunikacji Romocki z 
powodu złego stanu zdrowia nie może 
przybyć na posiedzenie komisji. 

Wiceminister Czapski omawiał sprawy 
swego resóriu, oświadczając między inne- 
mi: „Kolejnictwo nasze miało z początku 
ogromne trudności z odziedziczohemi, zni- 
szczonemi sieciami kolejowemi. Na ogól!- 
ną ilość 17.000 km. sieci normalnotoro- 
wej około 6.000 km. było doszczętnie 
zniszczonych, a z 6.000 mostów było 
2.400 o ogólnej długości 40 km. zbu- 
rzonych. Odbudowano mniejwięcej 72 
proc. różnych objektów. W organizacji 
technicznej unifikacja jeszcze całkowicie nie 
nastąpiła. Równowagę finansową kolejni- 
ctwo osiągnęło dopiero w r. 1924. W prze- 
dłożonym budżecie w dochodach i rozcho- 
dach globalną sumę należy powiększyć o 
10.520.000 zł., a to na podstawie wyniku 
eksploatacji z r. 1927. 
2 Ruch pasażerski na wszystkich kole- 
jach, a także i na polskich nie daje docho- 
du jest deficytowy. 

Koleje wogóle przechodzą przesilenie 
wskutek konkurencji ruchu autobusowego. 
W Polsce nie daje się to jeszcze tak od- 
czuwać, jak w innych krajach, gdzie sieć 
autobusowa jest znaczna. 

Pod względem regularności ruchu pa- 
sażerskiego osiągnęliśmy wyniki dobre, co 
przyznaje nam nawet zagranica. Drogą kon- 
wencyj urządzatny różne bezpośrednie Ko- 
munikacje z państwami ościennemi oraz 
komunikację tranzytową. W wielu wypad- 
kach byliśmy inicjatorami takich kornwen- 
cyj. Ruch towarowy ma charakter prze- 
ważnie masowy, obejmując takie artykuły, 
jak węgiel, który stanowi prawie połowę 
całego ruchu, drzewo, cement, ładunki rol- 
nicze. Ma to. ten Skutek, że stawki są 
niskie, jak też wogóle stawki w Polsce za- 
równo w ruchu towarowym, jak osobo- 
wym są niskie. Dowodzi tego współczyn- 
nik eksploatacyjny, to znaczy iloraz z po- 
działu wydatków przez dochody. Na kole- 
jach muszą być stosowane zasady nauko- 
wej organizacji pracy, w tea sposób, że 
parowozy muszą być wyzyskane w jak 
największym stopniu, a pociągi powinny 
być obciążone jak najbardziej, Te zasady 
staramy się stosować i muszę powiedzieć, 
że jesteśmy pod tym względem pierwsi w 
Europie. Co do ilości osi, to w r. 1926 
śretnia ilość osi była u nas 94,8 gdy w 
Niemczech 78,6%. 

Staramy się dalej zaprowadzić u sie- 
bie pociązi o hamulcach automatycznych, 
podobnie jak w Niemczech, co wpływa 
dodatało zarówno na Szybkość, jak na 
zmniejszenie obsługi. 

Zaprowadzamy też ruch bezpośredni 
bezprzeładunkowy między Sowietami a 
Polską. W tym roku zamierzamy wy- 

_ mierić około 600 km.szyn na torach głów- 

nych, zamawiamy szyny te w naszych fab- 
rykach według typu polskiego. Co do pod- 
kładów to obecnie zamierzamy wymienić 
około 5 miljonów sztuk, zamieniając część 
ich na podkłady żelazne. Pod względem 
naprawy taboru naszego trzymamy się za- 
sady, żeby naprawić w naszych własnych 
naprawialniach, z prywatnych najwięcej 
korzystamy narazie tylko ze stoczni gdań 
skiej. 

Tabor mamy rozmaity, pozostały z 
dawnych czasów, wprowadzamy jednak już 
typ polski, oczywiście oparty na najlepszych 
wzorach europejskich. Dotyczy to paro- 
wozów i wagonów, zarówno osobowych 
jak i towarowych. Świeżo zamówiliśmy wa- 
gony metalowe. 

W dalszym ciągu wieeminister oma- 
wiał sprawę lotnictwa, wskazując, że lot- 
nictwo ma wielkie zuaczenie dła Polski, 
która mając tylko 40 km. wybrzeża mor- 
skiego musi zapewnić sobie w tej drodze 
wolny wylot na Świat. Społeczeństwo na- 
sze odnosi się jeszcze z pewnem niedowie- 
rzaniem do komunikacji powietrznej. Mini- 
sterstwo dąży do stworzenia własnego ty- 
pu samolotów. 

Jeżeli chodzi o utrzymanie linij po- 
wietrznych to w roku bieżącym nietylko 
utrzymane będą linje komunikacyjne do 
tychczasowe, ale przewiduje się utwo 
rzenie nowej linji do Wilna, przedłuże- 
nie linji powietrznej ze Lwowa do Ru- 
raunji i nawiązanie komunikacji powie- 
trznej z Niemcami. 

Nowe linje kolejowe rozbudowane 
będą na odcinkach Herby — Inowrocław 
i Bydgoszcz—Gdynia celem uzupełnienia 
wielkiej magistrali z zagłębi węglowych 
do portu. Obecnie już przywozi się mie- 
sięcznie zgórą 1 młiljon tonn węgla de 
Gdańska i Gdyni. Linje te gotowe będą 
za dwa lata. Oprócz tego Ministerstwo za- 
mierza zbudować nową linję w zakątku 
północhym na krańcach naszego państwa. 

Sprawozdawca budżetu pos. Kacza: 

pozycje budżetu i gospodarkę M-stwa Ko- 
munikacji podnosząc z uznaniem wzrost 
napięcia ruchu kolejowego we wszystkich 
działach oraz wyjątkowo ofiarną pracę 
wszystkich kolejarzy. Po przemówieniu 
sprawozdawcy Kaczanowskiego rozwinęła 
się dyskusja nad budżetem M-stwa Komu- 
nikacji. 

Pos. Kaczanowski dokończył swój re- 
ferat z szeregiem wniosków. Między inne- 
mi wniósł powiększenie kwoty dla praco- 
wników nieećtatowych, (zastępstwa urlopo- 
we) o 10 miljonów, premje warsztatowe o 
3 miljony, na budynki mieszkalne o 3 mi- 
ljony. 

3 Pos. Krzyżanowski podnosi, že jest 

to pierwszy preliminarz kolejowy z rozma- 
chem inwestycyjnym, a wykazującym w do- 
chodach wielką sumę 100 milionów zł. zy- 

sku zeszłorocznego. Komercjalizacja kolei 

jest wskazana nawet niezależnie od sprawy 
pożyczki zagranicznej. Rok 1927 w docho- 
dowości kolei stanowi przełom, zyski wzro 
sły tak dalece, że rząd zgodził się, ażeby 
poza 41 miljen zł, które wpłynęły do 
skarbu państwa jeszcze 100 miljonów zło- 
tych odłożyć na cele rozbudowy kolei. 

Pos. Chądzyński (NPR) utrzymywał, 
że uporządkowanie pod względem finanso 
wym i organizacyjnym na kolei nie nastą 
piło. Komercjalizacja kolei mimo dekretu 
w tym przedmiocie pozostała martwą, bo 
kapitał może przybyć tylko z zagranicy. 
Ilość pracowników kolejowych nie wzrosła 
chociaż ruch wzmógł się znacznie. Świad- 
czy to o powiększeniu sę wydajności 
pracy. 

Pos. Kuryłowicz (PPS) opowiada się 
za komercjalizacją kolei, muszą one jed- 
nak pozostać w gospodarce rządu polskie- 
go. Pracownicy kolejowi z niepokojem 
czekają na rozstrzygnięcie losów kolei. U 
porządkowanie stosunków prawnych tych 
pracowników jest palącą potrzebą. Dalej 
mówca wskazuje na cały szereg niekorzy- 
stnych umów, jak np. z dostawcami pod- 
kładów, którzy podwyższyli ceny o 100 —   120 proc., podczas, gdy istotnie ceny pod- 

nowski omawiał szczegółowo poszczególne | kładów wzrosły o 30 — 40 proc. 

wodnictwem marszałka Senatu Szymań- 
skiego odbyło się posiedzenie przewadni- 

ważano w dalszym ciągu sprawę obsadze- 
nia przewodnictw oraz podziału miejsc w 
komisjach. Podziałua przewodnictw w ko- 
misjach dokonano w sposób następujący: 
przewodnictwo w komisji do spraw z2gra- 
nicznych i wojskowych obejmuje Bezpar- 
tyjsy Blok W. R., wiceprzewodnictwo Zw, 
Lid, Nar., w komisji skarbowo-budżetowej 
przewodnictwo BBWR, wiceprzewodnictwo 
Koło Żyd, w komisji administracyjnej 

RYGA, 26.IV (Ate). „Rig. Rund- 
schau* zamieszcza na naczelnem miej- 
scu artykuł swego korespondenta z 
Kowna. 

Wskazuje on na liczne trudności, 
które spiętrzyły się przed rządem 
Woldemarasa. Litwa znajduje się 
przesło rok w stanie przejściowym,po- 
nieważ niewyraźna sytuacja nie po- 
zwala Woldemarasowi na dokonanie 
zamierzonych reform. System parla- 
mentarny jest zburzony, konstytucja 
pogwałcona, a całą władzę ustawo- 
dawczą sprawuje prezyd. Smetona, 
który ogłaszając swe dekrety, używa 
monarszego pluralis majestaticus. Ten 
stan rzeczy nie może trwać dłużej, 
ponieważ partje opozycyjne, a szcze- 
gólnie chadecja rozwijają żywą dzia- 
łalność przeciwrządową. 

Nadzieje Woldemarasa na pozy- 
skanie duchowieństwa zawiodły. Na 
ostatnim kongresie katolickim ducho- 

Ukonstytuowanie się komisyj senackich. 
WARSZAWA, 25.IV. (Pat). Pod prze- | przewodnictwo i wiceprzewodnictwo BBWR, 

w komisji gospodarstwa społecznego prze- 
wodnictwo BBWR, wicsprzewodnictwo Ukr., 

czących klubów senackich, na którem roz- | w komisji oświatowej przewodnictwo Klub 
Usraiński, wiceprzewodnictwo PPS, w ko- 
misji prawniczej przewodnictwo PPS, wice- 
przewodnictwo ChD, w komisji regulamino- 
wej przewodnictwo Wyzwolenie, wiceprze- 
wodnictwo BBWR. 

Najbliższe posiedzenie Senatu wyzna- 
czone zostzło na d. T maja 4 pp. również 
w tym dniu nastąpi ukonstytuowanle się 
przed południem wszystkich 7 komisyj se- 
nackich. 

  

Sytuacja Woldemarasa. 
wieństwo zajęło wobec rządu zdecy- 
wanie opozycyjne stanowisko, które 
obecnie jeszcze bardziej się zaostrzy- 
ło. Wyrazem tego jest wyjazd bisku- 
pów litewskich do Rzymu dla omó- 
wienia z Papieżem sytuacji wewnę- 
trznej na Litwie. Te trudności wew- 
nętrzne Woldemaras usiłuje pokryć 
rozwiązaniem problemów polityki za- 
granicznej. Spodziewa się on, iż 
Niemcy będą chciały uregulować swe 
stosunki z Litwą przed: dojściem do 
skutku porozumienia polsko -litew- 
skiego. Rokowania z Polską poczy- 
niły już postępy godne uwagi. 

Woldemaras jest jednak w swej 

   LOSY 
1-ej klasy Polskiej Loterji Państwowej 

są do nabycia w największym i najszczęśliwszym Kantorze 
w kraju ® 

„Nadzieja” buių, Yhstusk i. 
Glowna wygrana 700.000 ZA s 

Ponadto wygrane: 

1 na 400.000 zł. = 400.000 złotych 
1 „ 300000 zł = 300.000 złotych 
2 po 100000 zł. = 200.000 złotych 
2 „ 80.000 zł. = 160.000 złotych 
2 „ 75.000 zł. = 150.000 złotych 
2 „ 70000 zł, = 140.000 złotych 
3 „ 50000 zł. = 150000 złotych 
2 „ 40000 zł. = 80000 złotych 
2 „ 35000 zł. = 70000 złotych 
6 „ 25000 zł. = 150.000 złotych 
2 „ 20.000 zł. = 40000 złotych 

20 „ 15.000 zł. = 300000 złotych 
38 „ 10000 zł. = 380.000 złotych 
68 „ 5000 zł. = 340000 złotych 

TEG TEG IG 

Co drugi los musi wygrać! 

Ogólna suma wygran. około 24 miljon. zł, 
Ceny losów: "/4 losu—zł. 10.—; 1/2 losu—zł. 20.—; "/1 los—zł. 40.— 

Na zamówienia wysyłamy natychmiast losy oryginalne, załączająe plan' gry 
1 nasz blankiet P.K.O. na bezpłatną przesyłkę należytości. 

  

  

losów całych 
.. połówek . . 

  

Należytość Zł. .......-............ uiszczę 

Imię j nazwisko 

"W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liście. 

Karta zamówień W. K. 
Do „Nadzieji*, Lwów, Sykstuska L. 6. 

Niniejszem zamawiam do l-ej klasy Państw. Loterji Klasowe!: 

kietem P. K. O., przez Firmę do losów dołączonym. 

. . po Zł, 40.— 

po Zł. 20.— 

= po Zł. 10.— 
po otrzymaniu losów blan- 

  

Dotładny adres. 1251-1   

BRUKSELA. 25 kwietnia generał ba” 

ron Piotr Wrangiel, który osiadł na stałe 

w Brukseli, zmarł po, dłuższej chorobie. 

Zmarły. generał Piotr Wrangel uro 

dził się w r. 1878 w Kowieńszczyźnie, po 

ukończeniu szkoły średniej i Instytutu 

Górniczego w Piotrogrodzie, odbył jedno- 

roczną służbę wojskową, poczem, jako 

podporucznik odszedł do rezerwy, poświę- 

cając się swemu zawodowi cywilnemu — 

pracy inżynierskiej. Powołany ponownie 

do wojska w czasie wojny rosyjsko-japoń- 

skiej pozostał już w armji na stałe. 

W sierpniu r. 1914 wyruszył na front 

niemiecki, jako rotmistrz i dowódca szwad- 

ronu w pulku gwardji konnej. Już 18 

sierpnia 1914 r. pod wsią Kauschen (Pru- 

sy Wschodnie) został za bohaterską Sszar- 

żę, na polu bitwy mianowany pułkowni- 

kiem i dowódeą macierzystego pułku. 

Rewolucja marcowa zastała zmarłego 

na stanowisku dowódcy jednego z korpu-   

    

Zgon generała Wrangla. 
sów jazdy. Po przewrocie bolszewickim 
gen. Wrangel znalazł się na Krymie, gdzie 
został aresztowany i cudem uniknął šmier- 
ci w „Czrezwyczajce*. W sierpniu 1918 r. 
objął dowództwo grupy kaukaskiej w armji 
gen. Denikina. W lutym 1920 r. na tle 
nieporozumień z gen. Denikinem podał się 
do dymisji, lecz już w marcu tegoż roku 
objął naczelne dowództwo sił zbrojnych 
Południa Rosji. Po bohaterskiej obronie 
Krymu przed bolszewikami, 4 listopada 
1920 r. opuścił półwysep z niedobitkami 
swej armji i z tymi wszystkimi, którym z 
ręki „czerwonych* groziła okrutna śmierć. 

Na emigracji gen. Wrzngel zaopieko- 
wał się swymi podwładnymi, rozlokowaw= 
szy ich na Gallipoli i na Bałkanach, po- 
czem osiadł w Brukseli, gdzię wczoraj zmarł 
ma suchoty w wieku lat 50, spełniwszy do 
końca obowiązek żołnierza i dowódcy о- 
puszczając, jako ostatni, tonący okręt swej 
ojczyzny. 

Wykrycie spisku komunistycznego w Estonji. 
TALLIN, 26.1V (ATE). Policįs polityczna aresztowała dwóch głośnych komuni: 

stów, którzy stali na czele ruchu komunistycznego w Estosji. 

W Tallinie ujęto członka rady miejskiej Wafiliego, u którego znaleziono mnóstwe 

polityce polskiej bardzo. ostrożny | kompromitujących dokumentów, a wśród nich ułotki, drukowane w Sorietach i in- 
i chce porozumienie z Warszawą 
ograniczyć tylko do ciasno zakre- 
ślonych kwestyj technicznych i 
stworzyć przeciwwagę przez daleko- 
idący traktat handlowy z Niemcami. 

bronił się rewolwerem. 

strukcje o przygotowaniu przewrotu komunistycznego w Estonji. 

W:ūli w chwili aresztowania usilowal uclec przez okno, a następnie schwytany 

W Narwie aresztowano komunistę Rautsetta, jednego z wybitnych przywódców 

ruchu komunistycznego. W związku z temi aresztowaniami ma być wytoczony proces 

o zdradzie stanu przeciwko posłowi komunistycznemu Sipplowi. 

Polska Inba kiferacka. 
Parokrotnie juź na łamach „Kurjera 

Wileńskiego" omawiana była sprawa two- 
rzenia w Polsce Akademi Literackiej. Do 
dziś dnia jednak Sprawa ta nie zosiała 
posunięta na realne tory. Natomiast wy- 

łomił się w Warszawie wśród literatów 
projekt, którego inicjatorem jest wybitny 
krytyk, Karol Irzykowski, aby na innych 
zasadach niż akademickie organizować te- 
go rodzaju instytut. Główną zasadą tego 
nowego projektu, który proponuje powoła” 
nie w drodze ustawowej na lat 9 (dziewięć) 
—„pPolskiej Izby Literackiej*, jest obieral- 

| ność członków Izby w przeciwieństwie do 

KE
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organizacji akademickiej, gdzie członkowie 
są mianowani przez rząd—dożywotnio. 

Pozatem zadania obu instytutów, a 
więc Akademii względnie Izby są prawie 
identyczne, a najważniejszem z nich: mo- 

„ralna i materjalna pomoc, której tak czę- 
sto potrzebują pisarze polscy. Inne bos 
wiem zadania: reprezentacyjne, propagan- 
dowe etc. będą mogły być wykonywane w 
zależności od sprawności tego organu, a 
zatem od składu osobowego instytucji. 

Między „Głosem Prawdy" a „Robot- 

nikiem*, ściśle mówiąc między p. М. ] 
Wielopolską a Irzykowskim toczy się dość 
ostra polemika właśnie na ten temat: Aka- 
demja czy lzba? Akademicy, mianowani 
dożywotnio przez władze zwierzchnie pań- 
stwa, czy członkowie lzby, wybrani przez 
zjazd delegatów związków i stowarzyszeń 
literackich tylko na ściśle określony prze- 
ciąg czasu? 

Polemice tej, do której raz po razu 
wtrącają się inni pisarze (Boy Żeleński, J. N. 
Miller) ogół piszący w Polsce przysłuchuje 
się z wielką uwagą: jest to bowiem  kwe- 
stja pierwszorzędnego znaczenia w zawo- 
dzie literackim. Czynniki decydujące milczą 
na razie; a chodzą też pogłoski, że, nie 
mogąc doczekać się ujednostajnienia opinii 
zainteresowanych, władze skreśliły z preli- 
minarza na rok 1928—29 kwotę, przewi- 
dzianą na cele akademji. Oczywiście, nie 
przesądza to ostatecznie sprawy, gdyż nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby w roku przy- 
szłym pozycja ta, może nawet powiększo- 
na wróciła do budżetu rządowego. 

Dla człowieka, myślącego kategorja- 
mi demokratycznemi, nie jest rzeczą trud- 
ną zajęcie stanowiska w tym sporze. Łatwo 
przewidzieć, iż energiczniej zaopiekuje się 
sprawami zawodu pisarskiego Oraz kultu-   ry literackiej gremjum ludzi, upatrzonych 

w tym celu przez rzeszę pracowników pió- 
ra, niż najbardziej czcigodny i zasłużony 
senjorat, zasiadający do końca życia w 
niewzruszonych i nienaruszalnych fotelach 
akademickich. Akademja może de nomine 
okazalej i godniej reprezentować literaturę 
polską wobec swoich i obcych, ale poza 
reprezentacją nie zdoła zapewne (jak 
to wskazuje zresztą przykład Akademji Fran- 
cuskiej) agresywnie świadczyć o swem ist- 
nieniu i torować szlaki pisarstwu w trud- 
nych i skomplikowanych warunkach współ- 
czesnego źycia. 

Zwolennicy akademji, przynajmniej 
niektórzy, usiłują ten spór o zasadę pod: 
lać sosem politycznym. „Nie chcecie nomi- 
natów — wołają pod adresem rzeczników 
Izby — „to znaczy, że pośrednio wyraża+ 
cie nieufność rządowi!" Tymczasem pro“ 
jekt Izby wyrażanie zastrzega rządowi prawo 
zatwierdzenia dokonanego wyboru, i oczy- 
wiście nie może być inaczej choćby dlate- 
go, że finansowe fundamenty pod tę insty- 
tucję zakładać będzie rząd. Ta tylko zae 
chodzi różnica, że wnioskodawcą, w wypad: 
ku tworzenia Izby, będą sami literaci decy- 
dujący za pośrednictwem swym delegatów;   w razie zaś zakładania Akademii — listę 

kandydatów do niej opracuje powołany 
minister, inspirowany przez te „ŁY inne 

grupy literackie, czyli „doradców*. 

Boy-Żeleński wysunął argument bar- 
dziejrzeczowy contra wyborom: chodzi mu 
o to, że w czasie tych wyborów taki sam 
głos będzie miał pisarz zasłużony i znako- 
mity co jakiś tam gryzipiórek, który w ten 
czy inny sposób dostał się do jakiegoś 

stowarzyszenia literackiego. Wskutek tego 
do Izby mogą wejść mali i pośledni pisż- 
rze, przez co znowu powaga instytucji bar- 

dzo ucierpi. 
Wydaje nam się, że uwaga ta, w za- 

sadzie słuszna, jest jednak natury czysto 
teoretycznej. Trudne bowiem przypuścić, 
że związki literackie wydelegują ze swego 
grona do czynności wyborczych właśnie 
miernych pisarzy, trudno przypuścić, aby 
większość tych delegatów składała się też 
z miernot, a wybrani przez nich kandy- 

daci do Izby (ma być ich tylko 7) nie mo- 

gli wylegitymować się powszechnem uzna- 

niem i wybitną, znaną całemu społeczeń- 
stwu twórczością. 

Zasada zaś obieralności ma tę m. in. 
dobrą stronę, że wybrańcy będą się stale 
poczuwali odpowiedzialnymi za swe prace 
w Izbie przed kolegami po piórze, że or-     

ganizacja uzyska elastyczność wokec form 
życia w przeciwieństwie do akademickości, 
będącej synonimem zesztywnienia i zasko- 
rupienia się w jednej formie. 

Niewątpliwie, że i owe punkty pro- 
jekta Izby mogą być przedyskutowane w 
zainteresowanych kołach i uzupełniane. Z 
biegiem czasu zaś samo życie może po- - 
dyktować pewne zmiany nawet dość grun- 
towne — w statucie. 

Jednakowoż dzięki temu, że Izba po- 
myślana jest jako instytucja dynamiczna— 
konieczności życiowe rychlej z pewnością 
zostaną w jej zakresie działalności uwzględ- 
nione," niż mogłoby to nastąpić w statycz- 
nej eo ipso fundacji akademickiej. 

W każdym bądź razie dobrze byłoby 
zorganizować w czasie najbliższym ogólno- 
polski zjazd literatów, oba projekty zrete- 
rować, rozdać komisjom do opracowania 
i wtedy powziąć odpowiednią decyzję w 
celu zwrócenia się do rządu. 

A może na takim zjeździe wyłoniłby 
się projekt trzeci, doskonalszy niż dwa do- 
tychczas istniejące? 

Wszak jest jeszcze czas na to, a dro- 
ga dla inicjatywy otwarta! z 
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Obniżenie cen 

W ostatnich dniach odbyła się w Min. 
Rolnictwa konferencja w sprawie obniżenia 
cen na superfosfat. W konferencji tej, Xtó- 
rej obradom przewodniczył wiceminister, 
przyjęli udział przedstawiciele centralnych 
Organizacyj  rolniczorhandlowych, kółek 
rolniczych i Państwowege Banku Rolnego. 

W wyniku narady stwierdzono, że prze- 
ntysł superfosfatowy przez skartelizowarie 
potrafił utrzymywać ceny na superfosfat na 
wysokim poziome, wyzyskując przez to 
rolnika. 

Dła ilustracji wysokości cen można 
przytoczyć, że cena worka superfosfatu 
krejowego Kkalkulowała się doniedawna w 
Wiłałe zaledwie © złoty niżej niżeli cena 
worka superfosfatu łotewskiego marki „bo- 
cian". Jeśli uwzględnić, że, pomimo jedna- 
kowej zawartości %-owej kwasu fosforowe- 
$0 \ obydwóch gatunkach (16%), superfos- 
fat łotewski jest w użyciu lepszy od super- 
f sfatu krajowego, bo daje lepsze wyniki, 
musimy przyjść do wniosku, iż cena su- 
perfosfatu krajowego była conajmniej rów- 
na cenie superfosfatu łotewskiego. Jeśli 
zaś przyjmiemy pod uwagę, že supertosfat 
importowany opłaca podwójnie podatki, a 
nadto ma uiścić cło, będziemy musieli 
stwierdzić, że superfosfat istotnie krajowy 
jest sprzedawany przez syndykat po cenach 
wygórowanych. Porównywując cenę super- 
tosfatu krajowego i łotewskiego z ceną su- 
pe:fosfatu angielskiego marki „kogut* któ- 
ra jest wyższa zaledwie o zł. 3 na worku, 
jeszcze bardziej przekonywujemy się, iż 
stanowisko konferencji jest zupełnie słusz- 
ne, b-wiem supe:fosfat angielski mimo 
stosunkowo niższej zawartości % owej 
(13—14% wobec naszych 16%) jest w uży 

superfosfa- 
tu krajowego i łotewskiego. 

Poza stwierdzeniem wygórowanych 
cen, pobieranych przez skartelizowany prze- 
mysł superfosfatowy od rolników, narada 
przyszła także do wniosku, žė Syndykat 
fabryk superfosfatewych prowadzi politykę 
rozbijania handla spółdzielczego i tol- 
niczego. 

Konferencja uchwaliła jedńemtyślnie 
domagać się od przemysłu superfosfatowe- 

KRONIKA KRAJOWA. 

— Kupcy interwenjują. Onegdaj do 
| prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej p. Ma- leckiego zgłosiła się delegacja Związku 

Kupców Żydowskich. Delegacja powołując 
się na istniejące okólniki Ministerstwa 
Skarbu,orosiła o zmniejszenie stawek podat- 
= OE od artykułów pierwszej po- 
rzeby. 

— Uruchomienie cegielń, Celem wy- | wiązania się z całego szeregu większych 
а. obstalunków, część cegielń wileńskich po- 
/ Stanowiła z dniem 30-go b. m. uruchomić 

prącę. Z chwilą uruchomienia tych cegielń . ._ znajdzie pracę przeszło 100 bezrobetnych. 
— O rewizję cen na towsry kolo- 

,4, njalne. Wyznaczone na drień wczorajszy 
| posiedzenie komisji kolonjalnej, celem re- |P 1 Wizji dotychczas obowiązujących cen na to- 

: ywania broszury ukraińskiej, _ Podczas rewizji w Centralnym 

| mady”, 

| ©опе. 

| Wania protokółu oględzin z 
 £ posiedzeń „hurtków”, na obszarze czte- 
_ Fech województw, 

E
K
 

| sek mec. 
| Programa 

Rej łączności między niniejszą sprawą a 
Programem P. P. S. z tego względu opo- 

| -_ Wary kolonjalne, nie odbyło się 2 winy s2- 
_ My<h kupców, którzy nie przedstawili, żą- 

danych przez władze administracyjne szcze- 

KURYTER WI 

Życie gospodarcze. 
na superfosfat. 
go redukcji cen o 15%, aby na okres je- 
sienny cena wynosiła 70 gr. za klg. % kwasu 
fosf .rowego. 

Jako środek presji na przemysł su- 
perfosfatowy wskazano na zupełne zmie- 
nienie ceł ochronnych na superfosfat, któ- 
re ma nastąpić, jeśli przemysł superfosfa- 
towy nie zechce podporządkować się tym 
słusznym i uzasadnionym žądaniom rel 
ników, dla których tani rawóz sztuczny 
jest jednym z podstawowych warunków 
pomyślnych wyników gospodarczych. 

Jeśli zważyć, że ceny superfosfatu za: 
granicznego, lepszego pod względem jakoś- 
ci, tak nieznacznie odbiegają od cen su- 
perfosfatu krajowego, że zniesienie ceł o- 
chronnych może spowodować, że nawe: 
okaże się tańszy od krajowego, należy 
spodziewać, że przemysł superfosfatowy 
pójdzie na ustępstwa, gdyż w przeciwnym 
w; dotkliwieby odczuł na sobie zniesie- 
nie ceł. 

Sprawa ta, stykająca się z energicznie 
prowadzoną przez rząd akcją zwalczania 
drożyzny, posłada charakter ogólniejszy, 
gdyż wyjawia nam odwrotną stronę pro- 
tekcjonizmu celnego. Mianowicie, zdaje się 
nie ulegać wątpliwości, że na nienormalny 
poziom cen superfosfatu wpływają 2 сгуп- 
niki, działające zwyżkowo: 1) skartelizowa- 
nie tej dziedziny produkcji i 2) system cel 
ochronnych. Obliczenie działania każdego 
z nich jest zapewnie niemożliwe, może 
jednakże stwierdzić, że system ceł ochron 
nych powoduje w danym wypadku znacz- 
ną zwyżkę cen superfosiata, a przez to 
ujemnie rzutuje na rolnictwo. 

Tak więc system ceł ochronnych, o 
ile w parze z nim nie idzie odpowiednia 
polityka, w kierunku niedopuszczania do 
nadmiernych cen, może w niektórych wy” 
padkach mieć skutki niepożądane, zwła- 
szcza, jeśli przemysł krajowy w danej ga- 
łęzi produkcji już stoi mniej więcej na 
wyższym poziomie. 

Akcji rządowej, zmierzającej ku obni- 
żeniu ceń na superfosfat, należy z uznaniem 
przyklasnąć. 

A. D. 

gółowych kalkulacyj. Termin powtórnego 
zwołania posiedzenia komisji rzeczoznaw- 
czej został ustalony na dzień 28 b. m. O 
ile do tego dnia kupcy nie przedłożą żą- 
danych kulkulscyj, posiedzenie komisji nie 
odbędzie się. i 
  

Giełda wileńska z dn. 26.IV. b. r. 
Ruble złote 4,14—4,73%/2 
8% L. Z. Państw. B. Rolnego zł. 100 w/zł. 
Listy zastawne Tow. Kred. m. Wilna 71,20 —70,20 

Giełda warszawska 2 dn. 26 IV. b r.   CZEKŁ 
Dolary ać” у 8.90-—8.88 
Ве а у . 124,52—124,2] 
Holandja . ‚ 359,42—358,52 
Landra —. 43,52—43,41 
Nowy - Jork 8,90—8,88 

aryż ° ° ° * * * 35, 1 0—35,01 

 Przga . . * . ` . . 26,42—26,36 
Szwsiczria. 3 „ 171,89—171,41 
Stokholm . 239,40—238,80 
Wiedeń |. ё е +. 12543—125,12 
WWOE 0500 SG : ‚ 47,00—46,88 
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k оее Blalorusko- lošeiaiskiej Robotniczej Hromady. 
40-ty dzień procesu. 

40-ty dzień rozpoczął się od odczy- 
znalezionej 
Sekretarja- 

cie „Hromady“. Następnie Sąd przystąpił 
do odczytywania programu i statutu „Hro- 

Osk. Ostrowski prosi Sąd, o spraw- 
"dzenie, czy rzeczywiście deklarację pod 

_ Nr. 50.000 on podpisał. 
Osk. Rakowi Michajłowskiemu prze- 

| Wodniczący zaznaczył, że dokumentów, o 
Órych przed kilku dniami ón wspominał, 

| W depozycie więziennym niema. Wobec 
| powyższego osk. Rak-Michajłowski prosi 

Sąd o sprawdzenie, komu zostały zwró- 

Następnie Sąd przystąpił do odczyty- 
protokułów 

Sędzia Borejko. Może Taraszkiewicz 
| + zechce wyjaśnić, czy wzmianka w końcu 

2 k statutu 
 twierdzony przez „Radę Hromady* jest 
_ lkcją, 

„Hromady*, że statut został za- 

czy taktem rzeczywistym i czem 
umaczy się data uchwalenia statutu 12 

| maja 1926 r.? 
Osk. Taraszkiewicz. Tak, była to 

| likcje, a powstała stąd, że statut ten był 
zorówany na statucie N. P. Ch. Co zaś || do daty to niewykluczonem jest, że miała 

„PRa związek z wypadkami majowymi. 
Prok. Rauze. Odpowiadając na wnio- 

Honigwilla w sprawie dołączenia 
P. P. S$. mówi: Nie widzę żad- 

Tuję przeciwko dołączeniu programu do 
1 akt sprawy. 

Mec. Honigwili. ja również nie widzę 
| qiczności między Krestiaternem a Hromż- 

Jednakowoż nie oponowałem przeciwko 
dołączeniu statutu Krestiaterna do akt ni- 

| I Kominternie jest na 
 *Karżenia. 

ejszej sprawy. 
Przew. Owsianke. O Krestlaternie 

poezątku aktu o- 

  

Mec. Honigwill. Tak. Niestety ani szd 
ani obrona uie miały wpływu na formuło- 
wanie aktu oskarżenia. 

Przew. Owsianko. Prosi obronę o 
wskazanie związku, jaki ma mieć dolącze- ; 
nie programu P. P. S. do tej sprawy, gdyž 
može powstač kwestja dolączenia progra- 
mu „Piasta“ i t. d. 

Mec. Honigwill. Gdybym mis pod 
ręką program „Piasta“ i gdybym mógł 
przeprowadzić pewne analogje między рго- 
gramem „Piasta" i „Hromadą* niezawodnie 
prosiłbym Sąd o dołączenie tego programu. 
Jeżeli zaś chodzi o program P. P. S, to 
chodzi obronie o przeprowadzenie pewnych 
analogij programowych. 

Sąd przychylił się do wniosku obrony 
i postanowił program PPS. do akt sprawy 
dołączyć. 

W dalszym ciągu Sąd odczytuje pro- 
tokół oględzin statutu N. P. Ch. i dalszych 
dowodów rzeczowych znalezionych w se- 
kretarjacie centralnym „Hromady* w Wil- 
nie, jak listów sekretarjatu do członków 
„Hromady” i t.p. 

Sędzia Borejko, zwracając się do osk. 
Bursewicza: Odpowiadając, Makowski pisał, 
że korespondencja oddana do kolegium re- 
dakoyjnego, jak to rozumieć? 

_ Osk. Bursewicz. Pod słowem „redak- 
cyjne kolegjium* rozumiało się odesłanie 
korespondencji do redakcji na imię sekre- 
tarza redakcji Wójcika. — 

Prokur, Czy lljaszewicz był członkiem 
„Hromady“. 

Bursawicz. Pracował w „Hromadzie*, 
jednak pe skończeniu gimnazjum. 

41 dzień procesu 

Przed rozpoczęciem sprawozdania 
biegłych ekspertów bankowości—przewod- 
niczący Owsianko zadaje pytanie Osk. Wo- 
łoszynewi następującej treści. 

— Dlaczego osk. na dzień 1.1 27 r, 
miał w banku białoruskim 307 dol. jako 
wkład terminowy a 21 zł. i 145 dol. na ra- 
chunku bieżącym.   Osk. Wołoszyn. Oddawałem pieniądze 

LĘG NS R 

AŻICKGR=SZKOLAIK 
w Wilnie — tylko 3 dni! 

W Piątek 27, Sobota 28 i Niedziela 29 kwietnia 
1928 roku—w hotelu „Bristol“, od godz. 9 rano 
do 8 wiecz. przyjmow:ć będzie Światowej sła- 

wy psycho-grafolog 

Redaktor SZYLLER-SZKOLNIK 
określa charakter, zdolności i przeznaczenie. 

SŁYNNE MEDJUM 

M-LLE EVIGNI-RARA 
pod wpływem sugestji p. SZYLLERA SZKOLNIKA 
cdgaduje twoje imię, nazwisko wiek, kim jesteś? 

kim być możesz? 

Przeszłość! — Teraźniejszość! — Przyszłość! 
Każdy przyjęty będzie oddzielnie. 1313 

  

Organizacja obthodi 3-90 maja, 
W daiu dzisiejszym p. wojewoda 

odbył konferencję z p. Pogorzelskim, kura- 
torem Okr. Szk. w Wilnie, p. Łokucijew- 
skim, przedst. miasta, oraz płk. Giżyckim, 
komendantem miasta w sprawie obchodu 
Święta narodowego w dn. 3 meja r.b. 

Pe porozumieniu się z kurją biskupią 
zwyczajem lat ubiegłych w Bazylice będzie 
celebrowana msza Św. przy udziale przed- 
stawicieli władz państw., samorząd., wojska 
oraz społeczeństwa. 

Inicjatywę społeczną zorganizowania 
uroczystego obchodu przyjął na siebie p. 
prezydent miasta. Organizacje społeczne, 
które życzą przyjąć adział w tych uroczy- 
stościach, proszone są o składanie zgło- 
szęń do p. prezydenta miasta. 

W dniu święta narodowego ma placu 
Łukiskim odbędzie się rewia wojskowa z 
udziałem oddziałów garnizonu wil oraz 
oddziałów p. w. 

Szczegóły programu uroczystości bę- 
dą podane przez p. prezydenta miasta. 

Święto flotylli rzecznej. 
WARSZAWA, 26-1V. W dniu 27 b. r. mary: 

narka wojenna w Pińsku obchedzi święto flotylli 
rzecznej, ustanowione na pamiątkę zwycięskiei 

uroczystość tę wyjechał do Pińska zastępca sze- 
fa marynarki wojennej. 

ROWERY, 
i części do nich 

olec 

N. GLEZER, wyroby JAMOWE, 
Gdańska 6, tel. 421. 1319 

  

„Mifa“ 
„Wittler“ 

    

na wklad terminowy. Nie mogę wyilama- 
czyć dlaczego część pieniędzy znalazła się 
na rachunku bieżącym. 

Osk. Taraszkiewicz i Rak-Michajłow- 

sadniczo wkłady terminowe dawały więk- 
sze %, a ponieważ chodziło im oto, by 
nowopowstała gospodarcza placówka bia- 
łoruska pomyślnie się rozwijała, wkładali 
część pieniędzy na rachunek bieżący, z ty- 
tułu którego wypłacano daleko mniejsze 
odsetki. 

Następnie rozpoczęły się sprawozda- 
nia ekspertów. Eksperci nie są zgodni co 
do odpowiedzi na postawione przez Sąd 
pytania. 

Na pierwsze pytanie postawione przez 
Sąd; „kiedy rozpoczął swą  działalneść 
Biał. Kooper. Bank w Wilnie*—odpowiedź 
brzmi. Bank rozpoczął działalność prawną 
1411-25 r. faktyczną 9 listopada 1925 r. 

— Czy ilość i rodzaj prowadzonych 
ksiąg odpowiada ogólnym zasadom bu- 
halterji? - 

— Zasadniczo odpowiada. 
Ekspert Grześkowiak stwierdza, że 

na podstawie zbadanych ksiąg w saldo nie 
została uwidoczniona pozycja 1111 dol. 
Sprawa owych 1111 dol. wywołuje ożywio- 
ną dyskusję i szereg pytań między obroną 
ekspertami i prokuratorem. Zapytaay przez 
sąd ekspert p. Botta, oświadcza, że buhal- 
terja banku była prowadzona według prze- 
starzałego systemu rosyjskiego kaznaczej- 
stwa, jednakowoż system jest przejrzysty i 
buhalterja i księgowość banku były pro- 
wadzone dokładnie. Zapyteny przez sąd 
osk. Kowsz w sprawie pozycji 1111 dol. 
wyjaśnia, że pozycja ta została zaksięgo- 
wana w części pierwszej księgi, która znaj- 
duje się w Urzędzie Skarbowym ewentual- 
nie w banku, ` 

W dalszym ciągu biegły Grześkowiak 
referował wynik ekspertyzy. 

Jak można wnioskować z całokształ- 
tu odpowiedzi na postawione przez Šąd 
pytania, trzej biegli, którzy uzgodnili wy- 
nik ekspertyzy, nie wykryli nadużyć, fik- 
cyjnych wpływów lub zapisów. Na pytanie 
czy rachunki osk. Ostrowskiego i Kowsza 
były fkcyjnymi, biegli odpowiedzieli nega- 
tywnie. Jedynie wykryto drobne uchybienia 
natury technicznej w centrali i w oddziale 
w Głębokiem. 

Orzeczenie biegłych reasumuje w dłuż- 
szych wywodach biegły Botta, kończąc je 
następującemi słowami: _ 

„Z całą odpowiedzialnością i zgodnie 
z sumieniem stwierdzam, że nie znalazłem 
żadnych nadużyć w Banku Białoruskim”. 

Po przerwie obiadowej sąd w dalszym 
ciągu przystępuje do ekspertyzy buchalte- 
ryjnej. W związku z zarzutami postawio- 
nymi 3 biegłym przez biegłego p. Boitę, 
daje wyjaśnienia biegły Rakowski. Wyjaś- 
nienia p. Rakowskiego nie miały charak- 
teru rzeczowego. Zarzut o powodowaniu 
się względami ubocznymi nie może mieć 
żadnego związku z zupełaie rzezzowemi,   istotnemi i wyczerpującemi wyjaśnienia- 
mi biegłego p. Botty. 

ski na to samo pytanie wyjaśniają, że za- 

  

i 
A OOOO ROT 

  

  

3 s TTT O 

Togi sędziowskie i prokuratorskie wprowa” 
dzone będą 1 stycznia 1929 r. 

WARSZAWA. 26. IV. (Pat). W o- 
statnich czasach ukazały się w wielu pi- 
smach notatki, jakoby Ministerstwo Sora- 
wiedliwości miało już w najbliższym cza- 
sie wprowadzić dla sędziów i prokurato- 
rów togi i jakoby ustalił» już także formę 
ich i kolor. Wiadomości te nie są Ścisłe. 
Tegi mają być wprowadzone najwczsś siej 
z chwilą wejścia w życie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju są- 
dów powszechnych, t. j. z dnia 1 stycznia 
1929 r., gdyż ono dopiero wprowadza о-   

bowiązek sędziów i prokuratorów używa- 
nia przy rozprawach togl i biretu i upo” 
ważnia ministra sprawiedliwości do wyda- 
nia odpowiedniego rozporządzenia wyko - 
nawczego. Ministerstwo Sprawiedliwości 
przygotowuje wprawdzie materjały potrzeb - 
ne do wydania tego rozporządzenia, jed. 
nak dotychczas jeszcze nie ustaliło szcze- 
gółów stroju urzędowego, którego sędzio- 
wie i prokuratorzy msją używać przy roz- 
prawach. 

Pochwycenie sowieckiego gołebia pocztowego. 
: Onegdaj w rejonie odcinka K. O. P. Iwie- Į na jedrej z nóżek obrączkę z inicjałami G. P. U. niec został złapany gołąb pocztowy, posiadający | Mińsk. 

Ujęcie tajemniczego osobnika. 
Przedwczoraj w rejonie odcinka Cwiec'no | Wkrótce ustalono, 

patrol K. O. P zatrzym:ł niejakiego osobnika, 
usiłującego przedostać się na teren sowiecki.   

‚ iż zatrzymzny jest to niejski 
W. Krynica. Celu swej tajemniczej podróży Kry- 
nica nie umiał wyjaśnić. 

Ostatni termin przyjmowania podań. 
Dziś dnia 27 b. m. upływa estatni termin | w sprawie odszkodowań z racji znajdowania się przyjmowania przez Starostwo Grodzkie podań [w r. 1920 w Wilnie wojska litewskiego, 

Organizacja wyborów do żydowskich 
gmin wyznaniowych. 

Prace przygotowawcze do przeprowa” 
dzenia mających się odbyć latem r. b. wy- 
borów do żydowskich gmin wyznaniowych 
posunęły się w dnisch ostatnich znacznie 
naprzód. Część powiatów województwa już 
zorganizowała komitety wyborcze oraz o- 
pracowała kalendarze wyborcze. W pewia- 
tach wybory odbędą się w czerwcu w ró- 
Żaych terminach. Tam, jak twierdzono, za- 
interesowanie wyborami ludności žydow- 
skiej narazie jest mała. Pewna część Ży-| 
dów jest wogóle przeciwna tworzeniu tych 
gmin, widząc w nich nową instytucję, na 
rzecz której trzeba będzie opłacać pedatki. 
Ten punkt widzenia wyzyskują komuniści, 
którzy w ostatnich dniach podjęli energicz- 

mieście sprawa organizacji wyborów 
dopieró w ostatnich dniach posunęła się 
naprzód. 

Na ostatnio odbytej konferencji dzia- 
łaczy żydewskich ze starostą grodzkim na 
czele postanowiono przystąpić do oergani- 
zacji miejskiego komitetu wyborczego. W 
skład jego wejdzie 12 osób. 

W mieście eczekiwać należy ożywio- 
nej walki wyborczej. 

Tu bowiem społeczeństwo żydowskie, 
jak i podczas wyborów do Sejmu i Senatu, 
rozbiło się na kilka obozów politycznych 
z wielką zawziętością wzsjem się z€alcza- 
jących. | 

W pierwszym rzędzie demokraci ży- 
dowscy chcą w przyszłej gminie widzieć in- 
stytucję świecką, a nawet polityczną. 

Druga grupa — ortodoksi chcą mieć 
gminę czysto wyznaniową. Na tym punkcie 
różnicy poglądów i dążeń w pierwszym 
rzędzie będzie się toczyć ta walka polity- 
czna. Ortodoksi są również w niezgodzie, 
a więc ostatnio nowopowstały „Achdus“ 
wypowiedział ostrą walkę pokrewzej „Agu- 
dzie”. Na czele tych obu organizacyj stoją 
rabini. Ortodoksyjni „Mizrachiści” jeszcze 
nie zdecydowali się do jakiego ugrupowa- 

KRONIKA. 
— Z posiedzenia Komisji Kulturalno - O- . 

  

  

; Dziś:  Tertuljana. 
Piątek | Jutro: Pawła od Kiz. 

27 Wschód słońca—g, 4 m. 16 
kwietnia] Zachód а g. 19 m. 08 

METEOROLOGICZNA. 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. $. B. z dn. 26. IV. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 773. Temperatura średnia 
13° €C. Opad w milimetrach. — iatr przewa- 
żający północno - wschodni. Pogodnie. Minimum 
na dobę+-5* C. Maksimum + 16 С. В 

Tendencja baromstryczna — spadek ci- 
śnienia. 

ADMINISTRĄCY JNA. 

— Łódź ratunkowa. Władze pe pro- 
jektują ulokowanie w rejonie mostu Zielonego 
łodzi ratunkowej. Do umieszezenia specjalnej łe- 
dzi, władze policyjne zostały zmuszone często 
powtarzzjącemi się na rz. Wiiji w obrębie mostu 
Zielonego wypadkami nieszczęśl wemi, 

— Uwadze właścicieli rowerów. W myśl 
uchwały Rady Miejskiej m. Wilna z dnia 23 lu- 
tego r. b. wszyscy posiadacze rowerów, zamiesz- 
kujący w obrębie Wielkiego miasta Wilna (nie 
wyłączając osób zamieszkałych we wsiach. za- 
ściankach i folwarkach) obowiązani są = SIĘ 
w czasie od dnia 25 kwietnia do dnia 25 maja r. 
b. do Wydziału Podatkowego Magistratu m. Wii- 
na (Dominikańska 2) w celu zarejestrowania 
rowerów. 

Przy rejestracji należy wpłacić do Kasy 
esi podatek za czas od dnia 1-go kwietnia 

1928 roku do dnia 1 kwietnia 1929 r. w kwocie 
10 zł., oraz I pół zł. tytułem opłaty za znsk nu- 
merowy na 1928/29 rok, którego posiadanie obo+ 
wiązuje każdego. 

Wszyscy zgłaszający się do rejestracji ro- 
werów winni okazać dowód stwierdzający tożsa- 
mość osoby, oraz kartę rowerową z roku u- 
biegłego. 

Osoby zgłaszające się do rejestracji rowe- 
ru po raz pierwszy, względnie osoby nie posia- 
dające karty rowerowej z reku AO. 
wiązane są okazać zaświadczenie Tewsrzystwa 
Cyklistów i Łyżwiarzy w Wilnie, stwierdzające 
złożenie egzaminu z umiejętności jazdy na ro- 
Werze: 

Egzamina takie odbywać się będą przy ul. 
Mickiewicza 15 (Wileńskie Towarzystwo Cykli- 
stów i Łyżwiarzy), poczynając od dn. 16 kwietnia 
r. b. w po od 17 m. 30 do 19. 

"Winni niezarejestrowania posiadanych ro- 
werów w wyżej wymienionym terminie ulegną 
karze grzywny. 

ną propagandę za bojkotowaniem wyborów. bitwy w kwietniu 1920 r. pod Czarnobylem. Na| py my h<gandę 2а boj y D 

  

obo-   

nia się przyłączyć. Pertraktacje pomiędzy 
„Mizrachi“ a „Achdusem* toczą się nzdzl 
i jak dotychczas bez rezultatu. Są to fak- 
tycznie targi polityczne. Kupcy żydowscy 
wobec tych targów, również projektują przy- 
stąpić do wyborów samodzielnie, 

Koszta tej akcji wyborczej zasadniczo 
ponoszą gminy żydowskie, jednak władze 
polskie, chcąc przyjść z pomocą społeczeń- 
stwu żydowskiemu, zgodziły się udzielić 
im potrzebnej pożyczki. m 

Wezcdpolsta Wystawa. Flataltyzna 
| W. Warszawie. 
Uroczyste otwarcie Wszechpolskiej 

Wystawy Filatelistycznej nastąpi dnia 3-go 
maja © godz. 5 pp. wlokalu Warszawskie- 
go Towarzystwa Cyklistów (Oboźna 1-3, 
ynasy) przez p. ministra Poczt i Telegra- 
a 2 Miedzińskiege, wobec zaproszonych 
ości. 

wie. Nadesłano wiele cennych i bardzo 
rzadkich znaczków i zbiorów. Dia wystaw- 
ców zgłoszono szereg cennych nagród. Wy- 
stawa trwać będzie ed dn. 3 do dn. 13-g0 

Wystawa zapowiada się bardzo cieka- 

maja. W czasie trwania wystawy czynny 
będzie urząd pocztawy, w którym sprzeda- 
wane będą specjalne znaczki pocztowe, wy- 
dane z okazji wystawy w bardzo ograni- 
czoffym nakładzie (20.000 sztuk). 

bale członków Baku" dpkg. 
Dnia 29 b. m. o godz. i 

w Lidzie odbędzie się walne zebranie człon- 
ków Ludowego Banku Spółdzielczego. Na_ 
porządku dziennym obrad znajdują się m. 
in. sprawy: 1) sprawozdanię z działalności 
banku w r. ub, 2) sprawozdanie rady 
nadzorczej, 3) zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania zarządu, 4) ustslenie granic 
najwyższego zadłużenia banku, 5) upoważ- 
nienie władz banku do zaciągnięcia pożycz- 
ki na budowę domu i 6) uzupełnizjące 
wybory nowych członków rady nadzorczej. 

  

MIEJSK A. 

światowej. Na onegdaj odbytem posiedzeniu miej- 
skiej Komisji Kulturalno - | 
podziału kredytów na dokształcające szkolnictwo 
zawodowe. Podział uskuteczniono w sposób na- 
stępujący: na szkołę rysunkową artystów-plasty- 
ków = 200 zł.; na zawodową niższą szkołę żeń: 
ską im. św, Józeła — 600 zł.; na szkołę Towa- 
rzystwa „Światło” imienia „Promienistych* — 400 
zł.; na kursa zawodówe Związku Kobiet 
skich — 200 zł. i na kursa szerzenia wiedzy rol- 
niczej wśród Zydów — 200 zł. 2 

Następnie Komisja wypowiedziała się za 
przyjęciem przez miasto w depozyt bibljoteki о- 
fiarowanej przez Stowarzyszenie Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie. : 

— Zebranie przedstawic'eli organizacyj 
społecznych m. Wilna. 

sobotę 28 b. m. 0 goda. 7 więcz. odbędzie sę w 
Magistracie w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej ze- 
branie przedstawicieli organizacyj społecznych w | 
celu opracowania programu uroczystości. 

Wszystkie organ'zacje społeczne, które ze- 
chcą wziąć udział w obchodzie proszone „są tą 
drogą, o dalegowanie swych przedstawicieli na ta 
zebranie. 

— Stan bezrobocia w Wilnie, Podług da- 
nych zaczerpniętych ze źródzł 
liczba bezrobotnych na terenie m. Wilna w ty- 
godsiu ubiegłym wynosiła 4998 osób. Ilość bez- 
robotnych w porównaniu 2 tygodniem poprzed- 
nim zwiększyła się o blisko 100 osób. 

— Zapomoga Magistratu dła Związku Pra- — 
cy Społecznej Kobiet. Magistrat m. Wiłna wy- 
asygnował tytułem jednorazowej zapomogi na 
rzecz Związku Pracy Społecznej Kobiet 750 zł. 
Suma ta przeznączona została na dożywianie dzie- | & 
ci w ochronach. 

— Zmiana lokalu. jak się dowiadujemy, — 
Magistrat m. Wilna zamierega przenieść miejską 
pracownię analityczną, mieszczącą się obecnie na 
Antokolu przy klinice uniwersyteckiej Go lokalu | 
obecnego biura meldunkowego przy ul. Hzt- 
mańskiej. 2 

<=» Konkurs najzdrowszego dziecka. Z ini- 
cjatywy Towarzystwa Pomoc Matek w dniu 20-go 
maja zorganizowany zostanie w Wilnie konkurs 
najzdrowszego dziecka. W zwi zku z powyższem 
na wczorajszem posiedzeniu Magistrat wyasygno- 
wał nagrodę dla matki 
kursie dziecka kwotę 200 zł. 

SPRAWY PRASGWE || 
  

— Strajk w „Utrze*, Wobec strajku pra- 
cewników zatrudnionych w wydawnictwie rosy|- 
skiem „Utro”, czasopismo wczoraj nie wyszło. 

Strajkujący żądają podwyżki poborów. 

  

światowej dokonano 

ydow- 

W związku z uroczystym | 
obchodem święta narodowego w dniu 3 maja, w - 

miarodajnych 
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„DlGGANLLY 

Z UNIWERSYTETU 

— Opłaty akademickie. W trymestrze let- 
nim na U. 5. B. opłaty akad. będą wynosiły na 
wydziałach: teologicznym, humanistycznym, praw- 
nym i sztuk pięknych 44 zł. 90 gr., (dla wolnych 
słuchaczy 42 zł. 40 gr.), na wydziale mat. przy- 
rodniczym i lekarskim 54 zł. 40 gr. (dla wolnych 
słuchaczy 52 zł. 40 gr.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zarząd Związku Akademików- Inflant- 
czyków podaje do ogólnej wiadomości członków 
i sympatyków, że dnia 29 Kwietnia r. b. o godz. 
11 rano w lokalu Ogniska Akademickiego (Wiel- 
ka 24) odbędzie się doroczne walne zebranie z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie zebrania, 
2) sprawozdanie ustepującego Zarządu, 
3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
4) wnioski Zarządu w sprawie zmiany 

statutu, 
5) wybory nowych władz, 
6) wolne wnioski. 
W razię niedojścia do skutku zebranią w 

terminie określonym z powodu braku quorum, 
następne walre zebranie odbędzie się tegoż sa- 
mego dnia o godz. 12 poł. bez względu na ilość 
członków. я 

Obecn ść człorków jest obowiązkowa. 
— Wycieczka Koła Krajowego. 5-ta 

z rzędu wycieczka Koła Krajowego odbędzie się 
w najbliższą niedzielę. W programie — Werki. 

Zbiórka o godz. 8 r. w jaskini Klubu Włó- 
częgów. 3 

— Bracia Mleczni! W niedzielę о godz. 8 
zrana zbiórka na placu Orzeszkowej. Stawcie się 
wszyscy bez względu na ilość czasu, jakim roz- 
porządzacie! Na spóźnionych nie czekamy. 

— Z Klubu Włóczęgów. Pierwsze poświą- 
teczne zebranie Klubu Włóczęgów odbędzie sęw 
jaskini (Bernardyński T)jutro © zwykłej godzinie. 

— Zarząd Okręgu Wiieńskiego Stow. 
Dowborczyków, niniejszem wzywa wszystkich 
członków Oddziału Reprezentacyjnego, wyznaczo- 
nych w skład delegacji na pogrzeb &. p. per. rez. 
Ignacego Żółkowskiego komendanta Oddziału Re- 
prezentacyjnego, Chorągwi Wileńskiej Związku 
Hallerczyków do koniecznego stawienia się w 
służbowem umundurewaniu dowborowskiem, bez 
płaszczy, w sobotę, dn. 28 kwietnia r.b. na godz. 
17 wiecz. do lokalu Z. O. W. ul. Uniwersytecka 
6—8, zaś w piątek, dn. 27 kwietuia r.b. jak to 
zostało podane w rozkazie Nr 10 par. I. 

— Walne Zgromadzenie Członków Chr:eś- 
cijańskiego Związku Handlarzy Mięsnych I Wę- 
dliniarzy. W niedzielę 29-go kwietnia r. b. o g. 
1-ej pp. w lokalu Centrali Chrześc. Zw. Zaw. (ul. 
Świętojańska 3) odbędzie się powo Walne 
==". członków Chześc. Žw. Handlarzy 
nych. 
Na porządek dnia skłąda się: oszacewywa- 

nie obrotu. sprawa pobierania opłat za przepusi- 
ki na rzeźci miejskiej, podniesienie opłat magis- 
strackich na rynku przywozowym i t. p. 

— Ogólne zebranie piekarzy. Chrześc. Zw. 
Zaw. Piekarzy zwołuje ogólne doroczne zebranie 
członków Związku na niedzielę 29.go kwistnia 
1928 r. © godz. I-eį po pt. w lokalu Centrali 
Chrześc. Zw. Zaw. Między innemi będzie omawia- 
ne uregulowanie zbyt niskiego cennika za robo- 
ciznę w stosunku do kosztów utrzymania. 

SPRAWY FOZOTNICZE. 
— Demonstracja bezrobotaych. Wczoraj 

okołe o» 1i-ej przed południem znowu o- 
koło 70 bezrobotnych zjawiło się przed gmachem 
Urzędu Wojewódzkiego, żądzjąc wypłaty, przer- 
wanych zapomóg pieniężnych. Wysłaną przez de- 
monstrantów delegację przyjął naczelnik wydz ału 
Pracy i Opieki. Społecznej.p. Jocz, który wyjaś- 
nił bezrobotnym, iż władze wojewódzkie poruszą 
tę sprawę przed władzzmi ministerjalnemi. 

_ W związku z powyższem, dowiadujemy się, | 
iż wczoraj p. wojewoda zsrócił się telefoniczn'e 
do władz ministerjalnych z prośbą © odpowiednie 
załatwienie żądań robotniczych. W odpowiedzi na 
to władze ministerjaine zgodziły się wyasygna- 
wać Magistratowi wileńskiemu pewne subsydja 
na zatrudnienie bezrobotnych. 

— Strajk w zakładach „Grzegorzewo*. 
Wczoraj w zakładzeh „Grzegorzewo* pod Land- 
watowem, strajkujący robotnicy wy wołali zajście, 
które dzięki tylko taktowi władz policyjnych zo- 
stało zlikwidowane. Tegoż dnia o godz. 5-ej rano 
strajkujący, nie zadowoleni z kontynuowania pra- 

  

Kino-Teatr 

kich i najbardziej egzotycznych 
HELIOS" JOZEFINA BAKER 

ul. Wileńska 38. zakątków świata p. t. 

Film ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulsch, Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. 

K IN o « w najcudniej- 
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niejszy film šwiata! 43 KINO 

KORDA. 
Mistrzowska UL. WIELKA 42. 
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cy przez część robotników, podnieśli klapy sluzo- 
we spuszczając staw, dostarczający wodę do ko- 
tłowni. Czyn ten omal że nie spowodował wybu- 
chu kotłów parowych. Kierownictwo zakładów 
z braku dopływu, potrzebnej dla kotłowni wedy, 
wstrzymała pracę we wszystkich oddziałach. 

Rozkaz znajdującego s'ę na terenie fabryki 
policjanta, żądającego usunięcia się strajkujących 
nie został wykonany. Nie pomogła również inter- 
wencja przybyłych z posterunku w Landwarowie 

policjantów. ównież nie poskutkowała interwen- 
cja komendanta policji powiatowej p. Dybowskie- 
go. Wobec takiej sytuacji, władze administracyjne 
zdecydowały się wysłać do Grzegorzewa oddział 
policjj konnej, której też udało się przywrócić 
spokój. 

„ W związku z powyższem władze zdminis- 
tracyjne postanowiły poczynić pewne kroki, celem 
zlikwidowania strajku. 

SPRAWY _ HANDLOWE. 
— Pograniczny handel z Łotwą. W ubieg- 

łym tygodniu przez granicę polsko-łotewską 
przetransportowano do Łotwy kilkanaście centna- 
rów zboża, 19 koni i większą ilość nierogacizny. 

Natomiast z Łotwy przeszedł do Polski 
transport wyrobów mlecznych, szprotów i sar- 
dynek. 5 

NADESEANE. 
— Szyller-Szkolnik w Wilnie. Światowej 

sławy psycho-grafclog i telepata, autor wielu dzieł 
naukowych, redaktor Szylłer-Szkolnik wraz ze 
słynnem medjum Evigny Raiza, przyjmować będą 

prywatnie tylko 3 dni t. j. w piątek 27, w sobotę 
28 i w niedzielę 29 b. m. od godz. 9-ej rano do 
8-ej wiecz. w hotelu „Bristol“, ul. Mickiewicza — 
II piętro pokój 14. <A 

Każdy przyjęty będzie cddz'elnie. Szczegó- 
łowa analiza charakteru, zdolności i przeznącze- 
nia. Kim jesteś, kim być możesz, przeszłość, te- 
raźniejszość iZprzyszłość. 

Z POGRANICZA. 
— Ujęcie przemytników. W rejonie Dukszt 

patrol K.O.P-u aresztował w chwili przekraczania 
polsko-litewskiej granicy 3.ch przemytoików, usi- 
łujących przeszmuglować do Litwy kilka koni 
skradzionych na terytorjum polskiem. 

— Wysiedlenia. Onegdaj znowu władze 
litewskie w rejonie N. Trok i Oran pod zarzu- 
tem działalności antyrządowej wysiedliły na tery- 
torjum polskie 13 osób. 

— Samolot sowiecki nad Krasnem. Oneg- 
daj nad miasteczkiem Krasne po stronie solskiej 
przez dłuższy szas krążył aeroplan bolszewicki. 

— Legalne przekroczenia polsko-łote s - 
skiej granicy. W ubiegłym tygodniu za doraźnie 
wydanemi przepustkami granicę polsko-łotewską 
przekroczyło 111 osób: 

KOZNE. 

— Podziękowanie. Z prezydjum Komisji 
Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej nadesła- 
no nam z Krakowa następujące podziękowanie. 

Prezydjum Komisji Kół  Krajoznawczych 
Młodzieży Szkolnej składa serdeczne podzięko- 
wanie wszystkim, którzy nie żałowali trudów i 
czasu i z całem poświęceniem się zorganizowali 
zjazd Kół Krajoznawczych tak, że wszyscy ucze- 
stnicy zjazdu Opuszczali Wilno szczerze rozrze- 
wnieni serdecznością i gościnnością z jaką zostali 

przyjęci. 553% 
Przedewszystkiem dziękujemy głównym or- 

ganizatorom zjazdu członkom Zarządu Wileńskie- 
go Oddziału P. T. Kr panom: prof. K. Sławiń- 
skiemu, dyr. Br. Zapaśnikowi, kom. B. Praszalo- 
zz paniom: Z. Kiewliczowej, Z. Domaniew- 
skiej. 

Dz'ękujemy dostojaym gościom, którzy swą 
obecnością Zjazd uświetnili i organizatorom Zjaz- 
du udzielili pomocy i ułatwień. J. E. Ks. Arcyb. 
R. Jałbrzykowskiemu, J. E. Ks. Biskupewi W. Ban- 
durskiemu, J. E. Ks. Biskupowi Michatkiewiczowi, 
J. W. Panom: wojewodzie Wł. Raczkiewiczowi, 
prezydentowi miasta Folejewskiemu, wice-prez. 
W. Czyżowi, kuratorowi Okr. Szk. Wileń. $. Po- 
gorzelskiemu, rektorowi U. S. B. S. Pigoniowi, 
profesorom: U. S. B. B. Rydzewskiemu, 5. Кт- 
Ściałkowskiemu, M. Limanowskiemu. Świaniewi- 
czowi, prezesowi Dyr. Kol. Państw. J. Staszew- 
skiemu. 

Dziękujemy panu dyr. Osterwie za umyślne 
przybycie, by artystyczną kreacją „Fircyka" po- 
dnieść poziom przedstawienia w Reducie. 

Dziękujemy paniom z Opieki Szkolnej 
gimn. im. Ad. Mickiewicza, które święcone przy- 
gotowaly: Zofji Pisaneckiej, Mierzwińskiej, Stan- 

  

  
Sąd Boży 

i dni następnych I 

TRĘDOWATA 
Początek o g. 5, w niedziele i eis 

kancelarji „Ognis 

kiewiczowej oraz paniom, które ofiarowały swą 

„Czarna Venus* 
tyzmu MAURYCEGO DEKOBRY. 

DZIŚ! 3 GWIAZDY EKRANU 

Kasa czynna od g. 3.30. 
_ Następny program: „ZNAK LORRY*. 

o" przyjmują się zapisy do „Kółka 
pod kier. p. M. Worotyńskiego. 

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

IA 3. Tel. 99. C: Redakcja | Administracja jagicilońska za zt, 

CENA PRE (PY: miesięcznie : Odnoszeniam do dami la nA 
Wydawca: „Kurjer Wileński”, s-ka z ogr. Odp. 

  
DZI Ś! „AxCYDZIEŁO, KTÓREGO OCZEKUJE WILNO! Najpopularniejsza osobistość, kobieta 
najpiękniej zbudowana, za którą szaleje dziś cały Świat, czarna królowa Paryża, której posągowa nagość 

jest przedmiotem zachwytów, twórczyni charlestona — mulatka ь 
ukaże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na 
tle olśniewających przepychem wielkich muzyc-hallów parys- 

w specjalnie dla riej opracowanym 
przez popularn. pisarza mistrza ero- 

Paul Wegener, Iwan Petrowicz i Alice Terry 

UPIORNE OCZY 
magji celem którego jest sztuczne stworzenie życia ludzkiego, do czego potrzebna mu jest krew M 

dziewczyny i zmusza ją być w jego ręku bezwolnem narzędziem. Peczątek o £. 4ej. 
Ostatni seans 10.30. Bilety honorowe na premierę i w dni świąteczne nie ważne. 1317 

Ostatnie dni Pompei* 
2 serje. 18 aktów (całość w jednym programie). W rolach główn. — potentaci ekranu: 
BERNARD GOETZKE, MICHAŁ WARKONYJI, hr. RINA de LIGUORO i MARJA 

Emocjonująca, pełna dramatycznych momentów, akcja! Niebywały przepych wystawy! 
reżyserja! Rekonstrukcja Pompei wraz ze słynnym cyrkiem! Walki gladjatorów! Groż- 

ny wybuch wulkanu i trzęsienie ziemil Część zdjęć w kolorach naturalnych. 

Od da. 25 do 29 kwietnia r.b. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film historyczny 
(Maksymiljan von Habsburg). Dramat w 10 akt. osnuty 
z tle ira RIO M Gay w za 
główn.: genjalna MA . Nadprogram: „BU- 

JANIE W OBŁOKACH" w 1akcie..W poczekalni koncerty-Radjo. Orkiestra pod dyr. 
Ceny: parter 80 gr., balkoa 40 gr. 

Rekordowy film produkcji krajowej | 
(Pieśń miłości). Współczesny dramat salonowy 
w 12 akt. wedł. głośnej powieści Hel. Mniszek. 

W rol. gł.: J. SMOSARSKA, ]. WĘGRZYN iin, i 
6 4. Ceny miejsc: I i Il—1 zł., III—78 gr., kupon do loży—1.40. 

perowego Młodzieży" 

9—3 ppoł. Nac. od 2—3 
od 9-2 ppoł, "ost ZER 049 27 pol [1 = 9 wieca 

w. Wyd. „Pogoń”, Druk. „Pax”, ui. św, Igaacego 5. 

y 

pomoc przy sprzedaży biletów: Praszałowiczowej, 
Kopowiczowej i Jundziłłowej. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy noclegi 
ofiarowali: Zgromadzeniu Sióstr N. Rodziny z Na- 
zaretu, SS. Benedyktynek, Dyrskcji Szkoły św. 
Józeta, Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, Dy- 
rekcji Internatu Tow. „Przyszłość", Wojewódzkiej 
Komendzie Policji, Dyr. Seminarjum Męskiego i 
gimn. im. J. Słowackiego, eraz pp. Mohlėwnie, 
Maciejewiczowej, mec. Jundziłłowej. 

Magistratowi i Szkole Ogrodniczej Państwo- 
wej dziękujemy za dostarczenie roślin i kwiatów. 

Prasie codziennej dziękujemy za serdeczne 
powitanie Zjazdu i umieszczenie obszernych spra- 
wozdań. 

Młodzieży Wileńskiej dziękujemy za ofiar- 
ną pomoc. 

.  — Na Dar Narodowy 3-go Maja. Przystę- 
pując do zorganizowania Wielkiej Kwesty Daru 
Narodowego, Zarząd Centralny zaprosił na posie« 
dzenie w sobotę d. 28 b.m. wszystkie Panie oby- 
wztelki m. Wilna, znane ze swej ofiarności i pra- 
cy społecznej celem stworzenia W. Komitetu, któ- 
ryby śprawę zbiórki od wyniku której zależą 
prace Polsk. Macierzy Szkolnej, wziął w energi 

czne i umiejętne dłonie. 
Posiedzenie Komitetu Pań oznaczone na 

sobotę d. 28 kwietnia o godzinie szóstej wieczór 
w Biurze Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej 
Benedyktyńska 2—3. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta“ na Pohulance. „Ptak“, 

Dziś o godz. 20-ej, po raz czwarty komedja w 
trzech odsłonach Jerzego Szaniawskiego „Ptak" z 
J. Osterwą w głównej postaci, 

©d soboty dnia 28 b. m. przedstawienia 
wieczorowe w Reducie rozpoczynać się będą o 
godz. 29.30. 

— Jutro i w sobotę „Ptak”, 
— Niedzielna popołudniówka „Eros i Psy- 

che*, W niedzielę o godz. 15 m. 30 p> cenach 
zniżenych, przedstawienie popularne powieści sce- 
nicznej w 7-miu odsłonach J. Żuławskiego „Eros 
i Psyche". 

Tegoż dnia o godz. 20 m. 30 '„Ptak”. 
— Teatr Polski sula „Lutnia*. Występy 

Jadwigi Smosarskiej. Dzisiejszą premjerę drama- 
tu „Intryga i miłość*  uświętni występ Jadwigi 
Smosarskiej w roli Ludwiki. Ferdynanda gra p. 
Peliński artysta teatru lwowskiego. Inne role spo- 
czywają w rękach ać sił naszego Teatru. 

Jutro „Intryga i miłość”. ! 
— Popołudniówka niedzielna. W niedz elę 

o godz. 3-2j popoł. po raz ostatni grana będzie 
śrietna sztuka A. Tołstoja i R. Szczegolewa p. t. 
„Spisek carowej* (Rasputin). 

Ceny miejśc od 20 gr. do 2 zł. 50 d ы 
= Recital Józefa Śliwińskiego. Ostatni w 

ze sezonie występ znakomitego pianisty Józefa 
liwińskiege odbędzie się nieodwołalnie w nie- 

dzielę dn. 29-go b. m. w sali Teatru Polskiego 
(„Lutnia“). Program zawiera arcydzieła muzyki 
klasycznej i romantycznej, w których wykonaniu 
mistrz fortepianu celuje i które mu w ostatsim 
tourne zagranicznem zjednały prawdziwie wielki 
sukces artystyczny. Świetny pianista grać będzie 
na koncertowym fortepianie „C. Bechstein*, Po 
czątek koncertu o godz. 6-ej popoł. Bilety zaw- 
czasu można nabywać w kasie Teatru Polskiego. 

— 3ci maja w Teatrze Polskim. W dniu 
3-go maja w godzinach popołudniowych odbędzie 
się w Teatrze Polskim bezpłatne przedstawienie, 
na którem odsgrana zostanie „Konstytucja“ B 
Gorczyńskiego. 

NA SREBRNYM EKRANIE, 

„Czarna Wenus* 
(Kinem. „Heljos“). 

Nie tyle czarną ile oliwkowa, miła, rozko- 
szna nawet, o twarzy dziecka, jak dziecko wesoła 
czy płacząca — ratuje ona cały ten bardzo trze- 
ciorzędny film. Przeraźliwie, aż do naiwności ba- 
nalny scenarjusz (według powieści osławionego 
grafomana Decobry) „okrasza"* do tego stopnia, 
źe jednak warto obraz ten — nie tyle wszakże 
obraz, ile — Józefinę Backer — zobaczyć. 

Poza nią jest tylko jedna postać, nie będą- 
ca wprawdzie taką jak ona—wedettą (używa- 
jąc terminu z paryskich music — hallów) ale bar- 
dzo poprawnie odtwarzana — nieszczęśliwa mar- 
kiza Severo; reszta to w najlepszym razie — mo- 
żliwi. Najgorszy ze wszystkich jest sam markiz, 
niemiłosiernie, przez szarżującego aktora, przeja- 
skrawiony. Naogół dużo szablonu, blagi — na 
uwagę zasługują te brzozy pod równikiem, na 
Antyllach... (S. K.). 

1318 В 

GR 
Dzieje pięksej kobiety, uprowadzonej 
w przeddzień ślubu przez czarsoksięż- € 
nika, oddającego się studjem czarnej (G 

Radijo. 
PROGRAM STAĆGgl WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
PIĄTEK 27 kwietnia. 

15.30. Transmisja z Warszawy. „Polska współcze- 
sna" Il-gi odczyt z cyklu wykł. dla maturzy- 
stów szkół średnich wygł. prof. Aleksander 
Jaworski. 

16.00. Chwilka litewska. 
16.15. Komunikat Pol, Macierzy Szkolnej w spra- 

wie Daru Narodowego 3 maja. 
16.30. oaza dla dzieci. „Kopciuszek* bajka ra- 

djofonizowana wygłosi artystka Reduty Hali- 
na Hohendlingerówna. 

1655. „K. Szymanowski i L. Różycki* odczyt z 
działu „Muzyka polska w. przykładach" wygł. 
Stanisław Węsławski. 

17.20. Transmisja z Krakowa. „Kościuszko, jako 
szermierz oświaty" odczyt wygłosi dr. Anna 
Brossowa. 

+ 17.50. Koncert popołudniowy w wykonaniu orkie- 
stry dętej 5 p. p. Leg. pod dyr. kap. Mieczy- 
sława Kościeszy. 

' 19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Skrzynka pocztowa wygłosi kier. programo- 

wy_P. R. w Wilnie Witeld Hulewicz. 
20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

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

  
Wzrost abonentów radjowych 

na Wileńszczyźnie. 

Miarą rozwoju radjofonji na obszarach 
wschodnich Rzeczypospolitej dotychczas zanied- 
banych jest fakt, że podczas, gdy na terenie Wi- 
leńskiej Dyrekcji Poczt i Tel. zarejestrowanych 
było w chwili uruchomienia radjostacji wileńskiej, 
zaledwie 700 radjoabonentów, to w dniu 1 lute- 
go b.r, liczba abonentów na Wileńszczyźnie wy- 
nosiła 5.000, zaś ostatnio w dniu 1 kwietnia 
1.304. Główny Kontyngent tworzą abonenci w 

- m wieldia dnia 
— Ž mostu Zarzec:nego—do Wilenki. G. 

K. lat 25, zam. przy ul. Subocz 12, w celu pozba- 
wienia się życia, skoczył z mostu Zarzecznego 
do rzeki Wilenki. Wymienionego z wody wydo- 
byto w stanie nie budzącym obaw o życie. Przy- 
SOA R zoenik samobójstwa — brak środków 

o życia. 
— Sprytny oszust. Do Okuszko Anny zam. 

Zarzecze 14, podczas nieobecności jej męża zgło- 
sił się niejaki Helman Józef zam. przy ul. Ne- 
dźwieckiej 22 i oświadczył, iż mąż wyżej wymie- 
nionej przysłał po odbiór materjału na kostjum 
Nie domyślając się podstępu Okuszko Anna ma- 
terjał oddała, lecz po powrocie męża do domu 
Okazało się, iż ten do żony nikogo nie posyłał. 
Wartość materjału 105 zł. Helmana Józefa za- 
trzymano. 

— Zginęła 16 letnia Franciszka Kiwało. 
Rusiecka Jadwiga zam. Antokolska 95, zameldo- 
wała, że wychowanka jej. Kiwało Francistka l»t 
16, wyszła z domu i dotychczas nie wróciła, 

— Esencją octową. W klatse schodowej 
domu Nr. 5, przy ul. Stefańskiej, usiłowała po- 
zbawić się życia, przez wypicie esencji octowej > 
A. zam. przy ul. Wiłkomierskiej 61, Wezwane po- 
gotowie ratunkowe przewiozło desperatkę do szpi- 
tala żydowskiego. S$.an jej zdrowia obaw nie budzi. 

— Podczas snu udusiła dziecko. Korycka 
Fejga zam. Tartaki 27, podczas karmienia swego 
2 a ae dziecka usnęła, wobec czego'dziec- 
ko udusiło się. 

— Podrzutki. We frontowym wejściu domu 
Nr. 2, przy ul. Kalwaryjskiej, znaleziono podrzut- 
ka płci żeńskiej w wieku około 3 miesięcy. któ- 
rego umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— W bramie domu Nr. 24, przy ul. Buko: 
wej znaleziono podrzutka płci żeńskiej, w wieku 
około 5 miesięcy, którego odesłano do przytułku 
Dzieciątka Jezi s. 

-- W kościele Serca Jezusowego przy ul. 
Wiwulskiego znaleziono | rę ami płci żeńskiej w 
wieku około 2 lat, przy którym była kartka z na- 
pisem: „ochrzczono imię Józefa”. Podrzutka ode- 
słano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Do mieszkania Gąsienisk Antoniny zam. 
przy ul. Kijowskiej 24, podrzuceno dziecko, płci 
męskiej, w wieku 3 i pół lat. Wymieniona dzięc- 
ko pozostawiła u siebie na wychowaniu. 
    

Kursy kierowców samochodowych 

Stowarzyszenia Techników Polskih w Wilnie ul. Ponarska 55. 
kandydatów na kierowców samochedowych 
rozpocznie zajęcia dn. 2 maja r. b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12 do 18 przy ul. Ponarska 55. 

UPA XX 

  

  

Na prowincji. 
— Zawiedziona miłość. M. W. lat 25, słu- 

żącą zam. w gajówce Reutka, gm. wilejskiej usi- 
łowała popełnić samobójstwo za pomecą wystrza- 
łu z rewolweru w persi. Desperatkę umieszczo- 
no w szpitalu państwowym w Wiłejce w stanie 
poc word Tło zamachu na życie—zawiedzio- 
na miłość. 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
16-ty dzień turnieju należał do bardzo cie- 

kawych. 
Na wstępię nasz słynny mistrz Sztekker 

spotkał się z Niemcem Willingiem. W walce tej 
Sztekker wykazał swą znakomitą technikę, góru- 
jąc od początku mad silnym przeciwnikiem spo- 
kojem i pewnością siebie. Mimo obopėlnych 

A ataków, walka po 20 min. rezultatu 
nie dała. 

Czech Prohaska snadź szybko powrócił do 
zdrowia, skoro już w 2 min. pokonał Krystofa. 

Petersen przez 20 min. skutecznie opierał 
się Budrusowi, zyskując wynik remisowy. 

W ostatniej walce do starcia stanęli siłny 
Poschof z brutalnym Orłowem. Walka, w której 
Poschof miał znaczną przewagę — zaś Oriow 
wyładował cały zasób brutalności — toczyła się 
przez 33 min. Orłow po szeregu uderzeń, mają- 
cych na celu zmylenie uwagi Poschofa chepcił 
go w tylny pas, lecz Poschof zastosował paradę 
rzucając Orłowa na obie łopatki. 

Dziś, w piątek walczą: Sztekker—Orłow, 
amerykańska Szczerbiński— Hubert i 2 decyduią- 
ce Budrus—Prohaska i Poschof—Willing. 

SPORT. 
Lekka atletyka. 

Bieg o puhar „Słowa”*. 

Tradycyjny bieg e puhar „Słowa* odbędzie 
się w dniu 6 maja b. r. o godz. 12 na dystansie 
2700 mtr. Start u wylotu Alei Syrokomli i ul. T. 
Kościuszki, meta w alei Cielętnika równoległej 
do ul. Arsenalskiej. 

Do biegu mogą stawać KR posiadają- 
ce nieograniczoną iłość zawodników, najmniej 
jednak 6. 

W ubiegłym roku w biegu tym zwyciężyła 
„Pogoń". W tym roku walka zapowiada się bar- 
dzo ciekawie, ze względu na ogólne podniesienie 
się klssy lekkiej atletyki w Wilnie. 

Termin zgłoszeń do dnia 2 maja. Zgłosze- 
nia przyjmuje Ośrodek W. F. Wilno. 

Gry sportowe w dniu 3-go maja. 
Łącznie z ogólnym programem sportowym 

3-go maja zocnieezia zostaną a. Ośrodek 
W. F. Wilno i Kuratorjum Wil. Okr. Szkolnego 
w dniu Święta Narodowego w kilku punktach 
miasta propagandowe gry sportowe, które będą 
dostępne szerokim masom publiczności. 

Dla orjentacji czytelników podajemy poni- 
żej dokładny rozkład tych gier i tak. 

I. Na placu Łukiskim. 

Od g. 16—16.30 Siatkówka, zespół gimn. Lelewe- 
la — gimn. Z. Augusta. 

Od g. 16.30—17 30 Koszykówka, zespół gimn. Le- 
lewela = gimn. Z. Augusta. 

Od g. 17.30—18 Siatkówka, zespół gimn. Słowac- 
kiego = Harcerze. 

Od g. 18—19 Koszykówka, zespół K.S. Ogni- 
sko — Harcerze. 

Il Na placu przy gimn. E. Orzeszkowej. 

Od g. 16—16.30 Siatkówka, zespół gimn. Mickie- 
wicza — gimn. Słowackiego. 

Od g. 16.30—17 Siatkówka, zespół żeński gimn. 
Orzeszkowej — gimn. żeńsk. im. Czarto- 
ryskiego. 

Od g. 17—17.30 Siatkówka, zespół gimn, Lelewe- 
la — gimn. Mickiewicza. 

III. Na placu przy ul. Bosaczkowej. 

Od g. 15.30—16 Siatkówka, zesp. żeński R. K. S. 
Siła" — zesp. żeński Makabi: | 

Od g. 17—18 Koszykówka, zesp. żeński Farce- 
rek — zesp. žefiski R. K. S. „Sita“. 

Od g. >< Koszykówka, zesp. Harcerze Il — 
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Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

poważnie załatwia: 

LOKATY GOTÓWKI I POŻYCZKI. 
Pośredniczy w nabywaniu i sprzedaży wszelkich nieruchomości. 
Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe. 
Pisze podania, tłumaczy i przepisuje na maszynach. 
Pośrednictwo w wynajmie mieszkań. 

Pożyczki ® 
niskoprocentowe załatwia 

Wileńskie Biuro 
я Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 

ZGUBIONĄ 
książkę wojskową, wydaną 
przez P. K. U. Święciany, 

      
1241-0 

  

ma handlowa. Oferty z 
warunkami dostawy 

1216-7 

Redaktor działu gospodar: 
onto 

Sera litewskiego 
pełnotłustego i półtiustego oraz 
grzybów prawdziwych na sznur- 
kach i krajanych na stałą do- 
stawę w poważniejszych ilo- 
ściac", poszukuje poważna fir- 

sprzedaży składać: „Kurjer Wi- 
leński* pod „Ser litewski”, 

1252-4 

różne meble 
Kupię używane i 

materace włosiane lub włos 

Wileńska l ||| b. 1276-1 

ZGUBIONĄ 
iąż u dozorcy. 1308-1 

Aron paika hp. aš sowego lub ekspedjenta. 
imię Wiktora Rouba, rocz- Popierajcie Mogę złożyć kaucję. Łask. 
nik 1888, unieważnia się. 
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Pi uje od 

12 pokoi 
zaraz do wynajęcia, 
Wielka 15. 
lić na 2 mieszkania. 
wiedzieć się na miejscu lub 

1. Ligę Morską i Rzeczną. Administr. „Kur.Wil.“ 1271- 

10 do 10.30 przed polud. we wtorki i 
„K. O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 3. 

A AWA) U A" AO 

na im. Makara Jefimowa, 
zam. Otoki, gm. Herma- 
nowickiej, unieważnia się. 

ulica ° 1315-1 

Možna rozdzie- 
Do- 

  

Poszukuję 

oferty proszę nadsyłać do 

ое Ka (p re 

posady konduktora autobu- 
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