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PODZIĘKOW 
Głęboko wzruszona dowodami przyjaźni i uznania dla Ś. p. Męża mojego Andrzeja Tupalskiego, 

m wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu Mu ostatniej posługi, a mianowicie: :Wielebnemu Ducho- 
R wieństwu z Ks. Prałatem Lubiańcem, Ks. Kanonikiem Kretowiczem i Ks. Profesorem Lewickim, który 
M dając tyle serca, był naszym pocieszycielem w tem nieszczęściu, wielce szanownemu Panu Wojewodzie 
@ Raczkiewiczowi, jako przedstawicielowi Rządu Rzp. Pol. i najszlachetniejszemu Przyjacielowi, który nam 

tyle nadzwyczajnej serdeczności okazał, Wojskowości, z gen. br. Burhardt- Bukackim, Dowódcą miasta 
pputkownikiem  Girzyckim i Majorem Dunin- Wąsowiczem na czele, za tak wspaniałe okazanie Hono- R 
rów Wojskowych, szanownym Profesorom p.p. Massoniusowi i Ruszczycowi, przedstawicielce organiza- 
cji „Chleb Dzieciom* p. Marji Iwaszkiewiczowej, Delegatowi „Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Mło- 
dzieży Akademickiej" Prezesowi „Bratniej Pomocy” U. S$. B. p. Babickiemu, Przyjaciołom i Znajomym, 
nie mogąc osobiście, tą drogą składamy najgorętsze, z głębi serca płynące słowa wdzięczności i po- 
dziękowania. 
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Wschodniej. 
Pył wulkaniczny opadł na Małopolskę. 

LWOW. 27. IV. (Pat). Dzisiaj wcze- 
snym rankiem przy niebie pokrytem gę 
stemi chmuramł padał tu na ziemię pył 
barwy brunatnej pokrywając jej powierz- 
chnię cienką warstwą. Podobny opad 

LWÓW. 27. IV. (Pat.). W u- 
zupełi ieniu wiadomości o opadzie 
pyłu brunatnego na obszarze Ma- 
łopolski donoszą dzienniki, że 
wczoraj o godz. 10-ej w., Spadł 
w Stanisławowie deszcz zawiera- 
jący domieszkę tego pyłu, tak iż 
opady były zupełnie mętne. W 
Podhajcach spadł również w no- 
cy deszcz z domieszką pyłu. Ścia- 

LWÓW, 27.IV. (Pat). W związku z 
opadem brunatnego pyłu „Słowo Pol- 
skie" w wydaniu nadzwyczajnem doco- 
si, że analiza chemiczna pyłu, dokonana 
w laboratorjum dra. Westfalewicza we 

- Lwowie pozwala twierdzić, że osad ten 
jest typowym pyłem wulkanicznym. Ana. 
liza wykazuje w nim skł:dniki takie, jak 
żelazo, magnet i inne. Wszystkie spo- 
strzeżenia wskazują na pochodzenie ру- 
łu z kierunku południowo-wschodniego. 
Pod mikroskopem pył ten przedstawia 
się jako szkliwe, w którem pływają m! 
nerały wulkaniczne. 

'Pył ten unosił się od długich tygo- 
dni w atmosferze i to na znacznej wy- 
sokości, może 40 nawet km. zanim opald 
u nrs „Wiek Nowy” przynosi wywiad z 
rektorem polite.hniki prof. dc. Tokar- 
skim, który jest fachowcem w tym prze», 
dmiocie, Według opinji dra. Tokarskiego 
według wszelkiego prawdopodobieństwa 

  
‚ 

pyłu brunatnego zaobserwowano rów- 
nież w wielu miejscowościach Wschod- 
nlej Małopolski. Przyczyna tego zjawis- 
ka dotychczas nie wyjsśniona. 

ny domów zostały wskutek tego 
pokryte cienką warstwą błota. 

Wczoraj wieczoreim panowała 
we Lwowie wyjątkowa ciemność 
z powodu przesycenia atmosfery 
brunatnym pyłem.  Rozjaśnienie 
nastąpiło dziś nad ranem od stro- 
ny południowo-wschodniej. Po- 
dobne zjawisko zaobserwowano w 
Tarnopolu. 

na podstawie pierwszej analizy mikros- 
kopowej móżna stwierdzić, że pył ten 
należy do gaiuuku lupków wulkanicz- 
nych. Składa się en z bardzo delikat- 
nych okruchów jasnych i ciemnych. 

Jasne złożone są przeważnie ze 
szkliwa wulkanicznego, ciemne zaś ze 
związków żelaza. Pierwsza analiza mikro- 
skopowa dać narazie więcej nie mogła. 
Ze względu na to, że w Europie nie no- 
towano w ostatnich czasach większych 
wybuchów wulkanów, przypuszczać na- 
ieży, że pył ten unosił się w powietrzu 
niewątpliwie przez kilka miesięcy i mo- 
że pochodzić nawet z wybuchów, jakie 
miały miejsce przed długim okresem 
czasu, w najdalej od nas położonych za- 
kątkach Świata. O ile analiza pyłu wy- 
każe pewną zawartość potasu fosforu, 
Polska zyska na tem zjawisku o tyle, że 
jej zwłaszcza wyjałowione gleby zostaną 
użyźnione tanim kosztem. a 

Gwałtowny huragan na Ukrainie. 
MOSKWA. 27. ŁV. (Pat). Szalejący | Połączenia telegraficzne i telefoniczne 

na Ukrainie gwałtowny huragan spowo | zostały uszkodzone. Huragan powywra- 
dował w wielu miastach spustoszenie, 
Szereg fabryk musiało przerwać pracę. 

- Dalsze trzęsienia 
SOFJA, -27. IV (Pat). Od środy godz. 

'11 min. 30 nie zanotowano nowych ws'rzą- 
sów podziemnych. Według uzupełniających 
wiadomości ognisko ostatniego trzęsienia 
ziemi położone było w okolicach miastecz- 
ka Galabec w pobliżu granicy turecko-buł- 
garskiej. Prawis połowa domów tego mia- 
stęczka została zburzona co nie pociągnęto 

SOFJA, 27.IV (Pat). Ubiegłej nocy 
dały się odczuć dwa wstrząsy podziemne. 
Jeden o godz. 2-ej, a drugi o 3-ej min. 15. 
Pierwszy z nich był silniejszy i dał się 
„uczuć specjalnie w Filipopolu, w Golemo. 
Konare i St. Zagorze. Drugi wstrząs był 
specjalnie silny w miejscowości Hawkowo 

    

Bela 

nki komisarz ludowy Bela Kuhn przybył 
do Wiednia z Rosji celem przeprowa- 
dzenia pewnego zlecenia politycznego. 
Natychmiastowe sledztwo doprowadziło 
dn. 26 b. m. do wykrycia miejsca poby- 
tu Beli Kuhna i do jego aresztowania o- 
raz odkrycia biura, urządzonego przez 
Kuhna w VII okręgu wiedeńskim pod 
pokrywką własnej firmy. 

Włochy, a sprawa Tangeru. 
PARYŻ, 27.'1V. (Pat). W sprawle 

konferencji dotyczącej Tangeru Matin 
Stwierdza, że żądania Włoch istotnie mie 
wychodzą pod względem geograficznym po 
zą granice Tangeru, jednakowoż  porusza- 

ceł na Dnieprze wiele bark stojących na. 
kotwicy. : 

ziemi w Bulgarji. 
za sobą ofiar w życiu ludzkiem. W Warnie 
odczuto owe trzęsienie ziemi w słabym 
stopniu, a tylko poziom morza wynoszący 
przed trzęsieniem ziemi I m. 10 cm. pod- 

| niósł się do 1 m. 20 cm. w kilka godzin 

* 

  
Kuhn w 

WIEDEŃ, 27.IV. (Pat). W ostatnich 
“| dnlach dowiedziała się tutejsza dyrekcja 
__ policji, że wydalony z Austrji b. węgier- 

  
  

późaiej około godz. 14 osiągnął już 1 m. 
30 cm., ażeby około godz. 17 obniżyć się 
do 1 m. 19 cm. 

wały tylko nieznaczne szkody. Ofiar w lu- 
dziach nie było. Ludność stolicy, a zwłasz- 
cza mieszkańcy kilkopiętrowych kamienic 
odczuli tylko bardzo słabe wsirząśnienia. 
W całym kraju utrzymuje się b. niska 
temperatura. Zewsząd donoszą o opadach 
śnieżnych na wyżynach. 

| SOLĄ STT IAL MIA S TS DAS PA RZAD OE OKE CERA 

iedniu. 
Biuro to służyć miało według do- 

tychczasowych badań do przeprowadze- 
uia jego planów politycznych oraz jako 
miejsce schadzek jego towarzyszy, re- 
krutujących się po największej części z 
komunistów węgierskich. Bela Kuhn od- 
mawia wszelkich zeznań w szczególno- 
Ści co do celu swego pobytu w Wiedniu. 
Zostanie on po ukończeniu śledztwa po- 
licyjnego odstawiony do sądu karnego 
za zabroniony powrót do Austrii oraz 
za prowadzenie akcji wywrotowej. — 

ją one pośrednio szereg kwestyj uważa* 
nych przez inne państwa zainteresowang 
za ostatecznie załatwione w poprzednid 
zawartych traktatach. : 

i E. 

                    

   

   ŽONA i RODZINĄ. 

Czarnej Reichswehry zeznawał dzisiaj b. 
komisarz rządu Rzeszy na Górnym Śląsku 
w okresie powstań i plebiscytu, a obecnie 
kandydat stronnictwa cenirowego do Reich- 
stagu dr. Spiecker. Wygłosił on obszerne 
expose o sytuacji państwowej na Śląsku i 
Oświadczył między innemi, że termin po- 
wstania górnośląskiego w sierpniu 1920 r. 
był Niemcom zgóry dokładnie znany. Mi- 
nister Sewering miał sprzeciwić zaopatrze- 
niu ludności niemieckiej na Śląsku w broń, 
dopiero interwencja d-ra Spieckera, który 
specjalnie w tym celu jeździł do Berlina 
doprowadziła do zgody rządu Rzeszy na 
utworzenie Selbstschutzu. Ta organizacja 
została następnie podporządkowana nie 
mieckim władzom państwowym w ten spo- 
sób, że kierownietwo militarne zatrzymała 
dla siebie Reichswehra, kierownictwo zaś 
polityczne złożone zostało w ręce d-ra 
Spieckera. Następnie dr. Spiecker zaciął 
obszernie opisywać teror, stosowany rze- 
komo przez organizacje polskie na Gór- 
nym Śląsku i uzasadnia tworzenie Selb- 
stschutzu potrzebą przełamania tego ро!- 
skiego teroru przez odpowiednie organi- 
zacje niemieckie. ŚR 

Dalej oświadczył Spiećker, że wymie- 
niana dotychczas w procesie cyfra 200 za- 
bójstw kapturowych popełnionych na Ślą- 
sku jest bardzo przesadzona, jednakże 
możliwą jest rzeczą, że różni polscy pow- 
staficy byli „usuwani* (w oryginale powie- 
dziano „erledigt wurden”). Jednakże niedo- 
puszczalne jest nazywać to morderstwem, 
gdyż to co się wówczas działo na Górnym 
Śląsku było działaniem ludu pod przymu- 
sem nieodpornej konieczności. Jeżeli moż- 
na jakiś naród nazwać narodem, znajdują- 
cym $ię w stanie Obrony koniecznej, to 
właśnie lud górnośląski w czasie powsta- 
nia polskiego. Spiecker twierdzi, że nie 
wydawał poleceń wykonywania zabójstw, 
przyznaje tylko, że w pewnej sytuacji mógł 
udzielić instrukcyj, aby z danym osobni- 
kiem załatwić się w sposób odpowiedni. 
Spiecker podkreśla, że zwrot ten uważał 
za instrukcję nakazującą aresztowanie da- 
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japońskich wylądowało wcżoraj w Tsing-Tao i 
udało się natychmiast do wsi Tsi-Nan-Fu. Dowód- 
ca wojsk południowych Feng-lu-Hsiang posuwa 

NICEA. 26. IV. (PAT). Wczoraj w zawo- 
dach O nagrodę Komitetu Konkursu rotm. Króli- 
kiewicz na Markizie zajął piąte miejsce. W szam- 

Ł prasy kowieńskiej i life 
skiej w Wilnie, 

Rozważania na temat rokowań. 
„Kelias* o rzekomej stronniczo- 
ści zarządzeń J. E. ks. Arcybisku- 

pa Jałbrzykowskiego. 

Niewątpliwie musi zaciekawić szeroki 
ogół stanowisko prasy litewskiej wobec 
kontynuowania polsko-litewskich rokowań. 
Pobyt delegatów litewskich w Berlinie dał 
już powód do rozważęń prasy. Z jednej 
strony prasa chadecka rzuciła się „na o- 
bronę zagrożonej ojczyzny* z drugiej pra- 
sa tautininków przeszperawszy stare praso- 
we archiwa przypominała swoim przeciw- 
nikom, jak to było z Lugano i Kopenhagą 

„d. Odwieczny nigdy niewyczerpujący 
ę temai! Doprawdy, jak litewskiemu czy- 

elnikowi nie dokuczyły te wszystkie bred- 
nie.Podajemy tu parę wyjątków z kilku cie- 
kawszych artykułów. | 

    

    

    

  

  
sób wyraża swe biadanie. 

„Kto śledził z uwagą za przebiegiem pol- 
sko-litewskich zmagań dyplomatycznych, po- 
czynając od „puczów” taurogskiego i olickie- 
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MAYDYANA AVAYAJ      ZN/NAŃ     

SYYZDYAWYJOWACOZRCZECARYAROYACCZEWA ISI 02002004 КОЛЛЕа ЯКЯ КОУ 
2 Spółdzielczy Bank dla Handlu i Rzemiosł: 

(z ogr. odpow.) 

w Wilnie, MICKIEWICZA 7, tel. 201. 
Załatwia wszelkie operacje bankowe. | 
Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe 

na najwyższe oprocentowanie. 
Wydaje pożyczki przemysłowcom, handlowcom, rzemieślnikom i podmiej- 

kom. Załatwia inkaso, licząc najniższe stawki prowizyjne. 

NAYDYA 

a: 

96 (114       

  

Nr. 3) 
     zs że. £ = 

    

   

  

_1278-3 

ZNZNZNZNZNZNYŃ 
  

  1335-1   

Podajemy do publicznej wiadomości, że z dniem 28 kwietnia r. b., 
po gruntownem odnowieniu, została otwarta 

Kawiarnia ьн „„Leśniczówka'*. 
Obsługa pierwszorzędna, Kuchnia pod kierownictwem znanego kuchmistrza. 

CENY UMIARKOWANE. Z poważaniem ZARZĄD.     

Morderstwa kapturowe Czarnej Reichswehry 
BERLIN. 27. IV. (Pat.) W sensacyj- | nego osobnika i odstawienie go do obozu 

nym procesie o morderstwa kapturowe | internowanych. 
W tem miejscu na zapytanie sędziego 

Hauenstein oświadcza kategorycznie, że u- 
ważał on taką instrukcję za wyraźny roz- 
kaz usunięcia danego człowięka przez po- 
zbawienie go życia. Dr. Spiecker powoły- 
wał się w dalszym ciągu na to, że organi- 
zacje bojowe działały nieraz samowolnie i 
|popełniały morderstwa zupełnie niepo- 
trzebnie, na dowód czego przytoczył fakt, 
że kiedy wydał polecenie kierownikowi or- 
ganizacji Hobusowi, aby sprawdzono  do- 
kumenty plebiscytowe, jakiegoś obywatela, 

zachodziło podejrzenie, że osobnik ten po- 
siada dokumenty fałszywe, to w kilka dni 
przedłożono Świadkowi t. j. Spieckerowi 
dokumenty te w oryginale. 

" Na zapytanie w jaki sposób doku- 
menty zostały zdobyte Hobus oświadczył: 
Człowieka tego zabiliśmy i w ten sposób 
dokumenty zdobyliśmy. Wówczas dr. Spiec- 
ker miał rozwiązać natychmiast tę organi- 
zację. Na zapytanie obrony, czy dr. Spiec- 
ker zawiadamiał prokuratora 0. morderst- 
wach, które doszły do jego wiadomości, 
były komisarz Rzeszy na Górnym Sląsku 
dr. Spiecker oświadcza, że nie czynił tego, 
ponieważ policja na Górnym Sląsku o 
morderstwach tych dobrze wiedziała, a więc 
tem samem miała wiadomość i prokuratu- 
ra. W ówczesnych warunkach jednak — o- 
świadczył dr. Spiecker uważałem za ko- 
nieczne pokrywać nawet pewne czyny wy- 
nikające z tego, że ludności została dana 
broń do ręki. Na to poćniósł się obrońca 
oskarżonych, aby wyrazić podziękowanie 
Spieckerowi, podkreślając, že jest @п įed- 
nym człowiekiem odpowiedzialnym, który 
nie waha się pokrywać t. zw. przestępców, 
działających z wyższego rozkszu, podczas 
gdy wszyscy inni dotychczas starali się 
zrzuczć z siebie wszelką odpowiedzialność. 
Następnie na podstawie porozumienia pro- 
kuratorji z obrońcami zaniechano przesłu- 
chiwania dalszych Świadków na temat walk 
górnośląskich, ma być tylko przesłuchany   

  

Tak więc „Darbininkas* w ten spo- _ 

jeszcze dr. Hobus. 
+ 

Z kotła chińskiego. 
SZANGHA j. 26. IV. (Pat). 1400 żołnierzy | się naprzód dzięki kawalerji mahometańskiej przy- 

byłej z Kansu, który to oddział ma się znajdować 
obecnie na brzegu północnym rzeki Żółtej. 

Kawalerzyści polscy w Nicei. 
pionacie konia |1-sze miejsce zaięła Szwajcarja 
Major D:brzański na Margrabinie zajął czwarte 
miejsce, porucznik Zgorzelski na Ładnej dziesiąte. 

go, „Kongresu ryskiego*, zeszłorocznego po- 
gromu Litwinów w Wileńszczyźnie, OE 
zaś na decyzji genewskiej i rokowaniach kró- 
lewieckich, ten się z łatwością dopatrzy, že 
Litwinom wciąż się grunt z pod nóg usuwa. 
Inicjatywa coraz wyraźniej przechodzi w ręce 
polskie. Z biegiem czasu może Litwa utracić 
nietylko swe prawa do Wilna, lecz znacznie 
więcej jeszcze. Najwyższy czas zabawę tę 
przerwać. Społeczeństwo litewskie się spo- 
dziewa, że delegacja litewska, za pośrednic- 
twem swych komisyj, potrafi wyzyskać w tym 
kierunku obecne stadjum rokowań", 
W innym artykule pisma chadeckiego 

spotykamy takie nie bez racji, jeżeli chodzi 
o ocenę taktyki litewskiej w Królewcu, zda- 
nie. 

„ „Z chwilą zakończenia mz króle- 
wieckich stało się jasnem, że $kończył się 
już czas krętactwa i wybiegów. Nadeszła chwi- 
la, kiedy mówić wypadło o projektach cał- 
kiem konkretnych, 

Tylko, że można być przekonanym, 
że przy omawianiu tych projektów kon- 
kretaych;nie zabraknie delegątom litewskim 
koncepcyį na nowe krętactwa i wybiegi. 

Przy dalszej już niewiadomo której 
charaktętystyce Królewca organ chadecki 
zauważa. 

Podczas ustalania w Królewcu programu 
rokowań napróżno się pocono nad wyszuka- 
niem takich zagadnień, jako tematu przysz- 
łych pertraktacyj, które K mogły odpowiadać 
ostanowieniom decyzji Rady L. N. w Gene- 
ie. Decyzja głosi, iż nie przesądza spraw,   co do których Litwa i Polska mają odmien- 
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zamieszkałego w Kreutzburgu, ponieważ 

ne peglądy. Wychodziłoby więc..t0,.iż per- 
traktacje dotyczyć winny tych spraw jedynie 
co do których ma Polska z Litwą opinię u- 
zgodnieną, Mimo to nie znaleziono w 
lewcu 'ani jednej takiej kwestji. Zarówno więc, 
spr awa otwarcia komunikacji kolejowej, jak 

« 

m.
 

Kró-- 

sprawa poczt i telegrafów, jak wreszcie kaž- | 
dy inny problem, podkreślały jedynie odmien- | 
ne stanowiska delegacji polskiej i litewskiej. | 
Przyczyną tego była próba przemilczania fak- 
tu, że o żadnych stosunkach normalnych po- 
między Polską a Litwą mowy być nie może, 
zanim zatarg o Wilno nie zostanie rozstrzy- 
gnięty. Najżywotniejszy interes Litwy naka- | 
zywał z logiką wprost nieprzepartą delegacji 
litewskiej, w związku ze skonstatowaniem 
powyższego faktu, zerwanie rokowań i za- | 
przestanie dalszych jałowych sporów nad 
prejektagii polskiemi. Z-.punktu widzenia li- 
tewskiego, te ostatnie nietylko nie nadawały 
sado przyjęcia, lecz nawet zgoła do de- 
atów'', 
„Darbininkas* znajduje też pewne u- 

sprawiedliwienie dla p. Woldemarasa i 
twierdzi, 

„że w chwili reklamowania się delegacji 
POR w Królewcu swą „pokojowością”, by--* 
oby rzeczą nierozważną przyjęcie przez .d€- 
legację litewską winy za zerwanie roKOwań 
na siebie. Wyrażenie zgody na program dal- 
szych rokowań i wyłonienie komisy 
gólnych robiło na społeczeństwie litewskiem 
wrażenie taktyki dyplomatycznej, zainicjowa- 
nejfprzez p. Zaleskiego, a zręcznie dokofńczonej 
przez p. Woldemiarasa. — — | 

- , dodaje „Darbininkas“ każda gra 
dyplo Czńia musi mieč granicė;* 
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„Kelias“ w Nr. 26 skaržy się na SE 

    poszcze- 
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Ks. Biskupa em A (Dowodząc | | 
że zarządzenia naszego Ar śrza stale 
krzywdzą ludność litewską. Podajemy tu 

že Kurja Metropolitalaa poda do wiado- 
mości publicznej na czem polega ich nie- 
słuszność czy też nieprawaziwość. | 

parę konkretnie ujętych zarzutów w nadziei, | 

W „Kelias“ między innemi czytamy: | 
„Arcybiskup głuchy jest na ty- 

sięcy Litwinów-katolików i milczeniem zbywa 
ez 

ich delegacje, domagające się przywrócenia 
nabożeństwa w języku litewskim. Ubiega już 
kilkanaście miesięcy edkąd Litwini w parafji 
raduńskiej nie słyszą słowa Bożego w rodQ> 
witym języku. Podobnież się dzieje w Żyrm 
nach, Osowie, 
Butrymańc*ch, Bieniakoniach, Solecznikach, 
Łazdunach. We wszystkich tych parafjach za- 
mieszkuje spora liczba Litwinów. O Polakach 

Woronowie, Hermaniszkach ”” | 

natomiast arcybiskup nie zapomina. Tak na- | 
przykład w parafji rudniańskiej jedna jedyna 
mała wieś używa języka polskiego, a mimo 
to połowa nabożeństwa odbywa się w tym 

„laków wcale, za wyjątkiem kolejarzy, policii 
i wojska, niema. Podobne wreszcie zjawisko. 
zachodzi w litewskich parafjach wasiuńskiej, 
h,oduciskiej, święciańskiej i innych pow. świę- 
ciańskiego, w których Polacy stanowią wybi- 
tną mniejszość. : 

Nie lepiej się dzieje z kapłanami litewski- 
mi, którzy niczem winowajcy, 

zgola pozbawidni parafji (ks. Karvelis). Cale 
mnóstwo księży, jako to ks. Michajłę, ks. 
Żeydisa, ks. Budziłę, ks. Paplauskasa i in- 
nych, przeniesiono do psrafij białoruskich, 
osadzając „w  parafjach litewskich Polaków, 
względnie Łitwinofobów, jak naprz. w Butry= | 
mańcach kS, Abarowicza, w Radunijch osła- 
wionego wroga Litwinów ks. Szczemirskiego, 
w Noczy—ks. Szyłejkę i t.d. Ponadto biskup, 
jakgdyby dla szykany, wyznacza do parafij 
litewskich nieumiejących po litewsku księży 
wikarych, którzy publicznie prowadzą robotę 
polonizacyjną, wystawiając na wzgardę język 
litewski, przekręcając go w niemiłosierny 
sposób podczas nabożeństwa i t. d. Wystar- 
czy przypomnieć osławionychą ks, Bazewicza, 
wikarego hoduciskiego, ks. Szgtejna, wiksre- 
go święciańskiego, a wreszcie ks, Romejkę, 
wikarego gierwiackiego, po którego przyje£- 
dzie rozpoczęły się w kościele gierwiackim 
bójki i wystąpienia prowokacyjne*. 
Jesteśmy jaknawiększymi przeciwni- 

kami prowadzenia jakiejkolwiek poloniza* 
cyjnej akcji śród Litwinów, jesteśmy prze” 
ciwni tembardziej akcji polonizacyjnej w 

— 

Kościele. Wydaje nam się, że opiaje całego 
h polskiego społeczeństwa opini 

nie wyłączając Narodowej Demokracji odła- 
mów politycznej myśli, tam gdzie się ona 
ujawnia (bo przyznać trzeba, że najczęściej 
nie ujawnia się ona wcale i—cudownie da- 
je się zastępować polityczną bezmyślnoś- 
cią) jest co do tego jednolita. Dlatego 
pewni, że narzekania „Keliasa* są całkiem 
bezpodstawne albo oparte Ena dążeniach 
odśrodkowych w stosunku do naszej pań- 
stwowości z ciekawością oczekujemy ko- 
munikatu Kurji, któryby wszelkie rozpro”   szył wątpliwości. 

1 zen ÓW przerzucani są 
ciągle z zbawidni para do białoruskiej, lub | 

języku, podobnież jak w Oranach, gdzie Pa-



  

Gdzie przyczyna? 
Ukrywający się pod pseudonimem 

*quidam* publicysta organu wileńskiej kcł- 

tunerji „Dziennika Wileńskiego” zamieścił 
wczoraj na łamach tego pisma artykuł 

wstępny, p. t. „Zatrważające objawy" po” 

ruszający ciężkie i niewdzięczne zagadnie- 

nie, mianowicie: kwestję wschodnich mniej- 

szości narodowych w Polsce i ich stosu- 

nek do państwowości, w której zamiesz- 
kują. Założenia myślowe autora Są na- 

stępujące. Pole stosunku z naszemi mniej- 

szościami narodowemi zmienia się wciąż 

na gorsze „i to w zatrważającem tempie*, 
bo Ukraińcy i Białorusini nie wahają się 
wysuwać postulatów niepodległościowych, 

które godzą w całość Rzeczypospolitej. 

Według p. Quidam stosunek ten ulegnie 

kardynalnej zmianie „gdy społeczeństwo 

dojdzie do głosu w rządzeniu państwem”. 
Jako przykłady pogarszania się sytu- 

acji z mniejszościami narodowemi w Pol- 

sce p. Quidan daje m. in. niedawny proces 
o zabójstwo kuratora szkolnego Okr. Lwow- 

skiego, . p. Sobańskiego, odbywający się 
obecuie w Wilnie proces Hromady oraz 
wypadki, kiedy działacze mniejszościowi 
zajmują stanowisko niepodległościowe, ka- 

rygodne według p. Quidam ze stanowiska 

polskiego kodeksu karnego. 
Postarajmy się w objektywnem świe- 

tle przedstawić zagadnienie, które porusza 

p. Quidam. Stosunek mniejszości narodo- 

wych do państwowości polskiej i odwrotnie 

nie jest idealny. Powiedzielibyšmy nawet, 
że jest wyjątkowo zagmatwany i, co głów- 

ne, zupełnie zapoznany. W każdym razie 

nie jest on gorszy, niż za czasów rządów 

Chjeno-Piasta. 

Skazanie morderców Šš. p. kuratora 

Sobańskiego na karę Śmierci nie jest żad- 
nem złem świadectwem dla obecnych rzą- 
dów w Polsce. Wprost przeciwnie, każe 

ono nam cofnąć się o kilkadziesiąt lat 

wstecz, do zaczątków tego wzajemnego na- 

prężenia stesunków polsko - ukraińskich, 
którego owoce zbieramy dzisiaj. 

Nad całokształtem ówczesnej polityki 
polsko-ukraińskiej w Małopolsce domino- 
wało osławione „Koło Polskie“, w prostej 

linji macierz niesławnej pamięci Chjene- 

Piasta". Polityka „Koła Polskiego* w sto- 
sunku do budzących się wówczas do życia 

narodowego Ukraińców w Małopolsce 
Wschodniej, była w stu procentąch nega- 

tywną. Posuwała się ona do tego, że ne- 
 gowała prawo kilkumiljonowej zwartej masy 

ludności, zamieszkującej Małopolskę Wsch., 
do miana narodu ukraińskiego, zwąc go 
ruskim, mówiącym różniącym się tylko 
nieco od polskiego języka narzeczem, ale 
w gruncie rzeczy wywodzącym się od 
wspólnego pnia— polskiego. 

Tego rodzaju polityka musiała wywo- 
łać reakcję ze strony zainteresowanego na- 
rodu ukraińskiego, musiała zrodzić bunt. 
Tym buntem była kula Ukraińca Sicińskie- 
go, która ugodziła w namiestnika Polaka. 
Tym buntem był rok 1918 — wojna pol- 
sko-ukraińska. Bo rok 1918 nie był wyni- 
kiem tylko szczucia Ukraińców przeciwko 
Polakom przez Austrję i Niemcy, jak to 
starają się wytłumaczyć obrońcy polityki 
narodowej. Rok 1918 był następstwem 
przedewszystkiem tej stuprocentowej nega- 
cji, która, jak każda nie licząca się z rze- 
czywistością negacja, rodzi zawsze bunt. 
Dalsze wypadki, które od tejo przełomo- 
wego momentu rozgrywają się w stosun- 
kach polsko-ukraińskich, a więc zamachy 
dywersyjne, sabotaże, a i, co zatem idzie, 
kary, jakie ich sprawców spotvkają ze stro- 
ny sądów polskich są już tylko konsek- 
wentnem rozwinięciem tej politycznej za. 
sady, którą obu narodom narzuciła szowi- 
nistyczna, niepoczytalna polityka sławetne. 
go „Koła Polskiego" w parlamencie „we 
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tydzień radjowy. 
liość audycyj literackich (czy też po- 

krewnych im) na radjostacji wileńskiej od 
ostatniego naszego „Tygodnia radjowego" 
wzmogła się znacznie. W tym tygodniu np. 
mamy je aż cztery (jedna w wykonaniu p. 
Juljusza Osterwy), plus piąta — transmito- 
wana z Warszawy. 

‚ Do audycyj literackich śmiało można 
zaliczyć i niektóre odczyty ze względu na 

ich temat. Dwa takie odczyty mamy jutro, 
w niedzielę. Jeden o g. 18 ej 35. „M. Bos- 
ka w poezji polskiej* wygłosi dr. Stanis- 
ław Cywiński, drugi o 19-ej 30 — sam p. 
rektor U. S. B. prof. dr. Stanisław Pigoń 

Bezpośrednio potem mamy także ode 
czyt, ale już z zupełnie innej dziedziny, 
nadesłany przez Warszawę, o dawnych i 
obecnych... Chinach, prof. Bohdana Rych- 
tera. Temat, zresztą, od paru lat ciągle 

jeszcze aktualny. 
W poniedziałek ciekawy bardzo od. | 

—К Ок 

Widniu“. Wprowadzanie tej zasady w žy= 
cie przez Ukraińców znajdywało o tyle u- 

sprawłedliwienie, że polityka stuprocento- 

wej negacji jeszcze do niedawna Święciła w 
Małopolsce odnośnie do tego narodu praw- 

dziwe triumfy. 
Taka sama, a nawet gorsza sytuacja, 

z różnicą tylko czasu, zachodzi 1 ц nas 

na ziemiach litewsko-białoruskich. Tło psy- 

chologiczne jest wymowną ilustracją jakie 

wytworzyła wśród mieszkańców naszych 

ziem ośmioletnia negatywna polityka „na- 

rodowa”, to tło, którego wymowną ilustra- 

cią jest z jednej strony rozgrywający się w 

Wilnie proces „Hromady* a z drugiej — 

stosunek przeciętaego Polaka do zasiada- 

jących w tym procesie na ławie oskarżo- 

nych — jest wiernem odbiciem stosunków, 

jakie u zaczątków antagonizmu  polsko-u- 

kraińiskiego obserwowało się w Małopol- 

sce Wschodniej. 

W tej sytuacji nie może się wydać 

dziwnem, że narody ukraiński i białoruski 

wysuwają hasła niepodległościowe, że „na- 
wet" p. Pawlukiewicz tłumaczy się, iź on 

również stoi na stanowisku niepodległości 

narodu białoruskiego. Trudno bowizm wy- 

magać od Ukraińca i Białorusina, by był 

przywiązany do państwowości, jaka go do 

niedawna traktowała jak obywatela dru- 

giej kategorji, do którego konstytucja i po- 

szezególne pozytywne ustawy „nie miały 

żadnego zastosowania. Wyrazem niezado- 

wolenia z niedawnej sytuacji wewnętrznej 
w Polsce było maksymalne hasło Ukraiń- 

ców i Białorusinów— niepodległość. 

Bezwątpienia hasło to nie pokrywa 
się z racją państwowości polskiej. Naszą 
jest jednak winą, że dotychczas nie potra- 

filiśmy się zdobyć na taką politykę, któ- 

raby wykiuczała separatystyczne dążenia 

omawianych przez nas grup mniejszościo- 

wych. Polityka ta w ciągu ostatnich dwóch 

lat uległa pewnym zmianom. Są wszelkie 

dane, że w dalszym ciągu będzie się ona 

rozwijać w tym kierunku, że po pewnym 

czasie obecna sytuacja należeć będzie do 

dalekiej przeszłości. Musimy się jednak 
zdobyć na politykę wyraźnie pozytywną, 
musimy wziąć rozbrat nawet z echem mniej- 

szościowej polityki obozu, któremu na tu- 

tejszym terenie tak niefortunnie patronuje 
p. Quidam. 

Niewątpliwie dalszy rozwój stosunków 
polsko-ukraińsko-białoruskich będzie długo 
musiał iść po linji wzajemnych ścierań, 

obustronnych wątpliwości i niedowierzań. 

Wcześniej jedaak czy później te wzajemne 

ścierania muszą być sprowadzone do 

wspólnego mianownika, z którego plus 
minus będą zadowolone obie strony. I 

wówczas nie będzie miejsca na separatyz- 

my ukraińskie i białoruskie, a przeciwnie 

obecne separatyzmy mogą się stać siłą 

przyciągającą dla swych braci, oddzielonych 

obecnie bolszewicką granicą, mogą zreali- 

zować myśl, jaka w roku 1920 przyšwie- 

cała Marszałkowi Piłsudskiemu, kiedy u- 

derzył na Kijów. 

Wszystko to jednak pod tym warun- 
kiem, gdy „społeczeństwo”, które ma na 
myśli p. Quidam, nie dojdzie nigdy w rzą- 

dzeniu państwem do głosu, gdy, przeciw- 

nie, państwem rządzić będzie społeczeństwo 

całe, a więcwraz z nami i Ukraińcy i Bia- 

torusini. lit. 

  

Z całej Polski. 

Tragiczny wypadek pod Pleszewem. 

POZNAŃ, 27-1V. (Pat). Wczoraj wydarzył 
się na lotnisku pod Pleszewem tragiczny wypa- 
dek. Przy puszczaniu w ruch motoru samolotu 
śmigło uderzyło instruktora lotniczego kpt. M. 
Siodę tak nieszczęśliwie, iż zabiło go na miejscu. 

Silne Iotaiciyo—10 potęga państwa! 

cżyt prof. Lutosławskiego z cyklu „O ma- 
terji", p. t. „Materja i technika“. W obec- 
nej, mocno zmaterjalizowanej epoce, cykl 
taki, zwłaszcza w ujęciu prof. Lutosław- 
skiego, jest wielce pożyteczny; szczególnie 
dla wyznawców (jakże licznych) złudy, że 
materja jest jedyną rzeczywistością, że po- 
za a a niema... 

otem egzotyczna sensacja! Trochę 
pośrednio wprawdzie ale R" Mia- 

A transmisja urządzanej w wielkiej 
auli ©. Warsz. uroczystości z racji poby* 

tu w Warszawie Jego królewskiej Mości 
Amanullacha, władcy Afganistanu. 

Tu maleńka dygresja. Ktoś może się 
uśmiechnąć ironicznie przy tej (powyższej) 
okazji. Afgamstan—ho! ho! Gdzie Krym, 
gdzie Rzym... Tak jednak nie jest. Wzorem 
dawnej Rzeczypospolitej, z szerokim, Ja- 
giellofńiskim czy Batorowym rozmachem 

zał aż z aa Wschodu... gdzie 
pono, jeszcze, lege ° 

beekistavio tylų, PiakiNii i   

JER WILERSKI 

Budżet Ministerstwa Komunikacji 

WARSZAWA, 27-IV. (Pat). Komisja 
budżetowa pod przewodaictwem pos. Вуг- 
ki zebrała się dziś na dalsze obrady. 

Z plenum Sejmu wpłynęły do komi- 
sji następujące wnioski: W sprawie kredy- 
tów dla drobnego rolnictwa, w sprawie 
pomocy dla ludności dotkniętej klęskami 
elementarnemi, w sprawie dlugoterminowe- 
go kredytu dla m. Husiatyna i okolic, w 
sprawie ustawy o kredytach dodatkowych 
za okres budżetowy 1927/28 wreszcie wnio- 
sek w sprawie noweli do ustawy emerytal- 
nej oraz petycja komitetu budowy pomni- 
ka ku czci poległych w Kowlu. 

Przemawiał następnie wiceminister 
komunikacji Czapski, wypowiadając się 
przeciwko proponowanemu przez referenta 
podwyższeniu niektórych pozycyj w dziale 
dochodów z ruchu osobowego i towarowe- 
go. Ruch pasażerski dalekobieżny — mó- 
wił Czapski — zależny jest od konjunktur 
gospodarczych, zaś ruch wycieczkowy Od 
pogody. W rachubę można brać  tyl- 
ko pierwszy. Słota w takim stopniu obni- 
ża frekwencję, że, gdy w dzień pogodny z 
dworca Głównego w Warszawie wyjeżdża 
przeciętnie 30 tys. osób to w dzień desz- 
czowy tylko 10 tys. 

Pozatem liczyć się należy z wzrasta- 
jącą konkurencją samochodów. Ruch towa- 
rowy zależny jest od ładunków masowych, 
a przedewszysikiem od przewozu węgla, 
Nie trzeba jednak zapominać — mówił 
p. wiceminister — że w Anglji przezna- 
czono 4 miljony funtów szterl. na dopin- 
gowanie eksportu z kopalń angielskich, co 
może odbić na naszym przewozie. Co się 
zaś tyczy przewozu drzewa nie wykazuje 
on już tej prężności wywozowej, jak po- 
przednio, a wreszcie otwarcie drogi przez 
N'emen spowoduje, że cały ładunek pój- 
dzie na Kłajpedę. 

Powiększać przeto przewidywanych 
dochodów z tytułu ruchu towarowego tak- 
że nie można. Wartość zasobów kolejo- 
wych waha się obecnie między 175 a 210 
miljonów złotych. Wysokość tych zapasów 
tłumaczy się gromadzeniem podkładów i tp. 
M-stwo wysłało specjalną komisję d!a zba- 
dania magazynów, znaleziono pewne nie- 
właściwości, były materjały, które nie mają 
obrotu i które trzeba zlikwidować. W bie- 
żącym roku rzeczta będzie ostatecznie zli- 
kwidowana. Koszta własne bardzo trudno 
jest obliczyć. W przedsiębiorstwach prywat- 
mych istnieją specjalne biura dla tych ce- 
łów. Następnie wicemin. Czapski omawiał 
sprawę budżetowania i sprawę komercjali- 
zacji kolei, dzjąc przytem wyjaśnienia w 
sprawach, poruszanych przez poszczegól- 
nych posłów, a mianowicie w sprawie Or- 
bisu, w sprawie zakupu podkładów i zaku- 
pu taboru dla kolei. Stwierdza przy tej o- 
kazji, że fabryki nasze mimo, iż pracują na 
droższych surowcach są w rezultacie tańsze 
od zagranicznych. Odpowiada dalej na za- 
rzuty, jakoby M-stwo przeszkadzało w pra- 
cy inspekcji głównej. Zarzut ten jest nieu- 
zasadniony, inspekcja główna podlega bo- 
wiem bezpośrednio Ministerstwu i jego or- 
ganom. i н 

Dyrektor Depariamentu Administra- 
cyjnego M-stwa Komunikacji, inż. Gałecki 
dawał następnie wyjaśnienia w sprawach 
personalnych. Stwierdził, że pod względem 
personalu koleje nasze osiągnęły właściwą 
normę. Stopień korzystania z urlopów zna- 
cznie się powiększył mimo zmniejszenia 
personelu, co Świadczy o ulepszonej orga- 
nizacji kolejnictwa. Niesłusznym jest zarzut, 
jakoby M-stwo łamało obowiązujące usta- 
wy, ale rodzaj pracy w kolejnictwie jest 
taki, że np: ustawy o 8 godzinnym dniu 
pracy niekiedy nie można z całą šcislošcią 
stosować, podobnie ze względów formal- 
nych i zaszdniczych nie można przyznać 
dodatków mieszkaniowych dla pracowni- 
ków nieetatowych. 

Następnie zabrał głos dyrektor depar- 
tamentu mechanicznego inż. Skupiewski i 
dawał wyjaśnienia w sprawie premji od 
zaoszczędzenia węgla i w sprawie szmelcu 
żelaznego. Na zarzut pos. Kuryłowicza, że 
M stwo mało się troszczy o wynalazki za- 
graniczne i krajowe, dyr. Skupiewski Od- 
powiada, że nie ma żadnego poważniejsze- 
go wynalazku w tej dziedzinie o którymby 
M-stwo nie wiedziało i któregoby nie pró” 
bowało, Dzięki okólnikowi wydanemu przez 
M-stwo o konkursach na wyra!azki dla 
polepszenia urządzeń kolejowyca sporo   
co jest mało znane, a co, będąc w Wilnie, 
bezwzględnie trzeba poznać, t. j. o „Muze- 
um Etnograficznem U. S. B. (Zamkowa 
11, g. 11—13—14, prawie codzień) po- 
wie asystentka etnografjj w U.S. B. p. 
Znamierowska Priifferowa. 

Wtorek—uwagi maturzyści! Odczyt 
dla Was, transmitowany z Warszawy o g. 
15-ej 30. O g. 16ej zaś p. dyr. Studnicki 

j pędzie mówił o czemś bardzo ciekawem, 
szczególnie zajmującem dla tych, którzy 
się przeszłością Wilna i wogóle Ziem b. 
W. Ks, Lit. interesują, a mianowicie „O 
polskości dawnych zabytków prawosław- 
nych na Ziemiach Wschod, Rzplitej*. Pi- 
saliśmy O tem w swoim czasie, w  $рга- 
wozdaniu z jednej ze „Śród Literackich”, 

W Środę — znów odczyt dla matu- 
rzystów, o tej samej porze co i poprzed- 
niego dnia. O g. 16-ej 55., odczyt prof. 
Lutosławskiego z tego samego cyklu co i 
poniedziałkowy „O ascezie*. Asceza... Sam 
ten wyraz nasuwa czytelnikowi przed oczy   Ale do rzeczy. 

O g. 19-ej 85 inny odczyt, o czemś, 
jego wyobraźni bladego mnicha ze Średnio- 
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Prace Sejmu. 
ludzi przystąpiło do pracy i na ostatnim 
konkursie komisja fachowców rozpatrywała 
12 projekty z których 34 uzyskało odzna” 
czenie i wynagrodzenia pieniężne od 200 
do 600 zł., oczywiście nie jako wynagro- 
dzenie za patent. 

Jeden z tych wynalazków, automa- 
tyczne sprzęgło inż. Sokołowskiego rozwa- 
żany jest na konierencji w Brukseli na 
równi z innymi zagranicznemi tego rodzaju 
wynalazkami. Specjalną uwagę poświęciło 
M stwo automatycznemu  zatrzymywaniu 
parowozów na sygnał: „stóję. Co do prób 
spalania miału w parowozach, to parowo- 
zy po okupantach mają zbyt małe pale- 
niska, ażeby nadawały się do opalania tego 
rodzaju produktem. Na parowozach więk- 
szych używa się nie miału wprawdzie, lecz 
b. drobnego węgla. 

Nastepnie podsekretarz stanu w 
M-stwie Skarbu rodyński oŚwiadczył co 
następuje: pan referent i pos. Chądzyński 
postawili wnłosek i zamierzające do po- 
większenia wydatków o 23 milijonów, a 
jako pokrycia żądają równoczesnego pod- 
wyższenia dochodów z M-stwa Komuni- 
kacji, opierając się na wyniki z roku 
1927—28. Oświadczyłem już, że można 
podnieść dochody o 11 miljenów, a sumy 
tej użyje się na wydatki, które opierają się 
na tytułach prawnych już istniejących. Na- 
leży pamiętać, ża dochody brutto, oparte 
na wynikach z r. 1927—28, który był ro- 
kiem konjunktury, nie mogą obecnie być 
podnoszone. Dalsze podwyższanie strony 
dochodowej musiałoby bowiem być uznane 
za podwyżkę papierową. Jest jeszcze druga 
droga: ażeby zmniejszyć iuwestycie, ale nie 
potrzebuję dodawać, że nie jest korzystne 
zmniejszanie inwestycyj na rzecz wydatków 
eksploatacyjnych. Wobec zmniejszenia się 
wpływów celnych będziemy musieli żądać, 
ażeby preliminowana od kolei suma 73 
miljonów złotych była wcałości wpłacona 
do skarbu. Należy więc obecnie raczej 
zmniejszyć i ograniczyć wydatki, aniżeli 
budżet podwyższać w stronie dochodowej. 

Nastepnie przemawiał sprawozdawca 
budżetu Kaczanowski, oświadczając, że za: 
proponował podwyżkę dochodów, opiera- 
jąc się na wynikach eksploatacji z r. 1927- 
28. Co do eksportu węgla, to referent pod- 
trzymuje swoją kalkulację, która uwzględ- 
nia przeciętną stawkę taryfową, wyłączoną 
przez M-stwo. 

Po omówieniu przez referenta spra- 
wy pokładów, sprawy Orbisu, oraz łomu 
metalowego przystąpiono do głosowania. 
Przedewszystkiem przeniesiono do dziełu 
administracji pozycję żeglugi powietrznej, 
następnie oprócz wniosków rządowych 
przyjęto następujące wnioski, które dotych- 
czas nie zostały jeszcze uzgodnione z rzą- 
dem, mianowicie wniosek pos. Korneckie- 
go o skreślenie z działu subwencje na 
przedsiębiostwa kwoty 2 miljonów złotych, 
wniosek referenta o podwyższenie czynszu, 
najmu i dzierżawy o 260,000 zł., wniosek 
pos. Chądzyńskiego o skreślenie z opłat 
emerytalnych 100 zł. i skreślenie z docho- 
dów służby sanitarnej 144,000. Wniosek 
tegoż posła o skreślenie z pozycji na pa- 
liwo dla parowozów kwoty 2 500.000 zł. 
W pozycji 173 miljony na naprawę taboru 
rząd domaga się zinniejszenia o 6.720.000 
zł., komisja jednak na wniosek referenta 
skreśliła 3.720.000, przekazując tę sumę na 
premje warsztatowe. Uchwalono' wniosek 
jednego z posłów 0 skreślenie 4.000,000 
miljon. na przeniesienie dyrekcji radom- 
skiej do Chełma, wniosek pos. Chądzyń- 
skiego o podwyższenie pozycji na budyn- 
ki mieszkalae i budynki dla celów huma- 
nitarnych © 1.000,000, pozatem na wnio- 
sek pos. Koraeckiego dokonano wyboru 
podkomisji, złożonej z 7 osób dla zabada- 
nia umów, zawartych przez kolej o pod- 
kłady kolejowe i o naprawę taborów. W 
skład tego podkomitetu weszli posłowie 
Cieplak Stadnicki, Kuryłowicz, Socha, 
Szydłowski, Jasiukowicz, Suda. Na tem 
posiedzenie zakończono i zarządzono przer- 
wę do godz. 5 pp. 

Budżet M-stwa Poczt i Telegraf. 
WARSZAWA, 27 IV. (Pat). Na po- 

południowem posiedzeniu sejmowej komi- 
sji budżetowej rozpoczęły się obrady nad 
budżetem Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 
Min. Miedziński wywodził, że inwestycje, 
jakie są potrzebne nie mogą być pokryte 
z normalnego budżetu i dopiero po zaciąg- 
nięciu pożyczki zagranicznej okaże siz moż- 

niem. Nie o taką wszakże tu chodzi asce- 
zę (choć i o niej zapewne Prelegent wspo- 
mni) negatywną — ale O ascezę jako O 
walkę zwycięską ducha z materją pro- 
wadzącą do wzmocnienia go przy jednocze- 
snem rozwijaniu zdrowego i tięknego  cia- 
ła—to jest istotna, najwłaściwsza asceza. 

O 17-ej 20 — recytacje p. Juljusza 
Osterwy. 

O 17-ej 45 — „O polskim stylu mu- 
zycznym* powie p. dr. Tadeusz Szeligow- 
ski. Wkrótce potem kwadrans akademic- 
ki transmitowany na całą Polskę. 

Święto 3 maja jest uroczyście obcho- 
dzone i w radjo. Rano o 10-ej 15 mamy 
nabożeństwo z Katedry poznańskiej, zaś 
popoł o g. 14-ej 30 audycję literacką p. 
t. „3 maj” w wyk. p. Haliny Hohendlin- 
ger i p. Karbowskiego z Reduty. 

O 17-ej 45 druga audycja literacka 
transm. z Warszawy, zaś o 19-ej 20 opera 
„Zygmunt August" Joteyki z Poznania. 

W piątek znów o 15-ej 30 odczyt dla   maturzystów, o 16eį 30 audycja dla dzie- 

wiecza, umartwionego postem i biczowa- |ci — „3 maj w poezji polskiej* — p. H. 

ność dokonania takich zmłan, które po- 
stawiłyby naszą pocztę na wyżynie tego 
resortu. Główną troską jest usprawnienie 
telefonów. Naprawa różnych braków wy- 
maga jednorazowego wielkiego nakładu. 
Są pewne zaofiarowania z związku z оре- 
racjami kredytowemi. Celem załatwienia 
ich spraw trzeba będzie na głównych lin- 
jach przejść od przewodów nadziemnych 
na system kablowy. Wówczas znikną te 
różne dolegliwości, uczuwane powszechne 
w ruchu telefonicznym. M-stwo posiada 
pewną część pożyczki amerykańskiej już 
zawartej Oraz znajduje się w  pierwszem 
stadjum rokowań o pożyczkę specjalną na 
ten cel. Zwiększenie dochodów po części 
pochodzi z podwyžki oplai pocztowych, te- 
legraficznych, telefonicznych i radjowych. 
Nsdwyżka budżetu wynosi przeszło 20 mil- 
jonów i jest wyższa o 11 milionów niż 
preliminowano w roku ubiegłym. Faktycz- 
nie osiągnięto w roku zeszłym 26 miljo- 
nów złotych, a do skarbu państwa wpła* 
cono 15 miljonów. 

Sprawozdawca pos. Socha (Str. Chł.) 
zaznacza, że M-stwo zawarło z innemi kra- 
jami 12 umów w sprawach pocztowych i 
że w porównaniu do r. 1926 ruch poczto- 
wy wzrósł o 7,5%, telefoniczny o 20%, tele- 
graficzny o 2,5%, gdy liczba pracowników 
blisko o 3%. Referent wniósł do budżetu 
szereg poprawek. 
Wice - minister skarbu  Grodzyński 

sprzeciwił się specjalnie wnioskowi, ażeby 
zaległe ryczałty M-stwa wstawić do docho- 
dów. Pos. Wyrzykowski. (Wyzw.) wskazy- 
wał na konieczność założenia agentur pocz- 
towych w urzędach gminnych. Pos. Cioł- 
kosz (PPS.) z uznaniem podnosi zasługi i 
ofiarność pracowników poczt telegr. i telef. 
i w imieniu swego stronnictwa zgłasza sze- 
reg poprawek, proponuje zmniejszenie — 
wpłat do skarbu, a w końcu domaga się 
wyjaśnień od ministra poczt w sprawie 

|wprowadzenia liczników telefonicznych i 
poddaje ostrej krytyce sprawę wprowadze- 
„nia nowych aparatów w Krakowie. 
| WARSZAWA, 27.IV (Pat). W dal- 
szym ciągu posiedzenia komisji budżeto- 
wej przemawiał wice-minister Dobrowolski 
następnie dyrektor departamentu Heimann 
wreszcie powtórnie min. Poczt i Telegra- 
fów Miedziński, który odpierał zarzuty w 
sprawie liczników. Na tem posiedzenie 
dzisiejsze zamknięto. 
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nalnyt. 

(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj u prezesa Klubu Współpracy 

z Rządem pułkownika Sławka odbyło się 3 

zebranie przewodaiczących Kół Regjona!- 

nych, na którem zostały wygłoszone ref:- | 

raty o organizacji pracy na terenie. 

Została utrzymana zasada tworzenia 

Kół Regjonalnych wojewódzkich, jedynie z 4 

kilkoma wyjątkami jak np. Koło Regjonal- 

ne w Małopolsce Wschodniej, które obej 
mować będzie 3 województwa. 

Zebranie przewodniczących Kół Rega: | 

  Niestety Koło Wileńsko Nowogródzkie | 

nie zachowało jedności i ma być podzielo- | 
ne na dwa kołą. ; 

Nal2žy zaznaczyć, że większość człon* 

za współpracą wspólną 

wspólny regulamin. 
Zmiany zaszłe wczoraj należy przypi- | : 

sać temu, iż przewodniczący Koła Wileń- 
sko- Nowogródzkiego poseł Jan Piłsudski 
był zajęty w komisji prawniczej, wobec 
czego nie mógł być obecny ra zebraniu u 

pułk. Sławka i reprezentować tam stano | 

wiska większości członków Koła. Wileńsko- 
Nowcgródzkiego. 

Prawdopodobnie wczorajsze decyzje 

będą mogły ulec rewizji—wymaga bowiem 

tego wspólne dobro zainteresowanych obu | 

województw wschodnich. 3 

i juž przijeto | 

  

Popierajcie przemysł krajowy. 

Hohendlirgerówny. ш: 
O 16-ej 55, znany na gruncie wilef“ || 

skim i ceniony poeta p. Jerzy Wyszomir” 
ski będzie recytować swcje-utwory, a po” 
tem prof. Rydzewski da przegląd dotych* 
czssowych ciekawych „Badań regjonalnych 
w z. Transmisja na inne polskić 
stacje. 3 

O 17ej koncert popoł. (85 pp. ork.) 
Strzelców wileńskich. Nieco później skrzym” 
ka pocztowa p. Hulewicza, jak zwykle. | 

, „O ochronie przyrody" wygłosi pre” 
lekcję prof. Mieczysław Limarowski, de” | 
Państw. Kom. Ochr. Przyrody na Wileń” 
szczyznę. Temat ogromnie na czasie zwłś” L 
szcza wobec szeregu aktów barb: rzyńskić,. ь 

Al 

   

w okolicach Wilna nawet, jak np. wycię! 
kawału lasu w Trynopolu i inn. 1 i 
nabożeństwo z Ostrej Bramy, a po kąd” 
ku dla pań audycja literacka poświęconć 
twórczości Elizy Orzeszkowej w wyk af“ — 
Reduty. 

Na tem ten ciekawy „Tydzień” koś” 
czymy.   

S. Kl=ski. 

ków tych dwu kół na swoich poprzednich | 
wspólnych posiedzeniach wypowiedziało się | 
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"nego punktu nie jest konieczne prowadze- 

logika obowiązują jednakowo oskarżonych, 

"dysław Kamiński — dslegat Centralnego 
Związku Osadników i b. sekretarz Rady 

_ Na osadnictwo wojskowe 

+. ników) 

   

42 dzień procesu. 

W dalszym ciągu trwa ekspertyza 
ksiąg buhalteryjnych białoruskiego banku 
kooperatywnego w Wilnie. 

Prok. Rauze, Czy istotnie trzeba było, 
aby pozostały rezerwy w banku w wyso- 
kości 40%? 

Biegły Rakowski. W latach 1925—26 
wobec spadku waluty wymagane były 40% 
rezerwy. Bank białoruski w tej "wysokości 
rezerw nie posiadał. 

Biegły Botta. Ja nie znam i nie spot- 
kałem się z takimi przepisami, któreby na- 
kazywały zachowywanie 40% rezerw. 

Mec. Petrusewicz i Krzyżanowski. 
Proszę biegłego Rakowskiego, wskszanie 
ustaw skarbowych ewentualnie artykułu 
kodeksu współdzielczego nakazujących za- 
chowywanie 40% rezerw, 

Biegły Rakowski odpowiada, że był 
to tylko zwyczaj stosowany na terenie Wi- 
leńskiego Związku Rewizyjnego. 

Mec. Petrusewicz. Czy niestosowanie 
s'ę do tego zwyczaju, zaszkodziło intere- 
som białoruskiego banku? 

Biegły Rakowski. Nie szkodziło, a 
odwrotnie sprzyjało rozwojowi banku. 

Prok. Rauze. Czy był taki dzień, by 
saldo wynosiło 800 dol.? 

Biegły Rakowski. Zdałe mi się, że 
największa suma wynosiła 500 dolarów. 

Obrona. Ile przekazów było z Banku 
Tranzytowego w Rydze? 

Mec. Krzyżanowski. Czy zyski 
wprowadzone do księgi głównej? 

Biegły. Tak, były wprowadzane. 
‚ Mec. Krzyżanowski. A więc tendencji 

ukrywania jakichkolwiek sum nie było? 
Biegły. Nie. 
Mec. Petrusewicz. Księgi wekslowej 

nie było, ale czy można ustalić w innych 
księgach operacje wekslowe? 

Biegły. Tak, operacje te można cał- 
kowicie ustalić. 

Mec. Petrusewicz. Czy są przepisy 
represyjne za nieprowadzenie księgi wek- 
slowej? 

Biegły Rakowski ?? = 
Biegły Botta. Do tych operacyj, jakie 

prowadził bank białoruski nawet z formal- 

SĘ 

nie specjalnej księgi handlowej. 

Sędzia Borejko, prosi Osk. Ostrow- 

skiego o wyjaśnienie historji powstania 

banku. | | 

: Osk. Ostrowski w długiem przemó- 

wieniu wyczerpująco i rzeczowo wyjaśnia 

historję powstania banku. Spóltwórcą ban- 

ku był pos. Jaremicz, który później się wy 

cofał dzięki rozbieżności poglądów na cele 

banku. Działanie arytmetyczne i zdrowa 

jak oskarżycieli. Prosi więc Sąd o zbada- 

    
t Białoruska - Włościańskie 

  

  

  

Ratotniczej Hromady. 
go u Bunimowicza. . 

. Mec. Krzyżanowski, prosi Sąd o zba- 
danie wymienionych przez Ostrowskiego 
materiałów. Sąd po krótkiej naradzie wnio- 
sek mec. Krzyżanowskiego oddalił, uważa- 
jąc. że wyjsśnienia biegłych, jak i oskarżo- 
nych kwestję banku w dostatecznej mierze 
wyjaśniają. : 

Mec. Petrusewicz prosi o dołączenie 
do akt sprawy listów Pigulewskiego, b. dyr. 
gimn. białor. w Dyneburgu, w których ten 
informuję o sposobie, w jaki należy wejść 
w porozumienie z bankiem tranzytowym 
w Rydze. Listy te stwierdzają, że inicjatywa 
pochodziła od Pigulewskiego. Obecnie Pi- 
gulewski jest urzędnikiem łotewskiego Mi- 
misterstwa Finansów. $ 

Mec. Krzyżanowski. Prosi o dołącze- 
nie zestawień kasowych banku za 1925, 
1926 i 1927r. Sąd mimo sprzeciwu p.prc- 
kuratora dokumenty te postanowił dołączyć 
do akt sprawy. Na tem ekspertyzę buchal- 
teryjną zakończono. 

Ekspertyza broni. 

W obecności biegłego kpt. 3 p. a. c. 
Wołowicza, Sąd przystępuje do ekspertyzy 
broni. Ekspertyza ta budzi zainteresowanie, 
gdyż powszechnie spodziewano się wielkiej 
ilości broni, bo przecie miało nastąpić na 
wiosnę powstanie zbrojre, bo i w toku 
przewodu mówiono o pakach broni, a na- 
wet o karabinach maszynowych. Spotkało 
wszystkich rozczarowanie. 

Na pierwszy cgieńń poszła strzelba 
myśliwska, róg z prochem, Śrut, naboje ka- 
rabinowe. Biegły na pytanie Sądu odpo- 
wiada, że jednorurka jest przestarzałego ty- 
pu niezdolna do użytku, a co do naboi to 
mogą one pochodzić z 1920 r. Proch z 
naboi mieszany z prochem myśliwskim 
mógł być używany. Si 

Przew. Owsianko. Czy nie należało 
smarować naboi tłuszczem, by w takim 
stanie zachowały się? 

Biegły. Smarowanie tłuszczem jest 
obecnie przechowywaniem  nieprzepiso- 
wem. 

Przew. Owsianko. Skąd pochodzą na- 
boje francuskie? 

Biegły. Karabinów francuskich używa- 
ła w r. 1920 nasza armia. 

Następnie przystąpiono do eksperty- 
zy broni znalezionej podczas likwidacji K. 
P. Z. B. w Telechanach-"a dołączonej do 
tej sprawy decyzją sędziego Śledczego. O- 
gółem było 9 karabinów, znalezionych u 
poszczególnych osób, z tego 4 karabiny 
niezdolne do użytku -+ 5 zaś zdolnych, ale 
po gruntownem oczyszczeniu, naoliwieniu 
it. d. dalej z lufą obciętą i paczkę naboi. 

Jeden z karabinów fabrykowany w r. 1920 

typu rosyjskiego, wszystkie inne w 1915   nie ksiąg znajdujących się w Izbie Skarbo- 
wej, banku i rachunku banku białoruskie- 

  

oraz w dawniejszych latach. Amunicja po- 
chodzi z r. 1916. 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
VI-ty Walny Zjazd Osadników powiatów wi- 

lejskiego i mołodeczańskiego. 
w Wilejce powiatowej odbył się VI ty! ski i Kopczyński. 

Walny Zjazd Osadników powiatów wilej- 
skiego i mołodeczańskiego, na który nad- 

zwyczaj licznie zjechali osadnicy cywilni i 

wojskowi obydwu powiatów. 

Jednocześnie zapowiedziana była pierw- 
Sza na naszym terenie uroczystość wręcze- 

dawczych. 
Na Zjazd przybyli m. i. poseł Włe- 

Wojewódzkiej Osadników w Wilnie — ora? 
przedstawiciele władz i społeczeństwa ze 

starostą wilejskim na czele. | 

- Zjazd powitał w imieniu powiatowe- 

go Związku Osadników— prezes Zarządu— 

p. Boczoń, poczem do prezydjum powo- 

łani zostali p. p. Bąbik, Szymankiewicz i 

Po przemówieniach powitalnych przy- 
stąpiono do składania sprawozdań z dzia- 
łalaości poszczególnych władz Związku 
oraz Kół, jak równieź z działalności osad- 
uików w pracach społecznych i samorządo- 

wych i t. p. oraz na Toli. 

W obydwu wspomnianych powiatach— 

ilość osadników zarejestrowanych w P. Z. 

ków wojskowych i 328 cywilnych. Na ogól 

ną ilość 545 osadników — zaledwie 17,25% 
stanowią element zamiejscowy, t.j. pocho 
dzący z innych dzielnic Polski = pozostali 
zaś, to ludność miejscowa. 

Osadnicy wraz z rodzinami 
2.275 osób. 

Pod względem zabudowań — działki 

liczą   Nowicki. Sekretarzowali p. P. Ciepielow- przedstawiają się następująco: 
  Dz 

  
  
  

  

  

  

  

      

Lino 14 SBB "DSR SKR ÓW 

zywe wybudowanych | których budowę roz- 

2 działką poż przez osadników | Razem | poczęto przez osadn.| Razem 

"wojsk. | cywilnych | wojsk. cywilnych wojsk. _ | ćywilnych 

° 90 22 437 444 993 53 109 162 

            
  

Procentowo wypada na jednego osad- 

— nika wojskowego 2,4 budynków, па osad- 
mika cywilnego 1,4. Porównując stan ZA- 

budowasia osad z chwilą objęcia ich przez 
Osadników ze stanem obecnym, widzimy 

różnicę, sięgającą blisko 500% przy Osad- 
mlctwie wojskowem, natomiast па dzial- 

kach osadników cywilnych procent ten 

н REA 2.000. 
6iny obszar ziemi, rozparcelowany 

Wśród KAJKÓW. wynosi 6.9:2.9690 ha, 

z czego z parcelacji do at A i i 
та {пе 4 5 Z z parcelacji prywatn E ida po: 

Wiatach da 4.260,2165 ha, pozostałe 
2.652,1525 he zajmuje osadnictwo cywilne. 
(Cyfry te dotyczą wyłącznie osadników za- 

rejestrowanych w Powiat. Związku Osad- 

Pomoc państwowa w postaci pożyczek 
długoterminowych w ciągu SDE r: 
Wynosi: dla osadników wojsk. zł. 100129 
Šu osadników cywilnych zł. 160.150, ra 

zł. 320.275. 

Ji I wojskowi biorą udział Wpfacach spo- 

władzach poszczególnych organizacyj. Z o- 

gólnej ilości około 80 instytucyj spółdziel- 

czych i społecznych na terenie obydwu 

powiatów—16 organizacyj zawdzięcza pow- 

stanie swoje wyłącznej pracy osadników. 

© W pracach samorządów gminnych i 

powiatowych udział bierze 31 osadników, 

z których 6 na stanowiskach wójtów gmin, 

6 sekretarzy gminnych, 11 członków Rad 

Gminnych, 6 czł. sias 1 2 pracownik. 
owiatowych. 

MET pośród poszczególnych Kół Osadn. 

najintensywniej pracuje Koło Kraśne nad 

Uszą w pow. mołodeczańskim, CE 

krawo wyróżniasię z pośród innych. sia o 

to liczy 24 czł., a na terenie jego Z ropę 

zostały i funkcjonują należycie: 5) 

Rolnicze, 2) Ludowy Bank spatšsiciaų, ) 

Spółdzielnia mleczarska, 4) Kółko kon z 

obór, 5) Spółdzielnia rolniczo-handlowa, 
Spółdzielnia przetworów OwOcow., 7 ta- 

cja czyszczenia nasion, 8) Dom Lu yt da 

9) Straż Ogniowa, 10) Amatorskie Kółko 

Teatra!ne i t. p. | JEJ 0 ii     łecznych i spółdzielczej— bądź jako człon- 
kowie zwyczajni — bądź też w zarządach i 

36 50 0 sprówośddh 
Po przerwie obiadowej dyskutowano 

ników na osadach. 

dłuższy czus nad kwestją podziału obydwu 

"KU RJ BR WI LEEĘ N 

O. wynosi 545 osób, z czego 217 osadni- | 
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* 

Dziś i jutro, Si Kursy języka litewskiego. Światowej sławy psycho-grafolog i telepata, 
redaktor 

SG bER-G2K0bNLA 
oraz słyhne medjum Evigni Rara przyjmują 
prywatnie od 9-ej rano do 8-ej wieczorem 

w hotelu „BRISTOL“, II p., pok. 14. 

Przesiłość! —— Teraźniejszość! — Przytok! 

zowiatów i wrezulta.je uchwalcno oddzie- 
lić powiat mołodeczański od P.Z.O. w Wi- 
lejce 1 założyć Powiatowy Związtk Osadn. 
na pow. mołodeczański z siedzibą w Me- 
łodecznie. 

Przed wyborami co zarządu głos za- 
brał kol. pos. Kamiński, który w dłuższem 
przemówieniu swojem st»ierdził, iż rezul 
taty pracy ustępuiącego zerrądu P.Z.O. są 
dodatnie i odczytane sprawozdanie wska- 
zuje, że P.Z.O. w Wilejce się odrodził. 

Następnie przystąpiono do wyborów 
zarządów, do których wyb”ani zostali: ra 
powiat wilejski kol. Fr. Rusiecki, wójt gm. 
budsławskiej, jako prezes, kol. K. Boczoń, 
jako wicepr. i kol. Bąbik, jako członek za- 
rządu. W skład zarządu pow. mołodeczań - 
skiego weszli koł.: Szymankiewicz M., wójt 
gm. Kraśne, jako prezes, Domagalski J. i 
Kopczyński, jako członkowie zarządu. 

Na wniosek kol posła Kamińskiego 
zjazd uchwalił opodatkować się na kupno 
sztandaru dla C. Z. O., a podczas zainicjo- 
wanej dorażaej zbiórki zebrano zł. 46.60 i   
1 lir włoski. _ 

O g. 22 przewodniczący zamknął wal- 
ny zjazd, a zebrani po odśpiewaniu „Pier- 
wszej Brygady* i wzniesieniu okrzyków na 
cześć Marszałka Piłsudskiego rozjechali się. 

W. M. C—ski. 

posiedzenia Rady Wiejskie 
Na onegdajszem posiedzeniu Rady 

Miejskiej w zastępstwie prezydenta miasta 
Folejewskiego, który wyjechał do Poznania 
na otwarcie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich przewodniczył wiceprezydent 
Czyż. Przed rozpoczęciem porządku dzien: 
nego wpłynął wniosek nagły p. Dzidziula 
domagający się, by z racji zbliżającego się 
święta 1-go maja obecną ulicę Wileńską 
przemianowano na „ulicę 1 Maja”. Wnrio- 
sek swój r. Dzidziul uzasadniał tem, że w 
walkach o wolność Wilna wybitne role o- 
degrali robotnicy, co zdaniem mówcy jest 
niezbitym argumentem dla przyjęcia tego 
wniosku. Po krótkiej dyskusji zdecydowa- 
no wniosek przesłać do zaopinjawania do 
komisji. | 

Porządek dzienny posiedzenia otwarto 
sprawą przeniesienia z jednej pozycji kre- 
dytów budżetu 1927-28 roku do drugiej. 
W sprawie tej Reda Miejska jednomyślnie 

| zaakceptowała stanowisko Magistratu. Rów- 
nież przychylnie przyjęto następny wnio- 
sek Magistratu, w sprawie konieczności 
zmniejszenia planu robót inwestycyjnych 

|ze względu na to, że w ostatniej chwili 
Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się 
udzielić gminie m. Wilna pożyczki 1 mi- 
ljonowej, zamiast przyrzeczonych 4 miljo- 
"now Zl. 

Daleį rozwiązana byla sprawa zacią- 
gnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego 
3-ej zrzędu pożyczki w sumie 50.000 zł. 
na drobne remonty domów. Po krótkiej 
dyskusji Rada Miejska upoważniła Magi- 
strat do wszczęcia starańń w kierunku zrea- 
lizowania swego wniosku. 

Szersza dyskusja rozwinęła się nad 
sprawą ustalenia godzin handlu. Zaznaczyć 
tu należy, iż dnia 22 marca r. b. wydana 
została przez Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej specjalna ustawa, regulująca go- 
dziny handlu. W myśl tej ustawy ostatecz- 
na decyzja w tej sprawie powierza się 
władzom |-szej instancji (w Wilnie Staro- 
stwo Grodzkie). Radzie Miejskiej zaś przy- 
sługuje jedynie prawo wydania swej opinii. 
Po zreferowaniu całokształtu sprawy wy- 
wiązuje się dłuższa dyskusja, w której głos 
zabierają przedstawiciele prawie wszystkich 
ugrupowań. R 

° № dniu 14 kwietnia dla zasiągnięcia 
opinji stron zainteresowanych, w lokalu 
Magistratu odbyła się konferencja, w któ- 
rej udział wzięli przedstawiciele sfer han- 
dlowych i przemysłowych. jak zarówno 
przedstawiciele Związków Zawodowych. W 
wyniku tej konferencji oprzscowany został 
przez Komisję Giospodarczą projekt przed- 
łużenia godzin handlu. Dotyczy on prawie 
wszystkich zakładów handlowych i prre- 
„mysłowych. W myśl nowego projektu go: 
dziny handlu w niektórych zakładach han- 
dlowych jak naprzykład w sklepach spo- 
żywczych przedłużają się do 12 godzin pra- 
cy na dobę. _ | 

Po dłuższej dyskusji Rada Miejska 
większością głosów projekt Komisji Gospo- 
darczej zaakceptowała.: Ostateczną jednak 
decyzję w tej sprawie wyda Starostwo 
Grodzkie. | 

Zkolei Rada Miejska jednomyślnie 
uchwaliła przyjąć do depozytu, na przeciąg 
lat 5-ciu bibljotekę Stowarzyszenia Nauczy- 
cielstwa Polskiego w Wilnie. | 

Zaaprobowano również decyzję Ma- 
gistratu umarzającą komorne Towa wu. 

rar ul. św. Anny za rok 
ubiegły. ' 

Ostatnim wreszcie punktem porząd- 

AAA © tn b ka 
i do Komisji Gospodarczej. Wybrani zo-   stali przez aklamację radni Kanclerz I 

Bartnicki. i 

Zapisy przyjmują się codziennie za wyjątkiem świąt od godz. 6-е] | 
do 9-ej wieczorem w lokalu kursów przy ul. Filipskiej 12 (gimnazjum 
litewskie). Opłata (wraz z wpisowym) 15 zł. miesięcznie. 

Informacyj udziela się od 6—9 wieczorem w lokalu kursów. 
Zajęcia rozpoczną się 1 maja r. b. o godz. 6-ej wieczorem. 

Kierownik 1331-1 
  

NA SREBRNYM EKRANIE. ; 

Na obozy letnie „Błękitnej Jedynki". 
Staraniem Koła Przyjąciół Drużyny Har- 

cerskiej „Błękitnej Jedynki* przy gimnazjum im. 
Kr. Żygmunta Augusta, wyświetlony zostanie w 
niedzielę, dn. 29 kwietnia r. b. o godz. 13-ej w 
Kinie Miejskiem artystyczny film p. t. „Bohater- 
stwo dziecka Paryża”. 

. Mimo wysokiej wartości filmu ceny miejsc 
obniżone do: parter — 60 gr. — balkon — 30 gr. 

Całkowity dochód z filmu przeznacza się 
na obozy letnie Drużyny. 

„Sąd Boży*. 
(Kinematograf Miejski). 

Z zadowoleniem konstatujemy, że Kinem. 
Miejski wcale starannie dobiera filmy. Jeżeli wy- 
mienimy choćby tylko kilka ostatnich, to mamy 
pierwszorzędne. Nie wspominając już o wręcz 
wyjątkowym „Królu Królów *, wystarczy wymienić 
„Czarnego Pirata" czy „Falkłandy*. 

To samo da się powiedzieć o obecnym 
„Sądzie Bożym”. Dobra reżyserja, dobra insceniza- 
cja, świetne typy (zwłaszcza niektóre) i cały sze- 
reg kapitalnych zdjęć. Są między niemi obrazy — 
(akty — II-gi, IIl-ci i VI-ty) bajeczne! 

   
    

  

   kursów ANTONI WAŁAJTIS. | 
    

Temat zaczerpn gty z h'storji; naozół, mimo 
szeregu anachronizmów, całość jest znośnie u- 
trzymana w stylu. Trochę szwankują m. in. stro- 
je kobiece i architektura wnętrz. 

Nadewszystko, czarująca jest Marion 
Davies jako Średniowieczna księżniczka bur- 
gundzka. Momenty miewa przepyszne. Doskonały 
jest francuski Ludwik XI. Dobry jest również par- 
tner księżniczki ks. Maksymiljan Habsburg. 

Na zakończenie parę słów o t. zw. „nad- 
rogramach* w Kinie Miejskiem. Są w nich wy- 
ącznie jakieś mocno niedorzeczne farsidełka, a 
przecież Kinem. Miejski jako „Kulturałno-Oświa- 
towy" mógłby wstawić zamiast rzeczonych „far- 
sidełek* jakiś „dodatek”* o treści naukowej. Zre- 
sztą nietylko „dodatek*, wartoby pomyśleć o ja- 
kichś większych filmach naukowych na cały pro- 
gram. Tak robiło kino Miejskie we Lwowie, któ- 
re niedawno wystawiło doskonały film z angielskiej 
wyprawy geograficznej do Afryki, wychodząc na 
tem wcale dobrze finansowo. (sk). 
  

Giełda warszawska z dn. 27.IV. b. r.   CZEKL 
L3adyn |. : 43,50—43,40 
Nowy- Jork 8,90—8,88 
Paryż й 35,10->35,01 
Praga . „ 26,42—26,36 
Szwajcarja. . 171,77=171,34 

  

KRONIKA. 
  

      

Driś: Pawła od Krz. 
Sobota | Jutro: Piotra M. 

28 Wschód słońca—g. 4 m. 12 
kwietnia] Zachód „— & 19 ш. 10 

METEOROLOGICZNĄ, 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 5. B. z dn. 27. IV. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 769. Temperatura średnia 
--140 C. Opad w milimetrach, — Wiatr przewa- 
żając wschodni. Pogodnie. Minimum na dobę 
-+-39 C. Maksimum -- 17 G. 

Tendencja  barometryczna — spadek Ci- 
śnienia. 

MIEJSKA. 
— Budowa domów robotniczych. jak już 

w swoim czasie podawaliśmy spółdzielnia miesz- 
kaniowa „Osiedle Robotnicze* zwróciła się do 
Magistratu m. Wilna z prośbą o sprzedanie pod 
budowę domów robotniczych działek ziemi miej- 
skiej na Wojennem Polu. Na działkach tych mają 
być budowane higjeniczne, nowoczesne mieszka- 
nia robotnicze, częściowo zaś w trzyizbowych do- 
mach szeregowych. | 

Magistrat uznając pożyteczną działalność 
omawianej spółdzielni wyznaczył 3 działki ziemi 
miejskiej na Wojennem Polu, których wartość 
została określona przez specjaln omisję Sza- 
cunkową, na podstawie której Magistrat ustalił 
cenę za 1 metr. * na 1 zł. Spłata należnej sumy 
miała być rozłożona na 10 lat z tym jednakże 
warunkiem, że w wypadku gdyby wymieniona 
spółdzielnia mieszkaniowa w przeciągu lat 3-ch 
nie oddała do użytku chociaż jednego domu mie- 
szkalnego to należność pozostała będzie ściągnię- 
ta natychmiast. ж E ss 

Sprawa ta była dwukretnie omawiana na 
posiedzeniach Komisji Gospodarczej, która po- 
czątkowo wysunęła pewne zastrzeżenia natury 
społeczno-socjalnej, co do charakteru działalności 
wymienionej spółdzielni mieszkaniowej. Po otrzy- 
maniu jednak wyjaśnień komisja wniosek Magi- 
stratu zaopinjowała przychylnie. 

W międzyczasie jednak zostało stwierdzo- 
ne, iż bardziej odpowiednie będą inne działki po- 
łożone w obrębie ul. Werkowskiej i szosy Kalwa- 
ryjskiej o obszarze ególnym 15.789.50 mtr 2. 

Wobec tego onegdaj delegowana była spec- 
jalna komisja szacunkowa, która orzekła, że po- 
mienione działki położone są pa miasta i po- 
wierzchnia ich jest bardziej równa i że wobec te- 
go wartość ich jest większa. "Na „podstawie tego 
szacunku Magistrat postanowił cenę ziemi za 
1 metr? podnieść i ustalić w wysokości I zł. 40 
gr., pozostawiając niezmienione warunki spłaty 
nalężności za nie. 

Po zaakoeptowaniu powyższego wniosku 
Magistratu przez Radę Miejską — spółdzielnia mie- 
szkaniowa „Osiedle Robotnicze* przystąpi do re- 
alizacji projektu mieszkalnych domów robot- 
niczych. 

— Regulacja zbocz góry Boufałowej. W 
wyniku o przez specjalną kemisję 
miejską lustracji góry Boufałowej uznano za ko- 
nieczne W e: rozpocząć roboty 

lacji góry Boufałowej. 
mg” Z Na a kulturalno - oświatowe wśród 
kaz: Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
Magistrat m. Wilna przekazał onegdaj na cele 
kulturalno « oświatowe wśród kolejowców sumę 
1000 zł, ściągniętej tytułem podatku widowisko- 
wego z kinematografu kolejowego „Ognisko*. 

— Przerwa w dopływie wody. Jak się do- 
wiadujemy, Magistrat m. Wilna dokona remontu 
głównej rury tłoczącej dla strefy górnej miasta, 
wobec czego przewiduje się krótka przerwa w 
dopływie wody do sieci wodociągów w  dzielni- 
cach: Pohulanka, Nowe Miasto, Ponarska, Nowy 
świat, Rossa i w śródmieściu na ulicach Rudnic- 
kiej, Szpitalnej, Fietmańskiej i Zawalnej, na ©d- 
cinku od Szpitalnej do W. Pohulanki. - 

Wobec tego abonenci wymienionych wyżej 
dzielnic winni przedwcześnie zaopatrzyć się w 
wodę na przeciąg 2 dni. — 

TARGI PÓŁNOCNE. 
— Przed wystawą Targów Północnych. W 

dniu onegdajszyfa w lokalu Magistratu m. Wilna 
d przewodnictwem wice-prezydenta Czyża od- 

yło się posiedzenie przedstawicieli wydziału wo- 
dociągowo-kanalizacyjnego, elektrycznego, drogo- 
wego i straży ogniowej. Posiedzenie miało na celu 
uzgodnienie prac które muszą być dokonane na 
terenie Wystawy Targów Rółnocnych. Między in- 
nemi, na posiedzeniu, postanowiono przystąpić z 
dniem 30 kwietnia do budowy drogi dojazdowej 
nad brzegiem Wilenki na odcinku od ul. Syro- 
komli do mostu przy Klubie Szlacheckim. Kiero- 
wnikiem tych robót mianowano p. Rakowskiego. 
„Dalej uznano za konieczne umocnić brzeg 

„Aa na odcinku parku rtowego im. gen. 
й gowskiego przez częściowe  wybrukowanie 
rzegu. . м | 

Zebrani wypowiedzieli się również za ko- 
prowizorycznego Tu 

y SAN Vy MA O V): 
ta argów Północnych. 
; 'уКше%ііе elektryfikacji terenu Targów Pół- 
nocnych postanowiono rozwiązać przez ustawienie 
131 punktów dla oświetlenia zewrętrznego i 2000   punktów dla oświetlenia wewnętrznego. 

SPRAWY PRASOWE 
— Zgon „Utra*. Notatki jakie ukazały się 

w prasie miejscowej, jakoby w drukarni, w której 
drukowane było „Utro" wybuchł strajk — są, jak 
nas informują zecerzy, którzy skłądali to pismo, 
nieścisłe. 

„Utro“ jak się dewiadujemy zostało zawie- 
szone przez wydawców. ; 

Z POCZTY. 
— Ghwilowe przerwanie komunikacji te- 

legraficznej. Onegdaj rejon N. Trok i Landwaro- 
wa nawiedziła burza o bardzo silnej skali, powo- 
dująca przerwanie komunikacji telegraficznej. Za- 
wiadomiona ę powyższem Wil. Dyrekcja Poczto- 
wa wysłała na miejsce specjalną drużynę technicz= 
ną. Dzięki energicznej akcii dowództwa miejsce- 
wego K. O. P-u, które natychmiast celem napra- 
wienia wm linji komunikacyjnej wydelego- 
wałe oddziały techniczne. Komunikacja została 
przywrócona: 

| = Nowa agencja pecztowa. Z dniem 14-go | 
kwietnia b. r. została uruchomiona agencja pe- 
cztowa Worocewicze w pow. Drohiczyn Poleski. 

= Agencja pocztowa w Bujwidach. Z dniem 
11 kwietnia b. r. została uruchomiona sgencja 
pocztewe Bujwidze w pow. wileńskim. 

— Walne zebranie członków Wileńskiego 
T-wa Hodowli Koni i Ponietatie girta Bam 
nego. Dziś odbędzie się w lokalu Wil. T-wa Rol= 
niczego (Zawalna 9) O godz. 17.ej zwyczajne wal: 
ne zebranie członków Wil. T-wa Hodowli Koni 
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i Pop. Sportu Konnego, z następującym porząd- >: 
kiem dziennym: 

1) Sprawozdsnie Zarządu, 2) Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, 3) Zatwierdzenie budżetu, 
4) Wybory nowych członków Zarządu, 5) Przyję- 
cie nowych członków i 6) Wolne wnioski. | 

— Kolonje letnie. Walne zebranie T-wa 
Kolonji Letnich Zdrowotnych dla dzieci szkół 
18 w dużej sa odbędzie się dnia 9 maja e godz; 
18 w dużej sali konferencyjnej Urzędu 

agdaleny 2 
, Zarząd T-wa 

najrychlejsze przybycie członków T-wa jak i sym- 
patyków. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Hgijena dziecka“. W niedzielę dnia 
29 b. m. o godz. 3 m. 30 odbędzie się w lokalu 
Kropli mleka* (Sala pracowni szkolnej) przy ul. 

M. Pohulanka organizowany staraniem stowarzy- 
szenia "Samopomoc Matek* odczyt dr. Zienkie- 
wicza na temat „Higjena Dziecka*. Wstęp bez- 
płatny. Ž 

= Odczyt prof. K. Chodynickiego. W nie- 
dzielę dn. 29 b. m. odbędzie s'ę o godz. 11 rano 
w Oddziale T-wa Historycznego (lokal Seminar. 
Hist. Zamkowa 11) odczyt prof. Kazimierza Cho- 
dynieckiego p. t. „Problemat syntezy w historji o 
indywidualności historyka”. | 3 3 

— Zebranie nauczycieli przyrody i ge- 

ojewódz- 
kiego ul. ‚ 

Kolenji Letnich prosi o jak- | 

® 

ografji. Staraniem Koła nauczycieli przyrody i 
geografji szkół polskich m. Wilna odbędzie się w 
niedzielę dn. 29 kwietnia r. b. o godz. 12 w lo- 
kalu Pracowni Przyrodniczej (róg Zawalnej i M. 
Pohulanki, wejście od M. Pohulanki) zebranie na- 
uczycieli geografji szkół powszechnych i średnich 
ws M delegatów na Zjazd Geogratfji 
we Lwowie. ‘ 

-—ч 
mek 

  

— Zakończenie strajku. W dniu wczoraj- 
m, zakończył się, z 

robotników z zakładów „Przemysłu Gornošlą- 
skiego” w Nowej Wilejce. 3 

Na skutek zawartego wczoraj porozumie- 
nia robotnicy otrzymali żądaną podwyżkę. A mia- 
nowicie robotnicy dorośli otrzymali po 4 zł. za | : 
dzień pracy i kobiety e 3 zł, Prócz tego kiero- 

w fabryki zgodziło się odpowiednio pod- 
n 

wczoraj „Górnośląskie zakłady* 
„ — Nowe strajki. Wczeraj” 

żydowskich terminatorów czapników. W tym dniu 
uchwalili ogłosić strajk żydowscy introligatorzy. 
Oba strajki wybuchły na tle ekonomicznem. : 

T "SERA WY-ROBOTNICZE. — 
"mę 

obki za pracę nocną. W związku z tem — 
odjęły pracę. — 
wybuchł strajk || 

GE 

A 

od kilku dni strajk | 

„+ 

t 

  

ZA 
zdaża 
z 

— Pomoc bezrobotnym. Magistrat m. Wi ś: 
na zamierza przyjść z pomocą ws 
bezrobotnym, którzy na mocy oślatalo danego 
zarządzenia Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz: 
nej wyeliminowani zostali z akcji „pobierania za- | 
pomóg doraźnych. Pomoc ta wyrazi się prawdo- | 
podobnie w formie zatrudnienia w pracy 
nionej gaj. bezrobotnych. 

— Stra 
gorzewie trwa nadal. Przy 

   
A 4      

— lnspekcja oddziałów K. O. P-u. O- 
negdaj wyjechał na inspekcję 5 ranicznych Od. 
działów K. O. P.u w rejonie Olkienik dowódca 
6 Brygady K. O. P-u pułk. Górski w tewarzy- 
stwie szeła satabu kpt. Słabickiego. 

stkim tym | 

wymie- 28 SSE 

w Grzegorzewie. Strajk XI Grze. DR" 
a onęgd. 8 Ms LZ 

sunęła z terenów fabrycznych strajkujących r0- AŽ 
"botnikėw. каосонй о, вн 

2 *ё 
‚ ni 

Ak 
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„Polonja“ 

Miejski Kinematograt 

Kulteralno-Oświatowy 

Kino Kolejowe 

'domości 

"ty, własność Fra! 

SPRĄWY ZYDOWSKIE 

— Rzemieślnicy żydowscy samodzielnie 
mo y do wyborów do gmin. Centralny 

Związek Drobnych Rzemieślników Żydowskich u- 
chwalił przy wyborach do gminy wyznaniowej 
wystawić listę samodzielną. 

— Ukonstytuowanie się miejskiego komi- 
tetu wyborczego do żydowskiej gminy wyzra- 
niowej. W ub. środę ukonstytuował się komitet 
wyborczy do żydowskiej gminy wyznaniowej na 
m. Wilno. W skład komitetu wchodzi 12 osób. 
Cełem zainteresowania pracami komitetu po- 
szczególne organizacje żydowskie postanowiono 
dokooptować do niego 2 przedstawicieli od kup- 
ców, 2 od drobnych handlarzy, 2 od demokratów, 
2 od „Bundu” oraz po jednym od drobnych rze- 
mieślników i organizacyj „Azudy“ i „Achdus“. Po- 
zatem do komitetu wyborczego postanowiono 
zaprosić 5 kandydatów. z czego po jednym od 
Poalej Sjonu, „Mizrachi*, kupców, drobnych han- 
dlarzy i drobnych rzemieślników. 

RÓZNE. 

— W sprawie pierwszego maja. Onegdaj 
władze administracyjne wydały okólnik wyjaśni:- 
jący, iż bez uprzedniego otrzymania zezwoleria, 
zabrania się urządzać w dniu 1-go maja r. b. ja- 
kiebądź pochcdy.. Zezwolenia na zorganizowanie 
pochodów wydają właściwe urzędy starościóskie. 

— Kursy jezyka litewskiego dla dorosłych. 
W tych dniech Kuratorjum Szkolne udzieliło kon- 
cesji naucz. Antoniemu Wałajtisowi na kursy ję- 
zyka litewskiego dla dorosłych, kursy będą się 
R przy ulicy Filipskiej 12 (gimnazjum litew- 
skie). 

, Wpisywać się moźna w lokzlu kursów, w 
godzinach 6—9 wiecz. 

Zajęcia rozpoczną się dn. 1 maja r. b. o 
godz. 6 wiecz. 

— Kursy pożarnicze na prowincji. W związ- 
ku z coraz częściej zdarzającemi się na prowincji 
pożarami z inicjatywy poszczególnych . sejmików 
powiatowych uruchomieno w szeregu miejscowo- 
ściach kursy pożarnicze dla ludności. 

— O nadużyciach na st. kol. w N. Świę- 
cianach. W związku z naszą wzmianką o nadu- 
życiach na st. kol. N. Święciany, popełnionych 
rzekomo przez członka „Sokoła" Trapszo, T-wo 
gimn. „Sokół* w Śsięcianach przysyła nam spro- 
stowanie tej treści: „Nieprawdą jest, jakoby p. 

  

  

_ Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

DZIŚ! 
Kino-Teatr 

” К i К 
ul. Wileńska 38. a LE 

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

KINO lu 
w najcudniej- 
szym filmie 

świata 

Mickiewicza 22. | Gaš niewinni ej 

Najmonumental- 

KINO 

„PIGGADIOOY” 
UL. WIELKA 42. 

SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

Dziś i dni następnych! 

TRĘDOWATA 
Początek o g. 5, w niedziele i święta o 4. Ceny mi 
UWAGA: W kancelarji „Ognisko”* przyjmują s 

„Ognisko“ 
(obok dworca 
kolejowego). 

  
jest przeć 

JÓZEFINA BAKER 
k'ch i najbardziej egzotycznych 

Sąd Boży 

  

KURJER WILENSKI 

Trapszo należał do T-wa gimn. „Sokół* w N. 
Święcianach, natomiast prawdą jest, iż T-wo „So- 

kół” nic wspólnego z p. Trapszo nie miało”. 
Podpis nieczytelny. 

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, 

— Niedzielna popołudniówka „Eros I Psy- 
che*. Jutro o godz. 15 m. 30 po cenach zniżenych 
powieść sceniczna J. Żuławskiego „Eros i Psyche" 
z udziałem pełnego zespołu Reduty. 

Tegoż dnia o godz. 20 m. 30 „Ptak“. 
— W poniedziałek „Ptak*. 
— Zapowiedź Reduty. „Ptak* Szaniawskie- 

go grany będzie tylko do środy 2 mzja b. r., po- 
czem w czwartek zespół Reduty przedstawi po 
raz pierwszy na rzecz Daru Narodowego P. M. 
Szk. komedję J. Korzeniowskiego p. n. „Wąsy i 
Peruka* charakteryzującą obyczaje epoki Stani- 
sława Augusta. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*. Występy 
Jadwigi Smosarskiej. Dziś po raz drugi „Intryga 

i miłość* z Jadwigą Smosarską w roli Ludwiki i 
p. Pelińskim w roli Ferdynanda. Widowisko to 
jest dozwolore dla młodzieży. 

— „Małgorza z Navarry*. Jutro ostatni 
występ Jadwigi Smosarskiej w dowcipnej komedji 
Fodora „Małgorzata z Navarry"' 

— Popołudniówka niedzielna. W niedz elę 
o godz. 3-ej popoł. po raz ostatni w sezcnie „Spi- 
sek carowej“ (Rasputin). 

— Koncert Józefa Śliwińskiego. W n'edzie- 
lę dn. 29-go b. m. w sali Teatru Polskiego wystąpi 
znakomity pianista Józef Śliwiński z nader cie- 
kawym programem, obejmującym dzieła: Bacha 
(preludjum i Fuga a-moll), Schumanna (Traume- 
swirren, Romance, Warum, Des Abends, Novellet- 
te), Chopina (Nocturne, 4 etudy, Polonez A-dur), 
Liszta (Venezja e Napoli: i inp. Będzie to pierw- 
szy koncert świetnego pianisty po jego sukcesach 
zagranicą. Początek o godz. 6-ej popoł. Bilety w 
kasie Teatru Polskiego od godz. 11-ej rano do 
9.€ej wiecz. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
SOBOTA 28 kwietnia. 

15.30. Transmisja z Warszawy. „Filomaci i Filareci* 
odczyt z działu „łistorja* z cyklu wykł dla 

maturzystów szkół średnich wygł. prof. Hen- 
ryk Mościcki. 

16.00. Chwilka litewska. 

„ARCYDZIEŁO, KTÓREGO OCZEKUJE WILNO! Najpopularniejsza 
najpiękniej zbudowana, za którą szaleje dzis cały świat, czarna królowa Paryża, której posągowa nagość 

otem zachwytów, twórczyni charlestona — mułatka 
ukaże się dziś w rcli tytułowej we 

„Czarna Venus* 
tyzmu MAURYCEGO DEKOBRY. 

DZIŚ1 3 GWIAZDY EKRANU 

Paul Wegener, Iwan Petrowicz i Alice Terry 

UPIORNE OCZY 
magji celem z jest sztuczne stworzenie życia ludzkiego, do czego potrzebna W 

jewczyny i zmusza ją być w jego ręku bezwolnem narzędziem. Peczątek o £. Lei 

w przeddzień 

Ostatni seans 10.30. 

niejszy film świata! „Ostatnie dni Pompei* 

2 serje, 18 aktów (całość w jednym programie). W rolach główn. — potentaci ekranu: 

BERNARD GOETZKE,: MICHAŁ WARKONYI, hr. RINA de LIGUORO i MARJA 

KORDA. Emocjonująca, pełna dramatycznych momentów, akcjal. Niebywały przepych wystawy! 
Mistrzowska reżyserja! Rekonstrukcja Pompei wraz ze słynnym cyrkiem! Walki gladjatorów! Grož- 

ny wybuch wulkanu i trzęsienie ziemi! Część zdjęć w kolorach naturalnych. 1338 

Od da. 25 do 29 kwietnia r.b, włącznie będzie wyświetlsny wsra vały film historyczny 

(Maksymiljan von Habsburg). Dramat w 10 akt. osnuty 
na tle powieści Charles Maior'z, p. t. Solanda. W roli 

główn.: genjalna MARJON DAVIES. Nadprogram: „BU- 
JANIE W OBŁOKACH” w 1 akcie. W poczekalni koncerty-Radjo. Orkiestra pod dyr. 

p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Ceny: parter 
Następny program: „ZNAK LORRY*. 

pod kier. p. M. Worotyńskiego. 

LULA 
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głoszenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
w Wilnie. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wia- 
Komisja Ziemska w Wilnie 

na posiedzeniu w dn. 8-go lipca 1927 r. postanowiła wdro- 
żyć postępowanie scaleniowe na obszarze: 1) około 106 ha 
gruntów, należących do gospodarzy okolicy Puziele, 2) około 
193 ha gruntów okolicy Kucewicze, 3) około 394 ha 
okolicy Mickańce, 4) około 6 ha gruntów majątku Bieluńce, 
własność Edmunda Jundziłła, włączonych celem zniesienia 
szachownicy zewnętrznej, 5) około 3 ha gruntów wsi Talmon- 

iszka Starzewskiego, Józefa Podejko. oraz 
Antoniego Skawińskiego, celem zniesienia szachownicy, 6) oko- 
ło 4 ha gruntów wsi Gotówka, własność Adama Ryngiewicza, 
włączonych dla zniesienia szachownicy zewnętrznej, 7) około 
1 ha gruntów wsi Szałapieciszki, własność Jerzego Kunieja, 
włączonych celem zniesienia szachownicy, wszystko gminy ko- 
niawskiej, powiatu wileńsko-trockiego — łącznie około 707 ha. 

Orzeczenie to uprawomocniło się w dn. 15. Il. 1928 roku 
1329/222/VI 

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

ы p algo . = aj OE Rękopisów Redakcja nie zwraca 

ublicznej, że Okręgowa 

el! 3. Tel. 99, C: od 9—3% ppol Redakcja | Administracja Jagieliotska A as a ais 

SENŲ as ag i o AE TT T Tag m 
Wydawca: „Kurjer Wileński”, s-ka z ogr. odp. Tow. Wyd. „Pogoń”, Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5. 

Ik. E. Abramowicz | 
ANALIZY krwi, moczu, 

ul. Mickiewicza 4 — Wilno 

  

      
   

    

    

vembre 18. LA VARENNE 

15.000 dolar. 
majątek ziemski pod 

Wilnem z iawentarzem. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. tel. 152. 

1239-0 
przyjmujemy na wy- 
sokie oprocentowanie, 

i sreb- 

  

    
  

ntów 

fotówkę 
zabezpieczoną złotem 
rem, odbiór lokat natychmia- 

sj OMBARD 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 
tel. 14-10 wydaje bez ograni- 
czenia poż na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów, mebli, 
obrazów, fortepianów, automo- 
bili i różnych towarów. 1332-3 
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PPOł, 

tle olśniewających przepychem wielkich muzyc-halłów parys- 
w specjalnie dla riej opracowanym 
przez popularn. pisarza mistrza ero- 

Dzieje pięknej kobiety, uprowadzonej 

nika, oddającego się studjom czarnej 

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

W rol. gł.: J. SMOSARSKA, J. WĘGRZYN lin. 
ejsc: I i Il-=1 zł., III—75 gr., kupon do loży—1.40 

ię zapisy do „Kółka Operowego Młodzieży” 

Laboratorjum 

Ecole Pigier de Paris : 
Peasjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża (20 min.). 
Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 11, No- 

handlowość i język francuski. 

[ol olol-[o/oiolioloiol LL 

„ Naczelny redaktor przyj 
szenia przyjmują 

16.15. Komunikat Zw. Młodzieży Wiejskiej. s 
16.30. „Instytut aerodynamiczny* odczyt organi- 

zowany przez L. O. P. P. wygłosi dyr. Stani- 
sław Romer. 

16.55. „Uprawa i nawożenie owsa" odczyt z działu 
„Rolnictwo* wygłosi agronom Edward Žy- 
wiecki, 

17.20. Transmisja z Warszawy. 
wygłosi dr. Marjan Stępowski. 

17.50. „Kącik dla pań" wygłosi Ela Buncłerówn». 
18.15. Audycja dla dzieci. „Wesele na wsi* wyko- 

na art. Reduty Halina Hohendlingerówna 
19.00. Gszetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Transmisja z Warszawy. „Eugenjusz Mała- 

al odczyt wygłosi red. Zdzisław Dę- 
ICKL 

20.20. Transmisja z Warszawy. Operetka W. Ja- 
cobi „Targ na dziewczęta”. 

22.05 Komunikat P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej 

„Gastronomja“ w Warszawie. 

NIEDZIELA 29 kwietnia. 
10.15. Transmisja nabożeństwa z Katedry Wi- 

leńskiej. | 
12.00. Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu, hej- 

nał z wieży Mariackiej w Krakowie, komu- 
nikat meteorologiczny. 

12.10. Transmisja poranku muzycznego z Filhat- 
monji Warszawskiej. 

14.00. Transmisja odczytów rolniczych z Warszawy. 
15.60 Transmisja z Warszawy komunikat metec- 

rologiczny. 
15.15. Transmisja koncertu symfonicznego”z Fil- 

harmonji Warszawskiej. 
18.10. Odczyt w języku litewskim wygłosi Józef 

Kraunajtis. 
18.35. „Matka Boska w poezji polskiej* odczyt z 

działu „Literatura* wygłosi dr. Stanisław Cy- 
wiński. 

19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.30. „Romantyzm Wileński" odczyt z działu „Hi- 

storja* wygłosi rektor U. S$. B. prof. Stani- 
sław Pigoń. 

20.20. Transmisja z Warszawy. „Chiny ich prze- 
szłość i teraźniejszość" М odczyt wygłosi 

„Radjokronika* 

z kawiarni 

prof. Bohdan Rychter. 
20.20. Transmisja z Warszawy. Koncert wspólny 

stacji Warszawa i Kraków. 
22.05. Komunikaty P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni 

„Gastronomja* w Warszawie. 

Jubileuszowy kwadrans akademicki. 
We środę dnia 2 maja r. b. o godz. 18.15   
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Uwaga! SENSACJA! Uwaga! 
W Cyrku „COLOSSEUM“, tylko 2 gošcinne i 

"występy ŚWIATOWEJ SŁAWY Szyllera—fzkolnika. 
Dziś, w sobotę 28-go i jutro w niedzielę 29 kwietnia o godz. 4 pop. Pozatem 

© cały rrogram artystyczny. Dzieci, uczniowie i żołnierze płacą połowę. 1333- Ak   KD! 
  

  

  

© CYRK „COLOSSEUM: na pl. Łukiskim. © 
Dziś, w sobotę 28 kwietnia o godz. 8 wiecz. NOWY PROGRAM i dalszy ciąg 

walki francuskiej. Dziś walczą: 1) BUDRUS (Kłajpedz) i SZTEKKER (Polska). 
2) PROHASKA (Czechosłowacja) i SZCZERBIŃSKI (Warszaws). 3) PINECKI 
(W. Polska) i PETERSON (Danja). Decydująca aż do rezultatu: 4) POSCHOW 

(Frankfurt) i ORŁÓW (Rosjz). 1334 
  OT TTT TI 

SPORT. 
Piłka nożna. 

Morawska Slava (Berno) w Wilaie. 

      
tacje młodych literatów, produkcje chóru akade- 
mickiego, oblity dział informacyjny i humorysty- 
czny. Ze względu na znaczenie i charakter jaki 
posiadają „Kwadranse akademickie" w Radjostacji 
Wileńskiej, wszyscy radjosłuchacze winni znaleść 
się w tym czasie przy aparatach radjowych. 

Na prośbę innych środowisk akademickich 
„Kwadrans” ten transmitowany będzie przez wszyst- 
kie radjostacje polskie. 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Drugi sukces Sztekkera. 

Orłow zażądał rewanżu od Poschofa. 

17-my dzień turnieju podnieca emocję wi 

w Wilnie z propozycją rozegrania w dniu 23 i 

tej toczą się 

rozegra z zagraniczną drużyną tut. Makabi. 

Przed meczem Pogoń — A ZS. 

    
  Świetna drużyna czeska Morawska Slavia 

z Berna zwróciła się do Wojsk. Kl. Sp. „Popol 
24 

czerwca b. r. 2 towarzyskich meczów. W sprawie | 
toc: , obecnie pertraktzcje pomiędzy Po- 

gonią i Slavią. Przypuszczalnie | z tych meczów L s 
W uzupełnieniu naszej poprzedniej notatki | 

dzów. 
Na wstępie spotkanie olbrzymiego Czecha 

Prohaski z równie atletycznym Poschcfem nie 
daje w ciągu 20 min. rezultatu. Prohaska za or- 
dynarną walkę otrzymał 2 ostrzeżenia od sędziów 
io wiele więcej niepochlebnych wezwań od pu- 

podajemy, iż mecz o mistrzostwo klasy A. pomię- 
dzy Pogonią i A.Z.S-em odbędzie się w dniu 
29-1V b. r. o godz. 16 na boisku sportowem 
6 p. p. Leg. na Antokolu - 

Mecz powyższy budzi duże zainteresowanie 
ze względu na ostatnie zwycięstwo A.Z.S-u nad 

  do 18.55 zostanie nadany 13-sty „Kwadrans aka- 
demicki“. Na program złożą przemówienie J. si 
M. Rektora U. S. B. prof. dr. bigznia, autorecy- ' 

osobistość, kobieta 

Najwięcej 
wspaniałym dramacie na 

1336 

Ślubu przez czaraoksięż- 

mu jest krew 

80 gr., balkon 48 gr. 

1216-7 

1326 
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B. Kznigslerg 
plwocin i t. d. 
— ul. Szopena 8. 

    

     

(Seine). Stenografja, 
515 

——— 

  

Cerata, Šš 

linoleum, 

chodniki, 

i dywany 
POLECA 

J. WILDSZTEJI 
Wilno, Rudnicka 2 

telef. 11-77. 
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1274/480-0 

Redaktor działu gospodar muje od 2—3 p 
Ppol. i 7 — 9 wiecz. Konto czel się od 9 = 

  

oryginalne szwedzkie wirówki 

„ALFA — LAVAL' 
otrzymały przeszło 1300 najwyższych nagród I odznaczeń za: 

  

Sprzedaż bezprocentowa na 10 rat miesięcznych. 
Najdogodniejsze warunki płatności. 
Ceny najniższe. 
Maszyny najlepsze — najnowsze modele. 

Oddziały: Dzisna, Giębokie, Smorgonie, Gródek. 
  

PGENGOWGONGOWGONGOWGEWGONGONWTZH 

tenisowe oryginalne angielskie 

oraz innych flrm otrzymał w wielkim wyborze 

Wilno, Wielka 15, tel. 10 46. Ceny konkurencyjne. 1327 ) 

< 0S>00G—0! 

Ogloszenie. 
Poszukuje się gospodyni do msjątku państw. De- 

latycze w pow. nowogródzkim, dla doglądu wychowu 

i żywienia trzody chlewnej, cieląt i krów. 

Oferty z życiórysem i Świadectwami nadsyłać na- 
leży do Urzędu Wojew. (Wydział Rolny) w Nowogródku. 

Warunki do omówienia. Posada do objęcia zaraz. 

  

jo pr: 
owe 

bliczności. 
Wspaniale zbudowany mistrz Polski Sztek- 

ker w 12 min. młynkiem pokonał giętkiego Pe- 
tersena. 

Walka Willinga ze Szczerbińsk m wywołuje 
kaskady śmiechu na sali i kończy się zwycię- 
stwem ciężkiego Willinga w 23 min. contr paradą 
z przerzutu przez głowę. 2 

„Ortow wykazujący poprawę swej formy w 
16 min. odniósł zwycięstwo nad Budrusem. Pod- 
niecony tem zwycięstwem Orłow, zażądał rewan- 
żu od Poschofa, gdyż, jak twierdzi, poprzednia 
jego porażka była dziełem przypadku i własnej 
jego nieuwagi. Rewanż wyznaczono na sobotę. 

Dziś, w sobotę walczą: Sztekker—Budrus, 
Szczerbiński—Prohaska, Pinecki—Petersen i de- 
cydująca rewanżowa Orłow—Poschof. 

Ogniskiem. 

Lekka atletyka. 
Nowi członkowie Wil. O. Z. L. A. 

ków kluby sportowe Pol. Kl. 
oraz Tow. Gimn. „Sokół”. 

Pływactwo. 
W dniu 28-IV b. r. o   

będzie omówiony plan racy sportowej 
rok 1928, > Red 

    

Lo 

znane w Świecie mleczarskim 

  Akuszerka 

przyjmuje od 9 rano do 7 

W. Zdr. Nr 3093 

taj luna, МНМ 
trwałość mechanizmu, 

nie mają sobie równych. 

Na wystawie w Częstochowie 
w r. 1926 eraz w Katowicach w 
r.-1927 otrzymały złote medale. 
Na wystawie w Stryju w r. 1927— 
dyplom honorowy. 

9—12 i 4—8. 

„ W ostatnich czasach osiągnęły w Wil. Okr. 
Związku Lekkiej Atletyki w charakterze człon- 

Sp., R. K. S., „Sila“ 

godz, 18 м lokalu 
Banku Gosp. Krajowego odbędzie się posiedzenie - 
Zarządu Wil. Okr. Zw. Pływackiego, na którem 

  

Marja Brzezina 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 

692 

pobyt wypoczyn- 
kowy daje sanato- 

rjum „Salus” d-ra Kupczy- 
ka, Kraków, Szujskiego 11. 
Tel. 1295. Przyrodoleczni- 

prostotę konstrukijj | Atis ass 

Di. Kenigshery 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
W.Z.P. 689 

w. 

4. 

  
      

30-lehnia piśnienna gwarancja 
Iywalnośi Potyciti 

Wileńskie Biuro 

  

12
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niskoprocentowe załatwia 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. tel. 152.   
  

ZGUBIONĄ 

1299 0 
  

  oraz biżuterję ZEGAAŃI oz, ie 
NAJTANIEJ 

M. WYSZOMIRSKI, 

  

by 

O
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RAKIETY, PIŁKI 
Wilno, 

książkę wojskowa, wydaną 

majster firmy A. Rydlewski, 
Ostrobramska 13. 

      

   
   

Kompletne urządzenia mleczarń ręcznych, parowych 'Ц 
paroturbinowych i elektromotorowych. A i a ai, 
Przedstawicielstwo. Wileński Syndykat Rolniczy. | zm. Otok, gm. Herma“ 

Wilao, Zawalna 9. — Adres tei. „Relnicze“, telef. 323. powinne ZOSI 

  

firm Szlarenger, Spalding, Bussey, 

szwajcarskie firmy Sztauba A Šai 
Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

1238- 
  

1100 

Bez kosztów 

  

  "NA RATY | 
    

DOM SPORTOWY 
CH. DINCES ; 

na, przy 

  

ny nie określam.   
DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GUMBLER 
skórne. Elektroterapia, “E logas Oferty z « 

słońce górskie. i 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 5Przedaży 
skiej 10—2 i 4—7. 691 

warunkami 

Urząd Woj. Nowogródzk. 

a ; 
imuję od godz. 10 do 10.30 przed polud. we 
„K. O. 80.750. Drukarnia = 0 św. Ignacego 5. 

Redaktór odpowiedzialny Józet Jurkiewicz, 

Letnisko do wynajęcia 
cały dom na dwie połowy 
z wygodami gospodarczemi, 
00 m. od szosy Niemen- 

czyńskiej i 12 kłm. od Wil- 
domu rzeka. Za- 

ścianek „ZACISZE*, Ignacy | 
Sadowski, na umowę godzi- 

1320-2 

sera lifewskiego 
pełnotłustego i półtłustego ora 
grzybów prawdziwych na sznuf* | 

с kach i krajanych na stałą do” 
Choroby: weneryczne i stawę w poważniejszych ilo” 

CEE" 

        

         
   

  

  
fir” 

Jery z ces 1 
losta! ora” 

składać: > Kuder Wi 
leński* pod „Ser litewski”. 

1252-


