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„ Dar Narodo 

| J-=go 

Marszałek Józej Piłsudski — Prezes 
Rady Ministrów i Minister Spraw Wojsko- 

__ wych, Kazimierz Bartel=wice-prem. Gen. 
Felicjan Slawoj-Skladkowski — Minister 

| Spraw Wewnetrznych, August Zaleski — 
Minister Spraw Zagranicznych, Gabrje! 

Meysztowicz — Minister Sprawiedliwości, 
Dr. Gustaw Dobrucki — Minister Wyznań __ Religijnych i Oświec. Publicza. Karol Nie- | zabytowski—Minister Rolnictwa Eugenjusz N Kwiatkowski — Minister Przemysłu j Man. | dlu, Inż, Paweł Romocki — Minister Ko- 

| munikacii, laż. Jędrzej Moraczewski—Mi- 
_. mistęr Robót Publicznych, Dr. Stanisław | Jurkiewicz Pracy i Op. Śpcł. Dr. prof. Witold 
|. Staniewicz—Minister Ref 1m Rolny.k, Bo 

_ gusław Miedzinski — Minister Poczt i Te- __ legrafów, Stanisław Bukowiecki 
__ Prokuratorji Generalnej. 

  

    

   
   

    

Ks. Romuald Jalbrzykowski, 
metropolita wileński, 

Władysław Raczkiewicz, wojewoda wileński. Białas Stanisław, dyrektor Banku Polskiego. Burhardt-Bukacki Stanisław, generał inspek- SIĘ tor armji. 
„  Kaglel Mieczysław, mecenas' 
| Dyr. Fedorowicz Zygmunt. 
д& mz Hipolit, prezes Związku Zie- 
ARE mian. 

— lżycki— Herman Bronisław, prezydent kon- 4 systorza Ewang.-Reform. 
'_ Jankowski Marjan, Starosta. 
__ Januszkiewicz Żelisław, Starosta. | Jocz Konrad, Naczelnik Wydz. Pracy i 

3. D. ° 

„ Maculewicz Ludwik, Dyrektor 
A Banku Rolnego. 

“ |" Mydlarz Stefan, Starostą. 
| Osterwa Jnljusz. 
| Pietraszewski Jan, 

5 Pańsw. 
_ Piekutowski Jan, Starosta, 
_ Praszałowicz Bronisław, Komendant Woje- IE wódz. Pol. Państw. 

', Staszewski Juljan, Prezes Dyrekcji Kolei AR Państw 
A Sumorok Restytut, Prezes Sądu Apelacyj- 1 nego. 
Ž pa „Edward, Dyrektor 
4 aństw, 

| Zapaśnik Brontsław, Prezes T.N.S.W. | Awierzyński Aleksander, poseł. 
| Korolec Józei, Vice Prezes Centr. Zarządu 

arcy biskup 

# 

@ 

Państw. 

Prezes Izby Kontroli 

Dyr. Łasów 

R Polesk. Macierz. Szkolnej i Przewod- R niczący Zbiórki „Daru  Narodo- R wego“. 

  

   

  

   

tylko w myślach i 

dowe, 

które organizuje i prowadzi 
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Komitet honorowy: 

Bzechowicz—Minister Skarbu, Aleksander. 

  
— Prezes | Szkoły Handlowej. 

Komitet w Wilnie: 

  
|Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

L 1927 roku napisak 
HASŁO: „Przez oświatę i kulturę obywatela — do po- 

® tęgi państwa'—powinno znaleść oddźwięk nie 

nach wszystkich Polaków. 

trwalajmy fundamenty naszego pań- 
‚ stwa składając 

Demy oświatowe, Czytelnie, Bibljoteki, | 
| ursy dla Młodzieży 

wy 
Maja. 

J Em. ks. Kardynał August Hlond— 
Prymas Polski, J. Em. ks. Kardynał Alek- 
sander Kakowski, Ks. Marjan Fulman — 
Biskup Lubeiski, Ks. Stanisław Qall—Bi- 
skup Polowy Wojsk Pclskich, Ks. Włady- 
sław  Krynicki—Biskup Włocławski, Ks. 
Augustyn Łosiński—Biskup Kielecki, Ks. 
Stanisław Łukomski — Biskup: Łomżyński, Ks. Antoni Juljan Nowowiejski — Biskup Płocki, Ks. Henryk Przezdżiecki — Biskup Podlaski, Ks. Marjan Ryx—Biskup Sando- mierski, Ks Adolf Szelżek— Biskup Łuc- ki, Ks. Wincenty Tymieniecki — Biskup Łódzki, Ks. Antoni Szlagowski — Rektor Uniwersytetu, Ludwik Szperl—Rektor Po- litechniki, Dr. Władysław Grabski—Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Bolesław Miklaszewski —- Rektor Wyższej 

Ks. Kazimierz Michalkiewicz, 
fragan Wileński. 

Ks. Dr. Władysław Bandurski, Biskup. 
Bosiacki Bogusław, Prezes Dyrekcji Dróg Wodn. 
Burhardtowa Janina, 

Kobiet, 
Emeryk Jan, Starosta, - 
Folejewski J6zef, Prezydent Miasta. 
Iszora Wacław, Starosta Grodzki. 
Jankowski Czesław, Prezes Syndykatu Dziennikarzy. ! 
Jasiński Zbigniew, Mecenas. 
Jeleńska Marja, Prezeska Kat. Zw. Kobiet. 
Kowalewski Źygmunt, Starosta. 
Malecki Jan, Prezes Izby Skarbowej. 
> woRRskÓski Wiktor, Prezes Stow. Tech. 

ników. 

Biskup Su- 

Prezeska Nar. Org. 

Parczewski Alfons, Profesor. 
Pigoń Stanisław, Rektor U.S.B. 
Pogorzelski Stefan, Kurator. 
Ruciński Roman, Prezes Zw. Kupców. 
Strumiłło Marjan, Mecenas. 
Świątecki „Kazimierz, Dyrektor. 
Dr. Sztolzman Gustaw, Prezes Izby Le- 

karskiej. | 
Witkowski Lucjan, Starosta. 
Zdanowicz Stanisław, Starosta. 
Żółtowski Józef, Prezes Dyr. Poczt i Tel. Dr. Węsławski Witold, Prezes Centr. Za. rządu Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Szachno Bohdan, Vice-prezes Centr. Za» 

rządu P. M. Szk 

Polskiej w 

sercach, lecz także i w czy- 

I. Mościcki. 

ofiary na 

Szkoły Zawo- 
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SRT TAS ISS 

LOSY |.j ilósy Polskiej katrji Państwowe 
esejów |, GORZUGHOWSKI, „tre. , 

i najszczęśliwszej Kolekturze 

Główna wygrana 700.000 zł. 

w Wilnie 

1 na 400.000 zł. 400.000 złotych 
i „ 300.000 zł. 300.000 złotych 
2 po 100000 zł. 200.000 złotych 

80.000 zł. = 160.000 złotych 
75.000 zł. 150.000 złotych 
10000 zł. = 140.000 złotych 

`„ 30000 zł. = 150000 złotych 
» 40.000 zł. 80.000 złotych i wiele innych. Co drugi los musi wygreć! Ogólna suma wyśran. około 24 miljon. zł. Ceny losów: 1/4 losu—zł. 10.—; 1/2 losu—zł. 20.—; '/1 los—zł. 40.— Na zamówienia wysyłamy natychmiast losy oryginalne, załączając plan gry i nasz blankiet P.K.O. na bezpłatną przesyłkę należytości. 

W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liście. 

Karta zamówień W. K. 
K. GORZUCHOWSKI, Wilno, Zamkowa 9, Niniejszem zamawiam do lej klasy Państw. Loterji Klasowej: 
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...................... losów całych po Zł. 40.— ..................... połówek . po ZŁ 20.— ...................... ćwiartek . po Zł. 10.— 
III 

Należytość ZŁ. uiszczę Do otrzymaniu losów blan- kietem P. K. O)., przez Firmę do losów dołączonym. Imię i nazwisko 
i Dokładny adres 

1341-1° 
—-— JEZORO OP GRD(EZZD(EEZ COTY SETI GOOD OOOO Niniejszem zawiadamiamy naszą Szan. Klijentelę, iż przedstawicielstwo naszych wyrobów 

obuwia „CEDA" 

    

      TT AB as es apa aanūvesuusakansėsou sus bė čosmos e       
m
 

na rejon wileński powierzyliśmy firmie 

R. RIMINI, wiino, Rudnicka 6, tel.12-20 
i prosimy zwracać się do tejże z zamówieniami. 

| Z poważaniem 
н Fabryka obuwia mechan. „CEDA*. | 

CREE REDAET ZY CO YETA CZO PE OGZOJETAO CZOP OOEZA0 CO ECON 

     

RSD GP ь ść YJ EP TEZ CZYTASZ NE RDZ ZDZ W RAZER KARATE FR Niniejszym zawiadamiam Szanowną Klijentelę | że otwarty został u mnie ODZDIAŁ KOMISOWY firmy | ANTONI GŁOWIŃSKI | WiLENsKa 21 
«m MATERJAŁY WŁÓKIENNICZE jako to: bieliźniane, pościelowe, wełny damskie, popeliny, jedwabie i t. p., oraz UZUPEŁNIONY został dotychczasowy dział GAŁANTERJI i KONFEKCJI damskiej i męskiej. 

1391 m OKA UI C Z, Wilno, Zamkowa 8. 

     
    

    
         

  

Otrzymany został duży wykór wiosennych materjałów włókienniczych 

na damskie letnie suknie. oraz MATERJAŁY BIELIŹNIANE, POŚCIELOWE it. p, w trmie ANTONI GŁOWIŃSKI — Wileńska 21. 1390       

Po wyborach we Francji. 
Wyniki wyborów—Zwycięstwo Poincarego—Klęska komunistów. 

(Pat.) Według sprawozdań agencji Havasa opublikowanych o godz. 6 rano o wyniku wczorajszych wyborów do parlamentu — wybranych zostało 
radykałów niezależnych, 115 socjalistycznych radykałów, 45 102 socjalistów, 9 kon- serwatystów, 16 komunistów. | | Brak dotychczas wyników jeszcze z jednego okręgu. Konserwatyści stracili dwa mandaty, republikanie zyskali 31 mandatów, republikanie lawicowi zyskali 10 manda- tów, radykali zyskali 12 mandatów. Socjalni radykałowie stracili 20, republikańscy socjaliści stracili 2 mandaty, socjaliści mają tę samą ilość mandatów, komuniści strz- cili 8 mandatów. 

„Le Journal* omawiając wyniki wyborów zaznacza, że batalja zakończyła się przewagą Polncarego nad rewolucyjnym ekstremizmem. W Paryżu umiarkowani zdoby- li sukces w wszystkich dzielnicach, które uchodziły za bardzo radykalne. Należy zazna- czyć, pisze dziennik, że w czasie kampanji wyborczej większość socjalistycznych rady- kałów i republikańskich socjalistów wypowiedziała się za polityką rządu. Echo de Paris podkreśla Świetny sukces republikanów narodowych w Paryżu i w całym departamencie Sekwany. L'Oeuvre zaznacza, że wybory przyniosły porażkę elementom krańcowym prawicowym i lewicowym, wykazały, że polityka Poincarego ma jaknajwiększe poparcie, wreszcie zaś przyniosły zawód komunistom. Petit Journal uważa za rzecz pewną, że rząd odniósł wielkie zwycięstwo, że komuniści stracili wielu ludzi,większość ich przywódców nie wejdzie do parlamentu. 

Echa wyborów francuskich we Włoszech. RZYM, 30-1V. (Pat). Wyniki wyborów we Francji a szczególnie porażka komunistów wywo* łały w tutejszych kołach politycznych bardzo dodatnie wrażenie, stwierdzając zdaniem tych kół wolę Pożci do prowadzenia w dalszym ciągu tej samej linji polityki zagranicznej pod egidą Brlanda i Poincarego. 

Raid powietrzny Baltimore — Rzym. BALTIMORE 29, IV. (Pat). Północno-amerykańska liga faszystowska zakończyła opracowa- nie planu raidu owietrznego bez lądowania z Baltimore do Rzymu i z powrotem na będącym   . ияог'устів na dzień 10 maja. Pilotem asroplanu ma być jeien z asów 

obecnym w badowie aeroplanls systemu Belianca. Termin rozpoczęcia lotu wyznaczony został pro- 
wojennych, kawaler Cezare Xave 

komandor Pietro Bonelli. 
li, Towarzyszyć mają mu Roger Wiljams i radjotelegrafista 
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: e © Dzień polityczny. 
| (Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 
| Wczoraj Marszałkowi Sejmu Daszyńskie - 'mu, złożył wizytę pożegsalną poseł polski 
jw Moskwie minister Patek przed wyjaz- 
;dem, który dziś rano jedzie 

+ 

do Moskwy. 

Wczoraj Marszzłek Sejmu Daszyński 
odbył. konferencję z ministrem Sprawiedli = 
wości Meysztowiczem | vice ministrem 
Carem. Przedmiotem konferencji, jak się dowiadujemy, były sprawy bezpośrednio 
związane z resortem Ministerstwa 'Sprawie- 
dliwości, które będą w najbliższym czasie 
tematem pracy ciał ustawodawczych, a więc dekrety Prezydenta Rzeczpospolitej oraz. wnioski natury prawniczej. ' 

* 

Przedwczoraj i wczoraj odbyło się po- 
siedzenie Zsrządu Głównego Stronnictwa Lu- 
dowego „Wyzwolenie*. Po referacie pos. Ba- gińskiego o wyborach i wicemarszałka | Wožnickiego o sytuacji politycznej oraz | wyczerpującej dyskusji — uchwalono bar- dzo obszerną rezolucję, która stwierdza, 
iż wynik wyborów do Sejmu i Senatu dał 
Wyzwoleniu wielkie zwycięstwo moralne. 

Dalej, że rząd Marszałka Piłsudskie. 
go nie czyni zadość interesom drobnego 
rolnictwa i ludności wiejskiej, wobec czego 
zarząd główny poleca reprezentantom par- 
lamentarnym zajmować coraz bardziej kry- 
tyczne stanowisko wobec rządu i opozy- 
cyjnie ustosunkowywzć się wobec jego po- 
czynań. 

W dalszym ciągu, rezolucja w dość 
mętnych słowach ostro krytykuje metody wyborcze rządu i jego politykę w stosun- 
ku do drobnego rolnictwa. Zarząd główny | poleca klubowi parlamentarnemu, aby wal- 
czył o zmniejszenie ilości zbędnych urzę- 
dów, urzędników i policji, a dopiero po 
dokonaniu tego, po usunięciu szkodników 
może być mowa lepszem uposażeniu pozostałych urzędników państwowych. 

Obowiązkiem klubu parlamentarnego, 
według uchwał Zarządu Głównego ma być walka przy uchwalaniu budżetu, z zamiarem daleko idącej oszczędności i dbałości o in* 
teresa wsi w dziedzinie taniego kredytu i 
akcji zapomogowej. ы - 

W poniedziałek rano o godz. 7 przy- był do Poznania minister rolnictwa Nieza- bytowski. Na dworcu oczekiwali ministra 
wojewoda poznański Bniński w towarzy- 
stwie dyrektora lasów państwowych Grze-_ gorzewskiego i kierownika wydziału pre- zydjalnego województwa. Po powitaniu od- jechał p. minister Niezabytowski z woje- 
wodą Bnińskim do gmachu województwa, 
poczem odjechał do Pniewa skąd powrócił 
około godz. 11 do Poznania i udał się na 

j|teren Targów Poznańskich. Minister Nie- | || zabytowski weźmie udział w uroczystości 
poświęcenia kamienia węgielnego pod bu- 
dowę wyższej szkoły haudlowej w Pozna- 

„niu. Wieczorem razem z ministrem prze- mysłu i handlu Kwiatkowskim minister 
Niezabytowski odjeżdża do Gdyni. (Pat.) 

0 kliwy kowieńskiej, 
Taktyka Woldemarasa. 

KOWNO, 30-1V. (ATE). Litewskie 
dzienniki rządowe zamieszczają codziennie 
liczne rewelacje zjazdów prowincjonalnych 
partji „tautininkėw“ ka 

Rezolucje te zawierają aprobatę poli- - 
tyki Woldemarasa, domagają się niezwoly- wania Sejmu i nie zawierania układu z Polską —dopóki Polska nie zwróci Wilna. 

Zwoływanie tych zjazdów uważane 
jest za jeden z kroków taktycznych Wol- demarasa, który w obecnej trudnej sytu- 

  

  

wzmocnienia swego prestiżu. 

Święto niepodległości. 
KOWNO, 30-IV. (ATE). W związku 

z dziesiecioleciem niepodległości Litwy 
rząd litewski czyni staranie, aby uroczy- 
sed jubileuszowe wypadły jak najoka- zalej. 

Święto niepodległości Litwy obcho- 
dzono już 16 lutego b.r. — jednakże urc- czystości owczesne były b. skromne. | 

Właściwe święto wyznaczono na dn. 15 maja r. b. to jest w rocznicę zwołania 
konstytuanty. _ 

Komitet obchodu zaprosił na ten dzień Litwinów i Żydów amerykańskich 
oraz litwinów zamieszkałych w Łotwie. 

Zaproszono również amerykański „Czerwony Krzyż”, z ramienia którego 
przyjedzie do Kowna p. Henderson. 

Zjazd oficerów litewskich w porozu- 
mieniu z rządem zaprosił kilkunastu ofi- 
cerów niemieckich, którzy w r. 1918 i 10 walczyli na froncie litewskim. Oficerowie - 
niemieccy zaproszenie przyjęli. 

Wreszcie zaprzs:ono także oficerów 
, szwedzkich, którzy pomagali organizować 
_ armję litewską, 

    
acji wewnętrznej szuka środków celem



„KO R OJ E R 

Odrodzenie Azji. 
Pobyt w stolicy państwa afgańskiej 

pary królewskiej nasuwa szereg refleksyj 

na temat wypadków i zdarzeń, których te- 

renem Od lat dziesięciu jest daleki wschód 

azjatycki. Są to sprawy przeważnie dla nas 
niezmiernie dalexie, o przebiegu- ich albo 
wcale nic nie wiemy, albo dochodzą nas 

echa w formie nic nie mówiących o cało- 
kształcie, urywanych depesz. Myliłby się 
jednak ten ktoby sądził, że wszystko to co 

się dzieje hen tam w dslekiej Azji pozo- 

stanie zawsze obcem, nas ani bezpośrednio 

ani pośrednio nie dotyczącem i że na u- 
kład naszych stosunków zewnętrznych 
żadnego wpływu mieć nie będzie. 

Wobec gwałtownego rozwoju techniki 

komunikacyjnej największe nawet odległo- 

šci nie są przeszkcdą we wzajemnych sto- 

sunkach państw i narodów. Idzie wšlad 

zatem wzrastająca wymiana ekonomiczne, 

której głównym wariinkiem są Środki ko- 
munikacji. Europa już teraz jest komplek- 

sem o wybitnej współzależności ekonomi- 

cznej. Współzależność ta będzie niepo- 
wstrzymanie rozszerzać się lub łączyć z 
innemi podobnemi kompleksami. Są to 

jednak zagadnienia specjalnej natury, wy- 

magające fachowego omówienia. Nas inte- 
resować powinno obecnie inne zjawisko 
olbrzymiej doniosłości. Nazwać go można 
krótko odrodzeniem narodów Wschodu, 

Aż do początków wieku XX-go naro- 
dy azjatyckie były terenem kolonizacyjnej 
ekspansji Europy, objawiającej się w róż- 
norodnej formie w załeżności od tego ja- 
ką siłę i odporność wykazywały te kraje, 
na które ekspansja była skierowywana. 

Były to kolonje, protektoraty, wreszcie 
państwa, którym pozostawiano pewien za- 
kres niezawisłości, nie stanowiącej przesz- 

kody w eksploatacji ekonomicznej 
W końcu XIX wieku nie było w Azji ani 
jednego państwa, prócz Japonji, któreby 
mogło poszczycić się pełną niezawisłością. 

Niezorganizowane bunty narodów, pozba- 
wionych wszelkich zdobyczy nowoczesnej 
cywilizacji tłumiono bez trudu. Opinia 
europejska, oburzona okrucieństwami, któ- 
rych zazwyczaj dopuszczali się powstańcy, 
stała po stronie swoich kolonizatorów. Bo- 
haterstwo wojsk francuskich w Annamie i 
angielskich w Indjach w walce ze zbunto- 

wanymi tubylcami, jest tematem licznych 
powieści i pamiętników ówczesnej doby. 

Czasy te bezpowrotnie minęły. Od 
pierwszego dziesiątka naszego wieku roz- 

poczyna się potężny ruch narodów azjaty- 
ckich ku uwolnieniu się z pod cbcej „opie- 

ki" oraz ku narodowemu i kulturalnemu 
odrodzeniu. Ruch ten odbywa się pod zna- 

kiem europeizacji, to znaczy zmierza do 
przyswojenia sobie wielkich zdobyczy cy- 
wilizacji europejskiej, nie niwecząc bynaj- 
mniej własnych warłości narodowych i 
kulturalnych. 

Na czele renesansu azjatyckiego 
stanęły narody Islamv, prowadzone przez 

Z Muzyki. 
Występ taneczny L. Winogradzkiej-Gregor. 
acław Kochański. Koncert dobroczynny. 

Wileński zespół kameralny. Judyta Bokor. 
— Dziwne stanowisko władz wobec kon- 

certów w Wilnie. 

Zwyczajnym torem wypadków byliš- 
my świadkami prawie normalnego objawu 
anormalnie prosperującego życia muzycz- 
nego Wilna. Po miesięcznej blisko przer- 
wie koncertowej — po głuchej i bezwzglę- 
dnej ciszy — runęła w przeciągu ubiegłej 
soboty i niedzieli — masa koncertów. Re- 
cenzent wprost tchu nie mógł złowić, bie- 
gając z sali do sali—słuchając potrosze tu 
i tam takiej lub innej muzyki. W rezultacie 
mało przyjemności w słuchaniu muzyki — 
a wiele trudu z łowieniem każdej minuty 
— by na czas zdążyć. Szczęśliwy zbie- 
giem wypadków podpisany nie będąc ©- 
becny w Wilnie obarczył ciężarem swego 
zastępcę, który zachował w serdecznej pa- 

. mięci swego kolegę — błogosławiąc go aż 
w siódme pokolenie. 

„Pokaz taneczny p. Winogradzkiej- 
Gregorowej utwierdził w naszem mniema- 
niu opinję — jaką mieliśmy o tej tancerce. 
Wprawdzie muzyk nie powinien pisać o 
czemś, na czem prawdopodobnie mało się 
rozumie — ale ponieważ prasy wileńskiej 
nie stać jeszcze na specjalistów z każdego 
działu sztuki volens nolens trzeba napisać 

CE się na maximum znaw- 

  

Szkoła p. Gregorowej wykazała sze- 
reg zalet, jakie posiada jej kierowniczka. A 
więc plastyka najzupełniej wolna Od do- 
mieszek baletowych, ładne wyrobienie rąk, 
wiele pomysła w scenach zespołowych, 
wybitny smak w kostjumerji wreszcie wiele 
zapału i wrażenie usilnej, intensywnej pra- 

. cy. Do wad zaliczyłbym mniejszą spraw- | 
ność reszty korpusu—a zwłaszcza pewną 
ociężałość nóg; zdzje mi się bowiem, że w 
tańcu plastycznym pomimo wszystko — 
charakter tańca musi i winien być podkre- 

kraju. Ń 

wybitne indywidualności, których ich wła- 

sna woła i własne zasługi uczyniły wodza- 

mi i reformatorami swoich narodów. Z po- 

śród czterech państw mahometańskich trzy 

— Turcja, Persja i Afganistan — już ko- 

rzystają z pełnej niepodległości i, zwią” 

zawszy się wzajemnie traktatem (16 czerw- 
ca 1921 r.), stanowią potężny blok państw, 

zdolnych do odparcia jakichkolwiek zaku- 

sów zewnętrznych, co daje im możność 

kontynuowania bez przeszkód rozpoczętych 

reform, 

Kemal Pasza, Prezydent Republiki 

Tureckiej, Riza Khan, Padyszach Persji i 

Amunvllah Chan, król Afganistanu stoją 

już dziś na czele państw, które przestały 

być tylko terenem Ścierania się wpływów 

angielsko-rosyjskich w walce o panowanie 

nad Azją. Najdalej poszedł w reformach, 

co do ich zakresu i rewolucyjności šrod- 

ków, Kemal Pasza. Posiada on sporo cech 

wspólnych z Piotrem Wielkim. Ten kazał 

obcinać brody bojarom moskiewskim, 

tamien pod grozą surowych kar zabronił 

noszenia fezów, narodowego tureckiego na- 

krycia głowy. Piotr zniósł patrjarchat i 

zbiurokratyzował Czrkiew Prawosławną, U- 

zaležniając ją całkowicie od swej woli. Ke- 

mał wypędził Szeik-Ul-lslama, najwyższe- 

go dostojnika panującej dotąd w państwie 

religii i zniszczył wszystkie przywileje du- 

chowieństwa. Prawosławje jednak nie zgi- 

nęło w Rosji, nie upadnie też zapewne w 

Turcji wiara Mahometa. 

Król Amanuliah stosuje w swej 

działalności mniej drastyczne środki, jak- 

kolwiek zmierza do tego samego celu: 

przetworzenia swego kraju na nowoczesne 

państwo, wolne od wszelkiej zawisłości 

zewnętrznej i korzystające samo ze swych 

bogactw i ze swego wyjątkowego położe- 

nia geograficznego. Tędy szły główne szla- 

ki wędrówki narodów, tu spotykały się 

wszystkie wielkie religje Wschodu w gwo» 

jem dążeniu do rozszerzania się. Legendo- 

wa droga apostoła Tomasza, który pierw- 

szy miał zanieść naukę Ewangelji do In- 

dyj, prowadziła przez Afganistan, Przez 

jego stolicę, Kabul, przechodzi droga £ 

Konstantynopola 66 Pekinu. 

Władca obecny Afganistanu doskonale 

rozumie rolę swego kraju w przyszłym u- 

kładzie sił i stosunków europejsko-azjaty- 

ckich. To, co w przeciągu 10-ciu lat swego 

panowania osiągnął w zakresie podniesienia 

znaczenia swego państwa streszcza się naj- 

lepiej w przyjęciu, jakiego doznał w stolicy 

Anglji, od której w r. 1921 wywalczył nie- 

podległość. 

Dalecy obserwatorzy odrodzeficzych 
wysiłków narodu afgańskiego nie możemy 

nie podzielać wraz z całą Polską uczuć 

szczerej sympatji dla jego dzielnego i ro- 

zumnego wodza. Testis. 

ślony, pomimo, że nie obowiązują tu zu- 
pełnie reguły baletowe. Przy braku właśnie 
momentu czysto choreograficznego—taniec 

wo ograniczona i nie może iść w zawody 
np. z możliwościami dźwiękowemi w mu- 
zyce oraz z ich nieskończenie roziegłą ska- 
lą kombinacji. W dalszej pracy trzeba na 
ten moment położyć specjalny nacisk i 
dążyć w kierunku większej „taneczności”. 
P. Winogradzka Gregor, która obeenie wy- 
jechała zagranicę zapewne zetknie się z 
takim sposobem patrzenia na plastykę i 
bogatsza w doświadczenie — poczyni pe- 
wne reformy w swem bardzo uzdolnionem 
gronie uczenic. z 

* 

Koncert Wacława Kochańskiego — 
nie przyniósł nam nic ciekawego. Wilno 
miało już sposobność słyszenia tego ar- 
tysty — i specjalnie dla tego rodzaju wir- 
tuozerji trochę ciężkiej — przekonania 
mniema. W rezultacie słyszeliśmy szereg 
utworów o dobrem wykonaniu — ale nic 
więcej ponadto. 

* 

W sobotę wieczorem odbył się w sali 
Śniadeckich dobroczynny koncert na rzecz 
patronatu więziennego. W koncercie brała 
udział ceniona Śpiewaczka p. Bortkiewicz- 
Wyleżyńska, pianista p. Trocki oraz młody 
śpiewak p. Wróblewski. Wrażenie całości 
było bardzo miłe i wieczór ten należał do 
jednych z bardziej udanych impreż. 

Publiczności sporo. 
* * 

* 

W niedzielę wieczorem wystąpił po 
raz pierwszy w Wilaie zespół kameralny, 
w skład którego weszli pp. Kimontt - Jacy- 
nowa, Sołomonow i Katz. ół ten 
odegrał Trio fortepianowe Mozarta i Bee- 
thovena oraz Passacaglię Handla. Wykona- 
nie było zupełnie pierwszorzędne, zwłasz- 
cza zespołów, w których prym dzieržyla 
wytrawna nasza pianistka p. Kimontt-Ja- 
cynowa.   
plastyczny nuży—jakoże skala możliwości | 
i podatności ciała ludzkiego jest stosunko- | 

YILENSKI_ 

Ultimatum 

dzielę 
trzech dni czasu na 
Gdyby rząd egipski nie cofnął 

ków udaje się dó Egiptu. 

Król Amanullah i 

Daia 29 b. m. do stolicy Polski przy- 

byli Ich Królewskie Moście Aman Ullah 

Chan, król Afganistanu i królowa Surija. 

Parze królewskiej towarzyszy Świta, złożo- 

na z osób następujących J. K W. księżna 

Nur-El Siradi (siostra króla), panna Churie 

Tarzi (siostra królowej), Mohammed Cha- 

san Chan — szambelan dworu — szwagier 

króla, Gulam Sadyk Chan—p. o. minister 

Spraw Zagr. iszet gabinetu króla, Moham- 

med Jakub Chan—minlster dworu, Gulam 

Dżajlani Chan—poseł afgański w Angorze, 

bawiący w specialnej misji w Polsce, ge- 

nera! Chabibułłach Chen — zastępca mini- 
stra wojny, dr. Ryfki Kiamił Bej—medyk 
dworu, Gulam Jachija Chąa — naczelnik 
wydziału w M.S. Z. Muhammed Amir 
Chan — szef gabinetu ministra $. Zagr,, 

oraz 4 osoby należące do świty, 

Wizyta na Zamku. 
O g. 11.40 Ich Kr. Mości odjechały 

na Zamek, celem ztoženia wizyty p. Prezy- 
dentowi Rzplitej. 

Na grobie Nieznanego Żołnierza. 
Po wizycie król j królowa wraz z p. 

Prezydentem i p. Mościcką udali się w oto- 
czeniu obu Świt na grób Nieznanego Źoł- 
nierza. O g. 12.15 orsząk w otoczeniu €s- 
korty szwoleżerów przybył ma Pląc Saski 
i zatrzymał się przed pomnikiem Ks. józ. 
Poniatowskiego, gdzie już zgromadzeni byli 

„ wicepr. Bartel, ministrowie i generalicja. 
ról w towarzystwie p. Prezydenta w otc- 

czeniu obu świt wojskowych przeszedł do 
Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie złożył 
wspaniały wieniec z białego i czerwonego 

kwiecja. W tej chwili orkiestra zagrała 
hymn narodowy polski. 

Rewizyta Pana Prezydenta. 
Po ceremonji złożenia wieńca p. Pre- 

zydent Rzplitej wraz z p. Prezydentową, 
oraz Królewską Parą w otoczeniu obu świt 
udał gię do pałacu Rady Ministrów, celem 
rewizytowania ich Królewskich Mości. 

Obiad galowy na Zamku. 
O g. 20.30 odbył się na Zamku obiad 

galowy, wydany przez P. Prezydenta na 
cześć Pary Królewskiej. 

Podczas deseru Prezydent i Król wy» 
r toasty, których tekst podajemy po- 
niżej. 

Przemówienie P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

„Szczęśliwy jestem, mogąc we włas- 
nem i narodu polskiego imieniu powttać 
na ziemi polskiej Ich K. M. Króla i Kró- 
lową Afganistanu, Dostcjnych Gości na” 
szych. Tysiące mil rozdziela nasze ojczyz- 
ny, rozległe lądy, morza i góry, ale męż- 
ny naród afgański łączy z narodem pol 
skim wspólne wielkie umiłowanie wolaoś. 

Dochód z koncertu przeznaczono na 
wpisy dla niezamożnej młodzieży. 

* * 
* 

W sobotę 21 b. m. koncertowała w 
Wilnie wiolonczelistka Judyta Bokor. Jako 
wirtuozka — okazała się p. Bokor zupełnie 
pierwszorzędną. Grała -z bardzo wielką mu- 
zykalnością, wykazując niepospolite opano- 
wanie instrumentu. Szczególnie dobrze wy- 
padł piękny koncert wiolonczelowy Saiet- 
Saćnsa, z którego p. Bokor umiała wydobyć 
i ruch i życie — a równocześnie szereg 
piękności dźwiękowych, opartych na szcze- 
gólnym uroku tak przekonywującego 1п- 
strumentu, jakim jest wiolonczela. 

Akompanjował bardzo starannie p. 
1. Szabsaj. ь 

Drugi koncert J. Bokor — który miał 
się odbyć we środę dnia 25 b. m. został 
odwołany. Powodem tego — był zakaz Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, które na 
odbycie powyższego koncertu się nie zgo- 
dziło — pomimo usilnych starań Zarządu 
Wil. T-wa Filharmonicznego, jako organi- 
zatora powyższej imprezy. 

To stanowisko władzy centralnej jest 
dla nas niezrozumiałe. W rozmowie tele- 
fonicznej—jaką miał przedstawiciel Filhar- 
monji Wileńskiej z referentem Min. Spraw 
Wewn. określono powód zakazu jako spe- 

cjalny „kierunek pewnej polityki widowisko- 
wej. Ponieważ tego rodzaju wypadek nie 
jest odosobniony (z trudnością uzyskano 
pozwolenie na koncert Ciaudia Arraua), 
nie od rzeczy będzie sprawę tę poruszyć 
na forum publicznem. 

Wiadomem jest powszechnie, że w 
myśl rozporządzenia Min. Spraw Wewn. 
każdy artysta—obywatel obcego państwa— 
musi otrzymać zezwolenie Min. Spraw 
Wewnętrznych na występy w Polsce. Jest 
to zupełnie słuszne, gdyż ma na celu nie- 
dopuszczanie do kraju sił drugo i trzecio- 
rzędnych, któreby podrywały byt mater- 
jalny wielu zdolniejszym i wybitniejszym   od zagranicznych — artystom polskim. Po- 

angielskie. | 

LONDYN, 30 IV. (Pat). Korespondent Reutera z Kalru donosi na podstawie. 4 1 700 000 

wiadomości z kół egipskich, że przedstawiciel rządu angielskiego wręczył w nie-i| © © 

Nahas - Baszy notę, w której rząd argielski n*zlela rządowi egipskiemu | 
cofnięcie projektu ustawy © zgromadzeniach publicznych. 

tego projektu Angija przedsięweźmie kroki, które 

będzie uważ:ła za konieczne w związku z jej obowiązkami do opieki nad inte- 

resami cudzoziemców zamieszkałych w Egipcie. 

LONDYN, 30I-V. (Pat). Z Malty donoszą, że dywizja angielska eskadry $гб- 

dziemnomorskiej złożona z dwóch okrętów bojowych i pewnej liczby krążowni- 
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królowa Surija w 
Warszawie. 

ci, cześć dła bohaterstwa i poświęcenia, 
wierność pamięci wielkich tradycji histo- 
rycznych. W ciężkich kolejach losu, które 
w ciągu wieków były niejednokrotnie udzia: 
łem Polski i Afganistanu, duch cbu na- 
rodów nabrał hartu i mocy do wytrwania. 
Dziś przed obu narodami wielka przysz- 
łość stoi otworem. Jak my tu w Polsce 
pracujemy nad odbu*ową maszej Ojczyzny 
i jej rozwojem, tak w Afganistanie Wasza 
Królewska Mość nie szczędzi sił, aby pań- 
stwo swe prowadzić drogą rozwoju i po- 
stępu. W pracy tej naród afgański nie ma 
przyjaciół lepszych nad Polaków. Mogę 
też zapewnić W. K. М., że piękne wyniki 
już przez nią w ostatniem dziesięcioleciu 
osiągnięte, znane są w Polsce i podziwia- 
me. Polskę od wieków łączy z narodami 
muzułmańskiemi szczere i serdeczne uczu- 
cie przjaźai i wzajemnego zaufania. 

Niechże W, K. M, raczą zapamiętać, 
że imię Afgana otwiera w Polsce wszyste 
kie serca. Wnoszę ten kielich za zdrowie i 
pomyšlaošė Ich K. M. Krėla i Królowę 
Afganistanu, wspaniały dalszy rozwój Ich 
pięknej Ojczyzny, oraz wielkość i chwałę 
imienia afgańskiego narodu". 

Po przemówieniu P. Prezydenta Or 
kiestra odegrała hymn afgański, poczem 
Król Amanuliah wypowiedział następującą 
mowę: 8 Ф 

Mowa Króla Aiganistanų. 
„Królowa i ja składamy Waszej Eks- 

celencji i drogiemu narodowi polskiemu 
nasze podziękowanie za serdeczne przyję- 
cie i dowody przyjaźni, jakie zostały nam 
złożone. Jestem głęboko wzruszony pię- 
knemi słowami Waszej Ekscelencji, 0 u- 
sługach oddanych przezemnie narodowi 
afgańskiemu, W słowach tych Wasza Eks- 
celencja stwierdziła patriotyzm mojego ną- 
rodu, wyrażając jednocześnie przyjazne U- 
gtucia Polski wobec niego. Afganowie z 
głębi swego serca potrafią ocenić rarody, 
ożywione miłością ojczyzny, w chwili wy- 

Wczoraj przed południem wicepremier 
Bartel i wicemin, Spraw Wojsk. gen, Ko- 
narzewski w towarzystwie szefa Lotnictwa 
Wojsk. płk. Rajskiego, szefa gabinetu min. 
Spraw Wojsk. ppłk. Becka zostali przyjęci 
przez króla Ammanulecha na audjencji, na 
której podziękowali mu za Odznaczenie 
Marszałka Piłsudskiego najwyższym orde- 
rem afganistańiskim—błękitnym płaszczem. 

Wyjazd króla Amanullaha nastąpi we śro- 
dę. Dziś król i królowa wraz ze świtą spędzą 
cały dzień w majątku hr. Potockich kelienowie. 

We środę o godz. 9-ej rano król wraz ze 

mimo, że rozporządzenie to obowiązuje od 
kilku lat, władze naogół pobłażliwie trak» 
towały ten przepis — nie stosując go — 
chyba w bardzo wyjątkowych wypadkach. 
Tak np. koncerty Marji Labi'a oraz Bo- 
rowskiego — odbyły się w jesieni zeszłego 
roku bez przeszkód, gdyż władze nie wy- 
magały w obu wypadkach okazania zez- 
wolenia. 

W bieżącym roku, z Okazji występu 
J. Kocjana i Ć. Arraua, zażądano od To- 
warzystwa Filharmonicznego okazania zez- 
wolenia. Ponieważ obaj wymienieni ar- 
tyści — zaświadczenia pisemnego nie po- 
siadali — przeto Zarząd Filharmonji złożył 
podanie o zezwolenie na występy artystów— 
motywując prośbę faktem, że pianista 
Arrau występował w tym czasie we Lwo- 
wie i Łodzi — więc zapewne formalnych 
przeszkód i w Wilnie mieć nie może, jako, 
że rozporządzenie ministerjalne obowiązuje 
we wszystkich województwach jednakowo. 
Odpowiedź wypadła przychylnie, pomimo, 
że zaznaczono znów z niezrozumiałych 
powodów—jego wyjątkowość. Przytem ze 
strony miarodajnej — Towarzystwo Filhar- 
moniczne otrzymało wyjaśnienie, że zez- 
wolenia na koncertowanie w Polsce, wy- 
daje Min. Spraw Wewnętrznych równo- 
cześnie z udzielaniem wizy przez polskie 
placówki zagranicą. Z tego wynikałby lo- 
giczny wniosek, że widocznie Min. Spraw 
Wewnętrznych — reguluje dopływ obcych 
artystów w sposób nader racjonalny: 
udziela lub odmawia wizy na wjazd do 
kraju. Z tego wypływa jedyna konsekwen- 
cja, że skoro obcy artysta otrzymał wizę 
wjazdową do Polski, może już swobodnie 
w kraju koncertować, gdyż przeszedł przez 
rejestrację Min. Spraw Wewnętrznych 
Tymczasem okazało się, że tak nie jed 
P. Bokor — otrzymała wizę w konsulacie 
polskim w Roterdamie—a to w celu urzą- 
dzania koncertów i odbyła przed przyjaz- 
dem do Wilna koncerty w Krakowie, Lwo- 
wie i Łodzi — bez najmniejszych  prze- 
szkód. Niezrozumiałym więc wydaje stę nagi   zakaz urządzenia drugiego koncertu w Wil- 

400 000, 300.000, 250.000, 100 000, 
80.000, 75.000, me as 50 000 

ГОВ, 
može každy wygrač, kto zakupi 

los I. klasy 
Loterji Klasowej 

i w największym i najszczęśliw- 
szym Kanterze w kraju 

„NADZIEJA“ 
| LWÓW, SYKSTUSKA 6. 

|Co drugi los wygrywa! 
Ciągnienie już 19 i 21 maja b. r. Ceny lo- 
sów: 1/4 lo:u zł. 10.—"2 losu zł. 20—!/1 los zł 40. 

Zamówienia załatwiamy odwrotną pocztą. 

Karta zamówień W. K. : 

Do „Nadzieji”, Lwów, Sykstuska 6. 
Z:mawiam do lej klasy 

wiaimkaw CWiartEK "po -ZŁ. 10— 

połówek po ZŁ 20.— 

„. całych po ZŁ 40.— 

Należytość w kwocie ......... Zł. uiszczę 
blankietem P. K. O. przez Firmę do orygi- | 

nalnych lesów dołączonym. 
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tężenia wszystkich swych wysiłków ku 
skierowaniu ojczyzny na drogę postępu, 
gdyż miłość ojczyzny jest największą zale- 
tą każdego narodu pełnego  bohater- 
skich uczuć i przepojońego duchem po- 
Święcenia. Naród afgański uważa miłość 

jne | w konsekwencji poważa każdy naród, 
ożywiony tego rodzaju uczuciami i traktu- 
je go jako przyjacieja. Niemożliwem jest, 
aby uczucie przyjaźni, okazagse 
przez jedną stronę, nie znalazło swego od- 
bicia u drugiej strony. Dlatego też, Panie 
Prezydencie, może Pan być pewny Dizy- 
jaznych uczuć narodu afgańskiego wobec 
narodu polskiego. 

Wnoszę mój kiejich za zdrowie Wa- 
szej Ekscelencji i Jego Malżonki, oraz za 
szczęście i pomyślność szlachetnego nąro= 
du polskiego? 8 

Po zakończeniu jego przemówienia 
orkiestra odęgrała hymn narodowy.   

Dary Marszałka Piłsudskiego. 
<Telsfonema od własnego korespondenta s Warszawy). 

Następnie ofiarowano królowi, jako dar 
ministra Spraw Wojsk. szkolny samolot 
dla wojska, polskiej konstrukcji, pod firmą 
„Samolot” w Poznaniu, specjalnie dla kró- 
la Ammanulacha wykonany sztucer z pięk- 
nemi rreżbami Skoczylasa oraz 100 nor- 

produkcji.   
Wyjazd Amanullaha do Moskwy. 

(Telafonem ed własnego korespondenta : Warszaw). 
świtą wyjedzie z głównego dworca specjalnym 
pociągiem złożońym z wagonów Prezydenta Rze- 
czypospolitej przez Białystok — Stołpce do stacji 
Niegorełoje. 

nie, Wygląda to tak — jak gdyby w Wilnie 
obowiązywały inne przepisy. 

Qbjektywnie sądząc=odnosimy wra- 
żenie, że sprawa regulacji dopływu obcego 
żywicłu artystycznego (muzyków  wirtuo- 
zów) do Polski, spoczywa w nieodpowied- 
nim resorcie Min. Spraw Wewn. Nie było- 
by zapewne tyle nieporozumień, gdyby 
dzia: ten był oddany w ręce Departamen- 
tu Sztuki—najbardziej powołanego facho- 
wo do opinjowania i decydowania w tych 
sprawach. 

Pozostaje jeszcze pytanie—kto obowią- 
zany jest zwrócić Tow. Filharmonicznemu 
straty i szkody spowodowanę odwołaniem 
koncertu? Z jednej strony nie udziela się 
tej instylucji żadnych zapomóg ani sub- 
wencji w myśl zasady samowystarcza|ności 
— a z drugiej nie pozwala pracować i 
stwarza się zbytecznie zupełnie — trudno- 
Ści i przeszkody. Wszak na przyszłość nie 
można być nigdy pewnym, czy įakikolwiek 
koncert dojdzie do skutkr; bo nuż nie O- 
trzyma się zezwolenia na koncert w Wil- 
nie dla artysty, który objechał już 10 in- 
nych miast bez żadnych przeszkód. Ą w 
jakiem świetle przedstawiają się nasze sto- 
sunki w wyobraźni danego artysty? Albo 
jest przekonany, że nie posiadamy wyobra- 
żenia o porządku, albo też w jego głowie 
może powstać pytanie, czy przypadkowo 
w Wilnie nie panuje stan wyjątkowy — z 
powodu bliskości Kowna. Ani jedna ani 
druga opinja nie pochlebia nam wcale. 

Mam nadzieję, że nasze miejscowe wła- 
dze wojewódzkie, które zawsze okazują 
doprawdy najżywsze zrozumienie dla tego 
rodzaju spraw — zdołają wreszcie przeko- 
mać Warszawę, že co innego jest zielony 
stolik — a zupełnie co innego żywotne po- 
trzeby ośrodka tego rodzaju jak Wilno. Ze 
wszystkiego wynika jedno: Warszawa Wil- 
na nie rozumie zupełnie — i nie znając 
wcale bliżej tutejszych warunków pracy — 
uszczęśliwia nas pomysłami, które mogą być 
bardzo celowe w Rypinie ale nie w stolicy 
dawnego księstwa litewskiego, 

Tadeusz Szeligowski.   

ojczyzny, jako uczucie najbardziej zaszczyt-- 

malnych karabinów wojskowych poiskiej 
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— Konkurs, Związek Kółek i Organizacyj 
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44 dzień procesu „Hromady*. 

Posłedzenie sądu w sobotę wypełniło 
w dalszym ciągu odczytywanie aktów. Ze 
świadków został sprowadzony z więzienia 
Wigdor Fryszman. Został on powołany w 
związku ze znalezieniem u niego podczas 
rewizji rękopisu osk. Okinczyca, który 
zdaniem oskarżonego był przeznaczony dla 
redakcji „Naszej Sprawy*. W artykule tym 
były wskazówki jak należy pisać korespon- 
dencje ze wsi. 

Św. Fryszman zaprzeczył, by u niego 
kiedykolwiek znajdował się podobny ręko- 
pis. Okoliczność co do tego artykułu jest 
tembardziej zagadkowa, iż w r. 1926 była 
dokonara w redakcji przy ul. Wileńskiej 
12 kradzież. 

Posiedzenie sądu w poniedziałek roz- 
poczęło się od zawiadomienia o otrzyma- 
nia egzemplarzy zwrotnych wezwań od 
następujących Świadków, których nieobec- 
ność sąd usprawiedliwił i zeznania odczy- 
ano, Bojarskiego, Wyganowskiej, Dajona, 

PŃonczaruka. Św. Parchimowicz Jan został 
Sprowadzony z więzienia. 

Świadek Jadwiga Wyganowska zez- 
nała, że u niej była kupowana żywność 
dla więźniów politycznych, przebywających 
w więzieniu w Grodnie. 

Św. Bojarski, był prezesem hurtka i 
konfidentem policji. Długie jego, dwukrot- 
ne zeznania do sprawy nic nowego nie 
wnoszą, są tam, jednak i charakterystycz- 
ne zdania. Świadek ten tak charakteryzuje 
jednego z Białorusinów, który nawet do 
Hromady nie należał: „Białorus z przeko- 
nania, a więc przeciwnik Polski wogóle 
Świadek ten mówj, że ktoś z członków 
wiejskiego hurtka był wyznaczony „dowód- 
cą wszystkiej artylerii podczas powstania”, 

że w wołkowyskim powiecie przygotowa- 
mo 60 tys. karabinów f t. p. 

Następnie biegły kpt. Burhardt z II 
Oddziału Sz. Gen. dłuższy czas zeznaje 
przy zamkniętych drzwiach. 

W imieniu obrony zabiera głos mec. 
Honigwill i prosi sąd o odczytanie nota-   

tek urzędowych sędziego śledczego, odneś- 
nie do zeznań świadka Wacława Wyszyń- 
skiego. Prośbę tę motywuje obrańca nastę- 
pującem: dla sądu istotną okolicznością 

jest nietylko, co Świadek zeznaje, lecz i 
kim Świadek jest. Otóż w procesie, jaki się 
przed kilku dniami odbył w Warszawskim 
Sądzie Okręgowym, gdzie na ławie oskar: 
żonych zasiedli sprawcy niedoszłego pod- 
kopu był Wacław Wyszyński vel Julian 
Zakrzewski, za którym rozestsno listy goń- 
cze. Obrona ma przekonanie, że Wacław 
Wyszyński w tamtej sprawie i Świadek w 
procesie „Hromady* jest tą samą osobą. 

Prok. Kałapski oponuje przeciw iden- 
tyfikowaniu Wyszyńkich, zgadza się jednak 
na Odczytanie notatek urzędowych. 

Sąd odczytuje . 3 notatki urzędowe: 
Pierwsza mówi, że badanie zostało przer- 
wane, wskutek spóźnionej pory, 2 ga, że 
badanie przerwano z powodu wyjazdu Wy- 
szyńskiego z Białegostoku i 3, że badanie 
nie mogło się odbyć, bowiem Wyszyński 
wyjechał z Białegostożu i niewiadomo, 
gdzie się znajduje, 

Po odczytaniu tych notatek, które się 
odnoszą @0 1 — 5 
Honigwill ośwładcza, treść 
tek tembardziej upewnia obronę, że 
jest to ta sama osoba, gdyż 29 czerwca 
1926 r. był wykryty podkop i w  pierw- 
szych dniach lipca rozesłano listy gończe. 
Prosi sąd o zwrócenie uwagi na listy goń- 
cze za Wacławem Wyszyńskim vel Zakrzew- 
skim, jaki jest wydrukowany w Gazecie 
Śledczej Nr. 1045 por. 18, gdyż wiek i ry- 
sopis wskazuje, że to jest ta sama osoba. 

Sąd przystaje na wniosek obrony. 
Na tem wyczerpuje się historja dwuoso- 
bowości Zakrzewskiego i sąd znowu od- 
czytuje dokumenty. Tym razem odczytują 
się zebrane korespondencje na poczcie do 
sekretarjatu „Hromady“ i do redakcji. 
Większość listów, skierowanych do redak- 
cji to zawiadomienia o przesłaniu pienię- 
dzy za gazetę, lub prośby © rozłożenie 
PROCY na raty lub prolongatę za- 
płaty. 

tych  nota- 

L M a d 

rodowego ] maja, 
Tradycyjne Święto Narodowe, które 

cała Polska obchodzi w dn. 3 Maja zbliża 
sę. Obchód tego Święta na terenie Ziemi 
Wileńskiej dla nas b. wojskowych winien 

k wypaść tembardziej radośnie, że w dniu 
_ tym po raz pierwszy w Polsce i to na te- 
_ renłe Złemi Wileńskiej staną wszyscy b. 

wojskowi i rezerwiści ramię przy ramieniu 
w karnych szeregach jednej potężnej orga- 

nizacji. | | 
Musimy zadokumentewać, że nate- 

_ renie Ziemi Wileńskiej zapomnieliśmy 
| waśnie, idziemy w jednym szeregu, aby 

służyć tylko sprawie państwowej. 
A: Ustala się następujące wytyczne w 
|] sprawie udziału b. wojskowych i reżerwi- 

‚` stów w cbchodzie Święta Naredowego 3 
Maja w roku bieżącym: 

Na terenie powiatów: W powiatach, 
Ф gdzie Zarządy ZOW. już się ukonstytuo- 

wały, członkowie ZÓW. winni wziąć czyn- 
ny udział w pracach organizacyjnych Świę- 
ta, w/g dyrektyw wydanych przez te Za- 
rządy. W tych ośrodkach, gdzie większe 

; _ skupienie b. wojskowych i rezerwistów po-- 
“4 zwoli na sformowanie chociażby niewiel- 

| zwartym. 

kiego oddziału zwartego, należy przyjąć 
udział w obchodzie (pochód) w szyku 

W miarę możności należy poczynić 
4 starania, aby w dniu 3 Maja z inicjatywy 

"1 b. wojskowych odbyły się pogadanki dla 
|] szerszych sfer na tematy okolicznościowe, 

  
1 wego 

gdzie już powstały Komitety Obywatelskie 
_ Obchodu Święta Narodowego, członkowie 
ZOW. winni zgłosić swój akces do tych 
Komitetów i w ich pracach wziąć įskasj- 
czynniejszy udział. 

„Należy w razie istnienia odptwied- 
nich zawodników z liczby członków ZOW. 
ustalić ich udział w zawodach sportowych 
organizowanych w dniu Święta Narodc- 

Na terenie m. Wilna: Zbiórka człon- 
ków zrzeszonych organizacyj zostaje wy- 

 'znaczona w dniu 3 Maja o godz. 9 rano 
| w lukslu ZOW. ul. Uniwersytecka 6 m. 8. 
| (wejście z bramy). 

Zarządy zrzeszonych crganizacyj we- 
4 zwą swych członków do bezwzględnego 
1 przybycia ną zbiórkę punktualnie. 

Program udziału ZOÓW w obchodzie 
zostanie uzgodniony z władzami wojsko» 
wemi i Komitetem Obchosu 

Spodziewamy się, że oddzialy ZOW zebra- 
ne w lokalu będzie wizytował pan woje- 
woda wileński, prezes honorowy ZOÓW. 

P. P. Komendanci organizacyj, które 
3 Е zachowały uniform historyczny wszwą swych 
| członków do stawienia się w kompletnych 

uniformach, gdyż te oddziały bę*ą brały 
udział w szyku zwartym w defiladzie, 

Stowarzyszenie dowborczyków zgłosi 
1 do dnia 1 maja czy w cbchodzie we- _. zmie udział z orkiestrą. 

    

  

Delegaci każdej zrzeszonej organi- 
f , zacji (po jednej osobie) zgłoszą s'ę w da. 
) 2 maja o gedz. 19 w sekretariacie ZÓW. 

(adres jak wyżej) dla ostatecznego omó- 
wienia spraw porządkowych. 

: Prezes 
M, Ostkowski 

gen, bryg. 

  

  
kofczenie budynku 

° [ w rawie obchodu Swięta Ma-, Fezwanie Komitetu obchodu święta 3 maja 
Komitet wyłoniony na zebraniu przed- 

stawicieli organizacyj społecznych i zawo- 
dowych w dniu 28 kwietnia zwraca się z 
gorącym apelem do wszystkich organizacyj 
społecznych i zawodowych o zmobilizo- 
wanie zrzeszonych członków dla wzięcia 
udziału w pochodzie ze sztandarami w 
dniu Święta narodowego 3 maja. Ч 

Szczegółowy program będzie podany 
dodatkowo. 

Wieści z kraju. 
KRONIKA NOWOGRODZKA. 

— „Walka z polityką w związkach 
zawodowych”. Pod takiem hasłem odbyło 
się zebranie nowego Związku Rzemieśini- 
ków Żydowskich w Nowogródku, zwołane 
przez 9 proc. członków dawnego rozpoli- 
tykowanego Zw. Rz. Żydowskich. 

Jedną z głównych przyczyn utworze- 
nia nowego związku było uprawianie po- 
lityki przez prezesa starego Związku Lub- 
czańskiego, który posuwał się do 
tego, iż samowolnie usuwał tych członków, 
którzy w czasie wyborów głosowali na 
inne, niż 18 listy. 

Nowy związek postawił sobie za cel 
bezwzględne usunięcie polityki z terenu 
związku i skierowanie całej działalności ku 
poprawie bytu swych członków, 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA: 
— Wielki wiec protestacyjny w Świę- 

clanach. Onegdaj w Święcianach w gmachu 
teatru ludowego odbył się wielki wiec pro- 
testacyjny przeciwko prześladowaniu lud- 
ności polskiej na niemieckim Górnym 
Śląsku oraz przeciwko zarządzeniu Calon- 
dera, zakazującego Śpiewania „Roty“ na 
śląsku polskim. Zebrani uchwalili zwrócić 
się z prośbą do rządu polskiego, by po- 
czynił energiczne kroki zmierzające do 
"eco prześladowania ludności pol- 
sk'ej. 

— Demonstracja handlarzy. Przed 
kilku dn'ami w Starych $ vięzianach kupcy 
miejscowi, niezadowoleni z wysokości wy- 
mieuionego im podat! u obrotowego, urzą- 
dzili demonstrację przed Urzędem Sta- 
rostwz. | : 

U:zą4 Starostwašobiecal kupcom roz* 
patrzyč ich skargę. 

KRONIKA LIDZKA. 
— Pożyczki Sejmiku Lidzkiego. Na 

ostatniem posjedzeniu Sejmiku Lidzkiego 
uchwalonw zacisgnięcie następujących po- 
życzek; 

Na remont kapitalny budynków szko- 
ły i fermy w Berdówce, budowę domów 
ladowych, budowę szpitala dla chorych 
psychicznie, budowę łazien ludowych, do- 

gospodarczego przy 
szpitalu rejonowym, budowę gmachu 
wydziału powiatowego dla potrzeb admini- 
stacji, budowę domu pod przytułek dla 
starców i kalek w Lidzie, budowę ambu- 
łansu weterynaryjnego w Lidzie, na wydat- 
ki inwestycyjne na podniesienie rolnictwa 
(punkty czyszczenia nas'on i kopulacyjne), 
na założenie 4 betoniarni, na budowę 11-u 
szkół w powiecie — w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego w Warszawie 80 tys'ące 
dolarów i 272 tysięcy złotych; 
na rozszerzenie szkółki drzew i krzewów   owocowych w Berdówce — 52,027 zł. 

lipca 1926 r. mec. Ł 

  

  

      

Ds: Filipa i Jakóba. 
Wtorek | jutra. Żygmunta Kr. 

й Wschód słońca—g, 4 m, 12 
maja. Zachóć и g. 19 m. 10 

METEOROLOGICZNA. 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S$. B. z dn. 30. [V. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 763. Temperatura średnia 
-+19? €. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający południowo-wschodni. Pogodnie. Minimum 
na debę --10? C. Maksimum <- 22 C. 
w „Tendencja barometryczna — spadek ci- 
nienia, 

— Od Redakcji. Z powodu przerwa- 
nia w nocy energji elektrycznej, a tem sa- 
mem uniemożliwienia normalaej pracy w 
drukarni numer dzisiejszy wydaliśmy ze 
znacznem opóźnieniem. - 

RZĘDOWA 

  

— Odznaczenie p. wojewody krzyżem za- 
sługi Litwy Środkowej. W dniu 30 b. m. p. wo- 
jewcda Raczkiewicz przyjął członków Kapituły 
Krzyża b. wojsk Litwy Środkowej a mianowicie: 
ppłk. Szt. Gen, Powieże, mjr. Kirtiklisa, mjr. 
*pkowskiego, mjr. Dunin-Wąsowicza i mec. Fal: 

kowskiego mjr. rezerwy, którzy wręczyli panu wo- 
jewodzie odznaki tego krzyża, nadanego „ma je- 
dnogłośnie na posiedzeniu Kapituły w dniu 28 b. 
m. jako organizatorowi i prezesowi formacyj 0- 
chotniczych, które odzyskały Ziemię Wiłeńską 
dla Rzeczypospolitej. 

. — Z Konsulatu łotewskiego. Dziś, dn. 1 
maja konsulat łotewski będzie nieczynny z po- 
wodu rocznicy otwarcia konstytuanty łotewskiej. 

— Nowy naczelnik Wydziału Samorzą- 
dowego. Na skutek okólnika Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych zastępca naczelnika wydziału bez- 
pieczeństwa p. Rakowski z dniem 1 maja r. b. 
obejmie urząd naczelnika Wydziału Samorządo- 
wego Urzędu Wojewódzkiego. 

— Zatwierdzenie uchwał Rady Miejsk. O- 
negdaj p. woj. Raczkiewicz zatwierdził protokóły 
z posiedzeń Rady Miejskiej z dn. 12 i 26 ub. m. 
w sprawie zaciągnięcie przez miasto pożyczki w 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

ADMINISTRACYJNE. 
— Waka z żebractwem. Dziś w Iokalu 

Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się zebranie Ko- 
m tetu walki z żebractwem i włóczęgostwem. Na 
zebraniu, rozpatrzony zostanie projekt przeprowa- 
dzenia ogólnej rejestracji żebraków i włóczęgów 
na terenie całego województwa wileńskiego. 

SAMORZĄDOWA. 
— Stacja opieki nad matką i dzieckiem. 

Sejmik > wileńsko-trockiego postanowił u- 
ruchomić w Nowej Wilejce stację opieki nad mat- 
ką i dzieckiem. Podobne stacje już są czynne w 
Mejszagole, Rudziszkach i Bezdanach. = 

— Stacja weterynaryjna. W najbliższych 
dniach w m. Małe Soleczniki powiatu wileńsko - 
trockiego zostanie uruchomiony punkt wete- 
rynaryjny, 

TARGI PÓŁNOCNE. 

— Oględziny terenu pod Targi Północne. 
W dniu 30 b. m. w godzinach popołudniowych 
pan wojewoda Raczkiewicz w tow prof. Ehren- 
kreutza, dyr. Wystawy Północnej p. Łuczkowskie- 
go i konserwatora Remera dokonał oględzin tere- 
nu upatrzonego na Wystawę Północną w Wilnie, 

„— Pomoc pieniężna dlą Komitetu Orga- 
nizacyjnego Targów Północnych. Odbyło się 
walne zgromadzenie członków Banku Rzemieślni- 
czego, na którem między innemi postanowiono 
wyasygnować 750 zł. na akcje organizacyjne Wy- 
stawy Targów Północnych w Wilnie. 

WOJSKOWA 

— Przesunięcie. Jak się dowiadujemy pr 
kurator przy wojskowym Sądzie Okręgowym Nr, 3 
ułk. Wełdycz mianowany został szefem tegoż 
ądu. 

Z POLICJI. 

— Przeniesienie wydziałów śledczych. Z 
rozperządzenia Głównej Komendy Policji Pań- 
stwowej zostały utworzone nowe wydziały śled- 
cze przy p zo komendach powiatowych w 
Mołodecznie Głębokiem. Dotychczasowe zaś 
podobne wydziały śledcze w Święcianach i Wiłlej- 
ce zostały skasowane. ` 

— Zmiana nazwy st. Mołczadź. Urząd wo- 
jewódzki w Nowogródku zwrócił się z pismem 

nowanie nazwy st. Mołczadź na Mickiewicza. 
— Konkurs ręcznych gaśnic. Wczoraj w 

magazynach zasobów Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej dokonano próby ręcznych gaśnic. Do kon. 
kursu stanęło 6 firm krajowych. O wyniku kon- 
kursu zadecyduje specjalnie wyłoniona do tego 
komisja rzeczoznawców. 

SPRAWY SZKOŁNE. 
— Nowy wydział w Instytucie Nauk Han- 

dlowych i Gospodarczych. Jak się dowiadujemy, 
prowadzony przez Polskie Towarzystwo Krze- 
wienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w 
Wilnie od jesieni r. 1927 [Instytut Nauk Haadlo- 
wych i Gospodarczych w Wilnie, ma z począt- 
kiem roku szkolnego 1928/29 ulec rozbudowie, 
gdyż zamierzone jest uruchomienie nowego Wy- 
działu Rolniczo-Handlowego, oraz przedłużenie 
czasu trwania nauki do lat 3-ch. Instytut przyj- 
muje młodzież obojga płci po skończeniu cona|- 
mniej 6-с1и klas szkoły średniej ogólnokszał- 
cącej. 

LITERACKA. 
— XLI Środa Literacka. Dnia 2 maja r. b. 

0 godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w lokalu Wydz. 
Sztuk Pięknych przy uł. Św. Anny Nr. 4, kolejna 
środa literacka na temat: „Regjonalizm a uniwer- 
salizm*. Główny referat wygłosi p. Halina Za- 
wadzka. — Pozatem ao dalsze referaty 
oraz udział w dyskusji. Że względu na ciekawy 
i Ek temat wieczoru uprasza się członków 
Związku Literatów i gości o punktualne przybycie. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa obrazów artystów warszaw- 

skich. Dnia 3-go maja po zakończeniu rewji na 
placu Łukiskim odbędzie się w sali Stowarzysze- 
nia Techników Polskich przy ul. Wileńskiej 33 
uroczyste otwarcie wystawy zbiorowej obrazów 
znanego portrecisty warszawskiego Józefa Kidona, 
większej kolekcji martwych natur i krajobrazów 
Stefana Domaradzkiego. Ponadto do wystawy tei 
dołączony bęizie dział batików na jedwabiu i na 
drzewie, zawierający prace artystek warszawskich: 
Marji Borysewiczówny, Kazimiery Dornikowskiej, 
Hanny Hencberżsnki, Wandy Gentil Tippenhauer, 

      Ireny Mędrzeckiej i Eleonory Onichimowskiej. 
Wystawa potrwa do 20-go maja. „Ma 

do Ministerstwa Komunikacji prosząc o przemia- 

  

— VI Doroczna Wystawa Obrazów Wil. 
T-wa Artystów-Plastyków. Otwarcie VI Dorocz= 
nej Wystawy W. T. A. P. wyznaczone zostało na 
dzień 17 maja b. r. w łaskawie udzielonej na ten 
cel przez pana wojewodę sali pocerkiewnej paia- 
cu reprezentacyjnego. 

związku z wyniksjącemi stąd pracami 
przygotowawczemi wyborami komitetu i t. p. Za- 
rząd W. T. A. P. wyznaczył walne zgromadzenie 
członków T-wa na dzień 2 mają b. r. (środa) w 
lokalu Szkoły Rysunkowej o godz. 7 w. 

W razie braku quorum zgromadzenie odbę- 
dzie się w tymże dniu i lokału o godz. 8 wiecz. 
bez względu na ilość obecnych. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Wezwanie Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Reprezentacje Ligi Morskiej i Rzecznej w obcho- 
dzie Świętą Narodowego w dniu 3 meja Zarząd 
Wzywa wszystkie p. członkinie i p, członków Od- 
działu Reprezentacyjnego do przyjęcia udziału w 
pochodzie pod banderą Ligi. Zbiórka w dniu 3-go 
maja punktualnie o godz. 9-ej rano u członka 
Zarządu p. W. Szumańskiego (magazyn) ul. Mic- 
kiewicza Nr. 1. Obowiązuje strój galowy — jak 
podczas zeszłorocznego przyjęcia Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej w Trokach. 

— Wezwanie AE Stowarzyszenia Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan. Zarząd Sto- 
warzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jaa w Wilnie wzywa wszystkich członków Sto- 
warzyszenia do wzięcia udziału w pochodzie w 
dniu święta narodowego 3 Maja. E 

Zbiórka punktualnie o godz. 8 i pół w lo- 
kalu Stowarzyszenia (Bakszta 7) skąd zebrani 
ndadzą się ze sztandarem de Bazyliki. 

ZEBRANIA I! QDCZYTY. 

_— Wałae zebranie członków Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich odbędzie się dzisiaj, 
wtorek 1-go maja r. b. o godz. 5.ej pp. w lokalu 
Stowarzyszenia Urzędników Państwowych, przy 
ul. Jagiellońskiej Nr. 7 — Il piętro, z następują- 
cym porządkiem obrad: 

1) wybór 2 delegatów na zjazd delegatów 
Syndykatów Dziennikarzy w Warszawie, 

„ 2) sprawa połączenia się Syndykatu Dzien- 
nikarzy Żydowskich z Syndykatem Dziennikarzy 

2 w T > aa 
wybór nowego Zarządu Syndykatu 

Dziennikarzy Wileńskich. 
W razie braku kompletu następne walne 

zebranie prawomocne bez względu na ilość obe- 
ma pos się w tym dniu o gedz. 5-ej min. 

po peł. ‹ 
— Z Wileńskiego Tow. Lekarskiego. Dnia 

2 b. m. o godz. 20-ej odbędzie się zwyczajne po- 
siedzenie Wil. T-wa Lekarskiego w lokziu włas- 
nym (Zamkowa 24). Z następującym a 
dziennym: 1) prof. J. Muszyński — O strącaniu 
się alkaloidów z niektórych mieszanin lekarskich. 
2) dr. Zarcyn — Kilka uwag w sprawie sympaty- 
kotomji. 3) dr. Antoni Zalewski — O naczyniach 
limfatycznych torebki stawowej u człowieka i o 
reserbcji stawowej. Pokaz preparatów mikro- 
skopowych. 

| — Staraniem Patronatu Więziennego w 
Wilnie dziś o godz. 7-ej w sali Śniadeckich U. S. 
B. odbędzie się pierwszy odczyt p. Wandy Gre- 
bieńskiej kuratorki więzień warszawskich, p. t: 
„Więzień a społeczeństwo". Bilety w cenie 1 zł. 
oraz 50 gr. dia młodzieży są do nabycia w księ- 
garniach Zawadzkiego i Gebethnera oraz przy 
wejściu na salę. 

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Żądanie podwyżki. Robotnicy browa- 
rów wileńskich uchwalili domagać się wprowa- 
dzenia od 10 b. m. podwyższenia zarobków o 25 
proc. W razie nie przychylenia się do ich żądań 
postanowiono ogłosić strajk. 

— Komisja polubowna. Dnia 2 b. m. w 
Inspektoracie Pracy odbędzie się posiedzenie Ко- 
misji polubownej w sprawie likwidacji zatargu, 
powstałego pomiędzy pracownikami a kierowai- 
ctwem wydawnictwa rosyjskiego „Utro*. 

-— Pierwszy maj w N.-Wilejce. PAY 
fabryki kuczkuryskiej oraz zakładów kolejowyc 
uchwalili urządzić w dniu 1 maja w N.-Wilejce 
wiec i pochód. A 

SPRAWY ROLNE. 

— Pomoc rolnikom. Sejmik słonimski za- 
kupił dla rolników 4380 pudów owsa nasiennego. 

Zwolnienie ed opłat przy scalaniu 
gruntów. Ministerstwo Reform Rolnych zwolniło 
od opłat za przeprowadzenie robót technicznych 
przy scalaniu gruntów, rolników gmin: tum ło- 
wickiej pow, dziśnieńskiego; wojstomskiej, wisz- 
niewskiej, NA żodziskiej pow. wołeżyń- 
skiego oraz gm. olkienickiej Br wileńsko - troc- 
kiego. Zwolnienie od opłat będzie się stosowało 
jedynie wobec rolników, którzy podania o prze- 
prowadzenie scalenia gruntów złożą w terminie 
do 1 stycznia 1930 r. Po up 
władze ministerjalne żadnych ulg udzielać nie będą. 

SPRĄWY_ZYDOWSKIE 
к — Zakończenie zjazdu rabinów. Onegda 

zakończene zostały obrady zjazdu rabinów z 
województw wschodnich (wileńskiego, nowsęródz- 
kiego i białostockiego), który miał na celu wo- 
bec wyborów do gmina żydowskich, stworzenie 
jednolitego żydowskiego bloku religijnego. Na 
zakończenie zjazdu wysłane zostały depesze hoł- 
downicze do Prezydenta Rzeczypospolitej prof. 
Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego i ministra 
Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicznego 
p. Debruckiego. 

= Podejrzany. Onegdaj na odcinku Glin- 
ciszki patrol K. O. P-u zatrzymała podejrzanego 
osobnika, przy którym znaleziono karabin syste- 

  

— 

.1'1\‹и 6ов|!і:к1вао. Badany przez miejscowe władze 
-n odmówił wszelkich wyjaśnień. Wobec 

czego skierowano go do dyspozycji najbliższych 
władz śledczych. 

— Ucieczka tajemniczego osobnika. O- 
negdaj w rejonie odcinka N. Troki patrol K. O. 
P-u spostrzegł uzbrojonego osobnika usiłującego 
przekroczyć granicę z Litwy do Polski. Na okrzyk 
patrolu „stój* osobnik począł zmykać z powro- 
tem do Litwy. Za uciekającym kopiści oddali dwa. 

E T ZE 

strzaly. 

— Odwołanie kursu dla lekarzy szkol- 
nych. Z powodu wyjazdu niektórych pp. profeso- 
rów kurs dla lekarzy szkolnych odkłada się na 
trymestr jesienny, o czem nastąpi zarządzenie 
przed rozpoczęciem przyszłego roku akademickie 
go 1928/29, 

— Na dzień 3 maja. Zarząd Centralny Pol. 
skiej Macierzy Szkolnej Z. W. prosi ofiarne na- 
uczycielstwo do wczesnego nabywania znaczków, 
nałepek i chorągiewek dla młodszej dziatwy do 
nabycia w Biurze Centr. Zarządu P, M. Sz. jed- 
nocześnie. komunikujemy, żepan Juljusz Osterwa 
przeznyczył na Dar Narodowy dochód z premje- 
ry jaką grać będzie Reduta wieczorem w dn. 3-g0 
maja. Sztuka wesoła i odpowiednia dla młodzie. 
ży p. t. „Wąsy i Peruka” Korzeniowskiego. Bile- 
ty do nabycia wcześniej w Biurze Centralnego 
Zarządu P. M. Sz. Benedyktyńska 2-3, codzien- 

Rolniczych pow. dziśnieńskiego ogłosił dwa kon- 
kursy na uprawę lnu i roślin pastewnych. Kon- 
kurs wbudził wśród miejscowych sfer rolniczych 
wielkie zainteresowanie. 

— Na placu Łukiskim urządzony zosta- ale skwer. Po zasiągnięciu opinji rzeczoznawców 
Magistrat m. Wilna postanowił część placu Łu- 
kiskiego, przylegającego do ul. Mickiewicza wy- 
zyskać na urządzenie skweru. Roboty w tym kie- 
runku rozpoczęte zostaną już w dniu 4 maja b.r. 

— Miasto funduje sztandar dla 85 p. p. 
W dn'u 15 września b. r. cdbędzie się uroczy- 
stość wręczenia ufundowanego przez miesto Wił- 
no sztandaru sławnemu z licznych bojów o wy- 
zwolenie Wilna 85 p. p, stecjonującemu obecnie 
w N. Wilejce. Onegdaj ukonstytuował się komitet organizacyjny, na czele którego stanął prezydent 
miasta mec. Folejewski. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta* na Pohulance. D isiej- 

sze przedstawienie popularne „„Eros i Psyche". 
Dziś o godz. 19:ej po cenach najniższych przed- 
stawienie organizowane przez Zw. Zawodowe i 
1 Uniwersytetu Robotn. „Eros i Psyche“ J. 
uławskiego z udziałem pełnego zespołu Reduty 

Pozostałe bilety nabywać można w kasie teatru 
od godz. 16-ej. 

— „Ptak*. Z powodu ostatnich przygoto- 
wań do sztuki J. Korzeniowskiego p. t. „Wąsy i 
peruka”, jutro o godz. 20.30. po raz ostatni kome- 
dja w trzech onach Jerzego Szaniawskiego 
„Ptak" z J. Osterwą w głównej postaci, Bilety na- 
bywać można w biurze „Orbis“, 

— „Wąsy i Peruka"*. W czwarteR%5-go b. 
m, na rzecz Daru Narodowego P. M. Szk. zespół 
Reduty przedstawi po raz pierwszy komedję oby- 
czajową J. Korzeniowskiego p.t. „Wąsy i peruka”. 
W przedstawieniu biorą udział: St. Chmielewska- 
Perzanowska, R. Dziewulska, H. Hohendlingerów- 
na, St. Kornacka, E. Ściborowa, St. Brem, J. Cor- 
nobis, J. Karbowski, St. Larewicz, K. Pągowski, 
M. Pill, j. Wasilewski i L. Wołłejko. 

Pozostałe bilety nabywać można w dniu 
przedstawienia w biurze „Orbis* i od godz, 17-2j 
w kasie Teatru. 

— Teatr Polski sala „Łutnia*, Ostatnie 
występy Jadwigi mia. Dziś urocza arty- 
stka, której występy są w Wilnie wprost sensacją 
dnia wystąpi po raz ostatni w komedji Verneuila 
„Orzeł czy reszka”; jutro zas w dramacie Śchille- 
ra „Intryga i miłość* w roli Ludwiki. 

— Najbliższa premjera. Ostatnia nowość 
teatrów skich „Nowi panowie „Les Nouveaux . 
Messieurs* komedja R. Flersa i Fr. Croisseta gra- 
na będzie To raz pierwszy W piątek. 

— Trzeci maj w Teatrze Polskim. Kiero- 
wnictwo Teatru Polskiego po porozumieniu z ze- 
społem artystów, w dniu 3 maja o godz. 5-ej ро- 
południu daje bezpłatne przedstawienie dla szkół 
powszechnych m. Wilna, na którem ukaże się pa- 
trjotyczna sztuka B. Gorczyńskiego „Konstytusje”. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
. WTOREK 1 maja. 

15.00. Chwilka litewska. . 
15.15. Komunikat L. O; P. P. 
15.30. Transmisja z Warszawy. „Wielka Emigracja“ 

odczyt z działu „Historja* z cyklu mó Ł dla 
maturzystów szkół średnich wygł. prof. Неп- 
ryk Mościcki, : 

16.00. Transmisja z Warszawy. „Polska współcze- 
sna” © z cyklu wykładów dla maturzy- 
stów szkół średnich wygł. prot. Aleksander 
Janowski 

16.30. „Zabytki ewangielickie śwadectwem kultury 
polskiej na ziemiach polskich* odctyt z działu 
„Ziemia Wileńska” wygłosi dyr. Państwowego 
Archiwum w Wilaie Wacław Gizbert-Studnicki. 

16.55. „O twórczości” o z działu „Wychowa- 
A Dee" wygłosi ks. kapelan Piotr Šlę- 

e d a 

1720. „Opieka społeczna nad matką i dzieckiem* 

. Bagiński działu „Higjena* wygłosi dr. Stefan 

18.45, Transmisja z Warszawy. Koncert muzyk; 
francuskiejų į 

18,50. Gazetka radjowa, sygnał czasu i rozmaitości. 
19.20. Transmisja z Katowic. Opera G. Verdi'ego 

Trubadur. _ : 
22.05. Komunikaty P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z restauracji 

„Bachus* w Wilnie. 

ŚRODA 2 maja. 
15.30. Transmisja z Warszawy. „Powstanie stycz- 

niowe, odczyt z działu „Historja* z cyklu wy- 
kładów dla maturzystów szkół średnich wy- 
głosi prof. Henryk Mościcki. 

16.00. Chwilka litewska. 
16.15. Komunikat Zw. Rewizyjnego Polsk. Spół- 

dzielni Rol.   
ie tego terminu 

narodowem"* wygłosi Maria Reuttówna. 
16.55. „Asceza” odczyt z cyklu „O materji” z dzia- 

łu „Filozofja“ 7908 prof. U. S. B. dr. Win- 
centy Lutosławski. 

17.20. „Audycja recytacyjna* w wykonaniu Julju- 

17 45. a Polski ca d działu „M 45. „Po sty! muzyczny” @ £ u „Mu- 
zyka Pelska w iais iusi dr. Ta- 
deusz Szeligowski. 

as gi akademicki transmisja na inne 

19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35, Transmisja z Warszawy. „% biegiem pol- 

skich rzek* wygł. dr. Regina Danysz-Fieste - 
TOWA. 

20.05, Audycja literacka w wykonaniu artysty Tea- 
tru Narodowego w Warszawie TeodoraRolanda. 

20.30. Transmisja z Warszawy. Koneert wieczorny 
w z orkiestry dętej pod dyr. Aleksan- 
dra Sielskiego. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni 
„Gastronomja* w Warszawie. : 

Jubileuszowy kwadrans akademicki 
w Radjostacji Wileńskiej. 

We środę dnia 2-go maja r. b. o godz. 18 
„m. 15 do godz. 18.55 zostanie nadany w studjo 
stacji wileńskiej 13-ty „Kwadrans Akademicki*. 
Audycje zagai J. M. Rektor U. $. B. prof. dr. Pi- 
goń. Kwadrans ten będzie transmitowany przex_ 
inne radjostacje polskie. 

Wybitni artyści przed mikrofonem 
wileńskim. 

Dnia 2 maja stanie po raz czwarty przed 
mikrofonem wileńskim Juljusz Osterwa, wypel- 

IE audycję recytacyjną od godz. 17.20 do godz. | 
17.45. Tegoż dnia o 8 wieczorem radjosłuchacze 
wileńscy usłyszą bawiącega w Wilnie artystę Tea- 
tru Narodowego w Warszawie Teodora Rolanda, | 

Pierwszy list z radja kowieńsk'ego. 
Dnia 28 kwietnia Radjostacja Wileńska o- 

trzymała 4 przez Rygę list ze Stowarzyszeń 
Miłośników Radja w Kownie, wydającego Czas0- | 
pismo „2000 metrów*. List zawiera prośbę o 
przesyłanie programów stacji wileńskiej. Jest to | 

16.30. Audycja dla dzieci, kaja Keui „O święcie 

  pierwszy z litewskiej strony krok ku nawiązaniu 
normalnych stosunków w eterze, gdzie dotych- 
czas między Kownem a Wilnem istn 
przebyty. 

Stacja nasza rozpoczęła wysyłkę programów Э” 
da Kowna. | 

  

eje mur nie- | 

 



  

     
ła wileńskim bruku. 

— Zatruł się alkoholem. W mieszkaniu C. 
J. przy ul. Ponarskiej 15, zmarł nagle wskutek 
zatrucia się alkoholem, Konstanty Korkow, lat 34. 
zam. tamże. Trupa przewieziono do kostnicy szpi- 
tala św. Jskóba. 

— Zginął syn J dwigi Kakowskiej. Jadwi- 
ga Kakowska zam. Pióromont 1, zameldowała, że 
syn jej Karol, lat 17, wyszedł z domu i dotych* 
czas nie powrócił. 

— Gdzie jest Stanisław Neyman. Stanisław 
Neyman zam. przy ul. Wąwozy, dom Rakowskie- 
go, zameldował, że zaginął syn jego Stanisław w 
wieku lat 5. 

— Przy usiłowaniu podrzucenia dziecka. 
W kościele Ostrobramskim, usiłowała podrzucić 
dziecko płci męskiej M. R. zam. wa wsi Herma- 
nistki pow. wołożyńskiego którą zatrzymano. 

— Rozbita taksówka, poszkodowany Ma- 
salski, Na ul. Połockiej w pobliżu domu Nr. 74, 
taksometr Nr. 14084, prowadzony przez szofera 
Bernarda Trarwela, najechał na wóz Adolfa Ma- 
salskiego zam. we wsi Mi.kańce, oraz poturbował 
przechodzącego przez ulicę Ryszarda Ciechanow- 
skiego zam. przy ul. Potok 16, który doznał zmiaż- 

POAGACZE GUMOWE 
poleca 

N. GLEZER, wyroby gumowe, 
go" 4, tel. 421. 1360 

  

dzenia z" stopy. Taksówka uległa rozbiciu 
zaś wóz Masalskiego został uszkodzony. 

— Wykrycie tajnego uboju bydła, Oneg- 
daj = organa bezpieczeństwa przy zaułku Mu- 
rarskim w lokalu niejakiego Gilińskiego wykryto 
tajny ubój bydła. Przeprowadzona rewizja ujewni- 
łą 12 cieląt ostemplowanych fałszywym stemplem. 
Mięso zostało skonfiskowane i po przeprowadze- 
niu badań na miejskiej stscji kontroli mięsa zc- 
stanie pina do użytku przytułków miejskich. 

ili o pociagni edzial- odka Gej lego pociągnięto do odpowiedzial 

— Autobus i dorożka. Na ul. Wileńskie 
autobus prowadzony przez Wiktora Witkowskiegu 
zderzył się z doroźką powożona przez Józefa Ta- raszkiewicza, Wskutek zderzenia się w autobusie 
wybita zostałą szyba. Wypadków z ludźmi nie było. 
PA Doniczka z balkonu. Z mieszkania ć-ra 
arola Kisiela zy ul. Mickiewicza 22, wypadła 

doniczka uderzając w głowę przechodzącą Marję 
Samedałównę zam. przy ul. Zawalnej 28. Same- 
dałównę odwieziono do szpitala żydowskiego. Stan 
jej zdrowia obaw nie budzi. 

— Raptowna śmierć, W bramie domu Nr. 
27, przy ul. Zawalnej, znaleziono kobietę, którę w 
stanie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala ży- 
dowskiego, gdzie ta nieodzyskując przytemności 
zmarłs. Dochodzenie ustaliło, iż jest to Dyna 
Kolpakiel, zam. przy ul. Mostowej 29 Lekarz szpi- 
talny stwierdził, że wymieniona zmarła wskutek 
wylewu krwi w mózgu. 

— Podrzutek. Około domu Nr. 4, przy ul. 
Bobrujskiej, znalezione podrzutka płci męskiej, 
przy którym była kartka z napisem: „Stanisław 
Łaganowicz". Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

Biją i grabią. Bolesław Krawczun zam. 
rzy ul. Słomianka 5, zameldował, że został po- 

Bity przez nieznanych osobników przyczem zgi- 
nęło mu 1500 zł. 

Konie kradną. Na szkodę Bolesława 
Zmitrowicza zam. we wsi Jerozolimka 10, z nie-   Paplrcia przemysł. krajow. zamkniętej stajni skrzdziono konia wart. 450 zł. 

K UR J E R 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
: Wieczór roznamiętnienia i rozgorączkowa= 

nia. Cyrk przepełniony. 
Na wstępie Poschof w 4 min. w walce a- 

merykańskiej zwycięża Szczerbińskiego. 
Następnie Sztekkerowi dano ciężki orzech 

do zgryzienia w postaci Prohaski. Brutalny Czech 
nie mogąc dać rady zwinnemu Sztekkerowi, usi- 
łował pokonać go biciem i „masażem” Za ten 
oryginalny sposób walki komisja sędziowska dwa 
razy upominała Prohaskę. Okazało się jednak, iż 
to nie pomaga. Spotkanie po 20 min. zakończyło 
się nierozegraną. 

Nadmiar emocji dostarczyła widzom walka 
rozstrzygająca dwóch brutali Willinga z Orłowem. 
Mimo kilkakrotnych upomnień obydwaj walczyli 

brutalnie, a gdy w pewnym momencie rozjuszeni 
zapaśnicy w zapale walki znaleźli się już nie na 

ringu, a na widowni wśród publiczności i dziej 
walczyli, arbiter przerwał walkę. Galerja jednak 
nie chciała ustąpić, domagając s'ę kontynuowa- 

nia walki. Zachodziła nawet obawa, iż „galerjo- 

wicze” zejdą na dół co spowodowałoby zbioro- 
wą bójkę. Arbiter miał nielada zadanie do roz- 
wiązania. Wreszcie dla spokoju zezwolił na dal- 
szą walkę,fuprzednio zwróciwszy się o aprobatę do 
dyżurnego komisarza policji. : : 

Ostatecznie po 32 min. zwyciężył Willing. 
Budrus w 12 min. pokonał Petersena. 

SPORT. 
Piłka nożna. 

Ognuisko—Z.A.K.S. 4:0 (2:0). 
W dniu 28-IV b. r. odbyły się zawody piłki 

nożnej o mistrzostwo klasy A; pomiędzy druży- 
nami K. S$. Ognisko i Z.AK.S. Debjutująca w 
klasie A żydowska drużyna akademicka uległa   ognisku w stosunku 4:0. 

WJLĘ NS K.1 

  

Pogoń—A. Z. S. 5:2 (4:1) 
Wynik powyższy był niespodzianką dla 

wszystkich tych, którzy widzieli Pogoń 2 tygodni 
temu w spotkaniu z 1 p. p. Leg. (4:0 dla 1-go 
pułku). Drużyna „wojskowych” grała bez porów- 
nania lepiej niż ostatnio z I-szym pułkiem i wy- 
kazała RE dobry ciąg na bramkę. 

lika akcyj było przeprowadzonych bardzo 
ładnie, przypominając czasy dawnej świetności 
Pogoni. Duża dyspozycja strzałowa drużyny przy- 
niosła jei zasłużone zwycięstwo. Akademicy grali 
znacznie słabiej niż z Ogniskiem. 

Wytknąć należy niepunktualność tak sędzie- 
go, jak i obu drużyn, które stawiły się na placu 
z 25 minutowem opóźnieniem. 

Sezon pływacki Wil. Okr. Zw, Pły- 
wackiego. 

Na posiedzeniu Wil. Okr. Związku Plywac- 
aja a wm odbyło aj dniu 28-1V b. r. usta- 
ony został następując an pracy sportowej 
rok 1928 i tak: NZ M 

1) Dnia 23 i 24 czerwca b r. 
Mistrzostwa pływackie okręgowe, które 

składają się: 
I kategorja panów: 

a) Bieg 100 m. stylem dowolnym, 
dst AO as » 
©) „ 1500 „ „ » 
4) „ 200 „ „ kląsycznym. 
e) „100, nawznak. 
i) Sztafeta 5X50 cm. 
#) Skoki z trampoliny. 

Il kategorja pań: 
3 Bieg 100 m. stylem dowolnym. 

© — w „klasycznym. 
0) > 100 5 nauamako m 
e) Sztaieta 5X50 m. 
f) Skoki z trampoliny.   

Ni. 98 (11 

2) Dnia 14 i 15 lipca. 
Zawody pływackie dla niestowarzyszonych: 

5 Bieg 100 m. stylem dowolnym. 
„ 100 m. nawznak. 

200 m. stylem klasycznym. 

3) Dnia 5 sierpnia. 

Bieg dystansowy „Plaża” koło Kalwarji — Przy- 
stanie tow. wioślarskich. 

©) „ 

4) Dnia 15 sierpnia. 
Bieg dyst: i—Wi - PA 0 a. dy ansowy Werki—Wilno 0 mistrzo. 

onadto Wil. O.Z.P. obeśle zawody głów- ne 6 mistrzostwo Polski w dn. 14 i 15 Bać = 
z Mistrzostwo Polski w dniu 26 

p . 

Wychowanie fizyczne w Straży Ogniowej. 
Wil. Ochotnicza Straż Ogniowa przystąpi. 

do pracy nad wychowaniem fizycztam sny 
członków. Narazie zajęcia odbywają się w ronie- 
działki, wtorki, czwartki i soboty. 
od godz. 8—9 rano. 

Kierownictwo fachowo - sportowe objął 
Ośrodek W. F. Wilno. > 

5 SQUÓW 

-— Walka z radjopajęczarzami. i wczorajszym w Sądzie pokoju w Wilnie wodliody się rozprawa przeciwko 3 osobom, które posia- 
dały niezarejestrowane aparaty rsdjowe. 

Sąd wszystkich skazał na karę grzywny w 
wysokości po 30 zł. każdego z zamianą na 7 dnic- 
wy areszt. 

       

———————————27272722————————————>——————— > 5 5 III, 

Kino-Teatr DZIŚ! 120 minut huraganowych wybuchów wesołości! Dwaj najwięksi wesołkowie OGŁOSZENIE PRZETARGU. Mieszkanie H E LOS świata, królowie humoru w swej najnowszej arcykomedji prod. 1928 r. p.t. 

Akcja rozgrywa się w 3 częściach świata! Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę odnogi 
” Pat, Patachon i Wieloryb. wąskotorowej od mijanki Lubieszów do miasta Lubieszów długości 7 kilometrów 4 — 5 pokoi z kuchnią i 
ul. Wileńska 38. 

Pat zakochany! 
Patachon jako triumfujący Don Juan.  Imponująca wystawa! Orkiestra z Jazz- j ‚ toru szyn trakcji konnej, rozpiętości toru 600 mm. wygodami natychmiast po- 
Bandem. Dla młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'/4. 1389 Do obowiązku dzierżawcy, oprócz przewidzianych w warunkach ogólnych, Szukuję. Oferty sub. „zaraz“ 

Dziś ostatni dzień! podanych przez Ministerstwo Komunikacji w ogólniku z dnia 14 marca 1928 r. do Administracji niniej- 
e ® e / z eć: sze ma. LU Ama upraw „Ostatnie dni Pompei* Nr. IV. 2924/16/28 będzie należeć go pisma. 13521 

1) doprowadzenia odnogi do stanu używalności d!a trakcji konnej i utrzymy- Letnisko T aj ją 

2 serje, 18 aktów (całość w jednym programie). W rolach główn. — potentaci ekranu: t 
wanie go w tym stanie šrodkami dzieržawcy, A „I B aa =] BERNARD GOETZKE, MICHAŁ WARKONYI, hr. RINA de LIGUORO i MARJA „„,,2) Utrzymanie przez caly czas drieržawy stalej komunikacįl Osobowej cd i do z Vygodami Aoapodicmai, każdego pociągu, kursującego na linji Janów-Kamień-Koszyrski i 00 m. od szosy Niemen: 

  KINO 

„PIGGADILAY” 
  

KORDA. Emocjonuj. e! zepych w: + i UL. WIELKA 42. | Mistrzowska reżyserjał Rekonstrukcja Poz en Domeno kom "Walki gladjatorów! Groż: „ „ 3) uzyskanie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zezwolenia na eksplo- | czytskiej | 12 klm. od dil 
ny wybuch wulkanu i trzęsienie ziemi! Część zdjęć w kolorach naturalnych. 1385 atację odnogi i utrzymanie na odnodze ruchu osobowego. na, przy domu rzeka. Za- 

Kino Kol Wyżej nazwana odnoga może byč wydzieržawiona na termin de lat trzech, | šclanek „ŽACISZE“, Ignacy no Kolejowe| Dziś! Wielki Tragedja z cza- Dia utrzymania ruchu na odnodze Dyrekcja może jednocześnie wydzierżawić | ny ię okreddąyiow€ godzi.     Kochanka oficera ochrany 
  

tabor z ilości posiadanego przez Dyrekcję. sów rewolucji 
Osoby życzące dzierżawić odnogę mają wnieść do Prezydjum Dyrekcji (Wil- 

film sezonu! 

rosyjskiej w 1905 r., w 10 akt. W rolach główn.: Włodzimierz GAJDAROW, Hans MIE- 
„Ognisko“ 

Dr. Kenigsherg   
  

(obok dworca 5 ‚ no, ul. Słowackiego 2) do godz. 12 dnia 25 maja 1928 r. cferty ze wskazani kolejowego). "PFZ i : za Boa PO: ь B a ogan a wysokošci | Li dzierżawnego. Z oferty należy: zajęcia Kwit " „ Początek 0 g. 5, W gta o 4. LEE : поіо\:; w = s. = K. P. w Wilnie wadjum = a = = TG WENERYCZ- 
Dzi " razie ccfaiecia zložonej cferty w czasie rozprawy ofertowej jak rėwniež NE i SKORNE. P; KINO giś premiera! Dadno oczekiwany superszlagier obecn. sezonu, który A w wypadku odmowy stawienia się do podpisania umowy dzierżawnej, złożone 9—12 1 LE A е cał 

„Polonja'| Vixo 
Mickiewicza 22. 

e ® 

Niewolnica księcia Borysa „ez oswuy u: 
tle dworu carskiego, w rol. gł. przepiękna BILLIE DOVE i niezrównany Ben LYON. 
Film ten przewyższa treścią i bogactwem wystawy obraz „Białe Noce”. Początek o g. 4. 

Ostatni seans 10.30. Bilety honorowe na premierę i w dni świąteczne nie ważne. 1388 

wadjum przepada na rzecz Skarbu Państwa. Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
Oferty winny być złożone w zapieczętowanei jednej kopercie firmowej z na- W.Z.P. 39 680 

Pisa Gakaijętym zawartość 1 -włotonej do korony" drugiej sek ННО NE OK ŚRDYCYNY rzystej i potem zapieczętowanej i z napisem: Oferta na dzierżawę odnogi wąsko- 
torowej od mijanki Lubieszów do miasta Lubieszów. 

Nie uwzględnione oferty pozostaną bez odpowiedzi. 

Choroby: weneryczne i 
skórne. Elektroterapja, 

           

Przy podoisaniu umowy winna być złożona kaucja w wysokości 4800 zł., 
przyczem złożone wadjum może być zarachowane na poczet kaucji. 

Szczegół wych wyjaśnień o warunkach dzierżawy można zasięgnąć w Wy- 
dziale Kolei Wąskotorowych pokój Nr. 31 w godzinach urzędowych. 

Zakłady Akumulatorowe i Elektrotechniczne „Instalator, Wilno, Szopena 8 

E. Technik Michał Girda. 
słońce górskie. 

Dyrekcja Koleji Państwowych Mickiewicza 1 : аоа Акре: 1:9 eis eina ооа o Ag w Wilnie Ake "e 
Kresy Wschodnie i w. Lubelskie fabryki Fr Przedstawicielstwo „poiskie Tow. Akumulatorowe, S. A. w Białej". Cierpisz na: REUMATYZM, ŁAMANIE i t.p. ARKADA « A up dO radja, hodów, telefonów, dla siły, światła. K iar- żywaj tylk , 

Sklad akumulatorėw dowy: gi grid one zywa i isdairaniė zem SPD SAPOMENTHOL MATULI' non > rosyjską Ogólnie znany i przez licznych lekarzy polecsnyl 
Prawdziwy tylko z marką ochronną „PALMA”. 

Wytwórca: BUGENJUSZ MATULA 
FABRYKA SRODKÓW LECZNICZYCH W KRAKOWIE. 

Medale złote, srebrne, dyplomy w Paryżu, Chicago, Frankfurcie Odznaczenia akumulatorów: 1382 

1 
E NN 5 
* * 

LOW ZE ORY ZO korespondencję handlową 
przyjmuję do tłómaceenia 
od godz. 12-cj. Hotel „Pa- Wydział Powiatowy Sejmiku Święciańskiego OGŁOSZENIE aa I $ *, ul. Wielka 47, "po- ogłasza KONKURS Magistrat miasta Wilna ° 1326 kol ist 2 3 

na posadę inżyniera meljoracji. podaje niniejszem do ogólnej wiadomości, że w dniu Laboratorjum Skradzioną 

Mr. E. Abramowicz i B. Kenigsherg 
ANALIZY krwi, moczu, plwocin i t. d. 

ul. Mickiewicza 4 — Wilno — ul. Szopęna 8. 

nad Menem, Lwowie i Krakowie. 

1384.8 

  

Do posady wyżej wymienionej przywiązane są 
pobory według VII st. płac urzędników państwowych 
z 15 proc. dodatkiem komunalnym. 

Od kandydatów refiektujących na stanowisko in- 
żyniera meljoracji wymagane jest wyższe wykształce- 

zakończone egzaminami państwowemi. Pierwszeń- 
stwo do otrzymania posady będą mieli kandydaci po- 
siadający kwalifikacje wymagane Rozp. Min. Roln. i D. 
P. z dn. 17.1X 25 r. (Dz. Ust. Nr. 98, poz. 69). 

Do podań należy dołączyć: 
1) dowód Obywatelstwa Polskiego, 2) zaświad- 

czenia z poprzedniej pracy, 3) dyplom i uprawnienie 
na zatwierdzenie projektów i kosztorysów, 4) referen- 
cje i własnoręcznie napisany życiorys. 

Podania z odpisami dokumentów należy nadsy- 
łać do Wydziału Powiatowego w Głębokiem od dnia 
15 maja 1928 r. 

Podania nieuwzględnione zostaną bsz odpowiedzi. 
Posada do objęcia od zaraz. 

(—) Jankowski. 
Przewodniczący Wydziału 
Powiatowego Starostwa. 

12 maja 1928 roku o godzinie 12-ej odbędzie się w 

lokalu Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Magistratu, 

pokój 64, przetąrg nieograniczony 
na dostawę rur i kształtek kamionkowych dla kana- 

lizacji. 
Warunki przetargu można oglądać codziennie 

prócz niedziel i świąt w kancelarji Wydziału, pokój 
52, od g 9 do 15. 1383 | 

Ogłoszenie. 
Dowództwo Obozu Warownego Vilno 

posiada znaczne ilości gruzów, pochodzących 
z remontu i rozbiórki murów. 

Firmy, któreby reflektowały na wy- 
mieniony gruz, zgłoszą się w D. O. War., 
pokój Nr. 8. 

1381 

—. na prawo sprzedaży 
wyro tytoniowych, wyd. 
przez Urząd Akcyzowy w Wil- 
nie za Nr. 137, dnia 10. XII. 
26 roku na im. Małki Zabłu- 
dowskiej, unieważnia się. 1376 

oszukują posady 
ochmistrzyni 

lub ekonomki, 
mogę prowadzić samodziel- 
mie całą gospodarkę, po- 
siadam 10 cio letnią prak- 
tykę. Dowiedzieć się w Ad- 

ministracji „Kur. Wil.*. 
1377-2 

Dgloszenia 
„jen Wietstigo” 

NAKLE 
najtaniej nabyć 

można W D. K. 
HL Sikorski | $- 

u. Zawalna 30. 
1218 

           

     

   

Niniejszem mamy zaszczyt 
podać do ł:sk. wiadomości 
Sz. Publiczności, iż otrzy- 

A mališmy NOWY TOWATÓW 
Z TRANSPORT 

/ słynnej angielski-j B 
» << oraz naj- 

: KE ‚ „ЩШ"Е" przedniejsze 
rowery niemieckiej fabryki „WANDERER% i in. fabryk. 

у Są to rowery pierwszorzędnej jakości i odznaczają 
się swą doskonałą konstrukcją, lekkością i wytrwałością, 
zastosowaną specjalnie do naszych dróg. Na żądanie sprze- 
daż również i na RATY. Jedyne przedstawicielstwo firmy 

Wilno, WIELKA 5 (d i 
P. LACKI, telefon 12—31. уеа SB 

pobzt wypoczyn- rty z ceną 

i wę 

jmuj ma kanal przyjmujemy na wy- ma handlowa, 
ligalny kowy daje sznato- fotówię sokie NR i ‚ г;ші‹::}і. “‹сіов“щ];его&:': 

w ezpieczon otem i sre + „Kurį - 
Ё:ШКЁЁ'Ф'Ё 5“]'\8'“'&%@;)"' rem, odbiór. lokat ARD" leński* pod „Ser litewski”. 

D 1252-3 

  

     
  
Sera lilewskiego 
pełnotłustego i półtłustego oraz 
grzybów prawdziwych na sznur- 
kach i krajanych na stałą do-    

    
w poważniejszych ilo- 
poszukuje poważna fir- 

  

1319/664 

OGŁOSZENIE. 
Szef Sztabu O. W. 

(—) Obsertyński, mir. S. G. 
  

     

      

      
      

  

TASTE © LOMBA | 7 Ą Ё 3 Tel. 1295. Przyrodoleczni- _ wy. i KEJREJESI CEJ KOJ REJ REJ CEJKEJKEJ W Okręgowym Urzędzie Ai Zat r ctwo, najnowsze systemy Plac Katedralny, Biskupia 12, оаы przyjmuje 

Ziemskim w Grodnie sze CSRO щ dyietetyki 1283-8 czenia pożyczki ha zastaw zlo- ra A 
są wolne posady VII, VIII i IX stropnia służbowych. Kandydaci ^ й A Ss К Akuszerka m srebra, brylantów, mebli, ML A dogodnych 
na te posady winni posiadać wykszałcenie miernicze, rolnicze, zd ROŻAZA PZ S warunkach lub panice względnie dobre kwalifikacje biurowe. ; ; 0 M г Вп ш bili i różnych towarów. 1332-2 Ee (SERZEDAJĄ 

dokumentami osobistemi i zaświadczenia- ‚ п o r u, : : Ni а 0. U STOK: KL/AWIOL fla BIZEDINA Pianina  śwzsecjiccaA | Aounsreacja 
= ej wia KRKA RÓ Zo AR i ; przyjmuje od 9ranodo 7w. do wynajęcia.  Reperacia 1 jowa, E. Sipowicz obok |“ Iegiellonska p 

na referencje których petent może się powołać. | r SE JAKE ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. strojenie. UI. Mickiewicza szkoły. 1348-1 
1380/723 P. o. prezesa (—) M. USZACKI. я 615 W: Zdr. Nr 3093 692 24—9. Estko. 658 pRIKEIERICEJEEIKEJCEJKEJKEJKEJ 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 
Redaktor działu gos; pósressgo przyjmuje od p 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i uz Rękopisów Redakcja nie zwraca 

cze! г 
I - [ 0423 i iii A a iai aaa i Sami ай ое ie OSOB PKO, BRC ora — ul 30 lyk Admin 

CENA PRENUMERATY: z do domu lub ika pocztową 4d. 14l. CENA OGŁOSZEŃ: są wiersz milimetrowy. przed tekstem-—25 gt. w taktcie | I | str. — 30 gr., III I IV str: — 25 gy., za 0 gr. s 
a AA reki.—exf talan ar. 2 zie Risk), da poszukiscyh WYŻ madas h : i tabelowe o = L s o Sa 10%% drożej. Ria 5 WSR. 
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