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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ —- ul, Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiósk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

BARANOWICZE — «i. Szeptyckiego — A. Laszuk ł 
Н 

| OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

| 
i 

BIENIAKONIE — Bufet uołejowy. 
М/ — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DĄBROWICA (Polesie) -—— Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bułet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ di i 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIĘC — Sklep tytońiowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednożć* 
ФА — ul. Suwalska 43, S$. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

UDOITHSI ACT NO | 
SENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaitowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groozy. Za tekstem.15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekłamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
zej. Zagraniczne 50% drożej. Ugloszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkotrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Г. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

    

a uiszczona ryczałtem. 
praezytkę pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowe P.K.O. Redakeja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z | 

: 6259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

  

ale nie Cavour 
Jedno z pism, pisząc o marsz. Da- 

„szyńskim, tak się wyraża: „otóż i on, 

drugi obok p. Bartla — wybitny zwc- 

lennik współpracy rządu z Sejmem". 

Pan Daszyński w swym patetycznym 

„liście otwartym” suggeruje, że dużo 

rzeczy czynili pułkownicy, aby p. 

Bartla „unicestwić”. Wszystko to po- 

twierdza nasze zdanie, że nasza lewi- 

ca czuje się widać bardzo słaba, sko- 

ro odrazu p. Bartla zaadoptowała, .a 

nawet uczyniła go aniołem  opiekuń- 
czym parlamentaryzmu. Od tego p. 
Bartla, którego wysunęło B. B. na 
Marszałka Sejmu, co uznano za pro- 

wokację, do tego p. Bartla, którego 

pasuje się na obrońcę  parlamenta- 

ryzmu, cóż za”przeskok! Ta pochop- 
ność do czynienia p. Bartla moralnym 

sojusznikiem opozycji, oparta na mo- 

2е bardziej nieznanych ustępach jego 

artykułu, przeinacza i przekształca na- 

wet sens jego ostatniego wystąpienia. 

Na odchodnem p. Bartel chciał prze- 

cież powiedzieć: „widzicie, byłem sym- 

patykiem parlamentu, ale ten  parla- 
ment jest tak niemądry, że mi pracę 
uniemożliwił*. To, a nie co innego 
chciał powiedzieć p. Bartel, i wszelkie 

inne tłumaczenia jego listu są fałszo- 

waniem intencyj autora. 
Na odchodnem więc od p. Bartla 

usłyszeliśmy bajeczkę „Żaby i ich 
króle". Nie chcecie patyka, którym 

byłem, będziecie mieli węża. 
Dużo jest pozy w naszem pol- 

Min. Prystor ustępuje ze stano- 
wisk wojskowych. 

WARSZAWA, 15 IV. (Tel. wł. „Sło- 
wa") Nowomianowany minister pracy 
i opieki społecznej ppułk. Prystor u- 
stępuje z zajmowanych dotąd dwuch 
stanowisk wojskowych, a mianowicie: 
szefa biura personalnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych oraz szeia gabi- 
netu Generalnego Inspektora Sił Zbroj- 
nych. Na pierwsze z tych stanowisk 
ma być pułk. Erwin Więckowski, a 
na drugie dotychczasowy zastępca 
ppułk. Prystora mjr. Kominkowski. 

P. Sfarzyński obejmie podsekre- 
tarjat Stanu w Min. Skarbu. 

WARSZAWA, 15 IV. (tel. wł. „Sło- 
wa“) Podsekretarjat Stanu w Minister- 
stwie Skarbu obejmie p.. Stefan Sta: 
rzyński, dotychczasowy dyrektor de- 
partamentu ogólnego w temże Mini- 
sterstwie. 

Wymiana dokumentów rafyfika- 
cyjnych umowy o małym ruchu 

sąsiedzkim z bitwą. 
WARSZAWA, 15.IV. PAT. Celem 

dokonania wymiany dokumentów ra- 
tyfikacyjaych umowy o małym ruchu 
"sąsiedzkim między Polską a Litwą 
udaje się we wtorek dnia 16 kwietnia 
do Kowna dyrektor gabinetu ministra 
spraw zagranicznych p. Marjan Szum- 
lakowski w towarzystwie referendarza 
wydziału traktatowego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych p. Marchwiń- 
skiego. 

Sawieckie zambwienia w Polsce. 

WARSZAWA. 15.4 (Tel. wł „Sło- 
wa*). Sowiecka misja handlowa w War- 
Szawie podpisała w Soboię umowę z 

  

mie wwzgiędnia zasirzeżeż go do rozmieszszania ogłoszeń, 

Zaprzysiężenie członków towego rządu 

WARSZAWA. 15.4. (PAT). Dnia 
15 bm. o godz. 11 przed południem na 
Zamku odbyła się uroczystość zaprzy- 
siężenia członków nowomianowanego 
gabinetu. O godz. 15.30 w Prezydujm 
Rady Ministrów pod przewodnictwem 
prezesa Rady Ministrów dr. Switalskie 
go odbyło się posiedzenie Rady Gabine 
towej. W posiedzeniu tem wziął udział 
Pan Marszałek Piłsudski. 

Min. Matuszewski nie opuści sfa- 
nowiska posła w Budapeszeje. 

WARSZAWA, .15.1V. (tel: wł, „Sło- 
wa") Dowiadujemy się z kół najbar- 
dziej miarodajnych, że nowomiańowa- 
ny kierownik Ministerstwa  Skarpu 
pułk. Matuszewski nie opuszcza swe+ 
go stanowiska posła polskiego w Bu- 
dapeszcie, lecz zachowuje to stanowi- - 
sko, które obsadzone nową osobisto-. 
Ścią nie będzie. Radca poselstwa pol- 
skiego w Budapeszcie p. Łazarski za- 
stępuje ministra Matuszewskiego w 
charakterze charge d'afiaire. Nominal- 
nie jednak posłem Rzeczypospolitej 
przy królewskim rządzie węgierskim 
pozostaje minister Matuszewski. 

Pożegnanie p. Karpińskiego. 
WARSZAWA, 15 IV. (Tel. wł. „Słowa*) 

W dniu dzisiejszym upłynęła kadencja Pre-' 
zesa Banku Polskiego .p. Stanisława Kar- 
pińskiego. Dziś o godz. I w poł. wyżsi 
urzędnicy Banku Polskiego pożegnali uro- 
czyście swego dotychczasowego zwierzchni- 
ka. Frakcje Prezesa Bankn Polskiego objął 
zastępczo wice-prezes dr. Feliks M łynarski 

i i L CZZRA 

Wspanialomyšinošė 

ks. biskupa W). Bandurskiego 

  

i 0. P. — Ministrem Wyznań Relig. i Ośw. Publicznego. 

tuszewskiemu, posłowi nadzwyc 
Królewskim Rządzie Węgierskim. 

strem 

i 

Skład gabinetu 
Ogłoszone następujące dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej: 
Do Pana Dr. Kazimierza Świtalskiego w Warszawie. | 
Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów. 
Równocześnie na wniosek Pański mianuję p.p.: 

| Tęgi pracownik, ECHA STOLICY Rząd Kazimierza Świtalskiego 

muejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

wola, świadomość, Można być opusz- 
czonym przez wszystkich, a potem 
wszystkich zwyciężyć. Lepiej być wy- 
śmianym przez wszystkich, niż u roz- 

« stajnych dróg biegać w kółko bez de- 
" cyzji. Szczęście, że dziś do rządów 
, przychodzą ludzie, którym nikt Świa- 

Sławoja Felicjana Składkowskiego — Ministrem Spraw Wewnętrznych. 
Augusta Zaleskiego senatora — Ministrem Spraw Zagranicznych, . 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego — Ministrem Spraw Wojskowych. 
Stanisława Cara — Ministrem Sprawiedliwości. - 
Sławomira Czerwińskiego, Podsekretarzem Stanu w. Ministerstwie W.R. 

Karola Niezabytawskiego, senatora — Ministrem Rolnictwa. 
„ | Inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego, posła do Sejmu Rzeczypospolitej — 

Ministrem Przemysłu i Handlu. 
Inż. Alfonsa Kiihna — Ministrem Komunikacji. 
Inż. Jędrzeja Moraczewskiego — Ministrem Robót Publicznych. 
Aleksandra Prystora — Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. 
Dr. Witolda Staniewicza — Ministrem Reform Rolnych. 
Inż. Ignacego Boeznera — Ministrem Poczt i Telegrafów. 
oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu — Ignacemu Ma- 

Warszawa, dn. 14 kwietnia 1929 r. 

zajnemu i ministrowi pełnomocnemu przy 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) 1. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów (—) Świtalski. 

Równocześnie Pan Prezydent Rzeczypospolite: 
dekrety nominacyjne dia członków nowego gabinetu. 

j podpisał odpowiednie 

Pierwsze Posiedzenie Redy Gabinetowej | 
WARSZAWA. dnia 15 kwietnia (tel. wł. „Słowa*) O god. 3.30 po połu- 

dniu pod przewodnictwem Premjera dr. Świtalskiego odbyło się pierwsze po- 
siedzenie Rady Gabinetowej w nowym składzie. Na posiedzenie, które odby- 
wało się w prezydujm Rady Ministrrów, przybył Marszałek Piłsudski i wszy- 
scy ministrowie. Narady trwały 35 minut, potem w sali konferencyjnej Prezy- 
djum Rady Ministrów odbyło się uroczyste pożegnanie b. Premjera dr. Bartla, 
który w. środę lub w czwartek b. tygodnia wyjeżdża do Włoch. 

Narada w sprawach z ospodarczych 
WARSZAWA. dnia 15 kwietnia (tel. wł. „Słowa”*) W godzinach po- 

południowych odbyła się u premjera dr. Świtalskiego konferencja poświęcona 
omówieniu zagadnień gospodarczych. W konferencji tej obok Premjera wziął 
udział b. Premjer Bartel, oraz kierownik Ministerstwa Skarbu pułk. Matuszew- 

skarbu p. Czechowiczem. 
- „ski, który zresztą o godzinie 2 po poł. adbył godzinną konferencję z b. mini- 

Oczywiście wszystkie te konferencje mają na celu utrzymanie ciągłości 
prac w dziedzinie gospodarczej pomiędzy poprzednim a obcnym Rządem. 

dómości celu nie odmówi, ludzie zde- 
cydowani. Wyraz '„łudzie zdecydowa- 
ni“ to największa pochwała p.p. Świ- 
'talskiego i Matuszewskiego. Cat. 

Pan Testis z „Kurjerą Wileńskiego" był 
łaskaw w niedzielę pchnąć swoim floretem 
polemicznym w moją stronę: Szczęśliwy 
jestem, że ien atak zastał mnie także z 
floretem w dłoni i w .cąłkowitej gotowości 
nietylko parowania jego cięć, lecz i spró- 
bowania uderzeń, któreby były mi przy- 
zuane jąko prawidłowe, nietylko przez bez- 
stronnego sędziego, lecz i przez samego 
sząnownego mego przeciwnika. 3 

Dzielę artykuł p. estisa na ustępy, w 
których zarzuca mi pisanie nieprawdy i 
na inne ustępy, w. których broni szcze 
rości przekonań lewicy B. B. (nie kwestjo- 
nowanej zresztą przezemnie). 

Co do pisania przezemnie nieprawdy. . 
Oto słowa p. Testisa: 
„Wbrew bowiem twierdzeniom p. Cata 

„demokraci mieli mandaty w poprzednich 
„sejmach, ilekroć chcieli je mieć... „Trzeba 
„mieć doprawdy nielada tupet, aby ba- 
„ieczkę o córkach .króla Leara zastoso* 
„wać do demokratów zamiast do wszela- 
z autoramentu konserwatystów pol- 
„Skich“. В : 

Myślę, że nietyle tu chodziło o mój 
„tupet" (wyraz ten nie bardzo mi się po- 
doba), ile o p. Testisa nieznajomość Szek- 
spira (sądzę, źe zarzucenie „nieznajomości 
Szekspira" nie jest zbyt ostrym zwrotem 
polemicznym w odpowiedzi na zarzut tu- 
petu). „Tragedja królą Leara polega na 
niewdzięczności jego córek. On im oddał 
wszystko co miał, a-one uczyniły go że- 
brakiem. W.żaanym wypadku tragedji | tej 
nie można Stosować do konserwatystów 
„wszelkiego autoramentu*, gdyż ci nigdy 
nie. chcieli głosowania powszechnego, nigdy 
i nigdzie nie propagowali głosowania pow- 
szechnego, a co za tem idzie nie mogli i 
nie mogą domagać się wdzięczności od tego 

głosowania powszechnego. Co innego ra- 
dykalni demokraci. W stosunku do rady- 
kalnej inteligencji polskiej często powołuje 
Się na symbol tragecji (a nie bajeczki) |  skiem życiu. „Poza” - powiedział prof. tlułą Bismarka na polskim (órnyim _ Podczas Sejmu wileńskiego nada. : $° króle Lena Onisistotnie kochali i ape > į + Zdziechowski— „nie R ka R Śląsku © dostawę wyrobów metalowych ne zostało patrjocie wielkiędo serca, B. min Czechowicz 8 prezesem Rady Finansowej © fw ludzi Zdziwilię się. gdy ali i wierzy. 

į + sumę 200. funtów szterlingów kaptanowi— žolnierzowi X. Biskupo- WARSZAWA, dnia 15 kwietnia (tel. wł. „Słowa”). Wiadomości o mia- chciał im powierzać mandatów. ści*. Niewątpliwie, prof. Bartel, gdy 
będzie rozmyślał w Monte Catini, bę- 
dzie sądził, że to wszystko, co napi- 
sal, to nie urojenia, lecz rzeczywi- 
stość. Ale naprawdę, jeśli sumiennie 
przeglądniemy kronikę sejmową za 
rok ubiegły i jeśli mamy o tem wy- 
powiedzieć sąd, jakiby wypowiedział 
niezaangažowany w politykę we- 
wnętrzną polską korespondent pisma 
zagranicznego, to przecież musimy 
przyznać, że p. Bartel nie był ani fi- 
Josejmowym patykiem, ani antysej- 

angielskich. Huta Bismarka udzi-liłą 13 
mixsięcznego kredytu. W toku finaliza- 
cji są zakupy sowi:ckie w Hucie Frie- 
denspite. Jednocześnie w najbliższych 
dniach udaje wĘ do Łodzi szef sowiec- 
kiej misji handlowej w Polsce p. Ko- 
pyłow dla sfinalizowania zakupu ma- 
terjałów włókienniczych na sumę prze- 
szło | miljon dolarów. Rokowania o za- 
kup w Bielsku wyrobów włókienniczych 
na sumę przeszło | miljon dolarów. Ro- 
kowania o zakup w Bielsku wyrobów 
włókienniczych na sumę 250.000 dola- 
rów p. Kopyłow już pomyślnie sfinali- 
zował, 

Vice-minisfr Grodyński—uice-pre- 
zesem N. I. Konfroli. 

wi Bandurskiemu maj. Graužyszki w 
powiecie Oszmiańskim, -swego czasu 
wspomniany w dziele Czesł. Jankow- 
skiego „Powiat Oszmiański". Nadanv 
został niecały majątek, lecz tylko 30 
hekt. ośrodek, z tych większych nieg- 
dyś dóbr należących do „starodawnej 
i zasłużonej* rodziny Korsaków. 

Okazało się jednak, że maj. Grau- 
żyszki skonfiskowany został w r. 1863 
dzielnemu powstańcowi Józefowi Kor- 
sakowi, którego dwie rodzone wnucz- 
ki Marja Kossobudzka i Halina z 
Kossobudzkich Pylińska pracują jako 
nauczycielki, pozostając w ciężkich 
warunkach materjalnych. 

nowaniu b. ministra skarbu p. Czechowicza prezesem Rady Finansowej, ist- 
ejącej. przy  poiej ministrze Skarbu, na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypos- 

z dnia 20. 12, 26 r. potwierdzają się. W tym celu musi być jedynie 
zmieniony regulamin Rady Finansowej, który przewiduje, że przewodaiczącym 

| jej jest każdorazowy minister Skarbu. 

Rokowania o długoterminowy kredyt 
_dla rolnictwa dobiegają końca 

WARSZAWA, dnia 15 kwietnia (tel. wł. „Słowa*) Z Paryża donoszą, 
że prowadzone przez ministra Al. Meysztowicza i dyr. Dep. Barańskiego w 
Paryżu rokowania o uzyskanie dla Centralnego Banku Ziemskiego w Polsce 
kredytu 20 miljonów dolarów na cele kredytu długoterminowego dla rolnict- 
wa, dobiegają pomyślnego końca. Obecnie stadjum rokowań dotyczy już tyl- 
ko opracowania szczegółów organizacyjnych. 

Zgon arcybiskupa Karola Hryniewieckiego 

Czy nie chciał? Pan Testis przeczy te- 
mu. A jednak proszę sobie przypomnieć na 
jakich listach figurowało dużo tych panów, 
którzy obecnie zasjadają na ławach jedyn- 
ki. Na liście- „Rad Ludowych*, która nie © * zdobyła ani jednego mandatu, czasami na liscie „Unji*, która miała powodzenie jden- 

tyczne. ywiście jedynka ma też i ludzi 
z dawnego „Wyzwolenia* i podobnych ugru- 
powań ludowych, ale ja o nich nie myślą- łem, gdy pisałem o inteligenckiej części - 
naszej demokracji. 

Teraz co do tej niekwestjonowanej prze- 
zemnie szczerości przekonań. 

Pisze p. Testis, że jest w jedynce, bo 
wschodniej polityki nie potrafi pchnąć 
na właściwe tory p. Liebermann, p. Rataj, 
p. Woźnicki. Oczywiście! To dla nas jest 
zupełnie jasne! Tylko, że w przekładzie 
na kuluarowo-parlamentarny język ten Rom rożen i i W Aj ją у ło > ci” Po znanym wyroku $Sądu Najwyż: irazes p. Testisa Oznacza konkretnie, 

2 a os е - i ė ajwyz- < я » 2 + * s = ю. S Я 
Oto właśnie chodzi, ża p. Bartel ais MIRISSEBŁOŚ Skhsk ke MES szego w sprawie restytucji "palaidas „ Ks. arcybiskup Karo 1 Hryniewiecki, byty biskup wilenski, kustosz ka- reainie, że mniej on ufa narodowościo. nie miał żadnej linji. Nie miał ani tej 

linji, którą mu dziś przypisuje zhiste- 
ryzowana opozycja naszej lewicy, ani 
tej, którą mu przypisywała taż lewica 
rok temu, świeżo po wyborach. Praw- 
da polega na tem, że p. Bartel nie 
miał żadnej linji w swoim stosunku 

do Sejmu. Tego można z łatwością 
dowieść nietylko na podstawie po- 
sunięć politycznych p. Bartla, lecz tak- 
że na podstawie własnych jego wy- 
nurzeń i oświadczeń. 

To też pewnym objawem braku sa- 
mokrytycyzmu u p. Bartla było to, 
że mowił on o swoim „kanclerskim'** 
systemie rządów. Gdy prezydent mi- 
nistrów mówi o „kanclerskim syste- 
mie', to naturalne jest, że każdy jako 

tego kanclerza wyobrażał sobie oso- 
bę p. Bartla. I to było odrazu argu- 
mentem przeciw „systemowi kancler- 
Skiemu*. Argumentem  niesłusznym. 
System kanclerski jest doskonały, ale 
Ppreliminuje takie osobistości jak Col- 
bert, Hardenberg, Wielopolski, Cavour, 
Bismarck, — oczywiście p. Bartel byłby 
niemożliwy w tej roli. 

х Tutaj dochodzimy do dražliwego 
pytania, czy przy moralnym dyktato- 
rze są potrzebni mężowie stanu, czy 
tylko tędzy „wykonawcy. |, naszem 
zdaniem, przykład p. Bartla daje je- 

i dnak odpowiedź na to pytanie. P. 
Bartel niewątpliwie był tęgim człowie- 
kiem i niewątpliwie chciał wszystko 
wykonać jaknajlepiej, a jednak wła- 
Śnie dlatego, że nie miał własnej linji, 
własnych przekonań, własnego celu, 
to wpadł w zygzakowatość i musiał 
odejść z pozą równie nieprzekonywu- 

, Jacą jak naciąganą. Marsz, Piłsudski 
/ najszczerzej dąży do wychowywania 

ludzi politycznych, niewątpliwie rządzi 
w pewnej domenie życia państwowe- 
&0, lecz inne dziedziny, a między nie- 
mi także Sejm od lipca 1928, odda- 
wał do rządzenia. Człowiek, któryby 

Ster dr. Grodyński ze swego stanowiska 
w najbliższych dniach ustąpi i będzie 
mianowany vice-prezesem Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa, na miejsce zmar- 
łego niedawno Ś. p. Niewiadomskiego. 

Przekazanie urzędowania w Min. 
Pracy. 

WARSZAWA, 15 IV. PAT. Dnia 15 b.m. 
o godz. l2:ej w południe w sali konieren 
cyjnej Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej z udziałem wszystkich urzędników 
odbyło się uroczyste pożegnanie ustępują- 
cego ministra dr. Stanisława Jurkiewicza. 
O godz. 1-ej po południu przybył do Mini- 
sterstwa, przywitany przez zgromadzonych 
urzędników, nowomianowany minister pra- 
cy płk. A. Prystor, który przyjął urzędo- 
wanie z rąk ustępującego ministra Jurkie- 
wicza. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 15 IV. PAT. Bilans Ban- 

ku Polskiego za pierwszą dekadę kwietnia 
b. r. wykazuje zapas złota 622,2 miij. zł. — 
Pieniądze i należności zagraniczne zmniej- 
szyły się o 48 milj. zł. (610,4 milj.). Portfel 
wekslowy zmniejszył się 0 20,7 milj. zł.) 
Pożyczki zastawowe zmniejszyły się o 1,2 mili. zł. (84,4 milj.). Papiery własne zmniej- 
szyły się o 2,8 milj. zł (4,2 milį.). Natych- 
miast płatne zobowiązania (558,8 milj.) i 
obieg biletów bankewych (1208 milj.) łą- 
cznie zmniejszyły się o 78,6 milj. zł. (1.766,8 
milj. zł.). Inne pozycje bez większych zmian. 

Rewizia gospodarki kolejowej 
WARSZAWA. 15.4. (PAT). Na zaprosze- 

nie p. ministra komunikacji inż. Alfonsa Ku- 
hna udaje się do Chełma dnia 17 bm. spe- 
cjalna komisja złożona z. wybitnych fachow- 
ców celem zbadania robót publicznych przy 
wznoszeniu nowych gmachów dyrekcji ko- 
lejowej. W skład tej komisji wchodzą profe- 
sorowie Politechniki Warszawskiej i inżynie- 
rowie Czesław Tomaniewski, Józef Fedoro- 
wicz, Aleksander Rychłowski oraz jako przed 
stawiciel koła architektów inż. Witold Mażu- 
czewski. W skład delegacji wchodzą rów- 
nież z ramienia ministerstwa komunikacji głó- 
wny inspektor inż. Kazimierz Falkowski. Ko- 
misja natychmiast po powrocie do Warsza- 
wy zda relację p. miinistrowi komunikacji ze 
stanu robót przy budowie nowych gmachów 
dyrekcji w Chełmie. 

zagrabionych przez  najezdźców — 
Moskali obie te panie zwróciły się do 
adwokata z prośbą o pomoc w doj- 
ściu do ojcowizny. , Dowiedział się o 
tem ks. biskup Bandurski i nie chcąc 
by choćby na chwilę ziemia kiedyś 
przez Moskali wydarta miała w jego 
pozostawać posiadaniu, a nie w rę- 
kach prawnych spadkobierców, natych- 
miast zwrócił się do pełnomocnika 
prawnego pań Kossobudzkich z pro- 
pozycją wynalezienia formy prawnej 
drogą której mógłby niesprawiedli- 
wość dziejową wynagrodzić. ; 

Dnia 27 lutego 1929 r. ks. Bi- 
skup dowiedział się o pochodzeniu 
Graużyszek, a dnia 2 marca zapadła 
jego nieodwołalna decyzja zwrotu da- 
ru narodowego na rzecz skrzywdzo- 
nych. 

Cześć jego wielkiemu sercu! 
Znana skromność Jego Ekselencji 

i niechęć do zajmowania kogokolwiek 
swoją osobą sprawiła, że prasa nie 
wiedziała dotychczas o _ szlachetnym 
akcie kapłana-patrjoty. 

Ks. Biskup odmówił także wyjaś- 
nienia bliższych szczegółów tej, jak 
powiedział, prostej i jasnej sprawy. 

— Rozumiem— wyraził się tylko w 
rozmowie ze współpracownikiem „Sło- 
wa",—że żaden Polak ścierpieć nie 
powinien, aby majątki zagrabione naj- 
szlachetniejszym z Polaków, wtedy 
gdy Ojczyzna spływała krwią i łzami 
w dziesięć lat po przywróceniu — №е- 
podległości nie były oddane w ręce 
prawnych właścicieli, — a nietylko sa- 
memu przykładać rękę do utrzymy- 
wania tej niesprawiedliwości. Niech 
wie społeczeństwo, że jest w Polsce 
sprawiedliwość. - Pragnąłbym, aby ta 
moja skromna oiiara, była początkiem 
żywszej niż dotychczas akcji zwrotu 
niegdyś zagrabionych majątków i wy- 
nagrodzenia krzywd. T. 

i metropolitalnej we Lwowie, zmarł w dn. 14 bm. w 89 roku życia, 62 
wi kapłaństwa i 46 roku biskupstwa. Wyprowadzenie zwłok odbędzie się 

we czwartek 18 kwietnia o godzinie 10-ej rano. 

jeszcze powzięta. Jak komunikują ze Lwowa, posłowie 

wziął żadnej decyzji w związku z ogłoszeniem memorandum. 

BERLIN. 15.4. (PAT). Biuro Wolfia donosi z Paryża, że na dzisiejszem 

Ks. arcb. Hryniewiecki urodził się na Litwie w 1841 roku. Przez długi 
czas był profesorem akademii katolickiej i rektórem seminarjum w Petersbur- 
gu, a roku 1883 objął biskupostwo wileńskie. Stan diecezji wileńskiej w owym 
czasie był opłakany. Śp. biskup Hryniewiecki z olbrzymią energją zabrał się 
do porządkowania diecezji, lecz już w dwa lata później zesłany został w głąb 
Rosji do Jaro sławia, gdzie przebywał do roku 1890. Po uwolnieniu przyjechał 
do Lwowa z tytułem arcybiskupa in partibus in fidelium. We Lwowie śp. ks. 
arcybiskup Hryniewiecki rozwinął ożywioną działalność. Jako przykład jego 
ofiarności służyć może wzniesienie przez niego własnym kosztem kościoła we 
wsi Zazula, którą to parafję specjalnie się opiekował. Jak donoszą ze Lwowa 
zwłoki śp. arcybiskupa Hryniewieckiego przeniesione zostały. dziś rano do ka- 
plicy Boimów. We środę po południu zwłoki przeńiesione będą do Katedry, 
gdzie w czwartek rano rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Decyzja co 
da miejsca pochowania zwłok śp. arcybiskupa Hryniewieckiego nie została 

Potworowski i dr. 
Zdz. Stroński złożyli w imieniu posłów i senatorów BB kondolencje z powodu 
śmierci arcybiskupa Hryniewieckiego ks. bisk. Lisiewskiemu, zaś na trumnie 
zmarłego złożyli wieniec, przybrany we wstęgi o barwach narodowych z na- 
pisem: „Arcypasterzowi, wielkiemu patrjocie — posłowie i'senatorowie Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzadem““. 

Dookoła rokowań reparacyjnych 
Dr. Schacht żąda określenia cięzarów 

PARYŻ. 15.4. (PAT). Na zebraniu komitetu rzeczoznawców guberna- 
torów Banku Rzeszy Schacht zażądał bliższego określenia ciężarów, które 
zgodnie z memorjałem państw wierzycielskich przypadają na Niemcy. Komitet 
postanowił, że wyjaśnienia dodatkowe zostaną p. Schachtowi dostarczone. Ju- 
tro rano odbędzie się następne posiedzenie komitetu. Według uzyskanych in- 
formacyj, obrady toczyły się dziś rano w atmosferze dobrej. Komitet nie po- 

  

Niemcy odrzuczją żądania aljantów 

posiedzeniu plenarnem konferencji reparacyjnej toczyła się dyskusja nad cha- 
rakterem i znaczeniem memorandum, przedłożonego konferencji w sobotę 
carstw reparacyjnych. Wtoku tej dyskuprzez delegację czterech głównych mo 
sji konferencja miała stwierdzić, że memorandum ta nie jest „ ani ultimatum, 

ani podstawa do dyskusji, lecz tylko interesującym przyczynkiem do główne- 
go tematu obrad. W toku dzisiejszego posiedzenia delegacja niemiecka nie 
pozostawiła żadnych wątpliwości co do tego — mówi dalej komunikat — że 
cytry przytoczone w mem,orjale czterech głównych delegacyj wierzycielskich 
są dla Niemiec nie do przyjęcia. Opublikowania memorandum narazie zanie- 
chano. 

ROZA WY III, 
sam wiedział czego chce, mógłby tu w Polsce robił nie ten, kto wiedział nie unikał nienarażania sie; „owszem celu, o wyraźnych, jaskrawych kontu- 
wiele zrobić. P. Bartel nie był tym czego chce, lecz ten, kto: umiał niko. starał się przy każdej sposobności rach myśli. Chodzi nam ciągle po 

mu się nie narazić. To jest tajemni- mówić Sejmowi impertynencjei chwali- głowie frazes biografa Clemenceau 
Szczęście jest, że teraz przyszedł cą Ponikowskich,;Skulskich, Nowaków. liśmy go za to, lecz jeszcze mniej od „on nie unikał konfliktów, on je pro- 

gabinet ludzi zdecydowanych. W Pol- Dużo ludzi próbowało tego z mniej: innych wiedział, czego chciał. A jednak wokował*. Na dłuższy dystans zwy- 
sce popłacał dotychczas brak zdania, szem powodzeniem. Myślimy tu o coś zrobić w państwie może tylko cięża, wyżłabia bruzdy w historji nie 
karjerę polityczną przez dłuższy czas Wł. Grabskim. Pan Bartel coprawda człowiek o silnej Świadomości swego metoda „nienarażania się", lecz upór 

człowiekiem. 

wej polityce p. Wożźnickiego (a więc i 
P. Thugutta) i p. Liebermanna (a więc i p. Niedziałkowskiego), niż p. Świtalskiego i p. Sławoj-Składkowskiego i hr. Potockiego. 
Wymienienie polityki wschodniej jako pierw- 
szego argumentu, dlaczego p. Testis należy 
do jedynki, omal że nie daje nam prawa 
do twierdzenia, że p. Testis dlatego jest w 
jedynce, aby politykę narodowościową pro- 
wadził nie p. Thugutt lecz gen. Skłądkow= 
ski. To byłoby rzeczą dlą mnie nową, któ- 
rej brakówało mi dotychczas w mojej 
orientacji politycznej. Proszę mi nie zarzu- 
cąć uszczypliwośi, chcę tylko łagodnie do- 
wieść p. Testisowi, który tak często i tak 
słusznie miał sposobność wymawiania mi 
temperamentu „polemicznego, že i on cza- 
sami może napisać w zapale polemicznym 
coś żywszego. 

Pisze p. Testis: 
„Sądzimy. że, podpisując projekt kon- 

stytucji Jedynki, (pomijając to, co w nim jest drugorzędnem i przypądkowem), uczy- 
niliśmy znacznie mniej koncesyj z naszych 
zasadniczych poglądów na sprawę ustroju; 
niż monarchiści wileńscy*, 

Flm. Muszę przyznač, że władza Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w projekcie B. B. 
jest tak elastyczna, (a to jest istotne), że 
sądziłem pierwotnie, iż zbliża się do idea- 
łów mego przyjaciela politycznego p. Adol- 
ia Bocheńskiego. Bliskość upodobań p. Bo- 
cheńskiego i p. Testisa stanowi także dla 
mnie pewną nowość: » 

Natomiast przyznaje, że zabił mnie p. 
Testis wypomnieniem, że twierdziłem, iž 
rząd obejmie Marszałek, a tymczasem objął 
go p. Świtalski. Lecz i ną to odpowiem p. 
Testisowi, że ja rozróżniam, co w jego ar- 
tykułach jest dydaktyką, a co osobistem 
przekonaniem, jak się potoczą wypadki. 

Teraz zaś składam swój floret pole- 
miczny i zwracam się do Testisa w formie 
deklaratywnej: 

„ Gdybym pisząc swój artykuł myślał 
nie o całości, a tylko o części, t. j. o de- 
mokratach wileńskich nigdybym nie użył 
wyrażenia „tabory*. W grupie wileńskich 
demokratów specjałnie uwidocznia się szcze- 
rość przekonań i głęboka, wyjątkowa, ucz- 
ciwa ideowość. Wiem dobrze, że p. Testis i 
iego przyjaciele polityczni jeżeli czynią jakieś 
osstępstwa od swej doktryny, to tylko ze 
względu na wymagania chwili wierząc, że 
te nieuniknione w polityce kompromisy do- 
prowądzą do dobrego. To też wśród kon- 
serwatystów wileńskich niema szczerszego 
zwolennika zbliżenia całej inteligencji kra- 
jowej, kenserwatywnej i demokratycznej, 
niż ją właśnie. Cat. 
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ECHA KRAJOWE 
Komunikat związku ziemian. 

Związek nasz zamierza w pawilonie 
. Związków Ziemian na Wystawie Pow- 

+ Czarnockiego, a na 

szechnej umieścić większą ilość foto- 
grafij zamków, dworów, wzorowych 
zakładów rolniczych i przemysłowych, 
jak również wyjątkowo pięknych oka- 
zów hodowlanych. — W tym celu Za- 
rząd Główny Kresowego Związku Zie- 
mian (Warszawa — ul. Piękna 36) 
prosi wszystkich członków o jaknaj- 
prędsze przysłanie odpowiednich foto- 
grafij. — Rozumie się pożądanem jest, 
by.fotogratje były jaknajlepsze. 

Na odwrocie każdej winien znajdo- 
wać się napis wymieniający miejsco- 
wość, powiat, województwo, imię i na- 
zwisko właściciela, oraz odpowiednie 
wyjaśnienia. — Termin przysyłania fo- 
tografij do 20-IV. 

Zarząd Kresowego Związku Ziemian, 

NIEŚWIEŻ 

— Pierwsze posiedzenie nowej Rady Po- 
wiatowej Kasy Oszczędności. Na podstawie 
nowego statutu Powiatowej Kasy Oszczędno- 
ści, który w marcu wszedł w życie, wybra- 
na została przez Sejmik nowa Rada P. K. O. 
Na pierwszem posiedzeniu ukonstytuowała 
się ona, wybierając na prezesa p. Stefana 

viceprezesa p. józefa 
Woyniłłowicza; prócz tego do Rady wchodzą 
p. Bułhak, A. Goldin, Z. Jarmoliński, W. No- 
wak, K. Okołów-Podhorsk, O.  Jelen- 
ski i W.  Kiesnożycki. Rada  wy- 
brała zarząd, składający się z trzech osób: 
p. p. R. Chołowiecki, Z. Domański i K. Dyło; 
p. Chołowiecki objął stanowisko kferownicze 
naczelnika zarządu, p. Dyło dyrektora, a p. 
Domański członka zarządu. — Dotychczas 
od początku istnienia instytucji prowadził ją 
bardzo dobrze p. dyrektor Chołowiecki, to 
też nikomu z członków Rady nie przychodzi- 
ło nawet na myśl, by ktokolwičk inny nadal 
stał na czele zarządu. Tymczasem p. Choło- 
wiecki nie przyjął wyboru; motywowal „od- 
"mowę tem, iż w swojej dotychczasowej pra- 
cy napotykał ze strony pewnych czynników 
zewnętrznych stosunek nieprzychylny perso- 
nalnie, co jego zdaniem odbijało się ujemnie 
na rozwoju Kasy. Nie chcąc, by nadal jego 
osoba miała być powodem pewnych tarć z 
czynnikami wpływowemi, od których w du- 
żej mierze zależy pomyślny rozwój Kasy, p. 
Chołowiecki jest zdania, że dla dobra insty= 
tucji wskazanem jest jego ustąpienie. Oświad 
czenie zasłużonego dyrektora spotkało się z 
gorącą i bardzo energiczną repliką ze strony 
wszystkich członków Rady. Uznali oni jedno- 
głośnie, że właśnie dobro Kasy wymaga po- 
zostania p. Chołowieckiego na czele Zarządu, 
wszelkie zaś przeszkody zewnętrzne, płynące 
z niezrozumiałych dla Rady powodów, *nale- 
ży starać się usunąć bez "narażania na 
szwank istnienia Kasy. — Ponieważ człon= 
kowie Rady apelowali do poczucia obywatel- 
skiego i społecznego p. Chołowieckiego, więc 

  

"ostatecznie zgodził się na ponowne przyjęcie 
wyboru, uzależniając jednak pozostanie na 
stanowisku od normalnego ułożenia się sto- 
sunków z odnośnemi sferami. — Z bieżących 
spraw Rada postanowiła oznaczyć termin 
przyjęcia Kasy od dotychczasowych władz 
na l-go kwietnia; podnieść oprocentowanie 
od wkładów do 8—10 proc. w zależności 
od terminu, na jaki będą składane; pobierać 
12 proc. od pożyczek plus koszty manipu- 
lacyjne do 3 proc.; wreszcie uchwalono je- 
dnogłośnie zwrócić się do Sejmiku, by ten 
zwiększył kapitał zakładowy Kasy przez za- 
ciągnięcie pożyczki dziesięciołetniej w obli- 
gacjach Polskiego Banku Komunalnego; to- 
by postawiło mocno na nogi Kasę, zapewnia- 
jac potrzebny kapitał. Zapewne Sejmik wnio- 
sek Rady uchwali, gdyż po pierwsze musi 
on dbać o instytucję przez siebie dla do- 
bra powiatu stworzoną, a prócz tego w ten 

  

Sekretarjat czynny codziennie od 

į HARRY LIEDTKE 

„lałuję twoją dłoń, madome”.,. 
Sensacja doby obecnej ze śpiewem 

JUTRO w kinie 

  

  

sposób zagwarantuje się przed 
deficytem, jakiby mógł powstać przy 
małym własnym kapitale. 

„  WASILISZKI p. Lidzki. 

— „Mądry Połak po szkodzie". Miaste- 
czki Wasiliszki, które konkurowało ze Szczu- 
czynem przy wyborze stolicy nowotworzące- 
go się z części Lidzkiego powiatu zaniemień- 
skiego, miało mniej więcej możliwe połą- 
czenie ze światem w postaci konnej wąsko- 
torowej kolejki łączącej Wasiliszki ze sta- 
cją Skrzybowce. Dzięki tej kolejce Wasi- 

liszki posiadające 4000 mieszkańców, sąd 
grodzki i różne inne urzędy nie były oder- 
wane od świata. obecnie słychać, że Wileń- 

ską Dyrekcja Kolei Państwowych stanowczo 
postanowiła zlikwidować tę kolejkę w naj- 
bliższym czasie, i pozbawić Wasiliszki łącz- 
ności ze światem. Ludność miejscowa za- 
niepokoiła się: postanowiono pisać gdzie tyl 
ko można: do Ministerstwa Kolei, Spr. Wew- 
nętr znych, ba nawet ,do samego Marszałka, 
jako jedynego człowieka w Polsce, który nie 
lubi biurokratyzmu i sprawy odrazu decy- 
duje. jest nadzieja, że czynniki miarodajne 
pozostawią kolejkę ale może to się stać już 
po zdjęciu szyn w myśl przysłowia: „Mą- 
dry Polak po szkodzie'. jeżeli się weżmie 
pod uwagę że kofejka Wasiliszki - Skrzybow- 
ce nie dawała deficytu że grunta pod nią 
nie zostały jeszcze wykupione od okolicz- 
nych obywateli to karygodna lekkomyślność 
omawianego postanowienia Wileńskiej Dyre 
kcji stanie tu zbyt jaskrawą. Gdyby pan pre- 
zes Dyrekcji osobiście zechciał zrobić inspek 
cję i zaznajomić się ze znaczeniem jakie 

kolejka konna Wasiliszki - Skrzybowce 
posiada dła okolicznej ludności a nie pole- 
gał na błędnych referatach podwładnych — 
napewnoby nie dopuścił do podobnej glecyzji. 

> Ewarysta Przybytkowa. 

<yorate" Lofoci_ Państwowej 
W?30-tym dniu ciągnienia 18-tej Pań- 

stwowej Loterji klasowej padły następują 
ce wygrane: 

15,000 zł. wygrał N-r: 127087. 

10.000 zł. wygrał Nr: 42223. к 

1,000 zł. wygrał N-r: 18793 24013 
29740 32180 62366 656645 70398, 75595 
80354 161008 162682 172133. z 

Po 600 zł. wygrały N-ry: 48600 51467 
53987 54941 61741 65748 70745 71393 74115 
83988 85139 95115 111853 114373 115312 
115835 117141 131515 139263 143770. 

Po 500 zł. wvgrałv N-ry: 610 1181 
1614 6635 7074 8681 9969 1622 12746 13312 
187€6 20196 20671 20958 20998 2 409 22163 
22756 24805 2y863 20555 27304 27667 28714 
31001 34819 35361 35985 36558 38645 41540 
47408 48603 49145 49348 50099 52803 55336 
55983 56408 58186 60936 60956 60987 61593 
64213 64486 61909 65734 68075 70379 
74201 7428] 76791 77591 82839 83293 
84774 85201 86291 86631 86836 87019 
89685 89753 91338 / 94608 99175 
100116 10632 101098 101967 103247 104294 
105005 105682 106398 107419 108120 108265 
109597 110077 110672 112587 112979 113224 
113973 115888 115676 115934 119970 120645 
120981 121418 121941 122557 123817 127550 
128574 130286 132781 133020 133235 133315 
135332 1:7000 13952 139783 141169 142668 
142671 144514 145039 145454 146139 146896 
148394 148519 148708 149947 156074 15699 
157236 158561 159710 161446 164356 164685 
16908 169888, й 

KR BARK 0404 
Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. 

możliwym 
zbyt 

     

  

„HELIOS“. 

$ZKOLA FILXOWA 
Zw. Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 

Przyjmuje zapisy na tok szkolny 1929. 
g. 11—1 i5—8 w lokalu szkoły 

ul. Ostrobramska 27., 
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Kongres niemieckich organizacyj centrowych 
BERLIN, 15. IV. PAT. W sobotę i niedzielę obradował we Wrocławiu 

kongres organizacyj centrowych 'wschodaich prowincyj -Niemiec. 
W kongresie wzięli udział obok przewodniczącego partji centrowej 

prałata Kaasa przedstawiciele centralnych władz Rzeszy i Prus, a mianowi- 
cie minister sprawiedliwości von Guerard, minister komunikacji” Rzeszy 
Stegerwald i pruski minister rolnictwa dr. Steiger, nadprezydent prowincji 
górnośląskiej Lukasek i ks. kard. Bertram. Obrady otworzył znany dzia- 
łacz centrowy Górnego Śląska poseł Ulitska, zaznaczając, że wzrost go- 
spodarki niemieckiej na dalszą przyszłość musi się zwracać bardziej, niż 
dotychczas na wschód. Pos. Ulitska podkreślił, że chodzi mu nietylko o 
wschodnie obszary Niemiec, lecz o terytorja na wschód od Niemiec wogó- 
le, i oświadczył, że obszary wschodnie Rzeszy posiadają specjalną aktual- 
ność, gdyż istnieją tu otwarte problematy, powstałe wskutek nowego Įwy- 
tknięcia granic po wojnie. Problematami temi — oświadczył ks. Ulitska — 
musi interesować się cały Świat gdyż rozwiązanie ich posiada decydujące 
znaczenie” dia pokoju i dla pomyślnej współpracy narodów między sobą. 
Na wschodnich granicach Niemiec — mówił ks. Ulitska — istnieją otwar- 
te rany, które nie dadzą się zabliźnić. 

Ludność na terenach, które pozostały niemieckiemi nie może się 
pógodzić z  rozdarciem tych obszarówdokonanem przez traktat wersal- 
ski. Odbudowę i umocnienie obszarów, które przy Niemczech pozostały, 
jak i utrzymanie aywiołu niemieckiego na terenach odstąpionych uważa ks. 
Ulitska za zadanie równie trudne, jaki doniosłe. 

Wreszcie podkreślił mówca socjalny obowiązek partji centrowej w tej 
dziedzinie, wynikający z tego, że większa część ludności pogranicznej należy 
pod względem partyjno-politycznem do centrum. 

Kryzys ministerjalny w Ausfrji 
Kwestje personalne na drugim planie 

WIEDEŃ. 15.4. (PAT). Przesilenie gabinetowe w Austrji weszło w no- 
we stadjum. Podczas gdy dotychczas starano się ustalić rzeczowy program 
prac parlamćntarnych, a kwestje personalne odłożono na czas przedewszyst- 
kiem późniejszy, to obecnie na żądanie związku chłopskiego postanowiono 
przedewszystkiem załatwić kwestje personalne. Jutro ma zapaść uchwała 
k'ubu chrześcijańskiego ca do osoby przyszłego kanclerza. 

Obrady nad rozbrojeniem 
Otwarcie VI sesji p'zygofowawczej do konferencji 

rozbrojeniowej 
GENEWA. 15.4. (PAT) Dnia 15 bm. przed południem została tu ot- 

warta pod przewodnictwem Loudona (Holandja) 6-ta sesja przygotowawczej 
konierencji rozbrojeniowej. Obrady konferencji potrwają 2-3 tygodnie. 

Prozram prac sesji 
GENEWA. 15.4. (PAT). Przemawiając z okazji otwarcia sesji komisji przygotowaw 

czej międzynarodowej konierencji rozbrojeniowej, przewodniczący Loudon zaznaczył, 
że komisja nie ma jeszcze danych do podjęcia drugiego czytania opracowanego w roku 
1927 projektu konwencji w sprawie powszechnego ograniczenia zbrojeń wobec tego, że 
poszczególne rządy które posiadają różne poglądy co do wszystkich punktów tego projek 
tu nie doszły jeszcze do uzugodnienia swych zapatrrywań. Natomiast komisja ma omówić 
różne sprawy które w ro ku 1927 pozostały w zawieszeniu. Pozatem ma być omówiony 
projekt sowiecki, dotyczący proporcjonalnego ograniczenia zbrojeń, jak również wnia- 
sek niemiecki w sprawie jawności zbrojeń. Loudon oznajmia, że.w ostatnich tygodniach 
nadeszły zwłaszcza z kół robotniczych liczne petycje, domagające się od komisji celowej 
i praktycznej pracy. Oświadczenia te należy powitać jak najgoręcej, jako że mogą się one 
przyczynić do zainteresowania opinji publicznej pracami komisji i ich wynikami, 

W poniedziałek delegacje 28 państw, biorących udział w obradach komisji, będą 
miały możność porozumieć się co do porządku dziennego bieżącej sesji. We wtorek 
przed południem odbędzie się dyskusja w sprawie ustalenia porządku dziennego w której 

Taz udział między innemi niemiecki delegata hr. Bernstroff i przedstawiciel Sowietów 
itwinow. * 

Echa debaty mniejszościowej w Genewie. 
BERLIN, 15 IV. Pat. Biuro Wolifa donosi z Genewy, że dziś przed 

południem złożone zostały w sekretarjacie generalnym Ligi Narodów me- 
moranda mniejszościowe Niemiec, Bułgarji, Austrji, Węgier, Holandi, 
Estonji, Łotwy i Szwajcarji. Memoranda Małej Ententy i Polski, które jak 
twierdzi korespondent genewski biura Wolffa, mają być identyczne z nre- 
morjałem greckim, do dzisiejszego południa nie zostały złożone, jednakże 
złożenie ich oczekiwane było jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego. 

Manifestacje ku: czci Primo de Rivery 
MADRYT, 15.IV. PAT. Maniiestacje ludowe ku czci gen. Primo de 

"Rivery miały przebieg imponujący. W ciągu 5 godzin tłumy osób ze 
wszystkich sfer społecznych i ze wszystkich prowincyj całej Hiszpanii de- 
filowały przed ministerstwem wojiy, podkreślając maniiestacyjnie swoje 
uznanie dla rządu. Primo de Rivera wygłosił przemówienie, w którem dał 
wyraz radości z powodu takiego stosunku narodu do rządu. Wobec takich 
objawów —mówi: w dalszym ciągu Primo de Rivera— goście zagraniczni nie 
omieszkają tłumnie przybyć na nasze wystawy w Sewilli i Barcelonie, czego 
gorąco pragniemy, chcąc pozwolić zagranicy ocenić postęp i wzrastającą 
pomyślność naszego kraju. W ten sposób zagranica będzie sama rozprze- 
strzeniać dodatnią opinię o Hiszpanii. W zakończeniu Primo de Rivera 
oświadczył, że rząd hiszpański pragnie uwzględniać życzenia większości, 
nie zaś podlegać niewielkiej mniejszości niezadowolonych. Zebrane tłumy 
gorąco oklaskiwały przemówienie premjera. Specjalna komisja, zbierająca 
dane statystyczne o manifestacjach, zebrała już 5 miljonów podpisów. W 
ministerstwie wojny złożyło bilety wizytowe około 100 tysięcy osób. 

Cziczerin udał się do Wiesbadenu 
BERLIN, 15 IV. Pat. Wbrew pierwotnym doniesieniom „Berliner Tageblati“ 

stwierdzają obecnie dzienniki berlińskie, žė Cziczerin nie powrócił jeszcze do 
Moskwy, lecz po opuszczeniu sanatorium berlińskiego udał się do Wiesbadenu, 
by przeprowadzić tam kurację 

Pożyczka włoska dla Albanii 
WIEDEN, 15 IV. Pat. Prasa donosi z Tirany, że wizyta włoskiego pod- 

sekretarza stanu pozostaje w związku z pożyczką inwestycyjną, którą ma otrzy- 
mać Aibanja od Włoch, w wysokości I miljarda lir. Wzamian za tę pożyczkę. 
uzyskują Włochy od Albanii znaczne koncesje. / 

Stan szkolnictwa polskiego w pow. Hłaksztańskim. 
Dynaburski „Dzwon* zamieszcza 

wstępny artykuł. Przed ośmiu mie- 
siącami Ś. p. „Tygodnik Polski“ za- 
mieścił w jednym z ostatnich  nume- 
rów wywiad pod tytułem „Świetny 
stan szkolnictwa polskiego na Łotwie" 
—gdzie sprawozdawca wprost zachwy- 
ca się obecnym stanem szkolnictwa 
polskiego. Zdawałoby się tedy, że 
wszystko jest na najlepszej drodze i 
że ludność polska w dziedzinie oświa- 
ty osiągnęła już idealne warnnki. 

Tymczasem przy bliższem  zazna- 
jomieniu się ze sprawą musimy, nie- 
stety, przyjść do przekonania, że sy- 
tuacja szkolnictwa polskiego jest 
jeszcze bardzo daleka od „Świetnego 
stanu". 

Weźmy dla przykładu powiat 
Iłłuksztański, jako najbardziej polski, 
gdzie się wybiera jednego posła do 
Sejmu i przedstawiciela do zarządu 
powiatowego. I cóż widzimy? Otóż 
to, że zaledwie w paru gminach są 
już szkoły, względnie klasy polskie — 
w większości zaś gmin niema ani jed- 
nych ani drugich. I to właśnie w tym 
samym czasie kiedy naprz. Rosjanie 
już oddawna posiadają, jeżeli się nie 
mylę, w każdej gminie jeśli nie szko- 
łę, to już przynajmniej klasę. - Zauwa- 
żyć przytem należy, że ciż właśnie 
Rosjanie są daleko mniej liczni od 
nas, co każdy może sprawdzić, bada- 
jąc wyniki wyborów do Sejmu i sa- 
morządów. я 

'4W ostatnim czasie sytuacja jeszcze 
się pogorszyła, gdyż rodzice-Polacy 
ufni w pomoc swoich przedstawicieli 
w powiecie i Sejmie, poczęli usilnie 
starać się o szkoły, względnie klasy 
polskie, jednak prawie wszystkie te 
starania spotkał zawód, z którego to 
powodu powstało wśród ludności pol- 

skiej zrozumiałe rozczarowanie i roz- 
żalenie. ; 

* Pozatem to 'niezadowolenie budzi 
największe obawy na przyszłość i 
jeżeli nadal pozostaniemy. bezczynni, 
może to mieć bardzosmutne następst: 

Dlatego też osobom wtajemniczo- 
nym i stojącym bliżej tych spraw, na- 
leżałoby się postarać o lepsze trakto: 
wanie szkolnictwa podstawowego na 
prowincji. Dałby Bóg, ażeby przysło- 
wie: „Mądry Polak po szkodzie* — nie 
znalazło zastosowania w danym wy- 
padku. 

Dla wyświetlenia sytuacji i ażeby 
być rzeczowym, przytaczamy fakty z. 
przebiegu starań o szkołę polską w 
gminie Sołłonajskiej: Rodzice Polacy 
w gminie Sołłonajskiej od siedmiu lat 
starają się o szkołę. W ostatnim 1929 
roku widząc bezskuteczność tych sta- 
rań, postanowili starać się już tylko 
o klasę polską, przy szkole w Gros: 
Bornie— jednak i to nie pomogło. W 
radzie gminnej mamy 10 radnych za 
klasą, 11—przeciw niej. Powiat tłu- ' 
maczy się, że nie może narzucić swo- 
jej woli samorządowi gminnemu i 
większość głosuje przeciw klasie. Nie 
pomogły ani protesty przedstawiciela 
Polaka, ani dowodzenia, że skoro jest 
odpowiednia liczba dzieci Polaków — 
klasa musi być koniecznie. Tembar- 
dziej, że w danym wypadku ani gmi- 
na, ani powiat na otwarcie klasy pol- 
skiej przy szkole w Gros-Bornie nic 
nie traci—lokal i inwentarz jest więcej, 
niż dostateczny, jak również i nauczy- 
ciel Polak, który narazie mógłby pro- 
wadzić klasę —brak tylko dobrej woli. 

Ludność polska pow. lłłuksztań- 
skiego prosi posłów w Sejmie łotew- 
skim, iżby chcieli bliżej zaintereso- 
wać się tą sprawą — rodzice Polacy 
będą im bardzo wdzieczni. 

Początek generalnej „„czystki* w pariji komanistycanej. 
W pierwszych dniach ! miesiąca 

kwietnia podjęta została w rosyjskiej 
partji komunistycznej gorączkowa akcja 
na rzecz oczyszczenia partji od ele- 
mentów niepraworządnych i niekomu- 
nistycznych, jak wyrażają się obecni 
kierownicy komitetu wykonawczego 
sowieckiej Kompartji o sympatykach 
rozmaitych. kierunków opozycyjnych 
wśród komunistów rosyjskich. Głów- 
nym celem obecnej „czystki jesi we- 
dług słów praworządnych bolszewików 
stworzenie absolutnej jednolitości ide- 
owej w partji komunistycznej, pozo- 
stającej od pewnego czasu w niektó- 
rych dziedzinach jej działalności pod 
dość silnemi wpływami elementów, 
obcych doktrynie leninowskiej. 

„Czystka“ partjj komunistycznej 
posiada w roku bieżącym zupełnie 
odrębny charakter od wszystkich „czy: 
stek* poprzednich, jakie dotychczas 
miały miejsce w ZSSR.. Podczas kie- 
dy przy podobnych akcjach w latach 
poprzednich kontrolę „praworządno- 
ści komunistycznej* przeprowadzano 
tylko w stosunku do pewnej kategorji 
członków  partji, w roku bieżącym 
„Cczystka* obejmie wszystkich bez wy- 
jątku organizowanych komunistów ro- 
syjskich i będzie w ten sposób „czy- 
stką generalną", jak nazywa ją prasa 
sowiecka. 

Ostatnia gruntowniejsza „czystka” 
w partji komynistvcznej 
prowadzona została w roku 1921, a 
ponieważ od tego czasu liczba organi- 
zowanych komunistów wzrosła trzy- 
krotnie, przeto skład jel osobisty stał 
się z biegiem czasu bardzo różnorod- 
ny. Komitet wykonawczy stronnictwa 
komunistycznego podkreśla fakt ten 
ze specjalnym naciskiem, starając się 
dowieść, iż ten właśnie liczebny wzrost 
partji jest jedynem źródłem upadku 
zalet politycznych Kompartji. . 

W ciągu 8 lat, dzielących obecną 
czystkę generalną od ostatniej „ogól- 
nozwiązkowej czystki“, odbyło się w 
poszczególnych organizacjach komuni: 
stycznych kilka czystek mniejszych, 

ZSSR. prze-. 

"stiki" powinni jaknajsumienniej 

niejako lokalnych, których celem było” 
uwolnienie danych organizacyj od ele- 
mentów obcych socjalnemu duchowi 
partji. Czystki te objęły jednak nie 
więcej, jak 25 proc. ogólnej liczby 
«członków stronnictwa, przyczem ilość 
wykluczonych z  partjj komunistów 
„niepraworządnych'* wynosiła zaledwie 
6 proc. ogólnej liczby „podejrzanych. 

Obecna „czystka” ma być nato- 
miast tak surowa, że obawiają się jej 
nawet najgorliwsi wyznawcy doktryny . 
„leninowskiej“, zasiadający w partji 
już od wielu lat i posiadający tę tyl- 
ko wadę, że nie mogą się wykazać 
„proletarjackiem pochodzeniem". 

Podczas „czystki* członkowie ko- 
misyj kontrolnych zwracać będą spe- 
cjalną uwagę również na stosunek 
poszczególnych członków  partji do t. 
zw. prawego i lewego „odchylenia*. / 
Czystka powinna, - w myśl rozkazu 
komitetu wykonawczego — usunąć z 
partji ostatnie resztki trockizmu i 
wszystkich sympatyków t. zw. odchy- 
lenia prawicowego. ; 

W tych dniach o celach i zada- 
niach „generalnej czystki“ przemawia! 
na posiedzeniu įkomisji kontrolnej 
przy partjj komunistycznej znany 
działacz partyjny i przewodniczący 
komisji kontrolnej, E. Jarosławskij 
który przedewszystkiem podkreślił, że 
czystce towarzyszyć powinna jaknaj- 
dalej idąca samokrytyka i krytyka 
prasowa, krytyka partyjna i samokry- 
tyka społeczna. Członkami komisyj - 
kontrołujących winni być wyłącznie 
„starzy bolszewicy", którzy do .„czy- 

przy: 
gotować, by z misji wywiązać 
się szybko i dobrze, 

„Wiosenna czystka” partji komu- 
nistycznej będzie równocześnie akcją 
śledczą w stosunku do tych wszyst- 
kich działaczy partyjnych, na które w 
czasach ostatnich padło . podejrzenie 
Sprzyjania przeciwnikom komitetu wy- 
konawczego partji. Nic przeto dziwne- 
go, że ci właśnie działacze bolsze- 
wiccy wyników „czystki* z najwięk- 
szem oczekują zaniepokojeniem. 

swej 
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NOTATKI MUZYCZNE 
"_ Ostatnie tygodnie obfitowały we 
wszelkie objawy wzmagającego się u 
nas ruchu muzycznego. Szczerze żało- 
wałem, że niektóre „z tych urządzeń 

zmuszony byłem pominąć z powodu, 

w tym-że czasie, mej niezbędnej obec- 

ności w innem miejscu. Z tej więc przy- 

czyny nie mogłem usłyszeć wykona- 

nia przez „Lutnię* nieśmiertelnego ar- 

cydzieła „„Requiem* Mozarta, jako też 

produkcyj chóralnych z udziałem solo- 

wy m p. p. Wyleżyńskiej i Zubowi- 
czowej, urządzonych w sali Śniadec- 
kich U. S$. B. i transmitowanych przez 

radjostację wileńską. 

* 

Przystępując do treściwego  prze- 
glądu, nasamprzód należy wymienić 
koncert symfoniczny, poświęcony twór 
czości Rysz. Wagnera, pod batutą dyr. 
Adama Wyleżyńskiego, który — za- 
wdzięczając niezmordowanej pracy 
kierownika i zespołu orkiestrowego — 
po wyjeździe kiłku wybitniejszych or- 
kiestrantów, dokompletowanego wy- 

bitniejszymi uczniami Konserwatorjum 
i muzykami wojskowymi. dał w uwer- 
turze „Faust* i marszu „Zmierzch bo- 
gów* szereg najprzedniejszych wrażeń 

estetycznych i był żywo oklaskiwany 
przez dość licznie zgromadzoną publi- 
czność. 

* Publiczny wieczór tercjałowy Kon- 
serwatorjum nie zawiódł oczekiwań i 
godnie podtrzymał dawna już --- ofiar- 
ną pracą pedagogów i starannością 

uczących się — zdobytą renomę jednej 
z najlepszych uczelni muzycznych. Nie- 
które produkcje fortepianowe były już 
całkiem ponad wysoką — nawet nor- 
mę uczniów. | 

A 

Na uznanie zupełne zasłużył też po- 
pis uczniowski Żydowskiego Instytutu 
Muzycznego, który, tym razem, przed- 
stawił przeważnie wychowańców mło- 
dszego i średniego kursu, wykazując 
poważnie prowadzoną naukę, przyczem 
dało się zauważyć pożądany dobór re- 
pertuaru uczniowskiego, muzycznie 
wartościowego, w przeciwieństwie do 
dawnego, bardziej wirtuozowskiega. 

> * 

Znane pod nazwą „Makabi“ ży- 
dowskie stowarzyszenie gimnastyczno- 
sportowe, od lat pięciu, posiada ama- 
torską orkiestrę dętą, pozostającą dru- 
gi już rok pod kierunkiem doświadczo- 
nego i bardzo uzdolnionego muzyka 
"wojskowego p. T. Dobkiewicza. Popis 
tej orkiestry — z okazji pięciolecia jej 
istnienia — wykazał zgranie się zespo- 
łu, przynosząc zaszczyt zarówna ucze- 
stnikom, jak ich kierownikowi. Dobór 
sztuk: Wagnera, Szopena, Suppe, Gro- 
ssmana i in. wskazywał na chwalebne 
ambicje, a wykonanie ich mogłoby wy- 
trzymać porównanie z wielu orkiestra- 
mi wojskowemii. | 

* 

Coraz pilniej działające, mimo tru- 
dności, Wil. Taw. Filharmoniczne urzą 
dziło koncert, wyłącznie z utworów P. 
Czajkowskiego, powszechnie cenione- 
go wysoko mistrza rosyjskiego, które- 
go nazwisko zawsze stanowi silną 

przynętę naszej publiczności. 
Wieczór rozpoczął wieczór skrzyp- 

cowy, jeden z najwybitniejszych utwo- 
rów tego rodzaju w całej literaturze. 
Wykonaniem tej kompozycji stwierdzi: 
prof. W. Sołomonow ponownie swą 
renomę poważnego muzyka i wybitne- 
go skrzypka. 

Młody jeszcze, a już artystycznie 
dostatecznie dojrzały wiolonczelista p. 
Albert Kac pięknym tonem i z nieprze- 
ciętną techniką odegrał z temperamen- 
tem słynne warjacje „Rococo*, zdoby- 
wając zasłużone. powodżenie. 

Obaj soliści, wywdzięczając się za 
szczery aplansz, wykonali po jednym 
mniejszym utworze, nad program. 

Nie należy pominąć p. I. Szabsaja, 
wiernego towarzysza solistów w trud- 
nych i odpowiedzialnych akompanja- 
mentach orkiestrowych, przełożonych 
na fortepian. 

Momentem kulminacyjnym koncer- 
tu było wspaniałe trio (a-moll) na for- 
tepian, skrzypce i wiolonczelę, napisa- 
ne na cześć pamięci Mikołaja Rubin- 
ste'na (brata młodszego niezrównane- 
go mistrza Antoniego), znakomitego 
fortepianisty i dyrektora Konserwato- 
rjum w Moskwie. 

Odtworzenie tego niezwykle  tru- 

osiągnąć szczyty, wzbudzające wraże- 
nie bezpośrednie, tak trudne do zdo- 
bycia w muzyce kameralnej. 

Grzmiące oklaski i upominki kwia- 
towe były nagrodą za poniesione trudy. 

* 

Nieznana jeszcze u nas, lecz stosun- 
kami krewieńskiemi zbliżona do Wilna, 
stale mieszkająca w Paryżu p. Tonia 
Kleczkowska urządziła na scenie „Re- 
duty'* „wieczór pieśni charakterystycz- 
nych*, w rodzaju, spotykanym już za- 
granicą, lecz u nas jeszcze prawie nie- 
widywanym. Nowość ta wykazała brak 
wyrobienia sądu samodzielnego i nie- 
małe zakłopotanie naszej publiczności 
zwłaszcza na początku wieczora, rea- 
gującej jakoś niezdecydowanie. Z roz- 
mów, w czasie przerwy, można było 
wywnioskować, że nie wszyscy zna- 

leżli właściwy sposób zapatrywania na 
produkcje artystki. Oczywiście, kto 
oczekiwał z estrady wykonania aryj 
operowych i t. p. — był zawiedziony. 
Ależ!.. Artystka zapowiedziała: „wie- 
czór pieśni charakterystycznych* i o0- 
bietnicę swą najzupełniej spełniła. 

Bagatelizowanie rodzaju sztuki, 
uprawianego przez p. T. Kleczkowską, 
nie może być niczem uzasadnione. Ma- 

dnego, wręcz monumentalnego /dzieła ła nowela i duża powieść mogą być 
przez obu wyżej wymienionych arty- dziełami literackiemi — równej warto- 
stów, pod przewodnictwem wykonaw- 
czyni partji fortepianowej, prof. M. Ki- 
montt-]acynowej, zasługuje na bez- 
wzgledne pochwały i było naprawdę 
równie niepospolite, jak sam utwór. 
Entuzjastyczne przyjęcie przez publicz- 
ność wskazywało niechybnie, że pra- 
cowite wystudjowanie zespołu zdołało 

ści, obrazek rodzajowy i wielumetrowy 
obraz mogą zająć jędnakowe stanowi- 
sko. jako dzieła szfuki. 

Pojęciu „sztuka” odpowiada wszy- 
stko, co jest z talentem i umiejetnie 
zaprodukowane. Na określenie ulubio- 
nego we Francji rodzaju artyzmu, za- 
prezentowanego nam przez p. T. Klecz- 

kowską, egzystuje termin — „diseuse'', 
doskonale oznaczający cechę zasadni- 
czą, polegającą na odpowiedniem wy- 
rzeźbieniu wszelkich odcieni tekstu 
piosenek. Że rodzaj ten uważany jest 
za sztukę prawdziwą, niech będą do- 
wodem fakty omawiania krytycznego, 
w najpoważniejszych pismach myzy- 
cznych niemieckich („Signale* i in.), 
występów. przed wojną — znakomitej 
„diseuse'* francuskiej lvette Guilbert. 

Rodzaj ten dopełniła p. T. Klecz- 
kowska przystosowaniem  odpowied- 
nich kostjumów, niezwykle pomysłową 
i bardzo subtelnie urozmaiconą mimiką 
i plastyką gestów, zawsze utrzymanych 
z umiarem w  grańicach najzupełniej 
estetycznych. Strona wokalna należycie 
uzupełniała całość bardzo efektowną i 
pełną wyrazu, chwilami niezwykle uro- 
czą. , 

Na uporczywe twierdzenia: — „to 
nie jest prawdziwy śpiew!*... Odpo- 
wiadamy: że się cieszymy z usłyszenia 
i zobaczenia muzykalności i talentu 
wykonawczego, jakiego w żadnej nau- 
ce śpiewu zdobyć nie można. Tu się 
przejawia wrodzona , intuicja arty- 
styczna, całkiem niepowszednia. Wyra- 
zistość dykcji w językach: polskim, 
francuskim, angielskim, hiszpańskim i 
niemieckim była godna szczerej po- 
chwały. 

Jeżeli, pomiedzy bardzo wielu 
przedniemi produkcjami, nawet tak wy- 
jątkowo udatne, jak nprz. „„Moja pie- 
szczotka” i in. kogobądź nie zjednały 
sobie, to taki słuchacz — widocznie — 
nie znalazł jeszcze właściwej miary do 
ich oceny. 

Bardzo dobra była myśl uprzystę- 

pnienia piosenek obcych narodowości 
przez odczytanie treści. ich — po pol- 
sku, wygłoszonej wyśmienicie przez p. 
Józefa Karbowskiego, cenionego arty- 
stę „Reduty. 

Artystyczny akompanjament na for- 
tepianie p. Zygmunta Dołęgi wybornie 
uzupełniał ładne wrażenia. 

Zgodnie z życzeniem, zakomuniko- 
wanem mi przez wielu łaskawych czy- 
telników, rozpoczynam omawianie tran 
smisyj radjostacji wileńsniej. 

W ciągu tygodnia ostatniego — nie- 
stety — mało miałem czasu do śledze- 
nia za transmisjami i nie mogę „obie- 
cywać niezawodnej ciągłości mych 
sprawozdań, czemu na przeszkodzie 
stoją inne me zajęcia, a będę dawał tyl- 
ko luźne wzmianki. 

Dla bardzo wielu  radjosłuchaczy 
— do najbardziej pożądanych słucho- 
wisk, niezaprzeczenie, należą, transmi- 
sje koncertów symfonicznych z Filhar- 
monji warszawskiej. Koncert piątkowy, * 
pod dyrekcją p. Grzegorza Fitelberga, | 
poświęcony był twórczości współcze- 
snej — „w „aenleben* Rysz. Straussa, 
2-ga symionja Karola Szymanowskie- 
go i in. — przeszedł z właściwą temu 
znakomitemu zespoławi doskonałość 
i zupełnie dobrze się udała transmisja. 

Zwykły piątkowy „spacer detekto- 
rowy po Europie'* naszej radjostacji 
dał nam możność usłyszenią pięknej 
„Cyganerji* Pucciniego z płyt gramo- ( 
fonowych, nagranych w sławnej „La 
scala'* medjolańskiej, a transmitawa- 
nych przez radjostację w Budapeszcie. 

Dzieło, wykonanie i transmisja zło- 
żyły się na całość, którą można na- 
prawdę się było zachwycać i żałować, 
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Poniżej przytaczamy w streszcze- 
niu artykuł, który ukazał się onegdaj w 
„Przemyśle i Handlu". 

Nienormalny obecnie stan rzeczy w 
zakresie stosunków Polski z Litwą 

przyczynia wiele szkód przedewszyst- 
kiem gospodarce Litwy. Dobrowolne 
oddzielanie się gospodarcze Litwy od 

Polski stwarza dla życia ekonomiczne- 

go tego kraju szereg zasadniczych nie- 

dogodności, a nawet klęsk. Uporczywe 

blokowanie tranzytu polskiego przez 

drogi żelazne i wodne Litwy, katastro- 

ialnie odbija się tak na rentowności 
tych dróg, jak i na obrocie portu kłaj- 

pedzkiego. Odgradzanie się barjerą 

wysokich ceł utrudnia Litwie nabywa- 

„nie artykułów produkcji polskiej, któ- 

re miejednokrotnie są tańsze od analo- 

gicznych artykułów innych krajów. 
Jak wiadomo, Litwa wprowadziła | 

| w życie z dniem 1-X 1928 r. taryfę cel- 

    
som tego znakomitego syna 

ną, według której towary, pochodzące 

z krajów, z któremi Litwa nie zawar- 

| 4a traktatów handlowych — clone są 0 
100 proc. wyżej. Charakterystyczny 

jest $ 221 taryfy cełnej litewskiej, któ- 

ry opiewa, że na towary, pochodzące 

z państw, z któremi Litwa nie zawarła 

traktatów handlowych — opłaty celne 

mogą być podwyższone do 300 proc. 

w stosunku do normalnych stawek. cel- 

nych. 

Jasne jest, że taryia celna układana 

była przez Rząd litewski pod -znakiem 

wojny celnej z Polską, a więc z pobu- 

dek czysto politycznych, nie licząc się 

absolutnie z koniecznościami gospo- 

darczemi swego kraju. 

Niepraktykowany w żadnym innym 

kraju cywilizowanym, litewski  „Sy- 

stem''* celny ma cel jedyny, a mianowi- 

cie złośliwe manifestowanie obecnego 

rządu litewskiego pod adresem Polski. 

Złożony przed paru tygodniami po- 
/_ słowi Rzeczypospolitej Polskiej w Ber- 

_ linie przez p. Sidzikauskasa litewski 
"projekt o wymianie towarów między 

Polską a Litwą stwierdza raz jeszcze, 
iż obecny rzą.d litewski nie jest w sta- 

nie wyzby. ć się tendencyj politycznych 

mawet wtedy, gdy sam czyni Polsce 
Propozycje o charakterze wyłącznie 

"gospodarczym. Projekt litewski, o któ- 

rym mowa, proponuję wprawdzie wy- 

Mianę towarów na podstawie klauzuli 

największego 

bezpośredni obrót uważa za niemożli- 

wy (1) ze względów politycznych. 
„ Według tego projektu obrót towarowy 
polsko-litewski odbywać się powinien 

przez Gdańsk i Kłajpedę. 

Pomijając inne jeszcze „,zastrzeże- 
nia“ obecnego projektu litewskiego, 
Odnosi się przeświadczenie, że polity- 
ka obecnego rządu litewskiego zmierza 
do uniemożliwienia nawiązania nor- 
malnych stosunków gospodarczych z 
Polską. Nikt przecież nie uwierzy tego 
rodzaju twierdzeniom, że na Zdrowie 
wyjdzie kupiectwu litewskiemu „tran- 
sportowanie towarów drogą okólną via 
Łotwa czy Prusy Wschodnie — za- 
miast bezpośrednią przez Zawiasy, 
Orany i Trakiszki. Boże: 

/Należy zaznaczyć, że mimo urzędo- 
Wykh zakazów litewskich, mimo stale 
czynionych przeszkód — samo. życie 
gospodarcze Litwy wskazuje na po- 
trzebę jaknajrychlejszego nawiązania 
bezp. śrędnich stosunków* gospodar- 
czych z Polską. Jak wykazują liczby, 
w-latach 1926—28 bilans handlowy 
polsko-litewski przedstawiał się na- 
stępująco (dane statystyki polskiej 'w 
tys. zł.): 

gdy się już skończyło po północy. 
Oby nam częściej mieć takie trans- 

misje!» 

‚ * ; 
Żywo mam w pamięci wrażenie 

Przytłaczające, wywołane — jakby 
Powszechną katastrafofą nieprzewsiy 

Waną — wieścią 0 zgonie Mieczysława 
Xarłowicza, które go улерэзро! у ta- 
lent kompozytorski 1 rozległa wiedzi 
achowa, sądząc z utworzonych już 

dzieł, pozwalały widzieć wybitną indy 
Widuainość twórczą,” której -orwój 
mógł obiecywać zdobycie jednego z naj 
Szczytniejszych stan?w SK w świece 
muzycznym i przysporzyć niepeze uiją- 
Jące wartości w rodzimym dorobku kui- 
turalnym. Los nieubłagalny zniwęczył 
te nadzieje, przecinając tragicznie, tak 
waprawdę przedwcześnie, Życie t:zy- 
„dziestoletniego twórcy w czasie samo- 
tnej wycieczki w Tatrach  wpobliżu 
PN w dniu 10-go lutego 1909 
TOKU. 

  

       

    

Dla upamiętnienia 20-ej rocznicy 

ziemi Wi 
qeńskiej staraniem Dyrekcji i Opieki 
Szkolnej gimn. im. Ad. Mickiewicza о- 
raz Wileńskiego Towarzystwa Filhar- 
moenicznego zorganizowano koncert 
Symfoniczny, poświęcony twórczości 

lego. | ; 
Li Słowo wstępne, głęboko odczute i 

dokładnie charakteryzujące znaczenie 
Wszechstronne niepospolitego człowie- 

„na cześć którego urządzono ob- 
cnó d, wygłosił dyrektor gimnazjum B. 
Zapaśnik. 

Część muzyczną rozpoczęto „Rap- 
Sodią litewską“ niezmierinie nastrojo- 
Wą, w której kompozytor złożył jakby 

      

uprzywilejowania, ale... . 

przez Prusy Wschodnie, Łotwę, oraz - 

Przywóz z Litwy Wywóz z Litwy Saldo 

° 1926 ' 179 16.254 --16.075 
1927 LSI M 21.036 --19.722 
„1928 451 20.618 +20.167 , 

Dane powyższe są wymowną ilu- 
stracją tego, że rynek litewski ciąży 
naturalnie do organizmu gospodarcze- 
go Polski, gdzie widzi dogodne możli- 
wości dla zaspakajania swego zapo- 
trzebowania. 

„ Dla uniknięcia jednostronności przy- 
toczyć należy również i dane statysty- 
ki litewskiej, odnoszące się do ekspor- 
tu polskiego na Litwę. 

Statystyka litewska z powodów 
politycznych nie uwzględnia przywozu 
z Polski i zapisuje go w rubryce „kiti 
krastai* (inne państwa). Rubrykę tę 
w przywozie do Litwy wypełnia pra- 
wie że całkowicie import z Polski, po- 
nieważ, jak zobaczymy z zestawień 
litewskiego urzędu statystycznego — 
wykazuje on oddzielnie nawet minima|- 
ny import do Łitwy z takich państw, 
jak np. Finlandja, czy Włochy, a ru- 
brykę „różne'* pojmuje jako parawan 
dla ukrycia istniejących, pomimo wszy 
stko, stosunków handlowych z Polską. 

Import polski do Litwy, ukryty w 
rubryce „różne*, przedstawiał się w 
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KORIER G0SPODLACZY ZIEW WICHODNICH 
„ Stosunki handlowe polsko-litewskie latach 1926—28 następująco (w tysią- 

cach litow): 
1926 26.278.8 
1927 29.269.8 

9 mies. 1928 27.578,9 

„Procentowo, w stosunku do ogėlne- 
go importu Litwy, import z Polski sta- 
nowi około 10 proc. Cala natomiast ru- 
bryka „różne! wykazuje średnią 11— 
12 proc. w stosunku do ogólnego im- 
port: litewskiego. Że Litwa ciąży go- 
spodarczo ku Polsce, świadczą o tem 
wyżej przytoczone liczby. Rynek litew- 
ski zaopatruje się chętnie w produkty 
pciskie, sprowadzając od nas: cukier, 
ikzniny wełniane i bawełniane, odzicz, 
węgiel, tłuszcze techniczne, artykuły 
polskiego przemysłu chemicznego, wy- 
robv metalurgiczne i t. p. 

('dgrodzenie się Litwy wysoką ba- 
rjerą ceł jest dla Polski bez poważniej- 
szegv znaczenia gospodarczego, bo 
eksport polski na Litwę stanowił np. w 
1027 r. zaledwie 0.8 proc. ogólnego 
eksportu Rzeczypospolitej. A więc tyl- 
ko Litwa traci na kontynuowaniu swej 
polityki w stosunku do Polski, po 1ue- 
waż wyzbywa się dogodnego dla sie- 
bie importu z Polski, który wynosił sta- 
le przeciętnie 10 proc. całego imprniu 
litewskiego. 

  

  

Sowiefy zobowiązały się zwracać zbiegłych 
z Polski urzestęncdw 

Dowództwa odcinków K. O. P. na granicy sowieckiej porozumiały się 
ze strażą pograniczną sowiecką, w sprawie współdziałania przy wyłapywa- 
niu uciekających za granicę przestępców. Od dnia 15 kwietnia obie strony 
przystąpią do zwracania ujętych na swojem terytorjum nielegalnie przyby- 
łych, którzy są ścigani przez odnośne władze za różne przekroczenia natury 
kryminalnej. Powyższe tyczy się również poborowych, którzy uchylając się 
od wojska, wędrują za kordon. Wrazie ujęcia zbiega, posterunki graniczne 
powiadomią zainteresowaną stronę o wypadku, a następnie dokonają kon- 
wojnego zwrotu zatrzymanego. 
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jutro 
_Aniceta 

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu 

Metereologji U. S. B. 
z dnia 15 — V. 1929 r. 

Ciśnienie | - 
średnie w. m. | 160 

Temperatura Ы 
średnia EE 

Opad za do- 
bę m. m. | 

Wiatr 
przeważający Północny. 

Uwagi: półpochmurno, rano i wieczór 
; krupy. 

Minimum za dobę — 19C. 

Maximum na dobę -1-,5°С ‚ 

Tendencja barometryczna: spądek ciśnienia. 

Rask 

MIEJSKA 
— Kontrola syfonów. W celu zapobieże- 

nia ewentualnym chorobom miejski zakład 
badań żywnościowych zwrócił uwagę na stan 
cystern i syfonów z wodą sodową i innemi 
napojami chłodzącemi i postanowił przepro- 
wadzić kontrolę wszystkich syfonów w celu 
zbadania pobiały i ostemplowania. Kontrola 
będzie trwała do 15 maja i po tym terminie 

y się od tego będą pociągani do od- 
ialności. 

  

    powied 
— (0) Obciążenie mieszkańców m. Wil- 

na podatkami miejskiemi. Według ostatnich 
zestawień, obciążenie I mieszkańca podatka- 
mi miejskimi w Wilnie *« wynosiło w roku 
1925—22.02 zł., w r. 1926 — 29.29 zł., w r. sz. 
1927—28 — 38,18 zł. i'w r. 1928—29 — 
4 
jeszcze ostatecznych cyfr budżetu, lecz bez- 
wątpienia w porozumieniu z rokiem ubiegłym 
podatki miejskie jeszcze wzrosną o kilkana- 
ście zlotych na mieszkańca. 
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hołd synowski swym ukochanym, w 
smutku pogrążonym i w rzadkich chwi 
lach tylko rozweselonym, stronom ro- 
dzimym. 

Następnie bogatą wiązanką pieśni, 
stanawiących prawdziwą ozdobę pieś- 
niarstwa' poiskiego odśpiewała z wybor 
nem odczuciem ich charakteru i stylu 
oraz w bardzo ładnem ujęciu wokalnem 
p. Zofja Bortkiewicz - Wyleżyńska, 
wyśmienicie podtrzymywana przez ar- 
tystyczny akompanjament p. Zygmunta 
Dołęgi. 

Na zakończenie wykonano tryptyk 
„Odwieczne pieśni*, w których talent 
twórczy Karłowicza, przepojony jakąś 
niesamowitą tęsknotą i głębią uczuć 1 
pragnień niezaspokojonych, najpotę- 

żniej się ujawnia. ' 

Jeżeli w środkach wyrażania 

swych myśli kompozytor idzie drogą 
wskazaną przez swych wielkich po- 
przedników, jak: Wagner, Czajkowski 
i in., to myśli niemi wypowiadane są 
najzupełniej własne i urokowi ich nikt, 
odczuwający piękno muzyczne, oprzeć 
się nie zdoła. ? 

Ze zwykłenr sobie pietyzmem, a tym 
razem, ze zwykłą lubością wziął się 
do dzieła dyr. Adam Wyleżyński, dziel- 
nie wspomagany przez podwładnych 
mu orkiestrantów, zgotował słucha- 

czom liczne momenty podniosłych wra- 

żeń, za co dziękowano oznakami szcze- 

rego zadowolenia. ` 
Michał Józefowicz. 

ЗЭ 

5 zł. Dla danych za rok 1929—30 brak į 

NIKA 
— Remont domów. Policja m. Wilna 

' otrzymała polecenie jaknajenergiczniejszego 
spowodowania przystąpienia właścicieli do- 
mów do remontu swych posesyj. Powyższe 
tyczy się domów, braki których są zanoto- 
wane w sanitarnej kartotece policyjnej. Po- 
trzebne remionty winne być przeprowadzone 
w najbliższej przyszłości. 

WOJSKOWA. 
— (0) Zaciąg ochotników do wojska w 

roku 1929. Na zasadzie art. 69 ustawy o 
* powszechnej służbie wojskowej, do czynnej 
służby wojskowej w charakterze ochotników 

gą być przyjmowani w roku 1929 meż- 
urodzeni w latach 1909, 1910'i 1911: 

T mia wnoszenia podań do P. K;/U. przez 
osoby ukiegające się o przyjęcie w chara<te- 
r.e ochotników. do służby wojskowej splywa 
1 lipea r b. 

SZKOLNA. 
— Zjazd dyrektorów szkół średnich. Od 

22 do 27 bm odbędzie się w Wilnie pierwszy: 
zjazd dyrektorów średnich zakładów nauko- 
wych z terenu ziem Wschodnich. Na zjazd 
przybywa specjalnie wydelegowany przedsta 

; Ministerstwa Oświaty. Na zjeździe bę- 
omawiana m. in. sprawa programów na- 

uczania, wychowania i uzgodnienie niektó- 
rych wytycznych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (e) Stan bezrobocia w Wilnie. We- 

dług danych P. U. P. P. liczba bezrobotnych 
w Wilnie wynosi obecnie 4508 osób, w tem 
3330 mężczyzn i 11 78 kobiet. W porówna- 
niu z ubiegłym tygodniem bezrobocie zwię- 
kszyło się o 38 osób. 

„— (0) Wyjazd robotników do Francji. 
Dnia 12 kwietnia wyjechało z Wilna 145 
mężc i 25 kobiet, zrekrutowanych w 

    

  

   

  

Głębokiem i Święcianach na roboty rolne do 
Francji. 

KOMUNIKATY 
/ dła matek i wychowawców. Sta 

wa Wychowania Przed- 
ię cykl wykładów z dzie- 

ii higjeny dzieci w wieku 

   
    

    
ym. 

te będą obejmowały tematy będące 
w związku z tematami porruszanemi na kur- 
sach zeszłorocznych, (które odbyły się w dn. 
20-go kwietnia do 20-go maja ur) i wzbu- 
dziły wówczas duże zainteresowanie wśród 
matek. 

Karta wstępu na cykl, obejmujący 24 wy” 
kłady w cenie zł. 10 do nabycia w Liceum 
Filomatów Żeligowskiego 1 codziennie od 5-6 
Informacje tamże. Szczegóły w programach. 
Wstęp na pojedyńczy wykład zł. 1, 

oczątek wykładów 19-go kwietnia br. o 
godz. 5-tej pp. Zakończenie wykładów 15 
maja. 

2 Wydział Elektryczny Magistratu m. 
Wilna niniejsz em podaje do wiadomości pp. 
abonentów ertergji elektrycznej, iż urządze- 
nia wewnętrzne instałacyj muszą być wyko- 
nane przez wykwalifikowanych instalatorów 
uprawnionych do wykonania urządzeń elek- 
trycznych przez Wydział Przemysłowy Magi- 
stratu m. Wilna. 

Instalator powinien na żądanie abonenta 
wyłegitymować się uzyskanem przezeń ze- 
zwoleniem. 

Wydział Elektryczny ostrzega pp. abo- 
nentów przez wzgląd na bezpieczeństwo i 
fachowe wykonanie instalacji przed odda- 
waniem naprawa efektrycznych osobom nie- 
posiadającym na to zezwolenia Wydziału 

Przemysłowego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wykład prof. dr. Rittlera. Przypomi- 

namy, że wykład prof. dr. Teodora Rittlera 
ź Innsbrucku, na temat „O reformie prawa 
w Austrji* odbędzie się w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu Stefana Batorego we wtorek, 
dnia 16 kwietnia br. o godz. 7.30  wiecz. 
Wstęp wolny. 

ŻAŁOBNA. 
‚ , — Wszystkim, którzy w czasie długiej 
i ciężkiej choroby ś. p. Eugenji Wołłowiczo- 
wej okazali Jej tyłe współczucia ' serca — 
przedewszystkiem wielebnemu ks. Janowi 
Krauzemu, doktorowi Janowi Janowiczowi i 
D. D. pielęgniarkom, — oraz wszystkim. 
którzy wzięli udział w oddaniu Jej ostatniej 
posługi z sz. duchowieństwem i stowarzy- 
szeniem Apostolstwa Modlitwy na czele, — 
na tej drodze składają najserdeczniejsze po- 
dziękowania. Dzieci i rodzina. 

— Sekcja samarytańska. przy katolickim 
Związku Polek, zawiadamia, że w środę, 17 

ietnia o godz. 8-ej w kościele Wszystkich 
ętych odbędzie się nabożeństwo żałobne 

      

„za zmarłych bezdomnych, których zwłoki po- 

chowane zostały ł5-go kwietnia r. b. na 
A. Nowa-Rossa przez  Prosektorjum 

4 RÓŻNE 
— W tej samej samej sprawie. Niejedno- 

krotnie zwracano uwagę na swego rodzaju 
niedbalstwo naszego Magistratu dotyczące 
odpowiedniego ogrodzenia Miejsca Stracenia 
Powstańców 1863 r. na placu Łukiskim. Po 
wielu utyskiwaniach uzyskaliśmy wreszcie 
to, że tablica pamiątkowa została odpowied- 
nio podniesiona na trwałym / fundamencie. 
Zdawałoby się, że Magistrat zatroszczy się o 
to, aby nie powtarzały się fakty. „stawiania 
garnkow“ lub używania tablicy pamiątko- 
wej dla potrzeb wypoczynku znużonych prze 
chodniów. Niestety. Świętość miejsca trwa- 
ła do czasu rozbiórki drewnianego: obelisku. 
Ze zniknięciem obelisku zniknęły pręty żelaz- 
ne, okalające tablicę, jakiś tajfun miejski na- 
niósł na cały postument piasku, a ząb czasu 
silne znaczy swoje posunięcie w kierunku 
samej tablicy, która wkrótce stanie się zno- 
wu użytecznością publiczną tracąc nałeżny 
jej szacunek u przechodniów. 

Wczoraj zmuszony byłem przepędzić ca- 
łą zgraję dzieciaków, która uznała Miejsce 
Straceń Powstańców za miejsce rozrywkowe 
dla grania w berka, budowanie domów z pia- 
sku i używania schodów przy tablicy i samej 
tablicy do ćwiczenia swoich nóg w bieganiu 
i skokach. Quo usque tandem? 

K. Antoniewicz. 
— Zakończenie zjazdu dyrektorów pow. 

kas. oszczędności. W dniu 14 bm. zakończo- 
ne zostały obrady zjazdu dyrektorów po- 
wiatowych komunalnych kas oszczędności W. 
dniu tym wygłoszony został przez p. Józe- 
fa Rożkowskiego, kierownika biura Związku 
Miejskich i Powiatowych Kas Oszczędności 
w Warszawie, referat na temat „Organizacja 
księgowości i biurowości powiatowych komu 
nalnych kas oszczędności. 

—. Omal że nie utonął. Podczas zabawy 
nad brzegłem Wilenki w ogrrodzie po-Ber- 
nardyńskim wpadł do wody 8 letni Stasio 
Raus (Za.zecze 12). Przechodzący w tym 
czasie żołnierzy rzucili się na pomoc i wydo- 
byli malca na brzeg. Nie doznał on żadnych 
uszkodzeń. 

я Zaginięcie. Wyszła z domu i niepowró- 
ciła 16 letnia Salomea Szolcowna (Szkapler- 
na 26) Policja prowadzi poszukiwania. 

— Obrady rewidentów ółdzielczych. 
Wczoraj rozpoczęły się w Wilnie obrady 
rewidentów Związku Polskich _ Spółdzielni 
Rolniczych. W obradach bierze udział kilku-- 
stu delegatów z terenu województwa wileń- 
skiego i potrwają one dwa dni. 

— (0) Wykłady o Wilnie, W związku z 
wystawą poznańską oczekiwany jest ruch 
turystyczny i krajoznawczy, obejmujący 
wszystkie ważniejsze centra historyczne, nie 
wyłączając Wilna. Przeto z inicjatywy d-ra 
Lorentza, konserwatora zabytków sztuki i 
kierownika oddziału sztuki w wileńskim urzę- 
dzie wojewódzkim, przy współudziale pro- 
fesorów Ruszczyca, Kłosa, Rydzewskiego i 
Limanowskiego, został zorganizowany cykl 
wykładów o Wilnie. | 

‚ — (0) Kurs przysposobienia rolniczego. 
Dnia 15, 16 i 17 kwietnia, w szkole rolniczej 
w Bukiszkach odbędzie się kurs przodowni- 
ków przysposobienia rolniczego na pow. Wi- 
leńsko-Trocki. > 

_— Cztery osoby zmarły na tyius. Wśród 
zapadłych na tyfus brzuszny w rejonie ulicy 
Stefańskiej — cztery osoby zma rły. W ficz- 
bie zmarłych znajduje się 20 letni Izaak Hal- 
pern absolwent szkoły technicznej znany w 
Wiłnie sportowiec i członek towarzystw spor 
towych „Makkabi“ i Ž.A.K.S. 

— Strajk 350 krawców skończył się, 
Zakończył się trwający od czterech tygodni 
strajk krawców-chałupników,  szyjących 
ubrania dla magazynów . zw. tandeciar- 
skie. Zlikwidowanie strajku  poprzedziło 
ultimatum Związku Prącowników Handlo- 
wych, którzy pon rozszerzeniem straj- 
ku na wszystkich pracowników tego związ- 
ku, W: niedzielę wieczorem odbyła się kon- 
ierencja zainteresowanych stron. Konferen- 
cja trwała od 8 wieczorem do /późna w 
noc. Majstrowie zgodzili się na żądanie 
pracowników regulowanie najmu i zwalnia- 
nia po porozumieniu się. ze związkiem. Po- 
nadto pracodawcy zobowiązali się, „że / 40 
dnia 18 b. m. zatrudnią wszystkich kraw- 
ców pozostających bez pracy. Wczoraj ra- 
no strajkujący w liczbie 350 przystąpili do 
pracy. 

— Choroby wśród dzieci szkół pow- 
szechnych. Podczas oględzin lekarskich 
dokonanych w ubiegłym miesiącu w szko- 
łach powszechnych na 11059 dzieci stwier- 
dzono, że 1232 jest brudnych i 1359 zaw- 
szonych. Stan chorób wśród dzieci przed- 
stawia się następująco: świerzba - 23, gruź- 
lica płuc stwierdzono —5, gruźlica gruczo- 
łów chłonnych: -36. jaglica —15, koklusz— 
35, ospa wietrzna 5. 

— Wypadki samochodowe. Na ulicy 
Dominikańskiej autobus, kursujący na linji 
Antokol W, Pohułanka i dalej zderzył się 
z wyjeżdżającym z bramy  magistrackiej 
wozem. Wypadków z ludźmi nie było. 
Tak samo wczoraj na ul. Trockiej samo- 
chód Kurji Metropolitalnej wymijając się z 
innym pojazdem wpadł na rusztowanie ko- 
ło wykopanego rowu kanalizacyjnego. Auto 
omal nie wpadło do dołu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Samo- 
tat S. P. N. 13“. Dziš, według zapowiedzia- 
nej oddawna ,marszruty, „Samolot S. P. 
N. 13“ — odleci ze sceny Teatru Polskiego 
punktualnie o g. 8 m. 30 w. po raz ostatni 
według zapowiedzianego rozkładu. Wśród 
podróżnych będzie, ten sam, co w poprzed- 
nich podróżach, panował nastrój wesoły i 
ten sam aktualny temat rozmowy będzie gó- 
rował ponad innymi, a więc o zmianach ga- 
binetu, o obsadzeniu tek poszczególnych mi- 
nistrow, 0 kryzysie finansowym, na który 
odnaleziono cudowny środek zaradczy i t.d. 

— „Dwaj panowie B“. Zdziwteni i za- 
niepokojeni są, szczególniej widzowie kine- 
matografu i cyrku, że w teatrze, bez walk, 
lub zbrodni sensacyjnej, bywa czasem rów- 
nież pełno. Zdarza się to, .co prawda, nie 
często, lecz wyjątkowo na komedji—rewje- 
cie „Dwaj panowie B“, na której autor od- 
krył wreszcie co publiczność dó Teatru po- 
ciąga, czego publiczność pragnie, czego żą- 
da. Aby jaknajprędzej napisał drugą taką 
sztukę. Tymczasem w środę grani będą je- 
szcze „Dwaj panowie B*. o 

— Ksiažę Į6zei Poniatowski“, ku ucz- 
czeniu 10-ej rocznicy oswobodzenia Wilna. 
Po wyjściu Rosjan z Warszawy, pierwszą 
sztuką patrjotyczną, jaka znalazła się na re- 
pertuarze Teatru Narodowego w Warszawie, 
była „Książę Józef Poniatowski* — Jana 
Adolfa Hertza. Entuzjazm warszawian, pod- 
czas tej sztuki panował niepodzielnie przez 
dwieście zgórą wieczorów i obecnie dla naj- 
większych obchodów i uroczystości wznawia 
się „Księcia Józefa". 

„Książę józef Poniatowski”, oprócz za- 
let literackich, posiada tężyznę żołnierską i 
jest apoteozą bohatera narodowego Księcia 
Józefa Poniatowskiego, który nie zważając 

  

   

  

na intrygi, zawiedzioną ambicję i małostko- + 
we zawody, po ogłoszeniu aktu Targowicy, 
wraca do Kraju, aby objąć dowództwo 
wojsk. ]. A. Hertz w swtej sztuce stara się 
również zrehabilitować króla Stanisława Au- 

gusta, kładąc mu w usta słowa, świadczące 
raczej o słabości jego charakteru a nie o 
braku patriotyzmu. 

Komitet obchodu 10-lecia oswobodzenia 
Wilna, wybrał dla uczczenia tej rocznicy tę, 
a nie inną sztukę, ze względu na jej boha- 
terski rysunek, epokę, środowisko, rytm żoł- 
nierski, tem samem uznając ją za odpowie- 
dnią. zarówno dła inteligencji, jak i najszer- 
szych warstw, wojska, oraz 

  

uczącej się 

Darjusz Sommers 
Inspektor Urządzenia Lasów Wileńskiej Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych zmarł po ciężkich cierpieniach w dnin 14 kwietnia 1929 roku, 

w wieku lat 73. 
‚ Po nabożeństwie żałobnem o godzinie S-ej po południu dnia 16 

kwietnia w kaplicy na cmentarzu Ewangelickim przy ul. M. Pohulanka, 
tamze oabędzie się pogrzeb. 

O tym smutnym obrządku zawiadamia współpracowników, kolegów 
i przyjąciół zmarłego 

Wileńska Dyrekcja basów Państwowych. 

ÓW ODSAWCEC DKK ORDY BED RSS NCZKRA 

15-go bm. o 9-ej rano przybył 

Zwłoki ś.p. Arcybiskupa Kluczyńskiego przybyły 
Taa ną do Wilna 

y do Stołpców zwłoki śp. Arcybiskupa 
Metropolity Kłuczyńskiego, gdzie zostały spotkane przez duchowieństwo 
z ks. Franciszkiem Rutkowskim na czełe i katolicką ludność okoliczną. 

Po krótkim postoju wagon wiezący zwłoki arcybiskupa Kluczyńskiego 
dołączońy został do pociągu osobowego który przybył do Wilna o godzinie 
11 m. 40. 

Do godziny 5-ej po południu dnia 16-g0 będą one stały w wagonie na 
dwercu. Wieczorem zaś odbędzie się uroczysta eksportacja do Bazyliki. 

Nazajutrz t.j. 17-go bm o 9.30 w Katedrze odbędzie się nabożeństwo 
żałobne poczem nastąpi złożenie trumny w grobach biskupów wileńskich. 

Kk. S ANT OST I ROKIO ATI ZCZKA NIK, 

Z SRBÓW. 
Ukarane zamiłowanie do 
gromadzenia zapasów. 
Tyle się ciągle mówi o potrzebie ro- 

bienia zapasów zbożowych, co mą wpłynąć 
na unormowanie się cen i dać gwarancje 
możności zaspokojenia potrzeb ludności, 
że doprawdy trudno się dziwić skrzętnym 
gospodarzom, którzy na własną rękę 2у- 
czyli gromadzić zapasy. Nie na pasek, broń 
boże a tylko ula własnego bezpieczeństwa 

i spokoju. т 
lakimi zapobiegliwymi gospodarzami 

chcieli być Mikołaj Matwiejew i Stan. Ma- 
lachowski, szkod4 tylko, że podeszli oni 
do tej sprawy z... lewej strony. 3 

W noc na 19 X. r. ub. zakradli się Oni 
w Niemenczynie do składu Kurzela Kijeń- 
skiego i nu że wynosić zapasy. Zabrali: 
PPE mąki, otręby (poco to), oliwę 
It p. . 

Боіісіа, która nieraz już zdradziła nie 
zrozumienie dla spraw natury „gospodar- 
czej* przeszkodziła dobrym zamiarom. 

Towar wrócił do poszkodowanego, 
niefortunni ekonomiści „do kozy. 

Sąd Okręgowy stanął na identycznem 
stanowisku i skazał ich па 2 lata domu 
poprawy. Teraz nie potrzebują się już tro- 
szczyć O Zapasy. 
in. 4 

BOYS ZWT ICRSYCZHKEE OADTTZOORPOTONAZZIOZKIO 

młodzieży. Premjera w piątek. Bilety już są 
do nabycia w kasie Teatru Polskiego. Dla 
stowarzyszeń i grup, staraniem Komitetu, 
udziela się zniżka. 

— Rewja „To komentarzy nie wymaga". 
W czwartek, 18-go b. m. o g. 8 m. 30 wiecz. 
na rzecz Schroniska dla sierot im. K. Zubo- 
wicza, odbędzie się w Teatrze Polskim po- 
wtórzenie wielkiej rewji, składającej się z 20 
numerów, w wykonaniu utalentowanego ze- 
społu amatorskiego. Program niezwykle 
barwny i urozmaicony zawiera piosenki, tań- 
ce, sketche, monologi, scenki ilustrowane 
muzykę i t. d. Udział biorą: p. L. Majewska, 
W. Maryńska, W. Radwan, H. Trzorzanka, 
A. Kisielewicz, ]. Konstantynowicz, Z. Rew- 
kowski i }. Świętochowski. Wykonanie Rewii 
wywołało ogólne uznanie prasy i publiczno- 
ści. Ceny biletów zniżone od 50 gr. 

— Reduta na Pohulance.. „Wlamanie“. 
Dziś, głośna i interesująca sztuka A. Grzy- 
maly-Šiedleckiego p. t. „Wiamanie“ w pre“ 
mjerowej obsadzie. a: 

Początek o godz. 20-ej. Bilety wcześniej 
w „Orbisie“ i od godz. 17-ej w kasłe teatru. 

—. Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią zespołu Reduty będzie komedja T. Ri- 
ttnera p. t. „Lato“. Wszystkie sztuki Rittnera, 
jak: „W małym domku* a zwłaszcza gra- 
ne w ubiegłym sezonie „Wilki w nocy” — 
cieszyły się — w interpretacji zespołu Re- 

duty — niezwykłem powodzeniem. . 

Premjera „Lata” w piątek, dnia 19 b.m. 

— Kompozytorski koncert Ludomira Ró- 
życkiego. W niedzielę, dnia 21 b. m. o godz. 

5 m. 15 po południu odbędzie się koncert po- 

święcony twórczości znakomitego kompozy- 

tora polskiego Ludomira Różyckiego z udzia- 

łem kompozytora, prymadonny opery war- 
szawskiej Olgi Oiginy, znanej w Wilnie 
śpiewaczki z peł lat i zespołu quintetu 
z udziałem p. p. Kimont-Jacynowej, Sołomo- 
nowa, Salnickiego, Kaca, Szapsaja. 

Bilety w „Orbisie” — Mickiewicza 11. 
— Reduta na prowincji. Dziś, w Tarno- 

polu komedja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn 
warszawski“ ze Stefanem ]araczem w po- 
staci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Łutpy złodziejskie pod prochownią. Na 

ulicy Borowej w pobliżu składów amunicyj- 
nych znaleziono dużego rozmiaru skrzynię, 
którą w celu zbadania jej zawartości z 
wielkiemi ostrożnościami przeniesiono w 
bezpieczne miejsce. Po otwarciu w skrzyni 
znaleziono... naczynia kuchenne, najprawdo- 
podobniej pochodzące z kradzieży, a porzu- 
cone przez złodziei uchodzących przed po- 
gonią. 3 

Kradzieże za dobę. Za ubiegłą dobę 
"dokonano w mieście 8 kradzieży. Barbarze 
Filipowskiej (św. Wincentego, d. Bartosze- 
wicza) garderobę. Mesze Berent (Stefańska 
13) obuwie. Walerji Korkuzowej (Połocka 
78) i Henrykowi Reksiowi (Wileńską 10 
deski, Szymonowi Aran (Zarzzcze 20) r 
Dawidowi Butrymowiczowi (Końska 26) bi 
liznę. Z wagonu na stacji osobowej — firan- 
ki z okna. Sprawcy tych kradzieży: Jadwiga 
Podkomorys (Strycharska 1), Piotr Kuryło- 
wicz (Bobrujska 4) jan Milewski (Raduńska 
90) Wacław Kowiel (Przyjążń 13) Helena 
Ławińska (bez stałego miejsca zamieszka 
nia), Stefanja Kochanowska (Nadleśna 67) i 
Antoni Kiriłow (Ponarska 43) zostali zatrzy- 
mani i kradzieże im udowodniono, | 

— Kłopoty z żebrakami. Wczoraj Z po- 
wodu dnia przedśwwiątecznego policja za- 
rządziła obławę na wałęsających się po mie- 
ście żebraków. Zatrzymano 22 osoby, które 
zostały osadzone w areszcie. 

  

    
  

  

Napad na ulicy Połockiej. Onegdaj 
wieczorem, na przechodzącą ulicą Połoc- 
ką Emilię Odachowską (Trakt Batorego 37) 
napadł jakiś osobnik, który grożąc rewol- 
werem, zrabował wystraszonej kobiecie 
chustkę z głowy i zawiniątko, w którem 
znajdowało się 20 złotych.* Zaalarmowana 
policja wszczęła za napastnikiem pościę 
i w prędkim czasie go ujęła. Był to Jan 
Rutkiewicz (Równe Pole 10) przy którym 
znaleziono zrabowane u Odachowskiej 
przedmioty i rewolwer, którym okazał się 
zwyczajny straszak. Rutkiewicza odesłano 
do dyspozycji władz sądowych, które osa- 
dziły go w więzieniu. 

Pożywienia nie zbraknie 

zabójca i noforyczny 
złodziej 

Przed kilku dniami pisaliśmy o wyniku krwa- 
wego porachunku pomiędzy zawodowemi zło- 
dziejami jaki miał miejsce przy ul. Ostrobram- 
skiej. Fotografja niniejsza przedstawia nam 
właśnie Jana Kwiatkowskiego, zawodowego 
złodzieja, tego właśnie od uderzenia nożem 
którego zginął Stanisław Frąckiewicz. 

Co było powodem zbrodni? Różne są 
wersje. Jakoby miał tu miejsce trójkąt mał- 
żeński i srogi czyn Kwiatkowskiego był ak- 
em zemsty. Jakoby też było to kara za wy- 

danie Kwiatkowskiego, a raczej jego sprawek 
policji. 

, Zabójca przedstawia typ o ciekawej, choć 
nieco ciemnej przeszłości. . Poszłakowany w 
1920 roku o szereg napadów bandyckich u- 
mie wyświetlić swoje alibi i uniknąć kary. 

  

Nie przeszkadza mu to trafić do więztenia za 
kradzież. Po powrocie na swobodę usiluje 
zamordować znanego w świecie kryminałnym 
Žygola, pseudonim „Miszka Grek*. Uchodzi 
mu to płazem lecz znów ma zatarg z poli- 
cją na tle kradzież włarpaniem. Znów trzy 
letni pobyt na Łukiszkach, znów szereg wy- 
stępów nocnych i wreszcie jako ostatni akord 
tej symfonji zabójstwo Frąckiewicza. 

Dochodzenie w tej sprawie naprowadziło 
policję śledczą na ślad ostatnich kradzieży: 
w Bazarze Przemysłu Ludowego (Zamkowa 
8) przy ul. Szkłanej Nr. 4 oraz kilku drobniej 
szych popełnionych przez Kwiatkowskiego, a 
zamaskowanych świetnie. 

Część skradzionych przedmiotów znale- 
ziono u niego resztę u Michała Kleczkowskie- 
go — pomocnika - furmana. 

° 

    

UTENA TIT IKT STS RITA N 

— Aresztowanie urzędnika miejskie- 
go. W niedzielę wieczorem, na ulicy Kole- 
jowej aresztowano urzędnika miejskiego 
Kotłowskiego, który będąc w stanie pija- 
nym - przeprowadzał w sklepach rewizje i 
poszukiwał alkoholu. Dochodzenie w tej 
sprawie, ze wzgłędu na jej charakter, pro- 
wadzi wydział śledczy. . 

— Zdemaskowanie oszustki. Przedwczo- 
raj w niedzielę na skutek zaimeszczonego w 
„Słowie* ostrzeżenia, została zdemaskowa- 
na w lokalu K! Vilnensii grasująca na grun- 
cie wileńskim znana oszustka Jadwiga Za- 
biełłówna, która podając się za zredukowa- 
ną nauczycielkę, dzięki sfałszowanym doku- 
mentom, wprowadziła j w, błąd wiele o- 
sob, wyłudzając od nich pieniądze. 

Wezwany posterunkowy sporządził pro- 
tokuł. 

    

OFIARY. 
Zgodnie z życzeniem J. E. ks. biskupa 

Bandurskiego składam na ochronkę Imienia 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 zło- 
tych należne za nabożeństwo żałobne odpra- 
wione przez |. E. biskupa w piątą rocznicę 
śmierci matki. Paszkiewiczny. 

6 Brygady K. O. P. 
St Ta. dla najbiedniejszych zł. 1. 

Helena i Kazimierz Skinderowie na 
fundusz dyspozycyjny Min. Spraw 
Wojskowych zł. 20. ` 

SGuszĘnEDMi Bansznscznasą 
—0001 ® 

Poradnia estetyczna 

NEMEZJUSZA KLEMENSA - 

OGÓRKIEWICZA. 
czynna 

od 9—12 i 6—12 

przyjezdnym i wyjeżdżającym 

porady w przyśpieszonem tempie. 

Padzących się listownie vprasza się 
© przysyłanie znaczków pocztowych 
na odpowiedź. Listy nieofrankowane 

pozostają bez odpowiedzi. 
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SPORT. 
Kurs instruktorów i sędziów gier 

sportowych Okr. Ośrodka W. F. 
Wilno. 

W drugiej połowie kwietnia b. r. zor- 

ganizowany zostanie przez Okr. Ośrodek 

W. F. Wilno kurs instruktorów i sędziów 

i sportowych (siatkówka i koszy= 

kówka). й a 

Na kurs powyższy mogą być przyjęci 

członkowie organizacji p. w. i klubów spor< 

towych posiadający cenzus najmniej 4 klas 

szkoły średniej i zdolni fizycznie, którzy 

bądź są absolwentami 6--4 tyg. kursów w" 

f. i p. w. bądź też mają odpowiednią prak- 

tykę w. f. na terenie swoich organizacyj. 

Zgłoszenia na kurs przyjmuje Okr. 

Ośrodek W. F. Wilno do dnia 20.IV b. r. 

Ukonstytuowanie się ;kolegium 

„ sędziów Wil. O. Z. L.A. 

W dniu 10.IV ;b. r. odbyło się w Okr 

Ośrodku W. F. Wilno Walne Zebranie sę- 

dziów lekkiej atletyki na którym ukonsty- 

tuował się wydział Spraw Sędziowskich Wil. 

Teeth 

go Wil. O. Z. P. kpt. Szymańskiego wybra- 
no kapitanem sportowym por. Ostrow- 
skiego; 

2) wyłoniona komisja w składzie: pp. 
Zalisza, kpt. Kawaica i por. Ostrowskiego 
w sprawie wyszukania odpuwiedniego tere- 
nu pod budowę odkrytego basenu pływac- 
kiego na Wilji; 

3) wyloniono komisję w składzie kpt. 
Szymańskiego, kpt. Kawalca i por..Ostrow- 
skiego w sprawie ułożenia terminarza 2а- 

wodów pływackich.” 
  

GYRK 

DZIŚ ROZSTRZYGNĄ SIĘ LOSY SZTEK- 
KERA I STIBORA. 

15-ty dzień turnieju rozpoczął się niero- 
zegraną w ciągu pierwszych 20 min. walką 
Petrowicza z Wołkem. 

Szczerbiński w 7 minut pokonał Górskie- 
go. Piękną i emocjonującą walkę stoczyli: 
bez wyniku w ciągu 20 min. mistrz Polski 
Sztekker z murzynem Sikim. 

Pooschoff w 23 min. w decydującym spot 
waniu pokonał mecno zirytowanego takim 

LIST OTWARTY 
do W. Pana D-ra Witolda Liegiejki. 

Za rząd Tow. Opieki nad Dziećmi i Kie- 
rowniczka Żłobka tm. Marji kilkakrotnie zwra 
cały się do Pana z prośbą o zawieszenie ek- 
smisji Żłobka z lokalu zajmowanego w „domu 
Pańskim przy ul. Sierakowskiego Nr. 4 do 
dnia 1 lipca rb., w którym to terminie Żło- 
bek dobrowolnie przeniesie się do kupionego 
przed paru tygodniami przez Tow. domu 
przy ul. Fabrycznej 39, ale dotychczas jesz- 
cze nie wolnego od lokatorów. 

Pan odmawiając tej prośbie naznaczył ek- 
smisję na dzień 17 bm. o godzinie 10 rano. 

Temniemniej jednak wierzymy, że Pan 
jako lekarz, spieszący z pomocą każdemu w 
cierpieniu, nie może być obojętnym na los i 
życie kilkudziesieciu bezbronnych niemowląt, 
że musi Pan zdawać sobie sprawę, że wy- 
rzucenie 60-rga niemowląt na ulicę w chwi- 
li obecnej jest nie do pomyślenia i jakieś kon 
sekwencje pociągnąć, za sobą musi. 

Dltego też ufając, że zwykła ludzkość 
i szczytny zawód, któremu się Pan poświę- 
сй, zapanują nad wszelkiemi innemi wzglę- 
dami. Zarząd Tow. Opieki nad Dziećmi jesz- 
cze raz gorąco apeluje do Pańskich uczuć 
humanitarnych prosząc o pozostawienie Żłob- 
ka na miejscu do dnia 1-go lipca rb. 

Wacław Mohl prezes zarządu 
Jadwiga Brensztejnowa czt. zarzą- 

sŁowo 
i 

  

Kino-Teatr ANCERKA z ĄKO$ŚSRWY orąz bohater obrazów „Aniół ulicy 
66 

„H E b l D 8 w roli Wielk. Ks. Michała w wstrząsającym dramacie „TANCERKA*. Obraz ilustruje szereg postaci 

Wiieńska 38, |ost. czasów caratu: Mikołeja ll, jego dwór, działaczy bolsz. oraz romantyczne przygody wielk. 

przepych wystawy. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś! Sensacyjny superfiłm! Największa sława ekranu, niezrównana DOLORES DEL KID lako ` 
„@ 

В 
„Siódme Niebo* CHARLES FARRELL 

histor. 
ks. 

Michała. Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe! Sensacyjne wydarzenia; 

  

Dzis! Czarujący 

film p. t. > 
komedja.w 10 aktąch, z serji obrazów „SOWKINO* w Moskwie plg znanej powieści 

głównej: Primadonna teatru artystycznego STANISŁAWSKIEGO popularna z obrazu 

czarująca gwiazda ANNA STEN. Początek seansów o godz. 3.30, ost. 10.25. 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

W. TURKINA. 
„DZIEWECZKA I PUDEŁKIEŃ 

A W roli 
„ŻÓŁTY PASZPORT*. 

  

Dzis! Dawno oczekiwana premiera! Najgenjalsza i najpopularniejsza para artystów JANET GAYNOR 

|cHARLES FARRELL, znane z filmu „Siódme Niebo* w nowem olśniewającem arcydziele Franka 
Film, pełny Kino „Piradilly“ 

  

vborzage'a 
с «6 dramat erotyczny w 12 akt. nasti ojowego 

twórcy „Siódmego Nieba" „Aniół ulicy czaru i poetyckiego polotu. Fllm, ilustrujący dzieje EE 
szczęśliwych dziewcząt, zmuszonych przez fatalny los i skrajną nedzę do kupczenia swem ciałem. Film;ćdla 

  

  

WIELKA 42. joka i dla serca. 

KINO į Dzis! Film, który poruszył cały Świat! 8 A 

Wanda“ Największa kreacja IVANA MOZŻUCHINA „AD UT NT ; CARA 

19 potężny dramat w 12 akt. W rolach głównych: KARMENŃ BONI i IWAN  MOZŻUCHIN. Bez przechwały 
Wielka 30. największy szlagier sezonu 1929 r. 
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O. Z. L. A. jak niżej: 3 : rezultatem, Motykę. du i kierowniczka Żłobka. ( = 
przewodniczący por. Romiszewski W swoim czasie Wilen. Okr. Zw. Bokser RADJO. DOKTOR E ® 

członkowie kpt. Schlichtinger ski zabronił tutejszym amatorom - pięścia- GIEŁDA wARSZAWSK d ietnia 1929 BWAWA WB h. GINSBERG E Ti „B 

` p: Mrózek. rzom boksowania się z zawodowcem Marko, 15 kwietnia 1449 оЕЕ ania Sa: i B LEKARZE B notoby weneryc2ne M Akumulatory D-ra POLLAKA H 
to też niezwykłego tortelu chwycił się jeden pęwjgy I waiot;: PONOĆ 11.56—12.10: Transmisja z Warszawy, E E sytilis i skórne. Wil- B radjowe, samochodowe i inne g 

Walne Zgromadzenie Wil. O. z najlepszych naszych bokserów - amatorów. T Ža | Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej BAWAWAE 00, ut Wileńska 3, te- m Wymiana starych bat. akumul ano- 
Związku Gier Sportowych. Podczas niedztelnych walk amator ten za- ranz Spa. Kuro) w krakowie, oraz komunikat meteorolo- lefon 567. Przyjm |е ® dowych za dopłatą na nowe gwa- = 

: : chowując najściślejsze incognito z maską na Dol:ry R.90 8,92 8,68 _ giczny. 15.10— 15.35: Tr. z W-wy: Odczyt od $ da | iod4 dog, M rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. m 
_ Walne zgromadzenie Wil. Okr. Zw. głowie, wskoczył na arenę i wyraził goto- Beigja 14385, 124.16, 123,54 dla maturzystów — „Kościuszko”. 15.35— E produkcji 1929 r. ® 

Gier Sportowych odbędzie się w dniu wość boksowania się z wiedenczykiem Mar- Budapeszt 158,- 15500 155 16.00: Transm. z Warszawy. Odczyt dla DOKTOR Or. 6. WOLFSOŃ ® Fachowe ładowanie i naprawa. E 
17.1V b. r., a nie w dniu I5IV b r., jak to ko, prosząc by spotkanie wyznaczyć na jeden PE k = “| maturzystėw—„Kongres Wiedeński*. 16.60: | M ZEĘDOSIEZ r. l. a MICHAŁ GIRDA a 
zostało ogłoszone. z najbliższych dni i zaznaczając że będzie on Holandja 35815  35%,05 357,25 16,20: Odczytanie programu dziennego, re- 6 weneryczne, „moczo- B ов 

у ze względów, osobistych boksować się w Londyn 44330 43,40, 43,19,  pertuar teatrów i kin i chwillka litewska. | Chor. weneryczne, | płciowe i skórne, ul. g Wilno, Szopena $, tel. 16-72. 14975 

- 7 prac Wil. Okr. Zwłązku Pły- masce. К | NowysYork | Ww naż „a: 16.20-16.40: Kurs języka włoskiego. 16.40 | Syfilis, narządów | Wileńska 7, tel. 1067. ® 
wackiego. Nie trzeba było dowodzić, że powyższe paryż 34.85,4 34.94 2116 717200: Transmisja z Warszawy. Odczyt z moczowych. od 9 | —LLIS s 

wyzwanie wywołało dużą sensację wśród pu- Eda z. Г dz. „Sport i wychowanie fizyczne". 17.25 —1, о4 5- 8 wiecz. sa 5 

Wobec nadchodzącego sezonu plywac- bliczności. Z. _ ‚ Реада 26,39, 26.45, 26.33, — 18“ .35: Koncert kameralny. 18.35—18.00: KÓW A REESE YA ® WYDZIERŻAWIĘ u 
kiego Wil. O. Z. P. odbył pierwsze po Dziś we wtorek, bodaj najciekawszy dzień Szwajcio= 171,68, 172.11 173.25, Transmisja z Poznania. Recytacja: „Współ- obieta- Lekarz : s я = 

Walnem Zgromadzeniu posiedzenie Zarządu, turnieju. Wystarczy powiedzieć, że do decy- Stokholm 238,10 [238,70 . 237,50  czesna poezja polska". 18.50- 19.00: „Ка- li Leldowiczoga LEKARZE BENTYŚCI a zarąz majątek obszaru około 320 ha s 

na którem zapadły między innemi następu- dującego starcia o pierwszeństwo staje Sztek wgęń 125.26, 125.57. 124,95, — ©К «а Panówv*- prowadzi Karol Wyrwicz- KOBIEC я m dobrej gleby z łąkami i budynkami, g 

iące postanowienia: : ker ze Stiborem, pozatem walczą: Kohler— PRA 26, 125.57, „98, Wichrowski 19.10 — 19.35: Transmisja z GZ E, WENE- PSOE S EA 3 od Wilna częsciowo szosą 23 klm. E 

1) na miejsce ustępującego Z powodu Motyka, Bryła — Vogtman i decydująca Pe- W: ochy 40,75,5 46 870 4: 63. Warszawy. Odczyt dla maturzystów „Zyg- k E, NARZĄ- m Warunki dzierżawne do omowienia g 

wyjazdu na okres letni kapitana sportowe- trowicz — Szczerbiński. : Berlin w obr. nieof. 211.46 — munt Krasiński”, 19.35—19.50: Odczytanie | DOW MOCZOW. | i eparz-Dentysta B 7, Kuratorem tegoż majątku, ulica m 
programu na dzień_ następny i komunikaty. za Made Od 4—6, MA Ryk m Konarskiego 9 m. 7, od „g. czwartej 5 
1950 — 2200: Transmisja z Teatru kWiel- | U tel A 24, 0% m PO poludniu. у691-0 в 
kiego w Poznaniu: „Jenufa“ opera. 20.00; el. 271. = yńska-Smolska 

— I y""ę5 Choroby jamy ustnej. EET 
w. Zdr. Nr. 152. rige Ang iusuwa 

Ę pew rwa —. — е zębów bez bólu. 
> Dr. POPILSKI porcelanowe i złote 

ё в choroby skėrne i we- korony. Sztuczne 24- i 
г neryczne. Przyjmuje by. Wojskowym, u- 

3 od godz. 10 do li oc rzędnikom i uczącym 
e Ž / 5—7 p.p. W.Pohulan- się zniżka. Ofiarna 4 

й ka 2, róg Zawalneį „5. Przyjmuje: об 

oOwaciczaro a w r S д х Wydz. Zdr. Nr. 3 

DOKTOR . 
. i DOSŁ Czopki he- ęqi" (Z kogutkiemi 

Tawryłkiewiczowa RER moroidalne „Varitol podł. ból, 
przyjmuje od 11—12 B AKUSZERKI g krwawienie, swędzenie, pieczenie, . 

o ° da r W) ° Ž RM ać. BR : З*пшп_нше‚з‘п‘;(; r Ežyiaki). 
rne, leczenie wło- LAS RER ają apteki i sklady apteczne. 

D 51а 0 nie rada operacje ala LT 
czne osmetyka 
Ró Wino, ы Ш!ШШШПМ…З '. 00 Zoe 8 

-CIO CYLINDROWY ЧЕЬа с ос ке LOKALE 1| POŻYCZKI | 
szczki, piegi, wągry, Udowawsuamam w każdej sumie 

DOKTÓR łupież, brodawki, ku-. = załatwiamy szybko 

BLUMOWICZ ces BOKROJ |: SILNIK BL ži, eta a as roby weneryczne, DO WYNAJĘCIA. Mickiewi 
syfilis i skórne,  umauemumuamum |„kóbska 10-20 po tł 1, 

- s tel - B 

  
  

Zużycie paliwa w nowym Chevrolecie jest mniejsze 

niż w poprzednich 4-cylindrowych madeęlaci 

yższość 6 cylinurowego siln'ka nad 4-cylin- 
drowym w zastosowaniu do współczesnego 
samochodu, osobowego, czy ciężarowego, była 

zawsze oczywistą. Cicha, elastyczna praca, znaczne szyb- 
kości, znakomita akceleracja, możność łatwego uruchomie- 
nia — oto kilka zalet silników 6-cylindrowych. 

Nowa ciężarówka Chevrolet, zaopatrzona w 6-cylin- 
drowy silnik, o mocy zwiększonej o 32,6% przoduje w osz- 
czędności wszystkim innym samochodom ciężarowym. Przez 
ulepszenie komory wybuchowej, nową konstrukcję rury 

  

  

dzenie ' wentylacyjne karteru, nowy system oliwienia. 
Wzmocniono wał rozrządczy i korbowy. Rozstaw osi został 
w nowym modelu zwiększony o 17,2 cm., wobec czego moż- 
na obecnie stosować w nowym Chevrolecie dłuższe ka- 
roserje, co ma szczególnie duże znaczenie dla komunika- 
cji autobusowej. Rama została podłużona i znacznie 
wzmocniona, zaś uchwyty resorów umocowano w ten spo- 
sób, by jak najbardziej obniżyć poziom platformy, co w 
dużym stopniu ułatwia ładowanie i rozładowywanie samo- 
chodu. Nowe hamulce na 4 koła, 4 biegi wprzód, kierow- 
nica z łożyskami kulkowemi, znakomita elastyczność mo- ŚR 

  

  

  

  

    

  

  

    

    

  Wielka 21. 
Od 9 — 113 — 8. 
(Telef. 921). = 

ą POSADY Ę 
muza Pokój 
Potrze- umeblowany 2 0so- 
bna służąca bnem wejsciem do 

Dokfór Medycyny do wszystkiego z do- Wynaiecia. Bonifrater- 

A. BYMBLER  bremi  poleceniami.ska 10—2. = 

AMIENICA do- 
chodowa w 

śródmieściu o 22 
mieszkaniach, pla- 
cu 450 Ž 

    

ogród owocowy; 
damy tanio 

choroby skórne, we- Wiadomość w adm. sprze 

neryczne moczo- „Słowa* pod K. LAYYAWAW M Ay 
płciowe. Elektrotera- Zgłaszać się między tel, 9-05 a Te   pia, słońce górskie, godz. 9 a 10 rano. — 

Ato JA, Sollux. KUPNO l SPRZEDAŻ 

мее 2 rg EkKonoma WAWAWAW WESA” 
w.Z.P 43,2 długoletnią prakty- Ta ksó oba 

    

  KACA i sowa pół ISO SZEGO TWE 
leca inż. górn. Bro- 3 

nisław _ Chądzyński, Ford sprzedaje si G : 
W. Pohulanka 19. -0 dbbrym: AMIE. Da a UBY 

Sawicz, choroby skór- 
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ziny przyjęė 5—7 pp. mtoda,  inteligientna - 
Zamkowa 7—1 Le- potrzebna do Sklepu. Motorki S w r. 1925 przez 
czenie światłem: Sol- Oferty własnoręczne małe elektryczne po-p, k, UL Wilno, na 
lux, lampa  Bachaz odpisem Swiadectw leca Inž. M. Fėilchen- įmię Czestawa Mała- 
(sztuczne słońce gór- do firmy A. Janusze- feld, Warszawa, Kró- chowskiego zmiewaza 
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B łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skłąd Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

E Tarsi powrógiwszy | 
į przeprowadziłem  Kursa dywanów 

oryginalnych perskich oraz smyrneń- 
į skich, w których wzięło udział 249 

pań i panów. Zamknięcie kursów na- B 
stąpiło 23 marca 1929 r. lecz na ogól- EB 
ne żądanie pań, które bądź to przez 
mrozy, bądź to święta i przepełnienia 8 
ostatnich Kursów:wziąść udziału nie 
mogły. Powróciłem do Wilna w celu 
przeprowadzenia jeszcze jednego 
Kursu na które zostaną przyjęci pa- 
nie i panowie. By dać możność każ- e 
demu wzięcia udziału w tak szla- 
chetnych i pięknych pracach, których 

w Polsce przemysł stwarzamy, całość 

kursu 14 dniowego po 2 godziny 

dziennie tylko 10 zł. Wpisy oraz infor- 

macje włącznie tylko do 17 b. m. 

Zaznaczam że bezwłocznie i bezpo- 

wrotnie dnia 2 maja wyjeżdżam do 
Małopolski w celu przeprowadzenia 

W) usuwa BEZ ŚLADU | 
/ ; PIEGI, PLAMY 
A WĄGRY, OPALENIZNĘ 
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2 wylotowej i ulepszona karburację, zužycie benzyny i oleju E i i 
3 w nowej 6-cylindrowej Bażaróweć jad: nawet ibjejeze niż toru, ułatwiają pracę kierowcy w ruchu ulicznym, na szo- . Ba „s KZ A ae OCE 

: w poprzednim modelu 4-cylindrowym, który zdobył so- sie i na wiejskich drogach. S avino, Wielka 56 Ta 3. —€m 

bie wszechświatowe uznanie dia swych zalet. 6-cylindrowy samochód ciężarowy Chevrolet, łączy w и _—__—_‘ 

W nowym Chevrolecie zastosowano najlepsze materja- „sobie zwiększoną nośność i szybkość z najnowszemi udo- я AnnuuanNunna KO AABNKASARAS 

ły, które w laboratorjach General Motors poddawane by- skonaleniami technicznemi. Przy bardzo niskiej cenie = 

ły niezliczonym próbom. Wszystko to wpływa na rzeczy- w stosunku do wartości i niewielkich kosztach utrzymania, z 

wiście niskie koszta utrzymania nowej ciężarówki Chevro- stanowi doskonały środek transportowy. z / Х „AE я 

let, która staje się niezastąpionym czynnikiem w rozwo- dowie sł = A B a i nah nu 

ju każdego przedsiębiorstwa. Daje ona zupełną pewność siais okien do Rów PO = CHOROBY PŁUC 

niezawodnego, taniego i szybkiego transportu w najgor- : Ś m Stosowany przez p. p. Doktorów 

szych warunkach drogowych. 1 Ia o warunkom płatności a) a „Balsam: Thiocolan Age“ 

is = ny dla wszystkich kategoryj przedsiębiorstw handlowyca = ! przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
„ „М nowej ciężarówce Chevrolet, obok 6-cylindrowego I 5%, SW: Cai Mus " ułatwia wydzielanie się plwociny, 

silnika z zaworami, umieszczonemi w głowicy, zastosowa* Р УН, Ч 2 Dbaicieo woje zdrowie! wzmacnią Organizm i samopoczucie 

no cały szereś innych, najbardziej nowoczesnych ulepszeń, Upoważnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski - | 5 | : chorego, powiększa wagę ciała. 

jak pompkę do benzyny z filtrem, filtr do powietrza, urzą- i w Wolnem Mieście Gdańsku. 3 „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* i „Balsam Thiocolan Age 

! $ 
: (z marką „Kogut“ są stosowane prz sprzedają apteki i składy apteczne. 

Ч 5 : chorobach ZOKĄDKA, KISZE Żądać tylko w oryginalnem opako- 

R ' * OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO* waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 

| I A R O w V : WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE В. 01995 Warszawie, ul, Leszno 41. 
: ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 1“ w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
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środkiem Pa w a : ЕСАН са DRAKE TSR RD RI 
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: z. OTYŁOŚCI. | 1165—0 # ТОЙ kiego” zapobiega cd. JI 
« Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 3 z dl się RE i goi ranki, po-Ęż 
. 3 t d' od żenia. i 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. , | Wade SEGA i GI Drukaznia „Wydawnictwo Wilenskie” Kwaszelna 24.   W
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