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MIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Ostatnie ostrzeżenie. 
Artykuł Marszałka Piłsudskiego, 

który się pojawił w ubiegłą niedzielę 

w szeregu pism popierających rząd 

i Jedynkę, między niemi w „Kurjerze 

Wileńskim" jest wypadkiem politycz- 

nym najpierwszorzędniejszego zna- 

czenia. Zawiera dosadną bezlitosną 

ocenę ostatnich wydarzeń na terenie 

sejmowym, związanych z przyjęciem 

budżetu, ze sprawą ministra Czecho- 

wicza i in., określa wobec nich wy- 

raźnie stanowisko osobistości dzier- 

żącej niewątpliwie w swoich rękach 

losy państwa, oraz stwarza przesłanki 

do wniosków, pojakiej linji pójdzie 

dalszy rozwój wypadków. Wreszcie 

w kategorycznej formie wyłącza Bezp. 

Blok z pośród wszystkich innych klu- 

bów sejmowych, którym nie szczędzi 

nie obwiniętych w bawełnę słów po- 

tępienia, i aprobuje ogólne cele i sta- 

nowisko Bloku. 

Treść polityczna artykułu Marszał- 

ka ujęta została w formę, która bę- 

dziezapewnezniejednej strony przed- 

miotem bądź oburzenia, bądź zgor- 

szenia, czy zdziwienia, a w każdym 

razie — powszęchnego omawiania i 

plotkarstwa. Wszystkie te świadome 

lub nieświadome usiłowania, aby treść 

artykułu zatopić w plotkarstwie i roz- 

wodzeniem się nad formą odwrócić 

uwagę od istoty rzeczy, jaką artykuł 

zawiera, nie są warte zachodu i na 

nic się nie przydadzą. Znaczenia po- 

litycznego artykułu całe to plotkowa- 

nie (oczywiście po cichu) ani na jotę 

zmienić i pomniejszyć nie jest w 

stanie. 

Marszałek Piłsudski jest osobi- 

stością tak nieprzeciętną, a w sza- 

rzyźnie życia polskiego tak wyjąt- 

kową zajmuje pozycję, której nikomu 

innemu nie zawdzięcza, jak tylko 

sobie, że żadna, najbardziej nawet 

odbiegająca od przeciętności forma 

jego wystąpień, znaczenia im nie 

odbierze. 

Dlatego też zgóry zastrzegamy, 

że swoje uwagi ograniczamy wy* 

łącznie do treści politycznej arty- 

kułu. 

Zwracałiśmy już parokrotnie u- 

wagę na to, że opozycja sejmowa 

w poczuciu swej bezsilności, prowa” 

dzi z rządem wojnę podjazdową, 

przezornie uchylając się od decydu- 

jącego starcia. Opozycja wie dosko- 

nale, że rządy pomajowe zdołały 

nietylko naprawić zło przez rządy 

sejmowe wyrządzone, ale także 

stworzyć silne podstawy dla sytuacji 

państwa w dziedzinie gospodarczej, 

administracyjnej i międzynarodowej. 

Zna ona i ocenia zasługi min. Cze- 

chowicza przy uporządkowaniu, wie, 

że za przekroczenia budżetowe na 

cele inwestycyjne i t. p. wziął na 

siebie odpowiedzialność cały rząd, 

a nie tylko min. Czechowicz. A jed- 

nak opozycja przypuściła szturm 

wyłącznie do niego, pomimo że 

premjer Bartel odrazu zadeklarował 

pełną solidarność całego rządu z za- 

atakowanym kolegą. Opozycja miała 

i ma w ręku konstytucyjną możli- 

'wość obalenia rządu, lecz z niej 

skorzystać nie chciała wprost ze 

strachu przed odpowiedzialnošcią, 

jakaby wtedy na nią spadła. 

Kampanja przeciwko min. Cze- 

chowiczowi — to tylko chęć zaszko- 

dzenia rządowi w opinji wewnętz- 

nej i zagranicznej, poderwania jego 

autorytetu i utrudnienia działalności, 

lecz nie chęć rozegrania decydującej 

walki o władzę. 

Ta ustatnia może być usprawie- 

dliwiona zawsze, o ile ma na celu 
przyjęcie tej władzy, staje się na- 

tomiast działaniem na szkodę pań- 

stwa, skoro woli ujęcia władzy po 
zwycięstwie nad przeciwnikiem nie 

zawiera. Całe postępowanie opozy- 

cji podczas sesji budżetowej było 

nastawione wyłącznie na brużdżenie 

rządowi, i przeniknięte obawą, by 

rząd dobrowolnie sprawowanej wła- 

dzy w ręce opozycji nie złożył. Ta- 

ką taktykę mogą prowadzić tylko 

  

ci, którzy nie zdają sobie sprawy 

jakie to skutki za sobą dla państwa 

pociąga, lub ci, którym te skutki są 

obojętne. ; 

Marszalek Pilsudski nazwal tę 

taktykę objawem  znikczemnienia 

zwyczajów i obyczajów Sejmu w 

Polsce. Pasja, z którą ta charaktery- 

styka wypowiedzianą została, każe 

przypuszczać, że Marszałek, który 

oczekiwał przed rokiem od nowego 
Sejmu pewnych reform w postępo- 

waniu i stosunku swoim do spraw 

państwowych, wiary w możliwość 

współpracy swojej z Sejmem już nie 

posiada. Jako człowiek, poczuwa- 

jący się do moralnej i politycznej 

odpowiedzialności za losy państwa, 

które przed trzema laty zatrzymał 

na skraju przepaści iz pomocą gro- 

na swoich najbliższych przyjaciół i 

współpracowników podźwignął z bag- 

na i ugruntował, nie ma, oczywiście 

zamiaru przed nowym naporem od- 

powiedzialnych za ówczesny kryzys 

czynników politycznych ustępować 

z pola. 

Sądzimy przeto, że ostatnie wy” 

stąpienie Marszałka nie może być 

inaczej rozumiane jak tylko grożne 

ostrzeżenie w stosunku do tych, któ” 

rzy wyzwolić się politycznych oby- 

czajėw, z ktėremi się zrošli, nie mo“ 

gą czy nie chcą, a z którymi, tak 

jak oni sa obecnie, kompromisu żad- 

nego być nie może. Jest to zarazem 

ostatnie bodaj ostrzeżenie pod adre- 

sem upojonej własnemi pozornemi 

sukcesami opozycji, aby tych suk- 

cesów na serjo nie brała i swej de- 

strukcyjnej roboty na terenie Sejmu 

nie kontynuowała. 

Jak się dowiadujemy w ostatniej 

chwili z Warszawy na leaderów opo” 

zycji padł strach. Są oni zdezorjen- 

towani i nie wiedzą jak mają rea” 

gować na wystąpienie Marszałka. 

Buszuje natomiast wśród gawiedzi 

warszawskiej wszelakie plotkarstwo, 

o którem wspominać nawet nie 

warto. Nie jesteśmy przeświadczeni, 

aby wystąpienie Marszałka znamio- 

nować miało bezwzględnie ostatnie 

dni istnieniaj Sejmu. Wstrząśnienie, 

które po niem nastąpiło, jest nie” 

chybnie równie silne, jak samo wy” 

stąpienie. Bywa niekiedy, że silne 

wstrząśnienia psychiczne leczą za- 

dawnione, zdawałobysię nieuleczalne 

choroby. Może więc wstrząśnienie, 

spowodowane enuncjacją Marszałka, 

przyniesie częściowo przynajmniej 

otrzeżwienie pośród tych sfer opo" 

zycji, u których poczucie rzeczy- 

wistości politycznej góruje nad ślepą 

namiętnością. 

Testės. 

STICK ATTETRESS A 

Uchwały zjazdu NPR. lewicy. 
POZNAŃ, 8.IV. (Pat). W niedzie- 

lę odbył się w Poznaniu nadzwy- 

czajny zjazd delegatów NPR. lewi- 
cy. Prezes frakcji poselskiej Ciszak 

wygłosił referat o ostatnich wyda- 
rzeniąch politycznych w łonie rzą- 

du i na terenie Sejmu, dalej w spra- 
wach polityki gospodarczej i polity- 

ki zagranicznej oraz o budżecie. Po 

przyjęciu sprawozdania p. Ciszaka 

zjazd uchwalił szereg rezolucyj, mię- 

dzy innemi, że stoi wiernie prz 

ideologji pierwszego |jmarszatka Pol- 
ski i budowniczego państwa Józefa 
Piłsudskiegofjw sprawie zmiany Kon- 

stytucji. Dalej zjazd wypowiada się 

za wzmocnieniem władzy Prezyden- 
ta i rządu oraz za zapewnieniem 

ciągłości rządów, co leży w intere- 

sie państwa i klasy pracującej. W 

końcu oświadcza się przeciw ogra- 

niczeniu praw wyborczych, a za 

zniesieniem Senatu. 

Aresztowanie bohatera 100 
kradzieży. 

LOS ANGELOS, 8.IV. (Pat.). Are- 
sztowano wczoraj osobnika, oskar- 
żonego 0 dokonanie przeszło 100 
kradzieży, przyczem ofiarami jego 
były przedewszystkiem znane gwiaz- 
dy filmowe, między innemi Jackie 
Coogan i Jack Pickford, którym 0- 
skarżony skradł klejnoty wartości 
80 tys. dolarów. 

  

  

grotkanie dwóch mężów stanu. 
Chociaż Chamberlain przedsię- 

wziął podróż do Włoch, aby się 
zobaczyć z córką, jednakże prasa 
europejska nadaje podróży angiel- 
skiego ministra spraw zagranicznych 
wielkie znaczenie polityczne. 

Pisma niemieckie przypuszczają, 
że głównym tematem pertraktacyj 
między Mussolinim a Chamberlainem 
we Florencji była sprawa stosunków 
włosko-francuskich z jednej strony 

oraz kwestje reperacyjne—z drugiej 
— Chamberlain znów wystąpił w 

charakterze pośrednika pomiędzy 
Francją a Włochami mając na wzglę- 
dzie uregulowanie spornych kwe- 

styj w Północnej Afryce, co pozwo- 

liłoby Anglji pozostawać jednocześ- 
nie w bliskich stosunkach zarówno 
z Francją jak z Włochami, 

Druga kwestja—reperacyjna bar- 
dzo interesuje Chamberlaina, ponie- 

waż Włochy występują na powyż- 

szej konferencji z wygórowanemi 

żądaniami, które godzą w interesy 
nie tyle Niemiec, ile Francji. Aby 

rokowania w Paryżu poszły bardziej 
gładko, potrzeba było uzyskać od 
Mussoliniego pewne koncesje. 

Pertraktacje dotyczyły również 
sprawy ewakuacji Nadrenii. Istnieje 

przypuszczenie, że Chamberlain wo- 
bec nadchodzących wyborów zechce 
się pochwalić przed wyborami ja- 
kiemś widocznem zwycięstwem w 
dziedzinie polityki zagranicznej. Po 
nieważ koła liberalne w Anglji za- 
powiadają bardziej pojednawczy kurs 
polityczny względem Niemiec, obec* 
ny konserwatywny kierownik mini- 
stęrstwa spraw zagranicznych prag“ 

nie wyrwać ten atut liberalom 
jeszcze przed wyborami. Jednakże, 
aby osiągnąć zgodę w sprawie ewa- 
kuacji Nadrenji niezbędne jest po- 
parcie Włoch. 

Chamberlain pozostał bardzo za- 
dowolony z rozmowy z Mussolinim, 
W wywiadzie z przedstawicielem 
„Popolo d'Italia" oświadczył on: „Jak 
łatwo porozumieć się za pomocą 
jednej chociażby rozmowy osobistej". 

Powrót marsz, Szymańskiego i 
wicemarsz. Gliwiea, 

(Tel, od wł. kor. z Warszawy). 

Marszałek Senatu Szymański po- 

wróci z urlopu świątecznego, który 

spędzał zagranicą prawdopodobnie 

we środę iub we czwartek. 

Tegoż dnia przyjeżóża z Paryża 

wicemarszałek Gliwic, który jest 0- 

czekiwany przez czynniki rządowe z 

dużą niecierpliwością. 

Biskup - ordynarjusz włocławski. 
„Osseryatore Romano* z dn. 6-go 

b. m. podaje, że Ojciec św. Pius XI 
mianował biskupa-sufragana poznań- 

skiego. Ks. Karola Radońskiego bi- 
skupem-ordynarjuszem diecezji wło- 

cławskiej, jak wiadomo, od kilku 
miesięcy osieroconej po zgonie Ś. p. 
biskupa Krynickiego. 

J. E. biskup Radoński urodził się 
w Kościałkowej Górce, w Wielkopol- 
sce, dnia 7-go października 1888 To- 
ku. Wyświęcony został na kapłana 
14-go lutego 1909 r. Biskupem mia- 
nowany w dniu 8-go Kwietnia 1927 
r., konsekrowany 29 maja 1927r. w 
Poznaniu. ‚ 

Sprawa polskich szkół w Prusach. 
BERLIN. 8.IV. (Pat). Zapowiedzia- 

ne na wtorek otwarcie na t. zw. 
pograniczu mniejszościowych szkół 
polskich w Prusach zostało odro- 
czone z powodu nieprzybycia na- 
uczycieli, zaangażowanych w Pols- 
ce. Przyczyną nieprzybycia nauczy- 
cieli mają być trudności, na jakie 
napotykali oni przy staraniach 0 wi- 
zy wjazdowe do Niemiec w konsu- 
latach niemieckich w Toruniu, Byd- 
goszczy i Poznaniu. 

Zamiecie śnieżne. 
WARSZAWA, 8.IV (Pat). We 

wszystkich okręgach dyrekcyjnych 
w ciągu ubiegłej doby miały miejsce 
częściowe opady śnieżne przy kilku 
stopniach mrozu w nocy, W dyrek- 
cji wileńskiej wskutek zamieci śnież- 
nej wstrzymany został ruch pocią- 
gów na wąskotorowej linji Orańczy- 
ce-Prużany. W dyrekcji lwowskiej 
wczoraj dała się we znaki burza 
śnieżna. Odcinek Wola-Miechowa- 
Cisna został zamknięty dla ruchu 
kolejowego. Wypadków żadnych 
nie było. 

Narady p. Prezydenta w sprawie zmiany gabinetu 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). , 

Dziś rano powrócił do Warszawy ze Spały p. Prezydent Rzplitej. 

Pan Prezydent w bież. tygodniu odbędzie szereg konfereńcyj, które bę- 

dą miały decydujący wpływ na sytuację polityczną, w związku z mają- 

cą się odbyć zmianą gabinetu. Artykuł Marsz. Piłsudskiego wywołał 

tak wielkie wrażenie, nietylko w kołach politycznych, ale w całej opinji 

społecznej, żć na plan dalszy usunął aktualną od kilkunastu dni sprawę 

zmiany rządu. 
Jak należy przypuszczać, bieżący tydzień będzie decydującym w 

sprawie zmiany rządu. 

Konferencja prem. Bartla z min. Niezabytowskim. 
WARSZAWA, 8-IV (Pat). Pan prezes Rady Ministrów prof. Bartel 

przyjął w dniu dzisiejszym w godzinach południowych ministra rolnictwa 
p. Niezabytowskiego. 

Echa artykułu Miarszałka. 
BUDAPESZT, 8. IV. (Pat). Wczorajszy artykuł p. Marszałka Piłsud- 

skiego ukazał się w niektórych organach prasy tutejszej w skrócie, na- 
desłanym przez P. A. T. Kilka pism przynosi zinnych źródeł szczegółow- 
sze sprawozdania, cytując wybitniejsze momenty artykułu, jednakże nie 
dodając żadnych komentarzy od siebie. ю 

Umorzenie dochodzenia wsprawie Apanasewicza 
Na wniosek sedziego šledczego, prokurator Sądu Okręgo- 

wego w Nowogródku, Chodecki, wystąpił do prokuratury o 
umorzenie dochodzenia w sprawie Apanasewicza, sprawcy mor- 
du w Baranowiczach, z powodu zgonu przestępcy. Śledztwo 
przeciw Katarzynie Wienerównie, oskarżonej o współudział w 
przygotowaniu, ma być nadal prowadzone i będzie ona odpo- 
wiadać przed sądem polskim. Rodzina zamordowanego poli- 
cjanta Zelazkowskiego zgłosiła za pośrednictwem obrońcy wnio- 
sek o zabezpieczenia roszczenia cywilnego na masie spadko- 
wej Apanasewicza, z tego powodu zatrzymane mają być nadal 
do dyspozycji władz sądowych bagaże Apanasewicza. 

- a na 

Przesilenie rządowe w Austrji. 
WIEDEŃ, 8.IV (Pat). Następna konferencja między chrześcijańsko- 

społecznymi a soc.-demokratami odbędzie się we wtorek popołudniu. Obie 
strony oświadczają się zasadniczo za rozbrojeniem wewnętrznem i za 
wzmocnieniem autorytetu państwowego. W sprawie czynszów mieszkanio- 
wych i zagadnienia ruchu budowlanego nastąpiło już za rządów ks. Seipla 
zbliżenie. Dzienniki dzisiejsze są zdania, że istnieje możność przezwycię- 
żenia dotychczasowych trudności w tejfisprawie. ‚ 

Wielka koalicja rządowa w Niemczech. 
BERLIN, 7-IV. (Pat.) „Vorwaerts* stwierdza osiągnięcie porozumienia 

między stronnictwami prorządowemi w sprawie budżetowej, wobec czego 
otwiera się możliwość utworzenia nakoniec, po niemal całorocznem ist- 
nieniu obecnego gabinetu, formalnej wielkiej koalicji rządowej. We wtorek 
mają poszczególne frakcje odbyć posiedzenia plenarne, na których mają 
powziąć zasadnicze decyzje co do budżetu i ewentualnego utworzenia 
zwartej koalicji rządowej. Pomyślną zapowiedzią dla koncepcji stworzenia 
wielkiej koalicji rządowej jest wczorajsza mowa królewiecka przewodni- 
czącego niemieckiej frakcji ludowej w Reichstagu Scholtza, który ošwiad- 
czył, że aczkolwiek nie jest gorącym zwolennikiem wielkiej koalicji, to 
jednak stwierdzić musi, iż żadna inna większość w Reichstagu powstać 
nie może. Dlatego też niemiecka partja ludowa zmuszona jest oświadczyć 
gotowość wstąpienia do wielkiej koalicji. 

interwencja Stanów Zjedn. w Meksyku. 
WIEDEŃ, 8.IV (Pat). Dzienniki wiedeńskie donoszą z New. Yorku, 

że w Arizonie nad granicą meksykańską stoi w pogotowiu 10 tys. żoł- 
nierzy amerykańskich. Komendant ich otrzymał od rządu wolną rękę 
do interwencji w razie, gdyby powtórzyły się napady powstańców mek- 
sykańskich na terytorjum Ameryki. Departament stanu oświadcza, że 
sytuacja nad granicą meksykańską nie jest zagadnieniem dyplomatycz- 
nem, lecz wojskowem i jeżeli powtórzą się wypadki z poprzedniego ty- 
godnia, wówczas wojska amerykańskie przekroczą granicę meksykańską 
i ustalą nową strefę bezpieczeństwa. 

Bomby w indyjskim „pariamencie”. 
DELHI, 8.IV. (Pat). Dziś, w chwili gdy przewodniczący zgromadze- 

nia ustawodawczego Patel wstał ze swego miejsca, by wygłosić prze- 
mówienie, do przepełnionej sali rzucono dwie bomby, z których jedna 
upadła tuż koło ministra finansów sir George'a Schustera. Skutkiem 
powstałej paniki kilku członków zgromadzenia odniosło rany. Areszto- 
wano 2 mężczyzn, przy których znaleziono bomby i rewolwery. 

W Stanach Zjednoczonych upały. 
WIEDEŃ, 8.IV (Pat). Prasa donosi z Nowego Yorku, że w Waszyng- 

tonie i Nowym Yorku temperatura podskoczyła w niedzielę do 30 stopni 
C. W Chicago panowały formalne upały. Dzień 6 kwietnia był w Chicago 
najgorętszym dniem od 56 lat. 

Śledztwo w sprawie centr. k-tu komunistycznego Łotwy. 
RYGA, 8.IV. (Pat). Urząd polityczny zakończył dochodzenia w spra- 

wie centr. komitetu partji komunistycznej Łotwy, rozpoczęte d. 15 marca, 
w którym to dniu komitet centralny został zaskoczony, gdy odbywał po- 
siedzenie w składzie 6 osob. 

Dalsze rewizje doprowadziły do nowych aresztowań, przyczem stwier- 
dzono, że w sprawę wmieszanych jest 40 osób. Wszystkie te osoby odda- 
ne zostały do dyspozycji sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi. 

Obecnie w więzieniu centralnem znajdują się w związku z tą sprawą 
32 osoby, z których kilka codziennie jest przesłuchiwanych przez sędzie- 
go śledczego. 

= n = 
Echa niesprawiedliwego wyroku. 
Jak donosi prasa berlińską rewizja procesu niewinnie straconego Ja- 

kubowskiego, która ma się rozpocząć w dniach najbliższych, będzie miała 

charakter olbrzymiej rozprawy, do której władze wezwały 128 świadków 
i 4 rzeczoznawców. 

W nowym. procesie dawni świadkowie z pierwszego procesu Jaku- 

bowskiego, w którego wyniku skazano oskarżonego na śmierć, mianowi- 

cie: August i Fryc Nogems oskarżeni są sami o dokonanie morderstwa 
na kilkuletniem dziecku swej siostry, narzeczonej Jakubowskiego. Matkę 

obu oskarżonych, którą prokurator w pierwszym procesie charakteryzował 
jako osobę, godną największego szacunku, oskarżono obecnie o współ- 
udział w tem morderstwie tudzież o krzywoprzysięstwo. 

W nowym akcie oskarżenia Jakubowski wymieniony jest jednak jako 
współuczestnik owego morderstwa i oskarżany 0 to, iž brał udział w przy- 
Poza i że stał na warcie w czasie, gdy August Nogens mordował 

dziecko. 

Nir. 81 (1426) 
  

Wiadomości z Kowna. 
Katastrofa kolsjowa. 

W nocy z 5 na 6 b. m. na linji 
wąskotorówki w pobliżu stacji Joha- 
niszkiele pociąg przechodząc po 
moście wykoleił się, przyczem kilka 
wagonów spadło do rzeki. Wagony 
były naładowane skrzyniami z ptac- 
twem. Wszystkie skrzynie zostały 
rozbite. W katastrofie zostało ran- 
nych 18 osób. A 

Faszyzm litewski. 
W komunikacie radjowym mini- 

sterstwa spraw wewnętrznych jest 

podkreślony z wielkim zadowole- 
niem fakt, że część prasy litewskiej 
wypowiada się za wprowadzeniem 
ustroju faszystowskiego na Litwie. 
Po zobrazowaniu katastrofalnej sy- 
tuacji Włoch po wojnie i dzieła do- 
konanego przez Mussoliniego, mini- 
sterstwo spraw wewnętrznych stwier- 

dza, że Litwa przeżywa obecnie po- 
dobny okres. Do dojścia do władzy 
Woldemarasa sprawy państwowe 
były rozstrzygane nie w sejmie, 
lecz w centralnych komitetach róż- 
nych partji, stosownie do interesów 
osobistych leaderów stronictw. 

Na czele państwa stała osobis- 
tość, poniewierająca kulturę litewską 
i związana z kobietą obcej narodo- 
wości. Jest to aluzja do b. prezy- 
denta Gryniusa, który był żonaty z 
Rosjanką. 

Komunikat kończy się twierdze- 
niem, że stronnictwa opozycyjne, 
dążące do władzy, t. j. socjaldemo- 
kraci, laudinincy i chrześcijańska 
demokracja, są skrompromitowane 
i nie będą mogły kierować losami 
narodu, bowiem zwracają się nie ku 
zachodowi, lecz ku wschodowi, gdzie 
cywilizacja została całkowicie za- 
przepaszczona. 
ооы аУОЛИ ОЫО СО TAN PI 

Krwawa manifestacja komani- 
stów w Rumunji, 

BUKARESZT, 8.IV (Pat). W Te- 
meszwarze doszło do zajść z komu- 
nistami. O zajściach tych minister- 
stwo spraw wewnętrznych komu- 
nikuje co następuje: 

7а zezwoleniem władz, zjedno- 
czone syndykaty komunistów w Te- 
meszwarze kongres, który zakoń- 
czył się 5 kwietnia. Władze odmó- 
wiły zezwolenia na przedłużenie 
czasu trwania kongresu. Pomimo to 
jednak uczestnicy kongresu pozo- 
stali w lokalu klubu syndykatu w 
oczekiwaniu na przybycie zwłok 
jednego z komunistów, który zmarł 
w innej miejscowości i mie pocho- 
dził z, Temeszwaru,' pragnąc z okazji 
pogrzebu urządzić manifestacje ko- 
munistyczne. 

Lekarz miejski rozporządził się, 
aby zwłoki zostały przetransporto- 
wane do morgi, zezwalając urządzić 
pochód pogrzebowy w granicach 
cmentarza. 

Odmówiwszy wydania zwłok przed- 
stawicielom władz sanitarnych, ko- 
muniści zabarykadowali się w loka- 
lu klubu, gdy zaś przybyli przed- 
stawiciele władz z prokuratorem 
na czele, komuniści dali do nich 
kilka strzałów rewolwerowych, raniąc 
dwóch policjantów i dwóch żandar- 
mów. Przedstawiciele władz bezpie- 
czeństwa dali salwę i ewakuowali 
lokal. 

Zwłoki odesłane zostały do mor- 
gi. 250 aresztowanych komunistów 
odprowadzono do prefektury policji, 
gdzie toczy się śledztwo. W czasie 
starcia dwóch komunistów odniosło 
rany. Lokal syndykatu został zam- 
knięty i jest strzeżony do czasu 
ukończenia śledztwa. Niezwłocznie 
po „tych zajściach spokój został przy- 
wrócony. 

Aresztowanie znanego literata 
w Hiszpanji. 

PARYŻ 8.IV. Pat. „Le Journal* 
donosi z Madrytu o aresztowaniu 
znanego literata de Valle Inclan, 
który w czasie bankietu wydanego 
w sobotę wieczorem na jego część 
wygłosił przemówienie zawierające 
krytykę obecnej sytuacji politycznej 
w Hiszpanii. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Królowa Marja rumuńska powróciła 

z Hiszpanji do Paryża. 
= W lugosławji w dalszym ciągu pa- 

nują mrozy. W Białogrodzie i okolicy spadł | 
obfity śnieg. 

= Sesja międzynarodowego komitetu 
olimpijskiego rozpoczęła się w Lozanie. 

= fokowania pomiędzy Jugosławją a 
Rumunją w sprawach rozmaitych kwest, 
prawniczych oraz w sprawie komunikaej 
granicznej otwarte zostały w Bialogrodzie, 
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- Przesilenie rządowe w Austcrji. 
: (Korespondencja własna) 

Wiedeń, w kwietniu 1929. 

Nagła dymisja rządu ks. Seipla, 

o której doniosły w tych dniach de- 

pesze, była niespodzianką nietylko 

dla opinji zagranicznej, lecz i dla 

kół politycztych w samej Austrji. 

Wiedziano wprawdzie, że sytuacja 

rządu austrjackiego nie jest najlep- 

sza, ale nikt nie spodziewał się, że 

do wybuchu kryzysu dojść, by mog- 

ło tak nieoczekiwanie i nagle. Zaz- 

naczyć jednak wypada, że ustąpie- 

nie gabinetu p.Seipla niejest pierw- 

szą niespodzianką, jaką ostatni kan- 

clerz austrjacki zgotował swemu 

społeczeństwu. Już przed pięciu laty 

rząd, na czele którego stał ks. Sei- 

pel, zgłosił był swą dymisję w ana- 

logicznych, jak obecnie, warunkach. 

Również wtedy parlament nie wy- 

suwał kwestji zaufania i nikt ctwar- 

cie dymisji rządu się nie domagał, 

a mimo to ks. Seipel ustąpił. Ustą- 

pił w związku ze strajkiem koleja- 

rzy pod presją opozycji socjalistycz- 

nej i na skutek zaostrzających się 

stale konfliktów w łonie koalicji rzą- 

dowe. 

Rząd austrjacki, 

dniach zgłosił swą dymisję, | 

się w parlamencie na koalicji stron- 

nictw mieszańskich, a mianowicie 

chrześcijańsko-społecznych, wielko- 

niemców i agrarjuszy. Pierwotnie 

zamierzał ks. Seipel utworzyć koali- 

cję tylko z wielkoniemcami, kiedy 

jednak po wyborach iw r. 1927) o- 

kazało się, iż stronnictwa te dyspo- 

nują w parlamencie wprost znikomą 

większością, trzeba było szukać po- 

rozumienia ze Związkiem chłopskim, 

który ostatecznie wyraził swą zgodę 

na wejście do rządu pod tym wa- 

runkiem, że otrzyma dla swego 

przedstawiciela tekę wicekanclerza. 

Dotychczasowy wicekanclerz, 

wielkoniemiec dr. Dinghofer, zmu- 

szony był wobec tego ustąpić miej- 

sca przedstawicielowi związku chłop- 

skiego. Na tem. tle doszło już do 

pewnych rozdźwięków między chrze- 

ścijańsko-społecznymi a wielkoniem- 

cami, które zaostrzyły się znacznie 

po zrezygnowaniu Dinghofera ze 

stanowiska prezesa stronnictwa wiel- 
koniemieckiego. Nowy prezes partji 

tej, dr. Wottawa, odznaczający się 

poglądami wielce wolnomyśliciel- 
skimi, zaczął wkrótce wysuwać w 
imieniu swego stronnictwa cały sze- 

reg wielce radykalnych postulatów 

(szczególnie w dziedzinie polityki 
szkolnej), których realizacja napoty- 
kać musiała, rzecz jasna, na silny 
opór w szeregach chrześcijańsko- 
społecznych. W ten sposób tarcia 
między wielkoniemcami a chrześci- 
jańsko-społecznemi stale się zao- 
strzały, załamując jednolitość obozu 
rządowego. Tymczasem i agrarjusze 

zaczęli potęgować swą aktywność 
polityczną, która ostrzem swem skie- 
rowana była przedewszystkiem w 
stronę chrześcijańsko-społecznych. 

Taktyka ta miała na celu zmu- 
szenie chrześcijańsko - społecznych 
do całego szeregu ustępstw na 
rzecz związku chłopskiego, który 
niejednokrotnie dawał do zrozumie- 
nia, że w razie nieuwzględnienia 
jego żądań gotów jest wycofać się 
z koalicji rządowej. Jak widać, sy- 

tuacja w łonie większości rządowej 
była więc dość naprężona. Do tego 
dochodziły jeszcze ustawiczne ataki 
opozycji socjalistycznej przeciwko 
polityce rządu, ataki, które przez 
wzgląd na siłę liczebną stronnictwa 
socjaldemokratycznego pod żadnym 
pozorem nie mogły być przez ks. 
Seipla ignorowane. Socjaliści utrud- 
niali gabinetowi koalicyjnemu pra- 
cę na każdym kroku, atakując przy- 
tem bezpośrednio szefa rządu. któ- 
rego czynili odpowiedzialnym za 
trudności, z jakiemi Austrja w cza- 
sach ostatnich walczyć musiała. 
Naprężenie między opozycją a rzą- 
dem doszło do szczytu po zapo- 
czątkowaniu przez chrześcijańsko- 
społecznych ożywionej kampanji na 

który w tych 
opierał 

ustawy o ochro- 
nie lokatorów. W związku z tem 
socjaliści wysunęli hasło przepro- 
wadzenia nowych wyborów, wywo- 
łując tem samem nowe nieporozu- 
mienia w koalicji rządowej, gdyż 
prócz chrześcijańsko - społecznych 
żadne ze stronnictw koalicyjnych 
nie miało przeciwko planowi temu 
żadnych zastrzeżeń. Sytuacja sta- 
wała się dla ks. Seipla coraz trud- 
niejsza, spoistość wewnętrzna koa- 
licji rozlużniała się z dnia na dzień, 
ataki ze strony opozycji stawały się 
coraz intensywniejsze. Na domiar 
złego rokowania pożyczkowe, pro- 
waądzone zagranicą, napotykaly na 
coraz to nowe trudności, co wywo- 
ływało stale rosnące niezadowole- 
nie w austrjackich kołach gospo- 
darczych. . 

Ostatecznie ks. Seipel nie miał 
innego wyjścia i widział się zmu- 
szonym zgłosić swą i całego gabi- 
netu koaliczjnego dymisję. Jaki bę- 
dzie dalszy rozwój przesilenia rządo- 
wego w Austrji, narazie jeszcze po- 
wiedzieć oczywiście nie można. So- 
cjal-demokratyczna „Arbeiter-Zei- 
tung" zaznacza, że zmiana osób nie 
doprowadziłaby stanowczo do zli- 
kwidowania kryzysu, że społeczeń- 
stwo austrjackie domagać się musi 
gruntownej zmiany całego systemu 
rządzenia. Z komentarzy „Arbeiter 
Zeitung" zdaje się wynikać, że so- 
cjaliści dymisję ks. Seipla uważają 
jedynie za zręczne posunięcie tak- 
tyczne, które umożliwić ma chrześci- 
jańsko-społecznym wzmocnienie ich 
pozycji. 

Wiadomość o ustąpieniu gabi- 
netu Seipla wywołała w opinii 
austrjackiej dość silne przygnębie- 
nie, co przypisać należy okoliczno- 
ści, że Austrja znajduje się w chwili 
obecnej w przededniu poważnych 
wstrząsów gospodarczych. Jak wia- 
domo, w austrjackim przemyśle me- 
talurgicznym toczy się już od dłuż- 
szego cząsu zacięta walka między 
przemysłowcami a robotnikami i w 
najbliższych już dniach spodziewać 
się naieży ogłoszenia lokautu w tej 
gałęzi przemysłu. Decyzja ks. Seipla 
przyjęta została dlatego z pewnem 
rozgoryczeniem nietylko przez opo- 
zycję, lecz i przez tę część opinii 
austrjackiej, która politykę chrześci- 
jańsko-społecznych dotychczas w 
zasadzie zawsze popierała. W. Z. 

Godny uwagi pomysł dziennika 
hiszpańskiego. 

MADRYT, 8.IV (Pat). Dziennik 
„А. В. C.* przedrukowuje artykuł 
paryskiego „Matin'a*, zatytułowany 
„Potęga kłams'wa*, który uważa za 
słuszny i bardzo aktualny. „A.B.C.* 
twierdzi, iż stworzenie międzynaro- 
dowego sądu honorowego prasy mo- 
Że się wydać dzisiaj tylko mrzonką, 
lecz kiedyś stanie się koniecznoś- 
cią. Zadaniem takiego trybunału 
winno być również stosowanie sank- 
cyj za fałszywe wiadomości i publi- 
kacje, ogłuszane ze złą wiarą celem 
zdyskredytowania jakiegoś państwa. 
Rektyfikacja podobnych wiadomoś- 
ci winna być przez trybunał uzna- 
na za obow'ązkową. Jest to prawo, z 
którego korzystają obywatele wszyst- 
kich krajów, lecz którego zastosowa- 
nia nie może się obecnie domagać 
żadne państwo w stosunku do nie- 
życzliwej kampanji prasy zagranicz- 
nej. 

ANO ZDACKZTIEZIR OC ZERYZYTACZSKY STEAYOYTOOYSE WEZ NORCZA 

Gietda warszawska ż dn. 8.IV. b m. 

WALUTY i DEWIZY: 

rzecz nowelizacji 

Dolary е 5 2 $ Z £,90—8,88 
Belgja я 123,92'/,— 123,61 
Kopenhaga 237,80 23730 
Loodyn 43,29 —43,18 
Nowy Jork - 8,90—8,88 
Paryż а ‚ .8485!/,—24,77 
Praga i + . ś 26.391/,—26 33 
Szwajcarja ° . . 171,65 - 171,24 
Wiedeń й * . 125,27—124,96 
Berlin w obr. nief. й $ +3 2048 

  

EEK IAE R 

Na fondusz dyspozycyjny М. $. . 
Na skutek inicjatywy Federacji 

Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny podjęto w całym kraju zbiór- 
kę na fundusz dyspozycyjny pana 
ministra spraw wojskowych, Mar- 
szałka Piłsudskiego. Popierając tę 
inicjatywę członkowie Parlamentar* 
nej Grupy Regjonalnej B.B.W,R. w 
Wilnie, złożyli na powyższy fun- 
dusz następujące ofiary: 

` 

P.p. W. Abramowicz 100 zł. 
A. Achmatowicz 502 
St. Brokowski ż%% 
W. Kamiński 20 4 
M. Zyndram-Kościałkowski 300 „ 
K. Okulicz 30% 
Jan Piłsudski 50% 
M. Raczkiewicz 100 „ 
E. Taurogiūski 100 „ 
J. Trzeciak 100 „ 
St. Wankowicz о0 ы 
Fr. Šwiderski A 

Obecni na zebraniu członków 
Zwiążku Drobnych Kupców Chrze- 
ścijan w Wilnie przyłączają się do 
apelu Federacji b. Obrońców Ojczyz* 
ny, w dn. 7 b. m. w lokalu BBWR. 
przy ul. Zawalnej | m. 4 urządzili 
na fundusz dla walki ze szpiegow- 
stem pomiędzy sobą na wniosek 
p. Stanisława Profica zbiórkę, w wy” 
niku której zebrano 69 zł. 50 gr. 
ofiarowali: 

1. Stanisław Profic 20.00 
2. Borosewicz Jan "5,00 
3. Grzybowski Wincenty 5.00 
4, Kościałkowski Olgierd 5.00 
5. Pczycki Izydor 5.00 
6. Pożarski Józef 3.00 
7. Rzepecki Józef 2.00 
8. Kakies Roman 2.00 
9. Mężyński Henryk 2.00 

10. Pietrenko Andrzej 2.00 
11. Gudanis Andrzej 2.00 
12. Iwowicz Kazimierz 1.50 
13. Odarczenko Paweł 1.00 
14, Klukowski Władysław 1.00 
15. Narbut Władysław 5.00 
16. Krupowies Z, 1.00 
17. Dołgopolenko Piotr 1.00 
18. Kilczewski Jan 1.00 
19. Jasiulis Kazimierz 50 
20. Bernatowicz Bronisław 50 
21. Zaręba Jan 50 
22. Jankowicz Bolesław 50 
23. Komorowicz Juljan 50 
24. Sosna Kazimierz 50 
25. Symonowicz Antoni 50 
26. | ieślak Wiktor 50 
27. Makarski Wincenty 50 
28. Malunowicz S. 50 

Czlonkowie zarządu ZwiązkuLeg. 
Pol. w Wilnie na posiedzeniu ple- 
narnym w dniu 5.IV b. r. zobowią- 
zali się wpłacać miesięcznie — na 
fundusz dyspozycyjny pana ministra 
spraw wojskowych — do czasu ze4 
brania pełnej sumy skreślonej przez 
Sejm. 

Karczmarczyk 10 zł., Kamiński 
Władysław 20 zł., Przegaliński 5 zł., 
Młodkowski 10 zł., Mieszkowski Jj. 
10 zł., Borek-Borecki 10 zł., Fela 
Jozef 5 zł, Walczykowski 5 zł., Ma- 
zur 5 zł., oraz członkowie Zw, Wy- 
socki Stanisław 2 zł., Łannicki Ste- 
fan 5 zł., Rzepiela 2 zł. 

Na poczet należności za miesiąc 
kwiecień wpłacono 62 zł. 

* 

Związek Leg. Pol. w Wilnie — 
00 zł. 

LISTY DO REDAKCJI. 
Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego*. 

Witając z eałej duszy odezwę Federacji 
Polskich Zw. Obrońców Ojczyzny o zbieranie 
składek na fundusz dyspozycyjny w Polsce, 
uprzejmie komunikuję, że, począwszy od 
1-go kwietnia 1929 r. składać będę na ten 
cel na rachunek P. K. O. Nr 19544 ze swej 
skromnej pensji po 10 (dziesięć) złotych 
miesięcznie aż do zebrania pełnej sumy, 
skreślonej przez Sejm. 

Niechciałbym, ażeby źli obywetele Rze- 
czypospolitej (w danym wypadku owa więk- 
szość sejmowa) przez swój antypatrjotycz- 
ny czyn skreślenia funduszu triumfowali, a 
państwo cierpiało, dlatego nie mogę nie- 
uczestniczyć w tej wzniosłej pracy dla 
dobra Polski. 

Wierzę mocno, że Pan Marszałek ten 
fundusz mieć będzie. 

Karol Foss 
ppor. rezerwy.” 
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Orzeczenie sąd honorowego w sprawie 
b. min. komunikacji Romoeki— 

Kapeliński. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Sąd honorowy w składzie po- 
słów: Jan Dębski (Piast) jako supe- 
rarbiter, i posłowie Bohdan Podow- 
ski (B.B.) i Kazimierz Pużak (PPS), 
jako arbitrzy, powołani w myśl ar- 
tykułu 90/99 regulaminu obrad Sej- 
mu dla rozpatrzenia sprawy pomię- 
dzy posłami Pawłem Romockim 
(B. B.) i Franciszkiem Kapelińskim 
(Wyzwolenie), po przesłuchaniu 
wskazanych przez strony świadków 
i zbadaniu załączonych przez nich 
dokumentów uznali następujące: 

|) że poseł na Sejm Paweł Ro- 
mocki obrany w dniu 30 września 
24 r. przez akcjonarjuszów Spółki 
Towarzystwa Robót Kolejowych i 
Rudowlanych „Tor* na członka za- 
rządu z tej spółki, zrezygnował w 
dniu 20 listopada 25 roku, zgóry na 
7 miesięcy przed nominacją swoją 
na ministra komunikacji z tego sta- 
nowiska, którą to rezygnację przyjął 
zarząd spółki do wiadomości w dniu 
9 grudnia 25 roku; 

2) że od czasu złożenia mandatu 
członka zarząpu spółki „Tor* poseł 
Romocki nie brał udziału w jej za- 
rządzie w jakiejkolwiek bądź formie; 

3) że fakt złożenia mandatu 
członka zarządu spółki „Tor* przez 
posła Romockiego został wpisany 
do rejestru handlowego przy Sądzie 
Okręgowym w Warszawie dopiero 
w dniu 18 maja 27 r., na skutek 
zgłoszenia odpowiedniego wniosku 
do sądu przez zarząd spółki dopiero 
w dniu 5 stycznia 1927 r., uzupeł- 
nionego następnie wnioskami z dnia 
9 maja 27 r. mimo, że zarząd spół- 
ki obowiązany był w myśl dekretu 
o rejestrze handlowym z dnia 7 lu- 
tego 29 r. zgłosić ten wniosek w 
ciagu 15 dni od daty przyjęcia re* 
zygnacji posła Romockiego do wia- 
omości; 

4) że poseł Kapeliński, opierając 
się na brzmieniu rejestru handlo- 
wego, do którego fakt rezygnacji 
posła Romockiego ze stanowiska 
członka zarządu spółki został wpi- 
sany z półtora rocznem opóźnie- 
niem; na fakcie piastowania jedno- 
cześnie przez posła Romockiego 
mandatu członka komitetu nadzor- 
czego rozbudowy gmachu Sejmu 
i członka zarządu spółki „Tor*, oraz 
na fakcie powierzenia spółce „Tor* 
przez ministerstwo komunikacji w 
dniu 6 lipca 1920 r., a więc w 10 dni 
po ustąpieniu posła Romockiego ze 
stanowiska ministra komunikacji 
pewnych robót przy budowie gma- 
chu dyrekcji kolejowej w Chełmie, 
wysunął z tego faktu pochopny wnio- 
sek, którego nie mógł poprzeć do- 
wodem, że ministerstwo komunikacji 
przejawiało jakąś specjalną chęć po- 
wierzenia robót spółce „Tor* 

5) że aczkolwiek w postępowaniu 
posła Kapelińskiego nie było złej 
woli, ani działania z pobudek zemsty 
osobistej, tem niemniej poseł Kape- 
liński rozporządzając danemi przez 
siebie zebranemi, nie mógł siebie 
uważać za upoważnionego do wy- 
stąpienia z zarzutami przeciwko po- 
słowi Romockiemu w tej formie w 
jakiej to uczynił. ; 

Na podstawie powyższych faktów 
sąd stwierdził: a) że nie miały pod- 
stawy zarzuty posła Franciszka Ka- 
pelińskiego, uczynione posłowi Paw- 
łowi Romockiemu na posiedzeniu 
komisji budżetowej Sejmu w dniu 
23 stycznia 1929 r. i powtórzenie 
przezeń w części w liście z dnia 
28 stycznia 1929 r. do przewodni- 
czącego komisji budżetowej Sejmu, 
oraz b) że poseł Franciszek Kape- 
liński, stawiając te zarzuty, działał 
lekkomyślnie, ale nie w złej wierze. 
Jednocześnie poseł Romocki, będąc 
w maju r. 1925 członkiem zarządu 
T-wa „Tor* nie przyczynił się jako 
członek komitetu nadzorczego roz- 
budowy gmachu Sejmu do powie- 
rzenia temu towarzystwu robót mu- 

    

Refomy polityczne w armji zerwano. 
W roku 1924 armja czerwona 

sprowadzona została do stanu po- 
kojowego, to znaczy, że ilość żoł- 
nierzy w służbie czynnej w roku 
tym zredukowana została do sześciu- 
set tysięcy. Od roku 1924 rząd so- 
wiecki przeprowadza w armii rosyj- 
skiej stałe reformy nietylko natury 
wojskowo:technicznej, lecz i natury 
politycznej. Głównym celem reform 
politycznych było i jest spotęgowa- 
nie poczucia klasowego wśród czer- 
wonogwardzistów i ich dowódców. 
W okresie powstawania armji czer- 
wonej twórcy jej zmuszeni byli w 
wielkiej mierze korzystać z usług 
starych oficerów carskich. Większość 
oficerów tych weszła do armji bol- 
szewickiej wbrew swej woli i odgry- 
wała w niej rolę wybitnie techniczną. 
Nad tymi oficerami - specjalistami 
czuwał od pierwszej chwili cały 
sztab politycznych komisarzy, którzy 
byli odpowiedzialni za wszelkie an- 
tysowieckie wystąpienia ze strony 
„białych czerwonogwardzistów", z 
musu w armji bolszewickiej tolero- 
wanych. Współpraca ze starymi ofi- 
cerami przedrewolucyjnymi miała 
być jednak tylko przejściowa. W mia- 
rę konsolidowania się stosunków 
w kraju, władze bolszewickie wy- 
chowywały nowe kadry własnych 
komunistycznych oficerów, którym 
stopniowo ustępowali miejsca ofice- 
rowie przedwojenni, nie cieszący się 
zbyt wielkiem zaufaniem ze strony 
dzisiejszych władców Rosji. 

W tych dniach centralny komitet 
wykonawczy komunistycznej partji 
ZSSR opublikował specjalną dekla- 
rację, dotyczącą dotychczasowego 
wyniku reform w armji czerwonej, 
i zawierającą podobno dalszy plan 
działań rządu sowieckiego w tej 
dziedzinie. Armja czerwona, — jak 
z publikacji tej wynika —wychowy- 
wana jest obecnie w duchu wier- 
ności rządowi sowieckiemu,—w du- 
chu świadomości przeciwieństw par- 
tyjnych.. Armja czerwona,—w prze- 
ciwieństwie do armji państw za- 
chodnich jest  przedewszystkiem 
armją klasową. 

Dlatego centralny komitet partj- 
komunistycznej ZSSR podkrešla, že 
najbližszem zadaniem kierownictwa 
armji czerwonej winna być akcja 
w kierunku wzmożenia ilości robot- 
ników na stanowiskach dowódców. 
Do szkół wojennych powinni być 
w pierwszym rzędzie przyjmowani 
robotnicy i biedni chłopi. 

Specjalną uwagę przy wychowy- 
waniu nowych kadrów oficerskich 
poświęcać należy szkoleniu. politycz- 
nemu najmłodszych oficerów, a to 
dlatego, że ci najbliższy utrzymują 
kontakt z szerokiemi masami žol- 
nierskiemi. 

Jak widać, władze sowieckie kon- 
sekwentnie postępują w realizacji 
swego starego planu, zmierzającego 
do utworzenia z armji czerwonej 
nietylko siły zbrojnej, lecz i posłusz- 
nego instrumentu politycznego w rę- 
kach międzynarodowych  komu- 
nistów. 

Zamówienie m saletrę | 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

  

   

       

п WILNO Lygmant Nagrodzki zawaia 11. 
Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze. 501 
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rarskich i želbetonowych przy roz- 
budowie gmachu Sejmu. 

Posel Romocki, biorąc udzial w 
posiedzeniu komitetu rozbudowy 
gmachu Sejmu w dniu 30 maja 25r. 
w czasie dyskusji nad przedłożeniem 
w drodze przetargu nieograniczone- 
go ofertami, polecił wprawdzie ko- 
mitetowi rozbudowy T-wo „Tor“, 
to jednak decyzja, o oddaniu pierw- 
szemu T-wu robót murarskich i żel- 
betonowych przy rozbudowie gma- 
chu Sejmu, była spowodowana wy- 
łącznie względami rzeczowemi, a 
mianowicie opinją rzeczoznawców i 
taniością. 
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- Pieśni malownicze. 
Przyjechała do nas p. *Tonia 

Kleczkowska, córka znaego w Pe- 
terzburgu adwokata iśpiewaka ama- 
tora wilnianina, p. Pawła Kleczkow- 
skiego, który lat temu dwadzieścia 
przeniósł się do Paryża i tam brał 
udział w życiu artystycznem tej sto- 
licy świata, jako śpiewak Wielkiej 
Opery, potem organizował oddziały 
polskiego wojska w przygotowaniu 
do wymarszu, obecnie zajmuje się 
publicytyką polską. Pani Tonia przy- 
była do nas, pociągnięta wspomnie- 
niami rodzinnemi, by odwiedzić 
krewnych i groby Kleczkowskich na 
Rosie, a także by nam zaproduko- 
wać swoje pomysły w sposobach 
ujmowania plastycznie i malowniczo 
wykonywanych pieśni. Ma bowiem 
swój genre, swój sposób ujmowa- 
nia wykonywanych utworów. Mia- 
nowicie: dobiera odpowiedni strój 
do tekstu i ilustruje takowy gestem 
i tańcem, podkreśla treść mimiką i 
plastycznym obrazem. 

P. Tonia Kleczkowska jest uczen- 
nicą swego ojca i Soni gładkiej prof. 
Konserwatorjum w Paryżu. Z Ja- 
nem Sliwinskim i p. Kam-Kazella 
opracowywała śwój repertuar, tańce 
studjowała z lryną Kiedrową z ba- 
letu rosyjskiego, a specjalnie hisz- 
pańkie z. najświetniejszą ich obec- 
nie odtwórczynią Teresiną. 

W Paryżu występowała p. To- 
nia kilka razy z powodzeniem, mie- 
wała propagandowe polskie kon- 
certy. Kilkanaście dzienników życz- 
liwie przyjęło młodą artystkę pol- 
ską i chwalono ją ogólnie za jej 
nowe i oryginalne pomysły i śpiewy 
w strojach fantastycznych, na mo- 
tywach polskich opartych, dzieło 
zgrabnych rączek innej naszej ro- 
daczki p. Łazarskiej, słynnej twór- 
czyni lalek—mascotte. Nasza młoda 
rodaczka jest zamiłowana w swej 
pracy artystycznej i mając w per- 
spektywie engagement do jednego z 
teatrów a Revue w Paryżu, projek- 
tuje pokazać tam wielki obraz na 
motywach polskich oparty, czem z 
pewnością niemałą i łatwą do 
zrozumienia dla najszerszej publicz- 
ności zrobi propagandę. W rozmo- 
wie z mieszkańcami naszego mia- 
sta, wyraziła się młoda artystka, że 
Wilno jest pełne uroku, a poziom 
artystyczny Reduty ogromnie jej 
trafił do przekonania i nastroił od- 
powiednio swą atmosferą zapału i 
dobrych chęci, dalekich od sztucz- 
nej blagi reklamiarskiej lub obojęt- 
ności. 

Dziś więc nie wątpimy, że wszy- 
scy zechcą ujrzeć to niezwykłe dla 
Wilna zjawisko, nieznane  piosnki, 
cudne kostjumy, wysoką kulturę 
muzyczną, głos młody i dzwięczny 
i oryginalne pomysły polskiej Pa- 
ryżanki. „kB. 

WBERAGARENIEWR PORE RCTZRZKOWZZY PLAŻA 

Dzień 1 maja w 2.8.R.R. 
Zgodnie z postanowieniem C. K. 

partji komunistycznej, już od poło- 
wy kwietnia mają się rozpocząć 
przygotowawczo-agitacyjne _ prace, 
związane z obchodem dn. | maja, 
23 kwietnia we wszystkich miastach 
i wsiach Z. S. R. R. mają być prze- 
prowadzone pogadanki i wygłoszone 
odczyty, poświęcone pamięci Lenina 
i znaczeniu „święta proletarjatu,. 

W ciągu ostatnich 7 dni na ca- 
łym terytorjum Ros. Sow. będą 
urządzane wiece i pochody z hasła- 
mi |-o majowemi. oskwie w 
dzień 29 i 30 kwietnia zotaną zor- 
ganizowane uroczystości ludowe. 
W dniu | maja — defilada wojsk 
moskiewskiego garnizonu i delegacyj 
wojskowych z całego Z. S. R. R. 
i olbrzymia demonstracja poświęco- 
na |0-leciu Międzynarodówki Ko- 
munistycznej. W dniu 2 maja dla 
robotników i delegacyj włościań- 
skich — bezpłatne przedstawienia 
we wszystkich teatrach i kinach. 

oskwy. 
TN SRS A AIPTEK COZZA. 

Silne lotnictwo to potęga państwa! 

Feljeton dla Pań. 
Niechże choć raz w „Kurjerze 

Wileńskim" będzie coś dla kobiet, 
bo.to antifeministyczne pismo; po- 
nieważ ma jedyną w Wilnie facho- 
wą dziennikarkę, nigdy o kobietach 
nie pisze. Nie wiem z jakiej przy- 
czyny. 

A więc: pisać o modach? Ach, 
na to są żurnale. Pójdzie się do 
krawcowej, która u nas po staremu 
nazywa się szwaczką, pokaże się 
paluszkiem wzór paryski i powie 
„to”. A potem zacznie się mozolne 
wykręcanie sobie obcasów, (francu- 
skich)!! i zachlapywanie pończoch 
„(cielistych)“, po zaułkach i „kanu- 
rach wileńskich*, po żydowskich 
kramkach i dziedzińcach, by znaleźć 
coś nie coś z modnych materjałów. 
Praktyczne niewiasty zawczasu my- 
ślą o stroju wiosennym i letnim. 
Nowy fason płaszczów z szerokiemi 
rękawami i godetami u dołu, roz- 
stawiane mereżką, z lekkiej wełny, 
ze wstawkami z jedwabiu, z rypsu, 
w tonach, lub jaskrawe, oto nowość 
sezonu. Można zeszłoroczne płasz- 
cze jedwabne rozstawić wachlarzy- 
kami i dorobić klosze u rękawów. 
Płaszcz taki ma tę wygodę, że wy- 
gląda prawie jak sukna. Nieśmier- 

  

telne farsonki, trwają, ale to strój 
tylką. dla młodych i szczupłych 
osób, po za pewną ilość kilogramów 
ciała efekt jest rozpaczliwy, zwła- 
szcza spodniczki opinającej nogi 
i... siedzenie. Więc tęższe panie 
do sweaterów i jumperów wezmą 
spódniczkę z wełny kloszową lub 
plisowaną. Wielkie firmy krawieckie 
„lansują” też żakiety w jaskrawych 
barwach z sukna, bardzo to ładne 
przy jasnej sukience, ale... znów 
i w tym wypadku poleca się smu- 
kłą i wiotką mieć talję inaczej le- 
piej zawsze pozostać przy płaszczu, 
który ma tę dobrą stronę, że chroni 
suknię całą od słońca i deszczu, 

„1 daje tę jednolitą barwę, będącą 
wyrazem prawdziwego szyku. 

Nóżki zawsze są ubierane w poń- 
czoszki dobrane do sukni i trzewi- 
czków, których odmian z zestawio- 
nych,  zszytych i kolorowanych 
skórek, jest setki i coraz ładniejsze. 
Na lato należy gorąco polecić ple- 
cionki, są lekkie, przewiewne, higie- 
niczne, a stokroć trwalsze i bardziej 
eleganckie od płóciennych. Na błoto, 
a zwłaszcza na nasze wileńskie bru- 
ki, ogromnie praktyczne są trzewiki 
na tzw. słoninach tj. na jasnej gu- 
mowej podeszwie. Dają ciepło w 
nogi, wygodnie w nich się chodzi, 
no i błota się nie boją, a to w Wil- 
nie ważne; są przytem bardzo trwałe, 

tylko niestety, nie krajowy to wy- 
rób—wiedeński. 

Główki, zawsze na krótko strzy- 
żone, loki noszą młode tylko osoby 
i to te, których twarz się do tego 
stylu nadaje, nie jest to ładne do 
codziennego użytku, bo przy żwaw- 
szych ruchach rozkudłacza się nie- 
możliwie i wygląda jak nieczesane, 
odrastające po chorobie włosy, ni 
długie, ni krótkie. Jedynie przy ba- 
lowej tualecie, przy krynolince wy- 
gląda to ładnie i stylowo. Wieczo- 
rowe trzewiczki z lam złotolitych 
bogato i efektownie wyglądają przy 
koronkowych sukniach, tak bardzo 
modnych teraz. Ale i skromne pru- 
nelki czarne, ozdobione dużą klam- 
rą strasów z przodu lub z boku ro- 
bi wystarczający efekt i ma tę do- 
datnią stronę, że bardzo pomniejsza 
nogę. W sukienkach letnich mamy 
do wyboru: zawsze ulubioną żorżetę, 
ale która trochę znudziła, cięższą 
efektowną crepellę i miljony muśli- 
nów w duże, jaskrawe kwiaty, ta- 
kież fulary i gazy. 

Dla młodej osoby o świeżej ce- 
rze nic ładniejszego na lato jak ta- 
ka suknia jak bukiet kwiatów, a do 
tego kapelusz jasny, biały lub kre- 
mowy, z wstążką dobraną do kolo- 
ru sukni lub aksamitką jaskrawą 
spadającą z pod pęczka kwiatów, 
długą kokardą aż do pasa. 

Dla starszych Pań suknia z ciem- 
* * * „® 

niejszego jedwabiu ozdobiona chu- 
steczką w kwiaty czy desenie, wią- 
zaną na szyję lub wyłogi z jedwa- 
biu w batikowane nikłe desenie, 
ogromnie jest odpowiednią tualetą 
i daje możność urozmaicić ją dodat- 
kami i zmianami, jako to kołnierzy- 
ki wiązane fantazyjnie, kurtki wyszy- 
wane, lub ręcznie plecione z wełny 
kolorowej. 

Wśród kapeluszy rozmaitość o- 
gromna: filc jeszcze i zawsze ulu- 
biony, bo też tak przyjemnie jest 
mieć ich tyle ile sukienek, zabierać 
w podróż bez kłopotu zwinięte w 
trąbkę, robić samej wycięcia i na- 
szywania, które przez zimę kilka ra- 
zy odnowią i zmienią ten sam ka- 
pelusz, stosując go do twarzy. Prze- 
plata się włóczką słomę, tagal fil- 
cem, file plecie się w ażury, ze 
sznurkami, z jedwabiem, rozmaicie 
wycinając denko i brzegi. Nowością 
są kapelusze z grubej trzcinki czy 
słomy żółte z czerwonym lub bia- 
łym, śliczne szafirowe i białe, wygi- 
nane, z wycięciem z boku lub z przo- 
du, właśnie tak, by niemiłosierne 
letnie słońce świeciło prosto w ład- 
ny nosek i opalało go na czorwony 
bronz. Ale to przecie teraz nic nie 
szkodzi, Czasy liliowych cer i bia- 
łych rączek minęły bezpowrotnie. 
Jest teraz szał sportów i bzik robie- 

nia z siebie czerwonoskórych, bie- 
gając w malutkich trykocikach po» 
słońcu i w wodzie. 

W tych biegach, skokach, me- 
czach nartowych czy łyżwiarskich 
w rzucaniu dyskiem, oszczepem czy 
w walce na florety i pływaniu, w 
ruchu i prawie nagie, kobiety młode 
i ładnie zbudowane są oczywiście 
ładne i robią estetyczne wrażenie. 

Ale w teatrze, balowej sali, na 
ulicy i w zbiorowiskach towarzys- 
kich, ubrane stanowczo, kobiety dzi- 
siejszego pokolenia mają ruchy 
mniej harmonijne, mniej estetyczne, 
mniej wytworne niż dawniej. Sporty 
wyrobiły w nich nagłość zwrotów, 
rozpychanie się, szybkość ruchów, 
szorstkość w sposobie  siadania, 
wstawania, wkładania okrycia i t. p. 
Przytem.,. ale to może każde poko- 
lenie mówi o następującem... mło- 
dzież nie jest uprzejmą dla star- 
szych. Mam wrażenie, że bardzo 
uświadomiania sobie dokładnie o 
obowiązkach względem siebie i o 
tem co się im, młodym obywatelom 
wyzwolonej Polski należy: mają 
wcześnie zakreśloną karjerę i swoje 
miejsce pod słońcem. ldą szybko 
i nie oglądają się za siebie. A tam, 
resztal... A niechże dożywają swo- 
ich lat, nie nasza rzecz. Może być, 
że tak trzeba, żeby szybko, jak naj- 
szybciej dorównać w pędzie reszcie 

Świata, może przedwojenne pokole“ 
nie w Polsce było zbyt teroryzowa 
ne przez rodziców i przez to wstrzy- 
mane w rozwoju swych zdolności, 
być może, z pewnością nawet, wie- 
le cennych wartości, sił, talentów 
zmarnowało się bezpowrotnie, wiele - 
cichych dramatów rodzinnych roze- 
grało się między rodzicami, którzy 
egoizmem swoim niszczyli swą pro- 
geniturę przykuwając ją do siebie, 
do swojej 'sfery zainteresowań i 
stosunków.  Dzisiejszym 
tego chyba nikt nie zarzuci. Mło- 
dzież prześcignęła ich, uzależniła, 
nauczyła się pracować na siebie bar- 
dzo wcześnie i rozporządzać swojem 
Życiem, jak sama chce. 

Objaw to w każdym! razie siły 
i żywotności, a przy tym szybkim 
rozwoju niema czasu na oszlifowa- 
nie i wyrafinowanie manjer, a może 
nawet i uczuć. Wszystko jest szyb- 
sze i prostsze. Zyskaliśmy na szcze- 
rości to, co straciliśmy na ogładzie. 
Czy tak jest lepiej czy gorzej, któż 
to rozstrzygnąć dziś potrafi, każda 
epoka życia narodu wymaga wła- 
ściwych cech i te się rozwijają in- 
styktownie, Skończyliśmy z cierpięt- 
niectwem, musi się rozhulać pewna 
rubaszność swobody. To nieunik- 
nione. Hro, 

sias | 

  

  
rodzicom | 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Tajemniczy pocisk. 

W Landwarowie przy ul. Kolejowej znaleziono 6-cio calowy pocisk 
armatni, który jedynie szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie eksplodował. 

iejscowy posterunek policji prowadzi w tej sprawie dochodzenie.. 

Zebranie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 
Ww idzie. 

W niedzielę dnia 7 kwietnia b. r. o godzinie |-ej po południu od- 
było się w Lidzie w lokalu kina „Nirwana” zebranie Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, któremu przewodniczył profesor tamtejszego gim- 
nazjum p. Borzemski. 

Wobec szczelnie zapełnionej sali pos. Jan Piłsudski wygłosił referat 
na temat projektu B.B. o zmianie Konstytucji. wysłuchany bardzo uważnie 
przez zebranych. 

Po referacie pos. Jana Piłsudskiego zabrał głos pos. Kazimierz Okulicz, 
który w obszernem przemówieniu scharakteryzował obecną sytuację poli- 
tyczną i gospodarczą w Polsce, ze szczególnem uwzględnieniem losów pro- 
jektu B. B. w Sejmie i sprawy b. min. Czechowicza. 

Grożba powodzi na prowincji. 
Ostatnie obfite opady śnieżne i odwilże spowodowały gwałtowne 

podniesienie się wody w rzekach. Jak nas informują, kilka wsi położonych 
nad Dźwiną, Wilją i Niemnem zostało zalanych. 

W niektórych miejscowościach przerwano komunikację kołową. 
Niezbyt pewne mosty na Niemnie i Mereczance zostały rozebrane. 

Oddziały saperów rozbijają zapomocą dynamitu groźne zatory, które 
utworzyły się na Wilji na terenie powiatu wilejskiego. 

„Jak u siebie w domu, bądźcie u swego Prezydenta*. 

Przed kilku dniami udała się z 
Ziemi Nowogródzkiej specjalna de- 

legacja do Warszawy, by tam zło- 

żyć hołd P. Prezydentowi i Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu. : 

Czlonek tej delegacji p. Mikolaj 
Sobolewski ze Stolpcėw, zdefinjo- 
wal swe wraženia z pobytu u P. 
Prezydenta w sposób następujący: 

„Przedewszystkiem  uderzająca 
jest łatwość dostępu do Zamku, 

jako siedziby P. Prezydenta. Wstęp 

jest wolny i niczem niekrępowany. 
Wionie z tego jakaś głęboka atmos- 
fera zaufania, łącząca | rezydenta z 
całym narodem. Słowa, jakiemi 
przyjął nas P. Prezydent — „Jak u 
siebie w domu, bądźcie u swego 
Prezydenta“—byly na tem tle dal- 
szym, serce ujmującym, wątkiem, 

zachęcającym do szczerości i pro- 
stoty w obejściu z Najwyższym 
Dostojnikiem Państwa. P. Prezy- 
dent okazał żywe i nader życzliwe 
zainteresowanie się Nowogródczyz- 
ną, oraz głęboką znajomość życia 
na kresach naszych. Zachętą do 
dalszej pracy nad rozwojem życia 
na naszym terenie, zaczerpniętą z 
uznania P. Prezydenta dotychcza- 
sowych wyników i wysiłków w tej 
pracy w Nowogródczyźnie — społe- 
czeństwo tutejsze winno przyjąć z 
radością, podwajając swe wysiłki w 
tem przedświadczeniu, że tem, u 
najwyższych władz Rzplitej nietylko 
zdobywamy sobie uznanie, ale i 
pomoc w naszej pracy oraz jaknaj- 
szersze uwzględnienie naszych po- 
trzeb”, 

Uroczyste otwarcie oddziału sądu okręgowego w Pińsku 

W dn. 6 b. nastąpiło w Brześciu 
n/B. otwarcie zamiejscowego oddziału 
sądu okręgowego w Pińsku. Otwar” 
cia dokonał w imieniu p. min. Cara, 
wiceminister Sieczkowski, przybyły 
tutaj osobiście z sekretarzem mini- 

stra i wyższymi urzędnikami mini- 

sterstwa. 

Na początku uroczystości, prezes 
sądu. okręgowego w Pińsku, p. Łuń- 
ski, odczytał pismo p. ministra Cara, 
w którem p. minister, powołując się 
na świetne tradycje m. Brześcia, ja” 

ko ogniska na szlaku handlowym 
dla wymiennego handlu ze Wscho- 

dem, które już w 1390 r. otrzymało 
od króla Jagiełły prawa magdebur- 
skie. Prawa te uzupełnione zostały 
prawami polskiemi dopóki najeżdźca 
krwawą ręką nie zniósł polskości z 

tego grodu i, jako symbol przemocy, 
zostawił twierdzę. Po odczytaniu 
tego pisma prezes sądu wzniósł 

okrzyk na cześć P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Marszałka Piłsud- 
skiego, który zebrani trzykrotnie 
powtórzyli. 

W imieniu p. ministra Cara prze” 

NOWO-WILEJKA. 

— Pożar. Onegdaj w N.-Wilejce 
przy ul. 3 Maja 17 wybuchł pożar. 
Straty są znaczne. 

WILEJKA. 

— Jak więzniowie spędzali święta 
wie kanocne. Z. inicjatywy i pod pro- 
tektoratem naczelnika tutejszego 
więzienia p. K. Adamiaka odbyło 
się w dniu powszechnej radości 
Zmartwychwstania Chrystusa Pana 
w murach więziennych przedstawie- 
nie, rozświetlając szare jednostajne 
dni przebywających tam więżniów. 

Udział w przedstawieniu wzięli 
więżniowie, wypełniając program 1 
aktową sztuczką A. Anczyca p. t. 
„Błażek Opętany", z szeregiem pieśni 
w starannem opracowaniu chóru 
więziennego, deklamacjamii muzyką, 
wytwarzając miłą i zupełnie popraw- 
ną całość, co w wysokiej mierze 
zawdzięczać należy wykonawcom, 
jak również pełnemu energji kie- 
rownictwu nauczyciela więziennego 
p. K. Bielińskiego. L. Ż. 

WOŁKOWYSK. 
— Oszalały zabójca. Onegdaj w 

Wołkowysku Kazia ierz Sikorski za- 
bił nożem swoją narzeczoną Annę 
Morczewską. Wypadek miał miejsce 
pódczas sprzeczki, która pomiędzy 
nim wynikła. Sikorskiego areszto- 
wano u sąsiada, gdzie REP bu- 
ty. Na ulicy zabójca zdołał zerwać 
kajdany i poranił nożem jednego z 
eskortujących go policjantów. „U- 
nieszkodliwiono go i osadzono w 
areszcie. 

  

Siewniczki i wypielacze ręczne | 

„PLANET Jr.” | 
jwietne narzędzie amerykańskie, nie- 

zbędne przy uprawie rzędowej warzyw 
oraz roślin pastewnych jak buraki, 
marchew itp. POLECA 

Zygmunt Nagrodzki 
9242 Wilno, Zawalna 11-a. 

mawiał p. wiceminister Sieczkowski 
i złożył podziękowanie samorządowi 
m. Brześcia w osobie prezydenta 
miasta Całunia, wojewodzie poles- 
kiemu inż. Krahelskiemu i zespolo- 
wi sędziowskiemu, wyrażając na- 
dzieję, że nowootworzony oddział 
sądu pracą swą uzyska sobie zna- 
czenie i zaufanie miejscowego spo- 
łeczeństwa. 

W imieniu miejscowej palestry 
przemawiał adwokat Orpiszewski, 
który zapewnił p. wiceministra i ma* 
gistraturę sądu, że miejscowa pa” 
lestra dołoży wszelkich starań, aby 
w tych ciężkich warunkach, jakie 
istnieją na Kresach, zgodnie praco- 
wać nad rozwojem sądownictwa pol- 
skiego na Kresach, trzymając się 
dewizy: „Bóg. Ojczyzna i Honor*. 
W imieniu miasta i okolicy dzięko* 
wał prezydent m. Brześcia n/B. Całuń. 

Na zakończenie prezes sądu o- 
kręgowego odczytał depesze ' hoł- 
downicze, które zebrani postanowili 
wysłać do P. Prezydenta Mościc- 
kiego, Marszałka Piłsudskiego i min. 
Cara. 

  

Popis urzniów Żydowskiego |ast- 
‚ 1 Kizyrzneg. 

W d. 6 kwietnia odbyl się popis 
uczniów Żydowskiego Instytutu Mu- 
zycznego; program zawierał forte- 
pjanowe i wokalne utwory wyko- 
nane przeważnie przez uczniów 
młodszego kursu. 

Ogólne wrażenie z wieczoru do- 
datnie; widać że Instytut posiada 
dobry personel pedagogiczny, i od- 
powiedni „materjał* uczniowski. 

Pierwszy dał się odczuć w rytmicz- 
nem i pewnem zachowaniu strony 
formalnej wykonanych  utwotów, 
drugi zaś dał dużo zamiłowania te- 
go głównego czynnika i bodźca w 
każdej sztuce, staranności i wrodzo- 
nej muzykalności. 

Z poszczególnych uczniów nale- 
ży, wymienić Trocką (ucz. prof. 
Girszowiczowej), która muzykalnie 
i subtelnie akompanjowała prawie 
wszystkim śpiewakom i na zakoń- 
czenie świetnie odegrała poloneza 
fis moll Chopina oraz uczenice te- 
goż profesora Wajsztejnównę i Hal- 
perównę. Dobrze odegrała sonatę 
A dur Szuberta ucz. prof. Kowar- 
skiej Misułowinówna, jak również— 
| część mendelsonowskiego Koncer- 
tu ucz. prof. „Makowerówny—Gor- 
donówna. 

e śpiewaków wyróżnia się Lej- 
zerowicz, posiadający ładnie brzmią- 
cy i już dobrze postawiony tenor, 
Karpówna mająca nieduży, lecz do- 
brze opracowany głos i Kowarski, 
chociaż jeszcze niezupełnie potężny 
jako baryton, lecz już mogący po- 
prawnie wykonać trudną arję z op. 
„Książę Igor“ Borodnika wszycy 
trzej uczniowie prof. Krużanki świad- 
czą najwybitniej o talencie pedago- 
gicznym i pracy ich profesora 

Bardzo muzykalnie odśpiewał dwa 
utwory Gelbarta Szerenzon, ucz. 
prof. Igdal. Cis, 
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Šroda literacka. 
Oczywišcie nazwisko p. Kaden- 

Bandrowskiego przyciągnęło dużo 
osób, mimo że już o południu sły- 
szeli w Lutni Wilnianie świetnego 
mówcę, laureata nagrody literackiej, 
autora Czarnych Skrzydeł. 

Pięknie przybrana sala i wybo- 
rowa publiczność, radio nastawione, 
bohater dnia nadchodzi. Podwójnie 
serdecznie witają go zebrani cywile 
i wojskowi, wszak to nietylko sław- 
ny dziś autor, ale i zdobywca Wilna 
w 1919 r., pierwszy tego zdarzenia 
dziejopis. 

P. Kaden-Bandrowski prócz nie- 
pospolitej swady i wartkiej, dosko- 
nale zbudowanej mowy, używa wy- 
mownych gestów, które podkreślają 
jego pełne namiętnego przekonania 
argumenty. Posiada przytem plasty- 

ę słowa i maluje obrazy, przesuwa 
je przed oczami słuchaczów. 

W krótkiej przemowie, dał nam 
nową i żywą charakterystykę  Mic- 
kiewicza—Chopena—Wyspiańskiego 
i Piłsudskiego, jako wykładników 
ducha narodowego, emanację sił 
narodu w niewoli, który tej niewoli 
znieść nie chciał i nie mógł, a mi- 
łość do swobody i Ojczyzny zaświad- 
czał przez usta wieszczów. 

Dla tej manifestacji wpółświado- 
mie błąka się Mickiewicz po obsza- 
rach Rosji i Europy, dla tej idei 
rusza z Legjonem włoskim i na 
Wschodzie siłę zbrojną organizuje. 
Tej miłości gra o Polsce Chopen 
wobec angielskiej pary królewskiej 
swe mazurki, w tę ideę wpatrzony 
Wyspiański prorokuje o Polsce wol- 
nej, a te wszystkie porywy, walki, 
dążenia przejął, skoncentrował i 
w realny czyn zamienił Marszałek 
Piłsudski. 

W dyskusji, która potem nastą- 
piła, z braku czasu, brali tylko udział 
prof. Pigoń zarzucający Czarnym 
Skrzydłom zbyt czarne barwy, i brak 
ewolucji w duszy bohaterów, oraz 
prof. Limanowski, jak zawsze, en- 
tuzjastycznie omawiający aktualny 
przedmiot. Poczem odpowiadał p. 
Kaden-Bandrowski, tłomacząc z miłą 
otwartością pobudki swoich utworów 
i takiego a nie innego ich ujęcia. 

Na zakończenie dziękowała za 
miłe wrażenia z odczytów p. Ma- 
siejewska, zaznaczając, że prawdzi- 
wy talent, choćby największy, nie 
jest „wielki* w stosunku do bliźnich 
i to pozwala przebywać z p. Kaden- 
Bandrowskim w tak miłej, swobod- 
nej atmosferze. Zebrani rozeszli się 
szybko, gdyż autor spieszył do Legjo- 
nistów, chcących się dawnym kolegą 
nacieszyć. 

Odczyty p. Kaden-Bandrowskie- 
go, jak i rozmowa z nim dają wra- 
żenie żywiołowej siły jego poglą- 
dów, wielkiej zasobności materjału 
pisarskiego, dające nam nadzieję, że 
jeszcze nie jedno ciekawe dzieło z 
pod jego pióra otrzymamy. Jego 
tourneć po Polsce, z pewnością 
spopularyzuje go równie szczęśliwie 
jak jego dzieła, ponieważ równie 
dobrze mówi, jak pisze. 

Hro. 

1 Federacji Związku Obrońców Ojczyzny. 
Dnia 24 marca r. b. w lokalu 

klubu emerytów wojskowych w Wil- 
nie ul. Ostrobramska Nr. 8 odbyło 
się zebranie organizacyjne Związku 
b. uczestników powstań narodowych 
okręgu wileńskiego. W zebraniu 
uczestniczyło około 60 osób w licz- 
bie których byli i przedstawiciele 
miejscowych  organizacyj wojsko- 
wych. 

Do zarządu wybrano p.p. ppł. 
Bobiatyńskiego Stanisława prezesem, 
Majewskiego Edwarda i Filemono- 
wicza Kazimierza  wiceprezesami, 
Swiechowskiego Bronisława sekre- 
tarzem i Kiełmucia Macieja skarb- 
nikiem, p. p. Szumańskiego Włady- 
sława, omaszewicza Aleksandra 

i Bukowskiego Stanisława do komisji 
rewizyjnej. 

W celu zapoznania szerszego ogółu 
z powstałym Związkiem na terenie 
Wileńszczyzny podajemy podstawy 
i ideologję organizacji. Związek b. 
uczestników powstań narodowych 
egzystuje na terytorjum Rzeczypo- 
spolitej Polskiej od r. 1927, wchodzi 
w skład federacji Związku Obrońców 
Ojczyzny i ma na celu zrzeszenie 
wszystkich tych, którzy przyczynili 
się do powstania Odrodzonej Polski 
bądź z orężem w ręku jednostki, 
oddziały ochotnicze, partyzanckie, 
bądź udzielając skutecznej pomocy 
armji polskiej. 

Związek b. uczestników powstań 
narodowych pragnie zjednoczyć 
wszystkich nie mających możności 
przynależenia do egzystujących już 
organizacyj wojskowych, vie wyklu- 
cza jednak członków tych ostatnich, 
jak również sympatyków i człon- 
ków wspierających, którzy, być mo- 
że, dziś zawdzięczają b. uczestnikom 
powstań narodowych swój byt, ma- 
jętność a może i życie. 

Nadto Związek ma na celu har- 
towanie ducha narodowego tudzież 
pomoc moralną i materjalną i dobro- 
byt swoich członków przez stworze- 
nie wspólnemi siłami placówek pracy. 

Siedziba związku b. uczestników 
powstań narodowych mieści się 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 4, 
m. 4. Biuro czynne codziennie od 
godz. 11—13 i od 17—19. 

Inne pisma proszone są o prze- 
druk. 

WILEŃSKI 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicznege 

U. S. B. z dnla 8/IV— 1929 roku. 

Cišnienie 
| 757 średnie w 

milimetrach 

Temperatura —»c 
średnia 

Opady w 
milimetrach į 12 

Wiatr 
Ga ai Północny 

Uwagi: Poehmurno, śnieg 

Minimum: — 300. 

Maximum: —00C. 
Tendencja barometr. Wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— Muzyka kościelna. Ojciec św. 
Pius XI przypomniał duchowieńst- 
wu o konieczności roztoczenia więk- 
szej opieki nad muzyką i śpiewem 
gregorjańskim. 

URZĘDOWA 
— Dskoracja ścian w urzędach 

państwowych. Wileński urząd woje- 
wódzki otrzymał okólnik, którym 
władze centralne normują sprawę 
dekoracji ścian w poczekalniach i 
biurach urzędów administracji о- 
gólnej. 

Okėlnik jest dalszym ciągiem 0- 
kólników ministerstwa spraw we- 
wnętrznych, zmierzających do urzą- 
dzenia biur. Poprzednie okólniki do- 
tyczyły mebli, czystości w lokalach 
i oświetlenia. 

MINISTRA! 

— Zamknięcie hoteli. Wileńskie 
starostwo grodzkie zarządziło zam- 
knięcie hotelu „Plaż* przy ul. Bi- 
ua 11 orez pokojów umeblowa- 
nych New-Jork (W.-Pohulanka 7) ze 
względu na antysanitarnu ich stan, 
jaki został stwierdzony podczas lu- 
stracji sanitarnej, 

MIEJSKA 

— Zjazd statystyków miejskich. 
W dniach 26 i 27 b. m. odbędzie 
się w Warszawie zjazd statystyków 
miejskich. Obrady zjazdu związane 
są z pracami przygotowawczemi do 
powszechnego spisu ludności, jaki 
się odbędzie w roku 1930. 

Z ramienia magistratu m. Wilna 
na zjazd wydelegowany został kie- 
rownik wydziału statystycznego p. 
T. Nagurski. 

— Świetlice przy szkołach po- 
wszechnych, Na wczorajszem posie” 
dzeniu magistratu między innemi 
wysunięty został wniosek przedłu” 
żenia okresu  subwencjonowania 
Związku popierania pracy społecz- 
nej kobiet na prowadzenie świetlic 
przy szkołach powszechnych. Wnio- 
sek został zaakceptowany. 

W związku z powyższem šwiet- 
lice przy szkołach powszechnych 
będą do końca bieżącego roku szkol- 
nego prowadzone nadal przez Zw. 
pop. pr. sp. kob. 

rozpoczęciem zaś nowego roku 
szkolnego świetlice przejmie magi- 
strat pod własny zarząd. 

— Place sportowe dla młodzie- 
ży szkolnej. Prezydjum magistratu 
łącznie z komitetem wychowania fi- 
zycznego powzięło myśl wyszukania 
w Wilnie specjalnych terenów pod 
urządzenie placów sportowych dla 
dzieci szkół powszechnych. W pierw” 
szym rzędzie uwaga zostanie zwró- 
сопа na dzielnice, w których do- 
tychczas brak było tego rodzaju 
placów. 

SAMORZĄDOWA 

— Konferencja starostów w u- 
rzędzie wojewódzkim. W. poniedzia- 
łek dnia 8-go kwietnia odbyła się w 
urzędzie wojewódzkim pod przewod- 
nictwem p. wojewody Raczkiewicza 
zwyczajna konferencja starostów, w 
której prócz wszystkich starostów 
wzięli udział naczelnicy zaintereso- 
wanych wydziałów urzędu woje- 
wódzkiego, t. j. wydziału rolnictwa 

i wydziału pracy i opieki społecz- 
nej, dyrektor tutejszego oddziału 
Banku Rolnego i reprezentanci or- 
ganizacyj rolniczych. 

Omówione szczegółowo i załat- 
wiono następujące sprawy będące na 
porządku dziennym: plan wycieczek 
rolników mna Wystawę Powszechną 
w Poznaniu. Sprawozdania starostów 
o przebiegu akcji wiosennej pomocy 
siewnej jako też o przebiegu akcji 
dożywiania ludności dotkniętej klę- 
ską nieurodzaju. Sprawy sanitarne 
w związku ze zjazdem lekarzy po- 
wiatowych województwa wileńskie- 
go (zreferowane przez dr. Rudziń- 
skiego). Sprawy związane z uroczy- 
stością 10-lecia oswobodzenia Wilna. 

UNIWERSYTE! 

— Nagrody uniwersyteckie z fun- 
duszu im. Marszałka Piłsudskiego. Se- 
nat Uniwersytetu Stefana Batorego 
uchwałą z dnia 22. II. b. r. przy- 
znał nagrody pieniężne za prace na- 
ukowe następującym asystentom: 

1) p. Marji Racięckiej, p. o. st, 
asystentce katedry zoologji, za pra- 
cę p. t.: a) „O unerwieniu skrzydeł 
u Rhopalocera*, b) „Poczwarka Neu- 
ronia phalaenoides L. 

.  2)dr. Dominikowi Ważewskiemu. 
p. 0. as. młodszego katedry chemji 
nieorganicznej za pracę, p. t. „Sur 
la conductibilite electrique des aci- 

„KRONIKA 
des: chlorhydrigue, bromhydrigue et 
iodhydrique et sur la mobilite du 
Lion H--*, 

8) dr. Wiktorowi Sukiennickiemu, 
p. 0. st. asystenta katedry prawa 
międzynarodowego za pracę p. t. 
„Podstawa obowiązywania prawa na- 
rodów*. 

4) p. Józefowi Rybickiemu, st. 
asystentowi katedry filologji klasy- 
cznej za pracę p. t. „Les enigmes 
latines de Jean Kochanowski". 

Nagrody powyższe zostały wy- 
łacone z odsetek od „Funduszu im. 
arszałka Piłsudskiego* powstałego 

z darów Marszałka Piłsudskiego na 
poplėrėnja pracy naukowej asysten- 

Ów. 

WOJSKOWA 

— Podziękowanie. Zarząd okręg, 
Związku Leg. Pol. w Wilnie składa 
tą drogą serdeczne podziękowanie 
panu dowódcy i korpusowi oficer- 
skiemu 5 ego p. p. Leg., panu do- 
wódcy i korpusowi oficerskiemu 3-ego 
p. sap., Oraz wszystkim organiza- 
cjom, którzy przesłali zarządowi ży: 
czenia świąteczne. 

K 1 STOWARZYSZEŃ 
— Sekcja szkolna przy Zw. Prac. 

Kom. i Inst. Użyt. Publ. Zarząd Zw. 
Pr. K. i Inst. Užyt. Publ. w Polsce od- 
dział w Wilnie podaje do wiadomo- 
ści, że przy tymże Zw. została zor- 
ganizowana sekcja szkolna. 

Sekretarjat czynny codziennie od 
godz. 5—7 popoł. przy ul. Wielkiej 
N 84. 

— Zebranie Zw. dr. kupców chrześ- 
cijan. W dniu 7-go b. m. w lokalu 
przy ul. Zawalnej 1 m. 4 odbyło się 
zebranie kolejne członków Związku 
drobnych kupców chrześcijan. Licz- 
ni zebrani po rozważeniu tych 
wszystkich trudności, jakie obecnie 
piętrzą się przed handlem polskim 
w Wilnie, postanowili założyć hur- 
townię na zasadach spółdzielczych. 
Udział wynosi 60 zł. Projekt powyż- 
szy spotka się z uznaniem tak w 
sferach kupiectwa jak i konsumen- 
tów, gdyż ten jedynie daje możność 
sprzedać dobry towar i wiele taniej, 
niż w innych sklepach niezrzeszo- 
nych, ponieważ w tym wypadku po- 
mija się długi łańcuch kosztownego 
pośrednictwa. Pierwsze zebranie or- 
ganizacyjne zostało wyznaczone na 
dzień 14 go b. m. na godz. 5 wiecz. 
w lokalu przy ul. Zawalnej 1 m, 4. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Ż T-wa Pszczelniczego Z, Wi- 
leńskiej. W dniu 12 kwietnia b. r, 
(piątek) odbędzie się o godzinie 5 po 

oł, w lokalu gimnazjum im J. Le- 
ewela (ul. Miokiawiega 38) zawodo- 
we miesięczne zebranie pszczelarzy, 
na którem będą wygłoszone refera- 

bi przez p. p. inż. Pawłowskiego, 
eodora  Rembalskiego, referenta 

pszczelnictwa przy ministerstwie ko- 
munikacji, oraz p. A. Zalęskiego, in- 
struktora pszczelnictwa przy naczel- 
nym związku. Organizacyj Pszczel- 
niczych. 

iPszczelarze oraz miłośnicy pszczel- 
nictwa proszeni są o jak najliczniej- 
sze przybycie. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekar- 
skie. We środę dnia 10. IV. .r. b. o 
godz, 8-ej odbędzie się w lokalu 
własnym (Zamkowa 24) posiedzenie 
naukowe 2 następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) odczytanie protokółu, 2) pokaz 
chorych, 3) dr. Żabko- Potopowicz— 
O mleku zakwaszonym w djetetyce 
dziecięcej, 4) prof. dr. K. Opoczyń- 
ski — Uwłosienie tułowia jako, dia- 
gnostyczna cecha płciowa i jego 
przypuszczalna zależność od gruczo- 
łów wewnętrznego wydzielania. 

— 85-lecie działalności: prof. As- 
kenazego. Pod tym tytułem odbył 
się w Wilnie dnia 7 b. m. zorgani- 
zowany przez Towarzystwo im. Ber- 
ka Joselewicza odczyt d-ra A. Hirsch- 
berga w lokalu Stowarzyszenia Tech- 
ników. 

Do stołu prezydjalnego zostali 
zaproszeni, przybyli specjalnie w celu 
uczczenia prof. Askenazego p. Hele- 
na Romer-Ochenkowska — wicepre- 
zes związku Literatów, p. Czesław 
Jankowski —prezes Syndykatu Dzien- 
nikarzy i p. prof, St. Kościałkowski— 
wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. 

Publiczności ze sfery inteligencji 
zebrało się wiele, pragnącej przez 
liczny udział w odczycie zamanifes- 
tować uznanie zasług  nauko- 
wych i politycznych (na terenie Li- 
gi Narodów) prof. Askenazego. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Bezrobocie. Podług ostatnich 

danych statystycznych stan  bezro- 
bocia na terenie m. Wilna przed- 
stawia się w cyfrach następujących: 
robotników metalowych — 227; bu- 
dowlanych — 664; innych wykwali- 
fikowanych — 938; niewykwalifiko- 
wanych — 1946; pracowników umy- 
słowych—641 i robotników rolnych 
— 59. 
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Razem w ewidencji Państw. U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy  zareje- 
strowano — 4470 bezrobotnych, w 
tej liczbie mężczyzn — 8844 i ko- 
biet — 1121. 

W porównaniu z tygodniem po- 
przednim bezrobocie na terenie Wil- 
na zwrosło o 74 osoby. 

SPRAWY LITEWSKIE. 

— Zebranie Litewskiego T-wa Na- 
ukowego. W niedzielę odbyło się do- 
roczne zebranie Lit, T-wa Naukowe- 
go pod przewodnictwem p. St. Ma- 
tjoszajtisa z udziałem około 100 osób. 

Na posiedzeniu wygłosili refera- 
ty bawiący podczas feryj wielkano- 
cnych w Wilnie goście z Kowna. 
Prof. Michał Birżyszka mówił na te- 
mat ludoznawstwa, brat zaś jego 
Wacław, bibljotekarz uniwersytetu 
kowieńskiego miał pogadankę z za- 
kresu bibljografji., Wreszcie znany 
w Wilnie malarz—kubista W. Kaj- 
ruksztis wygłosił odczyt p. t. „Zna- 
czenie sztuki pierwotnej dla sztuki 
współczesnej". Odczyt był ilustrowa- 
ny przezroczami. 

Po złożeniu sprawozdania przez 
ustępujący zarząd T-wa dokonano 
wyborów nowego zarządu, Wybrani 
zostali p. p. Szyksznis, Untulis, dr. 
Olsejko, dr. Sztapelis, Karazija, Mat- 
joszajtis i ks. A. Wiskont. 

SPRAWY ŽYDOWSKIE 

— Funkeje Wyznaniowej Gminy Žy- 
dowskiej. Przed kilku dniami p. sta- 
rosta grodzki zawezwał do siebie pre- 
zesa zarządu Wileńskiej Wyznanio- 
wej Gminy Żydowskiej, p. Kruka i 
omówił z nim szereg spraw związa- 
nych z działalnością tej gminy. 

Pan starosta przedewszystkiem 
zwrócił uwagę, że do czasu otrzy- 
mania okólnika ministerjalnego szcze- 
gółowo określającego czynności, Gmi- 
na ma prawo zajmować się wyłącz- 
nie działalnością organizacyjną, inne 
zaś czynności, które Gmina dotąd 
pełniła, nie będą nadal tolerowane. 

Dalej p. starosta zaznazył, że Gmi- 
na Żydowska musi w najkrótszym 
czasie wybrać 3 rabinów, któryby 
byli zastępcami naczelnego rabina. 

RÓŻNE 
— Qzyj rewolwer? 29 ub. m. w 

pociągu pośpiesznym Nr. 707 pomię- 
dzy st. kol. Dukszty, a st. kol. Tur- 
monty został znaleziony przez Ne- 
wilsona Nauma, obywatela łotew- 
skiego, rewolner N. 552.027 syst. 
browning belgijski w żółtym skórza- 
nym futerale. 

Wspomniany rewolwer, jak 0- 
świadczył znalazca, miał pozostawić 
mężczyzna, który wsiadł 'do pociągu 
Nr. 707 w Grodnie, a wysiadł w 
Wilnie. Rewolwer znajduje się na 
przechowaniu w komisarjacie P. P, 
w Turmontach. 

— Uwadze publiczności. Księgar- 
nia i wypożyczalnia Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej Z. W. znajdują się przy 
ul. Ludwisarskiej 1, róg Wileńskiej. 
Księgarnia posiada na składzie wszel- 
kie nowości literackie oraz podręcz- 
niki szkolne, również i skład mater- 
jałów pisemnych. 

— Zabawa dla dzieci przedszkola 
P. M. S. W niedzielę 7 kwietnia w 
lokalu Macierzy Szkolnej przy ul. 
Turgielskiej 12 odbyła się zabawa 
dla dzieci w wieku p ZE 
zorganizowana przez tamtejsze Koło 
z inicjatywy kierowniczki przedszko- 
la p. Karoliny Konopińskiej, 

Został odegrany przez milusin- 
skich z przedszkola obrazek scenicz- 
ny p. t. „Królowa bajki*, następnie 
wystawiono żywy obrąz, odbyły się 
śpiewy i deklamacje. 

Miłe wrażenie robiły 4 —5 letnie 
artyści w swych fantastycznych 
strojach, dając chlubne świadectwo 
kierowniczce przedszkola, która po- 
trafiła wyrobić w tej drobnej dziat- 
wie, zręczność, śmiałość i poprawną 
dykcję. 

Na zakończenie pod kierownie- 
twem p. ORC odbyły się gry 
i zabawy dla licznie zebranej dziat- 
wy. Rej wodzili wychowańcy przed- 
szkola. Uważny obserwotor, przyglą- 
dając się zabawom, miał możność 
odróżnić dzieci uczęszczające do 
przedszkola od dzieci przybyłych, 
gdyż zachowanie się pierwszych 
dużo świadczyło o pożytecznych wpły- 
wach przedszkola. W czasie zabawy 
przygrywała orkiestra dęta. 

— Dary dla dzieci Domu Wych. im. 
Marszałka Piłsudskiego, W m. marcu 
oraz okresie świątecznym zostały zło- 
żone następujące dary dla dzieci 
Domu Wych. im. Marszałka Piłsud- 
skiego na Antokolu. 

Pp., Aniela Sztrallowa słodycze 
w dn. 19/II1. H. St. mjr. Proficowie 
20 zł., Marja Truszkowska 15 zł., St. 
Aleksandrowiczówna skórę na buci- 
ki i drobiazgi, biuro ogłoszeń S. Ju- 
tana z Niemieckiej 4 tort na święta 
(za pośredn. p.K. Lubońskiego). Człon- 
kowie „Rodziny Wojskowej* złotych 
9 gr. 80 

Zarząd „P.Z.P.“ dziekuje serdeoz- 
nie wszystkim laskawym ofiarodaw- 
ze za Ich pamięć o potrzebach za- 
ładu. 

Popierajcie Ligę Morską! 
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Echa napadu na urzędnika skarbowego. 
Jeden z napastników został ujęty. 

Dochodzenie w sprawie napadu na ulicy Zawalnej, ofiarą którego 
padł urzędnik skarbowy p. Szubert podczas zabierania fałszywych ksiąg 
w sklepie z owocami Gołomba zdołało ustalić, że jednym z członków 
bandy był niejaki Izaak Szwarc (Ponarska 47), którego nocy onegdajszej 
aresztowano i osadzono w areszcie. 
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TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Włamanie*. Jutro — „Wlamanio“ 
A. Grzymały-Siedleekiego w premjerowej 
obsadzie. 

Poezętek o godz 20-ej. 
Bilety sprzedaje weześniej „Orbis* a od 

godz. 17 ej kasa teatru. 
— „Złota kaczka*. W sobotę, dnia 13 

b. m. po raz drugi barwne i pełne humoru 
widowisko dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
p. t. „Złota kaczka*. 

Bilety są do nabycia w „Orbisie*. Po- 
czątek o godz. 4 m. 30. 

REDUTA (za prowincji). 
— Dziś w Włodzimierzu-Wołyńskim ko- 

medja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn war- 
szawski" z Stefanem Jaraczem w postaci 
Hertmańskiego, 

Kieczkowska w Reducle, 
W dniu dzisiejszym — przypominamy 

odbędzie się jedyny występ pieśniarki na- 
szej Toni Kleczkowskiej, która stworzyła 
nowy rodzaj sztuki międzynarodowej, wy- 
konując przepiękne piosenki, posługując się 
mimiką i tańcem, oraz bogatymi kostju- 
mani. 

Akompanjuje znany nasz pianista Zy- 
gmunt Dołęga. Przed każdą piosenką cu- 
dzoziemką artysta Reduty p. Jerzy Kar- 
bowski zaznajomi publiczność z treścią i 
charakterem utworu. 

Reszta biletów w „Orbisie* i przy kasie 
Reduty. Początek o godz. 8 wieczór. Z 
pięknem wieczoru łączy się i cel pożyteczny, 
gdyż dochód pójdzie na ochronki Związku 
Bracy Obywatelskiej Kobiet. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 
— Prawdziwy humor tryumfuje, taki 

tytuł możnaby dać komedji M Hemara 
„Dwaj panowie B*, a to ze względu na c0- 
dziennie pełną widownię, oraz niekłamaną 

= za —————— 

+ * Od dni do 9 kwietni 
Kim Miejskie 106 Ę bė Gd: 

wyświetlane filmy: 
kulturalno- oświatowe 

SALA MIEJSKĄ 
Ostrobramska 5. 

KINO - TEATR Dziś! — — 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Kino POLONJA 
MICKIEWICZA 22.   

Dziś dramat 
salonowo - ero- 

wesołość, jaka panuje od poezątku do koń- 
ca tego wyjątkowego widowiska. 

— Dziś „Dwaj panowie B*. 
— „Samolot Nr 13*. Pragnąc wystawić 

jaknajwięcej sztuk rdzennie polskich, które, 
nawiasem mówiąc spotykają się z najlep- 
szem przyjęciem i powodzeniem, Teatr Pol- 
ski przystąpił do prób z jednej z najzaba- 
wniejszych, jakie się w Ostatnich cząsach 
ukazały, krotochwil pólskich—Marynowskie- 
go p. t. „Samolot Nr 13*, z galerją najza- 
bawniejszych typów współczesnych. Jest to 
pierwsza komedja utalentowanego autora, 
która. dzięki swym wielkim walorom ko- 
mieznym, zjednała autorowi nielada rozgłos. 

Wystawieniem „Samolotu Nr 13“ prze- 
ścigamy Warszawę, gdzie ta krotochwila 
ukaże się dopiero za dwa miesiące. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 
Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

WTOREK, dn. 9 kwietnia 
11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjaekiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteoroligi- 
czny. 15.10—15.35. Transmisja z Warszawy. 
Odczyt dla maturzystów „Francja i Polska 
w rozwoju dziejowym*. 16.00—16.20 Odczy- 
tanie programu dziennego, repertuar teat- 
rów i kin 1 chwilka litewska. 16.20—16.40. 
Kurs języka włoskiego. Lekcja—41. 16 40— 
17.00. „Mała skrzyneczka* — listy dzieci, 
1740—17.25. Transmisja z Warszawy. Odczyt 
17.25 — 17.50. Transmisja x Poznania. 
„Profile artystyczne — Władysław Orkan" 
odezyt. 17.50-18.05. Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 18.05—18.30. „O Pani dla Pani*. 
18.35.—18 50. Reeytacje poezyj p. Kazimiery 
Zawistowskiej. 18.50—19.1). Muzyka z płyt 
gramofon. 19.10—19.20. Odczytanie programu 
na dzien następny i komunikaty. 19.20. 
Transmisja z Katowie. Opera. Po transmisji 
komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy 
i inne, oraz „Spacer detektorowy po Europie*, 

Film upajający jak wino! Piękny jak miłość! Płomienny jak krew cygańska! — — 

RAPSODJA WĘGIERSKA 
leństw... Noc rozkoszy. Wspaniała obsada: kusząca piękna LIL DAGOWER rozkoszny kwiat Ч 
i bożyszcze kobiet WILLI FRITSCH. Wszechświatowy sukces rekordowy. Seansy o godzinie 4, 6, 6 i 10.15. 

CZAR SCENY --.-.: 

— < ramia 

ludzi Jak gdyby ludzie. 
YERA REYNOLDS i KENNETH THOMSON. Współgrają cztery cudne tresowane psy. Nad program: 

wody narciarskie w Wilnie w 1929 r.*. 2) „O rety komornik*! kom. w 3 akt. 
Początek seansów od godziny 4-ej. B Н za a ai 
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KURIER 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Student Jugosłowiański Stlbor wzywa 

do Wilna mistrza Polski Sztekkera. 

Rezultat z niedzieli i poniedziałku był 
następujący: 

Przed walkami przybył fenomenalny 
zapaśnik-amator z Chorwacji student Seibor, 
1 oświadczył, że czeka na ringu wileń-kim 
na Sztekkera i prosił, by kierownictwo 
turnieju powiadomiło o tem Sztekkera. 

Walka Pooschoffa z Wolkem i murzyna 
Siki z Garkowienką, w pierwszem starciu 
po 20 min. rezultatu nie dała, 

Niemiec Kóhler w 7 min. pokonał Gór- 
skiego. ь 

Skandalem skończyła się decydująca 
walka Szczerbińskiego z brutalnym Motyką. 
W 33 min. Szezerbiūski silnie pchnięty 
przez Motykę padł głową o słupek. Walkę 
na chwilę przerwano. Po kilku minutach 
Szczerbiński wyraził gotowość podjęcia dal- 
szej walki Wówczas Motyka dopadł słania- 
jącego się jeszeze Szezerbińskiego i powalił 
na łopatki. 

Wczoraj przed walkami Szozerbifski 
założył ostry protest, żądając unieważnienie 
porażki. 

Sędziowie jednak porażki jako regula- 
minowej niezanulowali i przyznali natomiast 
Szczerbińskiemu walkę rewanżową. 

Walki Kóhlera z Petrowiczem i Poos- 
ehoffa ze Szezerbińskim po 20 min. nie ro- 
zegrano. 

Fenomenalny student Stibor gorąco 
oklaskiwany, pokonał już w l-ną min. wie- 
deńczyka Marko. 

Garkowienko w decydującym spotkaniu 
w 29 min. pokonał brutalnego Motykę, w 
chwili gdy Czech kłócił się z arbitrem. 

Należy dodać, że Motyka zgłosił się na 
mecz bokserski z Marko. 

Dziś we wtorek, walczą: Wolke— Motyka, 
Stibor—Górski, murzyn Siki — Petrowicz 1 
decydująca Pooschoff—Kóhler, 

W IL EŃ S.K I 

SPORT. 
Ósmy i dziewiąty dzień turnieju 
gier sp. Ośrodka W. F. Wilno. 

W ósmym i dziewiątym dniu tur- 
nieju gier sportowych Ośr. W. F. 
Wilno rozegrano następujące spot- 
kania: 

Siatkówka. 

Ognisko—Siła (zesp. męskie) 30:21 
(15:9). Ognisko przy minimalnej 
przewadze uzyskało zwycięstwo. 
Poziom gry naogół dość słaby. 

Ognisko— Siła (zesp. żeńskie) 30 : 13 
(15:6). Słabsza niż zwykle gra dru- 
żyny żeńskiej Ogniska. 

Ognisko— Makabi (zespoły męskie) 
30:21 (15:9). Do przerwy przewaga 

Ogniska. Po pauzie Makabi była 
lepszą. 

Korzykówka. 

Ognisko — Siła (zespoły żeńskie) 
16:13 (9:8). Gra prawie równorzęd- 
nych zespołów. W ognisku lepsza 
dyspozycja strzałowa. 

Makabi— Harcerki (zespoły zeńskie) 
20:8(14:3). Znaczna przewaga dru- 
żyny Makabi. która przez cały czas 
gry miała inicjatywę w swych rę- 
ach. W drużynie harcerek braki 

taktyczne i techniczne. 
Ognisko — Pogoń (zespoły męskie) 

29:20 (10:14). Wynik tego meczu 
stanowił sensację dnia, gdyż Pogoń 

stawiła nadspodziewanie silny opór 
prowadzącemu w turnieju zespołowi 
Ogniska i bliską była zwycięstwa. 
Do przerwy drużyna Pogoni góro- 
wała nad przeciwnikiem—po pauzie 
natomiast Ognisko wyzyskało zmę- 
cżenie graczy Pogoni i uzyskało 
przewagę. 
' Gra nadzwyczaj żywa i intere- 
sująca. 

4. Z. S. — Siła (zespoły męskie 
87:11 (24:4). Jak było do przewi- 
dzenia zwyciężył zespół Akademicki 
górujący nad Siłą przedewszystkiem 
lepszymi strzałami. Siła taktycznie 
niezła, grała b. ambitnie i uzyskała 
honorowy wynik. 

Przesunięcie terminów biegów 
naprzełaj. 

Biegi naprzełaj, które miały się 
odbyć w dniach 7-IV b. r. odbędą 
się w niedzielę dnia 14-IV b. r. 
w tych samych godzinach. Przesu- 
nięcie terminu nastąpiło z powodu 
złych warunków atmosferycznych. 

Zebranie w Ośrodku W. F. 
Zebranie kolegium sędziów O. 

Z. L. A. odbędzie się w środę dnia 
10-IV b. r. o godzinie 19 w sali 
konf. Osr. W. F. Wilno. 

Na wileńskim bruku. 
— Kronika policyjna. W ciągu 

ubiegłej doby na terenie Wilna za- 
notowano 148 rozmaitego rodzaju wy- 

Nr. 81 1426) 

padkėw“ z czego 42 wykroczeń ad- 
ministracyjnych. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Lej- 
zorowi Gilerowiczowi (Kolejowa 11) 
skradziono z mieszkania 730 zł. w 
gotówce. 

— Porucznikowi Sokalskiemu 
(Kalwaryjska 93) wyniesiono z miesz- 
kania garderobę wartości 1000 zł. 

— Mejerowi Borzakowi (Wileń- 
"ska 23) skradziono maszynę do pi- 
sania wartości 80 dolarów. 

— Zgnęła pieczątka urzędu kon- 
troli skarbowej. W niewyjaśnionych 
narazie okolicznościach w urzędzie 
inspektora kontroli skarbowej Il re- 
wiru skradziono pieczątkę okrągłą. 
Dochodzenie prowadzą władze poli- 
cyjne. 

— Zginął chłopak. Wyszedł z do- 
mu iwięcej nie wrócił Edward Aże- 
row, lat 9 (z. Carycyński). 

— Wypadek autobusowy. Na ulicy 
awalnej autobus potrącił idącego 

przy wozie Franciszka Barszczew- 
skiego z Rzeszy, który uległ ogól- 
nym potłóczeniom. 

  

M Liuka a ASS 
SIEW Mi! 

RZĘDOWE, RZUTOWE IDO 
NAWOZOW SZTUCZNYCH 

poleea 

Zygmunt Nagrodzki _ 
Wilno, ul. Zawalna 11-a, 8   

ORO PROJ DAOBUA BT PAJAC DCRAPTREWANAANA 

      

  

Wzruszający dramat 

dwojga sere. Aktów 8. 

W rolach głównych: 
1) „Wielkie za- 

Kasa czynna od godziny 3 m, 30. 
— Następny program: „BANDYTA“. 

DZIŠ! 
Dramąt erotyczny 

przeżyć, wrażeń i 

miłości. Noc sza- 
DITA PARLO 

BEBE DANIELS „só., ADOLF MENJOU ixx, LEWIS STONE 
Nad program: „Tygodnik aktualny Nr 1“ 

  

LOSY 
do 1 klasy 19 Pol. Lot. Państwowej 

już są do nabycia 

w największej najszczęśliwszej koloktórze 

| 
WINO, NIEMIECKA 35. — TEL, 13-17 

„lil 
P. K. 0. 80928 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40 

Szezęśliwym wybrańcom Fortany w V-ej 
Klasie 18-ej Polskiej Loterji Państwowej 

wypłacamy 

  

  EOOEEKAOECEEOCEGA 

    

  

  

    

  

„SE... „BŁĘKITNE NOCE: OP czna tara 

„ano |żriuneie se TAJEMNICA STAREGO RODU 
P iccadilly : Е Pozostaje tylko na dziś. = 

wielka 42. ANONS | Jutro wszechśwlatowy szlagier „ANIOŁ ULICY”. 

i | "IEF Walka Namiętności „s, 
LUX 
Miekiewieza 11.” 

  

Przepych 

Kino Kolejowe 

wystawy 

współczesnyosnuty na tle głośnej po- 

Jean Dax, Fleora la Breton i Pierre Batcrew 
Artystyczne wykonanie.   

  

Dziś! Nadzwyczajnie ciekawy program „Francuska lalka" czyli „Panna na wydaniu" wspaniały 8 aktowy dramat., 

wszelkie wygrane oraz zmieniamy staw - 

ki na inne losy 18 Pol. Lot. Państwowej. 

Tabelki wygranych są codziennie do obej- 
rzenia u nas bezpłatnie. 1076 

PROCTER 
ero io]: 

  
1043-0 

Na ogólne żądanie „In- 
formator* uruchamia z 
dniem dzisiejszym dział 
Matrymonjalny, łaskawe 
zgłoszenia WWPP prag- 
nących uwić gniazdko 
rodzinne przyjmuje Admi- 
nistracja „Informatora“ 
w godzinach urzędowych. 
Jagiellońska 8 m. 14, 

1045-1 

Gotówkę 

s T "A 

| ŚWIATOWEJ SŁAWY į B LEKARZE 

 MKOADŁANNY Da POLLAKA | | zorze. i Ti i DOKTOR 
i radjowe, samochodowe i inne. i BLUMDAIGZ 

| Wymiana starych bat. akum. anodo- ii 
| wych zadopłatą na nowe gwaranto- ji Choroby weneryczne, 

wanej jakości 2,2 Ag. produkcji 1929 r. | sytilis i skórne, 
| FACHOWE ŁADOWANIE | NAPRAWA. | Wielka 21. 
| MICHAŁ GIRDA :|049-—1i15-—8. 
į WILNO, SZOPENA 8. TEL. 16-72. # | Telef 921). — 629 
® BJ DOKTÓR 

e e 1nn 

Folwark Czytaj cie D. Zeldowicz 
w pobliżu Wilna, z do- < 
Dni sabołówaniami, tylko książki dobre ROR 
ślicznie położony mię- z „Dobrej Prasy*—ul. Za- wych, od a od 5—8 
dzy jeziorami sprze- rzeczna 28, godz. 2—7. 2 wiedńć 
damy za 4.500 dolarów Czytelnia pism bezpłatna Ža 

Wileńskie Biuro = Kobieta-Lekarz 

EEE, lt ТРОЙ ckiewicza 21, tel. fłuchola alert | DE. ZEIUOWICZOWA 
Fenomenalny wynalazek kobiece, weneryczne, na- 
Eufonja zademonstrowa- rządów moczow. od 12—2 
ny specjalistom. Sami się 104 4 — 6 
wyleczycie z przytępio- | ui. Mickiewicza 24. 
nego słuchu, szumu i | gą W. Zdr. Nr 152. 
cieknięcia z uszów. Licz- 
ne podziękowania. Po- 
uezającą broszurę na żą- 
danie wysyła bezpłatnie 
Eufonja, Liszki koło Kra- 
kowa. 1073-1 

Piekarnia-Cakieraia 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 

OGNISKO wieści Paula Armanda w rolach główn, MAE MURRAY i ROD LA ROCQUE 
Rzecz dzieje się w Paryżu New-Yorku i w Miami na Florydzie 

w niedziele i święta o godz. 4 p. p. 

au]   
  

w złotych lub dola- 
rach, względnie ru- 
blach zł. ulokujemy 

z całkowitem urządze- 
niem do sprzedania. 

Jedyna polska placówka 

Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 026 (obok dworca kolejow.) | Początek seansów o godz. 5-ej 

KINO-TEATR 

Światowid 
Miekiewieza 9. 

    

  
Przetarg. 

Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych) ogłasza przetarg na oczyszczenie śmietni- 
ków, wywiezienie śmięci, gruzu, śniegu i lodu w gma- 
chach rządowych w Wilnie i dostarczenie piasku oraz 
na roboty 'kominiarskie w tychże gmachach. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 1929 roku 
o godzinie I2-ej w lokalu Urzędu Wojewódzkiego 

przy ul. Magdaleny 2, pokój 78. 
Wadjum w wysokości 150 złotych na oczyszcze- 

nie śmietników i wywiezienie śniegu i na roboty ko- 

miniarskie 50 złotych winne być złożone w sposób 
ustalony przez Ministerstwo Skarbu okólnikiem D.O.P. 
5284/11] z dnia 10 września 1927 roku w Kasie Skar- 
bowej. 

Oferty pisemne wraz z pokwitowaniem Kasy 
Skarbowej na wpłacone wadjum winne być złożone 
w tymże dniu do godziny 11 m, 30 w kancelarji Od- 
działu Budowlanego Dyrekcji, pokój Nr 92. Do ofer- 
ty winno być dołączone świadectwo przemysłowe, 
dowód fachowości, referencje oraz pisemna deklaracja, 
że warunki wykonania robót oraz przepisy o przetar- 
gach M. R. P. oferentowi są dokładnie znane. 

lepy kosztorys wraz z warunkami przetargu 
otrzymać można w Dyrekcji Robót Publicznych pokój 
Nr 93 w godzinach urzędowych od |l2-ej do 13-е]. 
W tymże czasie są wystawione do przejrzenia projekt 
umowy i przepisy M. R. P. o przetargach. 

Dyrekcja Robót Publicznych zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta bez względu na najniższą cenę. 

1075 Dyrektor inż. (—) St. S$iła- Nowicki. 
  

Ogłoszenie przetargu. 
Kwatermistrzowstwo 22 Baonu K. O. P. w No- 

wych Trokach rozpisuje przetarg nieograniczony ва 
dostawę mięsa wołowego na czas od dnia 1-go maja 
1929 roku do 31 sierpnia 1929 roku. Rozprawa ofer- 
towa na dostawę mięsa wołowego odbędzie 
się w dniu 17 kwietnia 1929 roku o godz, 10 rano w 
Nowych Trokach w lokalu kasyna oficerskiego. Ter- 
min wnoszenia ofert należycie wypełnionych na 
specjalnych drukach z dołączeniem wądjum w wy- 
sokości 300 zł. złożonych w kasie 22 Baonu K. O. P. 
oras świadectw przemysłowych i zaświadczeń władz 
administracyjnych o solidności kupieckiej upływa w 
dniu 17 kwietnia r. b. o godz. 9 m. 30. Bliższych 
informacyj o warunkach dostawy udziela oficer 
żywnościowy 22 Baonu K. O. P. w Nówych Trokach.. 

Kwatermistrzawstwo 22 Baonu K. 0. P. 
1074-1 L. dz. 10/29 kwat. 

Specjalista Centralnego Ogrzewania 
i Wodociągowo - Kanalizacyjnych robót inżynier, 
względnie technik potrzebny. Szczegółowę pismienne 

oferty składać dla W. 5. Portowa 8 m. 3 0 
  

  

ul. Ponarska 55, 

Kursy Kierowców Samochodawych 
STOWARZYSZENIA OE a” w WILNIE 

Grupa XXXI - 
kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych rozpocznie 

zajęcia dnia 17 kwietnia 1929 r. 
Zapisy przyjmuje i informaeyj udziela sekretarjat kursów ecdziennie 

od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55. tel. 13-30. 

Od dziś do 11 kwietnia włącznie. Film co porywa, wzrusza iolśniewa widza swojem bogactwem pomysłów reży- 
serskich, przepychem wystawy, grą aktorską i ciekawemi sytuacjami. Wielki dramat z życia sportowego 

AUTEM PO SZCZĘŚCIE 
Bierze udział słynna, ulubiona MAGDY BELLAMY, którą nigdy nikt nie zapomni z jej kreacji jako medelka w ar- 
cyciekawym filmie sportu i miłości „Autem poszczęście". Pogoń za ukochanym z szybkością 150 klm, na godzininę. 

  

  

  

Przy kursach warsztaty reperacyjne dla samochodów i ciągówek rolniczych. 

— 

  

  

OGLOSZENIE 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie ma 
na swych składach w Wilnie materjał bu- 
dowlany suchy w okrągłym stanie. Sprzedaż 
detaliczna. Zgłaszać się należy do Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Wilnie. ul. Wielka 66, 
pokój Nr. 1l od godz 9 do 15 codziennie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

  

  

961-1 w Wilnie. 

Sprzedam S 

D O M za 2000 dol. na 

Zwierzyncu 
dowiedzieė się: 

*w Administracji „Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3 — 1. 1098 

w każdej sumie naj- 
pewniej zabezpieczone 

Wileńskia Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 
1044-2 

Lokale 
do wynajęcia. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14.  1025-1 

  

Poszukiwane 
majątki ziemskie, kamie- 
nice, domy, letniska do 
nabycia. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. 1025-1 

  

    

| Do 2000 2 miesięcznego zarobku 
  

Sadowa 8 Telefon 10-57 

CENY KONKURENCYJNE 
|| a Firma istnieje od 1860 roku. 

    

  

WIELKĄ 13.   
ы ы 

Ogłoszenie. 8 
Dyrekcja Kolet Państwowych w Wilnie ogła- 

sza na dzień 26.IV r.b. przetarg ofertowy na dostawę: 
zasłon odśnieżnych . . .« - « « + « + » » 32.000 szt. 
kołków do zasłon odśnieżnych . . - . ‹ . 50.000 „ 
łopat odśnieżnych . . . . . « . . - + « «10.000 „ 

Szczegóły w Wydziale Zasobów „Dyrekcji K.P. 
w Wilnie ul. Słowackiego Ne 2 III piętro, pokój N 38. 

| Kipijaż tylko PEWNE NASIONA, bo jaki ae, taki plon | 

| Zaktady Ogrodnicze i Sktad Nasion | | | 
W. WELERA — — 

  

Zawalna 18 
Zawiadamia Szanowną Klijentelę, iż otrzymano 

| świeże nasiona 
| CENNIKI NA ŻĄDANIE 

| 

| 
zagraniczne 

i krajowe. | 

| 
| 

| 

  

   

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI | 
L. KULIKOWSKIEGO | 

731 

WIELKI WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA OBSTALUNEK. 

  

| 

! 

Pierwszorzędna instytucja bankowa w Krakowie 
poszukuje 1072 

|jzdoinych zsstępców 
do sprzedaży losów państwowych na raty 

na najkorzystniejszych warunkach prewizyjnych. 

Zgłoszenia: H. ZINNER, Kraków, Gredzka 40. 

e —— 20 

  

Tysiącom rodzin zapewniły byt Kursy Samochodowe 

Prylińskiego 
Warszawa, Fleje Jerozolimskie 27. 

Opieka i mieszkanie dla przyjezdnych. Naj- 

większe warsztaty szkolne. 1070 
  

  

  

  

KAWIARNIA & 
„KROLEWIANKA“ 
Wilno, Krėlewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące,Piwo. Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł, 1.30. 
Abonament miesięcz-   H.Sikorski 

  

najtaniej nabyć 
można 

ulica Targowa 11. 
w D/H 

MAJĄTKI 
Zawalna 30. dania. 

433           ny zł. 32. „Gabinety“.       ТОНЕ 
REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 „wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Redakto! 

przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14.   

| dh płojnwe 
mieszkanie 
do wynajęcia 

  

folwarki, młyny, do sprze-   1006-0- 

SOLIDNIE 
przepisujemy 

na maszynach. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Dochodowych 
domów 

wielki wybór. Wiadomość 

„INFORMATOR* 
Jagiellońska 8/14.  1026-1 

2040 
dolarów 
ulokujemy zaraz na 
hipotekę miejską. 1071 

Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

Jadłodajnie 
kawiarnie do sprzedania. 

„INFORMATOR* 
Jagiellońska 8/14.  1009-0 

Prasowaczka 
poszukuje posady na wy- 
jazd, do ubrania i bieliz- 
ny. Dowiedzieć się: ul. Po- 
łocka 1—5 p. Byczko. 1068 

    

    

  

Wiadomość: - 

  

w powiatowem mieście. 
Dowiedzieć się: Wilno, 
ul. Krótka Nr 4 u wła- 
šeicielki domu. 1066-2 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 1 5—7. 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i anallzy le- 
karskie. e 9-12 

1 4-8. 

Mickiewiczą 4 

  

Do wynajęcia 

LETNISKO 
składające się z 5-ciu 
całkowicie _ umeblowa- 
nych pokoi z kuchnią 
w Kolonji Kolejowej (Dol- 
nej) w odległości 4 minut 

  

drogi od przystanku, tel. 1090. WZ PZTS: 
Adres: Kolonja Wileńska, 
ul. Dolna_Nr_17-a. 16092 | JEEEEERECECCECE 

ge Akuszerki 
Natychmiast potrzebny Везсве ааааа 

LOKAL 5» 
20 pokoi parter i I piętro. 
Dłuższy okres dzierżaw- 
ny, koszta remontu i 
ewentualne odstępne, so- 
lidne wypłacanie czyn- 
szu. Zgłoszenia „Infor- 
mator" Jugiellońska 8-14. 

1022-0 

Aypólnicy EM 
do 3000 dolarów do po- 
płatnych interesów po- 

Akuszerka 

Maria Anezina 
przyjmuje od 9 тапо 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 3098. 

DOARECI JEDSOGEEER 
INFORMATOR В 
GRODZIEŃSKI 

AROSBEOGORZCANCE 

    

   

  

szukiwani. > : i AroR+ |M. Miszewska 
„INFORMATOR LEKARZ - DENTYSTA Jagiellońska 8/14.  1024-0 d 

przyjmuje od g. 9 do 11 
ia dalai 

znale: Grodno, ul. Kołożańska Chcesz obie: rodno, ul. Koloža 
  

go lokatora zgłoś swój 
lokal, mieszkanie, letni- 

sko, sklep do 

„INFORMATORA“ 
Jagiellofska 8-14. — 1008-1 

EARN 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. Ul. 
Mickiewicza 24 — 9. 

| Estko. 146 

SUSE 
ECOLE PIGIER de PARIS 

pensjonat dla młodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min,) Dobre odżywianie, świeże 

Pianina 3 
pierwszorzędnych fabryk 
sprzedaję na dogodnych 

warunkach. 
W. Pohulanka 9—23,   
  

powietrze, Avenue 11, Novembre 18. LA VA- 
RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 

i język francuski. 3682. 
  

c a 
—9——————————————————————————————0 27—————— 

rzy zakugach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. 

  

  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, II str. —30 gr, III, IV, V, VI — 85 gi, za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komani- 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszuknjących pracy 30% zniżki. Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  
„Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

     

PAS 

* С g Wilnie. 
Zd i 

      

  
      

ruk. „Znicz* Wilno, ul, Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

Oddział w Grodnie: ul. Bankowa 14. 

Redaktor odpowiedzialny Józet Jlrkiewicz. 
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