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Dziesięciolecie wyzwolenia Wilna. 
Dziesięć lat temu, o rannej go- 

dzinie zbudziły Wilnian strzały, któ- 

re większa część mieszkańców przy- 

pisywała jakimś epizodycznym za- 

targom bolszewickim. Dopiero wzma- 

gający się hałas i terkot karabinów 

maszynowych, okrzyki wreszcie i uj- 

rzane tu i ówdzie przez okna mun- 

dury, siwe, inne, twarze chude i 

zmęczone, lecz jasne i opromienio- 

ne entuzjazmem, dały poznać, że 

dzieje się coś niezwykłego. Niezwyk- 

łego, ale spodziewanego ! Nasi! Po- 

lacy! Ułani! Oto słowa, które ze— 

łzami wzruszenia zabrzmiały pośród 

zaułków i ulic Wilna. Ludność bieg- 

ła nie pomna niebezpieczeństwa na 

pomoc wojsku polskiemu. Nosili u- 

bogie zapasy, zbierali rannych skau- 

ci i skautki, robotnicy, babiny pocz- 
ciwe. Wojsko, koło 1000 ułanów pod 

wodzą Beliny, nadludzkim wysiłkiem 

wdarło się do miasta o świcie i za- 

jęło dworzec, skąd zaraz przy po- 

mocy dzielnych kolejowców ruszył 

pociąg po piechotę do Lidy, wziętej 

przed paru dniami. Wnet zawrzała 
walka uliczna i przez kilka godzin 

miasto stało w ogniu, nawet zaczęło 

być nanowo zajmowane przez bol- 

szewików, którzy, opatrzywszy się, 

ruszyli całą siłą. Nadejście piechoty 

przeważyło szalę zwycięstwa i kres 

położyło śmiertelnej trwodze Wil- 
nian, Dziwnym trafem przyjście o- 

patrznościowe ułanów wypadło w 

dzień Zmartwychwstania Bożego i 
'stało się cudownym symbolem odro- 
dzenia i powstania z'martwych. Wil- 

nianie z wolnem już sercem śpiewać 

wreszcie mogli. „Wesoły nam dziś 

dzień nastał". 

W kilka dni potem Józef Piłsud- 
ski na czele swoich wiarusów wjeż- 

dżał do Wilna tryumfalnie. Legjo- 
niści dotrzymali słowa: spełnili Jego 
Życzenie, dali Mu Wilno na Wiel- 

kanoc. : 
Každemu, kto się nad tym nie- 

zwykłym wysiłkiem woli zamyšli, 

przychodzi na myśl, iż, nietylko si- 

ła oręża, która była tak nikła, spra- 

wiła ten cud. Zbiorowa wola, mod- 
litwa, bezmierna męka tego miasta, 

która przepełniła kielich, pragnienie 
ratunku, oczekiwanie, wszystko to 
walczyło razem. I duchy umęczonych 
tu w Wilnie ojców, dziadów, pra- 
dziadów, i krew przelana tej ziemi, 

wojskowości, niezwykłem zdarze- 

niem było zdobycie Wilna. Tak 

małe siły, tak daleka była droga, 

tyle przeszkód od swoich i obcych. 
Prócz Piłsudskiego i Jego wiernych 
druhów nikt nie marzył o możliwo- 

ści wzięcia Wilna, a wielu przestrze- 

gało przed niemożliwością. O tem 
muszą dobrze Wilnianie pamiętać, 

że najbardziej i jedynie świadomie, 

realnie, o ich zbawieniu z najcięż- 

szej niewoli myślal syn tej ziemi 

wileńskiej Józef Piłsudski. 

On też, zająwszy Wilno, wydał 

słynną odezwę do ludności W. Ks. 

Litewskiego. Każda narodowość 

mogła tam znaleźć swój program, 

zapewnienie swych swobód i roz- 

woju. Późniejsze wypadki i intrygi 

polityczne  spaczyły tę odezwę. 

Jej hasła zmąciła nacjonalistyczna 

agitacja, szerząca wśród dzieci tej 

ziemi niechęć, nieufność i niena- 

wiść. 

Piękny, wspaniały dzień zwycię- 

stwa, bohaterstwo Legionów zmą- 
cone zostało zachłannością partyj 

politycznych, w których górował 

chęć supremacji 

rzucanie 

ciasny fanatyzm, 

jednych nad drugiemi i 

kamieni pod nogi tym, co szersze 

mieli poglądy, co uważali, że ziemie 

W. Ks. Litewskiego dla wszystkich 

zamieszkujących je narodów ojczy- 

zną są odwieczną i że mają do nich 

prawo. 

To też prócz radości dnia dzi- 

siejszego, w zakątkach myśli śnić 

się będzie smętne wspomnienie, że 

mogło być inaczej, jeszcze lepiej, 

że inne mogły być granice obu 

krajów nam bliskich i drogich, że 

gdy my tu cieszyć się tą rocznicą 

będziemy, poza sztuczną granicą, na 

zachód, dla rodaków naszych będzie 
to dzień smutku. 

° 

Ale niech to nie wplywa na 

usposobienie Wilnian; wspominać 
będą 'dzień wielki w historji miasta, 

wspominać będą własne męstwo, 
dzielną pomoc kolejarzy, ofiarność 

kobiet, dzieci, ludzi ubogich, po- 

święcenie żołnierzy. 

Im ten hołd oddajmy, im w pierw- 

szym rzędzie. Potem rozpamiętywu- 

jąc ten dzień niezwykły, radosny 

i straszny, pamiętajmy o tem, że 

za taki dzień płacić losom trzeba 

wołała o pomoc dla tego pokolenia, długiem latami owocnej i ofiarnej 

co miało doczekać wolności. pracy. 

W dziejach świata, w dziejach Hel, Romer. 

Z, 0. W. do byłych uczestników 
wojny. 

19 kwietnia r. b. mija 10 lat od 
chwili wyzwolenia Wilna. Zdarzenie 
to jest pamiętne wszystkim. Nie 
trzeba więc podkreślać i tłomaczyć 
wielkiego znaczenia tej radosnej 
rocznicy, Wyzwolenie Wilna w roku 
1919—to nie tylko świetny czyn 
wojskowy, to tryumf ducha polskie- 
go, opromieniającego nasze ziemie, 
to wspaniała demonstracja łączności 
żołnierza polskiego z ludnością cy- 
wilną, zespalających się we wspól- 
nym wysiłku zrzucenia barbarzyńskie- 
go jarzma. 

Związek organizacyj b. wojsko- 
wych woj. wileńskiego, pragnąc na- 
leżycie uświetnić tę radošną roczni- 
cę, zwraca się z apelem do wszyst- 
kich b. wojskowych oraz wszystkich 
organizacyj społecznych, aby  ze- 
chcieli wziąć  jaknajliczniejszy u- 
dział w tych uroczystościach. 

Piątek, dnia 19-go kwietnia, godz. 
10-ta rano: nabożeństwo za poleg” 
łych w obronie Wilna w kaplicy na 
Rossie. W związku z tem wszystkie 
zrzeszone organizacje Z. O. W. o 
godz. 9 min. 30 przyszlą swe dele- 
gacje w składzie 3 osób, względnie 
poczty sztandarowe do lokalu Z. O. 
W. skąd nastąpi wspólny wyjazd na 
cmentarz Rossa. 

  

Niedziela, dnia 21 kwietnia, godz. 9 
min. 30: zbiórka wszystkich czlon- 
ków organizacyj b. wojskowych w 
lokalu Z. O. W. skąd wspólny wy- 
marsz na uroczystości, zorganizowa” 
ne w tym dniu. 

Pozatem Związek organizacyj 
wojskowych wydał odezwę do 
wszystkich zrzeszonych organizacyj 
oraz zarządów Z. O. W., w której 
stwierdzając, że opieka nad groba- 
mi poległych żołnierzy polskich do- 
tychczas z szeregu względów nie4 
jest należycie postawiona — zwraca 
się do wszystkich zrzeszonych orga- 
nizacyj oraz zarządów powiatowych 
Z. O. W., aby ferowali uchwały o 
wzięciu pod swoją opiekę grobów 
poległych żołnierzy polskich, według - 
możliwości finansowych. 

Zapoczątkowując tę akcję Za- 
rząd Zw. Org. Wojsk. dla uczczenia 
[0-ej rocznicy wyzwolenia Wilna na 
posiedzeniu w dniu 17 kwietnia u- 
chwalił przystąpić narazie do upo- 
rządkowania grobów żołnierzy pol- 
skich na cmentarzu w Wilnie na 
Zakrecie. Wydatki z tem związane 
Z. O. W. postanowił pokryć z włas- 
nych funduszów. 

DO LUDNOŚCI WOJEW ÓDZTWA WILEŃSKIEGO 

OBYWATELE! 
Przed dziesięciu laty, w wiosenne święto Zmartwychwsta- 

nia Pańskiego, zabłysła nad Wilnem oczekiwana z tęsknotą przez 
kilka pokoleń jutrzenka wolnoś ci. 

Pod Ostrą Bramą zadzwoniły podkowy polskiej konnicy, za- 
błysnął oręż polski, niosący znękanej tylu klęskami ludności 
wybawienie i wyzwolenie. Uderzyły dzwony tryumfalnie nad mia- 
stem, uderzyły wszystkie serca radością w to podwójne dla Zie- 
mi Wileńskiej święto Zmartwychwstania. Dźwigająca się do ży- 
cia i walcząca o całość swych historycznych granic Rzeczpos- 
polita Polska wyciągnęła macierzyńską dłoń do jęczącej w nie- 
woli Ziemi Wileńskiej, ziemi 
Polskiego. 

wodzów i wieszczów Narodu 

Wojska Rzeczypospolitej, w których szeregach znaleźli się 
najlepsi synowie tej ziemi, dowodzone przez największego z 
nich — Marszałka Józefa Piłsudskiego, wypierając z granic Wi- 
leńszczyzny najeźdzcę, otworzyły nową w dziejach jej erę. Na- 
wiązana została wielowiekowa spójnia Ziemi Wileńskiej z całoś- 
cią Rzeczypospolitej, odnowione zostały święte więzy, potargane 
przez haniebne rozbiory. 

Gdy zmienne koleje wojny z 
żołnierza, gdy genjusz Marszałka Pi 
Żeligowskiego przeważyły szalę 

akończyły się zwycięstwem polskiego 
łsudskiego i bohaterski czyn generała 
losów naszego kraju i zatryumfowała 

wreszcie idea sprawiedliwości, wówczas wybrani przez nas posłowie dali 
na Sejmie Wileńskim wyraz niezłomnej woli włączenia Ziemi Wileńskiej 
do Poiski. Uczynili to w imię siano 
świętszych naszych tradycyj Jagiell 
na została przez rządy mocarstw eu 

wienia narodów o sobie i w imię naj- 
ońskich. Wola ta uszanowana i uzna- 
ropejskich. l oto po stu pięćdziesięciu 

latach walk, niepokojów i mąk, rozpoczął się dla nas okres pokojowej 
pracy i swobodnego rozwoju. Pod czujną opieką i przy nieustającej pomo- 
cy Rządu Polskiego. zaczęło się leczenie ran, zadanych przez niewolę 
i wojnę, odbudowa zrujnowanych siedzib i warsztatów. Każdy rok przynosi 
nowe na tem polu zdobycze 1 plony, rozwijające się pomyślnie w grani- 

cach państwowości polskiej. Wiele jeszcze wszakże pozostało do odrobie- 
nia. Nie możemy jeszcze ani na chwilę odpocząć, nie możemy ani trochę 
osłabić naszych zbiorowych wysiłków. 

Dzisiaj przeto, Obywatele, w roczńicę owego nazawsze pamiętnego 
dnia wyzwolenia Wilna, z serdecznem wzruszeniem wspominamy wielkie 
wydarzenia ubiegłych lat dziesięciu. W tę rocznicę łączymy się w powin- 
nym hołdzie dla męczeńskich trudów i poświęcenia tych wszystkich, któ- 
rzy za nierozerwalność Ziemi Wileńskiej z Rzeczypospolitą polegli w bo- 

jach lub spoczęli w dalekich ziemiach wygnania, dla ofiarności tych, któ- 
rzy w latach niewoli szerzyli na tych ziemiach oświatę i kulturę, krzepili 
ducha, przygotowując grunt pod przyszły posiew wolności. 

Składamy 'dalej hołd bohaterstwa Wojska Polskiego i jego dowódców 
za wywalczenie i obronę ziemi Wileńskiej, 

Wyrażamy hołd, cześć i niegasnącą wdzięczność Marszałkowi Józe- 

fowi Piłsudskiemu za Jego żołnierskie trudy nad oswobodzeniem naszego 
kraju, za wskrzeszenie tradyeyj bratniego współżycia wszystkich narodo- 
wości, ten kraj zamieszkujących, za umożliwienie żłączenia się Wileń- 
szczyzny z Ojczyzną Polską na wieczne czasy. 

OBYWATELE! Rozpamiętywując dzisiaj przeżyte doświad- 
czenia i ogrom ofiar składanych w ciągu tylu lat na ołtarzu 
wolności, pragniemy ze wspomnień tych zaczerpnąć nowych sił, 
silniejszego bodźca w wyścigu 
i pomyślności ziemi naszych o 

pracy, wiodącym ku rokwitowi 
jców. 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita! 

Program u 
Piątek, dnia 19 kwietnia godz. 

10-a rano — nabożeństwo w kaplicy 
na Rossie za poległych w obronie 
Wilna oraz złożenie wieńców na 
grobach. 

Sobota, dnia 20 kwietnia godz, 7-a 
wieczór—capstrzyk na ulicach miasta. 

Niedziela, dnia 21 kwietnia godz. 
10 min. 15 rano — uroczyste nabo- 
żeństwo w Ostrej Bramie, celebro- 
wane przez ). Е. Arcybiskupa Me- 
tropolitę Romualda Jalbrzykowskie- 

go z kazaniem E. ks. biskupa 
Wladyslawa Bandurskiego. 

Godz. 11 min. 45 w południe — 

defilada wojsk garnizonu wileńskiego 
na placu przed kościołem św. Kazi- 
mierza. 

Po defiladzie odbędzie się po- 
chód, który uformuje się wzdłuż 
ulicy Zawalnej i podąży przez Ostrą 
Bramę, ul, Wielką, Zamkową, przez 
plac Katedralny na ul. Mickiewicza. 

Po rozwiązaniu się pochodu 

(między godz. 1-szą, a 2-gą popo- 
łudniu) rozpocznie się w Sali Miej- 
skiej przy ul. Ostrobramskiej uro- 
czysta Akademja, z następującym 
programem: 

Akademię rozpocznie hymn рай- 
stwowy wykonany przez chór „Echa*. 
Przemówi następnie gen. Edward 
Rydz-Śmigły. Po «produkcjach or- 
kiestry nastąpią przemówienia posła 
Marjana Kościałkowskiego i pułk. 
Furgalskiego. Zkolei śpiewać bę- 
dzie chór, poczem odegrany będzie 
pierwszy akt tragedji Żeromskiego 
„Sułkowski* w wykonaniu artystów 
Reduty. Na zakończenie orkiestra 
odegra marsz |-szej Brygady. 

roczystości. 
Godz. 5.ta popołudniu — bieg na 

przełaj na przestrzeni 3 kilometrów 
o nagrodę przejściową Wileńskiego 
Miejskiego Komitetu P. W.i W.F. 
Jednocześnie koncerty orkiestr woj- 
skowych na placach miejskich. 

Godz, 9-ta wieczór—raut w Kasy- 
nie Oficerskiem wydany przez pre- 
zydenta miasta. 

Apel do ludności m. Wilna, 
Komitet Wykonawczy Obchodu 

10-ej Rocznicy Wyzwolenia Wilna 
zwraca się niniejszem 

z gorącym apelem do ludności 
m. Wilna o  jaknajszerszy 
udział w uroczystościach wy- 
zwolenia Wilna i o udekorowa- 
nie w niedzielę dnia 21 kwietnia 
domów, mieszkań, lokalów i t.p. 
dla dania wyrazu radosnym nastro- 
jom społeczeństwa. 

Wszystkie gmachy państwowe, 
zarówno urzędy jak budynki woj- 
skowe, miejskie, samorządowe i t. d. 
będą przybrane zielenią, sztandara- 
mi it. d. oraz iluminowane w so- 
botę wieczór i w niedzielę. 

Do wiadomości byłych obroń- 
ców Wilna. Odznaka za obronę 
Wilna uprawnia osoby posiadające 
tę odznakę do wstępu na nabożeń- 
stwo w Ostrej Bramie. 

Przedstawienie dla oddziałów 
garnizonu wileńskiego. Cyrk Colos- 
seum ofiarował bezpłatne przedsta- 
wienie dla oddziałów garnizonu wi- 
leńskiego w niedzielę, 21 b. m. o 
godz. 4-ej popołudniu. 

Krzyże 
W dniu dzisiejszym, w piątek, o godz. 

12-ej w południe odbędzie się w wielkiej sali 
urzędu wojewódzkiego w obecności przedsta- 
wicieli społeczeństwa, władz wojskowych, cy- 
wilnych i samorządowych, uniwersytetu, orga- 
nizacyj społecznych, szkolnictwa i t. d. uro- 
czystość wręczenia przez p. wojewodę wileń- 
Re Władysława Raczkiewicza odznaczeń. 

. wojewoda dokona wręczenia orderów 
Odrodzenia Polski, nadanych przez Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w dn. 3 maja 1928 r.: 
Stanisławowi Szyperko, naczelnikowi oddziału 
drogowego dyrekcji kolei państwowych w Wil- 
nie i Onuiremu Budreckiemu, starszemu refe- 
rentowi wileńskiej dyrekcji P. K. P. (krzyże 
oficerskie) oraz nadanych przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w dniu 11 listopada 
1928 roku prof. dr. Cezaremu Traczewskiemu 
i ks. prof. Aleksandrowi Wóycickiemu (krzyże 
komandorskie). 

Następnie wręczone będą przez p. wo- 
jewodę następujące odznaczenia: 

Krzyże oficerskie orderu Odro- 
dzenia Polski 

p. wicewojewodzie Stefanowi Kirtiklisowi, 
p. prezydentowi m. Wilna Józefowi Folejew- 
skiemu, p. inż. Stefanowi Siła - Nowickiemu, 
dyr. rob. publ., p. Konradowi Joczowi, na- 
czelnikowi wydziału” pracy i opieki społecznej 
urzędu wojewódzkiego, inż. Witoldowi Czy- 
żowi, wiceprezydentowi m. Wilna, p. Jerzemu 
Ołdakowskiemu, butmistrzowi Nowowilejki. 

Złote krzyże zasługi: 
naczelnikowi wydziału ogólnego kura- 

torjum okręgu szkolnego wileńskiego Józefowi 
Małowieskiemu, dalej (nadane w r. 1928) prof. 
Ferdynandowi Ruszczycowi, architekcie Jano- 
wi Łuczkowskiemu i inż. Janowi Czerniaw- 
skiemu, odznaczonym wraz z Ś. p. inspekto- 
rem Stanisławem Ławrynowiczem za zasługi 
przy organizacji Pierwszych Targów Północ- 
nych Wystawy Regjonalnej i Rolniczo-Prze- 
mysłowej w Wilnie, wreszcie Bronisławowi 
Zapaśnikowi, dyr. gimnazjum im. A. Mickie- 
wicza w Wilnie oraz inż. Karolowi-Witoldowi 
Rutkowskiemu, radcy budownictwa dyrekcji 
dróg wodnych w Wilnie. 

Srebrne krzyże zasługi 
nadane przez p. prezesa Rady Ministrów 

Stanisławowi Doboszowi, prezesowi zawodo- 
wego Związku nauczycielstwa szkół powszech- 
nych i Janowi Mieszkowskiemu, insp. samo- 
rządowemu w urzędzie wojewódzkiem. 

Dzisiejszy uroczysty akt obejmie rów- 
nież poniżej wymienione osobistości, których 
spis ogłoszony zostaje równocześnie w Mo- 
nitorze Polskim. 

Z okazji 10-lecia wyzwolenia Wilna: Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej nadał 

złote krzyże zasługi 
Apolonjuszowi Głuchowskiemu, lekarzowi 

weterynarji, emer. inspektorowi weterynarji 
w Wilnie za zasługi przy zwalczaniu księgo- 
suszu i in. zaraźliwych chorób zwierzęcych 
w województwie wileńskiem, — Zygmuntowi 
Hartungowi, radcy wojewódzkiemu w urzę- 
dzie wojewódzkim w Wilnie za zasługi na 
polu pracy państwowej i społecznej, — Stani- 
sławowi Hutorowiczowi, insp. lasów państwo- 
wych w Wilnie za zasługi przy organizacji 
administracji lasów państwowych, —Kazimie- 
rze Paczoskiej w Nowym Sączu za zasługi 
na polu pracy społecznej i humanitarnej, — 
Chaimowi Epsztejnowi dyrektorowi prywatne- 
go gimnazjum koedukacyjnego w Wilnie za za- 
sługi na polu pracy oświatowej, — inż. Adol- 
fowi Gordonowi, radnemu miejskiemu m. 
Wilna za zasługi na polu pracy obywatel- 
skiej i gospodarczej, — Ignacemu-Włodzimie- 
rzowi Hryhorowiczowi, naczelnikowi wydzia- 
łu w urzędzie wojewódzkim w Wilnie za za- 
sługi na polu organizacji i usprawnienia ad- 
ministracji państwowej,—Wacławowi Iszorze, 
radcy wojewódzkiemu p. o. starosty grodz- 
kiego w Wilnie za zasługi na polu pracy 
społecznej i administracji państwowej, — inż. 
rawłowi Rauemu, radcy wojewódzkiemu w 
urzędzie wojewódzkim w Wilnie za zasługi 
na polu propagandy kultury polskiej oraz w 
dziedzinie administracji państwowej, —Witol- 
dowi Reissowi, radcy wojewódzkiemu w 
urzędzie wojewódzkim w Wilnie za zasługi 
na polu organizacji i usprawnienia admini- 
stracji państwowej, —Józefowi Sasinowiczowi, 
naczelnikowi okręgu legalizacji narzędzi mier- 
niczych w Wilnie za zasługi położone przy 
organizacji służby legalizacji narzędzi mier- 
niczych, — inż. Saulowi Trockiemu, radnemu 
miejskiemu m. Wilna za zasługi na polu pra- 
cy samorządowej i gospodarczej, — Adamowi 
Wyleżyńskiemu, dyrektorowi konserwatorjum 
muzycznego w Wilnie za zasługi na polu 
krzewienia kultury muzycznej wśród społe- 
czeństwa na terenie województw wschodnich. 

P. Prezes Rady Ministrów nadał 

srebrne krzyże zasługi. 
Bohdanowi Aleksandrowiczowi, referen- 

darzowi, urz. woj. b. zastępcy starosty grodz- 
kiego w Wilnie, za zasługi na polu pracy 
jaństwowej i społecznej, —Kazimierzowi Do- 
urnie, asesorowi w starostwie w Wilejce, za 

- zasługi na polu administracji państwowej, — 
Juljanowi-Stetanowi Dąbrowskiemu, studento- 
wi medycyny U. S. B. za ;zasługi na polu 
praty społecznej wśród b. wojskowych, —Ka- 
zimierzowi Dorożyńskiemu, asesorowi w dy- 
rekcji poczt i telegrafów w Wilnie za zasługi 
położone w służbie państwowej, — Pawłowi 
Garniewiczowi, księgowemu w dyrekcji poczt 
i telegrafów w Wilnie za zasługi położone 
przy A służby pocztowo-administra- 
cyjnej, Eleonorze Giecewiczównie, instruktor- 
ce państwowej szkoły przymysłowo-handlo- 
wej im. E. Dmochowskiej w Wilnie za zasłu- 

i na polu pracy wychowawczej, — Alinie 
Bajdukiewiczowej adjunktowi kancelaryjnemu 
w urz. wojew. w Wilnie za zasługi w służbie 
pa” ina polu pracy społecznej, — 
awłowi Jankowskiemu, asesorowi w urz. 

woj. w Wilnie za zasługi na polu pracy spo- 
łecznej i pąństwowej, — Zofji Kiewliczowej, 
referentowi w kur. okr. szkoln. wileńskiego 
za zasługi na polu pracy społecznej i oświa- 
towej,—dr. Janinie Klawe, przełożonej państ. 
szk. przem.-handl. im. E. Dmochowskiej w 
Wilnie za zasługi na polu zawodowego kształ- 
cenia kobiet, — Sergiuszowi Krasnychowi, le- 
karzowi, kierownikowi szpitała sejmiku wi- 
leńsko-trockiego w Trokach za zdsługi na po- 
lu pracy społecznej w dziedzinie lecznictwa, — 

zasługi. 
Michałowi Łukaszewiczowi, zastępcy starosty 
pow. wileńsko-trockiego za zasługi położone 
przy likwidacji zatargu na granicy polsko-li- 
tewskiej w lutym—marcu 1926 roku—Eugenju= 
szowi Petryszcze inspektorowi samorządu 
gminnego w Głębokiem pow. dziśnieńskiego 
za zasługi na polu pracy samorządowej, —Ka- 
zimierzowi Protassewiczowi, reierendarzowi 
w urz. woj. w Wilnie za zasługi na polu or- 
ganizacji harcerstwa polskiego i na polu pra- 
cy społecznej, — Henrykowi Segertowi, ko- 
misarzowi kontroli skarbowej w Wilnie za 
zasługi na polu zwalczania przekroczeń akcy- 
zowych, Zofji Stadenowej, kontrołerowi w urz. 
woj. w Wilnie za zasługi położone w służbie 
państwowej, — Józefowi / Darżynkiewiczowi, 
leśniczemu nadleśnictwa uszańskiego dyr. las, 
państ. w Wilnie za zasługi w dziedzinie go- 
spodarczej i administracji lasów райз о- 
wych, — Michałowi Giejsztowtowi leśniczemu 
nadleśnictwa trockiego za zasługi,w dzidzinie 
odnowienia i eksploatacji lasów państwo- 
wych, — Macjanowi Goskowi, kierownikowi 
oddziału wydziału pow. sejmiku w Brasławiu 
za „zasługi w dziedzinie rozwoju spółdzielczo= 
ści rolniczej, — Walerji Korsakowej, rolnikowi 
w Potupach, pow. dziśnieńskiego za zasługi 
na polu pracy spoleczno-rolniczej, —Kazimie- 
rzowi Odynieckiemu, kierownikowi szkoły 
rolniczej w Swięcianach za zasługi na polu 
pracy wychowawczej i oświatowo-rolniczej, 
Borysowi Plissowi, referendarzowi dyr. lasów 
państ. w Wilnie za zasługi w dziedzinie ad- 
ministracji lasów państwowych, — Adolfowi 
Zwolano iemu nadieśniczemu nadleśnictwa 
rudnickiego za zasługi w dzidzinie admini- 
stracji lasów państwowych. 

P. prezes Rady Ministrów nadał 

        

bronzowe krzyże zasługi: 
Wład. Jankowskiemu, sołty: 

terezdworskiej, gm. żośniań 
stawskiego za zasługi w dziedzinie pracy 
samorządowej, — Tomaszowi Kisielowi, wožne- 
mu w urz. wojew. w Wilnie za zasługi na 
polu pracy społecznej oraz za gorliwą pracę 
w służbie państwowej, — Konstantemu Mar- 
kiewiczowi, woźnemu w urz. wojew. w Wil- 
nie za-gorliwą pracę w służbie państwowej, — 
Feliksowi Mastowskiemu, soltysowi gromady 
Stara Rudnia, gm. soły w pow. oszmiańskim 
za zasługi na polu pracy kulturalnej i gospo- 
darczej, — Józefowi Rodziewiczowi, wójtowi 
gminy miorskiej w pow. brasławskim za za- 
sługi na polu samorządowem i społecznem,— 
Szymonowi Spirydowiczowi wójtowi gminy 
chocieńczyckiej w pow. wilejskim za zasługi 
na polu pracy samoreądowej i spółdzielczej, 
—-Bolesławowi Bortkiewiczowi, rolnikowi w 
Sobolach pow. wileńsko-trockiego, — Edwar- 
dowi Jurgielowi, rolnikowi w Świrze, pow. 
święciański,—Benedyktowi Muczynowi, rolni- 
kowi w Wiciunach, pow. wil.-trockiego i 
Antoniemu Kotowiczowi w Dzienisach pow. 
brasławskiego wszystkim za zasługi na polu 
pracy społeczno-rolniczej, Stanisławowi But- 
kiewiczowi, gajowemu nadleśnictwa wileńskie- 
go oraz Konstantemu Puciło, starszemu gajo- 
wemu dyr. lasów państw. w Wilnie obu za 
zasługi w służbie ochronnej lasów państwo- 
wych. 

Wszystkie wyżej wymienione osoby za- 
proszone zostały do urzędu wojewódzkiego 
celem udekorowania ich odznaczeniami. 

Narada gospodarcza. 
WARSZAWA. 181V. (Pat). W dn. 

17-go b. m. odbyła się w ministerst- 
wie przemysłu i handlu narada w 
bieżących sprawach gospodarczych 
z udziałem pp. ministrów gospodar- 
czych resortów. 

L Trybunału Stanu. 
Oskarżyciele b. ministra Czecho- 

wicza w Trybunale Stanu, posłowie: 
adw. tow. Liberman, Wyrzykowski 
i Pieracki złożyli sędziemu Sądu 
Najwyższego p. Stanisławowi Zalew- 
skiemu, który prowadzi dochodzenie 
w tej sprawie, wszystkie doku- 
menty, 

Po zbadaniu dokumentów prze- 
słuchani mają być świadkowie, zgło- 
szeni zarówno przez oskarżycieli. 
jak i przez obrońcę p. Czechowicza, 

     

adw. Paschalskiego, Ostatni zbada-- 
ny zostanie p. Czechowicz. 

Rozprawa główna spodziewana 
jest w maju. | 

Umorzenie sprawy Ś. p. Sen. 
Miklaszewskiego. 

WARSZAWA, 18.IV. (Pat). Biuro 
Senatu komunikuje, że sąd honoro- 
wy Senatu postanowił sprawę sena- 
tora dr. Jerzego Miklaszewskiego, 
wobec, śmierci tegoż, umorzyć. 

Zgon Artura Gruszeckiego. 
Dnia 16 b. m. zmarł w Warsza- 

wie, przeżywszy lat 70. Artur Gru- 
szecki, zasłużony i płodny powieś- 
ciopisarz. = W powieściach swych 
przedstawiał najchętniej walkę, ktė- 
rą toczyć musiała ludność polska, 
zamieszkała ną kresach zachodnich 
lub wschodnich dawnej Polski z za- 
borcami. 

— Sprostowanie. We wczorajszym nu- 
merze do tytułu artykułu wstępnego wkradł 
się przykry błąd zecerski: mianowicie, za- 
miast możliwości złożono możności co ni- 
niejszem prostujemy.                  
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Przemówienie prem. Šwitalskiego 
w klubie sprawozdawców parlamentarnych. 

WARSZAWA, 18.IV (Pat). Pre- 
zes Rady Ministrów dr. Świtalski 
złożył dziś o godz. 12-е] wizytę p. 
marszałkowi Sejmu Daszyńskiemu, 
a następnie p. marszałkowi Senatu 
Szymańskiemu. 

Zkolei p. premjer odwiedził klub 
sprawozdawców — parlamentarnych, 
gdzie do licznie zgromadzonych 
dziennikarzy przemówił jak na- 
stępuje: 

ao Panie i Szanowni Pa- 
nowie! Zgodnie z obserwowanym 
zarówno u nas, jak i w innych kra- 
jach zwyczajem, przychodzę do pa- 

nów jako prezes Rady Ministrów z 
odwiedzinami. Przychodzę tu ze 
względu na to, że miejsce to jest 
dla prasy codziennym warsztatem 
pracy. Przemówienia, jakie przy tej 
sposobności wygłaszają premjerzy, 
obracaja się w dość steoretypowym 
szablonie. Zaczyna się od akcento- 
wania o potędze prasy i opini pu” 
blicznej. Obiecuje się utrzymywanie 
kontaktu z organami prasy, a wresz” 
cie, zależnie od okoliczności, wypo- 
wiada się swe zamierzenia na przy” 

szłość. Sądzę, że jestem zwolniony 
od zapewnienia panów o swych 
przekonaniach, tyczących się zna* 
czenia prasy. W sposób, co prawda, 
dość fragmentaryczny i epizodyczny 
zajmowałem się ongiś sam dzienni- 
karstwem i fakt ten świadczy najle- 
piej o tem, że zdaję sobie sprawę 
z wagi pracy, jaką panowie wyko- 
nywujecie. Obietnicę utrzymywania 
kontaktu z prasą jest łatwiej wypo” 
wiedzieć, trudniej jest jednak tę o- 
bietnicę istotnie wykonać. 

Panowie musicie łaskawie po- 
czekać, kiedy kontakt ten się zor- 

ganizuje, bez ujęcia bowiem tego 

zagadnienia organizacyjnego zapew- 

nienia moje zawisłyby w powietrzu. 

Będę się starał zorganizować ten 

kontakt możliwie szybko. Jeżeli po 
istotnem wejściu w kontakt z pana- 
mi dokonam tylko tego, by się 
zmniejszyła ilość wiadomości, nie 

mających z rzeczywistością nic 

wspólnego, gdybym — mówiąc sza- 

rym żargonem dziennikarskim — z 

czasem zbyt niepokojący ciąg ka- 

czek powstrzymał i kur i walor tych 

kaczek, w interesie spokojnego in- 

formowania społeczeństwa, obniżył, 

to byłbym już częściowo z tej pra- 
cy zadowolony. 

Deklaracje nowych rządów są 
wtenczas potrzebne, jeżeli w tych 

zagadnieniach, które obchodzą naj- 

szersze warstwy społeczeństwa, rząd 

rozpocząć ma zasadniczo nowy kurs. 

Tylko taka zasadnicza zmiana, pow- 

tarzam, dotykająca istotnych intere- 
sów całego społeczeństwa, wymaga 
publicznego oświadczenia ze strony 

nowego rządu o jego zamierzeniach. 
Tej potrzeby w tej chwili i w tem 
rozumieniu, jak zaznaczyłem, nie 
wyczuwam i dlatego muszę prosić, 
by panowie wstrzymali swą z obo- 
wiązku waszego zawodu płynącą 
ciekawość i byście panowie cierpli- 
wie osądzali działalność tego rządu, 
nie według jego zapowiedzi, ale 
według tego, co robi". 

W odpowiedzi na to prezes klu- 

bu sprawozdawców parlamentarnych 
redaktor Bazylewski wygłosił nastę- 
pujące przemówienie: 

„Dziękujemy przedewszystkiem 
za uczyniony nam zaszczyt i za tyle 
aktualne wskazówki, dotyczące stro- 
ny informacyjnej. Klub nasz jest or- 
ganizacją wyłącznie zawodową, za- 
wód zaś dziennikarski, wbrew od- 
miennym często wyobrażeniom, po- 
lega na wyszukiwaniu i znajdowaniu 
jądra prawdy, tkwiącego w zdarze- 
niąch życia politycznego. Ta część 
pracy zawodowej dopuszcza, a na- 

  

Teatry ludowe. 
(Ich znaczenie, rozwój, rozmaite typy 

widowisk), 

Ktoś słusznie zauważył, że ludzie 
dorośli pod pewnymi względami po- 
zostają dziećmi, temi małemi boba- 
sami, co to okrywszy się dywani- 
kiem lub szalem odegrywają na po- 
czekaniu bitwy lwa z czerwonoskó- 
rym lub rycerza ze smokiem. 

Na całym świecie, od wiecznych 
mrozów Grenlandji i Laponji do ża- 
rów afrykańskich wiosek, grywają 
otuleni w futra, lub nadzy aktorzy 
sceny z życia zwierząt, ludzi i bo: 
gów przy akompanjamencie muzyki, 
śpiewu, tańca, mimiki. 

Człowiek zawsze i wszędzie chciał ' 
swe wzruszenia przeżywać na nowo, 
podbudzając sztucznie pamięć i u- 
czucia, dzieląc się zdarzeniem z te- 
mi, którzy ich nie byli uczestnikami, 
dla chwały lub nauki, dla zabawy 
lub oddania czci bohaterom. Tran- 
sponowanie Życia na płaszczyznę 
teatralnego widowiska. urabianie go 
w dowolną formę, korygowanie žy- 
cia, obyczajowości, uwielbienie osób 
łub faktów, chęć utrwalenia ich 
przebiegu, to od zamierzchłych cza- 
sów było rozrywką i sztuką zarazem. 

Przedstawienia teatralne u ludów 
pierwotnych, to nieskończona dzie- 
dzina ciekawych badań psychologi- 
cznych, zwłaszcza w tych okolicz- 
nościach, gdzie linja między teatrem 
i życiem się zaciera, kiedy mamy 
przed sobą obraz teatralizacji życia 
jak np. wesela, pogrzeby, obrządki 

wet wymaga współdziałania przed- 
stawicieli wszelkich kierunków poli- 
tycznych. Klub nasz opanował tech- 
nikę tego współdziałania, jest przez 
to zwarty i mocny, ale także pełen 
poczucia odpowiedzialności. Oświe- 
tlenie i krytyka zdarzeń leży poza 
obrębem wpływów organizacyjnych, 
ale .poszukiwanie prawdy jest wtedy 
tylko skuteczne, jeżeli dociera źró- 
deł poczynań. Tracą przez to rację 
domysły, bajki, kaczki i plotki, o 
których p. premjer wspomniał. I dla- 
tego w unormowanych stosunkach 
ustanawia się wszędzie organy, po- 
wiadamiające o faktycznym stanie 
rzeczy i powołane do informowania 

prasy, a przez nią ogółu, o inten- 
cjach rządu. Z bezkresu przypusz- 
czeń i kombinacyj wprowadza się 
prasę, a przez nią ogół na szlak re- 
alny i wprzęga się te czynniki w 
rydwan, zmierzający do celów wyt- 
kniętych. Dokona tego dobra poli- 
tyka prasowa. Osiąga ona najwięk- 
szy swój tryumf wtedy, jeżeli sub- 
telna argumentacja zręcznego świata 
prasowego nawet organy opozycyj- 
ne potrafi nagiąć pod kąt widzenia 
dążeń rządu. O taką politykę praso- 
wą, o jej wznowienie, prosimy Pana, 
Panie Premjerze. Życzymy sobie 
przytem, aby stosunek P. Premjera 
był dobry. Nie jest to życzenie wy- 
łącznie sobkowskie. Tkwi w niem 
także dla nowego szefa rządu ży- 
czenie Klubu". й 

(CA ROOTS WOZIE 

Gabinet dr. Świtalskiego w oświet- 
eniu niemieckiem. 

BERLIN, 18.1V (Pat). Nacjonali- 
styczny „Kreuzzeitung“ podaje ob- 
szerną depeszę sytuacyjną swego 
korespondenta warszawskiego, który 
charakteryzuje nowy gabinet polski, 
jako bardziej jednolity w swym 
składzie i dość silny do narzucenia 
swej woli Sejmowi. Korespondent 
oświadcza dalej, że mniejszości na- 
rodowe nie mają żadnego powodu 
do ubolewania nad ustąpieniem po- 
przedniego gabinetu, ponieważ rząd 
Bartla nie dotrzymał swych przy- 
rzeczeń co do traktowania mniej- 
szości narodowych, jako równych 
i pełnouprawnionych obywateli. 

Korespondent zarzuca poprzed- 
niemu gabinetowi, że w całości prze- 
szedł do obozu wrogów mniejszości 
i przytacza cały szereg rzekomych 
objawów ucisku mniejszości nie- 
mieckiej na Górnym Śląsku. Dalej 
oświadcza korespondent, że po ustą- 
pieniu dawnego gabinetu i powsta- 
niu nowego rządu istnieją również 
niewielkie widoki na uwzględnienie 
postulatów mniejszości narodowych, 
charakteryzując przytem premjera 
witalskiego, jako przeciwnika mniej- 

szości. 
Korespondent przytacza jednak 

pogłoski, jakoby prem. Świtalski ma 
zamiar ujednostajnić politykę mniej- 
szościową na przyslošč utworzyć 
przy prezydjum Rady Ministrów 
specjalny urząd mniejszości. 

Korespondent kończy swą de- 
peszę oświadczeniem, że mniejszości 
narodowe tak samo, jak opozycja 
lewicowa i prawicowa nie mają po- 
wodów do zaniechania walki prze- 
ciwko gwałceniu prawa przez małą 
grupę przywódców politycznych i za- 
powiada, że spodziewać się należy 
wobec dalszego wzmocnienia się 
opozycji, rozwiązania Sejmu przy 
najbliższej okazji... 

JANBUŁHRR 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od g. 9—6, 

  

dożynkowe i t. p. kiedy powszechne 
zdarzenie ubrane jest w cokolwiek 
sztuczne formy i uczestnicy doko- 
nywując czynów realnych, odgrywa- 
ją jednak tradycją nakazane role. 

Teatry w lokalach zamkniętych 
czy na wolnej przestrzeni, mają 
wszystkie chyba narodowości świa- 
ta. W głębokiej starożytności łączy- 
ły się one z obrzędami religijnemi, 
które były też udramatyzowanemi 
zdarzeniami, wystawianemi w spo- 
sób symboliczny. 

W Grecji i Indjach doszły te for- 
my umysłowości ludzkiej do wyso- 
kiego kunsztu formy i uczucia. Śre- 
dnie wieki przeniosły w świat chrze- 
ścijański te same zasady łączenia 
widowisk-zabaw z nabożeństwem, a 
przynajmniej historją świętą i świę- 
tych, z której czerpali autorzy mi- 
sterjów. Goljardy, waganty, żaki i 
skriby, popisywali się wobec tłumów 
na rynkach lub na dworach królów 
i możnych panów swemi utworami 
i wykonywali ucieszne jasełka treści 
pobożnej i obyczajowo-rubasznej. 

Forma tych widowisk zachowała 
się u nas cudownie w jaselkach, 
szopkach i betlejkach, w którę_wzo- 
rem odwiecznym wplata du Soli. 
cznościowe epizody z życia potocz- 
nego do historji Narodzin Syna Bo- 
żego, zbrodni Heroda, i hołdu Trzech 
Króli. 

Utrzymały się też i są praktyko- 
wane z powodzeniem widowiska na 
dworze, w dziedzińcach, w lasach, 
w ruinach i t. p. Wystawienie sztuk 
starożytnych np. Edypa, opery lub 
klasycznej tragedji w arenie cyrku 
w Nimes, w Artes, w Rzymie, Ham- 
leta w Zamku Maeterlincka we 
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Fiasko rokowan reparacyjnych. 
Niemcy żądają zniesienia korytarza gdańskiego. 

BERLIN, 18.IV (Pat.) W memorandum swojem dr. Schacht m 
czyl, iž žadne podwyžszenie splat rocznych nie može byč bezwarunkowo 
wprowadzone w życie, jak tylko w wypadku redukcji długu, bądź też 
kompensat politycznych tego rodzaju, jak zniesienie korytarza gdańskiego 
i zwrócenie niektórych kolonij, gdyż gospodarka Rzeszy narażona jest na 
uszczerbek wskutek utraty tych terytorjów. Na posiedzeniu porannem 
Schacht odmówił stanowczo dyskusji nad możliwością wyższych spłat 
rocznych bez jednoczesnej dyskusji nad wysuniętemi przez niego korzy- 
ściami politycznemi. Wszyscy przedstawiciele wierzycieli uważają jedno- 
myślnie za niemożliwe rozpoczęcie dyskusji politycznej, będącej całkowicie 
poza ich atrybucjami o charakterze czysto finansowym. Konferencja zdo- 
łała więc tylko stwierdzić zasadniczą rozbieżność zdań, jako następstwo 

Propozycje niemieckie. 
BERLIN. 18.IV. (Pat). Rzeczo- 

znawcy niemieccy zaproponowali — 
jak twierdzi depesza korespondenta 
„Koelnische Zeitung" —raty roczne o 
stałej wysokości 1.650 miljonów, pła- 
cone w ciągu 37 lat. Owa rata re- 
paracyjna roczna ma się składać z 
trzech części; pierwszej części, ko- 
rzystającej z ochrony transferowej, 
rugiej części, pozbawionej tej o- 

chrony i wreszcie trzeciej części, 
składającej się z dostaw rzeczowych, 
które miałyby być dostarczane je- 
szcze przez 10 lat pierwszych w 
stopniowo zmniejszających się ilo- 
ściach. 

Delegacja niemiecka żąda ochro- 
ny transferowej przynajmniej dla 
połowy całej proponowanej raty, t. 
zn. conajmniej dla 800 miljonów. 
wiadczenia niemieckie w myśl żą- 

dań aljanckich rozpoczynałyby się 
od najbliższej raty w kwocie 1.800 
miljonów i miałyby wzrastać dość 
szybko aż do ostatecznej wysokości 
2.450 miljonów tak, że przeciętna 
rata roczna w ciągu tych 37lat wy- 
nosiłaby 2.200 miljonów. 

Po 37 latach miałyby płacić 
Niemcy przez dalszych 21 lat 1.700 
miljonów rocznie z tem, że owa 
reszta świadczeń mogłaby być ska- 
pitalizowana i wpłacona zgóry. Rze- 
czoznawcy aljanccy mieli żądać wo- 
góle usunięcia klauzuli transferowej. 
W ten sposób — jak oświadcza ko- 
respondent „Koelnisch Ztg.* po- 
między żądaniami aljantów a ofertą 
niemiecką istnieje wielka różnica 
cyfrowa, oraz poważna różnica zdań 
co do transferu i wreszcie najpo- 
ważniejsza różnica, polegająca na 
tem, że strona niemiecka odrzuca 
przedłużenie świadczeń poza 37 lat. 

PARYŻ. I8.IV. (Pat). jak prze- 
widują tu, podkomisja Revelstoke'a 
po sprawdzeniu stosunku wysoko- 
ści rat rocznych, przewidzianych w 
planie Dawesa do propożycyj, za- 
wartych w tej mierze w memoran- 
dum Śchachta, zwrócić się ma do 
Schachta o przedstawienie danych. 
które upoważniają go do sądzenia, 
iż niemożliwą jest rzeczą dla Nie- 
miec płacić więcej, niż 1.650 miljc- 
nów rocznie. Trudno będzie Schach- 
towi przekonać aljantów, iż Niemcy, 
które w wykonaniu planu Dawesa 
miały płacić 2 i pół miljarda, nagle 
nie są w możności płacić 1.800 mi- 
ljonów w roku 1930, podczas gdy 
normalnie w wykonaniu planu Da- 
wesa miałyby płacić w tym roktu 
2.570 miljonów. Wierzyciele Niemiec 
wskażą na niemożliwość czynienia 
dalszych ustępstw i podkreślą, że 
konferencja rzeczoznawców skazana 
jest na pewne niepowodzenie, jeżeli 
Niemcy nie okażą tej samej dobrej 
woli, którą okazują ich wierzyciele. 
ZO ACERO READ PCA. POREOJRSŁOSTOW NA) 

Polski samolot spadł na terenie 
Prus, 

BERLIN, 13 IV. (Pat). Biuro Wolf- 
fa donosi z Miławy pruskiej, że dziś 
po poł. wylądował w pobliżu Miła- 
wy pod miejscowością Dietrichstein 
polski samołot Pod. który 
spadł z niewielkiej wysokości na 
zaorane pole. Smigło samolotu 40- 
stało strzaskane, obaj lotnicy po- 
rucznik i podoficer nie odnieśli 
szwanku. Oświadczyli oni, że musie- 
li wylądować ze względu na defekt 
motoru i że zabłąkali się nad tery- 
torjum niemieckiem. Władze niemiec- 
kie zatrzymały obu lotników i do- 
stawiły ich do Miławy. 

Flandrji, u nas przepiękne wysta- 
wienie Księcia Niezłomnego przez 
Redutę w dziedzińcu uniwersytecko- 
Ś-to Jańskim, wśród ruin Zamku 
Nowogródzkiego lub na Wawelu, 
pozostawiło niezapomniane wrażenie. 

Zainscenizowanie takich wido- 
wisk, przy dużej ilości osób, jakich 
zawsze do tego potrzeba, oraz ko- 
stiumów i rekwizytów jest rzeczą 
kosztowną i trudną. To też w posz- 
czególnych „miejscowościach, gdzie 
chodzi o osiągnięcie dobrego efektu 
małym kosztem i poświęcając tylko 
czas pozostały od zajęć koniecz- 
nych, musimy zwrócić uwagę na wy- 
bór sztuk i możliwość wystawiania 
takowych w sposób nie obrażający 
uczuć estetycznych, a przeciwnie 
rozwijając takowe w widzach. 

Rzecz to wiąadoma każdemu „o- 
šwiatowcowi“, že niczem się łatwiej 
nie trafi do zatwardziałego mózgu 
„ciemnego narodu", jak widowiskiem 
teatralnem. Na odczyt nie pójdzie, 
na kazaniu ziewa, na kursy się le- 
nią. Bibljoteka go nie interesuje, ale 
na „tyjater” leci tłumnie i bodaj naj- 
głupszego sztuczydła, najprymityw- 
niejszemi środkami granego, wysłu- 
cha z nabożeństwem. Bo jakże?! Już 
nie mówiąc o treści, która bywa 
przecież często i zabawna, i nowa, 
o strojach czasami malowniczych i 
kolorowych, to przecież jeszcze ta- 
ka rozkosz oglądać tych lub owych 
krewnych i znajomych na scenie z 
przyprawianemi wąsami,  .starych 
przebranych i t. p. 

Dlatego rola teatrów ludowych 
jest w życiu kulturalnem bardzo wa- 
żna z kilku przyczyn: jest najłat- 
wiejszem, najżywiej do szerokich 

ultimatum niemieckiego. 

Szczegółowa treść memorjału niemieckiego. 
BERLIN, 18.IV (Pat). Biuro Wolfa w depeszy z Paryża podaje szcze- 

gółowo treść memorjału, przedłożonego przez delegację niemiecką na 
wczorajszem posiedzeniu konferencji reparacyjnej. Memorjał po szczegó- 
łowem skreśleniu dotychczasowego rozwoju planu Dawesa i wyłuszczeniu 
zasad, które przy uregulowaniu problemu reparacyjnego miałyby zostać 
uwzględnione, przechodzi do sprecyzowania założeń natury gospodarczej, 
których spełnienie dopiero umożliwić ma niemieckie spłaty reparacyjne. 
W szeregu tych założeń memorjał wymienia konieczność zwiększenia 
eksportu niemieckiego i z naciskiem podnosi następnie, że Niemcy tytu- 
łem reparacyj, płaconych gotówką i w świadczeniach rzeczowych wypła- 
ciły mocarstwom wierzycielskim łącznie 46 i pół miljarda marek w złocie. 
Wykonanie tych spłat możliwe było tylko dzięki zaciąganiu pożyczek za” 
granicznych. Nowe spłaty reparacyjne musiałyby zostać oparte na całko- 
witem usunięciu przewidzianego w planie Dawesa systemu kontroli. 

Następnie wyłuszcza memorjał dwa plany niemieckich spłat repa- 
racyjnych, przedstawione już w ogólnych zarysach przez ranne wydanie 
„Koelnische Zeitung". Biuro Wolffa, komentując memorjał niemiecki, 
podkreśla, że delegacja niemiecka zdecydowała się na prowadzenie dal- 
szych rokowań, wychodząc z założenia, iż ważność problemu reparacyj- 
nego zmusza do próbowania każdego sposobu. zawierającego możliwość 
rozwiązania. Obok możliwości wymienionych dotychczas, w kołach kon- 
ferencji miałyby być również uwzględnione inne możliwości. I tak w ko- 
łach konferencji mają dawać do zrozumienia, że jeżeli nie dałoby się 
uzgodnić poglądów co do 37-letniego okresu trwania spłat reparacyjnych, 
możnaby szukać porozumienia co do okresu dziesięcio lub 15-letniego, 
tem bardziej, że między propozycjami Niemiec a propozycjami wierzycieli 
w sprawie pierwszych rat rocznych istnieje tylko niewielka rozbieżność. 

BERLIN, 18.IV (Pat). Dzienniki donoszą z Paryża, że przedstawiciele 
mocarstw wierzycielskich zbiorą się jutro na posiedzenie celem opraco- 
wania sprawozdania o przedmiocie swej misji oraz stwierdzenia, że jest 
rzeczą niemożliwą porozumieć się z delegacją niemiecką w sprawie roz- 
wiązania problemu reparacyjnego. 

liai a a PEREZ OZON KO 

Dyr. sekretarjatu M.S,Z, Szumlakowski w Kownie 
KOWNO, 18. IV. (Pat). Dziś o godz. 11 rano przybył do 

Kowna p. Szumlakowski. © godz. 1 p. Szumlakowski przyjęty 
był przez sekretarza generalnego litewskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych. 

Podwyższenie stopy dyskontowej ilombardowej. 
WARSZAWA, 18.IV (Pat.) Rada Banku Polskiego odbyła dn. 18 b. m. 

posiedzenie, pod przewodnictwem p. wiceprezesa Młynarskiego i, po omó- 
wieniu całokształtu położenia na rynku pieniężnym krajowym oraz na 
rynkach zagranicznych, uchwaliła podwyższenie od dnia 19 b. m. stopy 
dyskontowej do 9"/,, a stopy lombardowej do 10"/,. Jednocześnie obniżyła 
Rada stopę przy dyskoncie weksli zagranicznych w walucie, obowiązują- 
cej w siedzibie akceptanta, o pół poc., nie zmieniając dotychczasowej 
stopy od weksli zagranicznych innego rodzaju. Natomiast postanowiła 
Rada, uwzględniając trudne położenie życia gospodarczego kraju, nie 
wprowadzać jakichkolwiek restrykcyj kredytowych, 

  

Jugosławja protestuje. 
GENEWA, 18.IV (Pat.) Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje: 

Z okazji wizyty, złożonej p. Ericowi Drummondowi jugosłowiański przed- 
stawiciel w komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej zaprote- 
stował przeciwko systematycznej kampanji dzienników włoskich, skiero- 
wanej przeciwko Jugosławii, pokreślając, że tego rodzaju kampanja pra- 
sowa może poważnie zaszkodzić dobrym stosunkom  jugosłowiańsko- 
włoskim. 

Napad bandytów uzbrojonych w ...karabiny maszynowe. 
WIEDEŃ, 18. IV. (Pat). United Press donosi z Nowego Jorku, że 

5 bandytów uzbrojonych w karabiny maszynowe, zaatakowało w reen- 
wich taksówkę, w której jechało trzech urzędników, wiozących 38.400 dol. 
na wypłatę robotnikom. Bandytom, którzy dali około 50 strzałów, raniąc 
dwie osoby, znajdujące się w taksówce, udało się zabrać pieniądze i zbiec. 
Policja rozpoczęła poszukiwania, które nie dały dotychczas żadnego re- 
zultatu. 

mas przemawiającym środkiem kul- 
turalno-oświatowym, jest ogniskiem 
skupiającym młodzież i dorosłych 
we wspólnem opracowaniu sympa- 
tycznej rozrywki dla ogółu i jest 
często powodem gromadzenia cie- 
kawych danych etnograficznych, je- 
sli się widowisko traktuje tak, jak 
widzieliśmy ostatnio w przedstawie- 
niach: Wesele na  Kurpiach, Wesele 
krakowskie Cierniaka, Wesele mazur- 
skie Boryny Łystka, i nasze Wesele 
na Wileńszczyźnie. 

Zbieranie w takie sceny rodza- 
jowe rozmaitych pieśni, obrządków, 
przygadanek, opowieści, zanikają- 
cych wraz ze strojami ludowemi 
wskutek unifikacji szkół i nieuwzglę- 
dnianiu przez nie miejscowych, sta- 
rych przyśpiewków, jeśt cennym na- 
bytkiem na przyszłość. Teatry ludo- 
we na ogół powinny być. traktowa- 
ne etnograficznie „regjonalnie“ jak 
się dziś mówi. 

To znaczy, że jaknajbardziej wska- 
zanem jest, czerpać z podłoża miejs- 
cowego, wyzyskać zabytki pieśniar- 
stwa, obrzędów, zabaw, legiend, da- 
wnych zdarzeń, przywiązanych do 
miejscowości lub osób. Uwzględnie- 
nie gwary miejscowej lub wogóle 
sposobu mówienia jest koniecznem 
gdy w grę wchodzą osoby, które w 
życiu potocznem tak mówią. Stroje 
oczywiście też powinny być ściśle 
zastosowane. Wzorem tego rodzaju 

widowiska może być Wesele na 
Kurpiach, które wzbudziło wszędzie 
zachwyt, gdzie tylko się pokazało, 
barwnością strojów,  rozmaitošcią 
melodji, obrzędów, inscenizacją i ca- 
łem zdarzeniem udramatyzowanem. 
Sprawa Teatru Ludowego u nas 

weszła ostatnio na dobrą drogę, po 
wielu latach dość anemicznego ży- 
wota. Bowiem faktycznie, choć nie 
oficjalnie, istnieło u nas coś w ro- 
dzaju Tow. Teatru Ludowego od 
1893 r. Pracowało wśród klasy rze- 
mieślniczej w Wilnie, cokolwiek na 
wsi, ale na szerszą działalność nie 
mogło się zdobyć. Nie pobudziło też 
twórczości miejscowej w szerszym 
zakresie, gdyż prócz sztuk dla dzie- 
ci, wydawanych przez P Zawadz- 
kiego, przeważnie pióra M. Reuttów- 
ny i Hel. Romer, w Teatrzyku dla 
dzieci nie mieliśmy jak dotąd wcale 
miejscowego repertuaru. Trzeba przy- 
znać, że wileńscy wydawcy dziwnie 
opornie się do poczynań w tym kie- 
runku odnosili. Piszący te słowa 
niejednokrotnie wzywał i nawoływał 
do tworzenia repertuaru o charakte- 
rze miejscowym, tutejszym, polega- 
jąc na dużem powodzeniu Teatru 
dla dzieci, w którym sporo rzeczy 
np. Szopka H. Romer, mają po pa- 
rę wydań. Ale był to głos wołają- 
cego na puszczy. Ostatnio dopiero 
ruszyła ta sprawa z martwego punk- 
tu. Zreorganizowany w r. 1919 sta- 
tut i formy Tow. przejrzano raz 
jeszcze i ustalono zasady dalszego 
postępowania. Otrzymano subwen- 
cję rządową w kwocie 5 tys. zł. 
Dn. 19 IV zwołuje się walne zebra- 
nie celem wybrania nowego zarzą- 
du. (Obecny składa się z p. Wil- 
czewskiej, p. Sokołowskiej, p. Hel. 
Romer-Ochenkowskiej, p. Nagrodz- 
kiego, p. Lichtarowicza, p. Rożnow- 
skiego i p. Mackiewicza). 

Ułożono kwestjonarjusz w celu 
zorjentowania się o pracach zespo- 
łowych na prowincji, co ogromnie 
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Wiadomości z Kowna. 
Nota "a" do Ligi Nare- 

Litewska agencja prasowa opu- 

blikowała notę Voldemarasa do ge- 
neralnego sekretarjatu Ligi Narodów. 

W piśmie tem Voldemaras przed- 
stawia stanowisko Litwy w sprawie 
niedopuszczenia przedstawiciela li- 

tewskiego na ostatniej sesji Rady 

do obrad Ligi. Narodów w sprawie 
zagadnienia mniejszościowego. 

Organ ludowy 6 komitecie litew- 
„skim w Wilnie. 

„Liet. Žin.“ piszą o „niesnaskach 
wśród inteligencji litewskiej w Wil- 
nie*. Komitet litewski w Wilnie nie 
jestj uż obierany w ciągu dwóch lat. 
Wystąpił z niego szereg długolet- 
nich zasłużonych działaczy z dr. Ol- 
sejką na czele. Ten ostatni został 
oszkalowany przez ludzi „owego 
kursu". Zaprotestowali przeciwko 
temu wszyscy uczciwi litewscy dzia- 
łacze społeczni w Wilnie, nie wyłą- 
czając księży. Nie zważając na ten 
protest, „Wilniaus Rytojus" ostatnio 
znów rozpoczął przeciwko niemu 
ostrą kampanję, aby go ostatecznie 
pognębić. Jednocześnie rozpoczęły 
się napaści na inne osoby. Zdaniem 
„L. Ż.". będzie to miało konsekwen- 
cje, które dotkną szersze warstwy 
ludności. „Rozpoczęto zgubną robo- 
tę rozbijania naszej jedności naro- 
dowej, pisze organ ludowców. Nie 
mamy zamiaru tutaj usprawiedliwiać, 
oskarżać lub bronić dr. Olsejki, po- 
trafi to on sam uczynić, musimy 
jednak protestować przeciwko tym 
niedopuszczalnym metodom, które 
są praktykowane, aby zniszczyć 
swego politycznego bądź ideowego 
przeciwnika. Takie metody świadczą 
o moralnej gangrenie, pod każdym 
względem szkodliwej dla maszego 
narodu". 

Przed procesem o powstaniu 
w Taurogach. 

Proces przeciwko uczestnikom 
powstania w Taurogach z r. 1927 
będzie się odbywał w więzieniu 
szawelskiem, ponieważ nie znale- 
ziono innego dość obszernego po- 
mieszczenia dla 58 oskarżonych i 
170 świadków. Z. pomiędzy tych 
ostatnich przeszło 60-ciu stanowią 
więźniowie skazani na długotermi- 
nowe lub bezterminowe więzienie, 
w tej liczbie były burmistrz miasta 
Taurogi. 

Niemcy proponują Litwie 100 milj. 
pożyczkę. 

Gazety kowieńskie podają wia-- 
domość, że jedna z poważnych firm 
bankierskich w Niemczech skłonna 
jest udzielić Litwie pożyczkę w wy- 
sokości 100 miljonów litów. 
PORTYK CAREY TUEPĄC: WTRZYWĘOKOCY ECTS 

„Przesilenie gabinetowe" w 
„Dzienniku Wileńskim", 

We wczorajszym numerze „Dziennika 
Wileńskiego* ukazała się w kronice nastę- 
pującej treści wzmianka: „P. St. Kodź od 
dnia dzisiejszego z własnej inicjatywy zre- 
zygnował ze swego stanowiska zajmowa- 
nego przezeń z redakcji „Dziennika Wileń- 
skiego", wobec czego numer dzisiejszy jest 
ostatnim, który wyehodzi z jego podpisem, 
jako Redaktora. odpowiedzialnego*. 

Tło zatargu między p. Kodziem a p. J. 
Obstem oswietliliśmy krótko w jednym z po- 
przednich numerów naszego pisma. P. Ko- 
dziowi chodziło o umieszczenie omówienia 
artykułu Marsz. Piłsudskiego, na eo p. Obst 
w obawie przed spodziewaną (urojoną) kon- 
fiskatą nie chciał się zgodzić. Wiadomą 
jest rzeczą, że artykuł Marszałka był poś- 
rednio zapowiedzią zmiany gabinetu, ale, że 
wywoła on przeciwnie i w rezultacie zmia- 
ną również w gabinecie redakcyjnym 
„Dziennika Wileńskiego*—to niespodzianka. 

ułatwi skierowanie pomocy gdzie 
należy i nawiązanie kontaktu z 0ś- 
rodkami pracującemi w tej dziedzi- 
nie. Departament sztuki, w którym 
pracuje jako referent p. Cierniak, 
znany pracownik na polu teatrów 
ludowych, odnosi się jaknajprzy- 
chylniej do naszych zamiarów i po- 
moc obiecuje. Walne zebranie pro- 
jektowane na piątek powinno być 
liczne, wypowiedzieć się co do po- 
trzeb i pragnień tem bardziej, że 
21 1М odbędzie się w Warszawie 
Zjazd Towarzystw Teatrów Ludo- 
wych, na który w charakterze dele- 
gata od wileńskiego T-wa pojedzie 
niżej podpisana. 

Za bytnością swą w Wilnie w 
roku bieżącym p. Cierniak, syn lu- 
du krakowskiego, z zainteresowa- 
niem zaznajamiał się z naszemi sto- 
sunkami etnograficznemi, w których 
przewodniczką była mu prof. С. 
Ehrenkreutzowa, tak zasłużona et- 
nografka nasza, oraz p. Domaniew- 
ska i dyr. Zapaśnik, gorliwi praco- 
wnicy na tem polu. Należy dodać, 
że znany wydawca p. L. Chomiński 
szczęśliwie zapoczątkował serję ksią- 
żeczek Teatr wileński, w którym 
wyszły 1) Wilja u P-stwa Mickie- 
wiczów w Nowogródku Hel. Romer, 
grana z powodzeniem w radjo, w 
Lutni i w paru gimnazjach wileń- 
skich, oraz 2) Wesele na Wileńsz- 
czyźnie owoc zbiorowej pracy ucz- 
niów gimnazjum Mickiewicza, 
grane również w radjo i w szkołach. 

W przygotowaniu są dalsze tego 
rodzaju prace, które oby jaknajprę- 
dzej zaspokoiły istotną potrzebę 
świeżego, miejscowego repertuaru. 

Hel. Romer. 
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WIEŚCI i OBRAZKI*Z KRAJU. 
Wiec Bezp. Bloku w Mołodecznie. 

W dn. 17 b. m. odbyło się w Mo- 
łodecznie w sali wojskowego kina 
zebranie sprawozdawcze Bezp. Bloku 
Współpr. z Rądem. Zebranie zagaił 
dyrektor miejscowego gimnazjum 
i prezes powiatowej Rady B. B. p. Ja- 
cuński, zapraszając na przewodni- 
схасево nauczyciela tegoż gimnazjum 
p. Szweda, który powołał do pre- 
zydjum kilku miejscowych obywateli. 

Przybyły z Wilna poseł redaktor 
K. Okułicz wygłosił obrzerny |'/+-go- 
dzinny referat na temat potrzeby zmia- 
ny Konstytucji, poczem zobrazował 
sytuację polityczną i gospodarczą 
państwa, a specjalnie Wileńszczyzny, 
zatrzymując się dłużej nad sprawą 

min. Czechowicza, zmianą rządu 
i podkreślając wybitne zasługi b. 
premjera Bartla, najbliższego współ- 
pracownika Marszałka Piłsudskiego, 
wciągu prawie 3-ch lat wytężonej 
pracy. + 

Mówca zakończył przemówienie 
stwierdzeniem, że Bezp. Blok nie 
ugnić się przed atakami zjednoczo- 
rej opozycji i dzieło, dla którego 
został utworzony, doprowadzi do 
końca. 

Pomimo, że zebranie odbyło się 
w dzień powszedni, sala była wy- 
pełniona do ostatniego miejsca przez 
publiczność przeważnie wiejską. 

Działalność B.B. W.R. na terenie pow. Święciańskiego. 

: W dniu 16 b. m. w Święcianach w obecności przedstawiciela sekre- 
tarjatu wojewódzkiego Bezpart. Bloku odbyło się zebranie mężów zaufania 
z terenu więcian i Nowych Święcian. Tematem obrad były sprawy 
organizacyjne. Ukonstytuowano prezydjum koła mężów zaufania B.B.W.R. 
w Święcianach, Przewodniczącym koła wybrano inż. Stefana Jankowskiego, 
zastępcą przewodniczącego dr. Jana Adolfa Orlickiego, skarbnikiem— Jana 
Rutkowskiego i sekretarzem — Marjana Krajewskiego. Między innemi 
uchwalono wszcząć analogiczną akcję w sprawie zbiórki na fundusz dy- 
spozycyjny Ministra Spraw Wojskowych. 

Zmiana granic gmin wiejskich. 
W Dzienniku Ustaw z dnia I-go 

kwietnia b. r. ukazały się dwa roz- 
porządzenia ministra spraw we- 
wnętrznych — w sprawie zmian gra- 
nic gmin wiejskich w powiatach 
święciańskim i dziśnieńskim. 

W myśl tych rozporządzeń uległa 
gruntownej przebudowie struktura 
granic gmin w obu tych powiatach. 
W szczególności w powiecie świę- 
ciańskim zniesiono dwie gminy wiej- 
skie Michałowo i Zabłociszki. W pow. 
dziśnieńskim zniesiono cztery gminy 

wiejskie Czerniewicze, Stefanpol, Tu- 
miłowicze, Wierzchnić, natomiast 
utworzono nową gminę wiejską Ho- 
łubicze. 

Pozatem minister spraw we- 
wnętrznych zarządził w pow. świę- 
ciańskim zmianę nazwy gminy wiej- 
skiej Łygmiany na „Kołtyniany* oraz 
gminy wiejskiej Janiszki na „Pod- 
brodzie”. Zaznaczyć należy, iż Koł- 
tyniany i Podbrodzie są już obecnie 
siedzibami tych urzędów gminnych 
dwóch gmin powyższych. 

BIAŁYSTOK 
— Zbiorowy odczyt o spółdzieł- 

czości. W sali teatru „Palace* w 
Białymstoku odbył się odczyt zbio- 
rowy o spółdzielczości, zorganizo- 
wany przez chrześcijańskie stowa- 
rzyszenie spółdzielcze „Zjednocze- 
nie“. Przemawiali: mec. Olszyński, 
ks. Zalewski, Antonowicz, Karwat, 
prof. Rutkowski i kilku jeszcze mów- 
ców. Wszyscy podkreślali koniecz- 
ność uświadamiania szerokiego ogó- 
łu o spółdzielczości i jej rozwijaniu. 

Następnie omówiono sprawę gwa- 
rancyj „Zjednoczenia* na pożyczkę 
w Banku (osp. Kraj. na piekarnię 
mechaniczną przez radę miejską Bia- 

- łegostoku, która pomimo oceny ma- 
jątku piekarni na sumę 280.000 zło- 
tych, gwarancyj odmówiła, pod na- 
ciskiem drobnych piekarzy. 

Obecnych było 200 osób. 

ŚWIĘCIANY. 
„— Koło Fioty Narodowej. We wsi 

Milach, gminy święciańskiej zorga- 
nizowano koło Floty Narodowej. 
Do zarządu wybrano: Józefa Wie- 
liczkę—wójta gminy, Stanisława Goj- 
lasza, Piusa Czepana, Marję Iwasz- 
kiewiczównę i Aleksandra Zankie- 
wicza. 

MOŁODECZNO. 
— Otwarcie świetlicy Zw. Strze- 

leckiego. W dniu 12 b. m. staraniem 
obwodowego Związku Strzeleckiego 
odbyło się otwarcie świetlicy dla 
mołodeczańskiego odddziału Związ- 
ku Strzeleckiego. 

— Posiedzenie pow. kom. P. W i 
W.F. W dniu 12 b. m. w lokalu 
starostwa mołodeczańskiego, pod 
przewodnictwem starosty odbyło się 
posiedzenie powiatowego komitetu 
P. W. i W. F. Obradowano nad: 
wykonaniem budżetu 1928/29, pla- 
nem prac na rok 1929/30, obecnym 
stanem boisk, strzelnic i innych 
urządzeń sportowych, organizacją 
komitetów (podkomitetów) gminnych 
i miejskich, kolejowem przysposo- 
bieniem wojskowem, instrukcią o 

' magrodach, budową ośrodków P. W., 
wytycznemi dla regulaminów i orga- 
nizacyj zawodów sportowych, zaku- 
pem broni małokalibrowej, umun- 
durowaniem oddziałów P.W., współ- 
pracą z „Tygodnikiem Reduta" i 
„Żołnierzem Polskim* terminami 
świąt P. W. 

Z poważniejszych uchwał obrad 
zanotować należy, że na wniosek 
starosty uchwalono wstawić do bud- 
żetu dodatkowego P. W. i W.F. 
odpowiednie sumy na zakup jedno- 
litego umundurowania dla oddziałów 
P.W.i W.F. oraz niewykorzystane 
sumy budżetów powiatowego i gmin- 
nych komitetów P. W.i W. F. wr. 
budżetowym 1928/29— przelać do do- 
datkowego budżetu na rok 1929/30. 

— Utworzenie komitetu Floty Na- 
rodowej, W dniu 13 b. m. pod prze- 
wodnictwem starosty mołodeczań- 
skiego Żórawskiego odbyło się ze- 
branie organizacyjne, mające na celu 
utworzenie powiatowego komitetu 
Floty narodowej na terenie pow. 
mołodeczańskiego. W skład komitetu 
weszli; starosta Żórawski, ks. Dabu- 
lewicz, ks. praw. Morozow, rabin 
Abramowicz, inż. Żeleźniak i in. 

— Zawody strzeleckie. Staraniem 
komendanta powiatowego P. я 
iW.F. odbyły się w Mołodecznie 
zawody strzeleckie. W zawodach 
wzięło udział 53 zawodników, skła- 

dających się z członków Związku 
Strzeleckiego i hufca szkolnego gim- 
nazjum. Pierwsze trzy miejsca zdo- 
byli członkowie Związku Strzelec- 
kiego, zaś czwarte miejsce hufiec 
szkolny. 

7, POGRANICZA. 
— Utarczka z przemytnikami. Na 

odcinku granicznym Lisówka patrol 
K.O.P-u spostrzegł dwóch przemyt- 
ników, usiłujących przeszmuglować 
do Polski większy transport spirytu- 
su. Zdekonspirowani przemytnicy, 
jak się później okazało: Adam Minę 
i Adolf Sobieszewski, powitali żoł- 

nierzy K.O.P-u strzałami z rewolwe- 
rów. W odpowiedzi dano salwę ka- 
rabinową, co zmusiło zuchwałych 
przemytników do poddania się. Jak 
się okazało, Minc otrzymał poważny 
postrzał w ramię. 

Skonfiskowany przemyt przeka- 
zano do najbliższego urzędu celnego. 

Jeden z wielu czynów Wielkiego 
Kapłana. 

W swoim czasie Sejm wileński 
nadał ks. biskupowi Bandurskiemu 
w uznaniu jego zasług 30-to hekta- 
rowy ośrodek majątku Graużyszki, 
„położony w powiecie oszmiańskim. 

Przed kilku miesięcami ks. bi- 

skup Bandurski dowiedział się, że 

wspomniany majątek, skonfiskowa- 
"ny w 1868 roku, ma prawe dzie- 

dziczki, wnuczki Józefa Korsaka, u- 
czestnika powstania pp. Marję Kos- 
sobudzką i Halinę z Kossobudzkich 

Pylińską, Prawe spadkobierczynie 
Graużyszek wszczęły sprawę 0 Ire- 

stytuowanie ich praw do majątku 
pradziadów. Gdy tylko o tem do- 
wiedział się ks. biskup Bandurski 
zrzekł się nieodwołalnie daru na 

rzecz. pokrzywdzonych spadkobier- 
czyń. 

Wspaniałe zwycięstwa jeźdźców 
polskich w Nicei, 

NICEA, 18/IV (Pat). W czwartek 
rozpoczęły się w Nicei doroczne 

międzynarodowe konkursy hippicz- 

ne, w których bierze między innemi 

udział drużyna polska, składająca się 
6 jeźdźców i 14 koni. W pierwszym 

dniu zawodów odbyły się dwa kon- 
kursy. W konkursie o nagrodę ko- 

mitetu technicznego zawodów pierw- 

szą nagrodę zdobył porucznik Szo- 
sland na „Alim*. Por. Starnawski na 

„Hannibalu zajął trzecie miejsce, a 

rotmistrz Królikiewicz na „Milordzie* 

piąte. W konkursie o nagrodę ko- 
mitetu organizacyjnego zawodów 

pierwsze miejsce zajął ppłk. Róm- 

mel na „Gedyminie*. W konkursach 

wzięli udział jeźdźcy 8 narodowości. 

Białoczerwona flaga nie schodziła w 

pierwszym dniu z masztu zwycię- 

stwa. i 

Na fundusz dyspozycyjny M.5. W. 
D-wo 6 p. p. Leg. — I zł. 20 gr. 

SIEWNIKI 
RZĘDOWE, RZUTOWE IDO 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH 

poleea 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 
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Wielkie zgromadzenie poselskie 
B. B. W. R. x Wilnie. 

Dnia 20 b. m. w sobotę o godz. 
19-ej odbędzie się w sali klubu ko- 
lejowców przy ul. Dąbrowskiego 5 
Akademja Poselska, zorganizowana 
przez grupę regjonalną wileńską 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem, na której wygłosi odczyt 
pod tytułem „O reformę Konstytu- 
cji* poseł Jan Piłsudski, nadto prze- 
mawiać będą pp. pos. M. Kościał- 
kowski, pos. St. Mackiewicz, sen. 
W. Abramowicz i inni członkowie 

grupy. 
Wstęp za zaproszeniami, które 

wydaje bezpłatnie sekretarjat Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem w Wilnie, ul. Zawalna | m. 4. 

SPORT. 
Walne zgromadzenie Wil. Okr. Związku 

Gier Sportowych. 
W dniu 17.IV b. r. w lokalu okr. 

ośrodka W. F. Wilno odbyło się wal- 
ne zgromadzenie organizacyjne wi- 
leńskiego okr. Związku gier sporto- 
wych przy udziale delegatów 17 
przedstawicieli i przedstawicielek 
klubów sportowych, posiadających 
sekcje gier sportowych. ` 

W szczególności reprezentowane 
były organizacje: A. Z. S, Makabi, 
Sita, Ž. A iK. 8. Ognisko, Sokół, 
Harcerstwo, (sekcje męskie i żeń- 
skie) 1 p. p. Leg, Pogoń (sekcje 
męskie), klub pracowników miej- 
skich, Strzelec, klub instr. p. w. ko- 
biet (sekcje żeńskie). 

W zebraniu uczestniczyła ponad- 
to ref. pracy p. w. kobiet p. Piwoń- 
ska. 

Po zagajeniu zebrania przez de- 
legata P.Z.G.8. kpt. Kawalca i wy- 
jaśnieniu przez niego celu powsta- 
nia nowej instytucji sportowej oraz 
przyjęciu statutu okr. Zw. gier spor- 
towych, przystąpiono do wyboru 
władz Związku. 

Do zarządu wil. O. Z. G. S. wy- 
brano: 

jako prezesa—p. Grzesiaka Czar- 
nego (Harcerstwo), jako wice-preze- 
sów— por. Herholda (Pogoń) i p. Pi- 
wońską (ref. pracy p. w. kobiet), ja- 
ko członków zarządu pp. — Żamej- 
cia (Ognisko) p. Niecieckiego (AZS), 
jako kierowniczki sekcyj sportowych 
pp. — Putkowską (instr. W. F. przy 
okr. ośrodku W. F. Wilno), dla sekcji 
koszykówki p. — Waschównę (Zw. 
Strzelecki) dla sekcji Hazeny. Jako 
kierowników sekcyj męskich pp. — 
Hołownię (AZS), dla sekcji siatków- 
ki — Kaczergińskiego (Makabi) dla 
sekcji koszykówki i por. Pakułę (1 
p. p. Leg.) dla sekcji szczypiorniaka. 

Kierowniczkę sekcji żeńskiej siat- 
kówki i sekretarza zarządu dookop- 
tuje zarząd. . 

Do komisji rewizyjnej wybrano 
pp. Kobryńskiego (ZAKS) Romanow- 
skiego (Siła) i Kisiela (Ognisko). 

Po przeprowadzeniu wyborów, u- 
chwalono na wniosek przedstawicie- 
la A.Z.8. p. Szumańskiego następu- 
jące wnioski: 

1) Walne zgromadzenie wil. O.Z. 
G.S. wzywa zarząd do nieogranicza- 
nia się do turniejów mistrzowskich, 
lecz do organizowania jaknajczę- 
strzych turniejów w ciągu roku. 

‚ 2) Walne zgromadzenie wzywa 
zarząd do zorganizowania Il-ej tury 
turnieju, zainicjowanego przez OŚro- 
dek W. F. Wilno przed mistrzostwa- 
mi Wilna. 

8) Walne zgromadzenie wil. O.Z. 
G. S. wyraža a podziękowanie 
kier. ośrodka W. FH. Wilno kpt. Ka- 
walcowi za dotychczasową owocną 
opiekę nad rozpowszechnieniem gier 
sportowych na terenie Wilna. 

Ogółem zgłosiło już akces do wil. 
0.Z.G.S. 20 sekcyj sportowych w tej 
liczbie 11 męskich i 9 żeńskich. 
Dookoła drużynowego biegu ogrodo- 

wego w dniu 21.V b. r. 
Jak już donosiliśmy w dniu 21.IV 

b. r. o godz. 17 odbędzie się druży- 
nowy bieg ogrodowy o nagrodę 
przechodnią miejsk. komitetu W. F. 
IP W. 

„Zbiórka zawodników 0 godzinie 
16 w parku sportowym im, gen. Że- 
ligowskiego. 

Start przy mostku na Wilence. 
Meta w Cielętniku w alei równoleg- 
łej do ul. Arsenalskiej. 

Ostateczny termin zgłoszeń 50- 
bota, dn. 20.IV b. r. godz. 12 (okr. 
Ośrodek W. F. Wilno Ludwisarska 4. 

4 uwagi na charakter biegu, or- 
ganizowanego dla uczczenia roczni- 
cy 10-lecia Wyzwolenia Wilna ocze- 
kiwany jest masowy start zawodni- 
ków stowarzyszonych i niestowarzy- 
szonych. 

Rozmaitości. 
74-letni młodzieniaszek. 

Francuski prezes Rady Ministrów i fak- 
tyczny dyktator w ciągu ostatnich lat wiel- 
kiej wojny p. Jerzy Qlemenseau miał już 
74 lata. Wojna jeszcze szalała wokoło, 
musiał więe pokonywać niesłychane ilości 
pracy, siedząc od rana do nocy na konfe- 
renejach i nad stosami aktów. Jednakże 
umiał on znaleźć dość często trochę czasu 
aby odwiedzić swoją znacznie młodszą 
przyjaciółkę, o której istnieniu wiedzieli 
nieliczni wtajemniczeni. 

Pewnego wieczoru, przejeżdżając w to- 
warzystwie swego przyjaciela, płk. X przez 
miasto, znalazł się Clemenceau w pobliżu 
miejsca, gdzie jego młoda przyjaciółka mie- 
szkała z mężem. Pułkownik X zapytał wów- 
czas Clemenseau czy. nie zechce on skorzy- 
stać ztego i wstąpić do niej na chwilę. Za- 
pytany zamyślił się, poczem, jakby przy- 
pominająe sobie, odrzekł: Czekaj Pan... dziś 
mamy środę wieczór... Ach nie ! to niemoż- 
liwe! w środy bywa zawsze jej „stary* 
w domu“. 

KR 
Dziš: + Tymona M. 
Jutro: Bulpiejusza 

19 Wschód słońca—g. 4 m. 20. 
Kwietnia] Zachód „| g. 18 m. 26. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S. B. z dnia 18/IV—-1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w | 267 
milimetrach 

Temperatura 
średnia į TEE 

Opady w 2 
milimetrach 

Wiatr 
przewažający 

Uwag'i: Pochmurno. 
Minimum: — 29 C. 

Maximum: -- 9° С. 

Tendencja barometr.. Spadek ciśnienia. 

OSOBISTE 

— Przyjazd do Wilna p. Hołówki. 

W dniu wczorajszym przybył do 
Wilna naczelnik wydziału wschod- 

niego ministerstwa spraw zagranicz. 

nych p. Hołówko. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Komunalnej 
Kasy Oszczędnościowej. W związku 
ze zbliżającym się terminem urucho- 
mienia Kasy oszczędnościowej m. Wil- 
na, obecnie w toku intensywne pra- 
ce Pekao Między innemi 
w dniu dzisiejszym odbędzie się po- 
siedzenie rady komunalnej Kasy 0- 
szczędnościowej. Na porządku dzien- 
nym: 1) zatwierdzenie preliminarza 
budżetowego Kasy, 2) uchwalenie re- 
gulaminu oraz sprawy organizacyj- 
ne związane z uruchomieniem kasy. 

— Budżetowe posiedzenia rady 
miejskiej. Prace miejskiej komisji 
finansowej związane z rozpatrze- 
niem preliminarza budżetowego Z0- 
stały już definitywnie ukończone. W 
związku z powyższem budżet mia- 
sta na rok 1929/80 wpłynie pod o- 
brady plenum rady miejskiej w 
dniach 23 i 24 b. m. Posiedzenia te 
odbędą się w lokalu przy ul. Ostro- 
bramskiej 5. 3 

— Posiedzenie konwentu senjorów. 
W sobotę 20 b. m. w lokalu magi- 
stratu odbędzie się posiedzenie kon- 
wentu senjorów rady miejskiej ce- 
lem omówienia szeregu spraw zwią- 
zanych z dyskusją budżetową na 
plenum rady. 

— Z Komitetu Rozbudowy m. Wil- 
na. W dniu 16 b. m. odbyło się po- 
siedzenie komitetu rozbudowy m. Wil- 
na, poświęcone w pierwszym rzędzie 
rozpatrzeniu podań o pożyczki na 
drobne remonty domów. Ogółem 
przyznano 48 pożyczek na sumę 
30.000 zł. 

Wypłacenie tych pożyczek po- 
stanowiono przekazać nowopowstają- 
cej, komunalnej Kasie Oszczędnościo- 
wej. 

W dalszym ciągu posiedzenia de- 
batowano nad okólnikiem Minister- 
stwa Skarbu wyjaśniającym, iż w 
roku bieżącym kredyty na budowę 
nowych domów nie będą przy- 
znane, Udzielony będzie jedynie kre- 
dyt na wykończenie tych domów 
mieszkalnych, budowa których za- 
początkowana została z kredytów 
uprzednio uchwalonych przez ko- 
mitet. 

W związku z powyższem komitet 
uchwalił prosić magistrat o poczy- 
nienie starań, celem uzyskania dla 
m. Wilna jaknajwiększego kontyn- 
gentu budowlanego na rok bieżący 
ze względu na b. ciężki stan spra- 
wy mieszkaniowej w Wilnie, 

— Polewanie ulic. Policja nakaza- 
ła dozorcom trzykrotne polewanie 
jezdni. Powyższe obowiązuje od dnia 
wczorajszego. 

WOJSKOWA 

— Wyjazd kom-ta P. K. U. P. 
mjr. Ossowski, kom. P. K. U. Wil- 
no — miasto wyjechał wczoraj do 
Grodna do dow. okr. korpusu na 
specjalną odprawę, związaną z tego- 
rocznym poborem rekruta. 

IA I ODCZYTY 

— Walne zebranie wileńskiego T-wa 
Przeciwgruźliczego 25-g0 b. m. od- 
będzie się walne zebranie wileńskie- 
go Towarzystwa Przeciwgruźliczego 
w lokalu własnem przy ul. Źeligow- 
skiego 1. 

Na porządku dziennym: 1) Spra- 
wozdanie doroczne. 2) Wybór za- 
rządu. 

— Wałne zgromadzenie chrzešci- 
jańskiego Związku zawodowego pra- 
cujących igłą Zarząd chrześcijańskie- 
go Związku zawodowego pracują- 
cych igłą powiadamia swych człon- 
ków, że w dniu 22-go b. m. t, j. w 
poniedziałek o godz. 19-ej w lokalu 
przy ul. Zawalnej 1 m. 4, odbędzie 
się walne zgromadzenie członków 
Związku. Na porządku obrad: spra- 
wy wyborów do Izby Rzemieślniczej, 
sprawy organizacyjne, sprawozdanie 
zarządu za rok ubiegły, wybory no- 
wego zarządu i wolne wnioski, 

Wszystkich członków uprasza się 
o jaknajliczniejsze i punktualne przy- 
bycie. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 
— Poświęcenie sztandaru. Dnia 

20 b. m. o godz. 10-ej rano, w koś- 
cieie parafjalnym św. Jakóba w 

į Południowo-zachodni 

) NIKA 
Wilnie J. E. ks. arcybiskup metro- 
olita wileński Romuald Jałbrzy- 
owski dokona poświęcenia sztanda- 

ru Związku pracowników  więzien- 
nych Rzeczypospolitej Polskiej (od- 
dział Wilno), a następnie w gmachu 
więzienia Łukiskiego odbędzie się 
uroczystość intronizacji obrazu Ser- 
ca Jezusowego. 

ZABAWY 
— Wieczór szkolny. Staraniem sa- 

mopomocy młodzieży szkolnej: gim- 
nazjum Towarzystwa Pedagogów 0d- 
będzie się w piątek, dnią 19 b. m. 
wieczór szkolny w salach Klubu Han- 
dlowo-Przemysłowego, (Mickiewicza 
38-а). W programie 2 aktowy dra- 
mat, D. Pińskiego „Wieczny Żyd”, 
inscenizowany fragment z melodyj 
biblijnych Kornela Ujejskiego, chór 
i zabawa z tańcami. 

Wstęp za zaproszeniami. 

RÓŻNE 
— Wyjaśnienie. W związku z ar- 

tykułem p. t. „Niesłuszne zarządze- 
nie*, umieszczonym w NM 82 z dn. 
10:go b. m. „Kurjera Wileńskiego*, 
zarząd Kasy Chorych m. Wilna nad- 
syła nam następujące wyjaśnienie: 

„Wszystkie przedmioty do czaso- 
wego użytku chorych, które mogą 
być użyte następnie dla innych cho- 
rych, jak kule, termometry, kręgi 
gumowe, irygatoty, inhalatory i t. p. 
wydawane są zasadniczo przez Kasę 
Chorych z apteki kasowej za kaucją 
w wysokości kosztu własnego tych 
przedmiotów. W wyjątkowych przy- 
padkach niemożności złożenia przez 
chorego kaucji, przedmioty te wy- 
dawane są bez kaucji i, należy za- 

  

znaczyć, nigdy prawie nie są ZwTa- | 
cane. 

W konkretnym przypadku, opi- 
sanym w  „Kurjerze ileńskim*, 
choremu również  zapropozowano 
złożyć kaucję, kiedy jednak wyjąś- 
niono, że stan jego materjalny na 
to nie pozwala, kule zostały wydane 
bez kaucji”. ” 

— Oszušci ogtoszeniowi. Admini- 
stracja  „Informatora Kolejowego“ 
wpadła ostatnio na trop oszustów 
ogłoszeniowych, którzy, posiadając 
fałszywe kwitarjusze i pieczątki, 
zbierają ogłoszenia do „Informatora*. 

w ostatnich tygodniach oszuści 
ci grasowali we Włocławku. Admi- 
nistracja „Informatora Kolejowego* 
przestrzega wszystkie firmy przed 
tymi sprytnymi aferzystami, których 
należy jaknajszybciej zdemaskować 
i oddać w ręce władz policyjnych. 

Równocześnie administracja „In- 
formatora Kolejowego" zaznacza, iż 
w obecnej chwili nie przeprowadza 
żadnej kampanji ogłoszeniowej, 

Administracja „Informatora Ko- 
lejowego* mieści się w Warszawie, 
przy ul. Wiejskiej 8 m. 5, telefon 
159-47. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Lato“. Dsiš po raz pierwszy *„Lato* 
komedja w 3-ch aktach Tadeusza Rittnera. 
W przedstawieniu biorą udział: Karbowski— 
doktór, Zielińska — Maja, T. Białkowski — 
Torup, Kossoeka — Lili, Chmilewska — Gia- 
netti, Wieland—p. Pouchard, Zarębińska — 
Ernestyna, R. Dziewulska — Karolina, W. 
Scibor — Sekundarjusz, Golders — S» But- 
kiewicz, F. Żukowski—kucharz, E. Łabuń- 
ska — Rėzia, A. Dziewulska — Kasia, Listo- 
nosz—J. Klejer. 

Początek punkualnie o godz. 20-ej. 
Bilety do nabycia w biurze „Orbis* i 

od godz. 17-ej w kasie taatru. 
— „Złota kaczka”. W sobotę, dnia 20 i 

w niedzielę, dnia 21 bm. popołudniu prze- 
piękna bajka Heleny Zakrzewskiej p. t. 
„Złota kączka* z udziałem całego niemal 
zespołu Reduty. 

Początek przedstawień — w sobotę o 
godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 15-ej. 

Bilety w cenie od 20 gr. — już są do 
nabycia w biurze „Orbis*. 

Kompozytorski koncert Ludomira 
Różyckiego. 

Wileńskie T-wo Filharmoniczne urządza 
w niedzielę, dnia 21 bm. o godz. 17.15 wielki 
koneert poświęcony utworom znakomitego 
kompozytora Ludomira Różyckiego, z udzia- 
łem autora, prymadonny opery warszaw- 
skiej Olgi Olginy, prof. prof. Marji Kimontt- 
Jacynowej, H. Sołomonowa, M. Salnickiego 
i p.p.Al. Katzai Szabsaja. 

W programie kwintet, sonata wioloncze- 
lowa, pieśni i arje operowe, 

Bilety na ten interesujący koncert są 

uż do nabycia w biurze „Orbis* — ulica 

ickiewicza 11. 

REDUTA (na prowineji). 
— Dziś w Stanisłewowie komedja A. 

Słonimskiego p. t. „Murzyn warszawski" z 

Stefanem Jaraczem w postaci Hertmań- 
skiego. 

TRATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— Dzisiejsza promjera. Dziś ku uczcze- 

niu 10-io lecia oswobodzenia Wilna, grana 

będzie po raz pierwszy patryotyczna sztuka 

J. A. Hertza „Książe Józef Poniatowski* w 
której przesuwają się przed oczami widza 

znakomite, lub znane postacie z końca XVIII 

i początku XIX wieku, a więc Książe Józef, 

Król Stanisław August, Tadeusz Kościuszko, 
generał Zajączek, Niemeewicz, Bobusławski, 

Trembecki, biskup Malinowski, Turski i in. 
Pierwszy akt sztuki rozgrywa się w 

pałacu w Łazienkach, w d. 3 maja w rok 
po ogłoszeniu Konstytucji majowej. 

„Książe Jozef Poniatowski* grany bę- 

dzie dziś, jutro i w niedzielę. , 

— Popołudniówki niedzielne. W niedzielę 

o g. 3-ej pp. wystawioną zostanie po raz 

ostatni w sezonie krotochwila J. Marynow- 
skiego „Samolot S$. P. Nr. 13*. 

eny miejsce najniższe od 20 gr. 
0 g. 5 m. 30 pp. — „Dwaj panowie B*, 

przezabawna i oryginalna sztuka, która 
zdobywa sobie coraz większe kręgi słu- 

aczy. 
Ceny miejsc normalne. 
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— „D-r Stieglitz“. Reżyser K. Wyrwiez- 
Wichrowski pracuje obecnie nad wystawie- 
niem komedji — farsy pod powyższym ty- 
tułem, która się ukaże w dniach najbliż- 
szych. Wszędzie, gdzie jest grana, robi 
wprost furorę przez swój humor i oryginal- 
ność treści. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

PIĄTEK, dn. 19 kwietnia, 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat metsorologiezny. 
15.55—16.15 Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatrów i kin 1 chwilka 
litewska. 16.15—16 30. ZU graka włoskie- 
go. Lekcja 44. 1650—1700. Audycja dla 
dzieci „Wyzwolenie Wiina*. 17.00 — 17.25. 
Transmisja z Warszawy. Odczyt dla ma- 
turzystów „Zygmunt Krasiński*. 17.25 — 
18.15, Akademja radjowa, poświęcona 10-ej 
rocznicy wyzwolenia Wilna (transmisja na 
całą Polskę; W programie, przemówienie 
J.B. ks. biskupa Władysława Bandurskiego. 
przemówienie uczestnika walk o Wilno, re- 
cytaeje, „Rozmowa Gerzazezo z Protazym* 
z „Pana Tadeusza” : pieśni żołnierskie i 
narodowe w wyk. ork. 1 p.p. leg 18.15 — 
18.45. Koncert ork. 1 p.p. leg, pod dyr. p. Fe- 
liksa Koseckiego. 18.45 — 19.10. Skrzynka 
pocztowa Nr 70. 19.10 — 19.35. Trans. z 
Warsz. Odczyt z dz. Higjena i Medycyna 
p. t „Co narząd wzroku nam daje i czego 
od nas dla siebie wymaga*. 1934-— 1945. 
Muzyka z płyt gramofon. 19.45 — 20.00, 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.00—22.00, Transmisja z Warszawy. Kon- 
eert sysifoniezny. 22.00. Transmisja z War- 
szawy. Komunikty: P.A.T., policyjny, spor- 
towy i inne, oraz „Spacer detektorowy 
po Europie". 

  

  

Walki zapaŚnicze w cyrku. 

Sztekkier pokonał Sikiego. 
Wczorajszy dzień był pełen emo" 

cji. Zapowiedź decydującej walki 
dwóch klasycznych zapaśników mi- 
strza Polski Sztekkera z murzynem 
Sikim ściągnęła tłumy publiczności 
do cyrku. 

Wieczór rozpoczął się sensacyj- 
nym i zupełnie niespodziewanem 
zwycięstwem niezwykłego Stibora 
nad kolosalnym Bryłą. 

Stało się to w 6 min. na skutek 
powolności Bryły i szybko orjentu- 
jącego się Chorwata. 

Mistrz świata Garkowienko w || 
min. zwyciężył świetnie broniącego 
się Szczerbińskiego. 

Emocję i roznamietnienie wywo- 
łało spotkanie mistrza Polski z Sikim. 

W 38 min. efektowną ruladą 
zwyciężył Sztekker. Obaj zapaśnicy 
zebrali zasłużone oklaski. Siki uzna- 
jąc swą porażkę, zażądał postawie- 
nia go do walki amerykańskiej ze 
Sztekkerem, co publiczność przyję- 
ła oklaskiem. 

W ostatniej parze w walce na 
„wesolo“ Pooschoff w 13 min. po- 
konał Motykę. 

Dziś w piątek, walczą: Pooschoff 
—Stibor, Sztekker—Wolke, decydu- 
jąca Motyka — Petrowicz i decydu- 
jąca Garkowienko—Siki, która jest 
atrakcją wieczoru. 

Na wileńskim bruku. 
— Kradzieże. Z lokalu szkolnego 

(Orzeszkowej 7) na szkodę Józefa 
Pupskiego (Piłsudskiego 24) i Alek- 
sandra Sołomonowa (3 maja 15) 
skradziono futra wartości 120 do- 
larów. 

— Podczas nieobecności domow- 
ników do mieszkania Ryminów (Piw= 
na 2) zakradli: się złodzieje i wy- 
nieśli futro i biżuterję wartości 5 tys. 
złotych. 

— Usiłowanie samobójstwa. Z mo- 
stu Zielonego usiłował rzucić się do 
Wilji Stanisław Wiśniewski. Zauwa- 
żył to posterunkowy. Ulewski, który 
desperata zatrzymał. Niedoszły sa- 
mobójca ma być chorym umysłowo. 

— Nagły zgon. Zmarł nagle Igna: 
Tomaszewski (Chełmska 48) lat 70. 

— Giną dziewczęta. Policja po- 
szukuje Antoninę Bladykównę (Mo- 
stowa 5) która zaginęła. 

— Pożar. W tartaku Lewina i 
Chałupskiego (Pióromont 7) w od- 
dziale kotłów wybuchł w nocy po- 
żar. Ogień straż ogniowa stłumiła. 
Przyczyny pożaru jako też straty 
narazie nie ustalone. 

— „Potokarz“. Na_ ulicy Zawal- 
nej z wozu Mowszy Załkinda (An- 
tokol 35) Feliks Jasiewicz (Staro- 
Grodzieńska 7) usiłował ściągnąć 
skrzynię z herbatą. Sprawcę zatrzy- 
mano i towar zwrócono poszkodo- 
wanemu. 

— Zaginęli Teodor Rogowski, lat 
12 (Lipowa 23) i Marja Pastówska 
(Ludwisarska 9). 

— Owradli zakonnicę. W kościele 
w Ostrej Bramie zakonnicy Marji 
Burbo (Šubocz 16), Urszula Kiszko 
(Pionierska ||) wyciągnęla z kiesze- 
ni 33 zł. Sprawczynię zatrzymano. 

— Podrzutek. W domu Nr. 25 
przy ul. Wileńskiej znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 
2 tygodni. 

— Zatrzymanie złodzieja. Na ryn- 
ku drzewnym aresztowano zaw. zło- 
dzieja, Jana Puszkarewicza, przy 
którym znaleziono kradzione rzeczy. 

— Kradzież z wozu. Maciejowi 
Gotowskiemu z zaśc. Ulita gm. mi- 
ckuńskiej skradziono z wozu na ul. 
Zawalnej worek ze 160 klg. nasion, 
wartości 600 zł. 

OFIARY. 
— Na Stowarzyszenie młodzieży pol- 

skiej w Wilnie, p. Stanisław Łuczyński 4Q zł. 

Popierajcie Ligę Merską! 
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Niefortunny delegat 
Do kancelarji wójta gminy w 

Szumsku zgłosił się w grudniu r. ub. 
nieznajomy, a przedstawiwszy się 
jako Stanisław Dąbski, oświadczył, 
iż jest delegowany przez departa- 
ment walut obcych ministerstwa 
skarbu do przeprowadzenia rejestra” 
cji pieniędzy w walucie rublowej, 
pósiadanych przez ludność. 

Przybyły sekretarzowi urzędu 
przedstawił zaświadczenie odnośne 
podpisane przez P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej Ignacego Mościckiego, 
ministra skarbu G. Czechowicza i 
wojewodę wileńskiego Wł. Raczkie- 
wicza, a prócz tego dokument ten 
był zaopatrzony w czerwone pie- 
częcie oraz fotografję okaziciela. 
fi] Z rozmowy przeprowadzonej o- 
kazało się, iż posiadacz rubli za za- 
rejestrowanie mieli płacić po zło- 
tówce od każdego rubla, a po usku- 
tecznieniu formalności otrzymać po 
2 zł. 16 gr. 

Z Sądów. 
ministerstwa skarbu. 

upoważnienia, a do tego czasu rze- 
komego „delegata" zatrzymać. 

Wobec takiego obrotu sprawy 
okaziciel dokumentu przyznał się 
iż jest istotnie Piotrem-Pawłem Klei- 
nem z Wilna, zaświadczenie sam 
sporządził, a to celem zdobycia pie- 
niędzy, ewentualnie zaś chciał w ten 
sposób dostać się do więzienia. 

Pomysłowego Kleina osadzono 
pod kluczem, a sprawę skierowano 
do sądu o fałszerstwo dokumentu 
urzędowego. 

czoraj przed sądem okręgo- 
wym w trybie uproszczonym stanął 
oskarżony Klein i przyznając się do 
winy, oświadczył, że nędza zmusiła 
go do przestępstwa. Studjował on 
na akademji sztuk pięknych w Dre- 
źnie i to ułatwiło mu sporządzenie 
dokumentu, 

Podprokurator Narębski, wobec 
przyznania się oskarżonego, zrzekł 
się badania świadków i wnosił o 

  

  
      

KUSR"J"E"R 

Pod wpływem literatury Sensa- 
cyjnej. 

Wczoraj przed sądem okręgo- 
wym w trybie uproszczonym stanął 
20-tu letni Stanisław Kasperski, pod 
zarzutem defraudacji, powierzonego 
mu, jako ekspedjentowi firmy „Plu- 
tos“, towaru w postaci czekolady, 
śmietanki i serów wartości 550 zł. 

Okazało się iż Kasperski wraz 
ze swym rowieśnikiem, pod wpły- 
wem sensacyjnej literatury, koniecz- 
nie chciał dostać się do Afryki, by 
tam doznać emocjonujących go wra- 
żeń, no i zdobyć sławę i majątek. 

Część przywłaszczonego towaru 
spieniężył, reszta zaś miała służyć 
za pożywienie w podróży. 

Z Wilna wyjechał na osiach po- 
ciągu pośpiesznego. Dotarł do Cze- 
chosłowacji, a stąd do Węgier. Był 
także w Wiedniu z nadzieją, że 
przez Włochy dostanie się do Afryki. 

Na przeszkodzie realizacji pomy- 
słu stanęła policja w jednem z miast 
zagranicznych, która oddała go w 
ręce władz polskich. 

      

  

ALL EN S L 

logicznego, prosil o lagodny wymiar 
ary. 

P. sędzia Okulicz - Rackiewicz 
skazał Kasperskiego na pół roku 
więzienia, zaliczając na poczet kary 
areszt prewencyjny. Ka-er. 

LL Laid 

Skutki pornografji czerwonych 
brukowców. 

Sąd honorowy Związku Artystów 
Scen Polskich ogłosił onegdaj mo- 
tywy wyroku w sprawie artystki 
Teatru Polskiego w Warszawie p Marji 
Gorczyńskiej. Sentencja wyroku 
brzmi j. n.: 

Uznać kol. Gorczyńską winną 
wielkiej lekkomyślności, nie lieują- 
cej z godnością artystki scen pol- 
skich i członka ZASP, którą sąd u- 
patruje w sposobie zawarcia znajo- 
mości z p. 5., oraz przyjęciu od nie- 
go pieniędzy, następnie uznać kol. 
Gorczyńską winną lekceważenia ele- 
mentarnej etyki, obowiązującej ar- 
tystkę i członka Związku, przez to, 
iż pozwoliła się użyć do roli osoby, 
wykrywającej domniemane przestęp- 

ъ 

Nr. 90 1435) 

Nadużycia w wil. dyrekcji lasów. 
WARSZAWA, (Pat.) I8IV. Z. mi- 

nisterstwa _ rolnictwa komunikują 
nam, że wiadomość o wielomiljono- 
wych stratach skarbu państwa w la- 
sach państwowych (dyrekcji wileń- 
skiej, spowodowanych nadużyciami 
urzędnika tej 'dyrekcji, podana w 
notatce czasopisma „Słowo”* w Wil- 
nie Nr. 86 z 14 b. m., oraz „Kurjera 
Porannego" Nr. 102 z 14 b. m., nie 
odpowiada rzeczywistošci. 

W dyrekcji wileńskiej ujawnio- 
no nadużycia służbowe, mające na 
celu ułatwienie nabywcom kupna 
drzewostanu na powierzchni 336 ha 
w nadleśnictwie Horzańskiem za nie- 
pomiernie niską cenę. Tranzakcja 

taka mogła spowodować dla skarbu 
państwa straty, nieprzekraczające 
jednak 500 tys. zł. Nadużycia te zo- 
stały niezwłocznie po sporządzeniu 
aktu nabycia wykryte przez władze 
przy udziale przedstawiciela Naj-- 
wyższej lzby Kontroli przed odda- 
niem nabywcom sprzedanego drew- 
na. Winnego urzędnika pociągnięto 
do odpowiedzialności karnej, spo- 
rządzone zaś umowy zakwestjono- 
wano, jako prowadzące do szkody 
skarbu państwa i nieważne z mocy 
prawa. Skarb państwa pozostaje w 
posiadaniu sprzedanego drewna i 
żadnych strat z powodu tej sprze- 
daży dotychczas nie poniósł. 

NORZE SZARE AZOTOWE ARKADIA OS TAR T TI EN 

czyūska stala się winna przez wska- 
zane wyżej postępowanie działania 
na szkodę Związku A. 8. P. i ska- 
zūje kol. Gorczyńską przy uwzględ- 
nieniu okoliczności łagodzących, na 
jeden rok zawieszenia w prawach 
członkowskich. 

Ta „niewłaściwa reklama* uka- 

gdzie pociągnęło za sobą zawiesze- 
nie p. Gorczyńskiej w sprawach 
Związku Z. A. 8. Pu. 

Giełda warszawska 2 dn. 18.IV. b m. 
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Sekretarza jednak uderzyła ta ukaranie. Pociągnięty do odpowiedzialności stwo,/acz z góry wiedziała, że oso- zywała się w szeregu numerów „Ex- Rae ) "am 
okoliczność, że cały tekst oraz pod- Zgodnie z wnioskiem p. sędzia karnej Kasperski przyznał się do ba ta przestępcą nie jesti działała z presu Porannego" w Warzawie, a u Nowy Jork 8,90—3,88 
pisy wszystkie były uczynione jed- Okulicz-Rackiewicz,  zastosowując winy. innych zupełnie pobudek oraz przezto nas w „Expresie Wileńskim", które Paryż 34,84—34,75 

nym charakterem pisma. Przezorny okoliczności łagodzące, skazał Klei- Podprokurator Narębski domagał że dopuściła do niewłaściwej reklamy, w pogoni za sensacją, a tem samem e AISE 
urzędnik porozumiał się w tej spra- na na 6 miesięczne więzienie z za- się ukarania podsądnego, a obrońca rozdzielając przez pośrednictwo pra- za dochodami nie powstrzymują S 238'30—23770* 
wie ze starostą na pow. wil.-trocki, liczeniem odbytego aresztu prewen- apl. adw. p. Rutkiewicz, ujmując sy otrzymane z mętnego źródła pie- się przed niczem, nawet przed dru- Włochy аса орт DOS 
który polecił zbadać autentyczność cyjnego. Ka-er. sprawę z punktu widzenia psycho- niądze, wreszcie uznać, iż kol. Gor- kowaniemfitego rodzaju Eplugastwa, Berlin . . . . ,  . 211,46, 

——— ————— = = — ja zee —— > - Nm ————2 — —— — — ——— —2 аваг аст — — — — pm AE 

* ее ” Od dnia 19 do 24 kwietnia + (Le Vert Galant), Мопатепёа!пе Агеуйжею | Г 
Kino Miejskie 1929 r. włącznie będzie Król Hen ryk | Historyczne Kinematografji Ee RKS Naj- е 

wyświetlany film: potężniejsza symfonja wrażeń, przeżyć i uczuć h 0 WIOSEANY «, 
kulturalno-oświatowe | w 2 serjach. Serja I-sza: od 19 do 21, Serja Il-ga: od 22 do 24 kwietnia. W rolach głównych: ALINE SIMON- 

SALA MIEJSKA GIRARD, CLAUDE MERELLE, de GULNGAND, HERIBEL I ALBERT MĄYER. — — Kasa czynna od godziny 3 m, 30. najnowsze fasony 
Ostrobramska 5. Początek seansów od godziny 4-ej. — — — W dniu 21 kwietnia początek płatnych seansów od godziny 6-ej. Магй“ 2 ad 

u „Marji* Gdańska 6 Of ar O - TEA į $ ы ` 
KIN EATR Film ze špiewem Aka aa Gału ę Twoją dłoń Madame” ' i CZOC y Wi : ane, NICIaNe; 

HELIOS" e przebój na tle najpopularniejszej piosenki 99 ь ы ..о У*ЁП’;"Ё‘С\; o Jou | | $ 
Ostatnia trium- 2 który rolą swą w tym filmie bije wszystkie dotychczaso ają jakiekolwie nior- 

” falna kreacja Harry Liedtke rekordy o A Podczas os Wł gody, 6-ej p. WIN- macje o obecnym miejscu (ej Wi 
Wileńska 38. CZYS-WOJCZYS wykona popularną piosenkę „Całuję twoją dłoń Madame"... — Seanse o godz. 4, 6, 8 1 10.15. | pobytu Stanisława Ko- х 

A SAS AE i SZ. ° 

KINO - TEATR DZIŚ ® (Prawo kobiecego serca). W rolach głów- | niego i Elśbiety-Kazim 5 
° po raz ostatni w Wilnie. Serce nie sługa nych przepiękna i pełna wdzięku BILLIE Smiytiea odų 77 ” 

0 onja Przebojowy film DOVE i znany LLOYD HUGHES. Obraz ilu- | ślubnych, Kozłowskieh, u- trwają akazo 
> M Wa” Ei ap o. wieśniaka OZ miłosne romantycznej pie rodzonego dnia 23 kwiet- e . 

3 anki, której seree posiadł urodziwy ordynans jej narzeczonego. Obraz przewyższa swoją wartością arty- ia 1584 r. w Mohylowie d — Ао„/и ' 
Iiasiauitsą: 22. styczną niezapomniany obraz „Burza“. — —] — __ Początek Aaa © godle 4-е), ostatni 10.25. (Rosja Sowiecka), odenio- 100 ZA zh 

nego z Zofją-Ewą z Mą- do 2 L 

KINO D ° š! Największe areydzieło šwiatowej firmy „URA“. Pełna jaskrawego realizmu ujawnienia tajemnych | ezewskich Kozłowską, 0- ca We 

RE я 215 ` pragnień zakwitających dusz ny Begg w Yi PE = A SD ias w и ° 

| 
® orywający dramat młodych serc w 12 oskwie—uprasza się o 

: 

ь Piccadilly G d y Z m y sły S Į 8 b u dzą aktach. Ay — tragicznego splotu prze- Ra zaj śe 7Ł0M OSCI О й JĄ 

czystej miłości i žądz. ieniędzy. onsystorza wangelic- Ф 

| Wielka 42. W rolach głównych znana z „Przedpiekla”" ELIZA LA PORTA, ERNA NORENA, OSKAR HOMOLKA T IMRE RADAY. KE w A rare SLAŁARNIE, 
nie, ul. Zawalna Nr. 11. ь M Ю 

| KINO Dziś! N APOLEO N Genjalna wizja Abba Gance'a. 163. ostrożnie T bez 
i Najpotężniejsze wszechświa- W rol. Mi 1 i ° 

L U X towe arcydzieło epokowe główn. Mikołaj Kolin, Suzy Vernon Mieszkanie gotowania 

W wykonaniu „Napoleona* brało udział 200 aktorów oraz 10.000 stątystów. Przepiękne kobiety. Niewi- = 

Miekiewicza 11 dziane przepych i wystawa. Emocjonujące sceny batalistyczne. — — — — — Dla młodzieży dozwolone. 5 pokojowe z balkonem 8 deda 
1 (stoneczne) do wynajęcia, ONCZOCHY wszelkiego rodzaju i gatunku—grube 8 UJ 8 g 

KINO-TEATR DZIŚ! ‚ (Historja jasnej duszy dziewczęcej. Erotyczny | Dowiedzieć się: ul. Wił- i cienkie, gładkie i w desenie, ciepłe trykoty, koszulki 
Największy film polski. IWON KA dramat współczesny w 10 aktach z prologiem | komierska 3 (dozorca). WASZ niezb dne do srórew Ž BoE > b e 

E D E N Nowe wydanie 1329 r. i epilogiem. Przyjmuje łaskawy udział 1 pułk 1156-2 - са często Ta Na 0 o. adas? 

Szwoleżerów i Marynarka s 2 JÓZEF WĘGRZYN i MIECZYSŁAW FRENKEL. Rzecz dzie- Р , оЬ еть RA 

Wielka 36. Polski, W rolach główn: Jadwiga Smosarska je się ę Warszawie, Gdyni i Kresach Wschod nich. Born drewniany cz poprostu przez pranie w sposób wadliwy ! a Pi 
4 pokojowy Nitki przędzy osłabiają się, wełna nabiera sztywnej 

Kino Kolejowe pa, me Ina 1929 r. Genjalne arcydzieto iai W A adr. Mabas; kox We, E nedas Ba szorstkości a kolory spierają się—tembardziej, o ile 
Е э . a ę - ' е 2 DCR PASEO, й 

‚ Dramat w 2-ch serjach S Ž P | E D = bg rodowej buddy piezowakioj Szczyt nowoczesnej drogo. Jest gotowaną, co istotnie jest barbarzy DEWEY NA które 
: i Boo Yi iais ai ak tecladjo ana Sóltda н gd łaa Biuro „ROLKOMIS* = wolno sobie pozwalać . . . jak również na prasowanie 

' strofy kolejowej. Za: oblężenie i zdobycie centrali szpiegowskiej. W rolac wnyc у ‚ 2 i 02 > 
(Gbok dworea kolejow.) | LIEN DEYERS, WILLY FRITSCH, RUDOLF KLEIN-ROGE. _Pocz. Seansów og. B-ej. w niedziele i święta o g. 4 pop. ||| Odiska 6. tira 6 in mos aa Mk as W oe 

ą xa ч 1 ając Lux do prania unika się zniszczenia tkanin, 
BILA 5 SUROWY 1165 em słowem trzeba prać w sposób racjonalny i 

Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp. Akc. AP Med Pa ESEE 
AKTYWA. ла dcień 3] «arta 1029 г PASYWA. niach—nigdy nie trzeć i nie wykręcać. Wełniane 

EX SET ё TTT ET safe, Z EE a A MOGE WG 0 pończochy ,szale,swetry 
; Kasa i sumy do dyspozycji Kapitaly wlasne : etc. gdy są przybru- 

a) gotowizna w kasie. sma 100.654.13 a) zakładowy 1.000.000.— dzone prać wyłącznie w 
b) pozostałość w B-ku Polskim b) zapasowy —. $ $ 25.293.47 a Dura НЙ 

P. K. O. i B-ku Gosp. Kraj. 109.872.71 210.526.84 c) wpłaty na akcje Ill emisji 525.000.—| 1.550.293.47 = Z 
ы się zdumiewające re- 

Waluty zagraniczne . 4 й + а — 212.976.07| Wklady : Е R RZS 
Papiery wartościowe własne: a) terminowe * . | 4.039.787.04 > s 1 kad 

a) pożyczki państwowe 5! 10.50 b) awista _ .  . - .  . |. 2.492.536.70| 6.532.323.74 dag ы Ёсгши%ч‘с‚‘* > 
b) papiery hipoteczne 1.122.62 Rachunki bieżące (salda kredyt ' śpię 
c) akcje ' 68,925.78 | — 105.158.90 onto var yo A 129.665.55 końca wygląd nowości. 

Banki krajowe . х . . = 269.402.54] Zobowiązania inkasowe e: 13.659.91 
Banki zagraniczne —. ь > 226.827.46| Redyskonto weksli . = 1.841.806.82 PRÓBKA 
WR zdyskontowane = pe krajowe 5 5?;2%8; KUPON: Ast LJ AR 

eksle protestowane $ . 8 szą anki zagraniczne . R „338. „Ranės ana Madej WO WLR 
Rachunki bieżące (salda debetowe) Różne rachunki . - 156.086.84 Уа оЕ przedece mi "próbnego: pakietu "ax 

otwartego kredytu Procenty, prowizje i różne = 337.664.45 sė 

E ‚ — а) zabezpieczone ` ° › | 3.594.890.06 Oddziały 3 — 763.985.15 

b) niezabezpieczone 360.524.81 

Е Požyczki terminowe . z 
; НіешсЪоп::ісіъ 3 3 ; — 
т Różne rachunki н į * mor, y 22 

Koszty, różnice kursowe i t. p. . — 
иа 

5 

Oddziały . . . . sx) Еа + 

ы O 23 Suma bilansowa . Suma bilansowa % 11.894.831.96 

A Udzielone gwarancje . CZA z tyt. udziel. gwar. ы 3%82‹1)6_(.) » : 

Z CE R JAG 22. Isalko 7 ją _3.399.941.60 i 3 Dr.K gsberg KAWIARNIA ż 
Ke sed. 15.381.773. Razem 1538171356 |g_ LEKARZE r.AGNIgSDEr Akuszerki ae 

—Н CHOROBY. WENERYCZ. "Wilno, Królewska 9 

° 1 Mi "RA DOKTÓR karskie. Przyjmuje $-iz |  AKUSZErKA | i z pwoowads2śh 
» . R „Piwo. Obi 

Ogłoszenie.  ||Sotówke || Mieszkanie || Fszetkesowy | | Sprzedam MPE: ns NS 
atei | | poojono 2 kasią 1 || ste r dolra Mickiewicza 4 | ||glią PNZEDMA фе оара 4 EC rach, w - okojowe z kuo! e „Aa A 

Magistrat m. Wilna niniejszem poda- | | blach zł. wlokujemy | | wygodami, ełoneczne M Be os D O M Choroby weneryczne, | tel. 1090, W. Z. P. 73. ' 00% a 

je do ogólnej wiadomości, że w dniu 20 ||» każdej sumie naj- | | trzebne. Zgłoszenia do | | cje wekslowe i hipo- syfilis i skórne. Brzyjmuje od 9 rano 
ъ а pewniej zabezpieczone Administracji _ „Kurjera teczne. ° DOKTÓR 0 7 w. ul. Mickie- | Wszystkich, którzy .po- 

kwietnia 1929 roku o godz. „10 rano w do- Wileńskie Biuro Wil.* Jagiellońska 3, dla Dom H-K „ZACHĘTA* z ogrodem owocowym Wielka 21. i wicza 30 m. 4. W. Zdr. | Siūdają jakiekolwiek in- 

mu N 14 przy ulicy. Trockiej odbędzie się OS: T 2 AE kite 1,tel.9-05. | | z powodu wyjazdu na | Od 9 — 1 i 8 — 8. D Zeldowicz Nr. 3098. sa pobdka Plligaa a 
licytacja różnego rodzaju sprzętów domo- spokłowieza c A : ?“ЁЗЁЗЪУУЙЁЦО‘:ЁН%„“Б:] (Telef. 921). 629 ' fa Pawlikiewicza, syna 

С - į » p к 7 t horoby weneryczne, sy- Jana i Justyny z Będ- 
wych zasekwestrowanych u poszczegól- | "ae" ro4 | „niemy, bez środ- | wiedzieć się: ul. Lwow- 6 е i akiai sa aa 

nych płatników w celu pokrycia należności Mieszkań Sprzedaż Głucho ków do życia, | ska 12—4. DOKTÓR MEDYCYNY = a PRAG CZ 8 INFOR TOR Pawiikiewiczów, UroŚio- 
ЕНЧЕ. iširo domów, will, placów | | błaga o jakąkolwiek pracę widca. GRODZIEŃSKI 5 | nego 10 listopada 1871 r. 

podatkowych. akiai o GRA sanay" 0X olka: załatwiamy dogodnie | | w zakresie zdobnictwa i н 4 GYMBLER w Brodach, ożenionego & 
1164 aglstrat m. = | |-nyeh lokatorów.  neka i solidnie.  11e8-2 | | malarstwa artystycznego SAAB UB RE s Kobleta-Lekars M. Miszewsk Olgą-Antoniną z Parysėw 

Wileńskie Biuro Wileńskie Bluro jak odnawianie kościołów, | ZG CHOROBY WENERY- . ISZGWSKa Pawiikiewiosową, ostatnio 

Sprzedamy niedrogo Zginął Komisowo-Handlowe Komisowo-Handiewe ozdabianie mieszkań i tp. EOEOGEEEOEGEGANE CZNE i SKORNE [ į OWICZÓWA LEKARZ - DENTYSTA zamieszkałego w r. 1907 

Mickiewicza 21, tel. 152 Mickiewicza 21, tel. 152 Posiada świadectwa o L ' o przyjmuje od g. 9 do 11 | W Krakowie przy ul. Flo- 

razem lub oddzielnie ь z — —————— | wykonaniu robėt w koš- Zgubioną legitymację | Elektroterapja, Diater | kobiece, weneryczne, na- 1 od 4 do 6ej. rjańskiej— uprasza się 0 
и Т, Iesitymasis kolei PI ANIN A ciotach w Lidzie I Grodnie. służbową, | mia, Słońce górskie, | rządów moczow. odl2—2 | Grodno, ul. Kołożańska8. | Podanie takowych do Kon- 

om £0 4 za Nr 6517 i legi- Litościwy pracodawca | wydaną przez Dyrekcję : Sollux. = i ed 4 >» systorza Ewang. - Refor- 

tymację Kasy Chor.w po- | do wynajęcia. Repe- | uratuje nieszczęśliwego | Ceł w Wilnie, na aa ul. Mickiewieza 24. SF mowanego w Wilnie, ul. 

1 duży plac nad Wilją. setter irland, maści ztoc. | ciągu warszawsk. o g.7.30 racja i strojenie. , | wraz z żoną również głu- | strażnika celnego Inspek- Mickiewicza 12 a W. Zdr. Nr 152. Popierajcie Zawalna 11. 1162. 

Biarę ROLKOMIS" | M Osters | mins Žanas ten | Miekiemiesa Ža — 9. | Эке ла Siekia | inas a Šios ad = ad “ 5 2 Н * ‚ я В | ja 

By y AOR medea c: Kolonii Wil. dla Trzeciak. Estko. 1120 Wilno, Obožna 17—4, skiego, uniew. się. 1160 Kowna 9—215—7 Ligę orskąi RzeCzną 
Gdańska 6. m. 5, Adwok. Ł. 1172-1 

  

  

    

      
  

     

  

    
  

    
  

  
  

  

      
    

      

  
  

  

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telef 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, 

on 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 

przyjmuje od godz. 12—-2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁO. 

ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyfr 
za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminn druku ogłoszeń. 

za tekstem — 15 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca, Redaktor 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — al. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

SZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr, w tekście I, II str. —30 gr, III, IV, V, VI—35 gi 

owe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w nusnerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

gr., kronika rekl. - komani- 

Oddział w Grodnie: ut. Bankowa 14. 
    

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki, Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz“ Wilno, ul. Š-to Jańska 1, teleion 3-40. 
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