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PRZGOSTAMIGIGĖ lut KOPMISJONEA 

  

Wilno, Czwartek 5 kwietnia 1928 P. 

  

    

KURJER Wi 
Rok v. 

  

NIESALBŹNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

W czwartek dnia 5-go kwietnia r. b. o godz. 6-ej popoł. odbędzie się 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Wileńskiego Partji Pracy 
w lokalu Zarządu przy ul. Zawalnej Nr. 1, m. 4, z następującym porządkiem dziennym: 1) sprawozdanie z akcji wyborczej, 2) sytuacja na terenie Sejmu, 3) sprawy organizacyjne. 

UWAGA! Zaległe składki członkowskie będą pobierane przy wejściu na salę. 
  

NANANZNZNZNZNZNZNANZNZNZNZNZNANZNZNZNZNZNZNZNZNZNANZNZNZNZNZNZNZNZNZANZNZNZNZENZNZA:      

  

L MN NANZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZEŻ 

MIEJSKI KINEMATOGRAF KULTURALNO-OŚWIATOWY, Sala Miejska, Ostrobramska 5. 
  

    
   

   

            

     

najpotężniejsze arcydzieło Świata, natchnionego tworu Ducha Ludzkości. 

Specjalna ilustracja muzyczna, 

SIDUDUD0DUDHDI0>I0DI0D0D4D0D0>D0——>10 

Do dużejłódzkiej fabryki wyrobów bawełnianych 
poszukiwany 

jest pierwszorzędny, dobrze wprowadzony Królewiec 1 kwietnia 1928 r. 
godz. 24-a. 

© Dzień wczorajszy 1 dzisiejszy wyka- 
zał, że pomimo pozerów i deklaracyj p. 
Waldemarasa nie zerwał on z dotychcza- 
sową taktyką omijania istotnych zadań 
konterencji. Taktyka ta wprawdzie na prak- 
tyce staje się dlań coraz trudniejszą wobec 
wyraźnie i konkretnie zajętych propozycyj 
polskich, pomimo to delegacja litewska 
czyni wciąż wysiłki wynalezienia takich 
kwestyj, któreby mogły uwarunkować jej 
zdaniem przystąpienie do rzeczowej dyskusji. : 
Wysuwa przeto p. Waldemaras żądania zu- 
pełnie nowe i niczem z zaleceniami grud- 
niowemi Rady Ligi nie związane w tej na- 
dziei, że którekolwiek z tych żądań zosta- 
nie z miejsca przez delegację polską od- 
rzucone, co mu da podstawę do uchylenia 
się od rezmów rzeczowych. 

P. Waldemaras przyjechał z przygo- 
towanemi zawczasu dwoma tego rodzaju 
szlagierami: z żądaniem odszkodowania za 
straty poniesione przez państwo litewskie 
w czasie akcji gen. Żeligowskiego, oraz z 
żądaniem gwarancyj bezpieczeństwa @а 
terytorjum Litwy ze strony Polski. 

Pierwsze z tych żądań znalazło swój 
wyraz w nocie wręczonej przez konsula lie 
tewskiego p. Budrysa delegacji polskiej już 
w dniu otwarcia konferencji. Drugą kwe- 
stję, zapowiedzianą już przez premjera 
Waldemarasa w pociągu spotykającym go 
dziennikarzom, stawia na porządek dzien- 
ny nota, którą tenże p. Budrys przywiózł 
dziś do hotelu „Berliner Hof* o godz 7-mej 
wiecz. kiedy min. Zaleski podejmował her- 
batką kilkudziesięciu dziennikarzy, obserwu- 
jących przebieg konfęrencji. 

Wyraz „konferencja* nie jest zresztą 
w danym wypadku ścisły, ponieważ poza 
krótką rozmową obu szefów delegacyj po 
zamknięciu pierwszego posiedzenia, oraz 
poza dwukrotną naradą zastępcy przewo- 
dniczącego delegacji polskiej, naczelsika 
wydziału wschodniego Minist. Spr. Zagran. 
p. Hołówki z członkiem delegacji litew- 
skiej — p. Zauniusem w sprawach doty- 
czących porządku obrad, żadne zetknięcie 
się obu delegacyj nie miało dotąd miejsca. 
Litwini zastosowali system zasypywania 
delegacji polskiej notami w rozmaitych 
materjach, z których żadna bezpośrednio 
właściwego przedmiotu konferencji wska- 

Oferty sub. „Pewny* z życiorysem do Biura Prasowo-Ogło- 
szeniowego „BIP*%, Łódź, Piotrkowska 93, 

    

W. Charytonowicz i S-ka apreczny b.u. 
Wilno, WIELKA 58. Tel. 392. 

POLECA nowootwarty swój oddział przy ui. Mickiewicza 7, 
bogato zaopatrzony na święta w perfumerję i kosmetykę, oraz wszelkie inne 
artykuły branży aptecznej. Ceny najtańsze. 1044 

Kapelusze, czapki, bie- 
liznę męską i damską, 
krawaty, rękawiczki, 
wyroby skórzane i try- 
kotowe, pończochy, 
skarpetki, laski, para- 

sole i t. p. 

WILNO, Zamkowa 
Telefon 939,   

  

        

  

Polecamy P WA. jasne, ciemne i 
DUBELTOWE== 

T-WO AKC. BROWARU A ZOPEN* j 
Tel. 5—44. Tel. 6—12. 99 

PASIGLE KINOWE 
poleca 

N. GLEZER, wyroby gumowe, 
Gdańska 6, tel. 421. 1040 
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NA ŚWIĘTA 
żądajcie wszędzie znakomite 

PIWĄ DROZDOWSKIE 
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ul. MICKIEWICZA 4. 
Poleca na nadchodzące święta 

Najwytworniejsze 

CIEROLADKI - MARCEPANY 1 RARMELKI oris S DAJ EK TU : ипе:: A grudniową rezolucję Rady ZŁOTE* czekola- z niespo- Ligi Narodów nie dotyczy. Jak wiadomo z 
3 „SIMPLEX“ Kurych zewn ms depesz, not tych do dzisiejszego wieczora napełnionych czekoladą skorapek 

| jadalnych marcepanowych święconych, 
otrzymała delegacja polska pięć, Z nich 
żadna nie zajmuje stanowiska co do prze- 
słanych dn. 31 rano polskich propozycyj 
rzeczowych. Bardzo  charakterystycznem 
dla szczerości zamiarów p. Waldemarasa 
było odwołanie wezwanych początkowo z 
Kowna dla rozpatrzenia tych propozycyj 
rzeczoznawców litewskich. 

Znacznem urozmaiceniem dnia wczo- 
rajszego była nota litewska, zapytująca 

„MARCOWE“ 
z browaru Fr. Lutosławskiego w 
Drozdowie przygotowane na wodzie 
pesładającej wybitne właściwości 

lecznicze. || 
Dostawa na mieszkanie nie mniej 

wiadra (20 but.) 

Główny skład w Wilnie przy ulicy 
' — WIŁKOMIERSKIEJ Nr 3. 2 

Wielki Nikas GRLANTERJI ŚWIĄTECZNEJ, 
| oraz pięknych BONBONIEREK.  1087| 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 704 
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Od dnia 28-go marca do 6-go kwietnia 1928 roku włącznie będzie wyświetlane 

Realizacja lecia B.Je Millęa 
‚° ORKIESTRA POD DYREKCJĄ p. WŁ. SZCZEPAŃSKIEGO. 

UWAGA! Ze względu na wysoką wartość artystyczną obrazu publiczność będzie wpuszczana tylko na 
początek seansów. Bilety honorowe koloru białego ważne tylko na I-szy seans. 

Początek seansów: o g. 3 ppoł., 5.30—7.45—10ej. Ceny ze względu na niezwykle wysokie koszty wyna- 
jęcia obrazu zwiększone: parter 1 zł. 60 gr., balkon 80 gr. 

Dla uczącej się młodzieży za okazaniem legitymacji wstęp na pierwszy seans 50%, 

ZNZNZNANZNZNZNANANAŃ 
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NARIAI 

  

Myfytzny moment konferencji 
min. Zaleskiege, czy posiada pełnomocai- 

ctwa do ostatecznego zawierania układów 

i umów. Zapytanie to było zdumiewające, 
ponieważ min. Zaleski w pierwszej swej z 
min. Waldemarasem rozmowie okazał mu 

swoje pełnomocnictwa, obejmujące jaknaj- 

szerszy zakres układów z zastrzeżeniem, 
oczywiście używanem we wszystkich pań- 
stwach opartych ma systemie parlamentar- 
nym, ratyfikacji przez ciała ustawodawcze. 

Narazie trudno było dociec celu tego za- 
pytania, poprzedzonego przytem wyraże- 

niem przez min. Waldemarasa swoich wąt- 
pliwości w tej sprawie korespondentowi 

„Vossische Zeitung". Ponieważ jednak przed 

dziennikarzami nie Ostanie się nawet u- 
kryta myśl, przypomniano sobie, że prem- 
jer litewski, który niegdyś wyraził się, że 
nie będąc wprawdzie prawnikiem, jest swo- 
im radcą prawnym, zastrzeżenie ratyfikacji 
identyfikuje z wzięciem ad referendum da- 
nej sprawy dla swego rządu. Nie krępując 
się zaś analogicznemi przepisami litewskiej 
koastytucji nie widzi potrzeby poddawania 
zawartych przez siebie układów ratyfikacji 
Sejmu, a przeto uważa, że posiada pełno- 
mocnictwa dalej idąceniż jego kontrahent. 
Epizod ten wzbudził ogólną wesołość i 
zakończył się narazie potwierdzeniem przez 
delegację polską w sposób bardziej przy- 
stępny rozciągłości pełnomocnictw jej 
szefa. 

Pracowitość delegacji litewskiej w 
wyszukiwaniu kwestyj, któreby mogły utrud- 
nić podejście do rzeczy konkretnych jest 
bezsprzecznie godna podziwu. To też ogólny 
nastrój wśród dziennikarzy dzisiejszego wie- 
czora cechowała gotowość do opuszczenia 
jutro Królewca. Dziennikarze litewscy w 
rozmowach z nami podkreślali, że przyjechali 
tu jedynie z powodu niedzieli i że niczego od 
konferencji" nie spodziewają się. Istotnie 
już dziś wieczorem 3-ch z nich wyjechało 
do Kownś. Główne zainteresowanie wzbu- 
dzało pytanie, z powodu którego punktu 
jutrzejszego — zresztą dotąd nieustalone- 
go — porządku dziennego Litwini spo- 
wodują zawieszenie kosferencji. | 

Spokojna i cierpliwa taktyka delega- 
cji polskiej zmierza pomimo to do usu 
nięcia tych trudności i wyjaśnienia stano- 
wiska litewskiej delegacji wobec rzeczo- 
wych propozycyj polskich. Premjer Walde- 
maras zapowiedział nieoficjalnie swoje dłuż- 
sze przemówienie na jutrzejszem posiedzeniu 
plenarnem, w którem wszystkie kwestje 
wysunięte przez obie strony omówi zasad- 
niczo. 

Istnieje w całej tej sprawie b. wyraź- 
ny czynnik zewnętrzy, który poważnie 
oddziaływa na tok konferencji. Czynni- 
kiem tym jest europejska opinja publicz- 
na, reprezentowana tu przez kilkudziesię- 
ciu dziennikarzy zagranicznych. Uniemożli- 
wia ona p. Waldemarasewi odrzucenie pro- 
pozycyj polskich ze względów natury poli- 

tycznej. 

  
  

dawać ogłoszenia Świąteczne 

io „KURIERA WILEŃSKIEGO” 
i do wszystkich pism. 

| Na najbardziej dogodnych warun- | 
` kach przyjmuje | 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego | 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. 

Marszałek Piłsudski weżmie Ióżkł W MIO 
czystości 6 p. strzeltów podhalańskich. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj Pan Prezydent Rzplitej, a 
następnie Marszałek Piłsudski przyjął na 
audjencji delegację w osobach starosty Po- 
rębalskiego, ppłk. Ruszczyńskiego dowód- 
cy 6 p. strzelców podhalańskich i burmi- 
strza m. Drehobycza Reuta, którzy zapro- 
sili Pana Prezydenta i Marszałką Piłsud- 
skiego na uroczystość, jaka się odbędzie 6 
maja w Drohobyczu z okazji poświęcenia 
sztandaru 6 p. strzelców podhalańskich, 
ufundowanego przeź*społeczeństwo, 

Marszałek Piłsudski. przyjął zapro- 
szenie i oświadczył, że jeśli sprawy pań- 
stwowe nie staną mu na przeszkodzie, to 
z pewnością przybędzie do Drohobycza na 
tę uroczystość; jeśli zaś sprawy państwo- 
we nie pozwolą mu, to zapowiada w każ- 
dym razie swój przyjazd do Małopolski 
Wschodniej jeszcze w roku bieżącym. 

Urzędowanie Banku Rolnego podczas świąt. 
WARSZAWA, 4.IV (Pat). W związku 

z nadchodzącemi Świętami Wielkanocnemi 
biura Państwowego Banku Rolnego będą 
czynne w Wielki Piątek t. j da. 6. b. m. 
do godz. 12 min. 30 kasy zaś do godz. 10 
min. 30 przed południem. W Wielżą Sobo- 
tę t.j. 7 b. m.—biura do godz. 12-ej i ka- 
sy do godz. 10 przed południem. ze 

W rozmowie ze mną i z paru ko- 
legami z Wilna, oświadczył prerjer H- ° 
tewski, że jakkolwiek nie może przesą- 
dzić wyniku konferencji, jest przekona- 
ny, że powrót do tego stanu rzeczy, 
który istniał pomiędzy Polską a Litwą 
dotąd, jest niemożliwy, interes ludzkości 
wymaga bowiem jakiegoś wyjścia choćby 
prowizorycznego — z sytuacji obecnej. 

Jeżeli nie cała ludzkość, to w każ: 
dym razie interesy kapitału i handlu mię 
dzynarodowego rzeczywiście naciskają po- 
ważnie na unormowanie stosunków w tym 
zakątku Earopy. į 

Premjer Waldemaras wskazuje wów- 
czas na silny sprzeciw opinii wewnątrz 
swego kraju, który mu jakoby. utrudnia 
pójście na rękę wymogom zewnętrznym, 
Dziś zaproszono nas do konsulatu litew- 
skiego celem okazania licznych protestów | 
nadesłanych z Litwy przesiwko nawiązaniu 
stosunków z Polską. Oczywiście, są to 
środki bez znaczenia. Podobne manifestacje 
studentów w Kownie zostały na%et ostat- 
nio potraktowane niezbyt życzliwie przez 
władze uniwersyteckie i państwowe. 

Oceniając więc całokształt sytuacji 
tak jak ona się przedstawia w chwili kiedy 
niniejszy list piszę, nie chciałbym solidaryzo- 
wać się z pesymizmem, jaki panuje w środo” 
wisku moich kolegów. Pomimo tego nawet, 
że dotąd nie ustalony został program jutrzej- z к 

szego posiedzenia, sądzę, że ostateczne 
zerwanie nie nastąpi. Najciekawszą kwestją 
jest, czy dojdzie do utworzenia komisyj 
mieszanych, mających rozpatrzeć propo- 
zycje polskie, czy też szef delegacji litew- 
skiej uzna to za niemożliwe ze względów 
natury zasadniczej, zanim nie zostaną za- 
łatwione jego żądania, które delegacja pol- 
ska zaproponowała _ rozpatrzeć w ko- 
misjach. 

Zanim list niniejszy zostanie wydru- i 
kowany, depesze już zapewne przyniosą 
odpowiedź na powyższe pytanie. 

Testis.



2 K U.R | E R (WILEŃSKI 

Po konferencji w Królewcu. 
Propozycje polskie, 
Królewiec, 1-go kwietnia 1928 r. 

Złożony przez delegację polską pro- 
jekt konwencji o ruchu sąsiedzkim  obej- 

muje 3 rozdziały a mianowicie: 1) ułat- 
wienia osobiste, 2) ułatwienia materialne 

(rzeczowe) i 3) postanowienia końcowe. 

Protokół dodatkowy zawiera nadto Życze- 

nie, aby obie strony zawarły w jaknajkrói- 
szym czasie konwencję sanitarną, jak rów- 

nież konwencję o wykonywaniu zawodu 

lekarskiego oraz akuszerskiego. Wreszcie 

do projektu konwencji dołączone są wzo- 

ry przepustek przez linję celną 3-ch ro 

dzajów: 1) przepustka stała,2) jednorazowa i 

3) gospodarcza. 

Rozdział 1-y konwencji dotyczy osób 

zamieszkałych Od trzech miesięcy conaj- 

mniej w odległości 30 klm. w obie strony 

od linji celnei. Osoby takie otrzymywać 

mogą przepustki, uprawniające do pobytu 

po drugiej stronie linji celnej na odległo- 

ści oznaczonej w przepustce, którą wydają 
władzę administracyjne 1-ej instancji lub 

samorządowe (przepustki gospodarcze). W 

wyjątkowych wypadkach będą mogli wyda- 

wać przepustki wójtowie gmin. Przepustki 

jednorazowe opiewają na 3 dniowy pobyt 

i są ważne w ciągu 14-tu dni, stałe—rów- 

mieź na 3 dni z ważnością w ciągu 6 mie- 
sięcy, gospodarcze — na czas potrzebny 

do wykonania danej czynności gospodar- 
czej, ważne w ciągu 1 roku. Duchowni, le- 
karze, weterynarze i akuszerki mogą przy 
wykonywaniu swoich zawodowych cbo- 
wiązków, (oraz straż ogniowa w razie po- 
żaru), przekraczać linję celną w każdej po- 
rze dania i nocy, inne osoby — tylko 
ciągu dnia. Do przejazdu koleją przez li- 

nję celną przepustka uprawnia w ciągu ca- 
łej doby. 

Rozdział ll dotyczy nieruchomości 
lub praw rzeczowych, rozdzielonych linją 
celną i zezwala właścicielom ich na trans- 

port płodów rolnych i innych artykułów 

gospodarczych, jak również niezbędnych 

maszyn i narzędzi, oraz na przepęd in- 

wentarza żywego. Dalsze artykuły wylicza- 

ją szczegółowo co mogą brać ze sobą o- 
soby przekraczające linię celną przy wyko- 

nywaniu swego zawodu. W. żadnym razie 

nie wolno przenosić rzeczy na sprzedaż. 
Rozdział lil przewiduje termin 2-ch 

miesięczny dla wymiany dokumentów raty- 

fikacyjnych konwencji oraz wykazu gmin, 

których ona dotyczy. Inne ułatwienia, nie 
objęte nin. konwencją mogą być przyznane 

w drodze porozumienia obu stron. Korwen- 
cja wejdzie w życie piętnastego dnia po 
wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. 

Projekt układu (arrangement) o komu- 
nikacji pocztowo-telegraficznej dzieli się na 
4 rozdziały: 1) przepisy ogólne przewidu- 
ją wszelkie rodzaje korespondencji zwykłej 

i poleconej, przesyłki i przekazy pieniężne, 
telefony, abonament pism, oraz tranzyt po- 

eztowy stosownie do przepisów międzyna- 

rodowych. Funkcjonarjusze pocztowi upra- 

wnieni są do przekraczania linji celnej na 

mocy stałej przepustki, której wzór załą- 

cza się. Administracja pocztowa obu stron 

może posługiwać się w urzędowych stosun- 

kach wzajemnych swoim językiem urzędo- 

wym lub francuskim. Szczegółowe przepi- 

sy co do wykonywania układu zawiera re- 

gulamin wykonawczy, który za porozumie- 

miem obu stron może być zmieniany i uzu- 

pełniany. 

Rozdział Il mówi o ruchu pocztowytn. 

Listy wartościowe przewiduje do wysokości 

5.000 fr. złotych, przesyłki nie wyżej 20 kig. 

© wartości do 1.000 fr. złotych. 

Rozdział lil dotyczy telegrafu i tele- 

tonu. Obie strony zobowiązują się otwo- 

w 

rzyć na swoich teryterjach dostateczną ilość 

środków komunikacji telegraficznej, telefo- 

nicznej, oraz radjotelegraficznej. Utrzymu* 

je się ulga dla prasy o 509/o taksy. Roz- 
rachunek pomiędzy stronami następuje tyl- 

ko wtedy, jeżeli liczba depesz jednej ze 

stron przekracza liczbę strony drugiej co- 

najmniej 0 109/o. 

Rezdział IV przewiduje ratyfikację u- 
kładu w terminie jaknajkrótszym, oraz wej. 
ście jego w życie w 14 dni po wymianie 

dokumentów ratyfikacyjnych. Wymówienie 

może nastąpić na 6 miesięcy naprzód. 

Regulamin wykonawczy wymienia ja- 

ko główne urzędy pocztowe ze strony 

polskiej narazie Wilno i Suwałki, jako 

miejsce przekraczania przez pocztę linji 

celnej w ruchu kolejowym ze stromy pol- 

skiej—Zawiasy, Orany i Trakiszki. Komu- 
nikacja telegraficzna projektuje się narazie 

na linjach: 1) Wilno—Kowno przez Land- 

warów, 2) Wilno—Wiłkomierz przez Mej- 

szagołę, 3) Suwałki—Kalwarja przez Tra- 

kiszki, telefoniczna—na linjach: 1) Wilno— 

Kowno przez Landwarów, 2) Wilno—Wił- 

komierz przez Mejszagołę, 3) Grodno — 

Lejpuny przez Porzecze i Druskieniki, 4) 

Suwałki—Kalwarja przez Trakiszki. 

Projekt konwencji kolejowej jest b. 

obszerny (40 stronic pisma maszynowego) 

i wzorowany na istniejących w tej materii 

układach międzynarodowych. 

W rozmowie ze mną min. Zaleski 

zapewnił, że, w razie uzgodnienia któ- 

rychkolwisk z tych prejektów z dele- 

gacją litewską, nie może być mowy o 

odrębnem potraktowaniu Wileńszczyzny, 

jako obszaru, który rząd litewski uważa 

za sporny. Ewent. ustałone przepisy 

dotyczyć mogą jedaakowo wszystkich 

części polskiego terytorjium państwowe- 

go. Obawy przeto, że mieszkaniec Wil- 

na lub Święcian będzie mógł być po- 

zbawiony tych możliwości w zakresie 

handlu lub przekraczania granicy, które 

przewidują proponowane układy, są naj- 

zupełniej płonne. Testis.   
  
  

PARYŻ, 4. IV. (Pat.) Pertinax oma- 
wiając w „Echo de Paris“ rezultat konie- 

rencji królewieckiej, podkreśla liczne do- 

wody chęci pojednania, okazane przez min. 

Zaleskiego i zaznacza, że nie zdały się one 

na mic. Potrafiono zaledwie ubrać w przy- 
zwoite pozory zerwanie rokowań. Walde- 

maras w końcu lutego zaproponował 0d- 

bycie konferencjj w Królewcu jedynie w 

celu uniknięcia na sesji marcowej nagany 

Prasa londyńska o w 

LONDYN, 4.IV. (Pat.) „Daily Tele- 

graph" komentując przebieg konferencji 

polsko-litewskiej w Krółewcu pisze: Tylko 
dzięki cierpliwemu i pojednawczemu sta- 
nowisku min. Zaleskiego uchroniono kon- 
ferencję przed całkowitem niepowodzeniem. 
Dzięki temu stanowisku udało się utrzy- 
mać kontakt nawiązany po 7 latach cał- 
kowitego odosoknienia. Sprawę litewską 

Rozczarowanie sowiec 

MOSKWA, 4.IV (Pat). Prasa sowiec- 
ka nie wierzyła początkowo w możliwość 
jakiegokolwiek porozumienia między Pola- 
kami a Litwinami w Królewcu. W tym du- 
chu były redagowane pierwsze sprawozda- 
nia nadsyłane do Moskwy na wstępie obrad. 
Niedojście do porozumienia miało nastąpić 
z winy Polski, której szowinizm i milita- 
ryzm zmierzał rzekomo do nieustępliwej 
polityki względem Litwy. Pozatem  publi- 
cyści sowieccy przewidywali inne jeszcze 
przeszkody, a więc, że Waldemaras musi 
się liczyć z opozycją w Kownie, pozatem 
zaś Litwa musi uwzględnić stanowisko Nie- 
miee, dotkniętych ostatnio ze strony Pol- 

BERLIN, 4. IV, (Pat.) Nacjonalistycz- 
na „Berliner Zig.“ ošwiadcza, že Walde- 
maras wskutek uchwały Ligi Narodów, 
zalecającej podjęcie bezpośrednich roko- 

W tych dniach wzdłuż pasa pogranicznego 
po stronie litewskiej a zwłaszcza w gminie Mu- 
Śnickiej, razrzucone zostały w olbrzymich ilościach 
ulotki w języku litewskim i rosyjskim, które wzy- 
wają ludność całej Litwy do przeciwstawienia się 
dążeniom Polski do normalizacji stosunków z 
Litwą i do obalenia faszystowskiego! rządu Wal- 
demarasa, który w Królewcu rozpoczął rokowa- 
nia z Polakami. 

„, Ulotki te podpisane są imieniem litewskiej 
partji socjal-demokratycznej. Jest to szczegół cha- 

KOWNO, 4-IV. (Ate). Z Kowna donoszą, 
iż przybyli tam dwaj dziennikarze warszawscy, 
przedstawiciele „Dnia Pelskiego* i „Momentu”. 

       

  

miętajcie o św ięconem dla opuszczonych sierot! 

Prasa paryska o konferencji w Królewcu. 
ze strony Rady Ligi Narodów, jeżeliby się 

zastosował do kunktatorskich metod zale- 

canych przez min. Stresemanna. Możliwem 

jest — kończy Partinax — że Marszałek 

Piłsudski widząc wszelkie Środki prawne 

wyczerpane oraz bezsilność Genewy, ze- 

chce bronić własnemi średkami powierzo- 

nych mu interesów, lecz wątpliwem jest 

czy Stresemann i Cziczerin zechcą opuścić 
swego protegowanego t, į. Waldemarasa. 

ynikach konferencji w 
Królewcu. 

zdołamo podać Ściślejszej próbie słuszności 
i rzeczywistości w atmosferze pokojowej dy- 

skusji i przy całym nacisku zrozumienia ko- 

nieczności realnego rozwiązania kwestyjspor- 

nych, istniejących pomiędzy obu narodami. 

Może się to okazać rozstrzygnięciem za- 

gadnienia, które mogłoby stanowić groźbę 

dla pokoju w tymi zakątku Europy. 

kie po konferencji pol- 
sko-litewskiej. 

iski rozporządzeniem w sprawie pasa gra- 

nicznego. 
Po tych horoskopach nadchodzić za- 

częły z Królewca wiadomości wręcz od- 
wrotne, Wiadomości te donosiły, że pro- 
jekty polskie odznaczają się wyjątkowem 
umiarkowaniem, że min. Zaleski propo- 
nuje Litwie pakt o nieagresji, że strona li- 
tewska idzie na ustępstwa wreszcie, że z0- 
stał nawiązany przez to stały bezpośredni 
kontakt oraz, że ostatnie plenarne posie- 
dzenie odbyło się w przyjaznej atmosferze. 

Wszystko to zdezorjentowało prasę so- 

wiecką, która podała wyniki konferencji 

bez komentarzy. 

Nieszczęśliwa pozycja Waldemarasa. 
rwań z Polską, a jeszcze bardziej przez 
rozszerzenie z póczątku z natury rzeczy 

ograniczonych podstaw rokowań został 
zepchnięty na pozycję nieszczęśliwą. 

Agitacja przeciw rokowaniom pol.-litewskim. 
rakterystyczny, gdyż jak wiadomo socjal-demo- 
kraci litewscy p erwsi byli za nawiązaniem normal- 
nych stosunków z Polską. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mamy tu do czynienia z wyraźnym fałszerstwem, 

którego celem jest obałamucenie opinji i szero- 
kich ster społeczeństwa litewskiego, a zwłaszcza 

ludności wiejskiej, by ta oststecznie nie wiedziała 
kto jest za unormowaniem dotychczasowego sta- 
nu pomiędzy Polską a Litwą. 

Dziennikarze polscy w Kownie. 
Obaj oni otrzymali wizy na wjazd do Litwy w 
Królewcu osobiście od Waldemarasa.   

  

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI POWIATU ŚWIĘCIAŃSKIEGO 
ogłasza KONKURS 

na stanowisko kierównika (dyrektora) Kasy z uposażeniem zależnie od kwalifikacji 

i umowy w/g VII—VI grupy uposażenia urzędników państwowych -- 15/0 dodatku 

komunalnego. 
Od zgłaszających się kandydutów wymagane są: wykształcenie conajmniej średnie, 

handlowe i kilkoletnia praktyka w instytucjach finapsowych, pożądana znajomość spraw * 

o charakterze społeczno-rolniczym. Pozatem pożądana kaucja (lub gwarancja hipote- 

czna) do 15.000 zł. 
Posada do objęcia od dnia 20 kwietnia r. b. 
Oferty z życierysem i odpisami świadectw należy składać do Wydziału Powiatowego Sejmiku 

Święciańskiego w Święcianach Wiłeńskich do dnia 16 kwietnia r. b. 

Oferty nieuwzględniene pozostaną bez odpowiedzi. (-) Stefan Mydlarz 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta. 

A 
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Marszałek Piłsudski u marsz. Sejmu Daszyń- 
skiego. 

<Telefonem od własaego korespondenta s Warszawy). 

Marszałek Pilsudski złożył wczoraj o godz. 1230 po południu marsz. Da- 

szyńskiemu wizytę, która trwała do godz. 2. Marszałek Piłsudski w trakcie kon- 

ferencji—jak się dowiadujemy—wyraził życzenie, aby w dniu 19 kwietnia mógł 

zjawić się na posiedzeniu komisji budżetowej i wziąć udział w obradach komisji 

nad budżetem wojskowym. Marsz. Daszyński wyraził nadzieję, że w Sejmie uda 

się przepracować budżet mniej więcej do połowy czerwca tak, aby Senat miał 

dość czasu do zajęcia się ze swej strony budżetem. O ileby nie zaszły jakieś 

nieprzewidziane zdarzenia, wymagające posiedzeń sejmowych, mogłyby się roz- ” 

począć ferje letnie. 2 

Cai 

  M 

  

Groźna chmura w kotle bałkańskim. 
BIAŁOGRÓD, 4.IV (Pat.) Dzienniki donoszą, że wczoraj czterech podróż- 2 

nych usilowalo udač się Zz Jugoslawji do Albanji. Mimo, že posiadali oni wszelkie 

potrzebne dokumesty podróżne władze albańskie nie przepuściły ich jednak przez 

granicę. Wobec tego zachowania się albańskich władz granicznych władze jugo- 

słowiańskie postanowiły również wstrzymać wydawanie wiz paszportowych na 

wyjazd do Albanji. Radykalny organ rządowy „Samouprava” pisze, iż powszech- 

nie wisdomo, ze członkowie band bułgarskich i albańskich mają zupełną swobo- ® 

dę ruchu w Albanji i że rząd albański niekiedy nawet popiera te elementy. Wo- 

bec tego, że Jugosławja nie podjęła żadnych nieprzyjacielskich kroków przeciwko 

Albanji i że twierdzenie o epidemji tyfusu w Jugosławii jest nieprawdziwe, zam- | 

knięcie granicy przez Albanję musi być uważane za akt nieprzyjaźni,| który za- 

zwyczaj następuje w przededniu zatargu zbrojnego. Prawdziwe motywy postępo- , 

wania Albanji ujawnią się zdaniem dziennłka w najbliższej przyszłości. Jugo- > 

sławia posiada dostateczną energję i siłę, aby bronić swych interesów. k 

Dokola rewizji planu Davesa. » 
PARYŻ. 4-IV. (PAT). Pisząc na te- 

mat rewizji planu Davesa celem przepro- 
wadzenia komercjalizacji długów, „Le Ma- 

tin” zauważa, że nie można w tej sprawie 

przeprowadzić skutecznej dyskusji przed 
wyborami w Stanach Zjedn. Z drugiej stro- 

ny zaś Francja niema żadnego powodu do 

pośpiechu i nie potrzebuje brać inicjatywy 
w swoje ręce. 

Gdy Poineare oświadczył publicznie, 

Proces w sprawie afery donieckiej. 

BERLIN, 4.1V (Pat). „Telegraphen Union“ donosi z Moskwy, że prokurator S0- 

wiecki Krylenko po powrocie z Rostowa złożył w Politbiurze sprawozdanie ze stanu 

Śledztwa przeciw osobom wmieszanym w aferę doniecką. W sprawozdaniu tem Kry- 

lenko oświadczył, że wszystkie zarzuty przeciw aresztowaniu podtrzymuje, i że proces' 

odbędzie się w Moskwie. 

Radca ambasady niemieckiej u aresztowanych 
inżynierów. : 

ВЕВЫМ, 41 (Pat). „Berliner Tageblatt" donosi z Moskwy, że radca ambasady 

niemieckiej w Moskwie dr. Schliepp odwiedził wczoraj przebywających w więzieniu 

śledczem w Rostowie trzech inżynierów niemieckich, aresztowanych w związku z aferą * 

doniecką. Odwiedziny trwały 10 minut. Dr Schliepp rozmawiał z każdym z aresztowa-” .. 

nych osobno. Każdy z nich przebywa od dnia 15 marca w osobnej celi. Warunki 

więzienne są znośne. Więźniowie otrzymują lekturę i zaopatrzenie normalne. Inż Meyer _ — 

oświadczył, że po przesłuchaniu go w sobotę ub. tygodnia dotknięty został nagłym 5 1 

paraliżem lewego ramienia. Dr. Szhliepp zażądał natychmiastowego odesłania chorego 

Meyera pod obserwację lekarską i umieszczenia go w szpitalu więziennym. Władze 

miejscowe w Rostowie nie mogły udzielić dr. Schlieppowi żadnych informacyj co do 

1 
i 
Ž 

stała. Zawarcie stałej umowy może spot- 
kać się z protestem Estonji w związku z 
przygotowaniami do zawarcia unji celnej | 
między Estonją i Łotwą. 

że Francja zgodzi się na układ ogólny, by- 
ło to oświadczenie szlachetne i nacechowa- 
se pragnieniem przyczynienia się do wszech- | 
światowej odbudowy. Oczywistem jest je- 
dnak, iż odpowiednie propozycje winny | 
pochodzić bądź od pafistw będących wie- 
rzycielami długów wojennych, bądź też od | 
państwa ponoszącego odpowiedzialność za | 
spłaty przewidziane w planie Davesa. 

| 
| 
| 
| 

czasu i miejsca rozprawy przeciwko inżynierom. 

O czem rozmawiał Schliepp z aresztowanymi | 

technikami. 

BERLIN. 4-IV. (PAT). Hubengergo- 
wska „Nachtausgabe” omawiając sprawo- 
zdanie sekretarza legacyjuego ambasady 
niemieckiej w Moskwie w sprawie odwie- 

dzin aresztowanych techników  niemie- 

ckich podkreśla, że na zasadzie dotych- 

czasowych danych wnosić można, iż sekre- 

Umowa handlowa między Litwą i Łotwą. 

RYGA. 4:IV. (ATE). W. tutejszych 
kołach politycznych omawiane są perspek- 

tywy zawarcia umowy handlowej pomiędzy 

Łotwą i Litwą. W roku 1925 państwa te 

podpisały specjalną deklarację o uporząd 

kowaniu stosunków gospodzrczych, prze- 

widującą wprowadzenie klauzuli największe- 

go uprzywiłejowania. Litwa deklarację tę 

tarz legacyjny Śchliepp mógł mówić z are- ' 
sztowanymi technikami tylko o stanie ich 
zdrowia. Berlińskie koła urzędowe nie mo- 
gą sobie jeszcze zdać sprawy, czy odwie- 
dziny u aresztowanych dają możność i pod- 
stawę do dalszych rozn:ów ambasadora nie- 
mieckiego w Moskwie z rządem sowieckim. 

ratyfikowała, Nie jest tylko wyjaśnione, 
czy między obu państwami będzie zawarta 
umowa handlowa prowizoryczna, czy też 

JERZY REMER. 

„lwa wawa t ojitt nad tabikani. 
Rozpatrując z tego stanowiska *) 

nową ustawę o opiece nad zabytkami 
zwrócimy uwagę na najistotniejsze w niej 
postanowienia, obowiązujące obecnie na 

obszarze całej Rzplitej, co zaliczyć należy 
już na korzyść ustawy w stosunku do po- 
przedniego dekretu, kwestjonowanego nie- 
jednokrotnie przez ustawodawstwa dawnych 
zaborów. 

W postanowieniach ogólnych, na Sa- 
mym wstępie ustawy, zapoznajemy się 
z przedmiotem ochranianym przez ustawę 
—zabytkiem, którym w rozumieniu rozpo- 
rządzenia z dn.6.III b.r. „jest każdy przed- 
miot tak nieruchomy jak ruchomy, charak- 
terystyczny dla pewnej epoki, posiadający 
wartość artystyczną, kulturalną, historyczną, 
archeologiczną lub paleontologiczną". Na- 
stępuje (w art. 2) wyliczenie szczegółowe 

  

+: 8 Patrz „Kurjer Wil." z dn. 1.IV 1926 r. 

s|lecz przykładowe (wobec niemożności obe 
jęcia wszystkich rodzajów lub typów za- 
bytków) tych z pośród nich, które w szcze- 
gólności mogą być uznane za takowe. Sze- 
roki krąg ochranianych zabytków, niemal 
wszechstronność w uwzględnieniu przed- 
miotów sztuki, kultury, historji, archeolo- 
gii i paleontologji, stanowi możliwie ob- 
szerny zakres opieki ze strony państwa, 
czem polska ustawa wyróżnia się od in- 
nych tego rodzaju praw. Na podkreślenie 
zasługuje ustęp dający możliwość ochrony 
„kolekcjom przedmiotów, przechowywanych 
w muzeach, bibljotekach, w skarbcach i 
składach świątyń, zgeomadzeniach cecho- 
wych, urzędach samorządowych*, co w kon- 
sekwencji prowadzić musi do uporządko- 
wania tak zaniedbanego u nas muzealni- 
ctwa. 

Art. 3-ci ustawy wyjaśnia, że „przed- 
mioty otrzymują charakter zabytków na 

jek orzeczenia władzy konserwatorskiej, 
erdzającego wartość zabytkową przed- 

miotu, a nadto przy zabytkach nierucho- 
mych (architektury) określającego granice   zabytku i-granice ołoczenia”. Ważność tego 

ustępu wraz z przepisem, że orzeczenie 

konserwatora wpisuje się do ksiąg grunto- 

wych (wieczystych), polega na tem, że wy- 

kluczoną będzie nieświadomość właściciela, 

tak często zasłaniającego się brakiem zna- 

jomości ustaw. 
Drugi dział ustawy mówi o władzach 

konserwatorskich, któremi są w pierwszej 

instancji konserwatorzy w Urzędach: Woje- 

wódzkich; władzą konserwatorską drugiej 

instancji jest Minister W. R. i O .P. Oso- 

bną władzę posiadają jeszcze komisje mie- 

szane świecko-duchowne, sprawujące opie 

kę nad zabytkami znajdującemi się „w ka- 
tolickich kościołach i lokalach kościelnych *. 
Do współdziałania z władzami wojewódz- 
kiemi administracji ogólnej powołane będą 
Okręgowe Komisje Konserwatorskie. Przez 
jasne określenie czem i jaka jest władza 
konserwatorska, czego nie było w poprze- 
dnim dekrecie, ugruntowane zostało zna- 
czenie fachowych czynników w dziedzinie 

zabytkowej, co w konsekwencji prowadzi 

jeszcze do sprecyzowania drogą specjalna» 
go rozporządzenia praw i obowiązków kon- 
serwątorów.   

— purzyć, rozkopywać (zabytki archeolo- 

giczne prahistorji), przerabiać, odnawiać, 

rekonstruować, zabudowywać, zdobić, U- 

zupełniać ani przewozić (ruchome) bez 

uprzedniego zezwolenia władzy konserwa- 
torskiej pierwszej instancji". Prawo nad- 
zoru i wstrzymanie robót nawet i w tych 
wypadkach, kiedy przedmiot nie jest jesz- 
cze Określony orzeczeniem jako zabytek, 
jest naturalnym wynikiem istoty ustawy, 
nakładającej na każdego właściciela lub po- 
siadacza zabytku obowiązek utrzymania go « 
w należytym Stanie, do czego można przy 

Dział Ill-ci, najobszerniejszy, a skła- 

dający się z art. 11—24, odnosi się do 

opieki nad zabytkami. Przedewszystkiem 
stwierdza się, że „władze konserwatorskie 

mają prawo badania wszelkich przedmiotów 

w celu stwierdzenia ich wartości zabytko- 

wej, a to w miejscach, w których te przed- 

mioty się znajdują”, z drugiej strony „za- 

rządy związków komunalnych, gmin wy- 

znaniowych, osób prawnych kościelnych 

i zakonnych Kościoła Katolickiego, wszelkie 

wogóle korporacje publiczno-prawne, jak 

również stowarzyszenia, posiadające 050- 
bowość prawną, które mają na celu opie- 

kę nad zabytkami, obowiązane są zawiada- 

miać właściwe władze konserwatorskie 
pierwszej instancji o będących w ich po- 

siadaniu przedmiotach, co do których za- 

chodzą dane, że mają wartość zabytkową, 

jak również o wszelkich zdarzeniach, które 
wywarły ujemny wpływ na konserwację tych 
przedmiotów* (art. 13). Powyższy obo- 
wiązek wkracza już w dziedzinę społecznej 
odpowiedzialności i jako taki jest ważnym 

argumentem dla powszechności ochrony     zabytków, które „ale wolno — oczywiście 

musić zarządy (jak cytowano w art. 13 po- 
wyżej) w celu zabezpieczenia należących dó 
nich zabytków. 

Następrie artykuły przewidują wypade 
ki grożące zabytkom niebezpieczeństwem zni- 

szczenia, uszkodzenia lub niedozwolonego 
wywozu zagranicę, w których to wypadkach 
władze konserwatorskie uciekać się muszą 
do: specjalnych uprawnień, jak wzięcie za- 
bytków czasowo w zarząd państwowy, prze- 

niesienie de muzeów, wreszcie wywła- 
szczenie. 

(d. R.) 

1
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Życie gospodarcze. 
Rozporządzenie o 

Ostatni „Dziennik Ustaw* (Nr. 39, 

zydenta Rzeczypospolitej o izbach rolni- 
P: 385). przynosi ' rozporzadzenie Pre- 

"czych, stworzonych dla zorganizowania za- 
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= + Prawda” i 

wodu rolniczego, a działających na pod- 
stawie tego rozporządzenia. 

Pojęcie rolnictwa obejmuje tutaj rów- 
nież leśnictwo, ogrodnictwo, hodowlę zwie- 

r—fząt I ryb, oraz inne gałęzie wytwórczości, 
bezpośrednie związane z gospodarstwem 
rolnem. 

Okręg działalności izby relniczej o- 
bejmować będzie obszar jednego woje- 
wództwa; wyjątkowo obszar ten może być 
mniejszy od województwa, ale musi obej- 
miować całe powiaty. 

O utworzeniu izby rolniczej, jej sie- 
dzibie, granicach jej okręgu, wreszcie w 
sprawach statutu każdej izby decyduje Ra 
da Ministrów па wniosek Ministra Rol- 
nictwa. Ё 

sa  Izba rolnicza jest jednostką samorzą- 
glu rolniczego i osobą peno) 
Językiem urzędowym izby jest język polski. 

Do zadań lzb Rolniczych nałeży: a) 
- przedstawicielstwo i obrona interesów rol- 

_ mietwa, b) samodzielne przedsiębranie, w 
granicach obowiązujących przepisów pra- 

- popierania rolnictwa, c) wykonywanie czyn- 
"wa, środków w zakresie wszechstronnego 

ości powierzanych Iz:bom Rolniczym przez 
Ustawy i rozporządzenia, Oraz współdzia- 

1 łanie z władzami rządowemi i samorządo- 
Wwemi we wszelkich sprawach, dotyczących 
rolnictwa. 

W urzeczywistnianiu przedstawiciel- 
_Stwa i obrony interesów rolnictwa Izby 
Rolnicze: 

a) występują do władz rządowych i 
morządowych z wnioskami o ogólnych 

* potrzebach rolnictwa, oraz o potrzebach 1 rolnictwa ich okręgów, b) wydają opinję 
sprawach dotyczących rolnictwa, w 

szczególności zaś opinje o projektach u- 
staw j rozporządzeń z zakresu rolnictwa, 
Oraz innych dziedzin, mających znaczenie 
dla rolnictwa, c) delegują swych przedsta 
Wicieli do istniejących przy władzach rzą- 

@ dowych organów doradczych, d) wyzna- 
czają na żądanie właściwych władz lub 
©sób zainteresowanych rzeczoznawców do 

| wydawania opinji, stwierdzania stasu fsk- 
łycznego, oraz innych działań, wymagają- 
tych wiarogodności i znajomości rzeczy 

‚ М sprawach dotyczących rolnictwa, e) skła- 
dają Ministrowi Rolnictwa sprawozdania o 
Stanie rolnictwa w ich okręgach. 
| Władze rządowe będą przesyłały iz- ZE 

| Do art „Nieco o przemyśle radjowym”.. 
W niedzielnym artykule pod powyższym 

pom opuściliśmy niecheąco parę wileńskich 
tirm, które podajemy teraz dla ścisłości informa- 
cyjnej i są to: ‚ 
R Warsztaty montażowe i wyrabiżjące niektó- 
re (nawet poważniejsze) części do aparatów od- 
biorczych, inż. W. Malinowskiego. Firma ta w 
swoim autobusie, kursującym na linji Dworzec— 
Kalwaryjska, umieściła aparat detektorowy z 
wzmacniaczem i głośnikiem — pomysł, przyznać 

„Elek- 
oraz 

„Warsztaty montażowe przeważnie: 
trit“, „Ogniwo* (Zw. Podof. Rezerwy), 
 „Audjon*. 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Premjowanie ogierów na terenie 

ziem litewsko 'białoraskich. Ministerstwo 
Rolnictwa projektuje na zasadzie rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzplitej o państwowych 
zakładach chowu koni przeprowadzić prem- 
jowanie ogierów w całem państwie. 

Zgodnie z zamierzoną akcią zestawie- 
nie ilościowe ogierów, zakwalifikowanych 
do premjowania na r. 1928 w odniesieniu 
do ziem litewsko-białoruskich przedstawia 
się następująco: 
Województwo Ilość og. w/g kat. Og. suma 

I II III razem premii 
Nowogródzkie — 2 7 9 8.700   

izbach rolniczych. 
bom roiniczym do zaopinjowania projekty 
ustaw, mających znaczenie dla rolnictwa, 
przed skierowaniem ich na drogę obrad 
ustawodawczych, 

W zakresie samodzielnego popierania 
rolnictwa określono szerokie kompetencje 
izb w działach szkolnictwa i deświadczal- 
nictwa rolniczego. Powierzona im jest er- 
ganizacja meljoracyj rolnych, związków 
hodowlanych, opieka sad gospodarstwami, 
powstałemi z przebudowy ustroju rolnege, 
oraz współdziałanie w zakresie organizacji 
kredytu rolniczego. | 

Władzs administracji ogólnej i władze 
samorządowe udzielać będą izbom rolni- 
czym potrzebnej pomocy i poparcia. 

Organami Izby rolniezej są: Rada Iz- 
by, Zarząd Izby i prezes lzby. Radę izby 
tworzą: radcowie z wyboru i radcowie 
mianowani przez misistra rolnictwa. Wy- 
bory radców dokonywa zgromadzenie osób, 
które są: członkami sejmików lub rad po- 
wiatewych i miejskich, lub są właściciela- 
mi, dzierżawcami lub kierownikami gos- 
podarstw rolnych, bądź też pracują w okrę- 
gu izby w rolnictwie, mając conajmniej 
średnie wykształcenie rolnicze. 

Ogólna ilość radców z wyboru nie 
może być mniejsza od 20 i większa od 70 
osób. Ilość radców wybranych przez zgro- 
madzenię wyborcze, mie może być mniej- 
sza od 5/5, ilość zaś radców, wybranych 
przez społeczne organizacje rolnicze od 1/5 
ogólnej ilości radców z wyboru. liość rad- 
ców z nominacji nie może przekraczać 1/5 
ogólnej ilości radców < wyboru. 

Nie mogą być mianowani radcami 
czynni urzędnicy państwowi, z wyjątkiem 
osób pracujących w państwowych insty- 
tucjach maukowo-badawczych, oraz szko- 
łach akademickich i rolniczych. 

Organem wykonawczym izby jest za- 
rząd; prezes reprezentuje izbę nazewnątrz, 
czuwa nad wykosaniem uchwał i przewod- 
niczy posiedzeniom. Na czele biura izby 
stoi dyrektor, powołany z grona radców. 

Dochedy izby rolniczej składać się 
będą: a) z opłat zaświadczenia i usługi Od- 
dawane rolnikom, b) 2 dochodów z włas- 
nego majątku, c) z opłat na rzecz izby na 
mocy obowiązujących ustaw, d) z zasiłków 
rządowych, samorządiwych i innych. Izby 
rolnicze zwolnione są od pódatxów w tym 
stopniu, jak związki samorządu terytorjal- 
nego. 

Zwierzchni nadzór nad działalnością 
izb rolniczych ma sprawować minister rol- 
nictwa. 

me AWB 
— 8755-14 

Z CAŁEJ POLSKI. 

(0 podwyżka cen węgla. 
(Tel. od wł. bor. s Warssawy). 
Według zasiągniętych przez nas informacyj 

Ministerstwo Przem. i Handlu zatwierdziło 10% 
podwyżkę cen węgla, przyczem podwyżka wej- 
dzie w życie od dnia 16 kwietnia b. r. Podwyżka 
ta była podyktowana koniecznością utrzymywa- 
nia eksportu węgla polskiego przez porty pelskie, 
w związku z ostrą konkurencją węgla angielskie- 
go na rynkach zamorskich. Przemysłowcy wza- 
mian za tę podwyżkę gwarantują utrzymanie ek- 
sportu węgla polskiego na dotychczasowej wy- 
sokości. 

— Wycofanie z obiegu biletów dwu- 
złotowych. Z dn. 31 marca b.r. tracą moe 
prawnego środka płatniczego bilety zdaw- 
kowe wartości 2 zł. z datą 1 maja 1925 r. 

Począwszy od 1 kwietnia 1928 r. do 
dn. 31 marca 1930 r., powyższe bilety bę” 
dą wymieniane na monety, oraz bilety 
Banku Polskiego w Centralnej Kasie Pań- 
stwowej, w kasach skarbowych, oraz w 
oddziałach Banku Polskiego. Po tym ter- 
> bilety powyższe nie będą miały war- 

tości. 

7 800 
13,200 

Poleskie 
Wileńskie 

Proces Białoruskiej Włościańsko- Robotniczej Hromady. 
26-ty dzień obrad. 

Naiwiększą sensacją dnia była wiado- 
mość o tem, że Sąd postanowił zbadać 
świadka Babicza, najpowaźniejszego z żyją- 
cych świadków oskarżenia, przy drzwiach 
zamkniętych. Nawet przedstawiciele rodzin 
oskarżonych zostali usunięci. 

* Przed południem przesłuchano dzie- 
więciu Świadków. 

Sw. J. Mašlanko funkcjonarjusz pol. 
państw. z Głębokiego mówi o Antonim So- 
kołowskim, Stociku i Nikiforowskim. So- 
kołowski był kierownikiem oddziału Banku 
Białoruskiego w Głębokiem. W dniu otwar- 
cia oddziału otrzymał 300 dolarów i tysiąc 
złotych i z tą sumą rozpoczął działalność 
oddziału. 

Prok. Kałapski. 
otwarcie oddziału ? 

Świadek. Pos. Miotła i dyrektor cen- 
Ostrowski. _ 
Stocik, kierownik powlatowego komi- 

tetu wstąpił do Hromady z namowy Mio- 
tły. Nikiforowski sprzedawał gazety „Nasza 

„Nasza Sprawa", podczas prze- 
„o oi wspominał, że wkrótce wypędzą 
panów. 

Po likwidacji Hromady przybył do 
Głębokiego instruktor Kigan i zwołał kon- 
ferencję celem zorganizowania manifestacyj 
protestacyjnych z racji uwięzienia posłów. 
Wzięli w niej udział Skurko i Żukowski, 
skarbnik rejkomu. Kigan zbiegł potem do 
Rosji, a Skurko aresztowany. 

Kto przyjeżdżał na 

' {га 

  

Swiadek Raczkowski był sekretarzem 
hurtka. Wciągnął go do tego Łabuńko. 
Tenże Łabuńko następnie przywłaszczył 
sobie 193 zł., zebrane jako składki człon- 
kowskie. ’ 

Swiadek Szulga Konstanty twierdz, 
że zbiegły do Rosji Kaz. Szulga utrzymy- 
wał kontakt z osk. Nikiforowskim. Szulga 
podejrzany jest o uprawianie szpizgostwa. 

Swiaądek Fedorowicz, osadnik wojsko- 
wy stwierdza, że Nikiforowski cierpiący za- 
wszę nędzę od czasu objęcia stanowiska w 
Hromadzie prowadził życie zamożnego 
włościanina. Na rynku ostrzegał aby nie 
kupowano ziemi, gdyż wkrótce będzie ona 
rozdawana bezrobotnym i małorolnym. 

Swiadek Filutowski funkcj. policji 
twierdzi, że b. członkowie jaczejek komu- 
nistycznych wstąpili do Hromady. Nikifo- 
rowski przemawiając na zebraniu zalecał 

A w stosunku do działalności hurt- 
w, 

Mec. Smiarowski. | to tak przy panu 
zalecał ostrożność? 

Swiadek. Tak. 
Mec. Smiarowski. Nie bano się pana. 
Świadek. Nie. Ich było 258 ludzi, a 

ja sam. Zresztą powiedzieli mnie, żebym się 
więcej nie pokazywał na zebraniach. 

Swiadek Wojtow M. kolejarz był 
świadkiem w sprawie sporu pomiędzy hro- 
madowcem, a osadnikiem. Swiadczył praw- 
dę, która była па niekorzyść hromadowca. 

Osk. Nikiforowski mówił mu potem, 

KUR JE R 
   

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 

— Niezdrowa konkurencja. Nie u- 
płynął jeszcze miesiąc, kiedy na terenie 
powiatu mełodeczańskiego powstało „To- 
warzystwo Rolnicze”. Z miejsca widać dą- 
źność do „wykazania się pracą*. Jezeli 
chodzi o wykazanie się faktyczną swoją 
pracą, nazwaćby to można było szlachet- 
nem współzawodnictwem.—Ale niżej poda- 
ny przykład mówi inaczej. 

Związek Kółek i Orzanizacyj Rolni- 
czych Z. Wileńskiej jeszcze w roku ubie- 
głym zaangażował agronoma powiatowego 
—który z takich, czy innych powodów nie 
miał możności szerokiego rozwinięcia swo- 
jej pracy. Brak Ścisłej współpracy sejmiku 
z agronomem powiatowym w kwestjach 
rolaiczych — siła rzeczy odbić się musiał 
ujemnie na całokształcie prac Z. K. i Org. 
Relm. w powiecie. Nię mamy zamiaru za- 
rzucać jednej lub drugiej stronie złej woli, 
ale niestety — niezbyt harmonijnie ułoży- 
ła się ta współpraca—oczywiście ze szko- 
da tak dla ludaeści, jak i dla samej orga- 
nizacji. 

Wiemy tylko, że agronom powiatewy 
objeżdżał poszczególne gminy, wyławiając 
odpowiednie środowiska na zakładanie mle- 
czarń spółdzielczych, do których ludność 
chętnie się już garnie. Dziś chcę podać je- 
den charakterystyczny przykład „współpra- 
cy” tych dwóch orgznizacyj, wzgl. „szla- 
chetnego współzawednictwa* jednego z 
nich. Otóż dzięki pracy sgronoma Z.K.i 
Org. Rol. Z, Wileńskiej postanowione m. 
i. urachemić spółdzielnię mleczarską w 
Cherzowie — gm. mołodeczańskiej i przy- 
stąpione do prac przygotowawczych. Mle- 
czarnia ta, zainicjowana przez agronoma 
Z. K. R. — eczywiście zgłosiła swoje przy- 
stąpienie do tejże organizacji. : 

Tymczasem w estatnich dniach miej- 
scowy ksiądz proboszcz wspólnie z właści- 
cielami dwóch najbliżej położonych mająt- 
ków postamowili w przysałości dostarczać 
mleke do tel mleczarni tylko ped waran- 
kiem, że mlsczarnia ta zgłosi swój akces 
de „Towarzystwa Rolniczego”, 

   
Pierwsze słowo dzisiejszego dziecka 

to == mama; drugie == to 
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| Własny sklep w Wilnie, Mickiewicza 10. | 

     
    

  

    
że należy zawsze zeznawać na korzyść 
swoich, nawet pod przysięgą. 

Swiadek Ignacionok. K. Szulga był 
agentem sowieckim, nosił materjał szpie- 
gowski zebrany przez A. Hryniewicza, że- 
braka. Ostatnio Szulga porozumiewał sięz 
Nikiforowskim i z jego polecenia werbo- 
wał członków do Hromady. 

Zeznanie świadka Zakrzewskiego, b, 
ekspedytora gazet hromadowskich oczeki- 
wane było z niecierpliwością, gdyż spo- 
dziewano się rewelacyj. Oczekiwania za- 
włodły. Zaangażowany do roboty przez 
Skurko był ekspedytorem „Naszej Sprawy” 
i „Białoruskiej Sprawy”. Wie, że pewien 
czas Miotła był wydawcą oraz, że Rak-Mi- 
chailowski przychodził, a czasami za- 

4 mieszczał artykuły, 
= Prok. Kalapski. Kto kierował redak- 

cją 
Swiadek. Łuckiewicz, nosiłem do nie- 

go korespondencję, którą przedtem czytał 
sekretarz, oraz pisywał artykuły wstępne. 
Samoiłe robił kronikę miejscową i zagra- 
niczną. 

Mec. Petrusewicz. Czy pan nie słyszał 
o tem, że Łuckiewicz odżegnywał się od 
Hromady. 

Świadek. Nie wiem tego, nie wiem 
nawet czy należał do Hromady na zebra- 
niach w centralnym komitecie nigdy go nie 
widziałem. | 

Mec. Petrusewicz. Czy na gazetach 
było uwidócznione, że są one organem 
Hromady. 

Swiadek. Nie. 
Mec. Petrusewicz. Czy to prawda, że 

u pana w Głębokiem było zebranie przy 
udziale Nikiforowskiego, Sokołowskiego i 
innych i że na zebraniu tem omawiany 
był program prac komunistycznych! 

Św. Nic podobnego, pierwszy raz o 
tem słyszę. Sokołowski, którego znam 
dobrze nie był komunistą. Brał on czyn- 
my udział w teatrze amatorskim i z tego 
tytułu bywał na próbach. 

Mec. Petrusewicz. Co pan może po- 
wiedzieć sądowi © osk. Stociku. 

Św. Stocik uczył się w seminarium, 
a potem pomagał ojcu w handlu. 

Na zapytanie osk. Rak-Michajłowskie- 
go, świadek wyjaśnia, że nigdy nie brał 
on udziału w zebraniu odbywającem się w 
mieszkaniu u świadka, gdyż żadnego ze- 
brania nie było. Następnie wyjaśnia, że   kllka osób personelu administracji nie na- 
leżało do Hromady. 

WIK SNSKI 

Wieści i obrazki z kraju. 
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O ile nam wiadomo, mleczarnia spół- 
dzielecza w Chorzewie należy już do tego 
Towarzystwa. Czy te ładnie — Panowis?— 
Osąćźcie зат!!.. 

KRONIKA KREWSKA. 

Krewskie szczegóły. Gmina 
krewska nie od dziś słynie z nieszczęść 
jakie ją spotykaią w bardzo krótkich od- 
stępach czasu. Zdarzają się te nieszczęścia 
przeważnie w urzędzie gminnym. I tak w 
1927 roku zastrzelił się wójt Kowalewski, 
gdyż nie mógł się wyliczyć z sum,' które- 
mi z urzędu dysponował. Wójt Obrętalski, 
skazany został na 6 miesięcy więzienia za 
zdefraudowanie pieniędzy, przeznaczonych 
na budowę szkoły. Wkońcu przyszli do 
Krewa ludzie, którzy postawili sobie za 
punkt ambicji oczyście zabagnione sto- 
sunki gminne. Wzięli się więc z zakasany-   

3 

wą gospodarkę gminną do porządku. Nie- 
szczęście jednsk chciało, że ci sami ludzie 
poza godzinami urzędowemi wzięli się do 
agitacji na rzecz jedynki. To się nie podo- 
bało tamtejszym „tuzom”. Otóż w trakcie 
najbardziej gorączkowej roboty wpada do 
urzędu gminnego komisja kontrolna, która 
siedzi 5 dni, uniemożliwiając tem Samem 
kontynuowanie akcji wyborczej. Komisja 
ta dopatruje się wielu niedokładności, nie- 
spostrzega jednak, że wójt gminy, który 
naraził na wielkie straty, gdyż pozwolił 
drzewu przeznzczonemu na budowę szkoły 
gnić spokojnie w ciągu dwóch lat, za co w 
dodatku gmina musiała płacić prolongaty, 
sam od pięciu lat nie płaci podatku a na» 
wet niedwuznacznie i innych do tego za- 
chęca. luspektor samorządowy pow. osz- 
miańskiego tego nie widzi, bo i sam kie- 
dy jeszcze był wójtem miał pewne niedo» 
kładnośi przy zdawaniu gminy, bo za- 
pomniał się wyliczyć z kilkunastu pudów 
żyta. Winneby się w to wdać odpowiednie 
władze. Ludność bowiem w Krewie jest 

mi rękawami do reboty, doprowadzając w |rozgoryczona. Do tych spraw jeszcze pG- 
ciągu stosunkowo krótkiego czasu finanso- | wrócimy. Krewianin, 
LSS III ISI ————-——1———2 ——————2 

ónrawa o inwigilację Marszałka Pilsudskiego.. 
Z za kulis rządów Chjeno-Piasta. 

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną 
pod powyższym tytułem we wczorajszym 
numerze naszęgo pisma, w Sądzie Ożręgo- 
wym w Wilnie rozpatrywana była wczoraj 
w trybie uproszczonym sensacyjna sprawa 
o inwigilację Marszałka Piłsudskiego za 
czasów rządów Chjeno-Piasta. 

Na ławie oskarżonych zasiadł redak- 
tor „Kuriera Wileńskiego* p. Józef Bato- 
rowicz. Jako Świadkowie ze strony oskar- 
żenia występowali: b. szef bezpieczeństwa 
na województwo wileńskie p. Dworakow- 
ski i komendant policji na województwo 
wileńskie p. Praszałowicz. | 

Jako trzeci świadek oskarżenia, a w rze- 
czy samej oskarżyciel, występował alter ago 
znanego nam dobrze b. naczelnika Swol- 
kienia, b. podinspektor policji politycznej 
Snarski, który uczuł się dotkniętym notat-   
  

ką, zamieszczoną w nr. 234 „Kurjera Wi- 
leńskiego” z dn. 15 października 1925 r. 
główny ustęp której podaliśmy w numerze 
wczorajszym. 

Ze strony obreny występowali na- 
stępujący Świadkowie: gen. Pasławski, 
mjr. Majer mir. Kirtiklis i kap. Burhardt. 

-. Szczegółów rozprawy, ani sensacyj- 
nych zeznań świadków obrony, oraz wspa- 
niałej mowy obrońcy redaktora Batorowi- 
cza p. mecenasa Kulikowskiego podać nie 
możemy, gdyż rozprawa Odbywała się na 
wniosek p. prokuratora przy drzwiach 
zamkniętych. 

Redaktor Batorowicz został skazany 
na karę grzywny w wysokości 100 zł. 

Od wyroku tego red. Batorowicz za” 
mierza apelować. 

KRONIKA. 
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Dziś: Wincentego. 
Czwartek| [utro: Wilhelma. 

„| Wschód słońca—g. 5 m. 28 
kwietnia.l Zachód | g.17 m.29 | 

METEOROLOGIC2MA, 
  

— Spostrzeżenia Zakładu fieteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 4 IV. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 759. Temperatura średnia 

9 C. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
žaiacy południowy. Poda: Minimum na dobę 

4-2 C.. Maksimum -- 13 C. R 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

— Naczelny lekarz szkół powszechnych 
dr. Brokowski otrzymał urlop na czas trwania 
kadencji sejmowej. Naczelny lekarz szkół po- 
wszechnych m. Wilna dr. Brokowski na skutek 
otrzymania mandatu peselskiego złożył na ręce 
władz przełożonych podanie o udzielenie mu bez* 
płatnego urlopu na czas trwania kadencji sej- 
mowej. 

Podanie to zostało uwzględnione. (5) 

URZĘDOYĄ 
— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 4 b. 

m. pan wojewoda Raczkiewicz przyjął Zarząd 
Związku Kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej w o- 
sobach pP. senatora Trzeciaka, posła Kamińskie- 
go i p. DZE: 

— Wojewoda Raczkiewicz złożył wizytę 
inspektorowi Armji. W tymże dniu p. wojewodą 
złożył wizytę inspektorowi Armji gen. Burhardto- 
wi - Bukackiemu. 4 

MIEJSKA. 

— Przed Targami Północnemi. Na pod- 
stawie osiągniętego porozumienia pomiędzy wła- 
dzami wejskowemi i Komitetem Targów Północ- 
nych w dniach najbliższych wojskowe garaże sa- 
mochodowe aka się dotychczas przy ul. 
Królewskiej przeniesione zostaną do remizy tram- 

Z na Antokolu. 
a miejsce garaży samochodowych wybudo- 

wane zostaną pawilony wystawy „largów Pół- 
nocnych”. 

Jednocześnie Komitet PSE zwrócił 516 
do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych i Ku- 
raterjum Szkolnego z prośbą przekazania na czas 
trwania Targów Półaocnych parku sportowego 
im. gen. Żeligowskiego. Jak wiadomo, park ten 
wcielony zostanie do terenów przeznaczonych na 
wystawę Targów Północnych. (S) 

— Magistrat na dożywianie bezrobotnych. 
W ciągu ubiegłego tygodnia Wydział Opieki Śpo- 
łecznej Magistratu m. Wilna przyszedł z doraźną 
pomocą bezrobotnym, wydając im 27066 bezpła- 
tnych obiadów. Akcja ta kosztowała Magistrat 
18,670 zł. ` 

‚ ‚ — Dodatek świąteczny dla pracowników 
miejskich. W dniu dzisiejszym pracownicy miej- 
scy otrzymują 25 procentowy dodatek świąteczny, 
podlegsjący Spłącie w pięciu równych ratach mie- 
sięcznych. (S). 7 

— Stan zdrowotny Wilma. Sekcja Zdrowia 
Magistratu w przeciągu tygodnia ubiegłego zano- 
towała na terenie m. Wilna 82 wypadki zasłabnięć 
na choroby zakaźge, z czego na tyfus brzuszny 3 
(zmarło 1); płonica 6; błonica 5; ospa wietrzana 4; 
krztusiec 6; różyczka 1; zausznica 12; gruźlica 7 
(zmarło 2) i grypa 1. (s) 

— Przestępstwa administracyjne. Poszcze- 
gólne komisarjaty policji m. Wilna w ciągu ubie* 
głego miesiąca za rozmaitego rodzaju kolizje z 
przepisami administracyjnemi sporządziły 1750 

we, z czego samochodowych — 352, al- 
oholowych — 301; doroźkarskich — 241; ruch 

kołowy — 224; tamowamie ruchu pieszego — 134; 
wojskowych — 1125; samochedowych — 182; spe- 
kulacyjne — 14; nierząd — 11; nielegalne posiż= 
danie broni — 5 i różne — 68. (S). 

— Zerwanie pertraktacyj pomiędzy właś 
cicielami domów, a dozorcami. W dniu wczoraj- 
szym odbywające się od paru juź dni prace Ko- 
misji Polubownej, której zadaniem było opraco- 
wanie i uzgodnienie stawek płacy dla dozorców 
domowych na rok 1928, zostały przerwane. Do 
poro umienia pomiędzy dozorcąmi i właściciela-   

mi domów nie doszło. Z jednej strony dozorcy 
żądali 30 proc. podwyżki płac, z drugiej właści- 
ciele domów odmówili zwiększenie stawek. Wo- 
bec rozbicia się pertraktacyj sprawa zostaje Skie- 
rowana de Komisji Rozjemczej, która powołana 
zostąnie w tych dniach przez odnośne włądze. 

— Zebranie organizacyjne Komitetu „Ty-' 
godnia Dziecka*. W dniu dzisiejszym o godz. 5 
po poł. w wielkiej sali konferencyjnej Wileńskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, (ul. Magdaleny 2) odbę- 
dzie się zebranie organizacyjne Wojewódzkiego 
Komitetu „Tygodnia Dziecka”, na które p. woje- 
woda Władysław Raczkiewicz zaprosił przedstawi- 
cieli całego społeczeństwa wileńskiego. ‘ 

“ Na zebranie to przyjedzie z Warszawy pre- 
zes Polskiego Komitetu Pomocy Dzieciom p. Ale- 
ksander Lednicki. 

— Muzeum miejskie w murach po-fran- 
cisskafiskich jest w projekcie. Złożyłby się na 
nie cały szereg miejscowych zbiorów, bądź jako 
wieczyste jego części, bądź jako depozyty. Istnie- 
je projekt aby w szeregu drobnych cel tego gma- 
chu urządzić szereg wnętrz, każde o jakiemś ści- 
śle ekreślonym, odrębnym charakterze (epoka 
rodzaj locum). W większych salach mają być in- 
nego rodzaju grupy. : 3 

Trzon muzeum będą stanowiły zbiory Tow. 

Przyj. Nauk. Cała ta sprawa jeszcze nie jest os- 
tatecznie zdecydowana i omawiana była w czasie 
niedawnej bytności Dyr. Dep. Sztuki M. W. R. 
O. P. p. Skotnickiego w Wilnie. 

— Grožba wylewu Wilji. W związku ze 
stałem podnoszeniem się wody na Wilji, co grozi 
wylewem rzeki, a inicjatywy władz policyjnych 
wyznaczone zostało stałe pogotowie obserwacyj- 
ne, które w razie niebezpieczeństwa wylewu zor- 
ganizuje doraźną akcję ratowniczą. (5). : 

— Rynek kalwaryjski, to jedno obrzydliwe, 
cuchnące bajoro, rozsadnik chorób etc. Szczegól- 
nie to się tyczy części jego w sąsiedztwie cer- 
kwi leżącej. Jest tam wstrętna kałuża, przypomi- 
nająca zbiorniki płynnego nawozu na najniechluj- 
niejszych wiejskich podwórkach. Wyziewy z niej 
(istnieje ona tam cały rok) wdychają mieszkańcy 
zabudowań przy owej cerkwi, a zwłaszcza dzieci 
dwóch szkół powszechnych w zabudowaniach 
tych miesźśczących się. 

W samem wejściu na rynek m. płetem ko- 
szar straży ogniowej, a straganami jest mniejsza 
od wyżej opisanej, ale także spora kałuża wejście 
to wypełniająca. Stoi ona tam także prawie cały 
rok, utrudniając wejście na rynek i cuchnąc nie-- 
przyjemnie. Wysycha wyjątkowo tylko w czasie 
dłuższego okresu pogody co się jak wiadomo 
zdarza u nas dość rządko. A tak niewiele zacho- 
du trzeba do jej zlikwidowania — trochę czasu i 
trochę gruzu czy żwiru. Apelujemy do Magistratu 
aby nareszcie ten nieszczęsny rynek jako, tako 
uporządkował. : 

— Ulice sąsiadujące z rynkiem kalwaryj- 
skim podobnie jak i om wyglądają. Okropna 
zwłaszcza jest ta w stronę Trębackiej i dslej w 
stronę koszar |-ej Brygady. Wszystkie wehikuły 
toną tam w błocie powyżej esi, zaś przechodnie 
przejść nie megą. Teraz jest trochę lepiej, (jeśli 
o przechodniów chodzi), bo są dnie pogodne, ale 
po pierwszym deszczu... I znów niewiele potrzeba; 
parę fur piasku, żwiru, czy jakiegoś gruzu umoż- 
liwiłeby przejście przez te ulice tamtejszym bar- 
dzo licznym przechodniom. 

SAMORZĄDOWA. 
— Odgłosy pożarów na prowincji. W 

związku z coraz częściej zdarzającemi się poża- 
rami na terenie poszczególnych powiatów wo- 
jewództwa wileńskiego — sejmiki powiatowe po- 
stanowiły wszcząć energiczną akcję w kierunku 
zwiększenia środków ratowniczych na wypadek 
ewentualnych pożarów. (5) Zw 
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— Towarzystwo Bibljofilów Polskich w 
Wilnie zwołuje nadzwyczajne walne zgromadze- 
nie w dniu 23 kwietnia r b. w lokalu Uniwer- 
syteckiej Bibljoteki Publicznei o godz. 8 wieczo- 
rem z następującym porządkiem dziennym: 1) 
zmiana S$$-ów 9, 22 p. 1 i 26 statutu, dotyczą- 
cych trybu przyjmowania nowych członków To- 
warzystwa; 2) kustosz p. lisowski pokaz inkuna- 
bułów Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej; 3) 
p. L. Abramowicz. Zabawny plagjat wileński; 
4) Zjazd Bibljofilów we Lwowie,



Z KOLEI, 

‚ ‚ — — Inspekcja linji kolejowej. W dnia dzi- 
siejszym specjalna komisja na czele z prezesem 
wileńskiej Dyrekcji Kolejowej inż. Staszowskim 
udaje się na inspekcję odcinka kolejowego na 
szlaku Wełkowysk — Lida. (s) 

— Bezrobócie w cyfrach na terenie pow. 
wileńsko - trockiego. Według danych urzędowych 

a bezrobocie w cyfrach na terenie 
powiatu wileńsko-trockiego na dzień 1 kwietnia 
r. b. przedstawia się w sposób następujący: Ogó- 
łem liczba bezrobotnych wynosi 300 osób. Na te- 
renie gm. trockiej liczba bezrobotnych wynosi 20 
osób. reszta 280 osób są to bezrobotni w Nowej- 
Wiłejce, którzy według grup zawodowych rozpa- 
dają się: 
1) metalowców 21 bezrobotnych, 
3 robotników budowlanych 20 

5 rolnych | 38 # 
4 ь wykwal:fik. 65 a 

5) “ niewykwal. — 118 о 
6) pracowników umysłowych — 18 s 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Uroczyste otwarcie wystawy- zbiorów 
Żydowskiego Instytutu ysukowego (sala g'm- 
nazjum Matem.-Przyrcd. Ž. C. K. O. Rudnicka 6) 
odbędzie się we czwartek d. 5 b. m. o g. 16-ej. 

Na Program wystawy składają się: bistorja 
prasy żydowskiej od wieku 17-go po dzień dzi- 
siejszy; prasa żydowska oraz żydowska produkcja 
książkowa na całym świecie w ciągu ostatnich 2 
lat; dzieje żydowskiego ruchu robotniczego; współ- 
czesne życie żydowskie w różnych krajach, zo- 
brazewane w plakatach; autogramy pisarzy ży- 
dowskich; okazy z muzeum teatrologicznego im. 
E. R. Kamińskiej; różne unikaty drukowane orsz 
rękopiśmienne. 

Wystawa niniejsza zostaje urządzona z 0- 
ji 3-lecia rozpoczęcia pracy nad założeniem 

rdowskiego Instytutu Naukowego; pozatem na 
uroczystość 3-lecia składać się będą następujące 
imprezy, na które również uprzejmie zapraszamy: 

1) akademja z em słynnego pisarza 
Pereca Hirszbeina (Teatr „Palace*, niedziela ЗЛУ 
8 i pół wiecz.). 

2) posiedzenie naukowe (Gim. Hum. Ż. С. 
k o: ielka Pohulanka 18, wtorek 17.IV 9 
wicz.), 

zk ERIE L 1 

ROZNE. 

— O wielkanoc dla dzieci w schroniskach. 
zma „Chleb dzieciom” nadsyła nam następu- 

de E 
ыы Do Kobiet Polski! 

Zacne Wilnianki, Szanowne i Miłe Gospo- 
siel Wy coście w roku zeszłym obdarzyły hojnie 
na Wielkanoc dzięci w schroniskach w jaja, mięso 
i pieczywo, bądźcie również ofiarna na święta 
teraźniejsze. Pamiętajcie, że dzieci marzą 0 świę- 
conem, że dobrze DA zeszłoroczne przy- 
amaki, że zawód ich nadziej byłby dla nich praw- 
dziwie ciężkim zmartwieniem. 

Tego zmartwienia dziecku polskiemu ©- 
szczędźcie... 

Dary swoje składajcie na ręce Komitetu 
„Chleb dzieciom* pod zł cemi adresami: 

1. Tyzenhauzowska róg Targowej — apteka 
ma — Wielki Tydzień od 9 rano do 

lecz. 
2. Ul. Śniadeckich 3 — 8 mieszkanie Wan- 

dy Wojewódzkiej — Wielki czwartek i piątek od 
9 rano de 6 wiecz. 

3. Ul. Trocka 11 — 8 mieszkanie p. Unie- 
chowskiej — Wielki Tydzień od czwartku włącz- 
nie od 9 rano do 12 poł. 

4, Mostowa 7 — szkoła powszechna 24 — 

  

l 
Wielki Tydzień do piątku od 10 do 6 wiecz. 

5. Objazdowa 4 — mieszkanie p. Nowickiej 
W. Tydzień od 2 — 5 poł. 

— Podziękowanie. Zarząd „P. Z. P.* skła- 
da Serdeczne podziękowanie pp. Helenie i Sta- 
nisławowi Proficom za ofiarowane 30 złotych na 
święcone dla dzieci „Domu wych. im. Józefa 
zyj 

- dowa domów mieszkalnych. W dniu 
onegdajszym zarząd spółdzielni mieszkaniowej 
„kolonja kolejowa" przystąpił do budowy szeregu 
domów mieszkalnych dla członków spółdzielni. 
Na cel ten ze skarbu państwa uzyskana została 
większa pożyczka. (s) 

— Wice prezydent Czyż członkiem Rady 
Opiekuńczej przy szkole rzemieślniczej. Rada 
Opiekuńcza przy państwowej szkole rzemieślni- 
czej zwróciła się onegdaj do Magistratu m. Wil- 
na z prośbą wydelegowania swego przedstawicie- 
la na członka Rady. Na wczorajszem posiedzeniu 
prezydjum Magistratu na stanowisko to wydeli- 
gowano wice-prezydenta miasta inż. Czyża. (s) 

— Olejsrnia Kurlandzka podjęła pracę. W 
dniu wczorajszym od dłuższego już czasu nie- 
czynna wileńska olejarnia t. zw. Kurlandzka roz- 
poczęła pracę. 

— Uruchomienie hnty szklanej. W dniu 

Teatr I muzyka. 
— Teatr „Кейша“ na Pohulance. Wido- 

wiska Świąteczne. W niedzielę, pierwszego dnia 
Świąt Wielkiejnocy, o godz. 20-ej odbędzie się 
przedstawienie powieści scenicznej w 7-miu roz- 
działach Jerzego Żuławskiego „Eros i Psyche”, z 
udziałem pełnego zespołu Reduty. 

— W poniedziałek o godz. 16-ej po cenach 
zniżonych komedja w trzech odsłonach Tadeusza 
Rittnera „Wilki w nocy” z udziałem: St. Chmie- 
lewskiej- Perzanowskiej, H. Hohendlingerówny, 
E. Ściborowej, Marvsi R., T. Białkowskiego, W. 
Gasińskiego, J. Karbowskiego, K. Pągowskiego i 
L. Wołłejki. 

Wieczorem o godz. 20-ej „Eros i Psyche". 
— We wtorek O godz. ló-ej „Wilki w no- 

cy” oraz o godz. 20-€ej „Eros i Psyche". : 
— Teatr Polski sala „Lutnia“. Dzisiejszy 

koncert religijny. Dzis w Wielki Cawartek Ko- 
menda Garnizonu Wilno daje w Teatrze Polskim 
koncert religijny zjednoczonych orkiestr wojsko- 
wych pod batutą kapelmistrza 1 p. p. Leg. Feliksa 
Koseckiego. 3 

W programie: Chopin (Mersz żałobny), Han- 
del (Largo), Glier (Modl twa warszawska), Cheru- 
bini („Ave Maria”), Beethowen („Chwała Bogu*), 
Rossini („Stabat Mater“), Oberterr („Virgo Maria“), 
Mochowski („W mogile ciemnej. Marsz żałobny”) 
X. X. („Bogs Rodzica". Pieśń św. Wojciecha), 

| Reszke („Chante religiose"). Początek o godz. 
8-ej wiecz. Pozostałe bile y sprzedaje kssa Testru 
Polskiego 11 r. w ciągu całego dnia. 

— Repertuar Świątec'ny Teatru Polskie- 
go zapowiada się następująco: W niedzielę dnia 
8 kwietnia o godz. 4 m. 30 popoł. grana będzie 
krotochwila Hennrequina „Moje bobo*. 

W niedzielę o godz, 8 m. 30 popoł grana 
będzie sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa „Spi 
sek carowej* (Rasputin). . 

— W poniedziatek dnia 9 kwietnia o godz, 
4 m. 30 popoł. dla uczącej się młodzieży i naj- 
szerszych warstw publiczności grana będzie kro- 
tochwila ze śpiewami i tańcami Mazura „Ułani ks. 
Józefa", : 

W poniedziałek o godz. 8 m. 30. popoł. 
świetna komedja'węgierska Szenesa'„Nie ożenię się” 

— We wtorek dn. 10 kwietnia o godz. 8*m. 
30 popoł. „Spisek carowej“ (Rasputin“). 

UWAGA. Wszystkie przedstawienia wieczor- 
ne w Teatrze Polskim z dniem 8 b. m. rozpoczy- 
nać się będą o godz. 8 m. 30 wiecz. 

— Koncert-poranek Haliny Kalmarowi- 
czówny. W poniedziałek 9 kwietnia o godz.- 12 m. 
30 popoł. wystąpi w Teatrze Polskim z recitalem 
fortepianowym utalentowana 14-to letnia pianistka 

W programie Bach, Mozart, Chopin, Liszt, 
Taurig i Rachmaninow. 

— Pan Rychłowski nadal pozostaje w Wil- 
nie. W dniu 2 b. m. została podpisana umowa 
między Zarządem Banku Ziemskiego i dotych- 
czasową dzierżawczynią lokalu Teatru Polskiego 
p. Haliną Rychłowską na calsze trzechlecie. 

Radio. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fsla 435 mtr. 
CZWARTEK 5 kwietnia. 

16.25. Chwilka litewska. 
16.40. Komunikat harcerski. 
16.55. „Co nam dają pszczoły” odczyt z działu 

„Pszczelnictwo* wygł. Stefan Żukowski. 
17.20. Transmisja z Warszawy. „Wśród książek” 

przegląd najnowszych wydawnictw omówi 
prof. Henryk Moscicki. 

1745. Audycja literacka wspėlna stacji Wilno i 
€ arszawa. |. „Kazanie Skargi“ audycja z War- 
szawy. Il. „Legenda o grajku Bożym* _J. Wik- 
tora, w oprzcowaniu rediofonicznym T. B., w 
wykonaniu artystów Reduty z Wilna. 

19.00. Gszetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
1935. „Wulkanizm i jego przejawy” odczyt z dzia- 

łu „Przyroda* wygłosi asystent О 5. В. та- 
gister Wiktor Korołewicz. 

20.15, Transmisja koncertu oratoryjnego z Filhar- 
monji Warszawskiej. 

22.05. Komunikaty P. A. T. 

* PIĄTEK 6 kwietnia. 
16.25. Chwilka litewska. 
16.49. Komunikat Związku Młodzieży Wiejskiej. 
16.55. „Dzieje miłości Artura Grottgera" odczyt 

z działu „Sztuka* wygłosi prof. U. S. B. Je- 
rzy Remer. 

17.20. „Piękno krajobrazu wileńskiego* odczyt z 
działu „Ziemia Wileńska* wygłosi prof. М. 5. 
B. jan Bułhak. Odczyt transmitowany będzie 
na inne polskie stacje. 

17.45. Transmisja z Poznania. Koncert rel/gijny. 
19.00. Gazetka radjowa. | 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19 25. Skrzynka pocztowa wygłosi kier. programo=* 

wy P. R. w Wilnie Witold Hulewicz. 
19.50. „Polska filozofja narodowa” |I-szy odczyt 

wygłosi prot. U. S$. B. dr. Wincenty Luto- 
sławski. 

-20.30. Transmisja z Warszawy, Misterjium o Męce | 
Pańskiej. Słowa i muzykę podług źródeł lu- 

  

zka 

— Dobrze, że to nie karnawał. W dniu 3 
b.m., Ewa Rudnicka, zam. przy ul. W. Pohulan- 
ce 14, sameldowała o kradzieży balowej sukni i 
szala jedwabnego, ogólnej wartości 500 zł. 

O 

— Ostatni środek. W dniu 3 b. m. o "o - 
13, usiłowała otruć się esencją octową W. | 
zam. przy ul. Zakretowej 13. Pogotowie ratani 
we po udzieleniu pomocy pozostawiło desperatki 
w domu w stanie, nie budzącym obaw O życie. 
Przyczyna usiłowania samobójstwa — brak środ- 
ków do życia. 

‚ — Zaginęła głachoniema. W dniu 2 b. m., 
Marja Kuźniecówna, zam. przy ul. Topolowej 18, 
giuchoniema, wyszła do szkoły głuchoniemych f 
i dotychczas nie powróciła. 4 

— Umystowo chory zsginął. W mocy x 22 
na 23 ub. m, Michał Brzozowski, umysłowo cho- 
ry, zam. przy ul. Łetoczek 6, wyszedł z domu i 
dotychczas nie powrócił. 

— Spłonęła fabryka mydła. W dniu 4 b.m., 
o godz. 2, wskutek zapalenia się tłuszczu wy- 
buchł pożar w fabryce myd a Chaima Lwa, przy 
ul. W. Stefaóskiej 33. Pożar strawił budynek fa- 
bryki i mieszkanie. Ofiar w ludziach nie było. 
Strat narazie nieustalono. 

Na prowincji. 
— Przez ODER dachu znikł wieprz w 

ciemnościach nocy. mocy z 23 na 24 ub. m., 
na szkedę Fiioa Jarmionka, zam. we wsi Cho- 
rawce, gm. mikołajewskiej, przez otwór w dachm, 
z. ze strychu wieprza zabitego, wartości 

zł, 
— Skutki niedbalstwa. W dniu 26 ub. m. 

we wsi Paszki, gm. dziewieniskiej, powstał pożar, 
który strawił dom mieszkalny, Spichrz i stedołę 
Stanisława Widejszy, dom mieszkalny, chlew i 
stodołę Jana Widejszy, spichrz i stodołę Broni- 
sława Tomiałojcia, stodołę Macieja Tomiałojcia, 
stodołę ze zbożem i paszą Macieja Wasilewskie- 
go, stodołę ze zbożem i paszą Bronisława Butry- 
mowicza, oraz stodoię Michała Tomiałojcia. 

Ogólne straty wynoszą około 28.000 zł. 
Przyczyna požaru nieostrożne obchodzenie się z 
ogniem przez jednego z poszkodowanych Stanl- 
sława Widejszę. 
  

Prośba © wsparcie. 
Bezrobotny z matką staruszką, bez środków dzisiejszym 5 b. m. przystąpiła do podjęcia pracy 

huta szklana „Witrjum”, zatrudniając kiłkunastu 
robotników. 

do życia, świeżo zwolniony z wojska prosi o je- 
dnorazową zasomogę na święta. 

Halina Kalmanowiczówna uczenica prof. Cecylji 3) wieczór żydowskiej twórczości ludowej 
Krewer. (Teatr „Palace“, sobota 211V. 8 i pół wiecz,).         

dowych ułożył Leon Śchiller. 
22.05. Komunikaty P. A. T. 

  

KONKURS. 
Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza konkurs na objęcie 

) da pow posad lekarzy przy Starostwie Grodzkiem 
w Wilnie. 

9 Do posad tych jest przywiązane wynagrodzenie według 
VIII względnie VII grupy uposażenia urzędników prństwowych. 
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ŚWIATOWEJ SŁAWY 
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AKUMULATORY 
cx do radija, samechod6w, telefonėw, dlasily, šwiatla c= 

Najstarsza w Wilnie (egz. od r. 1866) 

Wytwórnia walizek i wyrobów skórzano-galanierginych 
Lum Kacenelenbogena 

Wilno, ul. Wileńska 28 i Portowa 5 

  

     

    

iw POKSK(EW TOW ARUWINATOROWEW m 
Ь k. Bielska. z ass, resie administracji sanitarnej w Państwowej | kosze, teki, różne przedmioty podróży, torebki 

damskie i t. p. Przyjmuje obstalunki 1 reperacje. 
Wykonanie punktualne. Ceny umiarkowane. 

Pp. Wojskowym i Urzędn' kom specjalny rabat. 

Podania należy przesyłać do Wileńskiego Urzędu Woje- 
Q wódzkiego do dnia 15.V r. b. z załączeniem: 

1. Curriculum vitae, napisanego własnoręcznie, oraz do- 
wodów (oryginalnych bądź należycie uwierzytelnio- 
nych), stwierdzejących: 

2. Datę urodzenia kamdydate, 
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego, p 7 
4. Ukończenie studjów lekarskich i posiadanie prawa 

wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem. 
5 Stan zdrowia (świadectwo wydane przez lekarza urzę- 

dowego). > а 
6. Stosunek do służby wojskowej. 

Za wojewodę Dr. M. KOZŁOWSKI 
1035/14/1V Naczelnik Wydziału. 

OGŁOSZENIE. 
Niniejszem Wydział Powiatowy Sejmiku Nowogródz- 

kiego ogłasza przetarg na roboty ziemne w ilości 66.000 m* 
i budowę 14 kilometrów szosy na drodze wojewódzkiej „No- 
wogródek-Świteź-Baranowicze*. л Ža 

Przetarg odbędzie się w Nowogródku dnia 14 kwićtnia 
1928 roku. й 

Szczegóły ogłoszone w Monitorze Polskim, Życiu No- 
wogródzkiem i Dzienniku Urzędewym województwa nowo- 
gródzkiego za miesiąc kwiecień r. b. 

(—) Wł. KUCHARKOWSKI. 
Przewodniczący Wydziału Powistowego 

w. z. Starosts. 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Kołei Państwowych w Wilnie nriniejszem wzy- 

wa osoby fachowe do nadestaria do Dyrekcji K. P. cfert na 
wytępienie szczurów i myszy w grupach tudynków położonych 
w m. Wilnie: 1) na posesji pod Nr 2 przy ul. Słowzckiego, 

    Medale złote, srebrne—dyplomy: w Paryżu, Chicago, Lwowie, Krakowie i t. 4. 

Przedstawicielstwo, Skład fabryczny, Warsztaty reperacyjne i ladowanie akumu!:torów. 

ELEKTRO = TECHNIK MICH AŁ GIRD A (b. oso po 

HURT. Wilno, Szopena 8. 
"TDO 

1010-2)       
        

      
   

    
     

  

    

vie SE 

DRUKARNIA „PAX” 
UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGĄTORSKIE 

SZYBKO i DOKŁADNIE. 

     
      

  

Cerata, 5 

linoleum, 

chodniki, 

i dywany 
POLECA 

J. NILDSZTEJM 
Wilno, Rudnicka 2 

telef 11-77. 

_ Pianina 

NA ŚWIĘTA! 
polecamy WIELKI WYBÓR TOWARÓW 

Berfumeryjnych, Rosmetycznych, Galanieryjnych 
krajowych i zagranicznych firm 

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
Opłatki do pieczywa. Oliwa nicejska, Esencja octowa, Szatan, Wacilja, 

i Kardamon, Gozdziki, Cynamon. Farbe i lakier do jaj. Mastika do podłóg it.d. 
z —) Ceny umiarkowane (— 

T-wa J.B. SEGALLsy.akc. 
1) Ul. Trocka 7, tel. 542. 

     
DOKTÓR MEDYCYNY 

Й СТМВЬЕВ Wacław Żyliński 
mechanik foograficzny 

Choroby: weneryczne i reperację aparatów i mi- 

1034/78/VI 
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    skórne. Elektroterapia, 
słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 

gawek uskutecznia ta- 
nio. Wilno, zaułek Por: 

  

  

  

2) Ul. Zamki 26, tel. 1023 . św. . stanowiącej gmach Dyrekcji K. P. еНсупу i zabudowania g0- и 

3) UL: Mickiewicza 5, tel. 873. O 1039 do wynajęcia. Reperacja I spodarcze | 2) na pozesji pod. Nr 3-2 prey zbiegu ulic Sto- kiej 10—2 i 4—17. _ 61 omy Brel. maa ой 
4) Róg Rudnickiej i Zawalnei 20/52, tel. 612. уПа ста wackiego i Ant. Wiwulskiego, stanowiącej: dwa budynki mie- ° Od r. 1843 istnieje 

strojenie, Ul. Mickiewicza szkalne, budynek stacji miejskiej i zabudowania gospodarcze. . 
24—9. Estko. 658 Oferty z podaniem środków, jakie będą stosowane, cza- [ IZY $ | Wilenkin / 

i ° UL. TATARSKA 20 r 
su trwania operacji tępienia, czasu skuteczności zastosowanych 
środków i wynagrodzenia — należy nadsylač do Dyrekcji K. P. 
w Wilnie, uł. Słowsckiego Nr 2, w terminie do dnia 10 kwiet- 
nia 1928 r. godz. 12-tej. 

Do oferty należy załączyć poświadczenie instytucyj, które 
korzystały z usług oferenta — o skuteczności środków stoso- 
wanych i w razie stosowania środków do karmienia szczurów— 
oświadczenie Urzędu Lekarskiego, że środki te nie są szkod- 
iwe dla zdrowia ludri i dopuszczalne są z punktu widzenia 

higieny lokali. 2 я 
oferentem, który poda najdogodniejsze warunki i so- 

lidną gwarancję skuteczności stosowanych środków do tępienia 
szczurów i myszy — będzie zawarta edpowiednia umowa. 

812-2968—0 Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

НЕВВАТЬ " ЫОНОЙ 

  

Spec. choroby weneryczne, 
niemoc płciowa, skórne. 

Przyjm. od 9—12 i 4—7. 
Ul. Mickiewicza 30. 

W.Z.P. 1 

    CAŁE WILNO 
mówi tylko o tem, że 

OBUWIE rw dur 
iest 

najtrwalsze i najtańsze. 
Prosimy przekonać się. 

UL. WILENSKA Nr. 3. 
УОга 

MEBLE ‹ 
jadalne, sypialne, salonowe I 
gabinetowe, » 

szaty, łóżka itd. 
Wykwintne—Mocne— 

Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 

Dr. Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

        

  

690 

przyjmujemy na wy» 
(otówkę sokie oprocentowanie, 
zabezpieczoną złotem i sreb- 
rem, odbiór lokst natychmia- 

s OMBARD 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 
tei. 14-10 wydaje bez ograni- 
czenia OPL na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów, mebli, 
obrazów, fortepianów, automo* 
bili i różnych towarów. _ 757-2 

| НА SGZOK WIOSZNNY 
NADESZŁY najnowsze materjały na pła- 

szcze i kostjumy damskie i męskie. 

JEDWABIE i markizety, mouslin de lainy 
deseniowe, opale kolorowe. 

WIELKI WYBÓR materjałów bieližnia- 
nych po cenach bardzo niskich. 
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$ Księgarni S а М aromatyczną i niezrównsną w smaku U ® о-4 

` sięgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Pol- KAZIMIERZ RUTKOWSNI Ź czenica Mickiewicza 4. Tel. 1090. | 
skiego Sp. Akc. w Wilnie. ul. Krėlewska Nr. 1, * PIJE CAŁY ŚWIAT. ubaw Gabel lion" W.Z.P. 39 689 | 

Ta wykwintna herbata dla smakoszy już nadeszła 

i jest do nabycia w firmie 

Antoni JANUSZEWICZ 
Zamkowa 20-a, telefon 8-72. 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 

dlowej Wieczorowej, 

poszakuje praty bidrówej 
za skromne wynagrodzenie. 
Oferty składać pod „Ucze- 
nica“, „Kurjer Wilefski“, 
ul. Jagiellońska Nr. 3. 908 

Н zawiadamia, že w dniu 22 kwietnia 1928 roku 
w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgro- & 
mądzenie Akcjonarjuszy w drugim terminie Ś 
i będzie ważne bez wzgłędu na ilość reprezen- ( 

il DOMAGAŁA = 
ul. Wielka 47, telef. 14-02. 916-1 Žž 

   
  

| OD ADMINISTRACJI „KURJERA WILEŃSKIEGO* = 
- Przyjmujemy ogloszenia do numeru šwiątecznego na dogodnych warunkach. * 

Na żądanie wysyłamy agentów. (Tel. 99). icz 
  

  

Przy zakupach prosimy naszych -Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 

Redakcja | Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czycne Od godz. 9—3 ppoł, Naczelny redaktor od 2—3 Redaktor działu od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i isów Redakcja nie zwraca _ 
Administrator przyjmuje od 9-72 Ppoł, Ogłoszenia o i" ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto wa! PG. 80.150. Dadarės A 5. Ta ada ae m 5 

przesyłką wą 422. a! 1xł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 zy, fp i t z m 30 E AB V aa paz EOS 
„ (za wiersz 1а poszuku h —500/5 wa | tabelow: 

* БЪЕЫ ogłoszeń c= may. ne p W Sie 11 No zastrzeji GPD przewo zimisny termiau druku ogłoszeń, 

Tew, Wyć, „Fegoź”. Rrxk. „Paz, ul, Św, lganeegn E. Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

CENA PRENUMERATY: mięśjęczńie z Gdnoszaniem do demu lub 
mieszkaniowe ь Ё 5 g Cor 1 „kronika rekl.- 
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