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Borys Jochelson 
Doktór Medycyny 

członek Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej 
zmarł dnia 25 kwietnia r. b. w wieku lat 68. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. W.-Stefańskiej 
Nr. 24 odbędzie się o godz. i-ej pp. we czwartek dnia 26 kwietnia [E 
r. b., o czem zawiadamia ar 
1302 Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska. 
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Pierwszą ballych 
W scbotę, 21 b. m. rozpoczęła swe 

obrady w Rydze pierwsza bałtycka kon- 

ferencja przedstawicieli bałtyckich kupców 
| przemysłowców, na której reprezentowa- 

ne były Łotwa, Litwa i Estonja. 
Łotewski premjer p. Juraszewski, wi 

tając konferencję wskazał na ciasnotę gra- 
nic, w kćórych musi się rozwijać życie 
gospodarcze krajów reprezentowanych na 
konferencji i podkreślił znaczenie konfe- 
rencji, której zadaniem powinno być urze- 
czywistnienie dążeń do rozszerzenia granic 
działalneści gospodarczej przemysłu i kand- 
lu 3 państw i zabezpieczenie zgodnej 
współpracy ich organizacyj gospodarczych. 

Łotewski minister spr.zagr. A. Balce 
dis w przemówieniu powitałnem zazna- 
czył, że o ile pierwsze dziesięciolecie bytu 
niepodległego państwa bałtyckie zużyły na 
stworzenie Indywidualnego typu gospodar- 
czego, o tyle teraz pierwszem dążeniem 
tych państw winno być skoordynowanie 
wysiłków па drodze rozwoju gospodar- 
czego. 

Łotewski min. skarbu R. Lepin po. 
woływał się na pewną niewłaściwość poli- 

„tyki gospodarczej państw bałtyckich, które 
wszędzie szukając dla siebie rynków, za- 
pominały O swym własnym terenie, kióry 
dotychczas nie był należycie wykorzystany, 
i wyraził nadzieję, iż konferencja przyczy» 
ni się wybitnie do odpowiedniego wyko- 
rzystania tych rynków — przez skoordyno- 
wanie polityki gospodarczej poszczegól- 
nych państw. 

Po szeregu powitań, wyśłoszonych 
przez innych mówców, ogłoszono regulae 
min, który przewiduje, iż konferencje będą 
się odbywały co roku kolejno w każdem 
z państw nadbałtyckich. Nadto w miarę 
potrzeby odbywać się mogą konferencje 
nadzwyczajae; oprócz tego powołuje się 
stałe biuro informacyjne państw bsityckich. 

Pierwszy reterat wygłoszony został 
przez p. О. v. Schulmanna, redaktora „Re- 
valer Bote", który wystąpił przeciwko 
często przejawianemu etatyzmowi państwo- 
wemu, uważając, iż niewłaściwem jest przy» 
dzielanie państwu obcej mu roli przed- 
siębiorcy. Referent gorąco  zaosponował 
przeciwko wszelkim  przywilejom przed- 
siębiorstw państwowych i społecznych, 
które hamują znacznie rozwój życia g0- 
spodarczego państw bałtyckich, opartego 
na zasadach prywatnej własności i indy- 
widnalno-kapitalistycznej gospodarki. Poli- 
tyka gospodarcza państwa, wolna od wszel- 
kich wpływów partyjaych i politycznych, 
nie powinna ingerować do życia gospo- 
darczego kraju, chyba że państwo, wystę- 
pując, jako przedsiębiorca, wkracza w dzie- 
dzinę działalności gospodarczej, skierowa- 
nej do zaspokojenia ogólnie korzystnych 
potrzeb kolektywnych. _ 
& — ; Następny referent D. Muschke wpglo- 
sił obszerny referat w sprawie unifikacji u- 
stawodawstwa państw bałtyckich w dzie» 
dzinie gospodarstwa. ĘPoruszająch kwestję 
ciężarów publicznych, dowodził, że pomy» 
ślny rozwój gospodarczy Łotwy, Estonii i 
Litwy możliwy jest tylko w wypadku sko» 
ordynowania ich polityki podatkowej i 
zrównania ciężaru danin publicznych. W 
dalszym ciągu poruszył sprawę ubezpie- 
czeń społecznych i przestrzegał przed ten» 
dencją rozszerzania ustawodawstwa poza 
mormy, ūstalone na międzynarodowych 
konferencjach pracy w Genewie. 

konirencja ekonomiczna 
Sprawę ubezpieczeń socjalnych poru- 

szył dodatkowo w srczegółowym referacie 
delegat estoński p. G Kolz, który po za- 
rysie historycznym rezwoju ubezpieczeń 

społecznych zaopsrował datami statystycz- 

nemi, na których podstawie wykazał, że w 

tej dziedzinie państwa bałtyckie, a zwłasz- 
cza Łotwa, poszły znacznie dalej, niźli np. 
Niemcy i to mimo, że handel i przemysł 

niemiecki stoją na wyższym stopniu orga- 
nizacyjnym. W dalszym ciągu referent 

szczegółowo uzasadniał tezę, że ten nad- 

miercy ciężar Świadczeń społecznych u: 

jemnie wpływa na rozwój gospodarczy 

krajów baltgckich, zmniejszając możsość 

konkurowania z innemi państwami. Prze- 

mysł bałtycki, zdaniem p. G. Kolza, wi- 

nien domagać się z jednej strony zmniej- 

szenia ciężaru Świadczeń socjalnych, a z 
drugiej dążyć do ujednostajnienia przepi- 

sów prawnych, obowiązujących w poszcze- 

gólnych państwach. 
Dalej syndyk Ryskiego Komitetu Gieł- 

dowego p. W. Geld poruszył sprawę -u- 

zgodnienia dzłałalności przemysłowców 3 

państw w sprawach handlu zagrenicznego. 
Konieczność tego uzgodnienia szczególnie 

jaskrawo występuje w stosunzach handlo- 

wych z Rosją Sowiecką, której scentralizo- 
wany aparat prowadzący zakupy, ma do 
czynienia z drobnemi, konkurującemi po- 

między sobą organizacjami gospodarczemi 

poszczególnych państw bałtyckich. W wy- 

padku połączenia tych rozstrzelonych o- 

becnie wysiłków możnaby przeciwstawić 
ZSRR, tylko jednego mocnego kontraheft- 

ta, któryby nie pozwolił dyktować sobie 

warunków. Na przeszkodzie do urzeczy- 

wistnienia tego projektu stoi ta okolicz- 

ność, żę wobec istnienia ummowy handlowej 

łotewsko-sowieckiej handel Łotwy z Rosją 
Sow. Opiera się na zupełnie innych zasa- 

dach niźli handel jej sąsiadów = Litwy i 
Estopji. 

Obrady pierwszego dnia konferencji 
zakończone zostały wysłuchaniem referatu 
p. Lassmann, który przedstawił zebranym 

sprawę taryf kolejowych i ruchu kolejowe- 
go państw bałtyckich. A. D. 

PETE WSZW SIGN KTS ZRP DORZIZIWEE WELON ASI RSS SK 

foaośredia kominikacja pomiędzy Litai 
- a Rosją. 

W dniu I stycznia r. 1929 ma być 
ustanowiona bezpośrednia komunikacja 
pomiędzy Libawą a Rosją Sowiecką przez 
Mitawę i Kreuzburg. Do listopada r. b. zo- 
stanie prawdopodobnie zbudowana szśro- 
koiorowa linja Libawa — Pfalzgrafen. W 
ciągu lata zakończy się doprowadzenie do 
stanu używalności dalszego ciągu tej linji 
pomiędzy Mitawą a Jakobsztadtem. Repe- 
racja mostu na Dźwinie pod Kreuzburgiem, 
wysadzonego w czasie wojay, nie nmairafi 
na szczególne trudności, ponieważ słupy 
nie zostały uszkodzone, a niektóre części 
mostu zostały już z dna rzeki wyciągnięte. 

W ten sposób, wobec niemožnošci 
wykorzystania linji Libawa — Romny, port 
libawski uzyska chociaż okólne połączenie 
że swoim „Hinterlandem*. Niestety, Wi- 
Jeńszczyzna pozostaje w dalszym ciągu 
ominięta. | 

PKAGLCŻĘ GUMOWE 
poleca 

    N. GLEZER, wyroby gumowe, 
Gdańska 6, tel. 421, 1282 
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KOWNO. 25. IV. (Aiz). W kołach 
politycznych omawiają z wielkiem  zaiste- 
resowaniem wizytę 5 biskupów litewskich 
na czele z arcybiskupem Skwireckim w 
Rzymie. Biskupi przebywają w Rzymie od 
tygodnia i pozostaną tam jeszcze przez 
kilta dni. 

Wyjazd biskupów litewskich pozosta- 
je w związku z presjami rządu Woldema- 
rasa w stosunku do katolików. Według 
otrzymanych w Kownie informacyj bisky“ 

szłym tygodniu 

granicznym 

Podkreślić należy, iż pograniczne 

ludności z Litwy Kowieńskiej, 
rytorjum polskie. W związku 
posiedzeniu delegacji polsko-litewskiej, 

W powyższem postępowaniu 
wencja w posunięciach politycznych. 

Wczoraj min. Twardowski złożył spra- 
wozdanie rządowi z odbytych rozmów, pro- 
wadzonych w Wiedniu z pełnomocnikiem 
niemieckiej delegacji do rokowań handlo- 
wych, p. Hermesem.- 

Pe wysłuchaniu tego sprawozdania 

  

PRAGA, 25.IV. (Pat). „Deutsche Pres- 
se* omawiając w artykule wstępnym pobyt 
min. Benesza w Londynie zastanawia się 
nad powodem tej wizyty. Jednym z tych 
powodów jest zdaniem pisma polityka bał- 
kańska Mussoliniego, który przyjmował u 
siebie niedawno lorda Rothermerea i wy-   |raził sympatję dla ewentualnych dążeń wę- 
gierskich o rewizję granic. Czechosłowacja, 
w której granicach istnieje znaczna mniej- 
szość węgierska, ocenia węgłersko-włoskie 
zbliżenie jako zagrożenie pozycji, która zda- 
wała się być zabezpieczona przez stworze- 
nie Małej Ententy. Ostatnio odwiedziny 
zagranicznych mężów stanu w Rzymie i 
Medjolanie wzmocniły tę obawę. Polityka 
Polski, będącej w stosunkach przyjaznych 

BERLIN. 25. IV. (Pat). W sensa- 
cyjnym procesie szczecińskim wielkie 
wrażenie wywarły zeznania niejakiego 
Hiuensteina, który w czasie plebiscytu 
górnosląskiego był na Górnym Śląsku 
kierownikiem specjalnego oddziału rze= 
komo policyjnego, a przeznaczonego w 
rzeczywistości dla wykonywania teroru 
i mordowania osób podejrzanych © 
zdradę nielegalnych organizacyj. Oddział 
Hauensteina liczył 160 ludzi, zaopatrzo- 
nych w fałszywe paszporty. Hauenstein 
podlegał niejakiemu dr. Hobusowi. Od- 
dział Hauensteina zamordował na Gór» 
nym Śląsku 200 osób. Odbywsło się to 
w ten sposób, że dr. Hobus pełnomoc- 
nik naczelnej komendy tajnych organi- 

SZANGHAJ. 25. IV. (Pat). Generał 
wojsk nacjonalistycznych Fanh-Yo-Siang 
wkroczył wczoraj do stolicy prowincji 
Szantungu, Tsi-Nan-Fu prawie bez opo- 
ru ze strony zdemoralizowanych oddzia- 

Lindbergh 
QUEBEC. 25. IV. (Pat). Przybył tu z No- 

wego Yerku pułk. Lindbergh, przywożąc z sobą 
szczepionkę przeciw zapaleniu płuc dla lotnika 
Loyda Bennetta, który piebezpiecznię zachorował 
podczas podróży do Greenlly Island, dokąd śpie- 
szył aeroplanem z pomocą europejskim Iotnikom, 
Lindbergh przebył drogę swą pomimo nawałnej   
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Przesunięcie terminu. 
KOWNO. 25.IV. (Ate). Oficjslna agencja telegraficzna donosi, że polsko-litew- 

aj Ska komisja bezpieczeństwa zbierze się w Kowno nie, jak zapowiadano, 7 maja, lecz 3 |0 dzień później, czyli 8 maja. 

Biskupi litewscy u Papieża. 
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Wiadomości polityczne. 
(Telefon. ed wł. kor. s W rszawy), 
W dniu wczorajszym Pan Prezydent 

Rzplitej przyjął wicepremjera Bartla i od 
był z nim urzędowanie. 

* 

pi litewscy na audiencji u Papieża prze4- 
stawili stan katolicyzmu na Litwie, oświsd- 
czając, iż rząd Woldemarasa gwałci kon- 
kordat. Biskupi mieli jakoby prosić Pa- 
pieża © przyznanie im środków na utrzy- 
manie i organizowanie szkół katolickich, 
ponieważ rząd litewski cofnął kredyty na 
ten cel, 

Wyjaśnienie stanowiska stolicy apo- 

Wczsraj odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem  załatwiono szereg 
spraw formalnych. 

Między innemi Rada Ministrów po- 
stanowiła przedłożyć Panu Prezydentowł 

sandra Wysockiego na stanowisko pod- 

Pana Prezydenta oraz wniosek o miano- 

Rzplitej wniosek nominacyjny d-ra Alek- 

sekretarza stanu w Min. Spraw Zagran. 23 
įd-ra Adama Misiewicza na stanowisko pół" 
niącego obowiązki szefa kancelarji cywilnej |   

Delegacja wileńskich kupców drzewnych je- 
dzie do Kłajpedy. 

Jak się dowiadujemy większe firmy drzewne w Wilnie 
do Kłajpedy swych przedstawicieli celem 

stosunkami panującemi wśród kupców drzewnych w Kłajpedzie oraz celem zba: | dania warunków spławu drzewa po Niemnie. 

Litwini pobierają opłaty za wizowanie 
pustek rolnych. 

Wczoraj Urząd Wojewódzki w Wilnie otrzymał 
Grzybińce w gminie janiskićj, pew. 

graniczna żąda opłat za wizowanie przepustek rolnych, udzielanych rolnikom pa- sa pogranicznego przez władze polskie na prawo 
przez Litwinów opłata wynosi 2 zł. od każdej rodziny, 

władze polskie wydając przepustki rolne lud- ności żadnych za to opłat nie pobierają. Nie pobierane 
która za przepustkami litewskiemi wkracza na te- 

z powyższem dowiadujemy się, 
strona polska poruszy tę sprawę. 

Litwinówj uwypukla się ich dziwna niekonsek- 

  

Rokowania polsko-niemieckie. 
(Telefonem @ё własnego torezpondenta 5 W arszewy). 

  

Podróż min. Benesza do 

  
Okrucieństwa Czarnej Reichswehry. 

  
Panika wojsk Czang-Tso-Lina. 

łów północnych. Dziesiątki tysięcy de- 
zerterów uciekają w kierunku Czs-Foo. 

ę ) | ią na pomyślniejsze warunki atmosferyczne, prag- śnieżycy w bardzo krótkim czasie i przywiózł do | nąc dolecięć do Murray Bay. 

stolskiej wobec sytuacji na Litwie oczeki- 
wane jest z wielkiem zainteresowaniem. 

wysyłają w przy” 
zaznajomienia się ze 

prze- 
telefonogram, iż na odcinku 

święciańskiego, litewska straż 

przejścia granicy. Pobierana 
posiadającej przepustkę. 

są również opłaty od 

iž na najbliższem 

w łonie gabinetu ustalono pogląd rządu 
polskiego na dalszy przebieg rokowań pol- 
sko-niemieckich i postanowiono zwrócić się 
do rządu niemieckiego o t.zw. wyjaśnienia 
w związku z rozmowami wiedeńskiemi. 

  

z Małą Enteutą, każe do pewnego stopnia 
być przygotowanym, że zwróci się ona na 
wody włoskie mimo komunikatów z oby- 
dwóch stron pozbawiających podróż min. 
Zaleskiego tegoż znaczenia. W dalszym 
ciągu przyczynia się do tego niezbyt jasne 
stanowisko Rumunji, które każe zwracać 
baczną uwagę na włoską politykę wscho- 
dnią. Wreszcie wspomina dziennik © ame- 
rykańskim pakcie potępiającym wojnę, któ- 
ry również mógł być omawiany w Londy- 
nie przez czeskosłowackiego ministra spraw 
zagranicznych Benesza. Podróż więc dr. 
Benesza—kofczy „Deutsche Presse“ — ma 
raczej znaczenie zabezpieczające, tak, iż 
zdaję się być zupełnie uzasadnioną wersja, 
że chodzi tu o osobiste porozumienie się. 

zacyj wojskowych wzywał do siebie 
Hauensteina i wskazywał mu osobę po- 
dejrzaną © zdradzenie składu broni, 
albo © denuncjowanie wobec oddziałów 
międzyaljanckich nielegalnych organiza- 
cyj niemieckich. Na polecenie dr. Ho- 
busa organizacja Hauenstejna usuwała 
tych osobników, zabijając ich podstępnie 
na ulicy, albo też działając przy pomo- 
cy trucizny bomb czy też granatów rę” 
cznych. Hauenstein przytoczył szereg 
przykładów, które stwierdzają, że dzia- 
łalność jego była bezwzględnie znana 
komisarzowi Rzeszy na Górnym Śląsku, 
wybitnemu politykowi centrowemu, o- 
becnemu kandydatowi centrum Reichs- 
tagu. 

i Wej-Haj-Wei, popełniając po drodze 
akty gwałtu I grabiąc mienie ludności. 

* 

a Bremen. 
szpitala szczępionkę oraz 3 białe myszy, niezbę- 
dne dla inokulacji. Prawdopodobnie Lindbegh za- 
czeka tu na przybycie „Bremen“, ažeby złożyć 
osebiście życzenia lotnikom z samolotu „Bremen“. 
„Bremen* został już naprawiony i gotów jest do 
odlotu z Greenlly Islanc, lotnicy jednakże czeka-   

waniu na wakujące dotychczas dwa etaty | 
sądowe w najwyższym trybunale dotych- | 
czasowego Szefa kancelarji cywilnej p. 
Dzięciołowskiego i dotychczasowego na- 
czelnika wydziału w Min. Skarbu p. Fałata. 

Dziś rano przybywa do Warszawy ze 
Stockholmu poseł polski Wysocki, dyseg- 
nowany na stanowisko podsekretarza sta- | Ž 
nu w M. S. Z. Bezpošrednio po objeciu 
przez niego urzędowania wyjedzie na dłuż- 
szy urlop wypoczynkowy dyrektor depar- 
tameniu politycznego p. Jackowski, które- 
go w kierownictwie departamentu politycz- 
nego zastąpi p. Arciszewski, radca posel- 
stwa polskiego w Berlinie. 26 

Z związku z nominacją posła Wyso- || 
ckiego na stanowisko podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kie- 
rewnictwo poselstwa w Stokholmie objął - 
pierwszy sekretarz poselstwa p. Korybut- 
Woreniecki w charakterze charge d'afraires. 

Dowiadujemy się, że wyznaczony na 
dziś wyjazd posła polskiego w Moskwie 
p. Patka na placówkę w 

wy w końcu tego miesiąca, aby trzeciego 
maja w dniu polskiego Święta narodowego 
móc przyjąć gratulacje od przedstawicieli | 
rządu sowieckiego. 

Wczoraj powrócił do Warszawy po- 
seł sowiecki w Polsce p. Bogomołow. | 

Wczoraj przedstawiciele konsorcjum | 

oskie został od- | 
łożony. P. min. Patek wyjedzie z Warsza- 

p.p. Calaham, Lippincod i Benard zostali | 
przyjęci przez min. Czechowicza. 

Dowiadujemy się, że tematem diuž- 
szej konferencji była kwestja zrealizowania 
programu inwestycyjnego rządu, przede- 
wszystkiem w zakresie odbudowy kraju i 
długoterminowej pomocy kredytowej dla 
samorządów Oraz pożyczki dla kolei pań- 
stwowych. | 

Ustałono, że w interesie obu stron 
leży utrzymanie nadal stałego z sobą kon- 
taktn. Wczoraj wieczorem przedstawiciele 
konsorcjum wyjechali na jakiś czas z War: 
szawy, poczem zostanie podjęts kwestja 
realizacji finansowej pewnych części pro- | 
grama inwestycyjnego, ustalonego już z | 
przedstawicielami konsorcjum bznkowego. 

gaze Marzia Pilsdskioo do Beni 

  

kia Dybowskiego. 
Pan Marszałek Józef Piłsudski prze- в 

słał następujący telegram do p. Banedykta 
Dybowskiego: 

Prof. Benedykt Dybowski. Lwów, Po- 
litechnika. 

W dniu, 

kresu, 

sił, zdrowia i wszelakiej pomyślności. ° 
Całe Twe życie, cały swół umysł i 

serce poświęciłeś Ojczyźnie i nauce. Niech- | 2 że Bóg zachować Cię raczy dia nauki i | 
Polski w najdłuższe jeszcze lata. 

(-) Józef Piłsudski. 

Poblikacja o działalności Ligi Narodów. 
_ GENEWA, 23-IV. (Pat). Staraniem z sekcji informacyjnej sekretarjatu Ligi Na- | 

zawierająca || 
organizacyj — 

czas od sierpnia 1926 do | 
ostatniego zgromadze- | 
Broszura obejmuje 184 | 

stron. Zawiera na wstępie ogólny rzut ока | 
na prace Ligi, następnie w szeregu ror _ działów omówione są: arbitraż, bezpie: 28 

rodów ukazała się broszura, 
opis działalności wszystkich 
Ligi Narodów za 
sierpnia 1927 czyli 
nia Ligi Narodów. 

czeństwo i rozbrojenie, 
konferencja gospodarcza, 
nemiczna i finansowa, 
tu i komunikacji, 

sprawy prawne, 

organizacja 

cja 

wę nowego gmacha Ligi, 
bibljoteki. 

w którym 95 rok Twego e- 
flarnego niestrudzonego żywota dobiega | 

zechciej Pan, Czcigodny profesorze — 
i żołnierzu walk o niepodległość przyjąć 
odemnie najserdeczniejsze życzenia pełni 

  

organizacja eko” — 
organizacja tranzy- 

hygjeny, ае я $ 

współpraca na polu amysłowem, konferen- | 
prasowa, zagadnienia polityczne, mniejć 

szości, mandaty Zagłębia Szary, Gdańsk, = 
sprawy społeczno - humanitarne, wreszcie | <> 
ostatni rozdział obejmie budżet Ligi, spra — — 

projekt nowej | 

 



  

Obrady komisji budžetowej. 
WARSZAWA, 25.IV. (Pat). Na dzi- 

siejszem środowem posiedzeniu komisji bu- 
dżetowej po referacie sprawozdawcy budże- 
tu M-stwa Przemysłu i Handlu pos. Zarań- 
skiego przeprowadzono głosowanie nad tym 
budżetem, przyczem budżet został przyjęty 
w brzmieniu rządowem z wnioskami przed- 

stawionęmi przez referenta. Zwiększono 

więc wydatki zwyczajne O 1.138.011 zł., 

nadzwyczajne o 41.600 zł., dochody zsś O 

944.140 zł. W pszedsiębiorstwach dochody 
zwiększone zostały o 2.260.025 zł., wydat- 

ki o 1.328.000 zł. W rezultacie nadwyżka 

dochodów z budżetu wynosi 696.594 zł 

Po 10-minutowej przerwie komisja przy 

stąpiła do budżetu Ministerstwa Reform 

Rolnych. 
Następnie zabrał głos min. Reform 

Rolnych prof. dr. Witold Staniewicz. 

Przemówienie min. Staniewicza. 

„Przeludnienie wsi polskiej, słaby ro- 
zwój naszych miast stanowią zagadnienia 
ściśle ze sobą związane. Przeludnienie wsi 
jest skutkiem tego, że mało rozwinięty 
przemysł nie może wchłonąć nadwyżki lu- 
dzi, a wychodźtwo jest utrudnione, miasta 
zaś rozwijają się słabo. Dlatego i wieś u- 
boga przedstawia słaby rynek wewnętrzny 
dla wyrobów przemysłu. Przez zwiększenie 
zamożności wsi podniesiemy pojemność 
rynku, a przez rozwój miast wytwerzymy 
meżność wchłonięcia przez eśrodki prze- 
mysłowe nadwyżki ludności wiejskiej. Do- 
brobytu wsi jednak nie pomiesiemy bez 
uporządkowania struktury agrarnej Polski. 
Pod tym też kątem widzenia staramy 516 

uzgadnić wszelkie zagadnienia. Aby móc 
przystąpić do przebudowy ustroju agrarze- 

go muszą istnieć trzy warunki, których do 

niedawna jeszcze u nas nie było. Musi być 
stała waluta, dalej możność umieszczania 
pSważnych sum w budżecie na te cele i 
możliwość kredytu, a wreszcie przez racjo- 
nalną politykę gospodarczą musi być 
rolnikowi zapewniona oplacalnsšč jego 
pracy. 5 

Dopóki wieś nasza jest w t. zw. sza- 

chownicy, nie może być mowy o wymaga- 

nej przebudowie. Naczelnem zagadnieniem 
staje się więc scalenie, które nie da się na 
szerszą skalę przeprowadzić bez równocze- 
snego upełnorólnienia, gdyż inaczej koszta 
będą nadmierne, a korzyści minimalne. 
Parcelacja więc musi być przedewszystkiem 
podporządkowana preblemowi scaleniowe- 
mu. Z parcelacją musi być Ściśle złączona 
likwidacja serwitutów i meljoracje. 

Chodzi nietylko o utworzenie gospo- 
darstw o pewnym typie, lecz o uporządko- 
wanie całokształtu stosunków rolniczych 
głównie mniejszej własności, która cierpi 
na brak kapitału. Przepisy o pomocy kre- 
dytowej przy scaleniu już wydano. 

Z likwidacją serwitutów łączy się me- 
ljoracja oraz komasacja, tak aby strukturę 
agrarną uporządkować w całości. Ustawa 
o wykonaniu reformy rolnej, którą zasta- 
łem nie była anizła, anidobra. Była owo- 
cem kompremisu, którego postanowiłem 
nie tykać. Wydałem więc tylko wszystkie 
potrzebne rozporządzenia, a dwuletnie ich 
stosowanie wykazało, że spełniają swoje 
zadania. 

Co do budżetu mego Ministerstwa to 

mogę z dumą stwierdzić, że jeżeli do ostat- 
nich lat budżet ten nie był nigdy W całości 
wykorzystany, to w zeszłym roku osiąg- 
nięto go w 98%. Udzielanie kredytów w 
zbyt wielkiej ilości na reformę rolną wy- 
wołało ten uboczny objaw, że ceny ziemi 
zaczęły się podnosić. Wydano przeciw temu 
stosowne zarządzenia i obecnie przed udzie- 
laniem kredytów będzie się zawsze uzgad- 
niała cena ziemi. 

Rozwój Banku Rolnego jest wspania- 
ły. Dzięki niemu przywrócony został kre* 
dyt długoterminowy. Kurs listów zastaw- 
nych Banku poprawił się znacznie i wynosi 
dziś 94 za sto. Opracowaliśmy też sprawę 
kredytu meljoracyjnego i za parę dni uka- 
że się odnośne zarządzenie. Narzekania na 
pokrzywdzenie rolnictwa w budżecie są nie- 
słuszne, albowiem jest ono datowane nie- 
tylko bezpośrednio, ale także pośrednio w 
innych resortach. Przecież zarówno budżet 
przemysłu i handlu, jak budżet robót pu- 
blicznych i komunikacji, uwzględniają po- 
trzeby rolnicze. ч 

Minister omawia następnie sprawę 
kredytu krótkoterminowego i rolę Państw. 
Banku Rolnego. Tempo parcelacji i scale- 
mia wzrasta, Największy nacisk położono 

na scalenie. Ministerstwo stawia to sobie 
za zadanie i pragnie w tym celu uzyskać 
współpracę organizacyj rolniczych. 

Będzie to jedno z zadań @Ъ Rolni- 
czych. W zakresie parcelacji, kończy p.mi- 
nister, zrobiono w r.1927 więcej niż w po- 
przednich. Od większej własności do małej 
przeszło zgórą 300000 ha. Zarzut dzikiej 
parcelacji stawiany ogólnie jest niesłuszny. 
Ceny ziemi istotnie poszły w górę, lecz jest 
to gospodarczo uzasadnione. 

i Po przemów. min.śStaniewicza omawiał 
obszernie budżet sprawozdawca pos. Mak- 

symiljan Malinowski (Wyzw.) podnosząc, 
że budżet ten ułożony został w formie bar- 
dziej odpowiedniej aniżeli poprzednio. Re- 
ferent omawiał sprawę parcelacji. W tej 
dziedzinie daje się zauważyć w ostatnich 
łatach pewien postęp, przyczem z ziemi od- 
danej do parcelacji i majątków prywatnych 
tylko '/s część podlega parcelacji przymu- 
sowej, dominuje zaś w zasadzie parcelacja 
dobrowolna. Zcalanie gruntów na Ziemiach 
Wschodnich poczyniło znaczne postępy.Rów- 
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ności, do cztgo przyczyniła się nowa usta- 
wa z r. 1927. Zlikwidowano serwituty 
20000 gospodarstw. Pożądana jest dalsza 
działalność agrarna Banku Rolnego, pożą- 
daną jest regulacja cen na ziemię, jak rów- 
nież potanienie kredytów. Pod tym wzglę- 
dem działalność Banku Rolnego zasługuie 
na uznanie. 

WARSZAWA, 25.IV (Pat). Na posie- 
dzeniu popołudniowem komisja budżetowa 
w dalszym ciągu obradowała nad budżetem 
M-stwa Reform Rolnych. N1 wniosek pos. 
Wyrzykowskiego (Wyzw.) postanowiono 
ograniczyć czas przemówień w pierwszej 
kolejce do 20 min., w drugiej zaś do 10. 

Pos. Kwapiński (PPS) zarzuca, że u- 
stawy o reformie rolnej nie uczyniono 
bardziej wykonalną. a znowelizowano ją 
tem, gdzie nie było potrzeba, t. į. wpro- 
wadzono jednakowe traktowanie wielkich 
latyfundjów z majątkami Średnimi. 

Pos. Krzyżanowski (BBWR) oświad- 
czą, że będąc zwolennikiem parcelacji uznaje 
za błędną teorię, jakoby wysoka cena zie- 
mi przeszkadzała parcelacji. Jeżeli Polska 
ma się wzbogacić, to jedyną drogą jest 
zwyżką cen dóbr takich jak budynki, zie- 
mia, listy zastawne. Zkolei pos. Bitner 
(Chd.) uważa, że stawianie Ministerstwu 
Reform Rolnych zadania stworzenia w Pol- 
sce samych gospodarstw zdrowych pełno- 
rolnych jest utopią wobec przeludnienia 
wsi, przyrostu ludności i zbyt szczupłego 
na ten cel zapasu złemi. Zadaniem może 
być tylko zmniejszenie różnic socjalnych. 
Pos. Dąbski (Str. Chł.) stwierdza, że ist- 
nienie zagadnienia reformy rolnej Świadczy 
o chorobie państwa. Na zachodzie tego 
niema. Pierwszą koniecznością jest zmiana 
ustawy o reformie rolnej i zniesienie ogra- 
niczeń kontyngentowych. Następnym obo- 
wiązkiem jest usunięcie lichwy ziemi. Mów* 
ca wnosi szereg poprawek na ogólną sumę 
9 miljonów złetych. 

Min. Kwiatkowski na komisji 
budżetowej. 

WARSZAWA, 25.V (Pat). Na noc- 
nem posiedzeniu Sejmowej Komisji Budże- 
towej po przemowie posła Diamanda za” 
brał głos minister Pzemysłu j Handlu Eu- 
genjusz Kwiatkowski, przedstawiając na 
wstępie znaczenie wahania budżetu Mini- 
sterstwa Przemysłu i Handlu w ostatnich 
latach i podkreślił, że dochody i wydatki 
w dwu latach ostatnich nadzwyczajnie 
wzrosły. Ministerstwo dąży do tego, aby 
wszystkie wydatki zwyczajne pokrywane 
były własnymi dechodami. 

Podkreśliwszy wielkie prace w dziale 
vstawodawczym przeszedł do omówienia 
polityki węglowej i zaznaczył, że Polska 
mimo stałego wzrostu produkcji węglowej 
osiągnęła zaledwie 93 procent produkcji 
przedwojennej, gdy inne państwa przekroczy- 
ty produkcję przedwojenną. Dążyć będziemy 
do dalszego wzmożenia produkcji i zbytu 
na rynkach obcych. Koszty tej walki pono- 
si głównie konsument krajowy. Następnie 
minister przeszedł do omówienia rozbudo- 
wy samorządu gospodarczego, zaznaczając, 
że najważniejsza lzba handlowa w Warsza- 
wie już w połowie lipca b. r. podejmie 
czynności, w drugiej połowie roku powsta- 
ną Izby w innych ośrodkach. Mówiąc o 
stosunkach celnych minister oświadczył, że 
sanacja tych stosunków dać może tylko 
nowa taryfa, która musi się strzec prze- 
sady w ochronie celnej. 

Przeszedłszy do omawiania trakta- 
tów handlowych minister Kwiatkowski za- 
znaczył, że mimo wysiłków nie mogliśmy 
dotąd zawrzeć traktatu polsko-niemieckiego. 
Stwierdzam, mówił minister, że cokolwiek 
chcianoby wmówić w opinję europejską, 
to faktycznie i rzeczowo nietylko nie stwa- 
rzamy trudności w tej dziedzinie ale je” 
steśmy zdecydowanymi zwolennikami wy- 
równania stosunków i zaprzestania wojny 
celnej. Chcemy wiedzieć, czy propagowane 
przez Niemcy zasady wolnego handlu Niem- 
cy gotowe są i do nas zastosować względ- 
nie jeżeli nasz handel w tak ważnych ėla 
nas dziedzinach jak węgiel i produkty ho- 
dowlane ma podlegać w Niemczech ogra- 
niczeniom, to jakim co do charakteru i 
ilości, Jesteśmy przygotowani na udzielenie 
równowartościowych ustępstw w każdej 
ustalonej koncepcji węższej i szerszej i nie 
wątpimy, że w razie pomyślnego zakoń- 
czenia układów kontyngentowych i celnych 
inne sprawy, będące przedmiotem normal- 
nych międzynarodowych umów handlo- 
wych, nie będą i w tym wypadku przed- 
stawiały poważnych trudności, 

Co się tyczy bilansu handlowego, to 
większą część salda ujemnego roku 1928 
odnieść należy na skarb zwiększonego im” 
portu z powodu waloryzacji ceł. Obecnie 
przystępuje się do prac szczególaych nad 
zmianami; zachodzącemi w biłansie płatni- 
czym. W nieco dalszej perspektywie osią- 
gniemy pewne wyniki w produkcji rolnej, 
co wpłynie dodatnio na bilans handlowy. 

Po omówieniu rozwoju eksportu i 
żeglugi morskiej i po stwierdzeniu wzrostu 
wywozu przez wybrzeże morskie minister 
Kwiatkowski zakończył swe przemówienie 
następującem oświadczeniem: 

Mamy do przełamania jeszcze tóżne 
trudności i do pokonania niemałe niebez- 
pieczefistwa, naogół jednak fakta i cyfry 
pokazują, że organizm gospodarczy polski 
nowej nabiera tężyzny. Dawna antygospo- 
darcza polityka odbiła się na państwie i 
na najszerszych warstwach ludności. Obec- 

Sejmu. 
Pe przemówieniu ministra zabierali 

jeszcze głos posłowie Chądzyński (NPR), 
Hołyński (BBWR), Kuśnierz (BBWR), Kor- 
necki (ZLN), Sanojca (BBWR). Po kofńco- 
wej replice posła Zarańskiego posiedzenie 
© godz. 2 w nocy zamknięto. 

Głosowanie nad poprawkami zgło- 
szonemi w toku dyskusji odbędzie się w 
dniu jutrzejszym. Komisja jutro przystąpi 
również do rozpatrywania budżetu Mini- 
sterstwa Komunikacji. 

Ukonstytuowanie się komisyj sejmowych. 
WARSZAWA. 24. IV. (Pat). Dziś w 

gmachu sejmowym odbyły się pierwsze 
posiedzenia konstytuujące komisyj sejmo- 
wych. W komisji prawniczej wybrano pre- 
zesem dr. Pierackiego (ZLN), wice-preze- 
sem pos. Piłsudskiego (BBWR). W komi- 
sji rolnej wybrano prezesem pos. Łuckie- 
go (KI. Ukr.), wice-prezesem pos. Klesz- 
czyńskiego (BBWR). W komisji przemy- 
słowej wybrano pos. Diamanda (PPS), na 
prezesa, wice-prezesem został pos. Hołyń- 
ski (BBWR). W komisji oświatowej pre- 
zesem został pos. Kalinowski (Wyzw.), 
wice prezesem pos. Chrucki (Kl. Ukr.). W 
komisji wojskewej wybrano prezesem pos. 
Pierackiego (BBWR), wice-prezesem pos. 
Roję (Str. Chł). W komisji regulaminowej 
wybrano prezesem pos. Liebermana (PPS), 
wice-prezesem pos. Polakiewicza (BBWR). 
W komisji zagranicznej wybrano prezesem 
pos. Radziwiłła (BBWR), wice-prezesem 
Niedziałkowskiego (PPS). W komisji о- 
chrony pracy prezesem został pos. Reger 
(PPS), wice-prezesem pos. Frank (Zjed. 
Niem.). W komunikacyjnej z zo- 
stał pos. Rozumek (Zjed. Niem.), wice- 
prezesem pos. Sobolewski (BBWR). W kon- 
stytucyjnej komisji _ prezesem _ poseł 
prof. Makowski (BBWR), wiceprezesem 
Czapiński (PPS). W komisji morskiej pre- 
zes pos, Zalewski (ZLN), wiceprezesem 
pos. Kosydarski (BBWR). W komisji ad- 
ministracyjnej wybrano prezesem pos. Po- 
lakiewicza (BBWR), wiceprezesem pos. 
Aleksandra Dębskiego (ZLN). Sejmowa 
komisja skarbowa ukonstytuowała się w 

chami. Umowa zawiera klauzulę baltycką 

wą, czyli na Litwę i Włochy. 

AOSTA. 25. IV (Pat). Przy budo- 
wie tunelu na linji kolejowej nastąpiło 
usunięcie się ziemi, która pogrzebała 
żywcem 18 robotników. Po 14-godzinnej 

(Telefonem 6d własuego 
W dniu 7 lipca rozpoczyna się wielki kon- 

kurs awiacyjny organizowany przez aeroklub cze- 
chosłowacki. Rajd lotniczy odbędzie się na prze- 
strzeni Praga — Kraków — Warszawa— Lwów — 

W ręce władz ph wpadł komuni- 
kat „Komunistycznej Partji Zachodniej Białorusi" 
donoszący o jej połączeniu się z „Komunistyczną 
Partją Zachodniej Ukrainy”. Zgodnie z tym ko- 
munikatem sprawa połączenia się tych organiza- 

4 hiiwy Kowieńskiej 
Echo rewizji w redakcji „Rytasa* 

KOWNO. 25. IV. (Ate). Półoficjalna 
„Liet. Aidas*, omawiając rewizję dokona- 
па w redakcii dziennika „Rytas“ oraz w 
lokalu centralnego komitetu partji Ckre. 
Demokratycznej, stwierdza, iż podczas re- 
wizji znaleziono tam materjały kompromi- 
tujące działalność chadecji litewskiej, jako 
partji nielojalnej wobsc rządu. 

KOWNO, 25. IV. (Ate). Organ chrz. 
demokracji „Rytas” zamieszcza dziś ob- 
szerny artykuł wstępny z powodu wczo- 
rajszego oświadczenia urzędowego pisma 
„List. Aidas” o rewizji w redakcji dzienni- 
ka „Rytas* oraz w lokalu centralnego ko- 
mitetu partji chrz. demokratycznej. 

„Rytas”" pisze, że podczas rewizji nie 
znaleziono nic pedejrzanego, co wynika 
choćby z treści spisanego protokółu. Po- 
licja zabrała tylko stare broszury, pocho- 
dzące z roku 1924, a skierowane przeciw- 
ko partji tautininków. 

Powrót min. Daukantasa. Przejązdem z 
Egiptu, bawi we Włoszech min. Obrony Krajowej 

płk. Daukantas wraz ze swym adjutantem. Po- 
wrót ministra do Kowna nastąpi przed 1-m maja. 

Zjazd ochotników 2 a Wilno. 
Il-gi zjazd ochotników — b. wojskowych, obra- 
sara 22 — 23 b. m. w Kownie, przesłał wy: 
razy hołdu pod adresem prezydenta Smetony i 
premjera Woldemarasa, jak również następujące 
pozdrowienia: 1) do Związku Szaulisów, 2) do Li- 
twinów wileńskich, z wyrazami nadziei na rychłe 
połączenie się i na to, że „na górze Giedymina 
załopoce sztandar z białą pogonią", 3) do Związ- 
ku Odzyskania Wilna, z zapewnieniami, że gdy 
„wybije godzina", wszycy jak jeden mąż, staną 
do walki zbrojnej o Wilno. 

Drzewka niepodległości. T-wo Upiększa- 
nia Kraju wydało odezwę, wzywającą -społeczeń- 
stwo do sadzenia „drzewek niepodległości", w 

  

      nież posuwa się naprzód likwidacja służeb- 

  

mie sytuacja uległa radykalnej zmianie na 
lepsze”. l 

PE z majowym obchodem rocznicy nie- 
podległości. 

sposób następujący: przewodniczącym zo- 
stał pos. Krzyżanowski (BBWR) zastępcą 
pos. Kiernik (Piast). Pos. Krzyżanowski 
w krótkich słowach zreferował zadania ko- 
misji. Przedewszystkiem komisja uchwaliła 
ustawy podatkowe, gdyż od przeprowadzenia 
tych ustaw zależne jest podniesienie pensji 
urzędników. Przewidziane są podatki nastę- 
pujące: majątkowy stały—(zmiana poprzed- 
niej ustawy), budynkowy (od budynków 
miejskich), oraz znacznie podwyższony ma 
być podatek gruntowy, na dalszym zaś 
planie znajduje się nowela do podatku o- 
brotowego. Wybór członków do komisji 
kontroli długów państwowych odbędzie się 
na najbliższem posiedzeniu. W komisji o- 
pieki społecznej i inwalidzkiej przewodnict- 
wo objął pos. Szydłowski (Piast), a wice- 
prezesem została posłanka Waśniewska 
(BBWR). W komisji petycyjnej prezesem 

| został pos. Grecznarowski (PPS), zastępcą 
pos. Garlicki (BBWR). W komisji odbudo- 
wy kraju przewodniczącym został pos. Za- 
walykut (Kl. Ukr.), zastępcą pos. Potwo- 
rowski (BBWR). W komisji reform rolnych 
przewodnictwo objął pos. Pluta (Str. Chł.), 
wiceprezesem pos. Olewiński (BBWR). W 
komisji zdrowia publicznegs wybrano pre- 
zesem pos. Leblego (BBWR), wiceprezesem 
został pos. Mularek (Wy«w). W komisji ro- 
bót publicznych przewodnictwo objął pos. 
Kosydarski (BBWR), wiceprezesurę pos, 
Staniszkis (ZLN). Przewedniczącym komi- 
sji do walki z drożyzną został wybrany   

którekolwiek z państw podpisujących umowę unji 
rzyści z tej unji rozciągać się będą na obydwa państwa, które zawarły umowę handlo- 

pos. Cieplak (BBWR), zastępcą pos. Arci- 
szewski (PPS). : 

FST AL RAT TEIDE TI ISI ESYATASATSIS I UTENOS, STAKCISRS 

Nowy rozklad jazdy. 
M!nisterstwo Komunikacji opracowuje nowy rozkład jazdy na polskich kolejach 

państwowych, który wejdzie w życie z dniem 15 maja. W roku bieżącym nastąpią 
większe zmiany, niż w roku ubiegłym, a mianowicie dla usprawnienia ruchu wprowa- 
dzona zostanie znaczna liczba nowych pociągów letnich. 
komunikacja z polskiem wybrzeżem i uzdrowiskami małopolskiemi. 

Umowa handlowa litewsko-włoska. 
KOWNO. 25.IV. (Ate). Ogłoszono tekst umowy handlowej między Litwą a Wło- 

Ulepszona będzie również 

oraz zasadę, że na wypadek zawarcia przez 
celnej z innem państwem ko- 

Osiemnastu robotników pogrzebanych żywcem 
akcji ratunkowej zdołano uratować 6 ro- 

i z pozostałych 5-ciu poniosło 
śmierć. 

Konkurs awjacyjny Małej Ententy i Polski. 
korespondenta s Warszawy). 

| Jassy *+ Bukareszt — Belgrad — Bratyslava — 
Praga. W raidzie wezmą udział aparaty lotnicze 
Sowa Polski, Rumunji, Jugosławii i Czecho- 
słowacji. 

Połączenie się K. P. Z. B. z K. P. Z. U. 
i cyj została załatwiona, ną odbytej przed paru 
dniami w Gdańsku, konferencji przedstawicieli 
Białorusinów z Ukraińcami. W najbliższym czasie 
ma być opracowany szczegółowy płan przyszłej 
akcji obu połączonych organizacyj. 

  

Święto ptaków. Dnia 10-go maja odbędzie 
się na terenie całej Litwy uroczystość Święta 
ptaków, przyczem wygłoszone będą odpowiednie 
odczyty i zbudowane w szeregu miejsęowości 
gniazda ptasie. 

Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Kłaj- 
pedzic. W związku ze zbliżijącą się Wystawą 
Rolnicze-Przemysłową w Kownie 20 firm krajo- 
wych i zagranicznych zgłosiło swój udział. й 

Zjazd T-wa Szkolnego w Kłajpedtie. 
24-IV odbyt się w Ktajpedzie zjazd T-wa Szkol- 
nego. Powzięto szereg rezolucyj w sprawie 
wprowadzenia języka litewskiego, = przedmio- 
tu wykłądowego, w szkołach w Kłajpedzie i na 
prowincji. 

I 

Z enuncjacyj jakie ukazywały się na łamach 
„S'owa“ wiemy wszyscy, że jest to najlepiej re- 
dagowany, najpoważniejszy i najlepiej po'ntormo- 
wany dziennik w Wilnie. 

Że tak jest rzeczywiście możemy się prze- 
konać, choćby z zamieszczonego we wczorajszym 
numerze pełnego plastyki i wykwintnym stylem 
zredagowanego tel. wł, „Słowa* o „posie- 
dzeniu Izby Poselskiej" które „było krótkie i mo- 
notonne“. 

Że posiedzenie to było takiem, wierzymy 
„Stowu“ na słowo i doskonałe je sobie wyobra- 
żamy. 

Nie możemy tylko wyobrazić sobie dia- 
czego?,za nagłością wniosku (w sprawie pomocy 
dla powodzian) podniosły się głosy” a 
nie opadły A przecież mogły to zrobić z ró- 
wnem powodzeniem—1 coby wtenczas było? 

W tym samym numerze wyczytaliśmy ró- 
wnież ciekawą wiadomość o ;powstaniu nowego 
poselskiego Koła Regjonalnego, a mianowicie 
„Wileńsko-Trockiego”. 

Według naszych informacyj wiadomość ta 
jest stanowczo zawczesna, gdyż, jak nam wiado- 
mo, przedtem ma powstać koło „Miekiewi- 
czowsko-Garbarskie” zp. Cat'em jako 
prezesem na czele 

Do „koła” tego „posłowie Ziemi Nowo 
gródzkiej* jednak nie wejdą.   

d prasy kowieńskiej 
„Socjaldemokratas* o rokowaniach 
z Polską. Szczegóły zawieszenia 

„Liet. Żynios*. 
„Socjaldemokratas“ w r. 16 oma- 

wiając rokowania z Polską dowodzi: 
„że Polska umiała wyzyskać moment jak 

najdogodniejszy. Od osiemnastu niemal mie- 
sięcy na forum międzynarodowem słyszeć się 
daje głos narodu litewskiego. Niepodobna si 
łudzić, ażeby na głosie litewskim zależało całe 
Europie. W atmosferze ustroju kapitalistyczne- 
go, gdzie sprzedaż i kupno stanowią zasadę 
stosunków w równej mierze indywidualnych, 
jak międzynarodowych, wpływy ideologji praw- 
dy i sprawiedliwości sprowadzają się niemal 
do zera. Przysłowie „bliższa koszula ciału” 
znajduje tu szerokie zastosowanie. 

T.k wyglądają zewnętrzne okoliczności, to- 
warzyszące rokowaniem  polskc-litewskim. 
Przyszłości przesądzać niepodobna. Temnie- 
mniej na złej jest Litwa drodze. Polityka $le- 
pego uporu w kwestji wileńskiej, uprawiana 
od szeregu lat przez rząd litewski, nie po- 
zwoliła w swoim czasie na wyzyskanie dogo- 
b chwili dla likwidacji zatargu na korzyść 

wy. 
Na posiedzenisch komisyj mieszanych po- 

ruszane będą sprawy par excelence konkre- 
tne, na które wypadnie dać kategoryczną od- 
powiedź: tak, lub nie. Polska dąży do zalega- 
lizowania aneksji Wileńszczyzny, wykazywać 
będzie niezawodnie ustępliwość w trakcie ro- 
kowań, proponując cały szereg ustępstw re- 
alnych równie dobrze, jak fikcyjnych. W mia- 
A ustępstw polskich delegacja litewska z ke- 
nieczności będzie się musiała na nie zgadzać, 
ażeby nie dawać rządowi polskiemu pretekstu 
do oskaržania p. Waldemarasa o obstrukcję“. 

Po daniu tej pod niektoremi wrglę- 
dami słusznej oceny sytuacji ztym błędem, 
że Polska nie będzie potrzebowała zreali- 
zować posiadania Wileńszczyzny, bo mię- 
dzynarodowo ma to zalegalizowane da vno 
„Socjaldemokratas“ zastanawia 516 nad 
tem jak daleko pójść będą mogły ustęp 
stwa p. Woldemarasa i stwierdzając, že 
podczas rokowania pomijając kwestję wl- 
leńską toczyły się jedynie dokeła nasląza- 
nia stosunków normalaych zapytuje: 

„Jak wobec tego rosumieć dotychczasowe 
powtarzanie w kółko przez stery rządzące 
wzorem zresztą krikszczioniów i liaudinia- 
ków, —że nawiązanie stosunków normalnych 
równoważy się z utratą fsktyczną Wilna? 
Czyżby stery rządzące nie zdawały sobie 
sprawy, że przebieg rokowań, równie jak to- 
warzyszące im okoliczności, w prostej linji 
do podjęcia stosunków normalnych zmierza- 
ją? Litwa może się znaleść w położeniu be£ 
wyjścia, które ją zmusi do przyjęcia bardziej 
jeszcze bolesnego kompromisu. Czyżby rząd 
p. Woldemarasa i na to był przygotowany”? 
Artykuł kończy się stwierdzeniem, że 

niebyłoby może tak źle, gdyby rząd był 
konstytucyjny. Oczywiście artykuł ten zu- 
pełnie pomija pozytywne wskazania, a wy- 
rażą same malkontencje; także trudno jest 
z niego wnioskować o stanowisku socjali- 
stów litewskich w sprawie nawiąrania sto- 
sunków z Polską. Złe było domaganie się 
uporczywe Wilna, źle jest obecnie kiedy o 
Wilnie Woldemaras nie mówi. 

Jek wiadomo „Lietuvos Žinios“ zo- 
stało na miesiąc zawieszone za podanie 
wiadomości, ze znakiem zapytania, że „ja- 
koby zamachu bombowęgo dokonali w ce- 
lach partyjnych sami faszyści”. Wiadomość 
ta nazajutrz została przez redakcję zde- 
mentowaną. 

Na skutek podania wiadomości tej, 
interwenjował w redzkcji poseł włoski, min. 
Amadori, który zażądał okazania oryginal- 
nego tekstu depeszy i zastrzegł, że zwróci 
się do społeczeństwa, do Zw. Prasy I do 
rządu celem wyjaśnienia pochodzenia tej 
depeszy. 

Redaktor „Liet. Żinios* wysłał do 
posła Amsadoriego następnjące pismo: 

„Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi 
na Hist Pański SE zakomunikować, że za- 
cytowaną przez Pana wiadomość otrzymałem 
telefonicznie 13 kwietnia rano; około godz. 
15 otrzymałem wiadomość zaprzeczejącą, lecz 
wskutek późnej pory nie mogłem jo za- 
mieścić we wczorajszym numerze pisma: 

Sprostowanie wiadomości zamieszczone bę- 
dzie w numerze dzisiejszym. 

O ileby Pan, Panie Ministrze, uznał za 
stosowne potem wszystkiem załączyć swe 
odwołanie, redakcja chętnieby udzieliła Panu 
miejsca na łamach „Lietuvos Zinios“, 

Racz przyjąć, Panie Ministrze... i t. d. 
Jak wiadomo, poseł włoski z propo- 

zycji „Lietuvos Żinios* nie skorzystał i pi- 
smo zawieszone zostało na przeciąg jedne- 
go miesiąca. Przyznać trzeba, że oryginal- 
ne dość było to zwrócenie się włoskiego 
posła no isatysfakcja otrzymywana w tych 

rzadko. 
Organ rządowy „Lietuwós Aidas" za- 

chwycając się w Nr. 62 zawieszeniem „L.ie- 
tuwos Žinios“ i wystawiając sobie tem sa- 
mem niezbyt pochlebne świadectwo daje 
przy tej okazji następującą ocenę poziomu 
prasy litewskiej. 

„Mało jest na Litwie pism, któreby były de- 
brze poinformowane i których informacje nie 
nosiłyby charakteru tendencyjnych wiadomoś- 
ci. Partyjna prasa litewska stale jest zbyt ten- 
dencyjną. Karmienie czytelników fałszem I 
nieodwoływanie kłamliwych częstokroć 0s£- 
czerczych wiadomości, jest dla prasy na Li- 
twie chlebem powszednim. Z całą pasją od- 
daje się prasa partyjna mieszaniu swych prze- 
ciwników z błotem. 

Prasa opozycyjna częstokroć się uskarża na 
cenzurę. Zasadniczo trudno być stronnikiem 
tej ostatniej. Wszelako, wobec niesłychanie 
niskiego poziomu merainego prasy partyjnej na 
Litwie, cenzura jest. jak się zdaje, czynnikiem 
wprost niezbędnym*. 

życie białoruskie. 
Nowy zarząd Białoruskiego Insty- 

tutu Gospodarki i Kultury. 
Został obrany nowy zarząd Białoru* 

skiego Instytutu Gospodarki i Kultury. 
W skład jego weszli: p. p. Bildziukiewicz 
(prezes), ks. A. Stankiewicz (wicepr.), mec. 
Babiański, Wasilewski, Juchniewicz, Karuza 
i Bydżka. Do komisji rewizyjnej weszli: 
sen. Bohdanowicz, poseł Jaremicz | Po-   zniak. 
rozmiarach w stosunkach europejskich 
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Życie gospodarcze. 
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Pomoc kredytowa dla rolnictwa Ziemi 
Nowogródzkiej. 

(Ciąg dalszy referatu dyrektora P.B. 
R. w Wilnie p. Maculewicza). 

Na granicy między kredytami długo- 
terminowemi, a kredytami krótko-termino- 
wemi, stoją przejściowe pożyszki dlužej- 
terminowe, udzielane przez Państwowy 
Bank Rolny w gotówce na lat 3 właścicie- 
lom gospodarstw rolnych, e obszarze nie- 
przekraczającym 35 ha, które to gospodar- 
stwa nie posiadają uregulowanych hipotek 
lub nawet, posiadając je, nie mogą z ja- 
kichkolwiek bądź powodów korzystać z po- 
życzek długoterminowych w listach zastaw- 
nych P. B. R. (np. tytuł własności nie u- 

* p guowany). Pożyczki te mają specjalne 
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dla województw wschodnich 
Rzplitej, gdzie hipoteka przed wojną znaną 
nie była, lecz zapotrzebowanie na długo- 
terminowy kredyt jest większe, niż na po- 

pożyczki 
trzyletnie udzielane są na spłatę sched 
familijnych oraz na dokonanie niezbędnych 
inwestycyj, jak budowę, względnie dokoń- 
czenie budynków krytych ogniotrwale, za- 
kładanie sadów owocowych, stawów ryb- 
nych i t. p. Po trzech latach pożyczka 
winna być spłacona albo też skonwerto- 
wana na kredyt długoterminowy po ure- 
gulowaniu hipoteki gospodarstwa rolnego, 

Pożyczki dłużejterminowe, mimo, iż 
zostały wprowadzone w życie od połowy 
1927 r., jednakże nie osiągnęły znaczntej- 
Szej kwoty a to ze względu na trudności 
uzyskania przez drobnych rolników stwier- 
dzania stanu ich posiadania wobec rozpo- 
wszechniania па kresach gospodarstw 
„Szaurowych*. Z tego wynika, 2e rychla 
realizacja projektów koinasacyjaych jest 
poza Innemi względami niezbędną i dla 

skania przez rolników dogodniejsžzych 
redytów. 

Co się tyczy kredytów o charakterze 
Ściśle krótkoterminowym to przedewszy- 
stkiem podkreślić należy, iż działalność 
Banku w tym zakresie obracała się prawie 
wyłącznie w sferze interesów drobnych 
relników. Pomoc kredytowa dla większych 
właścicieli ziemskich leżała poza sterą 
kompetencji P. B. R. i była udzielana przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Z rozdzielanych przez Oddział P. B. 
R. w Wilnie kwot kredytów krótkotermi- 
nowych 41,3 proc. było rozprowadzone 
za pośrednictwem spółdzielń rozmaitych 
typów, 50,1 Froc. — instytucyj komunal- 
nych wydziałów powiatowych, kas oszczę. 
dności i kas gminnych i tylko 8,6 proc. 
tych kredytów zostało udzielone przez 
Bank w drodze bezpośredniej przedsiębier 
stwom rolniczo - handlowym i rolniczo- 
przemysłowym nie spółdzielczym oraz in- 
dywidualnie rolnikom. 

W liczbach absolutnych kredytów 
krótkoterminowych rozdanych przez od- 
dział w Wilnie na terenie woj. nowogródz= 
kiego otrzymały: 
Spółdzielnie 1696.902,70 zł. 

2155,390,65 „ 
a Przeds. roln.-handl. i nie 

ч 

Instytucje komunalne 

248.569,67 „ 

Razem 4100.863,02 „ 
Kasy komunalne do połowy roku 1927 

nie były znane zupełnie na terenie działal- 
ności Oddziału w Wilnie. Dopiero w dru» 
giej połowie tego roku w bardzo krótkim 
„okresie czasu powstaje 7 powiatowych kas 
oszczędności we wszystkich powiatach wo- 
jewództwa nowogródzkiego. 

Ogólną cechą charakterystyczną kre- 
dytów  krótko-terminowych, udzielanych 
Przez Bank w r. u. był stosunkowo krótki 
termin, najczęściej nie przekrsczający jed- 
nego roku, i wysokie stosunkowo орго- 

spółdz. rolnicy indyw. 
  

| centowanie = od 8% do 11%. 
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Ze specjalnych akcyj, którym w za- 
kresie kredytu krótkoterminowego Oddział 
Banku w Wilnie poświęcał uwagi, było fi- 
nansowanie produkcji i przeróbki Inu i sie» 

  

„mienia Inianego. Sprawa lnu obok akcji 
hodowlanej jest dla woj. wileńskiego i no- 
wogródzkiego zagadnieniem  pierwszorzęd- 
nem. W obu tych województwach pod u- 
prawą lnu znajduje się około 25.000 ha, 
czylł prawie */5 ogólnego zasiewu Inu w 
Polsce. Wartość produkcji z tych obszarów 
wynosi około 25.600.000 złotych i wob.c 
częstych nieurodzajów zbóż ozimych i ja- 
rych produkcja lnu stanowi jedaą z waż- 
niejszych podstaw, w niektórych miejs- 
nek dla egzystencji ludności rol. 
niczej. 

Korzyści z uprawy lnu znacznie prze- 
wyższają korzyści z produkcji zboża; a m'a- 
nowicie:; wartość plonu zboża z 1 ha (7 
cnt. ziarna a 36 zł. równa się 252 zł., 14 
ctn. słomy a 5 zł. równa się 70 żł.) wysc- 
si 322 zł., zaś wartość plonu lnu z jedue- 
go ha dosięga 1200 zł.) 400 kg. a 0,5 zł. 
8,5 cnt. włókna równa się 20 pudów a 50 
zł. za pud równa się 1000 zł.). Liczby te 
mówią same za Siebie. Ta ważna gałąź pro- 
dukcji krajowej stoi na pierwotnym pozio- 
mie, tak pod względem hodowli Inu, jak i 
przeróbki słomy Inłanej. Powodem tego 
jest, iż w 909% hodowcami lnu są drobsi 
rolnicy, mie posiadający ani wiedzy, ani 
środków dla racjonalnej uprawy i prze- 
robki Inu. 

Całkowicie doceniając znaczenie lnu 
dla naszych terenów Oddział Banku w Wil- 
nie zapoczątkował akcję o szerszym zakre- 
sie, mającą na celu racjonalizację produk- 
cji Iniarskiej i uporządkowanie przeróbek 
i handlu włóknem Inianem i siemieniem 
Inianam. Z inicjatywy Oddziału Banku zo- 
stała wyłoniona przez przedstawicieli zain- 
teresowanych organizacyj i przedsiębiorstw 
Komisja Lniarska, w której mają się nara- 
zie zogniskować wszystkie zagadnienia ze 
sprawą Inu związane do czasu zalegalizo- 
wania statutu Towarzystwa Lniarskiego, 
któreby przejęło funkcje Komisji Lniar- 
skiej. Ogółem w roku 1925, 1926 i 1927 
przez Oddział Banku w Wilnie było wyda- 
ne kredytów na akcję Iniarską w sumie 

. Francji. 

ry zwrócił się z polskiem przemówieniem 
do obecnego na bankiecie mjra Baron'a z 
misji francuskiej, rozumiejącego język 
polski (choć nie dość wprawnie nim wła- 
dającego) na co się prof. Szymański po- 
wołał na wstępie. P. Marszałek mówił o 
wiekowem braterstwie, które oba narody 
łączy, poczem wzniósł toast na cześć 

Wszyscy uczestnicy bankietu po- 
wstali z miejsc, orkiestra zagrała „Mar- 
syljankę*, prof. Szymańskiemu w serdecz- 
nych słowach odpowiadał po francusku 
mjr. Baron. 

Szereg mówców zakończyli: pan Lit- 
winowicz i prof. Rydlewski. Bankiet był 
niezwykle przez cały czas ożywiony; na- 
strój panował b. serdeczny, chwilami wiel- 
ce podniosły. Po bankiecie który trwał 
do g. 20-ej m. 15 większość jego uczestni- 
ków opuściła Wilno udając się na dalsze 
uroczystości do Warszawy i Šuns : 

[ ЕР оу он | 
W dn. 24 kwietnia, o godz. 21 po 

krótkich cierpieniach zmarł porucznik rez. 
Ignacy Stanisław Żółkowski, komendant 
Chorągwi Wileńskiej Związku Hallerczy- 
ków i zastępca komendanta ZOW. w Wilnie. 

Zmarły urodził się w r. 1895 w Pe- 
tersburgu, gdzie uczęszczał do gimnazjum 
św. Katarzyny. W czasie wojny Światowej, 
powołany do wojska rosyjskiego, ukoń- 
czył szkołę oficerską, poczem służył w 
formacjach polskich. W r. 1918 walczył 
pod Kaniowem w szeregach II Korpusų 
gen. Hallera. Stamtąd szlakiem polskiego 
żołnierza tułacza dotarł po kilku miesią- 
cach do odrodzońej Ojczyzny, aby nadal 
jako oficer pełnić służbę bojową w szere- 
gach 30 pnłku Strzelców Kaniowskich. W 
r. 1920 był czasowo komendantem dworca 
w Wilnie. 

Za wierną służbę dla Ojczyzny od- 
znaczony był Krzyżem Walecznych i Me- 
daille Interalliees. Był kawalerem Mieczy 
Hallerowskich, Krzyża Kaniowskiego, Me- 
dalu Stowarzyszenia Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce oraz odznaki frontu 
pomorskiego. 

Zdemobilizowany z wojska pelskiego 
w r. 1922 zmarły przeżyć musiał ciężkie 
chwile w poszukiwanin pracy zarebkowej. 
Lecz nie złamało to jego energji. Praco-   921.800 zł. 

(D. <. n.) 

KRONIKA KRAJOWA. 
Komisja rzeczoznawcza, We czwartek 

dnia 26 b. m. o gedzinie 7-ej wieczorem 
w Urzędzie Starostwa Grodzkiego odbędzie 
się posiedzenie komisji rzeczoznawczej do 
spraw handlu towarami. kolonjalnemi. ) 

Na posiedzeniu tem, w którem wez» 
mą udział przedstawiciele handla i konsn- 
mentów, poddane zostaną rewizji dotych= 
ar obowiązujące ceny na towary kolon- 
alne. 

— Posiedzenie Rady Głównej Zwią” 
zku Kółek i Org. Roln. Z. Wileńskiej. 
W dn. 27 b. m. odbędzie się posiedzenie 
Rady Głównej Związku Kółek i Organiza- 
cji Rolniczych Z. Wileńskiej. 

Na porządku dziennym: 
1) plan pracy na rok bieżący; 
2) przyjęcie preliminarza budżetowego 

na rok 1928/29; 
3) Ustalenie porządku dziennego wal- 

nego zjazdu przedstawicieli kółek rolniczych, 
który ma się odbyć w Wilnje w dniach 1 
i 2 czerwca b. r. 

  

Giełda warszawska » dn. 24 IV. b r.   €ZEKLE 

Dolary ° * * 8.90-—8,88 

Belgja „ 124,52—124,21 
Holandja $ 2 ‚ 359,42—358,52 
Lindys . ° ° . * ° 43,52—43,41 

Nowr-Jork ° . * 8,90—8,88 

Paryż В . . . * " 35,10—35,01 

O rox rv 0 «w. аЫОНа 
Szwsicarja. : „ 171,89-—171,41 
Stokholm . „ 239,40—238,80 
Wiedeń | : ‚ s „ 12543—125,12 
Wo 005,0 S 
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lakończenie wileńskich uroczystości otwarcia Kliniki Ocznej. | 
Najuroczystszym punktem programu 

tego dnia (poniedziałek) była akademja w 
auli kolumnowej gm. gł. U. S. B. Zagaił ją 
J. M. rektor Pigoń dłuższem  przemówie- 
niem, w którem omówił znaczenie uroczy- 
Stości otwarcia kliniki w nowym lokalu, 
znaczenie podwójne. | 

Po pierwsze jako wielki krok naprzód 
tej instytucji, wzmożenie jej a tem samem 
i tej dziedziny nauki polskiej. Druga stro- 
na tego medalu ma bodajże jeszcze więk- 
sze znaczenie niż pierwsza. Jesteśmy bo- 
wiem na granicy pomiędzy dwoma Okresa- 
mi. Jeden zamykamy——to okres naprawiania 
błędów przeszłości, drugi otwieramy-=czas 
budowania wartości nowych, W punkcie 
Obą okresy przedzielającym jest obecna u- 
TOczystość i w tem jej znaczenie. 

-„ „Po przemówieniu p. rektora prof. dr. 
rzebiński wygłosił odczyt o historji oku- 

listyki wogóle a w Wilnie w szczególności. 
Drugi odczyt „O badaniu ostrości 

a: wygłosił prof. Noiszewski z Uniw. 
arsz 

Następnie przemówił bardzo pięknie 
w języku francuskim prof. Szymański 
zwracając się do obecnych na akademii 

„Witajcie dostojni goście Francji i 
Szwajcarji“! 

Jesteście Panowie obecni podczas 
podwójnej uroczystości: przy odsłonięciu 

gości z zagranicy: 

| bohaterowi narodowemu Pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu i 
otwarciu nowej kliniki ocznej. 

Dzięki idei Marszałka, znalezliśmy się 
w chwili zmartwychstania Polski w Wilnie 
pod polskiemi sztandarami. 

°° Dzięki opiece Marszałka Uniwersy- 
tet znów działa dziś jak dawniej. 

Otwarcie nowej kliniki jest tylko 
epizodem w życiu tego Uniwersytetu, który 
istnieje już trzysta pięćdziesiąt lat. 

Zwiedzajcie panowie Wilno, a zoba- 
czycie, że wszystkie najważniejsze w nim 
pomniki kultury świadczą o jego polskości. 

Witajcie i stwierdzajcie entuzjazm tego 
> dla Marszałka i polski charakter 
na”. 

_Po przemówieniu prof. Szymańskiego 
Akademja została zamknięta przez Pana 
Rektora, poczem goście pod przewod- 

B prof. Ruszczyca zwiedzali Uniwer- 
sytet. - 

Zakoficzeniem  uroczystošci _ wileń- 
skich był bankiet wydany przez prezydenta 
Folejewskiego rozpoczęty o g. 18-ej 30 
przemówieniem gospodarza. 

Długi szereg toastów rozpoczął ks. 
biskup Bandurski natchnionem, głęboko 
wzruszającem przemówieniem Wznosząc 
okrzyk: „Niech žyje Rzeczpospolita Polska“. 

Następnym  mėoweą by! wice prezy- 
dent Witold Czyż, po nim dziekan wydz. 

wał potem w PKU. Wilno, a ostatnio od 
; kilku miesięcy w Wileńskim Urzędzie Wo- 
jewódzkim. 

Oddawał się chętnie pracy czyńnej 
wśród byłych wojskowych. Od r. 1923 był 
członkiem Związku Hallerczyków, a od r. 
1925 komendantem Chorągwi Wileńskiej 
tego Związku. Był również zastępcą ko. 
mendanta ZOW. w Wilnie i członkiem Zw. 
Oficerów Rezerwy. i 

Zmarłego cechowały prawość charak» 
teru, szerość w stosinkach z kolegami, a 
nadewszystko miłość Ojczyzny i zrozumie- 
nie ciężkich obowiązków w służbie dla 
dobra narodu i państwa. | 

Zmarł zdala od rodziny, która być 
może nawet nie dowie się nigdy o jego 
przedwczesnem odejściu z szeregów obroń- 
ców Ojczyzny. 

Pozostawił wśród towarzyszy broni 
i znajomych najlepszą pamięć i żal po so- 
bie, Niech więc ziemia polska, którą tak 
szczerze kochał lekką mu będzie. 

Cześć jego pamięci! 

Związek Organizacyj 
Wojskowych w Wilnie. 

Związek Hallerczyków 
Chorągiew Wileńska. 
  

Wieści z kraju. 
KRONIKA MOŁODECZANSKA. 

— Wykrycie zbrodni „popełnionej przez 
16-toletniego parobka. W pierwszych dniach li- 
stopada r. ub. zginęła w tajemniczy sposób 20-to 
letnia służąca z folw. Chodziejewszczyzna, gm. 
gródeckiej Anna Osamłańska. 

Mimo usilnych poszukiwań i badań, pro- 
wadzonych przez sędziego śledczego i miejscowy 
posterunek P. P. nie można było znaleźć śladów 
zaginionej. 

Padło podejrzenie na 16-to letniego parob- 
ka tegoż folwarku Michała Strycho, jako prawdo- 
podobnego wspólnika zbrodni, bliższe jednak ba- 
a: = dało jednak w tym kierunku dodatnich 
wyników. . 

Przed kilkoma dniami zgłosił się do sędzie- 
go śledczego na powiat mołodeczański p. Pasz- 
kowskiego—młody chłopak, który zameldował, że 
pole a go prześladuje i nie daje mu spokoju. 
jędzia mod który momentalnie zorjentował 

się w sytuacji, zapytał o trupa służącej. Po krót- 
kich wahaniach chłopak odpowiedział, że trup za- 
kopany jest w eborze. a zbrodni dokonali rzeko- 
mo właściciel folwarku Chocimski Kazimierz i 
wnuk jego Stanisław. Jego zaś wezwano do po- 
mocy przy ukryciu trupa. Przy niezwłocznie za- 
rządzonem dochodzeniu na miejscu, chłopak 
wskazał miejsce, w którem ukryty został trup 
dziewczyny. Oględziny lekarskie wykazały, iż o- 
fierze zadano dwa silne uderzenia siekierą w gło» 
wę znienacka, wskutek czego nastąpiło 25 pę- 
knięć czaszki i momentalna śmierć; 

.. Dalsze dochodzenie wykazało, iż Sprawcą 
mordu jest Ów parobek, który podczas nieobec- 
ności właściciela i jego wnuka, obawiając się 
zdrady dziewczyny, która przyłapała go na kra- 
dzieży na niekorzyść chlebodawcy, aamordował 
ją z ukrycia w chwili, kiedy ona weszła do obory. 

Młodociany morderca przyznał się do winy, 
a na skutek zarządzenia prokuratora ulokowano 
go w więzieniu w Wilejce powiatowej. 

Morderstwo to wywarło przygnębiające wra- 
żenie na okolicznej ludności. 

- kontyngent" rotoaików da <Hiemiet 
Niemiecka centrala robotnicza zawia- 

damia, że kontyngent sezonowy robotników 
polskich do robót polnych w Niemczech 
został podwyższony o 10 tys. 

      tablicy pamiątkowej poświęconej naszema med. prof. Szmurło i prot. Szymański, któ- 

  

Od p. prezesa Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów otrzymujemy następu- 
jące pismo: 

„W związku z coraz częściej pojawia- 
jącemi się w miejscowej prasie notatkami, 
w których omawiane są sprawy braków 
komunikacji telefonicznej pomiędzy War- 
szawą a Wiluem, wyjaśnia się, że sprawy 
te są przedmiotem szczególnej uwagi Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów, która już trzeci 
rok wstawia do preliminarza budżetowego 
odnośną kwotę na budowę nowego połą- 
czenia telefon. Warszawa— Wilno, Wysoki 
jednak koszt budowy tego połączenia (o- 
koło 800.000 zł.) uniemożliwiał dotychczas 
jego zrealizowanie ze względów budžeto- 
wych. 

Od chwili uruchomienia nadawczej 
stacji radjofonicznej w Wilnie, która, na 

W dniu 25.IV. 1928 r. o godz. 7 m. 15 au- 
tobus WN 14364, będący własnością Wacława Ko- 
towskiego, a prowadzony przez szofera Mieczy- 
sława Kowalczyka, uległ katastrofie na linji Mej- 
szagoła—Wilno; w wyniku katastrofy jest 5 osób 
rannych. Powodem katastrofy nadmiernie szybka 

Sprawozdawizy wiet poselski w Głębokiem. 
W niedzielę dnia 21 bieżącego mie- 

siąca o godzinie 1 p.p. w sali kina Pod- 
nosa odbył się tu sprawozdawczy wiec 
R na którym przemawiał poseł d-r 
tefan Brokowski, przedstawiciel Klubu 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 
Wiec urządzony staraniem miejscowego 
Komitetu Partji Pracy zagaił p. Józef Szu- 
kiewicz. 

W swojem przemówieniu poseł d-r 
Brokowski obrazowo _ przedstawił wygląd 
Sejmu w chwili jego otwarcia, scharakte- 
ryzował politykę opozycyjną względem 
rządu niektórych klubów poselskich oraż 
wyjaśnił znaczenie budżetu państwowego i 
prowizorjum budżetowego. 

Przemówienie posła  Brekowskiego 
wywołało ogromne zainteresewanie licznie 
zebranych słuchaczy i napełniło wiarą w 
iepsze jutro. 

Mimo wiosennego bezdroża przybyło 
na wiec około 300 osób z prowincji, co 
wskazuje na duże zainieresowanie się ży- 
ciem społecznem i wielkie zaufanie @а 
nowo wybranego posła, który dał się już 
poznać miejscowemu społeczeństwu w 
swojem obcowaniu w czasach przedwy- 
borczych. 

  

30-ty dzień. 
Sąd w dalszym ciągu odczytuje pro- 

tokuły rewizyj i akty oględzin dowodów 
rzeczowych. Na wczorajszem posiedzeniu 
odczytano protokół rewizji dokonanej w 
hotelu poselskim w pokoju Nr. 26, zajmo- 
wanym przez klub białoruski, a później 
przez Biał. Włośc. i Rob. Hromadę. 

Osk. Rak-Michajłowski wyjaśnia, że 
pokój ów w rzeczywistości był zajmowany 
przez b. pos. Jerzego Sobolewskiego, wo- 
bec czego większość dokumentów, figuru- 
jących obecnie w charakterze dowadów 
rzeczowych była jego własnością. Co się 

  

      

  

Dziś: Kleta i Marc. 
Czwartek Jutro: Tertuljana. 
26 Wschód słońcs—g. 4 m. 16 

kwietnia.) Zachód „— & 19 m.08 

METEOROLOGICZNĄ, 

—  Spostrzeżeńła Zaktadu Meteorc 
cznego U. S. B. z dn. 25. IV. b. r. Cisńlenie średnie w milimetrach 774. Temperatura średhia 10° С. Орай w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający półaocno - wschodni. Pogodnie. 
na do C. Maksimum 4- 14 ©, 

endencja  barometryczna — spadek Cie 

OSOBISTE. 

' Generalnej p. 
Adolf Kopeć wyjechał, na dni kilka, w dniu dzi- 
siejszym, do Warszawy w sprawach służbowych. 
Zsstępuje P. Delegata — Padca Prokuratorji Ge- 
neralnej p. Mieczysław Obiezierski. 

— Przygotowania do uroczystości trzecie. 
go maja. W dniu 26-go b. m. o godz. 10-ej rano 
u p. wojewody odbędziek się onferencja z związku z 
obchodem 3-go maja. 

— Pożyczka krótkoterminowa na inwe- 
stycje miejskie. Onegdaj w lokalu Magistratu m. 
Wilna odbyło się posiedzenie miejskiej Komisji 
Finansowej. Na porządku dziennym sprawa za- 
ciągnięcia przez miasto w Banku Gospodarstwa 
Krajowego krótkoterminowej pożyczki w kwocie 
1 miljena zł. na inwestycje miejskie. Po zużytko- 
waniu przez gminę m. Wilna wzmiankowanej po- 
życzki — Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził 
się ną udzielenie dodatkowo na przeciąg 6 mie- 
sięcy pożyczki również w kwocie 1 miljona zł. W 
związku z powyższem na posiedzeniu onegdaj- 
szem Komisji Finansowej dekonano podziału sum 
na poszczególne działy projektowanych robót in- 
westycyjnych w sposób następujący: na rozbudo- 
wę elektrowni miejskiej — 956.700 zł.; na roboty 
wodociągowe == 69.500 zł; ua roboty kanaliza- 
cyline — 309.800 zł. 

= Q 22 proc. dodatek dla urzędników 
ap e Wczoraj zgłosiła się do nas dele 
gacja urzędników Magistratu m. Wilna z zażale- 
niem ną swoje władze, które dotychczas nie wy- 
płaciły im 22 proc. dodatku, wypłaconego jut d- 

śnienia. 

— Delegat Prokuratorji   rzędnikom państwowym przed kilkoma dniami. 

  

3 

Budowa nowego przewodu telefonicznego 
Warszawa—Wilno. 

mocy umowy zawartej pomiędzy Minister- 
stwem P. i T., a Spółką Akc. Polskie Ra- 
djo, korzysta z połączenia telefonicznego 
Warszawa — Wilno dla transmisji progra- 
mów innych stacyj radjofonicznych, = bu- 
dowa nowego przewodu telefonicznego 
Warszawa — Wilno stała się jeszcze bar- 
dziej aktualną i niecierpiącą zwłoki, dlate- 
go też Dyrekcja budowę tę traktuje jako 
najpilniejszą w b. sezonie budowlanym. 

Niezależnie od budowy nowego prze- 
wodu Warszawa — Wilno, Dyrekcja po- 
czyniła w Ministerstwie starania w kierun- 
ku ograniczenia czasu używania przewodu 
telef. Warszawa — Wilno dla gotrzeb ra- 
djofonji w tych mianowicie wysadkach, gdy 
z powodu uszkodzeń na linji, czynne bę- 
dzie tylko jedno połączenie telefon. z War- 
szawą. . 

Katastrofa autobusowa. 
jazdą szofera, który był w stanie nietrzeźwym. 
Autobus nie posiadał koncesji na kursowanie na 
tej linji samochód jest marki Morris, maszyna 
nowa, kursująca od lutego b. r. na linji Kalwaryj- 
ska—Dworzec. Szofer Kawalczyk posiadał prawo 
jazdy wydane przez Kom. Rz. na m. Warszawę. 

PRE POAZ PROPO ZARE AO CACEOAE WC FOR RERTYE PGF, OE WIPE TREC Z WZT OOOO OOOREZE PY TR CET ZOP ZOOIEOZOWZ DZE R, 

Tegoż dnia O godzinie 5 popoł. w 
sali Ogniska Kresowego poseł d-r Bro- 
kowski odbył dłuższą konferencję z przed- 
stawicielami miejscowego społeczeństwa 
wszystkich ster, Omawiając żywotne spra- 
wy i potrzeby tutejszego powiatu. 

  
Proc Bialnisko Raofnicej Hromady 

  

  

tyczy niektórych wydawnictw, jak np. „Каг- 
packa Prawda” to one były nadsyłane człon- 
kom Białoruskiego 
Jednocześnie osk. Rak-Michajłowski - 
świadcza, że rzeczy nie figurujących obec- 
nie w dowedach rzeczowych, a o których 

ne oskarżonemu za pokwitowaniem, on 
nie otrzymał, ani też nie wystawiał pokwi- 
towania. 

Przew. Owsiauke, wyjaśnia, że rzeczy 
te mogą znajdować się w depozycie wię- 
ziennym.   

nimum T 

  

KRONIKA. 
Jak nas informowano, zwłoka w wypłaca- 

niu urzędnikom magistraekim wspomnianego do- 
datku nastąpiła na skutek nieobliczenia dotych- 

wiedliwiony powód do zwiekania z regulowaniem 
należności urzędnikom a to tem bardziej, że ich 
sytuacja materjalna nie przedstawia się zbyt 
różowo. | 

Byłoby więc pożądanem, by Magistrat przy- 
|] spieszył wypłatę. : 

к — Przetarg na budowę pawilonów. Jak 
się dewiadujemy, Komitet Wykonawczy Targów 

szych przetarg na budowę pawilonów na terenie 
argów. | 

— Wypłata dodatku mieszkaniowego em2- 
rytom. Magistrat wileński postanowił wyp'acić w 
dniu 7 maja r. b. zaległy dodatek mieszkaniowy 
emerytom miejskim. | 

— Budowa studni artezyjskiej. Jak się do- 
wiadujemy, od dłuższego już czasu prowadzone 
przez Magistrat roboty przy budowie studni arte- 
zyjskiej w ogrodzie Bernardyńskim zbliżają się 
już ku końcowi. Głębokość studni obliczona jest 
na 100 metrów. Roboty zakończone zostaną w 
pierwszych dniach maja. 

WOJSKOWA 

— Inspekcja oddziałów żandarmerii po- 
lowej. Onegdaj s ramienia wład: centraln ch 
przybyli do Wilna celem przeprowadzenia insp >kcji 
miejscowych oddziałów żandarmerji polowej przy 
6 Brygadzie K, O. P-u pułk. Sas-Kolczycki i pułk. 
Jagodziński. 

— Zmiana lokalu Urzędu Śledczego na 
m. Wilno. Jak s'ę dowiadujsmy, w pierwszych 
dniach maja, aaa się obecnie przy ul. Za- 
walnej Urząd Sledczy na m. Wilno przeniesiony 
zostanie de gmachu Komendy Wojewódzkiej Po- 
licji Państwowej przy ul. Daminikańskiej. | 

— Rozbudowa linij kolejowych. Jak się 
dowiadujemy, Wileńska Dyrekcja Kolejowa w ro- 
ku bieżącym zamierza przystąpić do rozbułowy   dzie ma być uwzględniona rozbudowa linij prze- 

па komisją na czele z gre:żsem 
rekcji Kolzjowej inż. Staszewskim wyjechała na. 
inspekcię odcinka kolejowego da Wołkowyska.. 

Klubu Poselskiego. . 

protokół rewizji mówi, że zostały zwróco=_ 

czas należności. Uważamy, że nie jest to uspra- - 

Północnych zamierza ogłosić w dniach najbliž- 

Z KOLEJ. i 

sieci linji kelejowej. Podobno w pierwszym rzę- - 

biegających w pobliżu granicy. aaa 
— Inspekcja odcinku kolejowego. Specjal- ||| 

Wilsńskiej Dy= | : 
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ARŁ 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 27 b. 
m. w piątek o godz 7 wiecz. w sali 2-ej U. S. B. 
odbędzie się miesięczne zebranie T. P. N. Porzą- 
dek dzienny zawier: 1) Taa prof. Modelskiego: 
„7 dziej6w kancniz<cji św. Kszimierza, 2) spra- 
wy ZŁ 

— Zarząd Wileńskiego Oddziału Ligi Мог- 
skiej i Rzecznej, organizuje dorocznym zwycza- 
= Oddział Reprezentacyjny, który wystąpi pod 
anderą Ligi podczas Uroczystości ochodu Świę- ta Narodowego w dniu 3-go Maja. 

r Wszyscy członkowie oraz członkinie Ligi 
interesujący się powyższem, oraz życzący przyjąć 
udział proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się, 
celem otrzymanie informacji, do członka Zarządu 
£ = Szumańskiego, ul. Mickiewicza Nr. 1, tel. 

* = MMI ROBOREIGZE 
— Strajk. Wczoraj w Nowej Wilejce wy- 

buchł nowy strajk robotaików zatrudnionych przy 
budowie domów wojskowych w „Górnośląskich 
zakładzch przemysłowych". Ogółem strajk ogłosi- 
o 200 osób. Żądają oni znacznego podwyższenia 
dotychczasowych zarobków. Jak się dowiedujemy 
powyższy strajk zorganizowała lewica P. P. Ś. ce- 
lem uzyskania wpływów wśród robotników. W 
związku z tym strajkiem w najbliższym czssie 
odbędzie się konferencja komisji polubownej. 

KROGZANICZA 
— Nieudany przemyt. Onegdaj w rejonie 

Wiezajn patrol K. O. P-u spostrzesł Ika e 
mytaików, usiłujących pod osłoną nocy prze- 
szmuglować do Litwy większą ilość kropli Hof- mana i spirytusu. Widząc się zdemaskowanymi 
przemytulcy salwowali się ucieczką, porzucając 
cały towar przeznaczony na kontrabandę. 

ROZNE. 

-„ —Licytacja wybrakowanych koni wojsko- 
_ wych. W dniu 27 b. m. na rynku Kalwaryjskim o 

godz. 9-ej rano odbędzie się licytacja wybrako- 
wanych Koni wojskowych. 

— Poświęcenie "z. Iokalu. W dniu 24 
b. m. ks. proboszcz Kretowicz dokonał aktu po- 
święcenia nowego lokalu Pierwszej Spółki Parce- 
łacyjnej przy ul. Mickiewicza 4. 

— Komitet uczczenia płk. Berka Joselo- 
wicza u gen. Burhard Bukackiego. Wczoraj, dnia 
25 IV. r. b. Inspektor wojsk polskich, generał 
p. Burhardt-Bukacki przyjął delegację Komitetu 
uczczenia pamięci pułk. wojsk. polskich Berka Jose- 
lowicza w osobach pp. dyr. W. G. Studnickiego d-ra 
Wirszubskiego, litograia Ch. Łaskowa i naucz. 
L. Pajewskiego. е 

P. gen. Burhardt-Bukacki uprzejmie przyjął 
zaproszenie delegacji i wstąpił w poczet członków 
honorowych powyższego Komitetu. Równocześnie 
p. gen. obiecał ze swej strony wszelkie poparcie 
w urządzeniu ureczystości. Na zakończenie p. 

RZEZ PWZ TTT RSS ES 

  

DZIŚ! ARCYDZIEŁO, KTÓREGO OCZEKUJE WILNO! Najpopularniejsza osobistość, kobieta 

KU 

en. wręczono portret Berka Joselowicza, wyko- 
any przez litogr. Ch. Łaskowa w Uniw. Stef. 
atorego. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta“ na Pohulance. „Ptak““ 

Dziś zespół Reduty przedstawi po raz trzeci ho- 
medję w trzech odsłonach Jerzego Szaniawskiego 
„Ptak*. Rzecz dzieje się w mieście prowincjonal- 
nem. W praedstawieniu bierą udział: J, Osterwa, 
St. Kornacka, E. Sciborowa, S. Butkiewicz, Z. 
Chmielewski, J. Cornobis, W. Gasiński, St. Lare- 
wicz, ]. Karbowski, K. Pągowski, M Pill i L. 
Wołłejko. Oprawa sceniczna Iwa Galla. Muzyka 
Eugenjusza Dziewulskiego. Bilety nabywać można 
w biurze „Orbis* do godz. 16 m. 30i w kasie 
Teatru od godz. 17-ej. Początek o godz. 20-2j. 

— Jutro i dni następnych „Ptak”. 
— Teatr Polski sala „Lutnia”*. Występy 

Jadwigi Smosarskiej. Dziś furocza Jadwiga Smo- 
sarska, której występom towarzyszy nitbywały 
entuzjszm publiczności, wyrażający się nietylko w 
huraganowych oklaskach podczas przedstawienia, 
ałe owacjami przed Teatrem po każdym jej wy- 
stępie, gra po raz ostatni „Małgorzztę z Navarry“, 

— Premiera sztuki „intryga i miłość”, 
Jutro Jadwiga Smossrska wystąpi po raz pierw- 
szy w sztuce „Intryga i miłość" Schillera w roli 
Ludwiki. 

— Bopołudniówka niedzielna. W niedz elę 
wyjątkowo o godz. 3-ej popoł. grana będzie pa 
raz ostatni w sezonie sensacyjna sztuka A. Toł- 
stoja i PR. Szczegolewa „Spisek carowej" (Ra- 
sputin). 

— Recital Józefa Śliwińskicgo W niedzielę 
dn. 29 kwietnia o godz. 6-ej popo?. w sali Teatru 
Pelskiego odbędzie się recital fortepianowy zna- 
komitego pianisty Józefa Śliwińskiego. Po raz 
drugi w tym sezonie Wilno będzie miało możność 
posłyszenia świetnego mistrza fortepianu po jego 
niezwykłych sukcesach zagranicznych. Jak donosi 
prasa stołeczna, zaakomity wirtuoz grał kilkakro- 
tnie na dworze króla rumuńskiego i greckiego i 
został odznaczony najwyższym orderem „Gwiazdy 
Rumuńskiej". 

Bilety zawczasu nabywać można w kasie 
Teatru Polskiego „Lutnia”. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

CZWARTEK 26 kwietnia. 
15.30, Transmisja z Warszawy. „Połska współcze- 

sna“ odczyt z cyklu wykłsdów dlą maturzy- 
stów szkół średnich wygł. prof. Aleksander 
Janowski, 

16.00. Chwilka litewska, 
16.15. Komunikat harcerski. 
16.30. „Zwrot zbiorów bibljoteki wileńskiej —Pols- 

ce czy Litwie?” odczyt Il wygłosi dyr. Stefan 

  

tygiel. 
16.55. „Amatorska i handlowa uprawa warzyw” 

odczyt z działu „©grodnictwo* wygłosi prof.   

  

  

R Į E R 

Szkoły Ogrodniczej Seweryn Monkiewicz. 
17.20. Transmisja z Warszawy. „Wśród książek" 

przegląd najnowszych wydawnictw omówi 
i Henryk Mościcki SAS 

17.45. Transmisją z Warszawy. Audycja literacka. 
Impresia o wielkich włóczęgach—risarzach" 
R. Zrębowicza z ilustracją recytacyjną i mu- 
zyczną. 

19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał cząsu i rozmaitości. 
19.35. „Zadania współczesnej medycyny* odczyt z 

działu „Medycyna* wygłosi prof. U. S$. B. dr. 
Stanisław Trzebiński. 

20.00. Pogadanka radjotechnicezna. | 
2030. Koncert wieczorny kameralny, transmito- 

wany z Wilna na inne Polskie stacje. 
22.05 Komunikat P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z restauracji 

„Bachus* w Wilnie. 

PIĄTEK 27 kwietnia. 
15.30. Transmisja z Warszawy. „Polska współcze- 

sna” Il-gi odczyt z eyklu wykł. dla maturzy- 
stów szkół średnich wygł. prof. Aleksander 
Jaworski. 

16.00. Chwilka litewska. 
16.15. Kómunikat Pol. Macierzy Szkolnej w spra- 

wie Daru Narodowego 3 maja. 
16.30. Audycja dla dzieci, „Kopciuszek" bajka ra- | 

djofonizowana wygłosi artystka Reduty Hali- | 
na Hohendlirgerówna. į 

1655. „K. Szymanowski i L. Różycki" odczyt z; 
dzisłu „Muzyką polska w przykłedach* wygł. i 
Stanisław Węs'awski. Sz | 

17.20. Transmisja z Krakowa. „Kościuszko, jako | 
szermierz oświaty” odczyt wygłosi dr. Аппа * 
Brossowa. 

17.50. Koncert popołudniowy w wykonaniu orkie- 
stry dętej 5 p. p. Leg. pod dyr. kap. Mieczy- 
sława Kościeszy. 

19.00. Gezetką radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości, | 
19.35. Skrzynka pocztowa wygłosi kier. programo- 

wy P. R. w Wilnie Witeld Hulewicz. 
20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

harmonji Warszawskiej. 5 
22.05. Komunikaty P. A. T. 

Walki zapaśnicze w cyrka. 
Świetny sukces Sztekkera. 

Pierwszy występ Sztekkera, wywołał ogrom- 
ne zainteresowanie publiczności. 

5 wieczór turnieju rozpoczął się walką 
dwóch asów turnieju: ы Ча 

Pineckiego z Bryłą, Obydwaj prowadzili 
walkę w bardzo ostrem tempie. Po 20 min. nie 
zdołali jej rozstrzygnąć. © Е 3 

Powitany oklaskami ukazał się na arenie 
Sztekker i w spotkaniu z wiedeńczykiem Huber- 
tem w 30 sekundzie po zastosowaniu efektowne- 
go młynka z tylnego pasa, ułożył go na obie i 
łopatki i 

Potężny Poschof w 14 mir. bocznym pa-! 
sem zmógł Szczerbińskiego. i 

W ostatniej parze cięžki i dobrz2 wyszko- : 

    

  

  
Najwiecej 

„A 
  

Kino-Teatr najpiękniej zbudowana, za którą szaleje dziś cały świat, czarna królowa Paryża, której posągowa nagość 
я 6 jest przedmiotem ŻY. od — mulatka E 

ukaże się dziś w reli tytułowej we wspaniałym dramacie na 
|| [ KIDS J т ZEF INA BAKER tle olśniewających WE aż „pzyc-taliów parys- 

ch i najbardziej egzotycznyc w specjalnie dla riej opracowanym 
> zakątków świata p. t. „Czarna Venus przez popularn, ANA ero- 
ul. Wileńska 38. tyzmu MAURYCEGO DEKOBRY. 

| Film ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 1305 

DZIŚ NADZWYCZAJNA PREMJERA| 3 GWIAZDY EKRANU : 

KINO Paul Wegener, Iwan Petrowicz i Alice Terry 
44) V Dajcudnlej-- ы Dzieje pięknej kobiety, uprowadzonej £ 

Polonja szym filmie w przeddzień ślubu przez czarroksięż- 
э światą nika, oddającego się studjóm czarnej Ę 

Mickiewicza 22. magji celem którego jest sztuczne stworzenie życia ludzkiego, do czego potrzebna mu jest krew B 
serca niewinnej dziewc 

KINO 

„PIGbADILbY” 
UL. WIELKA 42. Wybuch Wezuwju 

Miejski Kinematograi 

falturalno-Gświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) "Poe 

Dziś i,dai nasiępnych I 

TRĘDOWATA 
Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 
(obok dworca 
kolejowego). 

CYRK 

Początsk o 
UWAGA: 

„Colesseum* 

plac Łukiski. 

  

Żarówki „PHiLIPS* 
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re; edienta. 2 do 2 popoł. Termin składania ofert upływa dni M Składy Elektro-Radjotechniczne ) Get Kaige. Uk, Vi ež asta че skale E raiški, Lano a aaa 
o ols RY :° 4 тада 1928 г. 0 godz. 12 w południe. Przy zgłoszeniu oferty 8 6 

66 | oferty prosze nadsyłać dO mysi być złożony dowód wpłacenia w kasie m ejskiej wadjum | HILDSTTEJN na luty. 48 zapachów. 
© | Administr. „Kur. Wil.” 1271-0 w kwocie 3% od sumy oferowanej. Plany i kosztorys ślepy k Bi 

19 я obyt wypoczyą- UAZ opis i warunki budowy można nabyć w Dyrekcji po 15 

Firma egz. od r. 1908 2 Idealny Paa aaie zoczyc złotych za całość. 1310 |Z Wilno, Rudnicka 2 ° 5 % 3 = kowy daje senatc- ENSJ NAT telet 11-77. po (e) | 

Wilno, Wileńska 21, tel. 655 a RA. P o 
Ž : i B e s || ka, Kraków, Szujskiego 11. UROCZE WERKI* pod zaraz do wynajęcia, ulica 

Zawsze na składzie: DETEKTORKI i ODBIORNIKI LAMPOWE || 2 T-!. 1295. Prayrodoleczui- 9, WILNEM DOKTÓR MEDYCYNY Wielka 15. Można rozdzie- 
po cenach fabr. SŁUCHAWKI różnych fabryk krajowych i zs- = ctwo, najnowsze systemy pokoje z całem utrzymaniem. lić na 2 mieszkania. Do- 

granicznych po eenie od zł. 12.50. = dyjetetyki. 1233-8 Table d'hóie. Otwarcie 15 maja 1928 rokv. Zarząd į UWNBLER laga ga na idea b 

SPRZĘT RADJOWY i ELEKTRYCZNY po cenach o Akuszerka w Wilnie, uł. Dąbrowskiego 10, m. 4. ё ‚ 

: : > s 1307-2 Helena Pietkiewiczowa. ETPA TEST książkę wojsko- 
konkurencyjnych. Wszystko na raty i za gotówkę. = : Choroby: weneryczne I Lqubióno im: Jóżeł 

dijū [kl NE iani M ńhika 4. skórne.  Fiektroterapi "ua PROSIMY O PRZEKONANIE SIĘ. Pianina JIMIĘ WSDOMNIKA  teini. ne. „iskiroterapis, Łukszy roczn. 1903 zam. , 
przyjmuje od 9rano do 7w. do wynajęcia. Reperacja 1 Wiadomość w Biurze Re- ońce górskie. wieś lłguci, gm. opeska, 

Głośniki „PHILIPS* 1298 ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. strojenie. UI. Mickiewicza kiamowem, Garbarska i. Mickiewicza 12, róg Tatar- pow. brasławskiego, unie- 
ama as W: Zdr. Nr 3093 692 24—9. Estko. 658 1301 skiej 10—2 i 4—7. 691 ważnia się. 1306 

y i zmusza ją być w 
Ostatni seans 10.30. Bilety honorowe na premi 

Gallone. W rolach głównych: największy 
oraz MICHAŁ WARKONYI i MA 

Sąd Boży 

francuskiej. 

  

RJA CORDA. 
sza, Walki gladjatorów. 

Od dn. 25 do 29 kwietnia r.b. włącznie będzie wyświetłsny wspaniały film historyczny ' 
(Maksymilian von Habsburg). Dramat w 10 ski, озпиу @ 
na tle powieści Charles Major'a, p. t. Solanda. W reli 8 
główa.: genjalna MARJON DAVIES. Nadprograr: „BU- $ 

JANIE W OBŁOKACH* w 1akcie. W poczekalni koncerty-Radjo. 
Kasa czynna od g. 3.30. 

Następny program: „ZNAK _LORRY*. 
ego. 

Worotvūskiezo. 

Dziś, we czwartek 26 kwietnia, o godz. 8 wiecz. Nowy program i dalszy ciąg walki 
Dziś walczą: 1) Poschof (Frankfurt) i Prohaska (Czechosłowacja), 

2) Sztekker (Polska) i Petersen (Danja). Decydujące aż do rezultatu: 3) S:czer- 
biński (Warszawz) i Willing (Berlin), 4) Orłow (Rosja) i Budrus (Kłejpedc). 

Szczegóły w programach. 

lego ręku bezwolnem narzędziem. Początek o g. 4 ei. 
erę i w dni świąteczne nie ważne. 1303 

Dziś! Wielki film produkcji włoskiej! 

Ostatnie dni Pompei Gigantyczny film histor. 

reżyserji genjaln.Carrcine 
aktor świaia BERNARD GOETZKIE 

Nadzwyczajna wystawa. 

Ceny: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

Rekordowy film produkcji krajowej! 
(Pieśń miłości). Współczesny dramat salonowy 
w 12 akt. wedł. głośnej powieści Hel. Mniszek. 

W rol. gł.: J. SMOSARSKA, J. WĘGRZYN iia. 
. 5, w niedziele i święta o 4. Ceny miejsc: Ii II—1 zł., III—75 gr., kupon do loży—1.40. 
pa Po przyjmują się zapisy do „Kółka Operowego Miaądzieży* 

pod kier. p. M. 

Poszukuję 
posady konduktora autobu- 

1304 

Orkiestra pod dyr. @ 

Kompletne     
1216-7 

PRZ 

rekcja Targów Północnych 
w gmachu Magistratu m. 

  

   

  

  

oryginalne szwedzkie wirówki 

otrzymały przeszło 1300 najwyższych nagród i odznaczeń za: 

    
Sprzedaż bszprocentowa na 10 rat miesięcznych. 
Najdogodniejsze warunki płatności. 
Ceny najniższe. 
Maszyny najlepsze — najnowsze modele. 

paroturbinowych i elektromotorowych. 

Przedstawicielstwo: 
Wilno, Zawslaa 9. — Adres tel. „Rolnicze”, telef, 323. 

Oddziały: Dzisna, G'ębokie, Smorgonie, Gródek. 
UPES TEST KTS TTOTEDĄ TOTORZZOWZEEREDWL BRA ZAWOR 

Magistrat miasta Wilna ogłasza 

na budowę pawilonu Targów Północnych w Wilnie o po- 
wierzchni 2039 mtr. kw. Potrzebnych informacyj oraz pla 
ślepych kosztorysów, opisu i warunków budowy udzieli Dy- 

Nr. 25, każdego dnia za wyjątkiem niedziel i świąt w godzi- 

            
Panie. 

Bieg 60 mtr., skok w dał, rzut dyskiem, 
Sztafeta 4 x 100 mtr. 

Termin zgłoszeń do dnia 2.V b.r. z podaniem: 
nazwiska, imienia, wieku, przynależności organi- 
zzcyjnej i konkurencji wybrąnej. 

Piłka nożna. 

Wyjazd Makabi do Warszawy. 

R Drużyna Makabi zaproszona została przez 
Leg'ę Warszawską na sobotę, dn. 28.IV na mecz 
Įowarzyszki. Makabi zaproszenie przyjęła. 

lony Willing bardzo namiętnie i niezbyt po wer- 
salsku atakował Budrusa: W 27 min. Budrus legł, 
przytłoczony cielskiem Willinga. 

Dziś w czwartek walczą: Poschof—Prohaska, 
Sztekker—Petersen, oraz dwa deSydujące Szczer- 
biński — Willing i Orłow — Budrus. 

SPORT. 
Sekcja lekkiej atletyki przy 1 p. p. Leg. 

Ostatnio przy Wojskowym Klubie Sporto- 
wym 1 p. p. Leg. zorganizowana zostałą sekcja 
łekkiej atletyki, która już w dniach najbliższych 
przystąpi do działalności. Narazie przy sekcji 
uruchomiono następujące działy: 

a) biegi: krótkie, długie i naprzełaj; 
b) skoki: w dal,w wyż i o tyczce; 
c) rzuty: dyskiem, kulą, oszczepem i gra- 

natem. 
W miarę zgłoszeń zostaną uruchomione 

również i inne działy lekkiej etletyki. 

  

Ruch wydawniczy. 
Ostatni (16) numer „Tygodnika Ilustrowaa 

nego" rozpoczyna druk najnowszego opowiadani- 
Kornela Makuszyńskiego p. t. „Czwarty partner“ 
z groteskowemi ilustracjami M. Walantynowicze. 
Nowy ten utwór autora „Po mlecznej drodze” 
jest jedną z najświetniejszych humoresek jakie 
powstały w literaturze polskiej, 

Bogato ilustrowany ten zeszyt przynosi po- 
| nadto F. Goetla opis uroczystości Ibsenowskich 
w Oslo, P. Choynowskiego kronikę tygodniową, 
beletrystyką W. Sieroszewskiego i J. Wołoszynow- 

|skiego, świetne studium prof. Tadeusza Zieliń- 
skiego o „Meidelbergu", jak również szereg foto- 
grsfj i tekstów aktualnych. 

й K. Hrynakowski M. Szałowska. Elcmen- 
Program z ona , tarne wskazówki do wykonania analizy ilościo- 

w aniacn 4, 6 maja. wej. > z, Nakładem d-ra > Fr. owa 
rą zi żę й _ j 1928. Polska literatura podręcznikowa z dziedzi- kpa dż onosliśmy, ML, Oke, Leki A | py eni anltycznejReżciowe jest bordo u 

wej p. Norlinga zawody lekkoatletyczne, które | Pot Stucenci ŁO uczelni wyższych posłu- 
uwzględnią również program dnia ształet pań i £UI4 Się przeważnie tłumaczeniem znanego pod- 
panów, jaki miał się odbyć 2 maja. | an wedanókaj EX SOFIA 

М + + : Н + с2а8и /yG: ny. 

1:4 a O ENY rodzaj konkurencyj, jakie Brakowi temu postanowił zaradzić jeden z 
a” RECE wybitnych mu z: e 

sytetu Poznańskiego K. Hrynakowski, który wraz 
Piątek, 4 msja. ze swą asystentką M. Szałowską wydał podręcz- 

Bieg 3000 mtr. 
52-100 

Propagandowe zawody bokserskie. 

W dniu 3 maja w Wilnie z okazji święta 
narodowego zorganizowane zostaną zawody bok- 
serskie. 

Zawody te mają na celu propagardę spor- 
tu bokserskiego na terenie m. Wilna, 

Lekka atletyka. 

| 
« 

“ 

nik, zawierający elementarne w:kazówki do wy- 
konywania analizy ilościowej, przeznaczony dla 
młodzieży studjującej chemję, farmację, medycynę 
i rolnictwo. Książka składa się z 2 części: w 
pierwszej pods:ą autcrowie metody wzgowe, w 
drugiej metedy miareczkowe; w końcu książki 
dodano 6 tabłc, pomocnych przy wykonywaniu 
obliczeń, oraz przejrzysty skorowidz. 

Książka przeznaczona jest wyłącznie dla ce- 
lów praktycznych, dlatego też nie wdaje się w 
zawiłe tłumaczenia podawanych przepisów i me- 
tod, natomiast stronę przktyczną uwzgłędnia Sze- 
roko, ściśle i jasno. : : 1 

Autorowie wywiązali się s postawionego * , 
sobie w przedmowie zadania zupełnie szczęśliwie, 
wzbogacając polską literaturę chemiczną o nowy й 
praktyczny podręcznik, za który wdzięczni im bą- 
dą przedewszystkiem studenci, którzy zmuszeni 
są błąkać się wśród zawiłych zwrotów obcej lite- 
ratury naukowej. 

j'unjorów poniżej 20 lat. 
w  SEDJOTÓW. 

Sobota, 5 maja. 

Panowie. 

Bieg 200 mtr., bieg 800 mtr., 5.000 mtr. 
- Sztafeta 4X100, skok w wyż, rzut dyskiem, 

skok o tyczce. 

i 

Panie. 

Bieg 100 mtr. skok w wyż, rzut oszczepem, 
pchnięcie kulą. $ 

Niedzis!a, dn'a 6 maja. 

Panowie. 

Bieg 100 mtr., 400 mtr., sztafeta 4x100 mtr. 
Skok w dal, pchnięcie kulą, rzut oszczepem   

  

  

  

znane w świecie mleczarskim 15.000 dolar. 
majątek ziemski pod 

Wilnem z inweqtarzem. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza -21. tel. 152. 

1239-1 

Gold | przyjmujemy na Wye 
0 W ę sokie oprocentowanie, 

zabezpieczoną złotem i sreb- 
rem, odbiór lokat natychmia- 

t0- * LOMBARD 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 
tel. 14-10 wydaje bez ograni- 
czenia po na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów, mebli, 
obrazów, fortepianów, automo- 
bili i różnych towarów. 1101-3 

Br. Aenigsberg 2 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

LFA — LAVAL* 
      

najlepsze odiłuszczanie, 
trwałość mechanizmu, 

prostotę konstrakcji, 
nie mają sobie równych. 

Na wystawie w Częstochowie 
w r. 1926 craz w Katowicach w 
r. 1927 otrzymały złote medale. 
Na wystawie w Stryju w r. 1927— 
dyplom honorowy. 

l-letnia piśmiemna gwarancja 
: Miekievicas į Tal 

S Lžyvalnošt), W.ZP. 39 ARE 8 

  

MEBLE | 
najlaniej nabyć 

móżga W D. H. 

R, Sikorski i $-а 
ui. Zawalna 30. 

1218 

urządzenia mleczarń ręcznych, parowych, 

Wileński Syndykat Rolniczy. 

1299 1 

  

Cerata, & 
linoleum, 

chodniki, 

i dywany 

  

ETARG 
  

SwÓJ DO SWEGOI 

Rodacy! Nie zapominaj- 
cie o polskim składzie 
aptecznym Władysława 

łanów, 

i Wystawy Ralniczo-Przemysłowej 
Wilna, ul. Dominikańska 2, pokój       
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Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”, A 
    

2 i ska 4. Tel. 99, Czynne od 9—% рро!. X od 2—3 ppol.“ Redaktor dzialu od ni ia e M E a e IS S TAS A OIS od 9—2 рр‹ 

  

ia przyj 
„szeniem do daru I ; 4 jeą 7zl, SEANA OGŁOSZEŃ: z4 wiersz milimetrowy przed tekstem=*25 gr. w tokście I i H str. — 30 gr., III i IV str: > 25 gi, ża 10 9, sze- 

ы )ПпЬ№Б.‚&Р№№?#г№% щт…і…ио&ц“‘… * rze sm miejsca 176 arošė. = okej. 

„Kurjer Wfeński”, sa z ogr. odp. ё "w. WA Pogoń”, Bruk. „Pax“, ui. św. Ignacego 5. 

  
ppoł. i 7 — 9 wiecz. to 

poyznie od z. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i Piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. : 

  

  

  
йё


