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państw, biorących udział w komisji rozbro- 

Ligi Narodów, która jego zdaniem stanowi 

Należność pócztowa opłacona ryczaltem. Wilno, Niedziela 29 kwietnia 1928 ». „Gena 20 groszy 
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Wzrastające z roku na rok powodzenie naszego Mydła Wazelinowego Nr. 1002, 
będącego niedościgułonym pierwowzorem mydęł wazelinowych wogóle, 
wało ukazanie się licznych naśladownictw, wprowadzających w błąd kupującą pub- 
liczność przez łudząco podobuse opakowanie. 

Przeciwko niesumiennym podrabiaczom wystąpiliśmy na drogę sądową. Na mo- 
cy nakazu prokuratora zostały u nich dokonane liczne rewizje, w których wyniku 
opieczętowano wielkie zapasy gotowego podrobionego mydła i etykiet. 

W walce tej, prowadzonej w interesie zarówno naszym, jaki ogółu, liczymy na po- 
parcie tego ostatniego i prosimy o baczne zwracanie uwagi przy kupnie na uwidocznio- 
ne obok opakowania oryginalne naszego bezskutecznie podrabianego I naśladowanego 
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Mydla Wazelinowego Nr. 1002. 
Fabryka Mydeł Toaletowych, Perfum 

i Kosmetyków 

„FORNARINA“' sv. Akc. 
Warszawa. 

  

 Pacyfizm Sowietów. 
Przed kilkoma dniami na łamach 

„Prawdy" i „Izwiestij* ukazało się in ex- 

tenso przemówienie delegata sowieckiego 

na 5 sesję komisji rozbrojeniowej Litwino- 
wa, wygłoszone na III sesji C. I. K. Treść 
tego przemówienia jest tak charakterystv- 

czna dla obecnej taktyki Sowietów, że nie 
od rzeczy będzie poświęcić jej więcej 

uwagi. 

Jak juź naszym czytelnikom wiadomo, 
na 5 sesji komisji rozbrojeniowej delegat 

Sowietów Litwinow złożył ultra pacyf stycz- 
ny wniosek rozbrojeniowy, którezo inten- 

cją było za jednym zamachem uporać się 

z ogromnej doniosłości zagadnieniem — 
powszechnego rozbrojenia. Przedstawiciele 

jeniowej, poza Niemcami i Turcją, które 
szły ręka w rękę z Sowietami, nie mieli 
żadnych podstaw do traktowania wniosku 

Litwinowa na serjo, wiedzieli bowiem, że 

ma on przeznaczenie li tylko propagandc- 
we, obliczone na użytek wewnętrzny wa!- 

czącego ostatnio z ogromnemi gospodar- 

czemi, a nawet ideologicznemi trudnościa- 

mi Związku Sowieckiego. To też wniosek 

Litwinowa został odesłany do komisji, skąd 

powróci na porządek dzienny na następnej 
sesji. -- 

O to tylko p. Litwinowowi chodzilo. 
To bowiem dawało mu świetną broń do 

zamanifestowania przed Światem  pokojo- 
wości reprezentowanego przez siebie рай- 

stwa; do oskarżania innych, poza Niemca- 
mi i Turcją, państw o stawianie przez nie 
„nieprzezwyciężonych przeszkód" w dąże- 

niu Świata do pacyfikacji, oraz do podko- 

pywania podstaw prawnych, na jakich zbu- 
dowany jest świat powojenny. 

Wymownym tego przykładem jest 

wspomniana wyżej mowa Litwiaową wy- 
głoszona na Ill-ej sesji CIK, Litwinow roz- 
począł swoje przemówienie od skrytyko- 

wania traktatu wersalskiego oraz pakiu 

poważną przeszkodę na drodze do poro- 

zumienia, gdyż art. 8 paktu przewiduje 
sankcje wojenne. Jeżeli zważyć, że pogrze- 
banie traktatu wersalskiego jest głównym 
celem polityki Niemiec a wraz z niemi i 

Sowietów i jeżeli do tego dodać, że Liga 
Narodów jest głównym objektem ciągłych 
ataków sowieckich, takie preludjum do 

mowy Litwinowa staje się i celowem i zu- 
pełnie zrozumiałem. 

Nic więc dziwnego, że „delegacja nie- 
miecka, która od samego początku do 
końca sesji współdziałała z delegacją so- 
wiecką otwarcie podtrzymywała sowiecki 
projekt zupełnego rozbrojenia", nic więc 
dziwnego, że i delegacja turecka nie dała 

się w tym kierunku wyprzedzić niemiec- 

kiej. 

wia się z delegatami poszczególnych państw. 

Po skrytykowaniu delegacyj francuskiej, 

angielskiej, belgijskiej, holenderskiej i t. p. 

Litwinow nie zapomina i o Polsce, o któ- 

rej odzywa się ze szczególną zjadliwością. 

„Znalazł się jednak—mówi p. Litwinow— 

jeden prostoduszny delegat, który uznał 

za niepotrzebne wspominanie ideałów 

ludzkości w rezolucji i który uważał praw- 
dopodobnie, iż zupełne rozbrojenie jest 
niemożliwe i niepożądane, nietylko w o- 

becnych warunkach. Zasługa ta przypada 
przedstawicielowi Republiki Polskiej, który 
przedstawił projekt krótkiego i nieumoty- 
wowanego postanowienia, iż komisja uwa- 
ża nasz projekt, jako niemożliwy do przy- 
jęcia”. ‚ 

Tu Litwinow zupełnie omija się z 
prawdą. Delegat polski nie był zasadniczo 
przeciwny „wsbominsaniu ideałów _ ludz 
kości w rezolucji", ale jak wszystkie, po- 
za Sowietami, Niemcami i Turcją państwa, 
ze względów rzeczowych stał na stanowi- 

sku, że projekt sowiecki, który został przy- 

jęty jako podstawa obrad następnej konfe- 

rencji, należy odesłać do komisji. Polska 

na wrześniowej sesji Ligi Narodów, na 
której zgłosiła wniosek, zmierzający do 
wykluczenia wojny, jako środka załatwia- 
nia zatargów międzynarodowych, dała nie- 
zbity dowód, że jej polityka jest napraw- 
dę szczerze pokojowa, że hasło pacyfika- 
cji świata, a więc i powszechnego rozbro 
jenia jest jej bardzo bliskie. Polska jed- 
nak nie może iść na lep pięknych w zasa- 
dzie, ale nieszczerych, bo obliczonych tylko 

na propagandę, sowieckich plastrów pacyfi- 
stycznych. Polska bowiem zdaje sobie 

sprawę, że za temi plastrami ukrywa się 

żywiołowy pęd militarystyczny, a nawet 
imperjalistyczny, któremu, przeznaczając 

olbrzymie budżety wojskowe, Świadomie 
poddają sięl Sowietyi Niemcy, a więc naj- 

bliżsi nasi sąsiedzi, których stosunki z 

nami nie należą do idealnych. 
Niema więc racji Litwinow, kiedy wi- 

nę za nikłe rezultaty ostatniej konferencji 

rozbrojeniowej zwala na „państwa kapita- 
listyczne, a w ich liczbie i Polskę, posą- 

dzając je w czambuł o nieszc.ery stosunek 

do pacyfistycznych haseł. Niema obecnie, 
za bardzo drobnemi wyjątkami, narodu, 
któryby nie dążył do pokoju. Ale chodzi 

właśnie o te wyjątki. W ich liczbie Sowie- 
ty zajmują czołowe miejsce. Nie mówimy, 

że oficjalna polityka Sowietów pcha do 
wojny. Sowiety znajdują się w takiem po- 
łożeniu gospodarczem, że potrzebują jeSz- 
cze długich lat, by stanąć na mocnych no- 

gach. W tych warunkach wojna byłaby dla 

nich równoznaczną z zupełaą katastrofą, 

ale politykę Sowietów cechuje dwutoro- 

wość. Poza polityką oficjalną, jest polityka 

lil-iej Międzynarodówki, która ostatnio 
wzięła w Sowietach górę. A ta zmierza 
drogą ciągłych konfliktów i wojen do wy” 

wołania rewolucji wszechświatowej. W tem 

więc oświetleniu zapewnienia Litwinowa o 
pokojowości Sowietów, które złożyły się 

na zakończenie jego mowy, tracą jakąkol- 
wiek wartość. Przypuśćmy bowiem, że p. 
Cziczeryn zmierza naprawdę szczerze do 
pokojowego ułożenia stosunków z sąsiada" 

mi. Przypuśćmy, że udzielony przez posła 

sowieckiego w Polsce Bogomołowa kore- 

spondentowi Pata wywiad, w którym p. 

Bogomołow uważa, że dobre stosunki mię” 

dzy Polską a Unją Sowiecką są gwarancją 
nietylko pokoju w Europie Wschodniej, ale 
wogóle pokoju—pokrywa się zupełnie z 

oficjalną polityką sowiecką. Ale czy po- 

krywa się on z polityką Iil-ej Międzynaro- 
dówki? To jest pytanie, które podlega sze- 

rokiej dyskusji. I to jest główny powód, 
dlaczego musimy poddawać w wątpliwość 

szczerość pacyfistycznych enuncjacyj So" 

wieckich. lit.   
Wybory we Francji. 

PARYŻ. 28. IV. (Pat) Le Matin pod- 
kreśla symboliczne znaczenie niedzielnych 
wyborów w Creuzot, jednym z najwybite 
niejszych ośrodków przemysłowych Fran- 
cji, gdzie na 10 tysięcy wyborców przypa- 
da 8 tysięcy robotników. Z 9,288 głosują- 
cych kandydat komunistyczny uzyskał tyl- 

Węgry żądają wy 
BUDAPESZT. 28. IV. (Pat). Dzien- 

nik „Magyarorsag* dowiaduje się, że rząd 

ko 449 głosów, socjalista zjednoczeniowy, 
który w roku 1924 otrzymał 5241 głosów 

uzyskał w niedzielę zaledwie 3341, zaś kan- 
dydat wysuwany przez ugrupowanie przy- 
chylne rządowi Poincarego otrzymał 4976 
głosów. 

dania Beli Kuhna. 
[węgierski zażąda wydania Beli Kuhna, о- 

| skarżonego o zbrodnie pospolite. | 

  

Las w płomieniach. 
BERLIN. 28. IV. (Pat). Jak donosi płomieniach. Wszystkie oddziały straży po- 

  

  prasa berlińska w Nadrenji nad granicą | żarnej z całej okolicy biorą udział w ga- 
holenderską w pobliżu Wasserbergu przy | szeniu ognia. Istaieje niebezpieczeństwo, 
wypalaniu łąk i pastwisk ogień przerzucił | że pożar lasu przerzuel się aż na terytor= 

Po takim wstępie Litwinow rozprae, się na las. Setki morgów lasu stoją w|ljum holenderskie.   

Nr. 97 (1144) | 

  

PLASZĘJĘ GUMOWE 
N. GLEZER, wyroby gumowe, 

Gdańska 6, tel. 421. 1360 

Wiadomości polityczne. 
(Talefon. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj poseł sowiecki w Warszawie ` 
p. Bogomołow urządził śniadanie, na któ- 
rem obecni byli poseł polski w Moskwie 
p. Patek, dyrektor departamentu politycz- 
nego M. S. Z. p. Jackowski i naczelnik 
Wydziału Wschodniego M. S$. Z. p. Ho- 
łówko. | 

P. minister Patek wyjeżdża do Mo» 
skwy dn. 2 maja i, jak się dowiadujemy, pro- 
wadzić będzie w dalszym ciągu rozmowy | 
w sprawie rokowań polsko-sowieckici,. 

  

  

        
Prezydjum Rady Ministrów informu- 

je nas, że Marszałek Józef Piłsudski opu- 
Ścił we czwartek wieczór szpital Ujazdow- 
ski i zamieszkał w specjalnie przygotowa- 
nych pokojach w Głównym Iaspektoracie 
Sił Zbrojnych. Stan zdrowia Marszałka 
Piłsudskiego jest dobry, jednak, ponieważ 
lekarze zalecili mu odpoczynek jeszcze przez 
pewien czas pozostanie w łóżku, nie przyj- 
mując nikogo i nie załatwiając żadnych 
spraw. 
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Ž Do dzisiejszego numeru „Kurjera Wileńskiego* załączamy spec- 5 
S jalny bezpłatny dodatek w objętości 16 stronic p. t. в 

ś „przegląd Gospodarczy Ziem Lilowsko-Riałoruskich, © 
5 poświęcony uprawie, przemysłowi oraz handlowi Inu. & 
= Podobne dodatki poświęcone różnym dziedzinom życia go- < 
=  spodarczego Ziem Litewsko-Białoruskich ukazywać siębędą przy BS 
3 naszem pismie perjodycznie. | > 

/ A 
Al
 УЛУЛУЛ ИАМ ИИИ МУЛ МИ МИ МИХ 

NA 

* 4 

Na sezon wiosenny i letni 

W WIELKIM WYBORZE: r 
FULARY sukniowe, JEDWABIE, 

fantazje jedwabne, ZEFIRY, OPALE, 

KRETONY, MARKIZETY, KREPONY, 

MUSLINY | | 

i wiele innych nowości sezonowych. 

Bracia Jabłkowscy Sp.Akc. _ 
Wilno, Mickiewicza 18, tel. 7—33. Aa 

NNNNNNNNNNN INN INNNINAN YA ZNZN/NY 

000000000000000000000000000869 
> Państwowy Bank Rolny 

nabywa nieruchomości ziemskie na cele: parcelacji. 

Oferty na objekty, położone na terenie wojew. wileńskiego, nowogródz- € 
192 kiego oraz pow. grodzieńskiego i wołkowyskiego (woje'w. białostockiego) przyj- GU 
©) muje i informacyj udziela ODDZIAŁ PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO @@ 
© * WILNIE, WYDZIAL AGRARNY, W. POHULANKA 24. 

„ Przy składaniu ofert opłata za oszacowanie nie pobiera się, 
jedynie uiszcza się w wypadku dokonania tranzakcji kupna. 1277-0 

0000009000000000000000060006066660 
i ms BL 

* 

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! 
Bolesław Szyszkowski 

WIDZ i SCENA 
Zagadnienia współczesne go teatru. | 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. CENA 1 zł. 50 gr. "Ę 
RCA ACS“ 
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Podajemy do publicznej wiadomości, że z dniem 28 kwietnia r. b., 
po gruntownem odnowieniu, została otwarta Ва 

Kawiarnia + „„Leśniczówka'”. 
Obsługa pierwszorzędna, Kuchnia pod kierownictwem znanego kuchmistrza. | 

1335-0 CENY UMIARKOWANE. Z poważaęiem ZARZĄD. ; 
a x " =", 

    
    



  

Afganistan i 
W związku z przyjazdem w dniu dzi- 

_ siejszym do Warszawy władcy Afganistanu 
Amanullacha, podajemy poniżej pokrótce in- 
formacje © tym mało znanym kraju i o jego Į P. 
władcy, który zabawi w Warszawie kilka dni 
jako gość Rzeczypospolitej, 

"Na pograniczu Rosji Sowieckiej, In- 
dyji Persji rozciąga się olbrzymi, bo prze- 
strzenią półtora razy większy niż Polska 
kraj, o którym ostatnio w związku 2 po- 
dróżą króla Amanullacha tyle się mówi — 
Afganistan. Mieszkańcy jego dzielą się na 
pięć głównych grup. Trzy. z.nich wywodzą 
się od rasy aryjskiej, pozostałe dwie są 

semickiego i. turko-mongolskiego pocho- 
dzenia. Afganistan zajmuje około 750.000 

klm. kwadratowych. i zamieszkały jest 

przez przeszło 10 miljonów dudności, czyli, 

że na 1 klm. wypada 14 mieszkańców. 
| Dziś klimat tego kraju niewiele się 

różni od naszego. Latem panują tam upa- 
ły nie do zniesienia, a w zimie, jak u nas. 
silne mrozy. Nie było tak dawniej. W kro 
nikach arabskich wspomina się, że był tam 
niegdyś klimat „przyjemny i umiarkowa- 
ny*. Afganistan jest krajem geograficznie 
zupełnie zamkniętym. Otoczony zewsząd 
wysokiemi łańcuchami gór, sięgających do 

* 1.060 mtr. z trudem daje do siebie dostęp 
przybyszóm. Nie należy on do biednych. 
Gleba urodzajna, zbocza gór pokryte mo- 
cno ostatnio przez Anglików przetrzebio- 
nym lasem, złoża, złota, miedzi, cynku, 
słarki, ołowiu, węgla i nafty rokułą Afga- 
nistanowi wielką przyszłość. Mimo takie 
bogactwa przemysł i handel postawiony 

jest tu na bardzo niskim poziomie. Można 
zaryzykować nawet twierdzenie, że prze- 
mysłu w znaczeniu angielskiem wogóle 

tam niema. Nic więc dziwnego, że wśród 
produktów, które Afganistan wywozi Spo- 
tykamy: skóry, kawa, SUSZONE OWOCE, la. 
pis-lasuli, assa-fatida, kiszki baranie, a nie 
widzimy  fabrykatów przemysłowych. To 
_ przywozi "Afganistan z zagranicy. Wwozi 
"więc Afganistan: maszyny, materjał wo- 

jenny, cukier, jedwabie, materje bawełniane, 
naczynia emaljowane, świece, papier. Na- 
ogół więc bilans handlowy Afganistanu 
jest ujemny. Wywóz bowiem wynosi 400, 
import 600 miljonów. 

Historycznie i archeologicznie kraj 
"Aiganów—bo tak się nazywają jego miesz- 

“ kańcy — jest bardzo ciekawy. Ma on za 
- sobą wszelkie dane, by z czasem, kiedy 

"Europa oswoi się z jego brzmieniem, stać 
się miejscem wycieczek turystycznych. 
. W starożytnych czasach Afganistan 

- był krajem, gdzie zbiegały się wpływy cy- 
_wilizacyjne, dokąd prowadziły drogi wę- 
- drówek narodów. Kraj Afganów był koleb-    
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jego władca. 
ką Dźlngishana i Tamerlana. Dotychczas 

widnieją tu forteczne ruiny, wzniesione 

rzez Aleksandra Wielkiego, w jego po- 

chodzie na Indje. 

Na eksploatację cennych pamiątek, 
jakich niemało się znajduje w Afganistanie 
ma monopol Francja, która na mocy za- 
wartego z Ammanulachem układu ma wy- 

pero prawo archeologicznego badania 
raju. 

W polityce międzynarodowej. Afgani- 

stan jest punktem, gdzie zaczynają się 
wpływy przedewszystkiem (angielskie) i 

sowiecki. Niedawno jeszcze Szcze przewa” 

żały tam niepożądane wpływy Anglii. 

Układ zawarty przez obecnego wład- 

cę z Anglją dał mu pełną niepodległość 

Podobny układ z Rosją Sowiecką zagwa- 

rantował mu bezpieczeństwo Od północy. 

W tea sposób Afganistan stał się poważ- 

nym czynnikiem międzynarodowym. 

Obecny jego władca jest synem za- 

mordowanego w roku 1919 Habibula. Ama- 

nullsch siedział wówczas w więzieniu. Sko- 

rzystał jednak z zamieszek, jakie po za- 

mordowaniu jego ojca'w kraju powstały, 

uciekł z więzienia, dokąd zwyczajną kolei 

rzeczą wtrącił mordercę swego ojca i sam 

zawładnął tronem. Pierwszym—jak już 

wspomnieliśmy—krokiem nowego władcy 

było zawarcie układów z Anglią i Rosją. 

Później podobnę układy zostały z 

wszystkiemi innemi mocarstwami zawarte. 

Gdy więc sytuacja świeżo zupełnie niepod- 

ległego państwa się ustabilizowała Ama- 

nullach-w przeciwieństwie do swych po- 

przedników postanowił kraj swój zeuro- 
peizować. 

Podróż, którą Amanuliach odbywa 

obecnie po wszystkich stolicach europej- 

skich jest jednym z europeizacji swego 
kraju etapem. 

Dziś Amanullach stanie na ziemi 

polskiej. Ziemia polska powita go jak 

władcę kraju, z którym nic nie dzieli, a 

łączyć może w przyszłości bardzo wiele. 

Rzeczą czynników, odpowiedzialnych za 

naszą politykę zagraniczną jest nawiązanie 

z władcą Afganistanu takich węzłów, któ- 

reby rzuciły pomost, znoszący tę wielką 

odległość, jaka nas dzieli. Rzeczą naszej 

polityki zagranicznej jest, by węzły te nie 
zostały w następnym etapie podróży Ama- 

nullacha w Moskwie—rozwiązane. mn. 
* 

Król Amanuliach odjechał wczoraj o 

g. 5 m. 18 z Berlina do Warszawy. Mię- 

dzy innemi na dworcu żegnali króla mi- 

nister Spraw Zagranicznych Stresemann. 

Sejmu. 
- Budżet M-stwa Poczt i Telegrafów. 
6 WARSZAWA, 28.1V. (Pat.) Komisja 

_ budżetowa przeprowadziła na dzisieįs:em 
posiedzenia głosowanie mad budżetem 
, M-stwa Poczt i Telegr. Odrzucono wnio- 

- sek referenta nievzgodniony z rządem o 
podwyżkę doc. w z opłat pocztowych, 

_ natomiast przyjęto wniosek uzgodniony z 
« rządem o podwyższenie dochodów z opłat 

  

     

    

Przemówienie min. Zaleskiego. 
Następnie komisja przystąpiła do ob- 

ze budżetem M-stwa Spraw Zagranicz- 
nych. 

P. minister Zaleski zabierając głos 
oświadczył, iż budżety M stw gospodar- 
czych są odbiciem ich prac i wysiłków, 
natomiast budżet M.stwa S. Z. tylko w 

© małej części odźwierciadia kierunek i ja- 
-- kość naszej polityki międzynarodowej. Po- 
> mieważ sprawozdanie o polityce zagraricz- 

nej minister ww najbliższym czasie złoży 
przed komisią spraw zegranicznych, przeto 

-_ obecnie zajmie się tylko sprawami gospo- 
darczemi swego resortu. Preliminarz jest 

_ wynikiem trzymiesięcznej starannej pracy. 
© Przez uchwalenie tego: budżetu zostsnie 

poprawiona Ssyiuzcja naszych acówek, 
e nożona sieć kosisvlarńa  oraż. poczy- 
©, mione będą skromne inwestycie. Dochody 

preliminowane są na 10.771.000 zł. t. į. 
o 3 miljony więcej, aniżeli w roku ub. 
Cyfra ta jest realna mimo obniżenia opłat 
konsularnych. Wydatki. preliminuje się w 

-, sumie 52.378.000 ał. t..j. o 12.952 000 zł. 
© więcej niż w roku zeszłym. Nową pozycię 

> starowi kwota 50.000;zł. na wydawnictwo 

- dokumectów dyplomatycznych, . Dotych- 
— czas Polska była jedynym krajem, który 
> nie ogłaszał w formie zbiorów dokumen- 
"t6w 0 wyniku swych prac. z 

|_| W komisarjacie generalnym  Rzeczy- 
pospolitej w Gdańsku jest nowa ' pozycja 

_ na wydział wojskowy, przeniesiona z bud- 
' żetu M stwa Spraw Wojsk. W dziale urzę- 
dów zagranicznych mamy wzrost wydatków 

o 1670.000 zł. Zwyżka ta użyta została 
przeważnie na nowe poselstwa w. Kairze i 
8 nowych konsulatów. | 

Poselstwo w Kairze było bardzo po- 
trzebne nietylko ze względów politycznych, 
ale także wobec stosunków gospodarczych 

-obu krajów. Nowe konsulaty powstają w 
Trapizoacie, Tabrynie, Meksyku,  Capew- 
ton, Bombaju, St. Paulo, Winnipegu | 
Uszchorodzie. Płace urzędnicze na naszych 
placówkach zostały podwyższone, zawsze 
są jeszcze skromne. 

Pół miljona na wydatki rzeczowe i 
inwestycyjne. Idą one przeważnie na ulep- 
szenie pomieszczeń naszych konsulatów w 
Paryżu, Londynie i Monachjum. Fundusz 

specjalny у 0 1.400.000 - zło- 

      

telefonicznych © 162.675 zł. i naleźności 

za świadczenia na rzecz PKO. o 769.757 

zł. W dziale wydatków zwiększono wydat- 

ki osobowe o 56.250 zł. inne wydatki o 

546.160 zł. W dziale radjotelegraficznym 

przeznaczone na badania naukowe i sub- 

wencje. : 

Budżet Min. Spr. Zagranicznych. 
tych. Nie jest to fundusz dyspozycyjny w 

ścisłem tego słowa znaczeniu. Ten ostatni 

wynosi mniej niż 100,000 zł. miesięcznie, 

przeznaczony na różne prace kulturalne 

prasowe i oświatowe. 
W budżecie nadzwyczajnym jedna po- 

zycja jest przeznaczona na budowę projek- 

towanego nowego gmachu dla Ministerst- 

wa Spraw Zagranicznych na terenie zaj- 

mowanym dziś przez szpital Ujazdc wski. 

W końcu -p. Minister odczytał okólnik wy- 

słany do placówek zagrznicznych i załecz- 

jący im oszczędność wszędzie, gdzieby szło 

załatwienie sprawy. Natomiast nie wolno 

oszczędzać tam, gdzie chodzi o istotey in. 

teres, o powsgę i godność państwa. 

Na wieczornem posiedzeniu sejmowej 

komisji budżetowej w dalszej dyskusji nad 

budżetem M. S. Z. przemawiali pos. Gra- 

liński (Wyzw.), dyr. depart. Matuszewski, 

pos. Czetwertyński (ZLN.) i pos. Woźnicki 

(Wyzw.). 
Dyr. depart. Matuszewski sprzeciwiał 

się stanowczo skreśleniu pozycji na repre- 

zeniacjs Polski przy Lidze Nar. Dalej prze- 
mawiali pos. Niedziałkowski (PPS), pos. Bi- 

tner (ChD) I pos. Hołyński (BBWR). 
Następnie jeszcze raz przemawiali ref. 

Dąbski i dyr. dep. Matuszewski, poczem 

obrady zamkaięto. Następne posiedzenie w 

poniedzialek o godz. 10.30. Na porządku 
dziennym głosowanie nad budżetem M-stwa 
Spr. Zagr., a następnie o godz. 11 obrady 

nad emeryturami i rentami, o 12.30 nad 
M-stwem Przcy i.Op. Społ. 
  

Potrzebni 
dwaj 

praktykanci 
lub 

praktykantki 
do sklepu włókienniczego, 

Wileńska 27.     

zwiększono dochody o 200.000 zł. które 

tylko o zbyteczne gesty i o wygodniejsze |- 

     
MAU mA, 

I “ złego 

rzyczyna 

    

Twardy bruk kamianny zniewala do 

tem większego przy <ażdym kroku 

wysiłku. Ten, który rnirno jakiejś do- 
tegliwości zrnuszony jest chodzić, 

ju po kliku krokach odczuwa 

zwląkszony bė! 
Cierpiący na kamianie żółciowe, 

na nerki, nogi i nerwy winni sią 

chronić przed bruteinym wstrzą- 

sem, jakiego e ciało przy 

chodzeniu. Ne zym i najtań* 

szym do tego £ m są obcasy 
gumowe BE ЭОН А 

„BERSON' n'a jest zbytkiem, jest 

nawet tańszy I 
trwalszy Od skóry 

Chód elastyczny 
Sa do- 
rodziejstwo, któ- 

      E 

    
   
   

   

  

rego nie zeci:ce 
pozbawić sią nią 
dy ten kto raz 

2. owa 
“ „Bersona“. 

i i OLA, 

  

  

NA SREBRNYM EKRANIE. 

„Ostatnie dni Pompeji“ 
(Kino Piccadilli). 

Osnuty na tle znanej powieści obrez ten 

bezsprzecznie zaliczyć można do pierwszorzęd- 
nych. Bogata i niebanalna treść, doskonała reży- 

serja, pyszna wystawa, jako też odpowiedni do- 

bór sił aktorskich wprost bez zarzutu odtwarza- 

jących swe role — oto cechy, które na wartość 
tego filmu wpływają. Dodać przytem należy, że 
niektóre obrazy były p przepiękne. Styl bu- 

dowli owego okresu jako też ubiory i pewne 
zwyczaje również nic nie pozostawiają do życze- 
nia. Wybuch Wezuwjusza oddany dobrze, rzeczy- 
wiście ma w sobie wiele tragicznej grozy, a za- 
razem (dla widza bezpiecznego) i wiele uroku. 
Takie filmy nie często Wilno ogląda, Szkoda, że 
film wkrótce schodzi z ekranu, bowiem zobacze- 
nie go szerszej publiczności bardzoby się zalecało. 
Lepsze to o całe niebo od tych banalnych ro- 
mansowych „filmideł*, któremi kina wileńskie nas 
tak zawzięcie obdarzają. 

  

  

  

  

bie całe handlowę centrum, 
nia rolnicza i inne Dzięki b. energicznej 
rektora Bobrowskiego C7. 
Na miejsce 

KOWNO, ATE. 28.1V. W związku z 

dlowemi organ litewskiej federacji pracy 

dzi o ustępstwa gospodarcze, 
ne w Klajpedzie, 

NOWOGRÓDEK, 28.IV (PAT). Dnia 

sześć. drzewa, które zostanie przerobione w 
słane następnie do Gdańska. 

LE BOURGET. 28. 1V. (Pat). Dziś 
rano 0 godz. 5. min. 55 lotnicy polscy | 
mjr. Idzikowski i mjr. Kubala podjęli 

WARSZAWA, 28-IV. (Pat). Zaintere- 
sowanie przygotowanym wParyżu trans- 
atlantyckim lotem Polski wzrasta w 
całym świecie z każdym dniew. Prasa 
dzisiejsza komunikuje szczegóły dotyczą 
ce dwu lotników, którzy mają stanowić 
załogę polskiego samolotu. Obaj mają 
za sobą świetne zasługi historji wojen- 
nej i w żegludze pokojowej po wojnie.     Mir, pilot Ludwik ldzikowski liczy lat 

przybył p. starosta Januszkiewicz i okoliczne strażc pożarne. 

osób koczuje z. całym wyratowanym dobytkiem pod gołem niebem. 

skiego „Ukininkas”, przestrzega delegację litewską, 
wielkich ustępstw i strzegła Litwę, przed ekspansją 

pisze „Ukininkas”—są bardzo wielkie. Chrą oni zrobić 

nizacji i stworzyć na Litwie bazę dla ekspensji swej na Wschód. 

Rząd litewski poczynił już ustępstwa Niemcom w 

pedzie, jednak nic w zamian nie uzyskał. 
przytem starają się wyzyskać swe wpływy politycz- 

otwarcie punktu spławnego z Rosją na rzece Niemen w 

go. Pierwszą firmą rozpoczynającą spław drzewa z Rosji. jest firma Jewelowskiego, 

znanego przemysłowca i b. senatora gdańskiego. 

  

  

     

       

    

LO 
1-ej klasy Polskiej Loterji Państwowej 

są do nzbycia w największym i najszczęśliwszym Kantorze 
w kraju 

„Nadzieja”” lwów, tykstisłań. 

Główna wygrana 700.000 Zł. 
Ponadto wygrane: 

1 na 400.000 zł. = 

SY 

400.000 złotych 
1 „ 300000 zł = 300000 złotych 
2 po 100000 zł. = 200.000 złotych 
2 „ 80.000 zł. = 160000 złotych i 

2 „ 75000 zł. = 150.000 złotych | 

2 „ 170000 zł. = 140000 złotych й 
3 „ 50000 zł. = 150000 złotych ^ 

2 „ 40.000 zł. = 80.000 złotych 
2 „ 35000 zł. = 70000 złotych 
6 „ 25000 zł. = 150.000 złotych 
2 „ 20.000 zł. = 40 000 złotych 

30 „ 15000 г! — 300 000 złotych 
38 „ 10000 2! = 380.000 złotych 
68 „ 5000 zł. = 340000 złotych 

OGC, Ltd: 

Co drugi los musi wygrać |! 

Ogólna suma wygran. około 24 miljon. zł. 

Ceny losów: */4 losuzł. 10.—; */2 losu—zł. 20.—; 14 los—zł. 40.— 

Na zkmówienia wysyłamy natychmiast 
i nasz blankiet P. K.O. na bezpłatną przesyłkę nzleżytości. 

    

   
   losy oryginalne, załączaiąc pla” gry 

  

W tem miejscu wyciąć I wypełnione przesłać nem w liście. 

  

  

Karta zamówień W. K. 
Do „Nadzieji*, Lwów, Sykstuska L. 6. 

Niniejszem zamawiam do lej klasy Państw. Loterji Klasowej: 

.. losów całych 
połówek . 

K ćwiartek |. 
Na!eżytość Zł. .............1::---..- uiszczę 

   

kietem P. K. O., przez Firmę do losów dełą 

Imię į nazwisko 

Dokładny adres. 

        

       

  

Od dnia 30 b. m. 
w. FIRMIE 

Olbrzymi pożar miasteczka Opsa. 
* ‹ (Tel. od wł. kor. z Brasławia). : 

W dn.28 bm. o g. 10 rano, z przyczyn narazie nieustalonych wybuchł pożar 

w m-ku Opsa, pow. brasławskiego. Spłonęło przeszło 50 budynków. a w ich licz- 

oraz szkoła powszechaa, kościół, plebanja, spóldziel- 
akcji ratunkowej szkoły rolniczej i p. dy- 

zdołano zapobiec dalszemu rozszerzaniu się pożaru. 
Setki 
(Sch). 

  

Ostrzegawczy głos prasy litewskiej o Niemcach 
i ich planach. 

niemiecko-litewskiemi rokowaniami han- 

„Dardininkas” oraz organ Związku Chłop- 

aby nie czyniła Niemcom zbyt 

Niemiec. Żądania Niemiec— 
Litwę terenem swej kolo- 

sprawie optantów w Kłaj- 
Niemcy są bardzo twardzi, jeżeli cho- 

Minister Spraw Zagranicznych Łotwy jedzie 
do Kowna. 

RYGA, ATE. 28.1V. Łotewski minister Spraw Zagrauicznych Balotis wyjeżdża 

do Kowna na uroczystości 10-lecia Litwy. 
premierem Woldemarasem w sprawie aktualnych zagadnień politycznych. 

Otwarcie punktu spławnego z Rosją. 

Minister Balotis odbędzie konferencję z 

25 b. m. p. wojewoda nowogródzki polecił 
Świerinowie pow. stołpeckie- 

Firma zakupiła w Rosji 120.000 m. 

miejscowych tartakach na materjał i wy- 

Polski lot transatlantycki. 
15 godzinny próbny lot nad północnem 
i północno - zachodniem wybrzeżem 

Francji. 
37 i jest lotaikiem od 1915 roku. Począt- 
kowo służył w armji rosyjskiej, zmobilizo- 

wany jako słuchacz politechniki w Leodjum, 

poczem w roku 1918 przeszedł do armii 
polskiej i dostaje się do słynnej eskadry 

pułk. Fauntleroy, działającej przez cały 
czas z olbrzymim sukcesem na froncie. 
Za swą działalność na froncie mjr. Idzi- 
kowski odznaczony został krzyżami „Virtu- 
ti Militari“ i „Walecznych“ oraz szeregiem 

Zawiadomienie. 
O. KAUICZ, Zamkowa 8 

zostanie otwarty dział włókienniczy 
z dużym wyborem materjałów bieliźnianych, pościelowych, wełen damskich, 

popeliny, jedwabi oraz UZUPEŁNIONY zostanie już prowadzony dział galante" ji 

: i konfekcji damskiej i męskiej. ° 

    

   

      
   

po Zł. 40.— 

po Zł. 10.— 

po otrzymaniu losów blan- 

pochwał naczelnego dowódzwa. Po wojnie 
ze względu ma wysokie kwalifikacje mjr. 
Idzikowski zostaje instruktorem w Wyższej 
Szkole Lotniczej w Grudziądzu. Następnie 
przeniesiony został do departamentu lot- 
nłctwa w Warszawie. W r. 1924 i 1925 
brał udział w raidach polskich z Paryża 
do Warszawy. Późalej mianowany dowód- 
cą dywizjonu w 1-sym pułku lotniczym, 
odkomenderowany został do misji zaku- 
pów  aeroplanów wojskowych w Ра- 

j ryżu wywiązując się zawsze jak najzaszczyt- 
i niej-z wszystkich powierzonych mu zadań. 

Mir. pilot Kazimierz Kubala był naj- 
lepszym obserwatorem lotniczym w armii 
polskiej. Liczy obecnie lat 35. ukończył 
chemję na Uniwersytecie Krakowskim. Lot- 
nikiem jest od roku 1916, Był uczestnikiem 
bohaterskich wałk pod Lwowem i za służ- 
bę frontową odznaczony został krzyżem 
„Virtuti i poczwórmym krzyżem  Walecz- 
nych”. Po wojnie mjr. Kubala pracuje w 
warsztatach lotniczych, kończy kurs fabry- 
czny w Paryżu, a następnie już jako przy- 
gotowaaie do lotu  transatlantyckiego kurs 
nawigatorów morskich w Brest. 

Do polskiego lotu zakupiono i przy- 
gotowano specjalny olbrzymi płstowiec 
o silniku Lorraine Ditrich o sile 650 ko- 
ni parowych. Płatowiec mu nazwę 
„Orzeł Biały”. 

   
   
   
       

  

   

  

Walne zebranie członków Syndykatu 
Dziennikarzy: Wileńskich, 

Walne zebranie członków Syndykatu Dzien- 
nikarzy Wiłeńskich odbędzie się we wtorek dnia 
1-go maja 1928 r. o godz. 5-ej popoł. w lokalu 
Stowarzyszenia Urzędników Państwowych przy ul: 
Jagiellońskiej Nr. 7, ll-go piętro z następującym 
porządkićm obrad: : 

1) wybór dwóch delegatów na zjazd Syndyka- 
tów Dziennikarzy w Warszawie mający s'ę odbyć — 
w dniu 3-go maja. { 

: 2) sprawa połączenia się Syndykatu Dzien” || 
nikarzy Żydowskich z Syndykatem Dziennikarzy _ 
Po, > A $ 4 

ybór nowego Zarządu Syndykatu Dzien* 
nikarzy Wileńskich. AA ESY "AD 

Wrązie braku kompletu następne walne ze” | 
branie prawomocne bez względu na obecnych 
odbędzie się w tym samym dniu o godz. $ m. 30 
popołudniu.  
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śnienia. - 

-.robotnym. ! 
 Wilną postanowił przyjść z pomocą wszystkim 
- tym bezrobotnym, którzy w myśl ostatnio wyda- 
nego zarządzenia Ministerstwa Pracy i Opieki 
opolecza wyeliminowani zostali z akcji pobiera- 

- nia 
‚ morządowe na podstawie porozumienia się z U- 
fzędem Wojewódzkim i Państwowym Urzędem 

- Pośrednictwa į 
rejestrację bezrobotoych wymienionej wyżej ka- 
 tegorji. Rejestracja ta ma na celu sporządzenie 

- miejskich. 

godz. 6 wiecz. w sali konferencyjnej Magistratu 
_ (Dominikańska 2) odbędzie się przy udziale przed- 

stawicieli Wydziału Opieki Społecznej Urzędu 

‚ sklego. W lokalu Rady Opiekuńczej Kresowej, 

S P. P. S. lewica przystąpiła do organizacji w Wil- 

mydła. 

-. nę 1 żaden strajk w wymienionych zakładach nie 
„. miał miejsca. : 

"nakład jednodniówki 

- daiówce artykułu wstępnego p. t. „I-szy maj”, w 

stępstwa przewidzianych w art. 129 

' Wczeraj około godz. 2 pp. przed urzędem woje- 

„rym w myśl rozporządzenia władz Ministerjalnych 
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ki a TTT TC TTT TT LTC TK 

Uwaga! 
W Cyrku „COLOSSEUM“, tylko dziš, w niedzielę 29 kwietnia 

o godz. 4 pop. ostatni gościnny występ Światowej sławy 
Pozatem cały program artystyczny. Dzieci, uczniowie i żołnierze płacą połowę. 

Wieczorem 6 godz. Sej dalszy ciąg walki 
TTT UDA ITT TTT TTT OT TTT TTT TT OO OO TTT TTT IIX 

KRONIKA. 
  

      

Dziž: Piotra M. 
Niedziela] fuyro: Katarzyny S. 
29 Wschód słońca—-g. 4 m. 12 

kwetnia.j Zachód | £.19 m. 10 

METEOROLOGICZNA. 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
psd U. S. B. z dn, 28. IV. b. r. Ciśnienie 

średnie w milimetrach 769. Temperatura średnia 
+16° C. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
JĄCY, wschodni. Pogodnie. Minimum na dobę 

+6* C. Maksimam +- 19 ©. 
Tendencja  barometryczna — spadek ci- 

MIEJSKA. 

— 5 przychodzi z pomocą bez- 
ak się dowiadujemy, Magistrat m. 

zasiłków doraźnych. W tym celu władze sa- 

Pracy postanowiły przeprowadzić 

wykazu bezrobotnych, którzy w pierwszej kolejce 
zostaną przez Magistrat zatrudnieni na robotach 

W związku z powyższem w dniu 5 maja © 

Wojewódzkiego, Pośrednictwa Pracy i Magistra- 
tu konferencja w sprawie ustalenia plonu zatrud- 
niania bazrobotnych, na którą zaproszono również 
2 przedstawicieli ze strony robotników zatrud- 
nionych na robotach miejskich i 2 przedstawicieli 
ze strony bezrobotnych. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

- Zarząd Komitetu „Chleb dzieciom | 
zwołuje walne zebranie w dniu 30 kwietnia o 
ok. 6 1 pół wiecz, w małej sali konferencyjnej 
rzędu Wojewódzkiego i zaprasza na nie wszyst- 

kich członków i sympatyków Komitetu. Porządek 
dzienny: 1) Zagajenie, 2) Odczytanie protokółu 
ostatniego posiedzenie, 3) Sprawozdanie z dzia- 
łąlności i kasowe, 4) Sprawozdanie Komisji Re- 
wizyjnej, 5) Wybór zarządu, 6) Wybór Komisji 
Rewizyjnej, 7) Wolne wnioski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

„ias Odczyt o Wilnie p. Zygmunta Turczyń- 

Żygmuntowska 22 w dniu 29 kwietnia r. b., o 
godz. S-ej p.p., zostanie wygłoszony odczyt przez 
p. Zygmunta Turczyńskiego na temat: „Wilno, je- 
go rozwój historyczny, znaczenie polityczne kul- 
tury 1 literątury"„ Odczyt będzie ilustrowany 
praežroezami. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Organizacja związków zawodowych. 

nie Związku Zawodowego robotników fabryk 

. Zatarg w Zaktadach Grzegorzewo. W 
związku z notatkami kronikarskiemi jakie się u- 
kazały w prasie miejscowej o strajku na podłożu 
ekonomicznem w Zakładach Grzegorzewo pod 
Landwarowem — dowiadujemy się ze źródeł mia-. 
rodajnych, iż wiademošci te są grubo przesadzo- 

Prawdą natomiast jest, iż pomiędzy dyrek 
cją zakładów, a a podburzonych robotników 
z. zatarg na tle zwolnienia jednego z robot- 
ników, 

Obecnie zatarg ten został już zlikwidowany. 
у — Konfiskata. Z rozporządzenia Starostwa 
Grodzkiego w dniu wczorajszym skonfiskowano 

p: „ „Sprawa Zawodowa”, 
wydanej przez lewicę P. P. 5, Koenfiskatę zarzą- 
dzono za umieszczenie we wspomnianej jedne- 

którego treści władze dopatrzyły 2 a prze- 

— _ Nowa demonstracja bezrobotnych. 

wódzkim zebrało się około 60 bezrobotnych, któ- 

zostało wstrzymana z dn. 15 kwietnia r. b. wy» 
pam zapomóg doraźnych. Wysłaną przęz bezro- 

Kursy języka litewskiego. 
Zapisy przyjmują się codziennie za wyjątkiem świąt od godz. б-е] 

do 9-ej wieczorem w lokalu kursów przy ul. Filipskiej 12 (gimnazjum 
| litewskie). Opłata (wraz z wpisowym) 15 zł. miesięcznie. 
| Informacyj udziela się od 6—9 wieczorem w lokslu kursów. 

Zajęcia rozpoczną się 1 maja r. b. o godr. 6-ej wieczorem. 

Kierownik kursów ANTONI WAŁA JTIS. 
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19.00, Gazetka radjowa,   otnych delegację przyjął zastępca naczelnika 

   ASTA r ra) 

PROSZEK OD BOLU. GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINA 
i 

1 
AE S ы 
bi) 

USUWA NAJSILNIEJSZ. 

< 
T       
„Np. OWY 

  

   

  

      
     

      
  )'..00420000006000000606000056| 

Uwaga! 

izyllera-$zkolnika, 

  

)
0
 0
9
0
0
2
2
0
 4 

1
1
1
1
 

francuskiej. Szczegóły w programach. 1333) 
        

wydziału Pracy i Opieki Społecznej p. Trocki. 
który wyjaśnił, iż wkrótce Magistrat wileński o0- 
trzymą dodatkowe kredyty na zatrudnienie Бет- 
robotnych. Po otrzymaniu tego oświadczenia Бет- 
robotni rozeszli się, 

NADESŁANE. 

| KEY Willa „Białej Róży” 
ordynuje jak zwykle 

Dr. JULJAN ARONSON. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta* na Pohulance. Daisiej- 

sza popołudniówka „Eros i Psyche", Dziś o 
godz. 15 m. 30 po cenach zniżenych, przedstawie- 
nie poputnena powieści scenicznej w 7.miu roz- 
działach J. Żuławskiego „Eros i Psyche”, z udzia- 
łem pełnego zespołu Reduty. Przedstawienie roz- 
pocznie się punktualnie © oznaczonej godzinie 
ze względu na przedstawienie wieczorowe „Piaka*. 

— „Ptak, Dziś o godz. 20-ej, po raz 6-ty 
komedja w trzech odsłonach Jerzego Szaniawskie- 
go „Ptak“ х ]. Osterwą w głównej postaci, 

— Jutro „Ptak*. 
— Przedstawienie popularne „Eros I Psy- 

che”. We wtorek, o godz. 19:ej po cenach naj- 
niższych przedstawi*nie popularne dla najszer- 
szych warstw, zorganizowane przez Zw. Zawodc- 
we m. Wilna, sztuki J. Żuławskiego „Eros i Psy- 
che*. Pozostałe bilety nabywać można w dniu 
przedstawienia w kasie teatru od godz. 16-ej. 

Е Nowošč w Reducie. W czwartek w Dniu 
Święta Naredowego zespół Reduty przedstawi po 
raz pierwszy na tzecz P. M. Szk. komedję oby- 
czajową w trzech odsłonach J. Korzeniowskiego 
p. t. Wąsy i peruka”, 

— Teatr Polski sala „Lutnia*, Występy 
Jadwigi Smosarskiej. Dziś o godz. 8-ej m. 30 
dowcipna aktualna komedja Fodora „Małgorzata 
z Navarry* z p. Jadwigą Smosarską w roli głównej. 

— Jutro w poniedziałek Jadwiga Smosarska 
wystąpi w dramacie Szyllera p. t. „Intryga i miłość”. 
Widowisko to jest dozwolone dla młodzieży. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś wyjąt- 
kowo o godz. 3-ej popoł. po raz ostatni w sezonie 
grana będzie sztuka Tołstoja i Szczegolewa „Spi- 
sek carowej“ (Rasputin), 

— Daisiejszy koncert Józefa Śliwińskiego 
w sali Teatru Polskiego zapowiada się niezwykle 
ciekawie. Wspianiały program w wykonaniu zna- 
komitego pianisty będzie stanowił atrakcję dla 
prowdziwych miłośników muzyki. 3 

Początek koncertu o godz. 6-ej popoł. punk- 
tualnie. Bilety w kasie Teatru Polskiego od godz. 
11-ej rano do 9-ej wiecz. _ 

— Sala Klubu Handlowo-Przemysłowego 
(Mickiewicza 33-a). Dnia 4-g0 maja r. b. odbę- 
dzje się koncert uczniów i uczenic prof. T. Air- 
szowiczą, 

Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety w księ- 
garni „Lektor*. Dla p.p. członków Klubu w kan* 
celarji Klubu. 

Radjoe. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELA 29 kwietnia. 
B ua, nabożeństwa z Katedry Wi- 

S e . 

12.00. Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu, hej- 
nał z wieży Marjackiej w Krakowie, komu- 
nikat meteorologiczny, 

12.10, Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
_ monji Warszawskiej. : 

14.00. Transmisja odczytów rolniczych z Warszawy. 
15.00. Transmisja z Warszawy komunikat meteo- 

rologiczny. ‚ 
15.15. Transmisja koncertu symionicznego £ Fil« 

harmonji Warszawskiej, 
18.10. Odczyt w języku litewskim wygłosi Jėzei 

-„Kraunajtis, 
18.35. „Matka Boska w poezji polskiej* odczyt z 

de „Literatura" wygłosi dr. Stanisław ©y- 
wińs | - 

е 

19.25, Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.30. „Romantyzm Wileński” odczyt z działu „Н!- 

storja" wygłosi rektor U. S$. B. pręf. Stani» 
sław Pigoń. - A 

20.20. Transmisja z Warszawy. „Chiny ich prze- 
szłość i teraźniejszość” V odczyt wygłosi 
prof. Bohdan Rychter. 

20.20. Transmisja z Warszawy. Koncert wspólny 
stącji Warszawa i Kraków. 

22.05. Komunikaty P. A..T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni 

„ „Gastronomja* w Warszawie. 

Wszystkich, 
ktoby wiedział 0 miejscu za- 
mieszkania Stefana  Kryzałki, 
lat 32, syna Jana i Marji, o- 
statnio zamieszkałego w 1927 
roku we wsi Wehuwce, gm. 
Martynów Nowy, powiatu Ro- 
hatyńskiego, uprzsza się o po- 
danie intormacvj do Konsysto- 
rza Ewangelicko-Reformowane- 

o A są 

ь4 

  

  

| Palta gum. od zł. 21—, ka 
Czapki od zł. 2.50. PCENY STAŁE.   

  

- Wykwintne PALTA 
gabardynowe i gumowe 

najnowszych fasonów, najlepszej jakości. 

KAPELUSZE i CZAPKI 
pierwszorzędnych fabryk, ostatnich fasonów 

oraz futra i żakiety po tanich W strojenie. UI. Mickiewicza wszelkie cenach. 

„SKLEP FUTER i KAPELUSZY 2 pokikija “ 

Н. SWIRSK z No - posady konduktora autobu- 

usze męskie od zł 

go w Wilnie, ul, Zawalna 11. | 
1355 

różne meble 
| Kupię używane i 
materace włosiane lub włos 

Wileńska 6 M. 6. szzó 
Pianina 

do wynajęcia.  Reperacja i 

  

sowego lub ekspedjenta. 
Mogę złożyć kaucję. Łask. 
ołerty proszę nadsyłać do 

‚ 1.— 

1365 

|| tu nie dała. i 
|| skłonny do boksowania przeciwników, 

  Administr. „Kur.Wil.“ 1271-1 

KURJER_WILENSKI 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Sztekker—Orłow bez rezultatu. Proha- 

||ska postrachem turnieju. Poschof poko- 
nał Wiilinga. | 

18-ty wieczór turnieju rozpoczął się walką 
Sztekkera z Orłowem. która po 20 min. rezulta- 

Orłow, jak zawsze rylujący SIĘ i 
ztekker 

natomiast zrównoważony i umiejętnie odparowu- 
jący ciosy. 

Szczerbiński w walce amerykańskiej poko- 
nal w 4 min. Huberta. 

W bardzo szybkim temzie prowadzili wal- 
kę zarówno Czech Prohaska jak i Budrus. Pierw- 
szy wkładał w walkę tak nadmiar niespokojnego 
temperamentu, iż zasłużył sobie na owację ludzi 
gwiźdżących. Pocieszył się jednak już w 18 min. 
powalając Budrusa ruladą na obie łopatki. 

Gdy Prohaska wracał do garderoby rzucił 
się z pięścizmi na Poschofa, który głośno pro- 
testował przeciw brutalnej metodzie walki Pro- 
haski — dopiero interwencja Pineckiego i arbitra 
rozbroiła powaśnionych zapaśników. Sędziowie 
za tą nadprogramową walkę ukarali 25 zł. grzyw- 
ną Prohaskę, 

Przy żywym współudziale publiczności, to- 
czyła się emocjonująca walka dwóch kolosów, 
Poschofa z Willingiem. 

Gwałtowny temperament Willinga od czasu 
do czasu szukał ujścia w gestach, nie zalecanych 
przez podręcznik dobrego tonu atletycznego. W 
każdym razie okazał się on bardzo poważnym 
przeciwnikiem i rozwinął poważne walory atle- 
tyczne. : 

W 22 min, w chwili, gdy Willing zaczął 
okładać przeciwnika i arbiter chciał walkę przer- 
wać, by dać Willingowi ostrzeżenia, Poschof z 
podwójną zaciekłością zastosował „bras roules” 
rzucając Willinga na łopatki. Willing protestował, 
gdyż w chwili ataku Poschofa rozmawiał z arbie 
trem, jednak nikt go nie słuchał. 

Dziś, w niedzielę walczą: amerykańska 
Szczerbiński—Poschof, Prohaska—Sztekker i 2 de- 
cydujące Budrus—Petersen i Orłow—Willing. 

Parlamentarne sprawozdanie 
najprzyjemniej się czyta przy 

szklance F p 

herbaty © © 
która kojąco wpływa na system 

nerwowy. 1230   

  

Oczy całego kulturałnego świata zwró- 
cone będą na uruchomić się mającą w ro- 
ku b. w Kolonji w czasie od maja do paź- 
dziernika wystawę prasy. | 

Prasa polska będzie reprezentowana 
godnie we własnym „Polskim pawilonie o 
czem dokładnie donosi „Presse Mitteilurg" 
z dnia 10 lutego. 

Doceniając należycie charakter i zna- 
czenie tej wystawy, Ministerstwe Soraw 
Zagranicznych wydelegowało do Kolonii 
swego przedstawiciela p. St. Jarkowskiego. 
profesora Wyższej Uczelni Dziennikarskiej 
w Warszawie, a na cały czes trwania wy- 
stawy zostanie mianowany komisarz. Ko- 
lonia stanie się w tym okresie międzyna- 
rodowym punktem zbornym licznych rzesz 
zainteresowanych osób, które przybędą z 
całego świata, by podziwiać gigantyczną 
twórczość prasy i ten przemożny wpływ, 
jaki ona wywiera niema! na wszystkie dzie- 
dziny życia ludzkiego. 

Według informacji udzielonej nam 
przez p. inż. A. Kawenoki, tutejszego przed- 
stawiciela fabryki silników „Deutz“ w Ko- 
lonji, fabryka ta czyni gorączkowe przygo- 
owania celem umożliwienia odwiedzającym 
wystrwę dokładniejszego zapoznania się z 
olbrzymią produkcją fabryki, wynoszącą 
miesięcznie—silników na 21000 km. 

Bardzo ciekawem będzie odwiedzenie 
tej fabryki w której w 1777 r. zbudowany 
został pierwszy czterosuwowy silnik przez 
Mikołaja Otto (założyciela fabryki „Otto- 
Deutz") wynaleziony. 

Na samej wystawie demonstrowany 
będzie silnik Diesel-Deutz o sile 300 KM. 
bez sprzężarki, bezpośrednio połączony z 
prądnicą, która zasila prądem maszyny 
drukarskie „Kolnische Zeitung". 

Na czas trwania wystawy udostępnio- 
ne zostanie szerokiemu ogółowi muzeum- 
fabryczne, gdzie szczególną uwagę i zacie- 
kawienie wzbudza pokaz rozwoju silnika 
spalinowego, począwszy od prymitywnego 

BZAŁAU 

  

Mitzynarodowa Wystawa Basowa w kuj „rog. 
silnika cztero-suwowego aż do silnika—dni 
ostatnich. 

Powszechnie jest wiadomo, 1ž fabryka 
Deutz jako istniejąca od przeszło 60 lat 
jest pierwszą, najstarszą i największą ta- 
bryką w Świecie produkującą silniki spa- 
linowe. 

Nawet dla niefachowca jest bardzo 
pożądanem oglądanie takiej specjalnej fa- 
bryki, zby dowiedzieć się, w jaki sposób 
wytwarza się silnik, który wkroczył do 
wszystkich gałęzi życia gospodarczego. 

Codziennie od 11 do 1 p. p. dana 
będzie możność szerokim zainteresowanym 
masom oglądania tabryki. 

Na otrzymanie bezpłatnych kart wstę- 
pu można jeszcze obecnie zapisywać się u 
p. inż. A. Kawenokiego (Wielka 66). | 

Płac wystawy leży w śródmieściu o 
koło Renu. 

Silniki Deutza są u nas również bar- 
dzo rozpowszechnione o czem Świadczy 
fakt, iż elektrownie miejskie w Kobryniu, 
Prużanach, Święcianach, Głębokiem, No- 
wogródku iin. miastach, zaopatrzone są w 
bezkompreserowe silniki Diesel- Deutz. 

Fabryki, które mają w pobliżu tani 
opał drzewny lub torf ustawiają silniki na 
gaz Ssany z tego opału. 

Należy zaznaczyć, iż znane fab 
tektury „Rajówka” p. Bohdanowicza i Ś-ki 
Akc. Olkienicka Tekturownia i Tartak" 
yt takiemi silnikami Deutza o 236 

i 330 KM., przytem wykorzystuje się cie- 
pło od silników na suszenie tektury, co 
nic nie kosztuje. : 

Do każdej fabryki, niezależnie od te- 
go, do jakiej gałęzi przemysłu ona należy, 
może być zastosowana najtańsza siła sil- 
nika Deutz tembardziej, że się daje wyko- 
rzystać ciepło dla suszenia, Ogrzewania, 
otrzymania gorącej wody i pary dla łaźni, 
pralni i t. p. Lecz niestety, dla zmoderul- 
zowania przemysłu wszędzie odczuwa się 
brak funduszów. 1 

7 Фа'ЬРЪА'Р A> 

TRZECH WIESZCZÓW X 
MICKIEWEICZ,$ŁOWACKI KRASIŃSKI 

Zachęceni niezwykłem powodzeniem naszego wydania 
dzieł zbiorowych WIKTORA HUGO, postanowiliśmy 

ło; czego w żadnej bibijotece braknąć nie może; 
to; co w literaturze polskiej najważniejsze; 

dać czytelnikom 

to; co każdy Polak znać i mieć musi; i to; co stanowi najwyższy wziot ducha polskiego; ® to; bez czego niema Polski — mianowicie: 2 

Bibljoteka Arcydzieł Literatury przystępuje do druku pełnego, 

DZIEŁA TRZECH WIESZCZÓW | 
oparte” 

go na krytycznie ustalonych tekstach, dostępnego dla każdego wy- 
dania dzieł wszystkich 

MICKIEWICZA, SŁOWACKIEGO i KRASIŃSKIEGO 
pod redakcją Prof. dr. Manfreda Kridla, Docenta Uniw. Warsz., 

z przedmową Boya-Żeleńskiego 
Chcąc udostępnić najszersz 
dzieł TRZECH WIESZCZÓ 
egzemplarzy pełnego wyd 

i Krasińskiego bezpłatnie. 

ym rzeszom czytelników otrzymanie 
W, postanowiliśmy rozdać większą ilość 

ania dzieł Mickiewicza, Słowackiego 

Każdy z czytelników niniejszego pisma, który w ciągu 8 dni nadeśle. 
pod adresem 
Warszawa, Boduena 1, niżej załączony kupon, 
pełne wydanie dzieł Trzech Wieszczów. Wysył 
w kolejności zgłoszeń; 

BIBLIOTEKI ARCYDZIEŁ LITERATURY, 
otrzyma bezpłatnie 
kę uskutecznia się 

jedynie jako zwrot kosztów ogłoszenia i opa- 
kowania pobieramy 60 gr. od tomu. 

Wydanie obejmie 36 TOMOW (OKOEO 6000 S TRON) na które 
składać się będą m. 

i ADAM MICKIEWICZ: 

$ULIUSZ SŁOWĄCKI: 

| ZYGMUNT 

BIBLIOTEKA 
ARCYDZIEŁ 
LITERATURY 

 WARSZĄWA, BODUENA 1 

  

in. następujące utwory: 
Ballady i romanse, Dziady, Grażyna, 
Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, 
Księgi pielgrzymstwa, Literatura sło- 
wiańska, rybuna łudów it. d. | 
Beniowski, Balladyna, Lilla Weneda, 
Anhelli, Kordjan, Ksiądz Marek, 
Sen srebrny Salomei, Król-Duch, 
Mazepa, wiersze drobne, powieści 

# 

KRASINSKI: ® 
poetyckie, proza mistyczna i t. d, 
Nieboska komedja, Irydjon, Psalmy, 
liryka, filozofja, polityka i t. d. 

YMM 

Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie 
dzieła Trzech Wieszczów 
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DZIŚ ostatni dzień! Arcydzieło, którego oczekuje Wilno!  Najpopularniejsza osobistość, kobieta 
najpiękniej zbudowana, za którą szaleje dziś cały świat, czarna królowa Paryża, której posągowa nagość 

jest przedmiotem zachwytów, twórczyni charlestona — mulatka 

JÓZEFINA BAKER 
kich i najbardziej egzotycznych 

zakątków świata p. t. 

Kino-Teatr 

„ALIOŻ” 
ul. Wileńska 38. 

ukaże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na 
tle olśniewających przepychem wielkich muzyc-hallów parys- 

„Czarna Venus“ w specjalnie dla riej opracowanym 
przez popularn. pisarza mistrza ero- 

tyzmu MAURYCEGO DEKOBRY. 
Film ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 1363 

JUTRO PREMJERA! 120 minut huraganowych wybuchów wesołości! Dwaj najwięksi 

wesołkowie Świata, królowie humoru w swej najnowszej arcykomedji prod. 1928 r. p.t. 

Pat, Patachon i Wieloryb. Pat zakochany! 

Patachon jako triumfujący Don Juan.  Imponująca wystawa! Orkiestra z Jazz- 
Bandem. Dla młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4, 6, 8.i 1074. 1366 

DZIŚ! 3 GWIAZDY EKRANU 

Paul Wegener, Iwan Petrowicz i Alice Terry 

Kino-Teatr 

HELIOS" `э› 

ul. Wileńska 38.   
KINO R sk ` : 

e * EEE UPIORNE OCZY Dzieje p: a ety, Auga Tenai 
szym filmie w przeddzień ślubu przez czarnoksięż- 

„Polonja świata nika, oddającego się studjom czarnej 
magji celem którego jest sztuczne stworzenie życia ludzkiego, do czego potrzebna mu jest krew 
serca niewinnej dziewczyny i zmusza ją być w jego ręku bezwclnem narzędziem. Początek o g. 4-ei. 

Ostatni seans 10.30. 1362 

„Ostatnie dni Pompei” 
2 serje, 18 aktów (całość w jednym programie). W rolach główn. — potentaci ekranu: 
BERNARD GOETZKE, MICHAŁ WARKONYI, hr. RINA de LIGUORO i MARJA 
KORDA. Emocjonująca, pełna dramatycznych momentów, akcja! Niebywały przepych wystawy! 
Mistrzowska reżyserjal Rekonstrukcja Pompei wraz ze słynnym cyrkiem! Waiki giadjstorów! A 

Mickiewicza 22. 

Najmonumental- 

niejszy film świata! KINO 

„PIGbADIŁkY” 
UL. WIELKA 42. 

ny wybuch wulkanu i trzęsienie ziemi! Część zdjęć w kolorach naturalnych. 

Dziś nadzwy- siad Skandal w Petersburgu "um; "" KINO 
46 | Dramat monument. w 10 akt. osnuty na tle życia ros. arystokratów. Obraz ten przewyższa 

swą doskonałościa, wystawą, grą—obrazy „Białe noce" i „Hotel Imperjai". W roli hr. Hel. 
„ Orłow—IRENA RICH, pulkownika—M. Wawicz, Aleksandra—Convay Tearle, damy 
ul. Mickiewicza 11.| z półświata JANE WINTON. Początek o godzinie 1-ej. 1368 

Od da. 25 do 29 kwietnia r.b. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film historyczny 

© (Maksymiljan von Habsburg). Dramat w 10 akt. osnuty 
ąd Boży na tle powieści Charles Major'a, p. t. Solanda, W roli 

główn.: genjalna MARJON DAVIES. Nadprogram: „BU- 
JANIE w OBŁOKACH* w 1 akcie. W poczekalni koncerty-Radjo. Orkiestra pod dyr. 

p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Ceny: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

Następny program: „ZNAK LORRY“. 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

Rekordowy film produkcji krajowej | Dziś i dni następnych I й 
(Pieśń miłóści). Współczesny dramat salonowy Kino Kolejowe 

“ i R DOW A A ` A w 12 akt. wedł. głośnej powieści Hel. Mniszek. 

„Ognisko Ę W.rol. gl.: J. SMOSARSKA, J. WĘGRZYN iin. 
(obok dworca | Początek o g. 5, w niedziele i święta o 4. Ceny miejsc: Ii II—1 zł., III—75 gr., kupon do Iožy—1.40. 

kolejowego). | UWAGA: W kancelarji „Ognisko* przyjmują się zapisy do „Kółka Operowego Młodzieży 
1216-7 

TDS BD 

„Kursy kierowców samochodowych 

Stowartyszenia Techników Polskich w Wimie ul. Ponarska 55. 
G RU p A X X kandydatów na kierowców samochodowych 

rozpocznie zajęcia dn. 2 maja r. b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12 do 18 przy ul. Ponarska 55. 

CADCZDKAWIACXDCIDOLOLIA 

ZAWIĄDOMIENIE 
Biuro Techniczno-Handlowe i Robót Inżynieryjnych 

St. STOBERSKIEGO zie Mickiewicza Nr. 9 

zostało przeniesione na tę samą ulicę MICKIEWICZA Nr. 27 
gdzie nadal bez przerwy prowadzi budowę i przebudowę młynów, przeprowadza pomiary siły 

wodnej, instaluje turbiny i dostarcza wszelkie maszyny do młynów. 

Diazowe maszyny W prędkim czasie nadejdą na skład. — 

Specjalne laboratorium 
dla amatorów fotografów „Rembr andt' : 

Wilno, ul. šw. Jafiska 6, m. 2, telef. 12-88. 
Wywoływanie, kopiowanie, powiększanie pod kierownictwem 
spzcjalisty fotografa. Tanie i dobre wykonanie. 994-8. 

gOGOOOOOBIOGOGCOOCOCO 
Najlepszy Dessert na poczekaniu 

SURE DESKAOMI „JULEMATTE* 
$ Najtaniej! bo wymaga tylko nieco 

© 

pod kier. p. M.. Worotyńskiego. 

    

=
=
 

    

     

  

     = TAS 22 

OGŁOSZENIE. 
Inżyniera — mechanika na stanowisko 

nauczyciela technologji mechanicznej w szkole 

budowy maszyn w Grudziądzu poszukuje Mi- 

nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

  

' powołaniem się na osoby, które mogłyby zło- 

60
06
 

| nictwa Z; owego Warszawa, Hoża 88. nictwa Zawodoweg " o 

60
 

wrzącej wody. 
  

   

  

Akcja rozgrywa się w 3 częściach świata! | 

Publicznego. Podania z odpisami świadectw i Ę 

żyć referencje, nadsyłać do Departamentu Szkol- į 

  

KAURIER NMILĘENSKI 

   

  

   

  

   
    

         
    
     

    

Najlepsze Teodolity, 

niwelatory 
instrumentų astrolabje, 

goniometry 

(GODEZYJNE: planimetry 
i cte: 

powszechnie 
znanej firmy lustai UGIDE, DKEZNO, 

również TAŚMY MIERNICZE i RULETKI w WIELKIM WYBORZE 
tylko w fabrycznym składzie optyczno: okulistycznym 

Dominikańska 17, telefon 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r..) 

  

RAKIETY, PIGK, PANTOFLE | 
tenisowe oryginalne angielskie 

firm SZLARENGER, Spalding, Bussey, 

szwajcarskie firmy Sztauba 
oraz innych firm otrzymał w wielkim wyborze 

NA RATY 

DOM SPORTOWY 

CH. DINCES 
B «Wilno, Wielka 15, tel. 10 46. CENY KONKURENCYJNE. 

  

  

      

    

  

Wszyscy już przekonali się, 
że fotograficzne aparaty z objektywami 

SĄ NAJLEPSZE 

  

SKŁAD FABRYCZNY 

„OPTYK RUBIN“, Wilno 
ul. Dominikańska 17, telefon 10—58. 
Najstarsza firma w kraju (ezzyst. do 1840 r.). 1359 

W sezonie LETNIM 
Ameryka, Indje, Japonja i cała zachodnia Europa noszą tylko 

# 
2 DZE ZAC ZY. ka | 

PANTOFLE LETNIE ‚ Ax 
12 rozmaitych kolorach i najmodniejszych fasonów. 

(Ze stemplem „BATA% na każdej parze) 

PO ZA KONKURENCJA! — : — TANIO i ELEGANCKO! 
WYKWINTNE i WYGODNE 

Do nabycia we wszystkich wiłeńskich sklepach obuwia, 

Specjalne białe luksusowe OBUWIE TENISOWE 

WILNO, SPRZEDAŻ B. RIMINI, pudnicia 6 tel 12-20. 
a OOOO 

  

  

  

     

DAMSKI 
i MĘSKI 

  soi     TIT   

  

: NAJSMACZNIJ, || © OGŁOSZENIE. 
о a NAJZDROWIE JJ, 2 Nauczyciela języka polskiego i historji 

© NAJPOŻYWNIEJ, © poszukuje Ministerstwo Wyznań Religijnych 

e b : ‚ © i Oświecenia Publicznego. Podania z odpisami 

© duktów | ozystadajci Pro” ©), świadectw i powołaniem się na osoby, które 

O ч Pe AA ©' mogłyby złożyć referencje, należy nadsyłać do 

$ Zakład „AQUASAN*. GJ, Departamentu Szkolnictwa Zawodowego, War- 

о101015 @@@@@@@@@@@@99_(@ szawa, Hoža 88. 1356.659 

PENSJONAT 2 ° 1505 

„UROCZE WERKI* „т Laboratorjum 
pokoje z całem rzy 4 i. a Abramowicz | R Henigsberg 

Table d'hóte. Otwarcie 15 maja 1928 roku. Z: gząd ANALIZY krwi, moczu, plwocin i t. d. 
, , w-Wiłnie, ul. Dąbrowskiego 10, m. 4. х в 

1307-1 Helena Pietkiewicz powa. ul. Mickiewicza 4 — Wilno — ul. Szopena 8. 

Perlmutiera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlep- 
A i  najwydatniejszą 
farbą do 

WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE i DOS- 
TĄWCY WOJSKOWI!! 

Kawę zbożową świeżo mieloną 
najlepszej jakości luzem i w opakowaniu 
poleca Wytwórnia artykułów gospodarczych 
„ENWU* Nauma Wajnsztejna, Wilno ul. Trocka 9 

Tel. 500 1367 

bielizny, wapna 
i celów malarskich. 

Odznaczona na Sta- 
wach w Brukseli, Med- 
jolanie i Paryżu złotymi £ 

medalami. = 
Wszędzie do nabycia.     

  

| оо to wynajęcia | 

      

Nr. 91 (1144) 

SWÓJ DO SWEGO! 
Rodacy! Nie zapominaj- 
cie o polskim składzie 
aptecznym Władysława 
Trubiłły, Ludwisarska 12, 
róg Tatarskiej. Perfumy 
na łuty. 48 zapachów. 

1300-0   
EEE EEE EEE 

| KDŹLĘTĄ-=="* 
| saaneńskiej (capy) Śliczne 

do rozpłodu, SPRZEDAJĄ 
SIĘ zaraz. Kolonja Kole- 
jowa, E. Sipowicz obok 

Szkoły. 1348-1 
| O | |>| > | >| >|0> |>| © |-© | 

|4—5 pokoi z kuchnią i 
| wygodami natychmiast po? 

szukuję. Oferty sub. „zaraz“ 
do Administracji niniej- 

szego pisma. — 1353-1 

112 pokoi 
zaraz do wynaięcia, ulica 
Wielka 15, Można rozdzie- 
liė na 2 mieszkania. Do- 
wiedzieć się na miejseu lub 
u dozorcy. 1308-0 

МЕЬЕ 
najtaniej nabyć 

można W D. £. 

M. Sikorski | $-а 

a. Zawalna 30. 
1218 

cały dom na dwie PY 
z wygodami gospodarczemi, 
100 m. od szosy Niemen- 
czyńskiej i 12 klm. od Wil- 
na, przy domu rzeka. Za- 
ścianek „ZACISZE*, Ignai 
Sadowski, na umowę godzi 

320-1 

sera lifewskiego 
pełnotłustego i półtłustego oraz 
pów, prawdziwych na sznur- 
ach i krajanych na stałą do- 

stawę w poważniejszych ilo- 
ściach, poszukuje poważna iir- 
ma handlowa. erty z ceną 
i warunkami dostawy oraz 
sprzedaży składać: „Kurjer Wi- 

leński* pod „Ser litewski”, 
1252-3 

" Akuszerka 
Marja Brzezina 

przyjmuje od Orano do 7 w. 
ul Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 692 

Dr. Kenigsherg 
CHOROBY WENERYCZ- 

  ny nie określam.     

й 

  

  

NE i SKÓRNE. Przyjmuje | | 
9—12 i 4—8. 

Mickiewicza 4. Tel. 1090. мава е 1е 0 
DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMALER 
Choroby: weneryczne i 
skórne. 

słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 

skiej 10—2 i 4—7. 691 

(otówkę przyjmujemy na wy- 
sokie oprocentowanie, 

zabezpieczoną złotem i sreb- 

Elektroterapia, | 

rem, odbiór lokst matychmia- || 

w. LOMBARD 
Plac Katedralny, 
tel. 14-10 wydaje bez ograni- 
czenia po na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów, mebli, 

Biskupia 12, 

obrazów, fortepianów, automo | й 
bili i różnych towarów. 1332-2 
  

ZEGARKI oaza 
NAJTANIEJ 
WYSZOMIRSKI, ze? 

ster firmy A. Rydlewski, 
Ino, Ostrobramska 13.     
  

1100 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”, 
  

lodz: 9—83 pąroł. Naczelny redaktor przyjmuje od-2—3 Redakcja | Adminiztracjz Jagiellońska 3, Tel. 99. od. - Mdr” Czynne muje cd 9-12 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 
ь dm Aistrator prz! 
ENA P s X: miesięcznie s 97 

Gužiai w Oroddie- Brasco 1, 2 4. 
Wydawca: „Kurjer Wileński”, s-kb ż ogrl odp. | 

tem do dainu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagr. 

Erg aika K zo losianon "20 gr. (za wiersz radak: 
ogłoszeń 5-clo łamowy, na 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. 

aktor działu gospodarczego przyjmuje od 8 

P =p aa onto EVO. 80.750. 
w tekście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 

zastrzeženi em miejsca nie BSM Fa ARJ. 1:ł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr. 
poszuki —-507/0 zniżki, cyiro 

jp kpa S-mio łamowyr е 

10 do 10.30 przed połud. we 
Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. 

i tabelowa o 20% drożej, ogł. z 
zastrzega sobie prawo zmiamy terminu druku ogłoszeń. 

„Pax“, ul. Św. Ignacego 5. 

wtorki и 1'.'!."#' Rękopisów Redakcja nie zwraca 
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Rok. |. Bezplatny dodatek do Nr. 97 (1144) „Kurjera Wileńskiego". Nr. 1. 

PRZEGLĄD GOSPODARCZY 
ZIEM LITEWSKO -BIAŁORUSKICH. 
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TRESC: 

1) Sprawa Iniarska. 
—ĘDr. St. Świaniewicz. 

2) Panstwowy Bank Rolny a sprawa Lniarska. 
— Wywiad z p. Maculewiczem, Dyr. Pań. Banku Roln. 

3) „Działalność Komisji Iniarskiej. 
— Wyciąg ze sprawozdania Poń. Banku Rol. 

4) Spółdzielnie Iniarskie. 
— Wywiad z p. Kokocińskim, kierown. O.W.Z R.P SR. 

5) Organizacja handlu lnem. 
— Wywiad z proj. Władysławem Bratkowskim. 

6) Rola handlu prywatn:go w sprawie lniarskiej. 
— A. D. 

7) Len polski na rynku šwiatowym w sez. 1927/28 r. 
— Eljasz Himelfarb. 

8) Lotewsko-Sowiecka konwencja Iniana. 
— J. 

9) Doświadczalnictwo w dziedzinie uprawy Inu. 
— Jur. 

10) Ręczny czy mechaniczny przerób słomy lnianej. 
ч — Prof. Władysław Bratkowski. 

11) Przemysł olejarski. 
— Wywiad z p. Trockim, dyr. Olejarni kurlandzkiej 

12) Produkcja lnu w Polsce w świetle cyfr. 
tr: 

13) O lnianych tkaninach ludowych w Wileńszczyźnie. 
==" TH. 

14) Skorowidz firm. 

о93296298 4°082082993208-29825 95254950290 4°95 506 5°08 098909 9е0р O OE 00 ZOZ TŁ
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-_ PAŃSTWOWY 
BANK ROLNY 

Instytucja Centralna — Warszawa, ul. Traugutta 11. 

  

  

i
 

| ODDZIAŁY: 

GŁÓWNY w WARSZAWIE 
we Lwowie, w Poznaniu, w Grudziądzu, 

  

w Łucku, w Katowicach, w Krakowie, 

w WILNIE, W. Pohulanka 24. 

Adres telegraficzny Instytucji Centralnej: „CENTROPEBROL“. 
Adres telegraficzny Oddziałów: „PEBROL'. 

Kapitał zakładowy 75 miljonów. 

Udziela długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych w 7% listach zastawnych na kupno 
gruntu, na regulacje, na meljoracje i inne wkłady, ulepszające gospodarstwo rolne, na spłatę 
uciążliwych dla gospodarstw rolnych zobowiązań pieniężnych, ponadto właścicielom nierucho- 
mości ziemskich — w żwiązku z przeprowadzoną przez nich parcelacją własnych majątków. 

, Udziela drobnym i średnim gospodarstwom rolnym krótkoterminowych kredytów za po- 
średnictwem spółdzielń i związków komunalnych na kupno maszyn rolniczych, nawozów sztucz- 
nych, nasion uszlachetnionych, inwentarza żywego, na drobne inwestycje rolne i t. p. 

Kupuje majątki ziemskie w województwach wschodnich i zachodnich na parcelację 
i podejmuje się parcelacji komisowej. 

Przyjmuje wkłady z 3 mies. terminem wypowiedzenia i książeczki oszczędnościowe za 
oprocentowaniem rocznem w wysokości 6 od sta, z 1 mies. terminem wypowiedzenia za opro- 
centowaniem rocznem 5 od sta, płatne a vista za oprocentowaniem rocznem 4 od sta. 

1% Listy Zastawne Państwowego Banku Rolnego, zabezpieczone hipotekami gospo- 
darstw wiejskich oraz całym majątkiem Państwowego Banku Rolnego i gwarantowane przez 
skarb Państwa, przynoszą dobre oprocentowanie i są pewną i korzystną lokatą kapitału. 

1/0 Listy Zastawne Państwowego Banku Rolnego mają wszelkie prawa papierów pupi- 
larnych i przyjmowane są przez Skarb Państwa na kaucje i wadja. 

19/0 Listy Zastawne P. B. R. przyjmowane są na poczet podatku majątkowego od 
wszystkich płatników tego podatku. э 
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Państwowy Bank Rolny pośredniczy w kupnie i w lokacie Listów Zastawnych.       
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. sżych. pozycyj 

Nr; 1 | PRZEGLĄD GOSPOBKREŻY _ 
  

"SPRAWA LNIARSKA. 
W ostatnich czasach w życiu gospo- 

darczym naszego kraju coraz bardziej za- 
czyna wysuwać się na porządek dzienny 
kwestja Inu. Zwrócono uwagę na to, że 
możliwości gospodarcze, które otwiera 
przed nami uprawa tej rosliny są wyko- 
rzystywane zaledwie w minimalnym stopniu. 

Len może wzrastać na różnych sze- 
rokościach, jednak nie wszędzie znajduje 
on jednakowo pomyślne warunki natural- 
ne. Ziemie litewsko-białoruskie, kraje nad- 
bałtyckie oraz gubernia Pskowska stano- 
wią pod tym względem szczególnie uprzy- 
wilejowane tereny. To też w Łotwie, na- 
przykład, stanowi len jedną z najważniej- 

eksportowych (około 20 
proc. wartości całego eksportu). Poważne 
miejsce zajmuje także len w produkcji 
Litwy Kowienskiej. W 1926 roku obszar 
uprawy Inu wynosił tam 81,7 tys. ha, w 
1927 cyfra ta wzrosła do 101,1 tys. ha 
W eksporcie. litewskim len odegrywa rolę 
podstawowego artykułu. W 1925 roku wy- 
wóz lnu stanowił 55,7 milį. litów, czyli 
23 proc. całego wywozu wogóle. W 1926 
roku ta cyfra osiągnęła 56,9 milį., czyli 
29,6 proc. całego wywozu w tym roku. 

Na naszych terenach uprawa Inu 
zajmuje znacznie mniejsze obszary, niż w 
wymienionych krajach. Na terenie woj. wi- 
leńskiego znajdowało się w r. 1921 r. pod 
tą uprawą około 12000 ha, zaś na terenie 
woj. Nowogródzkiego około 11000 ha. 
W ostatnim roku cyfra ta według obliczeń 
dyr. Maculewicza wzrcsła na terenie obu 
województw do 45.000 ha. Powstaje pyta- 
nie, czy zwiększenie tych obszarów z punk- 
tu widzenia gospodarczych interesów kraju 
stanowi zjawisko wskazane? 

Specjaliści twierdzą, że przy odpo- 
wiedniej organizacji zbytu kultura Inu może 
być bardzo rentowną, przekraczającą znacz- 
nie rentowność zboża. Memorjał Wileń- 
skiej Komisji Lniarskiej, złożony do Mini- 
sterstwa Rolnictwa poda'e następujące obli- 
czenia: 

1) Wartość plonu lnu z 1 ha: 
wartość siemienia 400 kg. 

4 0,50 zł. — 200 zł. 
„. włókna 3,5 kwin- 
tali 20 pud. 4 50 zł.—1000 zł. 

| 1200 zł. 
2) Wartość plonu żyta z 1 ha: 

wartość 7 kwintali ziarna 
4 36 zł.—252 zł. 

14 kwintali słomy 
4 5 zł.— 70 zł. 

322 zł. 

Zdaniem wymienionego memorjału 
len jest niemal jedynym niezawodnym 
działem produkcji roslinnej w naszych 
warunkach  Oziminy bowiem stanowią w 
50 proc. plon zawodny, gdyż ulegają czę- 
sto wymarznięciu, wyparzeniu, wymoknię- 
ciu oraz ciągle cierpią od pleśni šniego- 
wej. Znowuż ze zbóż jarych owies coraz 
częściej zaczyna u nas ulegać klęsce rdzy. 

Jednak dla osiągnięcia wskazanych 
rezultatów koniecznem jest otoczenie pro- 
ducenta lnu opieką, danie mu odpowied- 
nich instruktorów, dostarczenie odpowied- 
nich nasion, oraz stworzenie instytucyj, któ- 
reby uniezależniły go od handlarzy, sku- 
pujących od rolników w momentach, gdy 
ci ostatni gwałtownie potrzebują gotówki. 
surowiec lniany po nizkich cenach. 
: Brak naukowej opieki nad produkcją 
Inu doskonale odzwierciadla wymieniony 
memorjał, podając następujące zestawienie 

wysokości plonu Inu na terenach różnej 
kultury rolnej: 

Zbiór słomy 
Inianej z 1 ha. 

Belgja i Holandja 5.000 kg. 
Niemcy 4.000 kg. 
Kutnowskie 4.000 kg. 
Ziemie lit. - biał. 1.500 kg. 

Brak odpowiednich instrukcyi, ro- 
zumie u nas bardzo dobrze sama ludność. 
Jnstruktorzy wyborczy, którzy objecha- 
li podczas akcji wyborczej znaczniejszy 
teren, twierdzą, iż w wielu miejscach za- 
uważyli zainteresowanie ludności kwestją 
metod uprawy Inu. 

Obok zagadnienia podniesienia pro- 
dukcji lnu wysuwa się także kwestja od- 
powiedniej organizacji przeróbki surowca 
Inianego, z którą wąże się szereg zagadnień 
natury organizacyjnej i technicznej, a tak- 
że bardzo ważna kwestja odpowiedniej or- 
ganizacji eksportu lnianego. Len nasz do- 
tychczas nie ma swojej marki na rynkach 
zagranicznych. Lepsze gatunki idą bardzo 
często pod marką Inu łotewskiego i w ten 
sposób wytwarza się wrażenie, że produ- 
kujemy gorsze gatunki, niż Rosja oraz kra- 
je baltyckie. 
producentem tej rośliny, tymczasem brak 
standaryzacji powoduje, że len nasz do 
ostatnich czasów nie był notowany na gieł- 
dzie londyńskiej, wówczas gdy notowania 
posiadał len rosyjski, łotewski, litewski i 
estoński. 

Polska jest drugim po Rosji * 

Duże znaczenie sprawy lIniarskiej dla 
podniesienia gospodarczego naszego kraju 
skłoniło redakcję „Kurjera Wilenskiego“ 
do tego, iż, przystępując do wydawania 
„Przeglądu gospodarczego Ziem Litewsko- 
Białoruskich*, tej właśnie kwestji pierwszy 
numer zdecydowaliśmy się poświęcić. Ze-. 
bra iśmy tu opinje całego szeregu jednostek, 
znających tę kwestję, oraz pracujących na 
tem polu. Mamy nadzieję, że nasze wy- 
dawnictwo przyczyni się do tego, aby Sf£o- 
łeczeństwo naszego kraju uświadomio wa- 
gę szeregu pierwszorzędnych zagadnień 
gospodarczych, związanych z odpowiedniem 
postawieniem sprawy Iniarskiej. 

Gdy piszemy o sprawie Iniarskiej na 
naszych terenach, nie możemy pominąć 
stwierdzenia zasług, jakie położyli niektó- 
rzy tutejsi działacze na polu społeczno-go- 
spodarczym. Przedewszystkiem więc wy- 
mienić należy niezmiernie owocną działa|- 
ność dyrektora Wileńskiego Oddziału Pań- 
stwowego Banku Rolnego p. Ludwika Ma- 
culewicza, który zainicjował utworzenie w 
końcu 1927 roku Komisji Lniarskiej. Po- 
zatem podkreślić należy także zasługi p. 
inż. Czesława Dębickiego, dyr. Centrali 
Spółek Roln.-Handl. p. Turczynowicza, 
oraz p. prof. Bratkowskiego. Rozpoczęta 
przez nich akcja już zaczyna przynosić 
bardzo ważne i dodatnie dla życia gospo- 
parczego naszego kraju rezultaty. 

St. Świaniewicz. 

  

Państwowy Bank Rolny a sprawa lniarska. 
Wywiad zp L. Maculewiczem 

Dyrektorem Oddziału Państwo- 
wego Banku Rolnego w Wilnie. 

Jaki jest stosunek Państwowego Ban 
ku Rolnego do zapoczatkowanej obecnie 
na szeroką skalę akcji lniarskiej? 

Sprawa lniarska, która obecnie staje 
się modną, stanowiła już od lat kilku 
przedmiot specjalnego zainteresowania 
Banku. Należy pamiętać, że zasiewy lnu 
dosięgały w województwie Wileńskiem i 
Nowogródzkiem w roku 1927-ym 45.000 ha, 
zaś zbiory z tych obszarów w siemieniu 
i włóknie przedstawiały wartość około 
45.000.000 złotych. Od uporządkowania 
więc produkcji i przerobu tej tak ważnej 
rośliny przemysłowej zależał nietylko do- 
brobyt licznych rzesz drobnego rolnictwa, 
lecz również i rozwój tych gałęzi przemy- 
słu rolnego, które są związane z przero- 
bem siemienia lnianego, jak olejarnie, wy- 
twarzające olej lniany i makuchy, oraz 
międlarnie lnu, przerabiające słomę na 
wyższy produkt—włókno lniane. Wycho- 
dząc z założenia, że uporządkowanie spra- 
wy lniarskiej winno mieć przedewszystkiem 
na celu dobro producentów, którymi w 
99 proc. są drobni rolnicy — włościanie, 
Państwowy Bank Rolny brał żywy udział 
i popierał wszelkie poczynania o charakte- 
rze społecznym, zmierzające do zracjona- 
lizowania uprawy Inu i zorganizowania ho- 
dowców tej rośliny w zrzeszenia, względ- 
nie spółdzielnie. Pomoc finansowa Banku, 
w latach ubiegłych wyraziła się w zasila- 
niu kredytem istniejącej na terenie powiatu 
Wołożyńskiego międlarni spółdzielczej „Len 
Wotožynski“, spółdzielczej olejarni w Bra- 
sławiu, 3-ch drobnych olejarni rolniczych 
oraz szeregu spółdzielni rolniczo-handlo- 
wych z Centralą Spółdzielni Rolniczo-Hand- 

„lowych w Wilnie na pierwszem miejscu, 
które prowadziły, łącznie z innemi działa- 

mi, również i skup siemienia Inianego. 
Wypłacone na ten cel kredyty w roku 1926 
i 1927 osiągnęły sumę 1.000.000 złotych. 

— Czy z kredytów mogą korzystać 
również i poszczególni rolnicy? Tak jest,o 
ile są udziałowcami Spółdzielni Iniarskich. 
W tym wypadku Bank udziela kredytu za 
pośrednictwem komunalnych Kas Oszczęd- 
ności, przyczem ubiegający się o kredyt 
winni się wylegitymować z przynależności 
do spółdzielni Iniarskich. Kredyt, przezna- 
czony jest przedewszystkiem na zakup do- 
borowego siemienia na siew, na zaopatrze- 
nie się w droższe narzędzia do uprawy 
roli oraz na zaliczkowanie przyszłych uro- 
dzajów. Niezależnie od powyższego ho- 
dowcy lnu mogą otrzymywać w Państwo- 
wym Banku Rolnym nawozy. sztuczne na 
kredyt na ogólnych warunkach. 

Jaki będzie ud'iał Państwowego Ban 
ku Rolnego na przys łość w projektowanej 
spółdzielczej organizacji skupu włókna i 
siemienia lnianego? 

Interes rolnika wymaga nietylko upo- 
rządkowania hodowli i przerobu siemienia 
i włókna lnianego, lecz i ujęcia sprawy 
handlu temi produktami w ręce organizacji, 
w której tenże rolnik miałby głos decy- 
dujący. Takiemi organizacjami są w pierw- 
szej mierze spółdzielnie. To też Państwo- 
wy Bank Rolny zamierza zasilić projekto- 
waną Centralę spółdzielni Iniarskich w Wil- 
nie kredytem na cele tak inwestycyjne jak 
i obrotowe. Kapitał na ten cel mógłby zo- 
stać udzielony w tei sumie, jaka byłaby 
niezbędną dla racjonalnego zorganizowania 
i prowadzenia czynności Centrali Iniarskiej, 
Państwowy Bank Rolny skłonny byłby u- 
dzielić kredytu na wybudowanie szeregu 
składnic na len przy stacjach kolejowych 
w rejonach Iniarskich. Na zmagazynowa- 
nem w składnicach tych włóknie mogłyby. 
być zabezpieczone zaliczki wydawane rol-
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nikom przez kasy spółdzielcze. Tego ro- 
dzaju zaliczkowanie mogłoby mieć doniosłe 
znaczenie przy realizacji urodzajów lnu. 
Obecnie drobni rolnicy zmuszeni są zaraz 
na początku jesieni wyzbywać się cennego 
siemienia i włókna lnianego dla opłacenia 
długów przednówkowych, podatków i in- 
nych uciążliwych zaległości. Cena, uzyski- 
wana przez producenta w obecnych wa- 
runkach często jest o 100 proc. niższa od 
ceny osiąganej przez pośredników za ten 

' sam towar prz y dalszej odsprzedaży. Uzy- 
skując zaliczkę na zlombardowany pro- 

dukt, hodowcy Inu będą mogli wyczekać 
dogodnej konjunktury i spieniężyć len po 
znacznie wyższych cenach. 

Stosunek Ministerstwa Rolnictwa i 
władz naczelnych Państwowego Banku Rol- 
nego do sprawy  lniarskiej pozwala mieć 
nadzieję, że kredyty niezbędne dla racjo- 
nalnej organizacji akcji lniarskiej, opartej 
o spółdzielnie i mającej charakter -społecz- 
ny—będą udzielone w potrzebnej wyso- 
kości kilku miljonów złotych na dłuższy 
ohres czasu do lat 3 i dłużej i przy mo- 
żliwie nizkiem oprocentowaniu. 

Działalność Komisji Lniarskiej. 
(Wyjątek ze sprawozdania P. B R) 

Potrzeba skoordynowania wysiłków i 
podjęcia jednolitej akcji lniarskiej na Zie- 
miach Wschodnich stała się powszechnie 
wyczuwaną, to też na Zjeździe Lniarskim, 
który się odbył w Wilnie w dniu 28 listo- 
pada 1927 roku., została wyłoniona Ko- 
misja Lniarska w składzie 8 osób, której 
to Komisji powierzone zostało przez 
Zjazd wcielenie w życie uchwał Zjazdu, tak 
w zakresie postulatów doraźnych, jak i za- 
sadniczych. ; 

Zadaniami doražnemi Komisji Lniar- 
skiej były: 1) spowodowanie szybszej rea- 
lizacji szeregu rozpoczętych już poczynań 
w zakresie lniarstwa, jako to uruchomie- 
nie lnianego pola doświadczalnego, otwar- 
cia specjalnych kredytów na cele Iniarskie 
i t. p., 2) poczynienie niezwłocznie przy- 
gotowań, niezbędnych dla realizacji w naj- 
bliższej przyszłości prawidłowej organizacji 
Iniarskiej a mianowicie, skoordynowanie 
prac komisji, kwalifikujących zasiewy Inu 
na pniu, poczynienie zapasów siemienia 
na siew i t d. Zasadniczem zadaniem zaś, 
powierzonem Komisji Lniarskiej. było o- 
pracowanie wytycznych dla uporządkowa- 
nia całokształtu akcji Iniarskiej oraz przy- 
gotowanie projektu tego typu organizacji 
o charakterze stałym, któraby mogła ogni- 
skować w sobie myśl społeczną w zakre- 
sie lniarskim i służyłaby soczewką, skupia- 
jącą w sobie wszystkie czynniki twórcze, 
posiadające zdolność i chęć do zbiorowego 
czynu w zakresie hodowli lnu, przeróbki i 
handlu słomą lnianą i siemieniem Inianem. 

Komisja Lniarska w okresie czasu od 
sierpnia 1927 r. do marca 1928 r. odbyła 
8 posiedzeń, na których było omówiono. 
szereg zasadniczych kwestyj, z organizacją 
akcji Iniarskiej na kresach związanych, 
przedewszystkiem zaś wszechstronnie prze- 
dyskutowane było zagadnienie, czy przy 
uporządkowaniu sprawy  Iniarskiej należy 
zaczynać od dołu, czyli od unormowania 
produkcji Inu i roztoczenia opieki nad ho- 
dowcami tej rośliny, czy też od góry—od 
zracjonalizowania handlu włóknem i sie- 
mieniem Inianem. Większość komisji wy-. 
powiedziała się za pierwszą koncepcją, 
mianowicie za przystąpieniem niezwłocznie 
do uporządkowania produkcji Inu i two- 
rzenia zrzeszeń producentów. Jednocześnie 
ma być utworzone kilka spółdzielczych me- 
chanicznych punktów przerobu słomy 1lnia- 
nej i powołana do życia w Wilnie Centrala 
Spółdzielcza, któraby umożliwiła spółdziel- 
niom Iniarskim wyjście z ich towarem na 
szerszy rynek. Koncepcja druga, czyli nie- 
zwłoczne utworzenie wielkiej organizacji 
handlowej o typie państwowym, względnie 
opierającym się o kapitały państwowe, zo- 
stała odrzucona, tak z tego względu. iż te- 
go rodzaju próby, jakie miały miejsce w 
roku 1919 i 1920—nie dały dodatnich wy- 
ników, jakoteż i dlatego, że w obecnej chwi- 
li organizacja taka nje mogłaby uzyskać 
ani potrzebnych kapitałów, ani, co najważ- 
niejsze, nie znalazłaby potrzebnej ilości 

wykwalifikowanych fachowców w branży 
Iniarskiej. ldąc od dołu i tworząc z po- 
czątku nie wielką centralę handlową O ty- 
pie spółdzielczym, można dojść stopniowo 
do tych samych rezultatów, co i powołu- 
jąc do życia wielką organizację handlową, 
tylko, że przy pierwszej koncepcji rezultat, 
aczkolwiek nie tak szybki, jest bezwzględ- 
nie pewniejszy. 

Dla realizacji przyjętej przez Komisję 
Lniarską koncepcji przedewszystkiem Ko- 
misja opracowała memorjał do Minister- 
stwa Rolnictwa w sprawie założenia na 
naszych ziemiach 2-ch stacyj lniarskich — 
jedną większą — w Wileńszczyźnie o cha- 
rakterze hodowlanym i drugą—w powiecie 
wołożyńskim— mniejszą o charakterze do- 
świadczalnym. Memorjał również wskazy- 
wał celowość utworzenia kilku stypendjów 
na wyjazd zagranicę dla agronomów, któ- 
rzyby poświęcili się specjalizacji uprawy i 
przerobu Inu, oraz na konieczność założe- 
nia szkoły niższych techników Iniarskich, 
niezbędnych w charakterze kierowników 
punktów spółdzielczych przerobu słomy 
Inianej. Wreszcie, w memorjale obszernie 
omówiona była forma kredytów specjal- 
nych, niezbędnych dla poparcia przedsię- 
biorstw lniarskich. Memoriał przesłany zo- 
stał do Ministerstwa Rolnictwa i pierwszym 
realnym jego skutkiem było utworzenie 
zakładu doświadczalnego w Lazdunach, 
pow. wołożyńskiego. . i 

Wychodząc z założenia, iż pierwszem 
zadaniem przy uporządkowaniu produkcji 
jest zaopatrzenie rolnika w dobre siemię 
na siew, Komisja spowodowała utworzenie 
przez Centralę Spółdzielni Rolniczo-Han- 
dlowych w Wilnie zapasów doborowego 
siemienia w ilości około 10 wagonów, na- 
gromadzonych w drodze skupu siemienia 
z plantacyj, uprzednio zakwalifikowanych 
na pniu przez specjalne komisje, czynne z 
ramienia Związków Kółek Rolniczych. Dla 
ułatwienia gromadzenia tych zapasów był 
udzielony przez Państwowy Bank Rolny 
Oddział w Wilnie kredyt lIombardowy Cen- 
trali Spółdzielni Roln.-Handlowych w Wil- 
nie do sumy 100.000 zł. 

Przed przystąpieniem do opracowania 
wytycznych dla uporządkowania całokształ- 
tu akcji Iniarskiej Komisja Lniarska wyde- 
legowała poszczególnych swoich członków 
na Wołyń dla zapoznania się z organizacją 
chmielarstwa, do Warszawy dla zbadania 
stanu organizacji producentów cykorji i bu- 
raków i wreszcie na Łotwę dla zaznajo- 
mienia się z czynnościami łotewskiego mo- 
nopolu lnianego oraz najbardziej rozpo- 
wszechnionym typem maszyn do przeróbki 
słomy lnianej. W wyniku tych wycieczek 
stwierdzonem zostało, że szwedzkie ma- 
szyny do międlenia i trzepania słomy lnia- 
nej „Helsingen* są najbardziej odpowied- 
nim typem dla zastosowania na spółdziel- 
czych punktach przerobu słomy lnianej, że 
przyjęta uprzednio przez Komisję kon- 
cepcja zapoczątkowania organizacji lniar- 
skiej od dołu jest najbardziej racjonalną i 
że dla realizacji poczynań na szerszą skalę 
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w kierunku uporządkowania akcji Iniarskiej 
jest niezbędnem powołanie do życia orga- 
nizacji o typie naukowo-społecznym, łą- 
czącej w lużnym związku wszystkie te 
zrzeszenia i czynniki, które w ten czyinny 
sposób stykają się z akcją Iniarską. 

Zgodnie z opracowanym projektem 
statutu, nowopowstającej organizacji lniar- 
skiej została nadana nazwa „Towarzystwo 
Lniarskie w Wilnie”. Towarzystwo Lniar- 
skie ma skupiać wszystkich zainteresowa- 
nych lnem, bądź to w zakresie zagadnień 
teoretycznych, bądź też interesów Ściśle * 
natury praktycznej. Towarzystwo Lniarskie 
nie wyklucza, a opiera się na pracy Spo- 
łecznych organizacyj rolniczych, jak Towa- 
rzystwa Rolnicze i Związki Kółek Rolni- 
czych dając możność tym organizacjom 
koordynacji na gruncie T-wa Lniarskiego 
jch poczynań indywidualnych w zakresie 
Iniarstwa. T-wo Lniarskie ma za zadarfie 
opracowywanie przy udziale najbardziej 
powołanych do tego znawców, jak prak- 
tyków, tak i teoretyków, szczegółowych 
projektów organizacji lniarskiej, które po 
zatwierdzeniu przez odnośne władze, mogą 
się stać podstawą dla istotnie racjonalnej 
rozbudowy sprawy lniarskiej nie tylko w 
województwach północno-wschodnich, ale 
iw całej Polsce Dla osiągnięcia swych 
celów T-wo Lniarskie współdziała przy za- 
kładaniu spółdzielni i spółek wszelkiego 
typu, mających obsługiwać producentów 
Inu, popiera powstawanie magazynów i 
składów maszyn, narzędzi i innych arty- 
kułów, niezbędnych dla uprawy i hodowli 
Inu oraz dla przeróbki słomy Inianej i 
siemienia lnianego. Samo Towarzystwo 
jednakże, jako pozbawione charakteru han- 
dlowego wymienionych spółdzielni, spółek 
i magazynów prowadzić nie będzie. : 

Po przedyskutowaniu poszczególnych 
artykułów statutu T-wa Lniarskiego z 

przedstawicielami organizacyj Ošwiatowo- 
rolniczych projekt statutu został skierowa- 
ny dla legalizacji do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, jako że T-wo Lniarskie 
będzie działało na terenie 4-ch województw: 
Wileńskiego, Nowogrógzkiego, Białostoc- 
kiego i Poleskiego. 

Do czasu zalegalizowania statutu i 

uruchomienia T-wa Lniarskiego — Komisja 

Lniarska w dalszym ciągu prowadzi swe 
prace bieżące. 

  

Spółdzielnie Iniarskie. 

(Wywiad z kierownikiem Okręgu Wileń- 

skiego Związku Rewizyjnego Polskich Spół- 
dzielń Roln'czych p. Kokocińskim). 

Sprawa 
większe zainteresowanie, tak wśród rolni- 

ków, jak i czynników rządowych, społecz- 

nych i samorządowych. Jest to zupełnie 
naturalne wobec wprost u przyrodzonych 
warunków dla produkcji Inu, jakie posiadają 
nasze województwa północno-wschodnie. 

Mleczarstwo hodowla zwierząt w sze-. 
rokiem pojęciu i len — oto źródła, z których 
rolnictwo nasze w niedalekiej przyszłości 
będzie czerpało swój główny dochód. 

Dzisiaj rolnik nasz z produkcji Inu 
otrzymuje zaledwie część tego dochodu, 
jaki normalnie, że tak powiem—po zreali- 
zowaniu u siebie uprawy, przeróbki i zbytu 
włókna i siemienia — powinien i napewno 
w niedalekiej przyszłości otrzyma 

W tej dziedzinie czeka spółdzielczość 
nadzwyczaj wdzięczne pole. Jak dzisiaj po- 
stępuje u nas szybko naprzód rozwój mle- 
czarstwa, tak.w niedalekiej przyszłości to 
samo winniśmy Obserwować w dziedzinie 
Iniarskiej. 

Pierwsza Spółdzielnia Lniarska pow- 
stała w Horodźkach z inicjatywy p. Cze- 

Iniarska budzi u nas coraz ,
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sława Dębickiego i przy naszym współ- 
udziale. Spółdzielnia ta została uruchomio- 
na w lutym 1927 r. Narazie nie posiada- 
my danych, któreby liczbowo wykazywały 
korzyści, jakie przynosi członkom ta Spół- 
dzielnia, gdyż bilans za rok 1927 sporzą- 
dzony zostanie przez nas w maju r. b 

W każdym razie z tych danych, jakie już 
posiadamy Spółdzielnia dałaczłonkom więk- 
szą wydajność słomy lnianej, a, co najważ- 
niejsze, możność zwiększenia obszaru pod u- 
prawę lnu w poszczegółnych gospodar- 
stwach, wobec zastosowania przez Spół- 
dzielnię mechanicznej przeróbki słomy lnia- 
nej na włókno. 

W Iecie r. ub. pod wpływem Spół- 
dzielni w Horodźkach powstała podobna 
placówka w Lubczy, ostatnio zaś w Bie- 
niunach. Spółdzielnie te zostaną urucho- 

 mione w jesieni r. b. Spółdzielnie w Ho- 
'rodźkach i Lubczy otrzymały dogodny kre- 
dyt na maszyny w Centralnej Kasie Spó- 
łek Rolniczych w Wilnie, kredyt obrotowy, 

a ostatnio również na maszyny. udziela P. 
Bank Rolny. 

Organizowanie lokalnych Spółdzielń 
Lniarskich stwarza nowe zagadnienie, od 
którego należytego rozwiązania głównie 
będzie zależało powodzenie rozpoczętej ak- 
cji. Zagadnieniem tem jest organizacja zby- 
tu wyprodukowanego włókna. Sprawa ta 
była już oniawiana na posiedzeniu Komi- 
sji Lniarskiej w Wilnie, a szczególnie na 
konferencji w dniu 21 marca r. b., odbytej 
w obecności pana Ministra Rolnictwa. Zor- 
ganizowaniem zbytu włókna a jednocześnie 
siemienia lnianego prawdopodobnie zajmie 
się Centrala Spółdzielń Rolniczo-Handlo- 
wych w Wilnie. 

Związek nasz dąży do otoczenia pow- 
stających spółdzielń Iniarskich podobną 
opieką, jak to np. czyni w zakresie mle- 
czarstwa. Niestety jednak w tych staraniach 
naszych napotykamy na jedną trudność — 
brak odpowiednich fachowców. Spodziewa- 
my się, że w najbliższej przyszłości spra- 

Organizacja handlu 
(Wywiad z prof. Władysławem Bratkowskim) 

1. Jak się przedstawia handel Inem 
na terenie Wileńszczyzny i Nowogrėd- 
czyzny? 

Skup siemienia i włókna lnianego 
odbywa się na rynkach miejscowych przez 
drobnych handlarzy wyłącznie żydowskiego 
pochodzenia. Głównymi takimi rynkami są: 
Druja, Brasław, Miory, Jody, Szarkow- 
szczyzna, Widze, Hoduciszki, Postawy, Dzi- 
sna, Głębokie, Dokszyce, Smorgonie, Osz- 
miana, Holszany, Traby, Wołożyn, Wisz- 
niew, Iwje, Lubcza, Horodzieja. Tereny po- 
łudniowe dają wartościowszy materjał, ani- 
żeli północne. Miejscowy element kupiecki 
zakupuje albo na własny rachunek, albo 
też komisowo dla eksporterów wileńskich. 
Między eksporterami wileńskimi są tacy, 
którzy zakupują na rachunek firm zagra- 
nicznych. 

Główna część siemienia lnianego idzie 
do krajowych olejarń, lepsze gatunki na- 
tomiast, tak zw. „Koronę“, zakupują, jako 
materjał siewny, eksporterzy ryscy, którzy 
wywożą go pod marką siemienia „ryskie- 
go* zagranicę. Siemienia Inianego nie star- 
czy dla naszych olejarń nawet na okres zi- 
my, później przerabiają one siemię argen- 
tyńskie lub indyjskie. 

Dawniej gros włókna lnianego głów- 
nie w formie międlonego nie oczyszczo- 
nego Inu, szło do Rygi, na tamtejsze fa- 
bryki. Firmy ryskie otrzymywały w tym 
celu w Polsce swe własne agentury, wzglę- 
dnie przysyłały na sezon swych urzędni- 
ków dla uskutecznienia zakupów. W osta- 
tnim roku firmy ryskie z rynków polskich 
prawie zupełnie się wycofały. Od szeregu 
lat operują firmy czeskie przez przysłane- 
go agenta na południowych rynkach, wy- 
wożąc najlepsze gatunki włókna. Nowością 
ostatniego sezonu było zjawienie się na 
miejscowych rynkach lnianych fabryki Ży- 
rardowskiej, która uskuteczniała zakup 
bezpośrednio przez. swych własnych urzęd- 
ników, bądź to wprost od włościan, bądź 
też od kupców drobnych i grosistów. 

2. Jakie są słabe strony organizacji | 
handlu Iniarskiego? 

Słabą stroną handlu Iniarskiego jest 
przedewszystkiem to, że len sprzedawany 
jest na rynkach przez włościan w formie 
materjału niedoczyszczonego, a mianowicie 
międlonego, (od 40—60% zanieczyszczenia) 
i tartego (od 10 — 30% zanieczyszczenia). 
Len taki nie da się Ściśle jakościowo oce- 
nić, co daje powód do niezupełnie czys- 
tych machinacyj kupca drobnego w sto- 

sunku zarówno do włościanina jak i gro- 
sisty. 

Brak w ośrodkach handlu Iniarskiego 
obszerniejszych magazynów jak i brak do- 
statecznych środków obrotowych zmusza 
kupca miejscowego do natychmiastowej 
sprzedaży włókna, tak że zazwyczaj to, co 
w dniu targowym zostało zakupione, musi 
być wieczorem lub nazajutrz wysyłane. 
W ten sposób i kupiec nie ma możności 
przyczynić się do Oczyszczenia lnu, który 
jedynie w formie trzepanego, standaryzo- 
wanego włókna może być przedmiotem 
prawidłowego handlu eksportowego. Ponie- 
waż kraje eksportujące len, jak Rosja, Ło- 
twa, Estonja, Litwa, Belgja i Holandja 
sprzedają wyłącznie len dobrze Oczyszczo- 
ny, przeto konkurencja Polski z tymi kra- 
jami jest bardzo utrudniona. Importer po- 
prostu boi się lnu polskiego, a jeśli go ku- 
puje, chce go nabyć po wyjątkowo niskiej 
cenie. Niski stan kulturalny Oraz zupełny 
brak organizacji producentów Inu czyni 
ich wobec handłarzy stroną słabszą, jeśli 
jednak dotychczas nie stało się to dla nich 
klęską, to jedynie dlatego, że i żydowscy 
kupcy nie są zorganizowani. Produkcja na- 
szego włościaństwa kresowego jest zbyt 
mała, a miasteczka nasze zbyt są przepeł- 
nione żywiołem drobno-handlarskim, aby 
stan ten nie miał powodować wysokich 
cen Inu w stosunku 00 jego jakości. Ana- 
logiczne zjawisko mamy zresztą w handlu 
innemi ziemiopłodami. 

Również brak wszelkiej organizacji u 
naszych eksporterów czyni ujmę naszym 
interesom gospodarczym przez to, że nasi 
eksporterzy licytują się na rynkach zagra- 
nicznych in minus. Na rynki zachodnio- 
europejskie len nasz trafia głównie pod 
marką łotewskiego, spreparowanego od- 
powiednio w Rydze: Ostatnio len nasz idzie 
przeważnie do Niemiec i Czech, gdzie han- 
del lnem koncentruje się u niewielkiej ilo- 

Ści firm we Wrocławiu i Trutnowie.  [as- 
nem jest wobec tego, że kupcom tamtej- 
szym łatwo przychodzi wysondować naj- 
niższe oferty i na ich już tylko podstawie 
przeprowadzać targ o ostateczną cenę. 

3. Jak Pan Profesor zapatruje się 
na sposoby naprawy organizacji handlu 
Inem oraz rolę w akcji tej rządu, spół- 
dzielni i inicjatywy prywatnej? 

Na zebraniu, zwołanem przez Mini- 
sterstwo Rolnictwa w sprawach Iniarskich | 
postawiłem Odnośnie organizacji handlu 
lnem następujące tezy: ; 

1) Uzdrowienie stosunków może być 
. stytucji 

wę tę uda nam się pomyślnie rozwiązać, 
co pozwoli nam otoczyć powstające spół- 
dzielnie Iniarskie należytą opieką. - 

Spółdzielnie Iniarskie są nowym ty- 
pem spółdzielni, nieznanym u nas w Pols- 
ce—z tych więc względów w całejtej akcji 
należy nam postępować ostrożnie. Maso- 
we organizowanie spółdzielń Iniarskich mo- 
głoby jaknajfatalniej odbić się na przysz- 
łościtego ruchu, wobec braku tak odpo- 
wiednich instruktorów, a następnie kiero- 
wników dla tych spółdzielń. 

Spółdzielnie Iniarskie znajdują w więk- 
szości członków Komisji Lniarskiej jaknaj- 
większe zrozumienie i poparcie. Na tej pod- 
stawie należy przypuszczać, że praca or- 
ganizowanego Towarzystwa Lniarskiego w 
Wilnie przedewszystkiem oprze się na 
spółdzielniach lniarskich, jako organizacjach 
najlepiej zabezpieczających interesy produ- 
centów rolników. | 

lnem. 
dokonane tylko przez państwo, 
ku niemu następujące Środki. 

a. Obłożenie cłem wywozowem Inu 
międlonego i tartego. 

b. Wypracowanie i obligatoryczne za- 
prowadzenie systemu standaryzacji. 

c. Budowa magazynów na len w cen- 
trach handlu lnem. 

d. Stworzenie spółdzielczych placó- 
wek handlu lnem w miasteczkach, 
gdzie odbywa się ten handel. 

2) Całokształt praktycznych zadań, 
związanych z lIniarstwem polskiem, i to 
zarowno technicznych jak rolniczych i han- 
dlowych, wypełnić może z sukcesem tylko 
„Centrala Zrzeszeń Lniarskich'', 
żona przez państwo w odpowiednie pod- 
stawy prawne i finansowe. 

Mam to przekonanie, że postulaty po- 
wyższe, aczkolwiek w chwili obecnej mogą 
być one tylko idealnemi wytycznemi, mu- 
szą być zastosowane w przyszłości, jeśli 
dojść mamy do zdrowych stosunków w za- 
kresie eksportu lnu, Metody akcji sanacyj- 
nej są tu coprawda trudniejsze, aniżeli 
w zakresie eksportu jaj i masła, gdzie 
czynniki rządowe zrozumiały nareszcie ko- 
nieczność normatywnego oddziaływania 
państwa, staną się one jednak dostępniej- 
sze dla rządu wtenczas, gdy czynniki spo- 
łeczne urobią odpowiednio teren. 

4. Jak Pan zapatruje się na prace 
Komisji Lniarskiej? 

Rola Komisji Lniarskiej, względnie 
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie, jako 
jej emanacji, posiada w zakresie uzdrowie- 
nia stosunków Iniarskich pierwszorzędne 
znaczenie. Już dotychczasowa jej akcja, 
przyczyniła się niewątpliwie do tego, że 
Ministerstwo Rolnictwa zajęło się realnie 
problemem lniarskim. Dopiero Komisja 
Lniarska zaczęła rozważać metodycznie za- 
gadnienie lniarskie w całej jego rozciągło- 
Ści i zajęła się w pierwszym rzędzie jego 
stroną rolniczą, która jest najważniejszą 
i najwięcej potrzebującą naprawy. Wyni- 
kiem jej działalności było powstanie w Ła- 
zdunach rolniczej stacji doświadczalnej dla 
Inu, następnie zaś finansowe poparcie ak- 
cji zaopatrzenia rolników w doborowe sie- 
mię lniane. Towarzystwo lniarskie w Wil- 
nie akcję tę poprowadzi dalej już na szer- 
szej społecznej podstawie, 
niem oczywiście również strony technicz- 

prowadzą 

nej i handlowej problemu. Akcja sanacyj- 
na nad lniarstwem polskiem w nowej in- 

znajdzie niewątpliwie trwałe o- 
parcie. 

Wyposa- 

z uwzglednie-
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kola handlu prywatnego w sprawie Iniarskiej. 
Zamieszczając poniższy artykuł Redakcja 

musi zastrzec się, że nie calkiem podziela 
wszystkie uwagi wypowiedziane przez Sza- 
'nownego Autora. Redakcja wyraża nadzieję, 
że wypowiedziane poniżej uwagi może sta- 
ną się wstępem do dyskusji, która się potem 
wywiąże na łamach „Kurjera Wileńskiego". 

W dotychczasowej dyskusji dokoła 
sprawy |lniarskiej wysuwano na pierwszy 
plan zagadnienie zatrudnienia licznych rzesz 
ludności miejskiej przy przeróbce Inu i w 
związku z tem podnoszono szczególnie 
znaczenie odpowiedniej organizacji produ- 
centów tego artykułu, organizacji, która 
miałaby się zająć zarówno przeróbką jak 
też i zbytem lnu zagranicę. 

Stanowisko takie jest w zasadzie naj- 
zupełniej słuszne i nie mam wcale zamiaru 
go obalać lub zmniejszać jego znaczenie. 
Chcę tylko zwrócić uwagę na to, iż takie 
ujmowanie sprawy jest nieco jednostronne 
i jednostronność tę—skorygować. 

Uregulowanie sprawy Iniarskiej, przez 
które rozumiem racjonalizację i standary- 
zację eksportu drogą wprowadzenia prze- 
róbki surowca w kraju, posiada dla Polski 
olbrzymie znaczenie ze względu na ko- 
nieczność- polepszenia wyników bilansu 
handlowego. Sprawa zaś bilansu handlo- 
wego jest szczególnie ważką dla Polski, 
gdyż bilans handlowy Polski jest najważ- 
niejszym czynnikiem, wpływającym na 
kształtowanie się jej bilansu płatniczego, 
od którego zkolei zależą losy waluty. 

Nadmienić także trzeba, że odpowied- 
nie uregulowanie sprawy lniarskiej rzutuje 
na wzrost dochodu narodowego Polski. 
Zarobki, płynące z przeróbki surowca Inu, 
zamiast przypadać krajom, pośredniczącym 
w handlu tym artykułem lub go przera- 
biającym, pozostaną w kraju, przyczynia” 
jąc się do wzrostu dochodu narodowego. 

Tak więc - programem gospodarczym 
w tej dziedzinie jest dążenie do poprawy 
bilansu handlowego, a przez to i płatni- 
czego oraz do zwiększenia dochodu naro- 
dowego. 

Co do tego zagadnienia programowe- 
go niema i nie może być wątpliwości, na- 
tomiast powstają one przy omawianiu po- 
lityki, t. j. dróg i sposobów, prowadzących 
do urzeczywistnienia tego postulatu. 

U nas dość rozpowszechnionem jest 
zdanie, że należy do tego iść drogą two- 
rzenia odpowiednich zrzeszeń producentów 
z odsunięciem na plan dalszy inicjatywy 
prywatnej, jeśli nie z zupełnem jej pomi- 
nięciem. Tu właśnie tkwi jednostronność, o 
której wspomniałem wyżej. Dążąc do roz: 
strzygnięcia sprawy wyłącznie drogą two- 
rzenia organizącyj spółdzielczych .(tworze- 
nia, bo jeszcze nie istnieją żadne) napot- 
kamy na cały szereg trudności w wysokim 
stopniu tamujących rychłe a prawidłowe, 
uregulowanie zagadnienia. Pierwsza taka 
trudność leży w usposobieniu włościanina 
ziem naszych, który niezbyt chętnie i ze 
znaczną nieufnością odnosi się do organi- 
zacyj spółdzielczych, nie uprzytomniając 
sobie dokładnie całego ich znaczenia i 
istoty. Nieufność ta została spotęgowana 
przez szereg niepomyślnych prób w dzie- 
dzinie spółdzielczej w dobie bezpośrednio 
powojennej i nie jest bynajmniej przeła- 
maną przez późniejszą działalność spół- 
dzielczą, opartą na zdrowych zasadach ko- 
operacji. Wymownym tego dowodem jest 
chociażby liczba organizacyj spółdzielczych 
na ziemiach naszych w porównaniu z in- 
nemi dzielnicami Polski. Brak fachowców 
w dziedzinie handlu i przeróbki lnu, któ- 
rzyby jednocześnie pracowali lub mogli pra- 
cować w spółdzielczości, iest trudnością 

"zaczynały wegetować, 

następną i tej trudności wcale nie należy 
bagatelizować, wiadomo bowiem ile dob- 
rych poczynań spełzło na niczem jedynie 
wskutek tego, że podjęte zostały przez 
niefachowców. Dalej musimy uwzględnić, 
iż pomyślne załatwienie sprawy przez or- 
ganizacje producentów utrudnione jest przez 
to, iż muszą to być organizacje skupiające 
każda znaczną ich liczbę, a to znowóż jest 
pewną przeszkodą. Należy wreszcie wyra” 
zić pewną wątpliwość co do tego, czy mo- 
że być zgodne z zasadami spółdzielczości 
tworzenie takich organizacyjz góry, a nie 
z dołu. Przykre doświadczenia lat po:i 
wojennych wskazują, że organizacje two- 
rzone z góry, nie posiadając spoidła we- 
wnętrznego w postaci należytego ušwiado- 
mienia członków, nie były długotrwałe i 

skoro tylko odpa- 
dały subsydja lub też ich przywileje i skoro 
musiały stanąć do walki z kapitałem pry- 
watnym. 

Reasumując powyższe, dochodzę do 
wniosku, że uregulowanie kwestii Iniarskiej 
drogą popierania wyłącznie spółdzielczości 
z pominięciem inicjatywy prywatnej, wy- 
maga b. długiego okresu czasu. 

Tymczasem sprawa ta nie cierpi zwło- 
ki i powinna być załatwiona im prędzej, 
tem lepiej. >| 

Musimy przytem uwzględnić, że dla 
państwa w danym wypadku pierwszorzędną 
rolę gra wogóle pomyślne tego załatwienie, 
natomiast kwestja czy się to stanie drogą 
popierania spółdzielczości czy drogą po- 

en poki ma. ryk światowym ЗИ П- 1 
Sezon hadlu lnem, rozpoczynający 

się w październiku, kończy się zazwyczaj 
w kwietniu. Tymczasem w sezonie 1927 
28 r. stosunki faktyczne odbiegają od tej 
reguły, gdyż w chwili obecnej w posiada” 
niu producentów znajduje się przypuszczal- 
nie jeszcze około 25 proc. ogólnej pro- 
dukcji rocznej. Okoliczność ta znajduje 
głębokie uzasadnienie w dotychczasowym 
przebiegu realizacji zbiorów r. 1927, który 
poniżej zamierzam naszkicować. | 

Początek sezonu aż dokońcalistopada 
włącznie nacechowany był tendencją zwyż- 
kową. Przędzatnie zagraniczne chętnie i w 
większych ilościach zakupywały włókno 
lniane po stosunkowo wysokich cenach. 
Stan ten w połowie, względnie w końcu 
listopada 1927 r. uległ zmianie na gorsze 
i poza wyczekującem stanowiskiem odbior- 

pierania inicjatywy prywatnej stanowcze 
schodzi na drugi plan. 

Przychodzimy więc do wniosku, że 
ze względu na nagłość sprawy i Koniecz- 
ność jej pomyślnego załatwienia nie należy 
wcale bagatelizować handlu prywatnego 
zwłaszcza wobec tego że już dziś posiada 
on odpowiędnii sprawny aparat, wieloletnie 
stosunki handlowe z rynkiem zagranicznym, 
fachową znajomość tego rynku a i zauia- 
nie i poparcie sier zagranicznych. 

Prawidłowa polityka lniarska musi 
zatem pójść jednocześnie w 2-ch kierun- 
kach: dążena do zorganizowania .zrzeszeń 
producentów lnianych na zasadach spół- 
dzielczych i udzielenia im szerokiego po- 
parcia—z jednej strony, i .poparcia ini- “ 
cjatywy prywatnej w tymże kierunku. Obyd- 
wa te dążenia jednakowo dobrze prowadzą 
do celu zakreślonego i obydwa muszą być 
jednocześnie i w równym stopniu uwzględ- 
"nione. 

Na zakończenie zaznaczam, że w błę- 
dzie byłby ten, ktoby z powyższego chciał 
wyciągnąć wniosek, że chcę odsunąć spół- 
dzielczość wogóle na plan drugi. Tak nie 
jest i świadom jestem znaczenia i potęgi 
jej idei, stwierdzam jedynie, że wobec po- 
wyższych trudności jednostronne jej uprzy- 
wilejowanie jest w danej sprawie i w da- 
nych warunkach niewskazane, gdyż z łat- 
wością może stać się, że zagadnienie pro- 
gramowe nie zostanie w całej pełni urze- 
czywistnione.į 

(A. D. 
a 

ców dał się zauważyć powszechny spadek 
cen, w niektórych rodzajach Inu — o 15— 
17 proc. w stosunku do cen okresu po- 
przedniego. Depresja ta przetrwała aż do 
końca grudnia, w którym daje się zauwa- 
żyć pewną poprawą cen, które jednak nie 
osiągnęły poziomu z początku sezonu i 
tylko w wyjątkowych wypadkach nieco go 
przekroczyły. Ceny, które mniej więcej się 
ustaliły w styczniu 1928 r.; przetrwały aż 
do dziś dnia i utrzymują się plus minus na 
tymże poziomie. 

Wahania cen w poszczególnych mie- 
siącach sezonu 1927/28 uwzględnia tablica 
poniższa, podająca ceny najważniejszych 
gatunków Inu za tonę franko wagon nie- 
miecka lub czeska granica (Leszno lub Ze- 
brzydowice), względnie fob Riga. 

  

  

  

  

  

Ceny za tonę w Ł. w poszczególnych 
GATUN NU miesiącach : ж 

EK L Rok 1927 Rok 1928 

ТЕА XII I II ш 

Moczeniec trzepaniec Głębocki lub Druj- 
ski (za tak zw. Basis ŻK). . . 5%. 95 91/81 78/80 || 81/92 89 89 

Moczeniec rwaniec Głębocki lub Drujski 
(za asortyment 50/60?" [ (II). . . . 11 66 56 54,61 64 64 

Słaniec surowiec Wołożyński (za t. zw. : 
Kasis a e 71 73/63 61,63 66/76 73 73 

Bitfo Moduciski. .... « 102 44037307 74 71/61 61 64/68 68 68 

Słaniec rwaniec (za asortyment 50/50, 
Sai kia 71 66 61 61/68 66 66 

Slaniec trzepaniec Woložynsk (za t. zw. | ` 
На ор EC 0a 98 90/85 85 100 93 93 

Ditte. Hoducieki 1 14 ka Šo 96 88/83 81 97 91 91   
W niektórych wypadkach ceny w tej 

tablicy podane, są, jako ułamek. W tym 
wypadku licznik oznacza cenę na począt- 

            
ku miesiąca, a mianownik — cenę w koń- 
cu miesiąca. 

Ceny ostatnich miesięcy dają moż-
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ność realizacji zbiorów ze wzlędnie pomyśl- 
nym wynikiem, jednakże w zawieraniu 
tranzakcyj stoi na przeszkodzie ta okolicz- 
ność, że ceny te są dla zagranicy nie do 
przyjęcia, gdyż, nie wiele się różniąc od 
cen gotowego produktu (!), uniemożliwiają 
zdrową kalkulację kupiecką. Zagranica wo- 
bec tego powstrzymuje się chwilowo od 
zakupów i zajmuje narazie stanowisko wy- 
czekujące. Tak więc wytworzyła się sytu- 
acja, przy której zagranica, choć nie po- 
kryła całkowicie swego zapotrzebowania, 
to jednak nie zawiera dalszych tranzacyj, 
uważając ceny za uniemożliwiające pro- 
dukcję, zaś w kraju pozostają jeszcze wca- 
le znaczne zapasy surowca. 

Stan ten, rzecz oczywista, nie może 
utrzymać się nastałe i posiada charakter 
przejściowy. Należy oczekiwać, iż najbliż- 

„. szy czaS przyniesie pewne Ożywienie i 
zmianę cen w tym lub innym kierunku. 

Z uwagi na to, iż najpoważniejsi 
producenci włókna Inianego, którzy w do- 
datku skoncentrowali i zmonopołlizowali 
w ręku państwa handel lnem, — Rosja 
Sow. i Łotwa nie- wykazują bynajmniej 
dążnością do redukcji cen, sądzić należy, 
że ceny Inu polskiego nie ulegną zniżce, 
a co najmniej utrzymjaą się na tymże po- 
ziomie. Eljasz Himelfarb. 

  

Łotewsko-gowietka konwencja niana. . 
Łotwa i Rosja sowiecka dążyły już 

od kilku lat do zawarcia porozumienia w 
sprawie eksportowego handlu lnem. _ 

Po kilku nieudanych prėbach doszlo 
wrešcie do pewnego uzgodnienia stanowisk 
w tej sprawie i w marcu r. ub. opracowa- 
ny został projekt łotewsko-sowieckiej kon- 
wencji lnianej. 

Według z tego projektu sprawa han- 
dlu Inem zostaje poruczona mieszanemu 
towarzystwu łotewsko-sowieckiemu w Ry- 
dze, przyczem zarząd towarzystwa i rada 
jego składają się z określonej ilości przed- 
stawicieli obu stron. Rada tow-wa jest po- 
wołana do rozstrzygania wszystkich zasad- 
niczych kwestyjjw sprawie handlu lnem, 
jak ustalanie cen za różne gatunki lnu i 
t. d. Zarząd zaś t-wa prowadzi wszelkie 
operacje zwiążane z handlem lnem. 

Punktem sprzedaży lnu łotewskiego 
i sowieckiego zostaje ustalone m. Ryga, 
przyczem ZSRR. zobowiązuje się dostar- 
czač */1, a Łotwa "/4 ogólnej ilości lnu. 

Pozatem oba państwa zachowują swe 
marki i asortymenty z tem, że pochodze- 
nie towaru m. b. łatwo określone i za 
wszelkie defekty produktu odpowiedzialna 
jest odnośna strona. 

Tak się przedstawia w ogólnym za- 
rysie projekt tej konwencji lnianej: 

Aczkolwiek Rada Ministrów Łotwy 
zatwierdziła projekt konwencji łotewsko- 
sowieckiej w sprawie handlu lnem oraz 
prcjekt statutu towarzystwa, to jednak 
projekty te nie uzyskały jeszcze dotąd a- 
probaty ze strony Sejmu łotewskiego. 

Jednakże ze względu na pilny cha- 
rakter sprawy Ministerstwo Skarbu Łotwy 
podpisało w końcu r. ub. osobną prowi- 
zoryczną umowę z ZSRR w sprawie wspól- 
nych cen na len eksportowy. Treść tej o- 
statniej umowy dotąd nie jest znana. 

W każdymbądź razie należy stwier- 
dzić, iż pewne zbliżenie między Łotwą a 
Rosją sowiecką w. sprawie handlu lnem 
nastąpiło. 

O ile to porozumienie osiągnie swo- 
je definitywne cele oraz 0 ile wogóle o- 
każe się ono trwałe — przewidzieć na 
razie trudno. Będzie zależało to w znacz- 
nej mierze od stopnia szczerości zamiarów 
stron kontrahujących, jak również i od te- 

go, o ile poważne wpływy na światowym 
rynku lnianym potrafią użyskać oba te 
państwa w rezultacie swej wspólnej akcji. 
W każdym razie istnieją poważne dane do 
przypuszczenia, iż Rosja nadal będzie 
eksportować swój len' oddzielnie przez 
Petersburg. ' 

W związku z tą konwencją daje się 
już zauważyć w szeregu państw, jak Niem- 
cy, Czechosłowacja i inne pewne dążenie 

"do spowodowania odpowiedniej reakcji 
w tej sprawie. Reakcja ta zmierzana razie 
w kierunku ograniczenia przeróbki Inu, 
importowanego z państw wschodnich, 
zwiększenie produkcji własnej, uregulowa- 
nia handlu lnem w drodze osobnych konce- 
syj i t. d. 

Jak się ułożą ostatecznie stosunki w 
tej dziedzinie, pokaże niedaleka przyszłość. 

Doświadczalnictwo w dziedzinie uprawy lnu. 
W związku ze wzrostem zaintereso- 

"wania sprawą lniarską na terenie ziem lit.- 
białoruskich wysuwają się coraz to nowe 
zagadnienia praktyczne w dziedzinie racjo- 
nalizacji uprawy i przeróbki lnu oraz ure- 
gulowania obrotu siemieniem i słomą Inianą. 

Jednem, bodaj najważniejszem z tych 
zagadnień, warunkującem pomyślność 
całej akcji w dziedzinie lniarstwa, jest za- 
gadnienie podniesienia techniki rolniczej w 
dziedzinie uprawy Inu. 

Sprawa ta w jej stanie obecnym po- 
zostawia bardzo dużo do życzenia. W la- 
tach bowiem ostatnich, sięgając okresu 
jeszcze przedwojennego, w związku z nie- 
pomyślnemi konjunkturami na wytwory 
lniane, zaczął się spadek przestrzeni upra- 
wy lnu, a technika uprawy ulegała znacz- 
nem obniżeniu. Dlatego też dzisiaj Iniar- 
stwo na naszych terenach stanowi gałęź 
rolnictwa widocznie zaniedbaną, a brak 
żywego zainteresowania się nią ze strony 
rolników powoduje ustawicznie coraz dal- 
szy zanik znajomości praktycznej nawet 
tych prymitywnych metod technicznych 
uprawy lnu, jakie jeszcze do niedawna by- 
ły stosowane. PR 

Jeśli zaś chodzi o teoretyczną pomoc 
fachową, jaką mogliby udzielić rolnikom 
specjaliści - instruktorzy organizacyj rolni- 
czych, to zakres i tej pomocy jest mini- 
malny: 1) dla braku odpowiednich fachow- 
ców lnianych, oraz 2) z powodu, co jest 
najgłówniejsze, nieprzeprowadzenia dotąd 
ścisłych badań doświadczalnych w zakresie 
uprawy lnu na ziemiach lit - biał 

Stąd też wynika doniosła, pierwszo- 
rzędna rola naukowego doświadczalnictwa 
w całokształcie akcji w sprawie lniarskiej 
na terenie województw wchodnich. Miaro- 
dainą opinię w sprawie zadań doświad- 
czalnictwa rolniczego w zakresie uprawy 
Inu wypowiedział niedawno w „Tygodniku 
Rolniczym” p. W. Łastowski, dyrektor rol- 
niczej stacji doświadczalnej w Bieniako- 
niach. | 

Zdaniem p. dyrektora Łastowskiego 
doświadczalnictwo u nas powinno w pierw- 
szym rzędzie przystąpić do badania takich 
zagadnień, jak kwestja najodpowiedniejsze- 
go czasu i gęstości siewu, korzyści mine- 
ralnego nawożenia oraz doboru odmian i 
nasion różnego pochodzenia. Rozstrzygnię- 
cie bowiem tych zagadnień da odrazu rol- 
nikom pewne wskazówki praktyczne, któ- 
re będą się nadawały do urzeczywistnienia 
w realnych warunkach naszej rzeczywistoś- 
ci gospodarczej. 

Powyższe zagadnienia podstawowe z 
dziedziny uprawy Inu mogą być rozstrzyg- 
nięte, według zdania p. dyr. Łastowskiego, 
w drodze ścisłych doświadczeń polowych, 
przeprowadzonych, jak na stałych polach 
doświadczalnych, tak również i przez zor- 
ganizowanie doświadczeń zbiorowych, w 
których mogliby też brać udział zaintere- 
sowani rolnicy. 

Jednakże cały szereg zagadnień więcej 
skomplikowanych, wymagających bardziej 
Ścisłych metod badania, może być rozwią- 
zany jedynie na stałych polach doświad- 
czalnych, które przewidują istnienie spe- 

cjalnych stacyi, względnie zakładów do- 
świadczalnych, zaopatrzonych w odpowied- 
ni aparat techniczny i personel naukowo 
wyszkolony. : 

Do doświadczeń, które winne być pro- 
wadzone na Stałych polach doświadczal- 
nych, należą, jak uważa p. dyr. Łastowski, 
doświadczenia z uprawy roli, z dziedziny 
nawożenia, doświadczenia odmianowe i 
uprawowe, doświadczenia płodozmianowe 
oraz cały szereg innych. 

Dia dokonania wspomnianych do- 
świadczeń konieczne jest założenie na zie- 
miach lit.-biał. odpowiednich zakładów 
doświadczalnych w zakresie uprawy Inu. 

Pierwsze kroki w tym kierunku wy- 
stąpiły w postaci prac nad zorganizowa- 
niem  Iniarskiej stacji doświadczalnej w 
Łazdunach pow. Wołożyńskiego. Stanowi 
to jednak tymczasowe i przytem tylko bar- 
dzo częściowe załatwienie sprawy. 

Sprawa potrzeb ziem lit. - biał. w za- 
kresie doświadczalnictwa Iniarskiego, oraz 
zasadnicze stanowisko w tej kwestji na- 
szych znawców sprawy Iniarskiej ujawniły 
się w obradach Komisji Lniarskiej, które 
odbyło sie w dniu 25 listopada r. ub. w 
lokalu P. B. R. w Wilnie pod przewodnic- 
twem dyrektora Banku p. L. Maculewicza. 

Komisja miała zapoznać się z projek- 
tem memorjału do Ministerstwa Rolnic- 
twa w sprawie założenia lniarskich stacyi 
doświadczalnych na ziemiach lit. -biał. Na 
tle przyjęcia projektu tego memoriału, oraz 
w związku z fachowemi wyjaśnieniami, 
udzielonemi przez dyrektora rolniczej sta- 
cji doświadczalnej w Bieniakoniach p. W. 
Łastowskiego zostało sprecyzowane stano- 
wisko Komisji w omawianej sprawie. 

Komisja lniarska uznała za słuszne 
wysunięty przez p. dyrektora Łastowskie- 
go pogląd, iż ziemie lit. - biał. w obecnych 
warunkach, wobec wysoce pożytecznej ini- 
cjatywy p. inż. Dębickiego w sprawie orga- 
nizacji Iniarskiej stacji doświadczalnej w 
Łazdunach, powinny mieć conajmniej 2-wa 
zakłady doświadczalne w zakresie uprawy 
Inu: 1) o charakterze Ściśle doświadczai- 
nym, połączony ze szkołą techników Iniar- 
skich w Łazdunach i 2) o charakterze ho- 
dowlano - doświadczalnym, selekcyinym, ma- 
jący na celu przedewszystkiem zakrojo- 
ną na szeroką skalę hodowlę nasion. Ten 
drugi winen być położony na północy w 
rejonie Dziśnieńszczyzny ze względu na 
szczególnie sprzyjające do tego tamtejsze 
warunki klimatyczne i przyrodnicze. 

Jednakże, jak wiemy, sprawa założe- 
nia wspomnianego. zakładu hodowlano-do- 
świadczalnego w Dziśnieńszczyźnie pozo- 
staje tymczasem otwarta przedewszystkiem 
z powodu braku odpowiedniego terenu. 
Przeszkoda ta w odniesieniu do Łazdunów 
w powiecie wołożyńskim została przezwy- 
ciężona, dzięki pomocy Sejmiku i Związku 
Kółek Rolniczych. 

Pozatem drugą poważną przeszkodą 
w sprawie rozwoju doświadcżalnictwa |niar- 
skiego stanowi zupełny prawie brak fa- 
chowców lniarzy. Zaradzenie temu złu ma 
na celu zaprojektowana w Łazdunach szko- 
ła techników Iniarskich, lecz sama ta szko- 
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ła na początku swego istnienia będzie od- 
czuwała brak potrzebnego personelu wy- 
kładającego. W związku z tem wysunięte 
zostały na posiedzeniu KomisjiLniarskiej pro 
jekty zwrócenia się do rządu o odpowiednie 
subsydja na cel wysłania pewnych kandy- 
datów zagranicę dla kształcenia się w dzie- 
dzinie Iniarstwa. 

W ten więc sposób daje się stwier- 

- Rętuny_ czy. mechaniezny 
Problem ten w rozpoczynającej się na 

Kresach Wschodnich szerokiej akcji nad zra- 
cjonalizowaniem uprawy i obróbki Inu, od- 
grywa pierwszorzędną rolę. Zdawałoby się, 
że nie powinno być wątpliwości co do ko- 
nieczności zdecydowania się na rzecz prze- 
róbki mechanicznej, ponieważ tylko ona 
uważaną być może za system racjonalny i 
przedstawiający istotny postęp. 

A jednak w zakresie przerobu słomy 
lnianej kwestja ta przedstawia się zgoła 
inaczej. Nie można coprawda twierdzić, aby 
walory mechanizacji i tu nie odgrywały ro- 
li, w naszych jednak warunkach ustępują 
one różnym względom, między któremi 
na pierwszym planie postawiłbym stronę 
społeczną problemu. 

Jeżeli wziąć przemysł lniany w jego 
całokształcie, to trzy jego fazy; międlar- 
stwo, przędzalnictwo i tkactwo, pod wzglę- 
dem technizacji różnorodne stawiają wy- 
magania. Przerób słomy lnianej na włó- 
kno może być i jest w istocie wykonywa- 
ny przeważnie ręcznie, przędzenie nitki 
Inianei winno być wykonywane wyłącznie 
mechanicznie, tkanie płócien lnianych jest 
wykonywane przeważnie mechanicznie, mo- 
że być jednak z powodzeniem wykonywa- 
ne ręcznie, zwłaszcza w odniesieniu do 

. płócien cienkich adamaszkowych. 
Względy społeczne nakazują nam kie- 

rować rozwojem |Iniarstwa kresowego w 
ten sposób, aby wieśniak nasz miał przez 
pięć miesięcy zimowych, możliwie w za- 
grodzie swej, zajęcie. Jestto okoliczność tak 
ważna, że zakazuje poprostu stawiania pro- 
blemu Iniarstwa na tej samej płaszczyźnie, 
jak na Zachodzie Europy, gdzie ludność 
wiejska w porze zimowej znajduje zajęcie 
czy to w gospodarce hodowlanej, czy przy 
pracach połnych, czy wreszcie w szeroko 
rozwiniętym a pracującym sezonowo prze- 
myśle rolniczym. U nas prace w polu są 
niemożliwe, zajęcia hodowlane narazie ni- 
kłe, a głównym zajęciem jest i powinno być 
obok prac leśnych Iniarstwo. 

Fakt, że ludność wiejska w porze zi- 
mowej na Wschodzie Europy łaknie zaję- 
cia i zarobku, jest powodem, że zaró- 
wno u nas jak w Rosji, Estonii, na 
Łotwie i na Litwie międlarstwo mechanicz- 
ne nie może się rozwinąć i że we wzoro- 
wanem na stosunkach zachodnio-uropej- 
skich rozwoju po części się załamało. Pra- 
ca,zawarta w gotowym włóknie lnianym 
tak nisko przez wieśniaka jest oceniana, 
że żadna fabryka nie może z nią konku- 
rować. Racja bytu fabryki mogłaby opierać 
się jedynie na uzyskaniu lepszych wyników 
jakościowych. Taka rola międlarń mecha- 
nicznych jest teoretycznie możliwa. W prak- 
tyce jednak wykonywanie jei napotyka na 
wielkie trudności. 

Międlarnia, o ile wykonywać będzie 
roszenie względnie moczenie słomy, bez- 
względnie będzie górowała nad wieśniakiem, 
który nie docenia dziś ważności tego pro- 
cesu w przerobie słomy. Koniecznemu 
skupieniu uwagi przeszkadzają u wieśniaka 
inne równorzędne zajęcia gospodarskie, 
nadto zać dążność rolnika do ułatwienia 
nia sobie procesu międlenia skłania go do 
przeraszania słomy, na czem cierpi wy- 
trzymałość włókna. 

dzić, iż pierwsze kroki w dziedzinie orga- 
nizacji doświadczalnictwa "na ziemiach lit.- 
białoruskich w zakresie uprawy Inu zosta- 
ją zapoczątkowane. Należy się spodziewać, 
iż te pierwsze kroki nie będą ostatniemi, 
lecz początkiem rozwoju przyszłego szero- 
kiego doświadczalnictwa w dziedzinie spra- 
wy lniarskiej wogóle na terenie ziem li- 
tewsko - białoruskich. Jur. 

przerób słomy lnianej. 
Suszenie, jako dalszy etap przerobu 

słomy, może być również wykonane lepiej 
przez fabrykę, zwłaszcza jeśli zaopatrzona 
jest w suszarnię parową. Dziś, wysokie 
temperatury suszni chłopskich ogromnie 
psują tłustość, mięsistość, połysk i wytrzy- 
małość włókna, które to cechy stanowią o 
wysokiej jakości włókna. Motywem prze- 
suszania jest tu również wzgląd na uła- 
twienie sobie następnego procesu międle- 
nia względnie tarcia Inu. 

W praktyce domowej przeróbki sło- 
my lnianej na Kresach dwie te czynności 
stosowane są równorzędnie. Międlenie wy- 
suszonej słomy na kieratowych trójwalco- 
wych międlarkach stosowane jest w najbo- 
gatszym pod względem plantacji Inu, rejo- 
nie naddźwińskim, w pasie między Drują a 
Dzisną. Rejon ten schodzi się niemal ma- 
tematycznie ze stosowaniem procesu mo- 
czenia słomy. Rejon Dukszty— Widze —Świę- 
ciany—Hoduciszki—Postawy i cały rejon 
wołożyński stosuje cierlice do wyrobu włó- 
kna — są to równocześnie okolice słania 
słomy, za wyjątkiem moczeńcowej enklawy 
trabskiej. O ile rejony słańcowe ze wzglę- 
du na wyłącznie ręczny proces tarcia skłon- 
ne są do przeraszania, o tyle rejony mo- 
czeńcowe, stosujące przeważnie przerób 
kieratowy, skłonne są do niedomaczania. 

Na równocześnem  międleniu i ręcz- 
nem tarciu oparte jest zawodowe międlar- 
stwo czeskie w okolicach Wekelsdorfu i 
Adersbachu na poludniowo - zachodnich 
stokach Gór Olbrzymich. Około 150 ta- 
kich drobnych zakładów rozsianych jest 
po całej okolicy, dającintratne zajęcie wiel- 
kiej rzeszy wieśniaczej. Międlarnie czeskie 
wykupują większą część słomy lnianej w 
Poznańskiem i na Śląsku niemieckim, a 
sprowadzają w okresach karestji na słomę 
Inianą, nawet z Węgier i Holandji. Powo- 
dzenie międlarń czeskich opiera się na 
rutynie długoletniej miejscowej ludności w 
obchodzeniu się z lnem, na wysokiej wy- 
sokiej wydajności pracy tamtejszego ro- 
botnika oraż na bliskośkości przędzalń 
czeskich, które popierają miejscowego mię” 
dlarza. AE 

Należy przypuszczać, że przeszczepie - 
nie techniki czeskiej na Wileńszczyznę, 
mogłoby mieć dla zracjonalizowania na- 
szego Iniarstwa wielkie znaczenie. Słoma, 
przemiędlona maszyną, pędzoną kieratem i 
tarta ręcznie, nie wymagałaby nadmierne- 
go przesuszania, choć przyznać trzeba, że 
i Czesi silnie len suszą, co jednak u nich 
jest mniej szkodliwe, aniżeli u nas, ze 
względu na niesłychanie umiejętne stoso” 
wanie procesu roszenia. 

A ni u nas, ani w Czechach len trze- 
paniu zazwyczaj nie podlega. Czeski len 
tarty ma jednak dzięki doskonałości 
pracy zawodowego miedlarza, wygląd i 
wartości niemal lnu trzepanego, dając 
przeciętnie 35 proc. czesanki na mecha- 
nicznej czesarce, podczas, 

czany przezemnie do fabryki czeskiej, daje 
przeciętnie 20 proc. czesanki, a z lnu rę- 
cznie trzepanego z naszego rejonu nie 
otrzymuje się przeciętnie więcej, jak 40% 
włókna czesanego. 

gdy nasz len 
"surowy, tarty, z rejonu Hoduciszek, dostar- 
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Mechaniczne międlarki o 5-ciu, 11 
lub 21 par wałków, stosowane na Zacho- 
dzie, poza międlarniami czeskiemi, są u 
nas polecenia godne. Zaznaczyć jednak 
wyraźnie trzeba, że dzisiejszy stan naszego 
wieśniaczego roszenia lnu czyni stosowa- 
nie żelaznych, intensywnie działających 
wałków miedlących niebezpiecznym dla 
włókna. Włókno - zwłaszcza nieco 
przesłanej słomy jest niemiłosiernie rwane, 
podczas gdy drewniane wałki i cierlica nie 
czynią takiego zniszczenia. To też, według 
mego doświadczenia, międlarnie mecha- 
niczne na Kresach winny koniecznie same 
rosić względnie skrupulatnie dozorować 
roszenie słomy, którą chca przerobić u 
siebie, stosując raczej delikatne niedoro- 
szenie. 

Mechaniczne trzepanie najmniej w na- 
szych warunkach jest wskazane. Nie wolno - 
go stosować bezpośrednio lub krótko po 
międleniu, jeśli międlenie poprzedzone było 
suszeniem 
większość włókna pójdzie na pakuły. 

To też na Zachodzie dziś nie sto- 
sują prawie zupełnie suszenia sztucznego 
przed międleniem. Międlarnie belgijskie, a 
ostatnio i niemieckie, unikają suszenia, jak 
ognia, upatrując w niem głównego nieprzy- 
jaciela wysokiej gaturkowości włókna. Po- 
nieważ słoma u nich po przejściu przez 
wałki międlarki raczej jest pokarbowana, 
aniżeli połamana, przeto oddzielenie paź: 
dzierza od włókna możliwem jest tylko 
drogą silnego mechanicznego oddziaływania 
na kiść zmiędlonej słomy. Tarcie ręczne 
nie dałoby tu żadnego wyniku. Stosowanie 
więc mechanicznych trzepaczek na Zacho- 
dzie nietylko jest możliwem, ale koniecz- 
nem ze względu na międlenie słomy w na- 
turalnem stanie jej wyschnięcia. Jest ono 
jednak i możliwem ze względu na dobroć 
słomy, zawierającej silne włókno, które 
łatwiej znosi mechaniczne oddziaływanie. 

U nas wysoka wilgotność powietrza 
w porze jesiennej, gdy smołę po wyrosze- 
niu z pola się zbiera, Oraz w porze zimo- 
wej, kiedy to odbywa się międlenie i tar- 
cie, wymagają niemal imperatywnie susze- 
nia, tak że trudno sobie u nas wyobrazić 
mechaniczną międlarnię bez sztucznego do- 
suszania słomy. Już ten wzg ąd klimatycz- 
ny czyni w naszych warunkach trzepanie 
mechaniczne niebezpiecznem. Następnie zaś 
pamiętać trzeba, że obecny stan kultury 
Inianej na Kresach powoduje naturalną 
słabość włókna, które skutkiem tego przy 
mechanicznem trzepaniu daje nadmierną 
ilość odpadków 

Zmechanizowanie przeróbki słomy 
lnianej objęło w ostatnim czasie niższe ga- 
tunki surowca w zupełności. Drożyzna ro- 
bocizny na Zachodzie powoduje, że nie 
opłaca się tam wiele zachodu wkładać w 
obróbkę słomy niższych gatunków. To też 
np. słoma, długością nie dochodzącą pół 
metra, z reguły — nawet w Wekelsdorfie — 
przerabiana jest wprost na pakuły mecha- 
nicznym wyłącznie sposobem, przyczem 
stosuje się sztuczne suszenie, osiągając w 
ten sposób czyste, wysoko wartościowe 
pakuły. 

Nie można bezględnie twierdzić, że 
zupełna mechanizacja przerobu słomy nie 
da się przeprowadzić—nie jest ona jednak 
dotychczas technicznie wszechstronnie roz- 
wiązana, w naszych zaś warunkach wy- 
waga wielkiej oględności i wykonania skru- 
pulatnych prób i badań porównawczych. 
Społeczne jej uzasadnienie nastąpiłoby tyl- 
ho wówczas, jeśliby w myśl znanych in- 
tencyj pana Ministra Niezabytowskiego, na 
Kresach Wschodnich rozwinęło się tkactwo 
ludowe w takich rozmiarach, aby uczynić 
zbędnym uciążliwy, niehygjeniczny ręczny 
przerób słomy lnianej na włókno. 

Władysław Bratkowski. 

słomy, w takim bowiem razie ,
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Przemysł olejarski. 
(Wywiad z dyr. „Kurlandzkiej Olejarni“ 

p. Trockim). 

Po informacje o .stanie przemysłu 
olejarskiego zwróciliśmy się do p. Trockie- 
go dyrektora „Kurlandzkiej Olejarni", naj- 
większej w kraju. 

Jak się przedstawia obecnie stan 
przemysłu olejarskiego na terenie ziem 
wschodnich w porównaniu z czasami przed- 
wojennemi? 

W czasach przedwojennych sytuacja 

w dziedzinie przemysłu olejarskiego, w 

szczególności lniarskiego, kształtowała się 

w sposób jednolity dla bezporównania 
szerszych terenów, w których skład poza 

. dzisiejszą Wileńszczyzną i Nowogródczyzną 

wchodziły: Mińszczyzna, Wileńszczyzna, Ko- 

wieńszczyzna i dzisiejsza Łotwa. 

Otóż różnice co do warunków prze- 

| myslu olejarskiego Iniarskiego na tych te" 

renach w porównaniu z sytuacją tej gałęzi 

przemysłu na dzisiejszych ziemiach wschod- 

nich przedstawiają się w sposób nader ja- 

skrawy. Warunki bowiem, dotyczące za” 

kupu surowca i sprzedaży wytworzonego 

produktu uległy b. poważnym zmianom. 

Przed wojną olelarnie istniały tylko i wy- 

łącznie w tych punktach, gdzie był w do- 

statecznej ilości surowiec. Stanowiło to 

ogólną zasadę, dzięki której powstawały 

olejarnie w dogodnych, pod względem ko- 

munikacyjnym, portach lub innych punktach, 

zaopatrzonych w potrzebną ilość surowca. 
Dlatego też każda olejarnia miała pod do- 
statkiem surowca, a pozatem istniała jesz- 
cze możliwość b. poważnego eksportu su- 
rowca, sięgająca nieraz 300 proc. ilošci su- 
rowca zużywanego na miejscu. 

Otóż w tej dziedzinie, poczynając od 
czasu okupacji niemieckiej, zaszły wielkie 
zmiany. W miejsce ewakuowanych dużych, 
wysoko pod względem technicznym posta- 
wionych oraz należycie zlokalizowanych 

olejarń powstała cała masa drobnych i 

zupełnie prymitywnych olejarń t. zwanych 

„tłoczni” których obecnie istnieje do 300 
sztuk na terenie Ziem Wschodnich i Kon- 
gresówki. Takie właśnie można napotkać 
dziś w każdem małem miasteczku. 

„Tłocznie* te pod względem technicz- 
nym stanowią rażącą niedorzeczność i nie 
dają należytego wyzyskania surowca. Na 
skutek taniego i prymitywnego  urządze- 
nia technicznego, jakie posiadają te małe 
olejarnie, wyrabiają one makuchy, zawie- 
rające zbyt wysoki procent tłuszczu, który, 
będąc w nadmiarze, powoduje, iż takie ma- 

- kuchy nietylko nie stanowią pożytecznego, 

ale, odwrotnie, szkodliwy pokarm dla byd- 
ła. Z drugiej zaś strony ilość tłuszczu, za- 
warta w siemieniu Inianem nie zostaje na- 
leżycie wyzyskana na olej. W ten więc 
sposób odbywa się nieprodukcyjne psucie 
surowca. - 

W dziedzinie organizacji handlu w 
okresie przed wojną należy również stwier- 
dzić duże różnice. Zakup surowca w po- 
staci nasion oleistych odbywał się wyłącz- 
nie za gotówkę. To samo miało zastoso- 
wanie i w odniesieniu do sprzedaży pro- 
duktu wytworzonego z tem tylko zastrze- 
żeniem, iż może tylko jakieś 10% sumy 
ogólnej stanowiły rozrachunki wekslowe. 
Pozatem w miesiące jesienne w Czasie ге- 
alizacji urodzaju, gdy olejarnie czyniły ol- 
brzymie zakupy surowca, przychodziły im 
z wydatną pomocą finansową w postaci 
tanich „kredytów banki państwowe i pry- 
watne.. 

Dzisiaj, jeżeli chodzi o nabywanie su- 
rowca, to odbywa się ono taksamo za go- 
tówkę, lecz sprzedaż oleju następuje w wy- 

sokości 60% zbytu na rachunek wekslowy, 

wyjątek tu stanowią makuchy, które idą 
zagranicę. i 

Co się tyczy taryf kolejowych, to one 
również były lepiej dostosowane do po- 

trzeb przemysłu olejarskiego, gdyż udziela- 
ły specjalne ulgi dla eksportu makuchów 
lnianych do portów i punktów granicznych, 
co dawało móżność wytrzymywania kon- 
kurencji cen na rynkach zagranicznych. 

Wogóle zaś kardynalna kwestja, któ- 
ra wpływa decydująco na ukształtowanie 
się stosunków w dziedzinie przemysłu ole- 
jarskiego, a która w czasach powojennych 
uległa znacznemu pogorszeniu — jest to 
sprawa zaopatrzenia olejarń, w surowiec. 

Możliwość zaopatrzenia się olejarń 
w potrzebny surowiec przed wojną nie na- 
suwała żadnej wątpliwości, mogły być tu 
pewne wahania cen surowca w zależności 
od istniejących koniunktur, lecz pewność 
posiadania surowca w potrzebnej ilości w 
ciągu całego roku operacyjnego była bez- 
względna. Stąd też zapewnione było nor- 
malne nieprzerywane funkcjonowanie przed- 
siębiorstw olejarskich, co stanowi podsta- 
wowy warunek wszelkiej racjonalnej pro- 
dukcji. IKwestja zaś nieprzerywalności pra- 
cy w dziedzinie przemysłu olejarskiego po- 
siada ze względów technicznych szczegól- 
nie doniosłe znaczenie. Tu bowiem praca 
odbywa się w kilka zmian i wszelka przer- 
wa, powodująca także przerwę pracy ma- 
szyn i ochładzanie się kotłów odbija się 
ujemnie, na kosztach produkcji. 

Dzisiaj olejarnie na terenie ziem 
wschodnich tej właśnie pewności co do 
nieprzerywalnej pracy w ciągu całego roku 
operacyjnego nie mają. Stoi to w związku 
z trudnościami w dziedzinie zaopatrzenia 
się w potrzebny surowiec. 

Jakie są czynniki, wpływające o5ec> 
nie w sposób dodatni na rozwój przemy- 
słu olejarskiego na terenie naszego kraju? 

Do tych czynników zaliczyć należy 
przedewszystkiem żywe zrozumienie i do- 
cenianie ostatnio przez sfery rządowe zna- 
czenia gospodarczego przemysłu tłuszczo- 
wego ze względu na rolę, jaką on odgry- 
wa w odniesieniu do potrzeb instytucyj 
wojskowych, kolejnictwa Oraz całego sze- 
regu gałęzi wytwórczości przetwórczej. 

Istnieje obecnie w Ministerstwie Rol- 
nictwa projekt sfinansowania przez banki 
większych olejarń podczas realizacji tego- 
rocznego urodzaju w kraju. Zasługuje też 
na podkreślenie stanowisko Banku Gospo- 

"darstwa Krajowego, który udzielając poży- 
czek przemysłowych, uważa olejarnie za 
jedną z tych gałęzi przemysłu, które prze- 
dewszystkiem muszą otrzymać poparcie 
finansowe ze strony państwa. Jako czyn- 
nik niewątpliwie dodatni dla przemysłu 
olejarskiego należy podnieść dzisiejsze dą- 
żenie w kraju do zwiększenia konsumcji 
makuchów lnianych, które stanowią bardzo 
treściwy pokarm dla bydła i znajdującego 
przez to coraz szersze zastosowanie w 
dziedzinie gospodarki hodowlanej i mle- 
czarskiej w szczególności. 

Pozatem dzięki zwróceniu uwagi przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na 
stan sanitarny naszych miast oraz w zwią- 

zku z rozwojem budownictwa i rozbudo- 

wą kolejnictwa daje się zauważyć znaczny 

wzrost popytu na pokost lniany. Wogóle 

zaś trzeba zaznaczyć, iż ilość spożycia po- 

kostu, przypadająca na głowę jednego 

mieszkańca w państwie, jest wyrazem sta- 

nu sanitarnego budynków. 
Jak się przedstawiają .obecnie czyn- 

niki ujemne. hamujące rozwój przemysłu 

olejarskiego? 

Niestety, istnieje sporo i czynników 
ujemnych. Do najdotkliwszych z nich na- 
leży często odczuwany przez przemysł ole- 
jarski w kraju brak dobrego Surowęa, 
spowodowany wywozem go zagranicę prze- 
ważnie w miesiącach jesiennych, gdy ole- 
jarnie nie są w stanie - nabyć większych 
ilości siemienia lnianego. Dlatego też rtaj- 
lepsze, najsuchsze gatunki surowca wycho- 
dzą zagranicę, gorsze zaś pozostają w kra- 
ju, gdyż rynki zagraniczne niższych gatun- 
ków siemienia lnianego nie przyjmują. 

Pozatem brak surowca zmusza nasz 
przemysł olejarski do importowania su- 
rowca z LaPlaty, co związane jest z opła- 

caniem olbrzymich kosztów przewozu i 

powoduje odpływ waluty zagranicę w da- 

leko większej ilości, aniżeli ta, która uzy- 

skuje się w drodze eksportu tych samych 

surowców w ich lepszych gatunkach z 
kraju. Odbija się to wszystko w sposób 
bardzo ujemny na stanie naszego bilansu 
handlowego. 

Słabą też stronę stanowi sprawa kre- 
dytów, które są udzielane w wysokości 
zbyt małej i na warunkach niedostatecznie 
dogodnych. Wreszcie odczuwa się poważ- 
nie brak fabryk mechanicznych, : ргойиКи- 
jących maszyny i narzędzia techniczne, 
stosowane w przemyśle olejarskim. W 
związku z tem olejarnie zmuszone są za- 
kupywać potrzebne instalacje techniczne 
zagranicą, opłacając przytem  niewspół- 
miernie wysokie ceny. 

Wogóle zaś obecnie olejarnie nie są 
w stanie osiągnąć za makuchy ceny sto- 
sunkowo odpowiadającej wartości siemie- 
nia lnianego. Tak, przed wojną stosunek 
ten wynosił 85 proc., dzisiaj zaś waha się 
on od 55 proc. do 60 proc. 

Jak duźe znaczenie gospodarcze dla 
naszych ziem posiada przemysł olejarski? 

Ponieważ ziemie wschodnie stanowią 
ze względów przyrodniczych kraj przede- 
wszystkiem i wyłącznie rolniczy, to też 
widoki szerokiego rozwoju na tych tere- 
nach posiada jedynie przemysł przetwa- 
rzający produkty gospodarki rolnej. W 
dziedzinie tego przemysłu przemysł olejar- 
ski zajmuje na naszych terenach bardzo 
poważne miejsce. Zatrudnia on znaczną 
ilość robotników, robi duże obroty i wpła- 
ca pokaźne sumy do skarbu w postaci 
podatków. 

Zasługuje też na podkreślenie dodatni 
wpływ przemysłu olejarskiego na poziom 
rolnictwa w kraju. Normalne bowiem 
funkcjonowanie olejarń i prawdopodobny 
ich rozwój w przyszłości spowoduje  nie- 
wątpliwie odpowiednie podniesienie się 
rolnictwa w dziedzinie Iniarstwa, gdyż stwa- 
rzając popyt na siemię lniane olejarnie: 
zachęcą producenta do zwiększenia  zasie- 
wów lnu, z drugiej zaś strony przemysł 
olejarski dostarczy rolnictwu w jego hodo- 
wlanej gospodarce treściwego i taniego po- 
karmu dla bydła. 

Biorąc zaś ogólnie, znaczenie gospo- 
darcze przemysłu olejarskiego na terenie 
ziem wschodnich jest bez porównania 
większe, niż w innych lepiej uprzemysło- 
wionych dzielnicach Polski. 

Jak się odbije naprawa sprawy lniar- | 

skiej na przemyśle olejarskim? 

Niewątpliwie w sposób b. dodatni, 

Skutkiem - podniesienia rolnictwa w dzie- 
dzinie Iniarstwa olejarnie Iniarskie uzyska- 
ją więcej i przytem lepszego gatunku sie- 

mienia Inianego—zostaną więc w ten Spo- 

sób zaopatrzone należycie w potrzebny 
surowiec, co stanowi warunek podstawo-- 
wy rozwoju tej gałęzi wytwórczości. Z 
drugiej zaś strony, jak już zaznaczyłem 
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wyżej, odbije się to pomyślnie na pozio- 

mie rolnictwa w zakresie Iniarstwa. 
Co powie Pan Dyrektor o perspekty- 

wach rozwojowych przemysłu olejarskiego 

na ziomiach wschodnich? 
Gdy zostaną usunięte omówione wy- 

żej czynniki, wpływające ujemnie na prze- 

mysł olejarski, oraz będą wprowadzone 

odpowiednie taryfy: kolejowa i celna, jak 

również udostępnione potrzebne kredyty 

inwestycyjne — wówczas przed omawianą 

gałęzią wytwórczości staną szerokie widoki 

rozwoju. W związku z tem nastąpiłoby 

też odpowiednie potanienie wytwarzanego 

produktu Oraz utraciłyby wszelką rację 

bytu istniejące Obecnie drobne tłocznie, 

wprowadzające dziś stan dezorjentacji w 

dziedzinę przemysłu olejarskiego. : 

Produkcja Inu w Polsce w świefie У. 
Produkcja Inu w Polsce wynosiła w 

r. 1926 około 60 tys. ton, przyczem ilość 
ta była podzielona pomiędzy poszczególne 
województwa w sposób następujący: 

  

  

  

1926 

< o || 2 < 2 UE < An 2 O'= 

Województwa wzgl. |RSŚ "ež ои 353 
: o оР 72 |ч ао 

2 оВНО [Э а. 
grupy tychže Ž8S|5“$l| Za [22 

аОЕ вНЕ 

Woj. Centralne (4) . | 33.7 6.8 2281 | 38.3 

Woj. Zachodnie (2) 48 18 | 3.73 6.3 

Woj. Południowe (4) | 14.4 62 | 8.90 | 14.9 

Wołyń . «. -« ке 18.5 5,4 | 10.00| 16.8 

Białystok. . + « 13.4 3.3 | 4.42] 7.4 

Wilno: > еелыГ оее 11.9 4.8 5.67 9.5 

Nowogródek . . . | 70| 36) 2.52| 43 

Polesie Lk 4.8 3.1 1.51 25 

108.5 5.5 | 59.56| 100.0         
Jak widzimy z powyższego zestawie- 

nia, produkcja 4 województw Wschodnich 

(Białystok, Nowogródek, Polesie i Wilno), 

wynosi około 40 proc. ogółu produkcji 

krajowej. Jest to może jeszcze stosunko- 

wo niewiele, lecz województwa te, jako 

okręgi produkcji lnu, nabierają szczególnie 

ważnego znaczenia wobec tego faktu, że 

podczas, gdy inne województwa, produku- 

jąc len gorszych gatunków, zużywają go 

na potrzeby własne, województwa wschod- 

nie oddają go na eksport wzgl. przerabiają 

° па fabrykach miejscowych. Dla użytku do- 

mowego pozostaje tu ilość znikoma. Prze- 

konywa nas O tem następująca tabela (o- 

bejmuje len i konopie razem). 

  

  

  

1926 

@ "Nadano z | Nadano Z 

Dyrekcja | przeznacze- | przeznacze- Razem 
: niem W niem zagra- 

kolejowa | kraju tony | nicę tony tony 

Wołkowo 1.801 102 2.503 

Radom 1.643 829 2.472 

WILNO 3.468 8.407 11.875 

Poznań 4.290 1.157 5.447 

Gdańsk 922 131 1.053 

Katowice 748 787 1.535 

Krakėw 714 573 1.287 

Lwów 4.828 4.339 9.167 

Stanisławów 767 66. : 833 

19.181 16.991 36.172       
Ze względu na to, że tabela niniejsza 

obejmuje len i konopie razem nie przed- 

stawia ona dokładnego obrazu. Oprócz tego 

pozycje dla niektórych  Dyrekcyj granicz- 

nych (oprócz wiłeńskiej) należałoby zmniej- 

szyć, gdyż obejmują one także wiele ła: 

dunków, przewożonych zagranicę nie bez- 

pośrednio, lecz przez jedną ze stacyj kra- 

jowych, gdzie zostają nadawane ponownie. 

Natomiast pozycja dla Dyrekcji wileńskiej 

jest zupełnie wolna od naleciałości z tego 

tytułu 
Eksport lnu polskiego zagranicę w 

r. 1926 przedstawiał się następująco: 

  

  

  

      

: Eksport w Wartość 
Кга ] tonach w tonach 

Anglia 544 556 

Austria 155 

Belgja 76 

Czechostowacja 8 861 4.811 

Francja 108 

Łotwa 4.879 5.428 

Niemcy 3.067 1.595 

Pozostałe kraje 60 ° 

(Rumunja, Holandja 
i in.) 

17.750 

Naczelne miejsca wśród importerów 
Inu polskiego zajmują Czechosłowacja, 

Łotwa i Niemcy. W -.rzeczywistości jednak 

kraje te w znacznym stopniu sprowadzają 

len nie dla siebie, lecz dla dalszej odsprze- 
daży już pod swoją marką, występując w 
charakterze pośredników. Zestawiając da- 
ne wartości eksportu z ilością lnu, może- 
my zauważyć, że do Niemiec i Czechosło- 

wacji są sprzedawane gatunki tańsze, niżli 

np. do Łotwy lub do Anglji. Przyczyną 

tego jest to, że Łotwa, zakupując droższe 
gatunki, tylko odsprzedaje je dalej, zaś Cze- 
chosłowacja i Niemcy, zakupując tańsze, 

poddają je przeróbce w licznych międlar- 
niach i przędzalniach. 

Rozwój importu Inu polskiego do 

czterech państw, zakupującycn przewažną 

ilość, przedstawia się następująco: 

Wywóz w tonach 

Kraj 1924 1925 1926 

Anglja 150 540 544 

Czechosłowacja 6.130 6.717 8.861 

Łotwa 2.517 4.719 4.879 

Niemcy 5.909 5.409 3.067 

Ta tablica wykazuje przesunięcie pew- 
nej ilości eksportu z Niemiec do Czecho- 
słowacji, co tłumaczy się restrykcjami przy 
wprowadzaniu Inu z Polski, stosowanemi 
przez Niemcy w związku z wojną celną. 
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Przeróbka słomy i han- 
del Inem. 

Na prowincji. 

Spółdzielnia przerobu słomy lnianej 
w Horodźkach pod Wołożynem. 

Spółdzielnia lniarska w Lubczy, pow. 
Nowogródzki. 

Zakład międlarski p. Mieżejewskiego 
pow. Baranowicki. 

Międlarnia w Bezdanach. 

W Wilnie. 

Len Wileński, Wilno. 
Krajowa Spółka dla plantacji Inu, Wil-. 

no, Poznańska 2. 

Handel nasieniem. 

Na prowincji. 

Spółdzielnia „Rolnik* w Brasławiu. 
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Po- 

stawach. 
Syndykat Rolniczy w Baranowiczach. 
Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa w 

Dokszycach. 
Chrześcijański Bank Ludowy w Duni- 

łowiczach. 

W Wilnie. 

Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlo- 
wych, Wilno, Mickiewicza 19. 

Zygmunt Nagrodzki, Wilno, Zawalna 11. 
Syndykat Rolniczy Wileński, Wilno, 

Zawalna 9. 

Olejarnie.' 

Na prowincji. 

Olejarnia Spółdzielcza w Braslawiu. 
| Olejarnia „Malę* w pow. Wil.-Troc- 
kim, wł. gen. Dąb-Biernackiego. 

Olejarnia w maj. „Korzeniowszczyzna”, 
wł. p. W. Łopatto, pow. Baranowicki. 

W Wilnie. 

Olejarnia Kurlandzka, Wilno, Słowac- 
kiego 14. 

Kowarski, Himelfarb i Fejgin, Wilno, 
Szopena 8. 

Pierwszorzędnej wartości 

NASIONA 
ROŚLIN PASTEWNYCH, ŁUBINÓW WSZELKICH 

OGRODOWYCH oraz KWIATÓW 

„ac... BJgmiNf Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

: : skład maszyn i narzędzi rolniczych : & 

Proszę żądać cenników. 

SZZEOKOTK ZZ DZY TYCPWDEZERACEECZBEDOWRENE



Nr. 1: 

O Inianych tkaninach ludowych w Wilenszezyžnie: “| 
Mówiąc o lnie w województwach pół- 

nocno-wschodnich nie można pominąć tak 
" charakterystycznej gałęzi 
wego, jaką są tkaniny lniane. W każdej 
gminie, w każdej niemal chacie w Wileń- 
szczyźnie,  Nowogródczyźnie i ziemiąch 
przyległych iest mały prymitywny warsztat. - 
tkacki, na którym kobiety wiejskie w chwi- , 
lach wolnych od zajęć gospodarskich tkają 
zarówno lniane płótna zwyczajne w 2 ni- 
cielnice, jak również wzorzyste, w 4, 6, 12 
do 20 nicielnic, t. zw. „dymki”, „radziusz- 
ki“, „kapy“, „kotdry“, „dzieruszki“. $а 10 
typowe wytwory tkackie, w których osno- 
wa i wątek grają rolę równorzędną przy 
tworzeniu ornamentu, ornament wychodzi 
w formach geometrycznych, jak krzyże i 
gwiazdy, koła, elipsy, kwadraty, szacho- 
„wnice, w różnych przeplataniach i kombi- 
nacjach. Nici do tkania przędą robotnice 
"własnoręcznie na kołowrotkach—wrzecio- 
na wyszły oddawna z użycia prawie zupeł- 
nie. Tkaniny wzorzyste bywają albo z Inu 
niefarbowanego, bielonego i niebielonego, 
cienkie i miękkie, i tych używają wieśniacz- 
ki na ręczniki i obrusy. Ze skrzyżowania 
i przeplatania nitek białych i szarych, po- 
łyskujących i matowych, powstają orna- 
menta subtelne, odcinające się od tła cza- 
sami tylko jakby połyskiem starego srebra. 
Kolorowe tkaniny wyrabiają wieśniaczki 
przeważnie z grubszej przędzy, czasami na- 
wet z bardzo grubej, t. zw. pakuły. Przę- 
dzę iarbują same. Do niedawna używały 
do tego celu wyłącznie farb roślinnych, 
własnoręcznie przyrządzonych według sta- 
rych, w tradycji przechowanych przepisów. 
Dziś weszły w użycie farby analinowe, zaw- 
sze jednak stosowane z wielkim smakiem 
i poczuciem piękna, stosowane w miarę 
potrzeby, ponieważ zbyt jaskrawe kolory 
nie odpowiadają charakterowi tutejszego 
ludu, pełnego skupienia i powagi. 

Szerokość tkanin, wyrabianych naiwą- 
skich warsztatach nie przenosi zwykle 80 
cm. Tkaczki zeszywają je i robią płachty w 
wymiarach około 150X180 cm., których 
następnie używa się do wszelkich posług 
w gospodarstwach wiejskich, jak np. przy- 

ОНО ОО> О» Е<О» ВО> Д-О» ВчО» В<О» аЮ» ВО> ВО> aa aa 

NAJSTARSZY HA KRESACH WOCAODNICHĄ 
DMKŁAD OGRODNICZY i HANDEL МАЧ 

ISTN. z 1860 ROKU 

W. WELER 
WILNO, UL. SADOWA 8 

Telegram: WELER=WILNO 

FILJA UL. ZAWALNA 48. 

POLECAĄ 

wszelkie nasiona gwarantowane. 
Wygodne źródło dla Sz. P.P. Rolni- 

ków i gospodarzy wiejskich. 

Ceny umiarkowane. 

Genniki na żądanie wysyłam niezwłocznie. 

Z poważaniem ERNEST WELER, 
właściciel zakładu. 

EEE EEST EEE EE 

przemysłu ludo- . 

krywania łóżek i stołów, wozów, sani, ko- 
ki, do noszenia zielska i t. p. 

Oprócz takich samodziałów wyrabiają 
wieśniaczki również tkaniny o bardzo dro- 
bnym ornamencie, wytykanym w nieparzy- 

„pięciornicy”. Podczas gdy w samodziałach 
robionych przy użyciu parzystej liczby ni- 
cielnic (tkanych przeważnie. w 2 kolorach 
niekiedy jednak w 3, 4 i więcej) ornament 
wychodzi dwustronnie, tak, że każdą stronę 
można uważać za prawą, pięciornica, zaw- 
sze dwukolorowa, ma ornament jednostron- 
ny, i używaną bywa na ubrania, przeważnie 
na spódnice. _ 

Do wątku w samodziałach używają 
tkaczki niekiedy przędzy wełnianej, a do 
osnowy: weszły w użycie od kilkudziesięciu 
lat częściowo bawełna Martwa matowość i 
maszynowa równość bawełnianych nici od- 
biera jednak tkaninom ich świeży, charak- 
terystyczny wdzięk i najpiękniejsze są zaw- 
sze tkaniny z czystego Inu, albo też z do- 
datkiem wełny. | 

Przekazane przez tradycję sposoby 
traktowania przędzy i warsztatu tkackiego 
pozwalają robotnicom operować niemi z 
taką swobodą, że wprost nieograniczone 
są możliwości tworzenia przez nie coraz to 
nowych motywów i ornamentów tkackich— 
zawsze geometrycznych —i coraz to nowych 
połączeń barwnych. To też muzeum Etno- 
graficzne U. S. B. liczy dotychczas przeszło 

oj: 

w. 
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ич 
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„stą liczbę nicielic, przeważnie 5, stąd nazwa _ 
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300 różnych samodziałów, powiększając 
stale swoje zbiory nowemi nabytkami. Pow- 
stałe przed kilku laty Towarzystwo Popie- 
rania Przemysłu Ludowego w Wilnie ma 
za zadanie roztoczenie opieki nad tą tak 
„oryginalną dziedziną artystycznego przemy- 
słu ludowego, która jest tem cenniejsza, że 
ośrodki tkactwa, w przeciwieństwie do wie- 
Ju innych, zanikających ośrodków przemy- 
słu ludowego w granicach Rzplitej, rozwi- 
jają się i żyją- dotychczas prawie że w pier- 
wotnej i nieskażonej postaci i że obejmują 
zasięgiem swoim bardzo szerokie terytor- 
jum. 

Spółdzielnia „Bazar Przemysłu Ludo- 
wego“ w Wilnie wzięła wswoje ręce han- 
del temi wyrobami, nadającemi się oprócz 
celów, do jakich służą w wiejskiem środo- 
wisku, do dekoracji mieszkań współcze- 
snych jako serwety na stoły, makaty na 
Ściany, obicia mebli, portjery i t. p. Wie- 
śniaczki, które dotychczas wyrabiały te tka- 
niny wyłącznie na własne potrzeby, a sprze- 
dawały je niekiedy tylko na jarmarkach i 
kiermaszach w razie koniecznej potrzeby 
pieniędzy, mają sposobność stałego zarob- 
kowania, inteligencja miejska ma możność 
zaopatrywania się w samodziały-nietylko w 
dniu „Kaziuka” albo jarmarku pod kościo- 
łem św. Piotra i Pawła, ale we własnym 
już obecnie magazynie Spółdzielni Bazaru 
przy ul. Zamkowej 8. Н. 5. 

Aa” 

pi 

: Samodział biało- czarny jlniany ze zbiorów Muzeum Etnograficz- 
nego U. S. B. w Wilnie. : 

  

NAJLEPSZA ROŠLINA PASTEWNA 

BULWA 
Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kilka- 
naście lat, daje duże zbiory naci i kłębów nawet 

i na lichej ziemi, aby ciepłej i nie mokrej, zimą 
nie wymarza i niewykopana w jesieni daje wiosną 
plon bulw — doskonałego karmu wtedy, gdy go 
zwykle brak, pracuje dla rolnika literalnie cały 
okres wegetacyjny danej miejscowości, gdyż 
rośnie aż do mrozow stałych, wszystkie jej części, 
to jest nać i bulwy stanowią doskonały karm, 
przyczem nać jej jest pożywniejszą od koniczyny, 
a bulwy od kartofli. Wysyłam kłęby do sadze- 
nia wiosną w miarę możliwości kopania po cenie 
50 groszy za kilo, licząc z workiem i dostawą na 
st. Postawy w ilościach 50—100 i t. d. kilo i nie 
mniej jak 50 kilo. Zamówienia całkowicie opła- 

cone wysyłam w kolei ich nadejścia. 

Adres: Wilno, Bankowa (od Makowej) Nr. 1 m. 14. 

WACŁAW KOZŁOWSKI. 

Obecnie na wiosnę mam na sprzedaż bardzo Ogra- 
niczoną jej ilość, przy zamówieniu, na żądanie 

wysyłam broszurę o niej — gratis. 

Fot. p. Stankiewiczówny. 

© CUPAASYSZECH _ 

OGR GZNLG LOL RMUOGHZYKWZNWGZWGZ 

LEŃ 
Zakup lnu i pakuł dla największych 

fabryk w Polsce, | 

  

Eksport zagranicę 

I 0. WASSONG Warszawa, Złoła 59A 
(dm własny) tel. 49-50. 

1339 
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g Fabryki Maszyn, Kamieni Mlynskich i Odlewnia Želaza 

G. KULIK 
FABRYKI: BIURA i SKŁADY FABRYCZNE: 

w LUBLINIE: ul. Wesoła 20, tel. 8-91 w LUBLINIE: ul. Zamojska 18, tel. 7-61 
ul. Przemysłowa 10, tel. 1-65 w WILNIE: ul. Mickiewicza 9, tel. 12-75 

Adres telegraficzny: G. KULIK, LUBLIN. 
  

  

  

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

| 
WARSZAWA KATOWICE Wilno, w kwietniu 17928 r. 

KRAKÓW STANISŁAWÓW 
LWÓW KOŁOMYJA 
RZESZÓW CHEŁM 

WW. PP. 
Spieszymy powiadomić naszych Szanownych Odbiorców, iż praktyka ubie- 

głego roku pracy na tutejszym rejonie, pozwoliła nam zorjentować się w potrze- 
bach tutejszego rynku, zarówno co do jakości, jak i ilości maszyn i urządzeń 
młyńskich, to też przy zbliżającym się sezonie, po reorganizacji biura i składu 
w WILNIE przy ul. Mickiewicza 9, skład ten zaopatrzyliśmy w dużą ilość maszyn 
i urządzeń młyńskich, a to celem możności natychmiastowego wykonywania zleceń 

Na składzie posiadamy stale maszyny i kamienie młyńskie, jak to: postawy 
walcowe, maszyny czyszczące, urządzenia kaszarń i t. p., oraz gazę jedwabną 
szwajcarską, pasy oryginalne wiedeńskie i wszelkie artykuły techniczne. 

Zwracamy również najuprzejmiej uwagę Szanownej Klienteli na nasze bez- 
konkurencyjne, o Światowej sławie perlaki automatyczne cepowe „MARS, 
które zdobyły sobie ogólne uznanie i są obecnie przedmiotem eksportu zagra- 
nicę, między innemi do Ameryki. 

- Zmiana kierownictwa biura w Wilnie przez cofnięcie plenipotencji p. Sta- 
nisławowi Stoberskiemu i zastąpienie tegoż przez fachowe siły handlowe i te- 
chniczne, daje rękojmię zupełnego i wszechstronnego zadowolenia naszych 
Szanownych Odbiorców. 

Zawiadamiając o powyższem spieszymy zakomunikować, iż do bieżącego 
sezonu przygotowaliśmy się przez kupno drugiej fabryki w Lublinie. Praca więc 
w dwóch fabrykach da nam możność stałego posiadania na składzie, względ- 
nie wykonywania w krótkich terminach wszelkich zleceń. 

Celem otrzymania ofert, projektów, kosztorysów, porad i t. d. prosimy 
najuprzejmiej zwracać się pod adresem: 

G. KULIK 
BIURO I SKŁAD FABRYCZNY 
w WILNIE, ul. MICKIEWICZA Nr. 9. 

Polecając się łaskawym względom Szanownej Klienteli, pozostajemy 

z poważaniem 

G. KULIN 
BIURO iSKŁAD FABRYCZNY 

w WILNIE, ul. MICKIEWICZA Nr. 9 
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Spółka Akcyjna 

ODDZIAŁ W WILNIE 

dom własny, przy ul. Ad. Mickiewicza 29. 

prowadzi wgzelkie operacji Jakow 
1267 
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Akcyjne T-wo Kurlandzkiej Olejdrni 
Wilno, Słowackiego 14, tel. 6—02 (Zarząd) 

_ Kurlandzka 7, tel. 6—03 (Olejarnia). 

OLEJ-POKOST-MAKUCHY. 4 
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29333333323939339393933939393333:99339323309092023030999999399 
. Žarėwki „PHILIPS“ : 8 
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KSIĘGARNIA 
J ÓZEFA ZAWADZKIEGO w Wilnie 

WIELKA 7, Konto P. K. O. 80220. 

Poleca możliwie kompletnie zaopatrzony dział nauk ekonomicznych 
i gospodarczych Ostatnie nowości z powyższego działu: 

  

Zł. Gr. Zł. Gr. 
Burmester H. Dr. Dokładna gospodarka na Moczarski Z. Chów koni . . . 9.— 

| roli .. 12.— | Pierwszy: Polski Przewodnik Adres. Ogrod. 5.— 
A inż. Urządzenie gospodarstw z» Rosja po dziesięciu latach . . . 2.50 

Gościcki |. Cła zbożóńie” M NO ru Starzyński S. Litwa (zarys stos. żóspód.): 9,— 
Jankowski E. Organizacja prowadzenie i i Szalkiewicz K. No rošlin miododaj- 

wycenianie przedsiębiorstw ogroćcn. .  1.— nych. « «.. z pot aż 1 KRA 
Łączyński St. i Żemoytel T. Przebudowa Zakrzewski T. Lichwa UR Was DO 

ustroju roln. w Ziemi Wileńskiej . .  3.-—| Zdziechowski | Polityka finansowa . . 2.— 

W dziale antykwarskim księgarnia posiada ENCYKLOPED JĘ ROLNICZĄ 11 — tomową w opr. egz. 
dobrze zachowany, oraz wielką ilość dzieł ekonomiczno gospodarczych z XIX stulecia po cenach 

bardzo przystępnych. 

Księgarnia zwraca uwagę wszystkich PP. Rolników, na świeżo wydaną a niezbędną dla nich 

MAPĘ WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO w podziałce 1 :300.000, w 4-ch kolor. cena bez prze- 
syłki: niepodklej. zł. 5; — podklej. z wałkami zł. 10. 

Katalog dzieł rolniczych oraz inne katalogi na żądanie wysyła się darmo. e Z
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TRIEURY płaskie (Treszczotki) 

"TRIEURY cylindrowe 

do czyszczenia siemienia lnianego, oryginalne SCHULTEGO. 

  

@ \ 
MIĘDLICE do obróbki lnu i konopi. 

O LEJARNIE gospodarskie. 

OLEJ ARN IE z prasą hydrauliczną i walcami do siły kiera- 

towej lub motorowej. 

poleca ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA Nr. 11-a Tel. 687. 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 1323 
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WARSZAWA KRAKÓW LWOW WILNO TORUŃ 
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ul. Mazowiecka 9. ul św. Anny 1. ul. Trzeciego Maja 11. ul. Jagiellońska 3. ul. Prosta 20. 
"Telefon 101—86. Telefon 15—22. Telefon 12—85 Telefon 88. Telefon 256 

ŁUCK a 
atk R 

ul. Jagiellońska 24. = 
- Telefon 5. Z 

у м =    
Jest Centralnym Bankiem, na zasadach spółdzielczości opartym, 

dla Spółdzielni Rolniczych. 

  

ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE 
A W SZCZEGÓLNOŚCI 

WZ
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NZ
NA
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W
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A
)
 

przyjmuje lokaty na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki 

wkładowe zarówno od Spółdzielni jak i osób prywatnych.     
    

ZAŁATWIA ZLECENIA GIEŁDOWE, INKASO WEKSLI i TOWARÓW. 
1294 
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ŽINIOS RNR 

SPÓŁDZIELCZY BANK DLA HANDLU i RZEMIOSŁ 
(Z OGR. ODPOW.) 

w WILNIE, MICKIEWICZA 7, Tel. 201. 

ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE BANKOWE. | 

PRZYJMUJE WKŁADY NA KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE i NA R-ki CZEKOWE 

NA NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE. 
Wydaje pożyczki przemysłowcom, handlowcom, rzemieślnikom i podmiejskim rolnikom. Załatwia 

inkaso, licząc najniższe stawki prowizyjne. R 
1295 
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Ksiegarnia Gebethnera 6 Wolifa i S-ka 
w WILNIE ul. MICKIEWICZA Т. 

POLECA OSTATNIE NOWOŚCI KSIĄŻEK ROLNICZYCH: 

  

  

8 

    
Brzeziński J. Hodowla warzyw . . . Zł. 650 | Mizerski M. Gospodarstwo stawowe 2. Zł. 3.50 3 

Burmester H. Dokładna gospodarka w roli „ 12 — | Moczarski Z. Chów koni . . . > 9, 
Chłopiński W. Krótki zarys uprawy Inu „2.60 Hodowla zwierząt 2 tomy . „ 14— 
Garbowski J. Najważniejsze BRAY ho” Piątkowski A. Żywieni: krów mlecznych „ 1.50 

dowli koni . . . ‚ . » 1.— | Prawocheński R. Hodowla świń t. Il . „ 12.— 
Karczewska M. Dobre МО SIĘ 1— Trybulski M. Kury . . „akg " 

А Prakt. wskaz. dlahodowc.świń „1.50 | Turczynowicz S. Budowle wiejskie k OS   
Polecamy również wszelkie inne wydawnictwa rolnicze z działów: hodowli, uprawy roli i roślin, we- 

terynarji, pszczelnictwa, leśnictwa, których olbrzymi wybór posiadamy na składzie. 
Szczegółowe spisy z poszczególnych działów wysyłamy na żądanie. 
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Ksiegarnia KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
WILNO, WILENSKA 3. ——— TELEFON 941. 

Poleca: Dra JANA WILCZYŃSKIEGO Biologja ogólna 
Kurs uniwersytecki z 529 rysunkami i 24 portretami, str. 910, cena zł. 35.— 

zł. gr. zł. gr. 
Ks. Ciborowski. Peach czyli nauka o R: | Ks. Ciborowski. UI Warszawski str. 34 сепа —. se) очФ 

str. 167 cena 3 7 C. Chłopiński. Krótki mo UE i „ERY 
Ks. Ciborowski. Praca w pasiece. str. 270cena. —. 7 — | Inu cena —. : й : 2 60 

Posiada na składzie nowości z działów: rolnictwa, gospodarstwa wiejskiego, ogrodnictwa 
warzywnictwa. leśnictwa, weterynarji etc. 

Wysyła książki na prowincję odwrotnie za pobraniem pocztowem. | 1321 
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Kowarski, Himeliarb i Fejgin =] 
Wilno, Szopena 8. Tel. 562, 1202. o 

o Export oraz dostawa do fabryk krajowych Inu i nasienia Inianego. o 

o Składy zakupu we wszystkich ośrodkach lniarskich Wileńszczyzny. o 

000006 0G00000000000000 000 0000 COGOG000000000060 669      
  

  

  

| ' „” 

BB 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Najpoczytniejsze pismo 
na Ziemiach Litewsko-Białoruskich. 

Posiada 150 placówek kolportażowych. 

Własny oddział redakcyjno-administracyjny 

w GRODNIE. 
Wilno, Jagiellońska 3, Oddział w Grodnie, 

tel. 99. Konto P.K.O. 80.750. | Orzeszkowej 5, tel. 360. 

        
1328 

  

  

e Wydawca: „Kurjer Wiłeński”, S-ka 200.0. +, Tow.'Wyd. „Pogóń*, Druk. „Pax*, ul. św. Ignacego 5. | Redaktor: Dr. St. Świaniewicz. 

  

  

D
I
W
E
C
X
A
 
QS
XA
BO
 
C
A
B
D
C
I
W
C
Z
Y
C
Z
W
O
P
 

A
"
 

\ 

a
i
 

 



4 

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

Dziś o godz. 20-ej po raz drugi komedja w trzech 
odsłonach Jerzego Szaniawskiego „Ptak” z Juiju- 
szem Osterwą w głównej postaci. Oprawa sce- 
niczna Iwa Galla. Muzyka Eugenjusza Dziewul- 
skiego. 

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

Jadwigi Smosarskiej. Dziś Jadwiga Smosarska 
wystąpi .po raz przedostatni w komedji Fodora 
„Małgorzata z Navarry*. 

— Jadwiga Smosarska w „Intrydze i mi- 
łości*. W piątek premjera dramatu Schillera „In- 
tryga i miłość" z Jadwigą Smosarską w słynnej 
roli Ludwiki. Ferdynanda gra p. Peliński, Lady 
Milford, E. Frenklówna. Resztę obsady tworzą 
najlepsze siły naszego Teatru. ` : 

— Popołudniówka niedzielna. W niedz elę 
o godz. 4 m. 30 popoł. grana będzie sensacyjna 
sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa „Spisek ca- 
rowej* (Rasputin). “ 

Ceny miejsc od 20 gr. 
Przekupnie. Plaga teatrów stołecznych, 

przekupnie biletowi, którzy od czasu występów 
Jadwigi Smosarskiej zaczęli grasować przy kasie 
Teatru Polskiego, wykupując zawczasu bilety, aby 
potem sp'eniężyć takowe drożej, została ukrócona. 

„Kasa Teatru nie sprzedaje jednej osobie 
więcej niż 3-ch biletów. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. Poże- 
gay koncert Judyty Bokor. Dziś o godz. 8 m. 
0 wiecz. w sali Klubu Handlowo-Przemysłowego 

grać będzie po raz drugi i ostatni Judyta Bokor 
wiolonczelistka wszechświatowej sławy. P. Bokor 
jest jedną z niewielu artystek, która zachwyca słu- 
chaczów nie tylko swoim czarującym tonem, lecz 
i swoją artystyczną grą i fenomenalną wprost te- 
chniką. P. Bokor jest znana całej Europie. Pod- 
czas życia genjalnego dyrygenta Artura Nikisza 
artystka występowała w jego symfonicznych kon- 
certach jako solistka we wszystkich stolicach 
światowych. Wielki program koncertowy nie mo- 
że nie zainteresować miłośników muzyki. _ , 

Bilety do godz. 4-ej popoł. w „Orbisie“, a 
od godz. 5-ej w kasie Klubu. 

Radje. 
PROGRAM STAGJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

ŚRODA 25 kwietnia. 

"15.30. Transmisja z Warszawy. „Związki tajne w 
Królestwie Polskiem* odczyt z działu „Hi- 

KU 

16.30. Audycja dla dzieci. „Wróbelkowe historje“ | 
wygł P. Minkiewiczówna. { 

16.55. „Materja i sztuka* odczyt II z cyklu „O 
materji“ z działu „Filozofja* wygłosi prof. U. 
S. B. dr. Wincenty Lutosławski. 

17.20. „Zwrot zbiorów bibljot. Wileńskiej—Polsce 
czy Litnie?* odczyt I wygł. dyr. Stefan Rygiel. 

17.45. „Klaudjusz Debussy” odczyt z okazji 10-cio- 
lecią śmierci kompozytora wygł. dr. Tadeusz 
Szeligowski. 

18.15. Transmisja koncertu popoł. z Warszawy 
Muzyka lekka w wykonaniu orkiestry P. R. 

19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Transmisja z Warszawy. „Z biegiem pol- 

skich rzek* odczyt wygł. prof. Aleksander а- 
nowski. ‚ 

20,20. Transmisja z Warszawy. Koncert orkiestry 
dętej pod dyr. Aleksandra Sielskiego. 

22.05. Komunikaty P. A. T. : 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej 

„Gastronomja* w Warszawie. 

CZWARTEK 26 kwietnia. 

15.30. Transmisja z Warszawy. „Polska współcze- 
sna* odczyt z cyklu . wykładów dla maturzy- 

stów szkół średnich wygł. prof. Aleksander 
Janowski. 

EE we kn: 

16.15. Komunikat harcerski. dy s 

16:30. „Zwrot zbiorów biblioteki wileńskiej —Pols- 

ce czy Litwie?” odczyt Il wygłosi dyr. Stefan 
Rygiel. : z 

16.55. „Amatorska i handlowa uprawa warzyw 

odczyt z działu „Ogrodnicrwo* wygłosi prof, 

Szkoły Ogrodniczej Seweryn Monkiewicz. 

17.20. Transmisja z Warszawy. „Wśród książek” 
przegląd najnowszych wydawnictw omówi 
prof. Henryk Mościcki ės 

17.45. Transmisja z Warszawy. Audycja literacka. 
Impresja o wielkich włóczęgach—pisarzach* 
R. Zrębowicza z ilustracją recytacyjną i mu- 
zyczną. 

19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. „Zadania współczesnej medycyny” 

działu „Medycyna”* wygłosi w U. 
Stanisław Trzebiński. 

20.00. Pogadanka radjotechniczna. 
20.30. Koncert wieczerny kameralny, transmito- 

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

„Bachas* w Wilnie. 

la wileńskim kroku. 

z kawiarni 

odczyt z 
3. B. dr.   

  

  
     

     

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

RJER 

— Z wagonu sanitarnego. Z wagonu sani- 
tarnego na st. osob. Wilno, na szkodę Dyrekcji 

P. K. P. za pomocą wybicia szyby w drzwiach 

skradziono garderobę sanitarjuszów wart. 420 zł. 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Owacyjne powitanie mistrza Polski, 

Sztekkera. 

Sensacją 14 wieczoru walk było ukazanie 

się podczas prezentacji zapaśników, zdobywcy 1-€j 

nagrody na olimpjadzie zapaśniczej w Berlinie, 

wielokrotnego mistrza Polski, ulubieńca Wilna, 

Teodora Sztekkera, któremu zgotowano gorącą 
owac 

I iernniejszą sensacją jest — wycofanie się 
syberyjczyka Kiryłowa z turnieju. Zapaśnik ten, 
pewny był zdobycia nagrody, a po porażkach z 
Pineckim, Poschofem i Bryłą stracił rezon i po- 
szedł jak niepyszny. 

Wieczór rozpoczął się zwycięstwem Bryły 
odniesionem w 3 min. nad Kruminem. 

Budrus w 4 min. przerzutem przez biodro, 
pokonał Krystofa. 

Emocjonująca walka Pineckiego z Orto- 
wem trwała 38 min., po którym to czasie Orłow 
wyczerpany i obezwładniony podwójnym nelso- 
nem, trzykrotnem uderzeniem dłonią © dywan, 
dał znak, iż poddaje się. Pineckiemu zgotowano 
gorącą owację. | 

, W ostetniej parze ciężki Niemiec Willing, 
ciężarem swego cielska przytłoczył Petersena na 
łopatki. 

Dziś, w środę walczą: Sztekker—Willing. 
Prohaska—Krystof, Budrus—Petersen i decydują- 
ca Orłow--Poschof. 

SPORT. 
Posiedzenie organizacyjne imprez 

sportowych 3 maja. 

W dniu 25-IV o godz. 18 w lokalu Ośrodka 
W.F. Wilno przy ul. Dominikańskiej 13 odbę- 
dzie się posiedzenie organizacyjne przedstawicieli 
klubów spertowych i organizacyj, którym została 
powierzona organizacja -poszczególnych imprez. 

Marsz szlakiem Batorego. 

W zawiązku z organizowanym w połowie 
czerwca przez Wojewódzki Komitet Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego świę- 
tem wileńskich orgaaizacyj W. F. iP. W., jsk się   

WLLENS KI 

  

Zjednoczenie stowarzyszeń wojskowo- | 
sportowych. | 

Dnia 22 b.m. w m. Trokach odbyło się or- 
ganizacyjne zebranie stowarzyszeń przysposobie- 
nia wojskowego i wychowania fizycznego. Na ze- 
braniu tem postanowiono utworzyć specjalny ko- 
mitet, składający się z przedstawicieli stowarzy- 
szeń „Strzelca*, Sokoła, Młodzieży narodowej 
it. d. Komitet taki, reprezentujący wszystkie te 
stowarzyszenia miałby na celu m. inn. opiekowa- 
nie się poszczególnemi stowarzyszeniami, działa- 
jącemi na terenie m. Trok. Następne zebranie w 
tej sprawie postanowiono zwołać na dzień 25 b.m. 

Lekka atletyka. 

Dzień sztafet pań i panów. 

: Dzień sztafet dla pań i panów, który miał 
się odbyć w dniu 2 maja b. r. zorganizowany zo- 
stanie łącznie z zawodami lekkoatletycznemi u- 
rządzanemi przez Wil. O. Z. L. A. na zakończe- 
nie pracy treningowej p. Norlinga. 

Sukcesy Halickiego i Wieczorka 
w Krakowie. 

Jak już donosiliśmy w odbywającym się 
obecnie w Krakowie kursie  przedolimpijskim 

Nr. 93 (1140 

  

Sensacje piłkarskie. 
Do najbardziej sensacyjnych wyników w 

zawodach piłki neźnej o mistrzostwo ligi należą 
bezsprzecznie wyniki Legji warszawskiej i Warsza- 
wianki, osiągnięte z 4-krotnym mistrzem Polski 
Pogonią lwowską. Е 

Jak wiadomo Pogoń przegrała z Legją 7:0, 
a z Warszawianką 3:0. ` 

Również i Ćracowia poniosła ostatnio do- 
tkliwą porażkę, przegrywając nieoczekiwanie z 
Ruchem śląskim w stosunku 4:1. 

Hippika. 
Słabe wyniki jeźdźców polskich w Nicei. 

‚ — аК prasa sportowa donosi, jeźdźcom pol- 
skim, którzy biorą udział w konkursach hippicz- 
nych w Nicei niezbyt dobrze się wiedzie. 

W pierwszych 2 dniach konkursów najlep- 
szem miejscem, jakie osiągnęliśmy, było trzecie. 

Przyczyną tych niepowodzeń była podobno 
niedyspozycja naszych koni, które wogóle co do 
wartości swojej znscznie ustępują zagranicznym. 

L CÓW ši 0 ® 

Sprawa sen. Rogu i. 

  

  

  bierze udział dwóch wileńskich lekkoatletów, a 
mianowicie: Halicki (Pogoń) i Wieczorek (3 p.' 
Sap.). 

Wyżej wymienieni uzyskali na pierwszych 
zawodach lekkoatletycznych obozu olimpijskiego 
następujące zaszczytne wyniki: 

W biegu 800 mtr. Halicki przybył do mety 
jsko drugi (czas zwycięscy Malanowskiego 2:04,4). 

W biegu 1500 mtr tenże zawodnik zajął 
pierwsze miejsce łącznie z Forysiem i Malanow- 
skim w czasie 4:22,6. 

Wieczorek osiągnął 2 miejsce w skoku 
wwyż (159 cm.), trzecie w tyczce (2.95 a poza 
konkursem 315), trzecie w pchnięciu kulą (11.06) 
i w rzucie dyskiem (37 mtr. ć6), oraz drugie w 
rzucie oszczepem (44 mtr). 

Piłka nożna. | 

Najbliższe zawody © mistrzostwo kl. A. 

W dniu 28/IV gra Z. A. K. S. z Ogniskiem. 
w dniu 29/1V Pogoń z A. Z. S-em. 

Mecz trening teamu Ą. i B. Pogoni. 

      

  

  

  

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym miała być 
rozpatrywana sprawa b. pos., a obecnie senatora 

; Roguli. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowo- - 
gródku, Rogula został z art. 129 skszany na 2 
lata ciężkiego więzienia. W Sądzie Apelacyjnym 
bronili Rogulę mec. Abrsmowicz i mec. Czer- 
nichow. 

W oświadczeniu sen. Rogula zaprotestował 
przeciwko zakuwaniu go w kajdany podczas 
transportu do Sądu, powołując się na to, że wy- 
rok nie został uprawomocniony i że on jest se- 
natorem Rzeczypospolitej. Po zreferowaniu spra- 
wy, mec. Abramowicz prosi Sąd o dołączenie do 
akt sprawy breszury wydanej przez komunistyczną 
partję Białejrusi w Mińsku, a skierowanej przeciw 
działalności politycznej o:k. Roguli i pos. Jare- 
micza, jako opierających się i reprezentujących 
ideologię drobnoburżuazyjną — wrogą Sowietom. 
Okoliczność ta wyklucza możliwość nawoływania 
Roguli do oderwania Ziem Wschednich od Pelski 
i przyłączenia do Rosji sow. 

jeśnoczęśnie mec. Abramowicz wnosi o 
powołanie w charakterze świadków naczelnika 
Wydzisłu Bezpieczeństwa Kirtiklisa I radcę wojew. 
Rakowskiego dla stwierdzenia tej okeliczneści, 
że czynniki sowieckie wrogo ustosugkowały się do 
działalności politycznej Roguli.   
   

     

  

  

  

  

      

    

storja“ z cyklu wykładów dla maturzystów — Podrzutek. W bramie domu Nr. 4, przy | dowiadujemy, zorganizowany zostanie 80-cio ki- Sąd po narzedzie do wniosku obrany przy- 1 

szkół średnich wygł. prof. Henryk Mościcki. | ul. Boszczkowej, znaleziono podrzutka płci mę- lometrowy marsz szlakiem Baterego. W marszu! We środę (25/IV) odbędzie się na stadjonie chylił się, wzmiankowaną broszurę do akt spra- 

16.00. Chwilka litewska. | skiej, w wieku około 3 miesięcy, którego umiesz- | tym wezmą udział: wojsko, Strzelec i wileńskie | Ośrodka W. F. Wilno mecz trening teamów A ; wy dołączył, świadków postanowił zawezwać i 

16.15. Komunikat Tow. Obrony Przeciwgazewej. | czono w przytułku Dzieciątka Jezus. organizacje sportowe. [1 B. Wojsk. Kl. Sp. Pogoń. rozprawę Odroczył. 
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- BILANS SUROWY Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego S. A. HERBATA | 
Stan czynny. na dzień 31 marca 1928 r. Stan bierny. 

Kasa y = dyspozycji w B-ku Polskim ; Kapitaly wlasne : ® D e 
= ь : . ; ‚ Е — 303.550.21 1 5 

Waluty zagraniczne i — 246 224.05 3 a podónj Sao d 
Papiery wartościowe własne: c) inne rezerwy . ` ' ` | : R zawsze wyborna i ekonomiczna. 1229 

:) kas < taka 131 ЗЁЁЗЗ R d) fundusz amertyzacyjny . . . — 1.018.283.49 . 

c) akcje —. : $ 3 ; и 135.170.22) 267 027.93 Wkłady { Institut de Beaute ssd Kalas Pa), i 

Banki krajowe 3 ‚ ' -— 209.661.82 a) terminowe —. ы : : ‚ | 2.778.371.28 — | Masaż twarzy, usuwanie zmarszczek. Leczenie wad cery. 

Banki zagraniczne —. $ ъ 5 : — 238.816.81 b) a vista : : : „| 2.419 360.63] 5.197.737.91 Elektryzacja. Przyjmuje od 9—2 popeł. 1186-1 

Weksle zdyskontowane —. й 2 — 3.255.601.86 Rachunki bieżące (salda kred.) . : i — 112.459.75 
Weksle protestowane . : : ‹ ; — 45.782,01 Zobowiązania inkasowe : : — 81.167.43 

Rachunki biežące (saldo debetowe) Redyskonto %eksli : — 1.816.996.82 | 

a) zabezpieczone . . . —.  .| 2.820.167.15 — Banki krajowė I I 2 i — 640.542.80 T-W0 nOGOl" 
b) niezabezpieczene i ; 411.493.—| 3.297.660,15 Banki zagraniczne : : ю 2 : : — 4.964.42 > 

Pożyczki terminowe . Ak 3 — 374.196.51 Różne rachanki . .  .  -. k iv zg: 188.149.43 Wydawnicze >:  ŚSze.o 
"Nieruchomości . : ‚ _ : : kas 130.000.— RE prowizje i różne zyski —. ь : —- = 2 > 

Różne rachunki . : ы . ; . я —- ° 197.284:37 ziaty ‚ ' . sis . : = ‚156. ‘ i 6‹ 

Koszty, różnice kursowe it. p.. | . ы 146.919.85 | DRYKAREIA „PAR - 4 
Oddziały Re eee ao | zi, — 314.514.61 | | UL. Św. IGNACEG© 5, WIŁNO # 

Suma bilansowa —. -- 9.627.240.24 Suma bilansowa . —- 9.627.240.24 Telefon Nr. 8-93, | 

Udzielone gwarancje 0 83 : — 19.200.— Zobowiąz. z tyt. udziel. gwarancji ia 19.200.— WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

Inkaso . asiu ‚ — į 2.231.444.16 Różni za inkaso NLU KROIĆ gł t. _2.231.444.16 DRUKARSKIE i INTROLIGĄTORSKIE 

Razem . : — 411.937.884.40 Razem ; — 11.937.884.40 SZYBKO i DOKŁADNIE. 
pm : —————) 

DZIŚ! ARCYDZIEŁO, KTÓREGO OCZEKUJE WILNO! Najpopularniejsza osobistość, kobieta ° | . 

' Kino-Teatr | naipiękniej zbudowana, za którą szaleje dziś cały świat, czarna królowa Paryża, której posągowa nagość O głos Zenie. ORALYJNIE i) nabycia LgubiOnO eni g = 

kątk 2 
ul. Wiłeńska 38. zakątków świata p. t 

jest przedmiotem zachwytów, twórczyni charlestona — mulatka 

| AB PNE w specjalnie 66 

tyzmu MAURYCEGO DEKOBRY. 
Film ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Spieszc'e ujrzeć! Dziś ostatni dzień! Film ze śpiewem. Wspaniały atut kinematografii! 

ukaże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na 
tle olśniewających przepychem wielkich muzyc-hallów parys- 

dla niej opracowanym 
rn. pisarza mistrza ero- 

1285 

Poszukuje się gospodyni do majątku państw. De- 
latycze w pow. nowogródzkim, dla doglądu wychowu 
i żywienia trzody chlewnej, cieląt i krów. 

Oferty z życiorysem i świadectwami nadsyłać na- 
leży do Urzędu Wejew. (Wydział Rolny) w Nowogródku. 

między god”. 
szafa, koimoda, książki, samo- 

war, maszyna ręczna do szycia 

system stary, zegar ścienny, 
łóżko dla dzieci i aparat dete- 
ktorowy. Adres: 1-y Portowy 
zaułek 8—1. 

1-2 i 6-8 wiecz. weksel na 50 zł. na im. Ju- 
styna Bołejszy. Łask. zna- 
lazcę proszę © zwrot pod 
adres.: ul. Trwała 11. 1272 

Poszukujemy „ywęzó wików, z 
| iększ. i mniej- 

szym kapitałem do rozmaitych 

  

1227-2 
  

Warunki do omówienia. Posada do objęcia zaraz.   
— przepiękny dramat w 12 aktach z życia ary- przedsiębiorstw. Wiadomość w 

KINO 
  

  

  

„— ® 7 4 e „ 

| Gehenna miłości stokracji rosyjskiej na emigracji. W rolach głów- 1274/480-1 Urząd Woj. Nowogródzk. | Bez kosztów | ;KRESACH WILEŃSKICH" ul. 
-  Polonia'|"" s*mi artyści kinematogafji IWAN PETROWICZ, Vivian Gibron, Bruno Kast- załatwiamy lokaty || 

< 89 J ner, George Aleksander. Początek o godz. 4:ej, ostatni seans 10.25. 1275 najpewniej Rutobus „Benz” 957977 
Mickiewicza 22. | Nad program: 1) Zdjęcia z balu filmowego w dniu 1 go lutego 1928 roku. 2) Wyniki Ważne dla każdego! Wileńskie Biuro и OPOROWY, 4-cylindrewy w b. dobrym stanie 

sprzedaje się okazyjnie b. tanie. 
Inform.: „Kresy Wileńskie* 
ul. Mickiewicza 1. 1289 

Mieszkań 
2, 3, 4, 5 pokojowych i 
większych poszukujemy dla 
solidnych lokatorów. „Kre- 
sy Wileńskie*, ul. Mickie- 
wicza Nr. 1. 1291 

5000, 2000, 1500, 600, 500 
i inne sumy dol. poszukujemy 
i lekujemy na 1 num. hipotecz. 
Warunki dogodne. „Kresy Wi- 

Komisowo Handlowe 
tel. 152, 
38-2 

M. ENGELSZTEJNĄ, który przyjmuje codziennie kąpiel na 
Wilii w zimie przy 20 stopniach mrozu. - 1284 

Dziś uroczysta premjera! Wielki film produkcji włoskiej! 

Ostatnie dni Pompei Gigantyczny film histor. 
reżyserji genjaln.Carmine 

Gallone. W rolach głównych: największy aktor świata BERNARD GOETZKE 
oraz MICHAŁ WARKONYI i MARJA CORDA. Nadzwyczajna wystawa. 

Wybuch Wezuwiusza. Walki gladjatorów. 1283 

PLAMY przeszczotkowaBe niewielką ilością „ROVAX" 
znikają natychmiast. Odzież znoszona i zanieczysz- 
czona staje się jak nowa i tylko przy pomocy szczotki. 
Nabywać tylko z firmą „Fim. Comp." u firm: T-wo 
Segall, Narbutt, Rajman róg Wileńsk. i Ludwisarsk. 
Uszyłło Niemiecka 2, oraz w sklepie wódek i tow. 
kolonj. Kolejowa 15 (naprzec. dworca) i „LOT” na 
poczcie. Żądajcie „ROVAX* ze stempl. „FIM. COMP.* 

wychowania fizycznego Mickiewicza 21 - 12       

KINO 

CERN“ 
UL. WIELKA 42. 

2 e 

Poszukuję 
posady konduktora autobu- 
sowego lub ekspzdjenta. 

Mogę złożyć kaucję. Łask. 
oferty proszę nadsyłać do 
Administr. „Kur.Wil.“ 1271-1 

różne meble 
Kupię używane i 
materace włosiane lub włos 

      
  

Odda. 25 do 29 kwietnia r.b. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film historyczny 

Sąd Boży (Maksymilian von Habsburg). Dramat w 10 akt. osnuty Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy na tle powieści Charles Major'a, p. t. Sołanda. W roli CAR х й 2 
  

  

  

v 

  

główn.: genialna MARJON DAVIES. Nadprogram: „BU- : M 4 leńskie*, Mickiewicza 1. 1290 

"SALA MIEJSKA JANIE W OBLOKACH“ w 1 akcie. W poczėkalni p: a. = dyr. AK S Wileńska į Il. i 1276-2 U > gs 
_ ь p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Ceny: parter 80 gr., balkon 40 gr. 1 R 

4 (ul. Ostrobramska 5) Nast : „ZNAK LORRY*. ZN ks e ® "deskosa- czernica 

: wzi SĘ L p ianina bia lll-go kursu Szkoły Han- 
dlowej Wieczorowej, 

paszakuję pracy biurowej 
szorzędnej fabryki sprzeda- 

ję na raty i wynajmuję. 
W.Pohulanka 0--23. 1286 

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

Dziś i dni następnych! 615 
  - Kino Kolejowe 

  

  

  

  

  

Ognisko'| TRĘDOWATA pani . : 
» . ‚ W rol. gł.: J. SMOSARSKA, J. WĘGRZYN iin, ała e ŽŽ za skromne wynagrodzenie. 

wa dworca Pisin, o A ia i aga о 4. Сепу p > zł, yi E kupon do AAS, Czy zapisałeś SIĘ na członka Popierajcie ei Bri bai i 

go). AGA: ji, o“ = wego Młodzieży * | э » ‚ 

>. pod kier. T M. E aros, AT R ės L O. P. P2 Ligę Morską i Rzečzną. ul. Jagiellońska Nr 8. 908 

® 7 + - 2 - я _ нн EEE ZAC Z A = 

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelnikow powoływać się na ogloszenia w „Kurjerze Wileūskim““, 
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nłewątpliwie na jedno z pierwszych miejsc 

wysunąłby się ten, ktoby potraf.ł wynaleźć 
zaradny Środek na straszną i nieodłączną 

chorobę każdego ustroju demokratycznego, 
jaką jest demagogja. 

Prawo ma, ograniczone wprawdzie, 
sposoby, aby zapobiec reklamowaniu szkod- 
liwych, czy bezwartościowych środków i 
recept w zakresie lecznictwa prywatnego — 
nie ma jednak sposobu na to, by przeciw- 
stawić się szarlatanerji i znachorstwu w 

zakresie życia publicznego. 

Doświadczyli tej prawdy na sobie 

' wyborcy połscy w czasie obu aktów wy- 

| 
ET 

| 
\ 

į 

t
o
n
 

ni
 

0 
0 

PI 
| 

| 
| 
! 

4 
: 
) 
1 

borczych, zarówno w roku 1919jak w 1922. 

Zwłaszcza to ostatnie głosowanie odbywa- 

+0 się w atmosferze cynicznego wprost 

stosunku stronnictw do haseł przez nie 

glosowanych. Jak gdyby w realizowaniu 
dosadnej definicji, że „polityka to sztuka 

robienia świństw*, wszystkie niemal grupy 

przygotowywały się do akcji wyborczej w 
jeden sposób: starały się na sztandarach 
swych wypisywać nie to, co miały zamiar 

realizować w praktyce, lecz tylko to, co 

miało szanse, że pociągnie za sobą masy 

wyborcze. 
Następstwa takiego przelicytowywania 

haseł musiały wkrótce wystąpić w całej 
pełni. Wyborca, któremu zdawało się, że 
nadchodzi okres, mający przynieść mu za- 

»sadniczą zmianę na lepsze we wszystkich 
miemal dziedzinach życia, szybko rozczaro- 

wał się zarówno do ludzi, którzy mu te 
zapewnienia składali, jak — co gorzej—do 
własnej roli w państwie, do korzyści, pły- 
nących z urządzeń demokratycznego u- 

stroju. 

Trzeba na rzeczy patrzeć jasno. Dzi- 

siejsi szermierze nieuszczuplonych w niczem 
praw parlamentu do sprawowania władzy 
nad krajem winni to zrozumieć, że głów- 

„ny cios samemu ustrojowi parlamentarne- 
mu zadaje ten, kto w czasie akcji wybor- 
czej gotów jest wszystko przyrzec by potem 
nic ze swych obietnic w Sejmie nie do- 
trzymać. 

Powinni to zrozumieć — jednak nie 
rozumieją. Dowodem tego jest przyjęcie 

przez prasę partyjną „Odezwy Bezpartyj- 

nego Bloku Współpracy z Rządem*. Za- 

sadniczym argumentem, powtarzającym się 

we wszystkich niemal głosach tej prasy, 

_ jest to, że odezwa ta zbytni kładzie na- 

} 

cisk na dotychczasową pracę rządu, zama- 
ło natomiast mówi o zamierzeniach rządu 

-e>'a przyszłość. W ten sposób za słaby 
, w 

} 

| 
“2 

Ё 

. 
5 

  

  

punkt odezwy pragnie uwažač się to, co 
jest raczej jej siłą; fakt, Że rząd obecny, 
ani jego zwolennicy, nie potrzebują ucie- 

„ kać się do zasadniczo niezdrowej metody | 
zdobywania wpływu na masy, jaką jest 
demagogja wyborcza, operująca szeregiem 

„przyrzeczeń, będących wekslem przeważnie 
zgóry skazanym na zaprotestowanie. 

Nie znaczy to bynajmniej, byśmy 

mieli nie doceniać wartości haseł i progra- 

mów w życiu politycznem. Trzeba jednak 

zrozumieć hasła, które mają być busolą 

działań pewnego kierunku, od haseł, któ- 
rych zadaniem jest wypełnić rolę okna 
wystawowego, zapełnionego próbkami to- 
waru, którego brak jest w samym sklepie. 

Wyborcy polscy z tą drugą metodą 

zapoznali się dostatecznie w latach 1919 
i 1922. Dziś już mniej pragną oni zachę* 

cającej wystawy, bardziej zaś pewności, 

że za tą wystawą nie kryje się — excusez 

le mot, zwykły szwindel kupiecki. I tu jest 

ogromna przewaga listy rządowej nad li- 
stami stronnictw, iż pod tym względem 
może ona powołać się na większe gwaran- 

° «cje solidarności. 

Łatwo jest wszystko przyrzec, trud- 

niej cośkolwiek dotrzymać, największa zaś 

cnota jest umieć z pożytkiem wypełnić to, 

* na co się formalnego nie składało przy- 
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rzeczenia. | w tej różnicy pomiędzy listą 

Bloku Współpracy z Rządem, a innemi li- 
stami wyborcy, miejmy nadzieję, dobrze 
się zorjentować potrafią. 

A w takim razie potrafią też oni i 
sami znaleźć właściwą odpowiedź na ar- 

menta tych, którzy „mocni w pysku*, 
ragnęliby znowu sprowadzić całe zagad- 

nienie wyborów do tego, kto więcej i pię- 
(kniej przyrzec potrafi. Odpowiedź ta, naj- 

  

' mniej przyjemna dla ludzi, którzy lubią 
"mówić wiele, brzmieć będzie w formie 
krótkiego pytania. .,A jaki jest wasz sto- 
sunek do Marszałka*? | zobaczymy, kto 

z przedstawicieli stronnictw potrafi dać na 
to pytanie odpowiedź krótką i jasną. A| 

niech się nikt nie łudzi, by bez tej odpo- 

wiedzi mógł kątem przekrašč się przez 
okres wyborczy. 

czych. Tak więc: odbędzie się wiec w Tur- 
gielach, ua Antokolu (Antokolska 54 godz. 
15), w Kalwarji o godz. 12, w kinie „Po- 
lonja* o godz. 13ej, na Popławach o £. 
17-eji, na Łosiówce o godz. 16, zebranie 
na Snipiszkach (Chociraska 20 godz. 18), 
oraz na Zwierzyńcu o g. 12. 

W poniedziałek t. j. 30 b. m. odbę- 
dzie się zebranie Koła Akademików sym- 
patyków Bezpartyjnego B. W. R. w lokalu 
Biura Wyborczego B. B. W. R. Mickiewi- 
cza 9 m. 30 £. 16. 

Konfiskata odezwy wyborczej 
: Bundu. | 

Wydana w ilości 100 tysięcy egzem- 
plarzy odezwa przedwyborcza Centralnego 
Komitetu „Bundu* pod tytułem „Platfor- 
ma wyborcza Bundu" została skonfisko- 
wana, gdyż kolidowała z K.K. 

Państwowa Komisja Wyborcza 
uniewažnita 27, 28, i 35 listę Sej- 

mową. 
Dn. 27 b. m. odbyło się pod prze- 

wodnictwem generalnego komisarza wybor- 
czego podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości p. Cara 4-te posiedzenie 
Państwowej Komisji Wyborczej. Po załat- 
wieniu kwestyj formalnych generalny ko- 
misarz wyborczy oznajmił, że zakwestjono- 
wane przez niego z powodu  nieautentycz- 
ności podpisów listy Nr. 13 i 16, co do 
których komisja odroczyła swoją decyzję— 
są przedmiotem dalszego badania. Następ- 
nie ustalono nazwę list, co do których 
przez pełnomocników podniesione zostały 
zarzuty, poczem na wniosek generalnego 
komisarza wyborczego uchwalono uznać za 
ważne zgłoszone listy sejmowe Nr. 20, 22, 
24, 30, 31 1 34 oraz listę senacką Nr. 30, 
unieważniono zaś z powodu bądź braku 
wymaganej przez ordynację wyborczą licz- 
by podpisów, bądź z powodu ich nieczy- 
telności lub nieautentyczności listy sejmo- 
we, oznaczone numerami 27 (Poalej Sjon), 
Zjednoczenie z. C. S. P. (28), Ukraiński 
wyborczy blok włościan, robotników i pra- 
cującej inteligencji „Za ziemię i wolę* (35), 
Stronnictwo pracy kresów zachodnich oraz 
listy senackie Nr. 28 i 35. 

Następne posiedzenie państwowej ko- 
misji wyborczej odbędzie się we wtorek 
dnia 31 stycznia o godz. 19 ej. Członkowie 
państwowej komisji wyborczej pisemnych 
zawiadomień nie otrzymują. Pełnomocnicy 
niezałatwionych list Nr. 6, 11, 13, 16, 20, 
21, 22, 23, 26, 29 i 32 mogą przybyć na 
posiedzenie o godz. 21 ej. Zawiadomienia 
pisemne do pełnomocników rozesłane nie 
będą. 

© 
A więc na wczorajszem posiedzeniu 

z ogólnej liczby 35 list sejmowych zostało 
załatwionych 28 i nie załatwionych 7. Z 22 
He senackich niezałatwiono 6, a 16 załat- 
wiono. 

Deklaracja Zrzeszenia Kupców i 
Przemysłowców za Marszałkiem 

Piłsudskim. 
Powszechne Zrzeszenie Kupców i 

Przemysłowców wydało obszerną deklara- 
cję, w związku z sytuacją przedwyborczą, 
którą poniżej w skróceniu podajemy: 

„Zbliża się coraz bardziej termin wy- 
borów do Sejmu i Senatu. Wykuwa się 
p oblicze polityczne Rzeczypospoli- 
tej. 

W zasadzie pozostawiamy naszym 
członkom w nadchodzących wyborach 
wolną rękę, ale chcemy zwrócić uwagę sfer 
gospodarczych żydowskich na układ sto- 
sunków politycznych w obecnym okresie. 

Uwzględniając przedewszystkiem mo- 
menty gospodarcze, stwierdzamy, że ideały 
polityczne tylko wtedy będą mogły być 
zrealizowane, o ile będzie * zabezpieczony 
dobrobyt szerokich mas ludności. Należy 
tutaj bezwarunkowo podkreślić postęp, jaki 
na tem polu osiągnął rząd Marszałka Pił- 
sudskiego. Należy podnieść wielkie zasługi 
rządu obecnego dla całokształtu życia 
państwowego wogóle, a w szczególności 
jego dążności do unormowania współżycia 
z szerokiemi masami ludności żydowskiej. 
Jest to rząd szczerej „Naprawy Rzeczypo- 
spolitej", dzięki któremu jesteśmy na dro- 
dze do ostatecznej konsolidacji stosunków. 

To też wyborcy winni pamiętać, že 
każdy głos nieroztropnie użyty, może być 
w tym momencie tą przysłowiową kroplą, 
przepełniającą czarę i może niebacznie 
zepchnąć ras w otchłań reakcji. 

Uważamy przeto za wskazane popie- 
rać tylko tych, którzy szczerze, bez zastrze- 
żeń i poza partjami idą po linji prawdzi- 
wej „Naprawy Rzeczypospolitej* t. j. idą 
z Rządem Marszałka Piłsudskiego". 

Powszechne Zrzeszenie 
Kupców i Przemysłowców. 

Chadecja pomorska przyłączyła si 
do Katolickiej Unji Z. Z. idącej ž 
Rządem Marszałka Piłsudskiego. 

Mimo rozpaczliwych wysiłków dwóch 
wspierających się bloków: endeckiego i 
chadecko-piastowskiego, wpływy Katolickiej 
Unji Ziem Zachodnich stale wzrastają. 

W dniu 24 b. m. Stronnictwo Chrześ- 
cijańskiej Demokracji na Pomorzu, w o- 
sobach p. Nowickiego, Woodwuda i No- 
waka podpisało umowę, na mocy której 
przystępuje do Unji. Jest to ostateczne za-   łatwienie sprawy porozumienia ze strony 

ników państwowych, samorządowych i ko” 
munalnych ziem Zachodniej Polski, w wy- 
niku którego zgłosił on wstąpienie do blo- 
ku Katolickiej Uaji Ziem Zachodnich. 

Jednocześnie wyjaśniła się Sprawa 
przynależności do niej związków zawodo- 
wych. Zarząd chrześć. związku zawodowego 
ogłosił wczoraj komunikat, dementujący 
pogłoski o rzekomem zawieszeniu przez 
Ch. Z. Z. prezesa ]. Frąckowicza oraz se- 
kretarza ]. Bresińskiego w czynnościach 
członków zarządu Ch. Z. Z. Komunikat 
wyjaśnia, iż stanowisko Ch. Z. Z, wobec 
Katolicko Narodowej Unji Ziem Zachodnich 
jest niezależnie od Ch, D. politycznej. Przy- 
wódcy Ch. Z. Z, widząc fałszywą drogę 
Ch. D., nie mogli się pogodzić z tem, aby 
stanąć w akcji wyborczej przeciw rządowi 
z P.S.L. Piastem. Decyzja zarządu Ch. Z. Z. 
zaakceptowana już została przez zarządy 
okręgowe. 

W ten sposób Unja Z. Zach. na Po- 
morzu i w Wielkopolsce tworzy najsilniej- 
sze centrum akcji wyborczej, obejmując 
wszystkie warstwy społeczne i reprezentuje 
kierunek umiarkowania społecznego na 
płaszczyźnie lojalnej współpracy z rządem. 

Komitet wyborczy Zjednoczenia 
Rosyjsko-Polskiego. 

O :egdej ukonstytuował się w Wilnię 
Komitet Wyborczy Rosyjsko - Polskiego 
Zjedncczenia, na czele którego stanął p. 
Soł. hub. Na zebraniu organizacyjnem od- 
bytem w dniu 27-go b. m. uchwalono wy- 
stawić listę kandydatów. Na pierwszem 
miejscu listy stanął znany w Wilnie adwo- 
kat Andrejew. 

W dniu wczorajszym p. Sołohub 
zadeklarował przystąpienie Rosyjsko - Pol- 
skiego Zjednoczenia do Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z Rządem. - 

Zaznaczyć należy, iż powstanie Ко- 
mitetu Wyborczego Rosyjsko - Polskiego 
Zjednoczenia stoi w Ścisłym związku z nie- 
wyraźnym stosunkiem Rosyjskiego-Zjedno- 
czenia Narodowego (R. N. O.) do rządu 
polskiego, wskutek czego część społeczeń- 
stwa rosyjskiego uważająca, iż Rosjanie w 
Polsce w pierwszym rzędzie są obywatela- 
mi państwa polskiego wycofała się z akcji 
politycznej R. N. O., której przce  przed- 
wyborcze postanowiła zwalczać, 

Według ostatnich wiadomości lista 
kandydatów Rosyjsko-Polskiego Zjednocze- 
nia liczyć może na znaczne powodzenie w 
okręgu święciańskim. Akcja Ros.-Polskiego 
Zjednoczenia obejmie województwa  wileń- 
skie i nowogródzkie. 
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Wieści z kraju. 
— Królewskie korony z drutów kol- 

czastych. Na terenie 7 okręgu wyborczego, 
do którego wchodzą powiaty kolneński, 
ostrołęcki, łomżyński i szczuczyński, za- 
mieszkałe przez lud kurpiowski, od pewne- 
go czasu uwija się agitator Wszechstanowej 
Organizacji Monarchistycznej, jakiś Jaksa- 
Chamiec, który przekonywuje lud puszczań- 
ski, iż konieczną jest w Polsce monarchia. 
Jakoś jednak lud nie daje się przekonywać, 
bo oto gdy ów Jaksa-Chamiec urządził 

| wiec w Dobrzajełowie, wzburzona ludność 
przygotowawszy koronę z drutów kolcza- 
stych chciała go nią na wozie, z którego 
przemawiał, ukoronować. I byłoby to nie- 
wątpliwie nastąpiło, gdyby nie pomoc ks. 
proboszcza, do ktorego uciekł niefortunny 
agitator monarchistyczny. 

KRONIKA GRODZIEŃSKA. 
— Proces komunistyczny w Grod- 

nie. W tych dnisch Sąd Okręgowy w Gro- 
dnie w składzie sędziowskim: sędz. Nowiń- 
ski, Kaszubski i lljin, rozpatrywał sprawę 
mieszkańców gminy skidelskiej, oskarżo- 
nych z art. 102 K. K. za usiłowanie doko- 
nania przed 3-ma laty przewrotu komuni- 
stycznego i oderwania ed Polski woje- 
wództw wschodnich. 

Wszyscy oskarżeni należeli do Komu- 
nistycznej Partji Zachodn. Białejrusi i peł- 
nili tam dość poważne funkcje. Sąd prze- 
słuchał w powyższej sprawie cały szereg 
świadków. : 

Sprawa komunistów grodzieńskich bu- 
dziła żywe zainteresowanie społeczeństwa 
miejscowego, to też podczas dwudniowych 
rozpraw tłumy ciekawskich tłoczyły się przed 
gmachem Sądu. 

W rezultacie rozpraw Sąd wyniósł 
wyrok, skazujący 2 oskarżonych na 4 lata 
więzienia, jednego na 2 lata i jednego na 
1 rok i 6 miesięcy. 

KRONIKA WOŁOŻYŃSKA. 
_ — Rozwój Związku Strzeleckiego. 

"| Strzelec na tutejszym terenie nie przejawiał 
do niedawna żadnej działalności. Z chwilą 
jednak przydzielenia tu obecnego komen- 
danta obwodu Zw. Strzeleckiego na pow. 
wołożyński p. Bolesława Kwiatkowskiego, 
praca zaczyna się posuwać raźno naprzód. 
W ciągu bowiem niespełna 3 miesięcy pow- 
stałojuż 6 odziałów: 1) Wiszniewo—miasto, 
2) Wiszniewo osada, 3) lwieniec, 4) Ługa- 
nowicze, 5) Wołożyn, 6) Zabrzezie. 

Strzel. kładzie specjalny nacisk na 
pracę kulturalno-oświatową. Przy każdym 
więc oddziale uruchomiane są referaty kul- 
turalno oświatowe, które prowadzą kursa   dla dorosłych, na których wykłady odby- 
wają się 3 razy w tygodniu, 

  

      

Dyżury aptek w dn. 29 b. m. 
Miejska—Wileńska 23, 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19. 
Ottowicza—Wielka 49, 
Chróścickiego—Ostrobramska 25. 

METEOROLOGiCZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S$. B. z dn. 28. 1. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 769. Temperatura średnia 
— 59 C. Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
Żający, A Pochmurno. Minimum na dobę 
—8” Cels. 

Tendencja barometryczna—spadek ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Choroba naczelnika Wydziału Bezpie- 

czeństwa. Onegdaj zachorował naczelnik a 
Bezpieczeństwa woj. wileńskiego p. mjr. Kirtiklis 
iw dniu wczorajszym nie urzędował. 

MIEJSKA. 

— Połączone Powie miejskich Ko- 
misyj Finansowej i Kulturalno-Oświatowej. We 
wtorek 31 b. m. o godz. 7-ej wiecz. w lokalu 
Magistratu m. Wilna odbędzie się połączone po- 
siedzenie miejskich Komisyj Finansowej i Kultu- 
ralno-Oświatowej. Na porządku dziennym: 

1) Sprawa przeniesienia kredytów w bud- 
żecie kinematografu miejskiego r. 1927-28. 

„, Po rozpatrzeniu powyższej sprawy odbę- 
dzie się samodzielne posiedzenie Komisji Finan- 
sowej z następującym porządkiem dziennym: 

) Statuty podatkowe na r. 1928-29, 
2) Dodatkowy budżet m. Wilna па rok 

1927-28. (s) 
SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata. Komisarjat Rządu na m. 
Wilno skonfiskował nakład czasopisma białorus. 
kiego „Naród* z dnia 28 b. m. za umieszczenie 
artykułu p. t. „Bezpartyjny Komitet Współpracy 
z Rządem*, gdzie dopatrzono się cech przestępstwa, 
przewidzianych w art. 1 rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o rozsiewaniu fałszywych wia. 
domości i zniewag. (s) 

ARTYSTYCZNA. 

„== Jubileusz Franciszka Rychłowskiego. W 
dniu 20 lutego r. b. przypada 25-cio lecie pracy 
scenicznej ayr. Teatru Polskiego w Wilnie Fran- 
ciszka Rychłowskiego. 

Celem uczczenia jubilata zawiązał się wśród 
społeczeńttwa miejscowego komitet, skłądający się 
ze znanych Wilnu osób, nad którym raczył objąć 
protektorat wojewoda wueński p. Władysław Rącz- 
kiewicz. 

Program szczegółowy jubileuszu został już 
opracowany i niebawem zostanie podany do wia- 
domości szerszego ogółu. 

W skład komitetu wchodzą: dyr. Stanisław 
Bochwic, Szymon Czarnocki, prezydent józei Fo- 
lejewski, prezes Czesław Jankowski, dyr. Juljusz 
Osterwa, prezes Ludwik Ostrejko, prof. Jerzy Re- 
mer, Helena Romer, prof. Ferdynand Ruszczyc, 
dyr. Zbigniew Smialowski, mecenas Bolesław 
Szyszkowski. 

Pozatem w skład komitetu weszli: jako 
przedstawiciel zespołu Z. A. S. P.—Wacław Mali- 
nowski, oraz jako przedstawiciel zespołu artystów 
Teatru Polskiego — Karol Wyrwicz-Wichrowski. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Studenci-Ukraińcy organizują się. Dziś, 
29 b. m. w lokalu koła studentów-białorusinów 
(ul. Św. Anny 2) odbędzie się pierwsze walne ze- 
branie studentów U. S. B. narodowości ukraiń- 
skiej. Na porządku dziennym m. in. sprawozdanie 
komitetu organizacyjnego i zatwierdzenie statutu. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wykłady powszechne. W dniu dzisiej- 
szym w Sali Śniadeckich U, $. B. odbędzie się 
wykład prof. Srebrnego p. t. „Stanisław Wyśpiań- 
ski". Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp 50 gr., dlą 
uczącej się młodzieży 20 gr. 

SPRAWY SZKOLNE, 

— Przed otwarciem szkoły ceramicznej w 
N.-Wilejce. Magistrat m. N.-Wilejki zwołuje na 
dzień 31 stycznia r. b. o godz. 10 m.30 posiedze- 
nie w sprawie otwarcia szkoły ceramicznej w No- 
wej Wilejce z udziałem kierownictwa zawodowych 
kursów rysunkowych dla rzemieślników Wileńsk. 
Tow. Art, Plastyków. 

‚ ‚ ‚ Wizytacja szkół średnich. Jak się do- 
wiadujemy, w dniach najbliższych przybywa do 
Wilna delegat Ministerstwa Oświaty i Wyznań Re- 
ligijnych celem przeprowadzenia z ramienia władz 
centralnych wizytacji miejscowych szkół średnich. 

ZE. ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Z „Opieki Polskiej nad Rodakami na 

Obczyźnie*, Wobec spodziewanego przyjazdu se- 
nator Szebeko zważa Głównego Zarzą- 
du Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami 
na Obczyźnie” — walne zebranie tegoż Stowa- 
rzyszenia me się odbyć dn. 30-go zostało od- 
łożone na dni kilka. O dniu zebrania wyjdą od- 
dzielne zawiadomienia, 

— Związek Kółek i Organizacyj 
Z, Wileńskiej przypomina, że w dniu 30 stycz- 
nia b. r. o godzinie 5 popołudniu rozpoczyna się 
8-tygodniowy kurs Gospodarstwa Dea w 
lokalu Pracowhi Przyrodniczej (róg Zawa nej i Ma- 
łej zoza = za 

pisy przyjmuje Związek Kółek i Orgari- 
zacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej, Wilno—Wielka 
Pohulanka 7, w poniedziałek do godz. 3 w biu- 
rze, następnie w lokalu Pracowni Przyrodniczej. 

. NADESŁANE. 

— dr Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża uruchamia z dniem 1 marca 
1928 r. przy wojskowym szpitalu na Antokolu 
czteromiesięczne kursa rezerwowych sióstr miło- 
sierdzia P. C. K. 

Zajęcia będą teoretyczne i praktyczne. 
Wpisowe przy podaniu 10 zł, wykłady i prak- 

tyka darmo. 
: Podania przyjmuje, oraz udziela wszelk'ch 
informacji Ppłk. Bobiatyński, ul. Królewska 3 m. 1 
codzieńnie oprócz świąt od godz. 16 do 18. 

Liczba kandydatek ograniczona. ‚ 304 

ROŽNE. 

— Podziękowanie. P. dr-wi G. Giecowowi 
za szczęśliwe dokonanie w dniu 11, I. 1928 r. 
ciężkiej operacji żonie mojej Zenobji i późniejszą 
troskliwą opiekę wyrażam tą drogą gorące 
podziękowanie, 

„e 

Rolniczych   A. Taraszkiewicz.   
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nio potrzebne i niezbędne rzeczy, wypić szklankę 
wykwintnego wina, lub filiżankę czarnej kawy z 
ciastkami, spożyć porcję kołdunów lub flaków, — 
niech pośpieszy na Bazar Karnawałowy. 

„ Kto pragnie spróbować szczęścia, wygrać na 
loterji swój los, — ten na Bazarze zarzuci wędkę 
do koszów szczęścia. . уе 

Kto odwiedzi Bazar, — ten niewątpliwie 
dozna szeregu rozrywek i przyjemności, a jedno- 
cześnie spełni swój obowiązek społeczny, zasiia- 
jąc kasę Centrali, umożliwi wyjazd dziatwie i u- 
czącej się młodzieży na kolonje letnie i wypo- 
czynkowe. ‚ 

Otwarcie Bazaru nastąpi w dniu 2-go lutego 
o godzinie 12-tej w lokalu Braci Jabłkowskich ul, 
Mickiewicza 18. 

‚ , = Bal Korpusu Oficerskiego Ziemi Wileń- 
skiej. Dnia 11 lutego r. b. w Wilnie, w salonach 
Domu Oficera, odbędzie się bal Korpusu Oficer- 
skiego Ziemi Wileńskiej pod protektoratem I Mar- 
szałka Polski Józefa Pi sudskiego. ; 

Komitet organizacyjny stanowią: Generał 
Brygady Litwinowicz Dowódca Okręgu Korpusu 
Nr. III w Grodnie, Generał Brygady Popowicz Ko- 
mendant Garnizonu Wilno i Dowódca I Dywizji 
Piechoty Legjonów, Pułkownik Szt. Gen.Kaś- 
przycki Dowódca 19 Dyw. Piechoty, Pułkownik 
Czuma Komendant Obszaru War. Wileńskiego, 
Pułkownik Szt. Gen. Przewłocki Dowódca 3 Sa- 
modzielnej Brygady me i Pułkownik Górski 
Dowódca 6 Brygady K. O. P. 

— Czarna Kawa. Koło Związku Ziemianek 
powiatu wileńsko-trockiego, urządza na cele spo- 
łeczno-oświatowe Czarną Kawę w dn. 5 lutego 
w sali Georges'a. 

‚ — Czarna Kawa. Pod protektoratem pana 
wojewody Władysława Raczkiewicza w dn. 11 lu- 
tego b. r. odbędzie się w salonach Klubu Kole- 
jowców (b. Apollo) Czarma Kawa Związku Aka- | 
demików woj. nowogródzkiego i b. ziemi mińskiej. 
Komitet organizacyjny dokłada starań, by „CZar- 
na kawa" była jedną z największych atrakcyj bie- 
żącego karnawału. Zaproszenia są już wysłane. 
Wstęp 4 zł. akad. 2 zł. - 

— Lista honorowych pp. gospodyń i gos- 
podarzy balu „Białej Chryzantemy* w dniu 1 
iutego 1928 r. Mec. Abramowicz, Alchimowicz, 
Biestkowie płk. Bagiński adw., Balicka, Batoro- 
wicz red., Bielunasowie, Bochwicowie, Bohusze- 
wiczowie, Borek-Boreccy, Brandtowie, Buykowie, 
Budrewicz, Burhardt-Bukacki gen., Cegielscy mir., 
Chojniccy Wł, Chomiński, Chłusewiczowie ppik., 
Ciastoń mjr., Cichocka, Czuma płk., Czyżowie inż., 
Cywiński inż.. Dąbrowscy kpt., Dobaczewscy mijr., 
Dowgiałłowie, Englowie mjr., Fieldorfowie kpt., 
Filipkowscy ppłk. Florczakowie, Folejewscy prez., 
Furgalscy płk., Giżycki ppłk., Gorączkowie por., 
Górka o Górscy płk., Grzegorzewscy, kiendry- 
chėwna, Honl pik., Hordtowie por., Iszora, komi- 
sarz Rządu, Jankowski Czesław, jakowiccy, Jasiń- 
ski prof., Jundziłłowie, Kaczmarczykowie, Kamiń- 
scy jerz., Kamińscy Właąd., Kasprzycki płk., Kem- 
pistowie prof., Kieżunowie, Kirtiklisowie, Kłoso- 
wie prof., Kopacewicz, Kopeć Adolf, Kozierowscy 
płk., Kruk-Smiglowie mjr., Krzyżanowscy, Kunicki 
płk., Kusztrowie por., Kulikówski adw., Kruszew- 
ski płk., Landauowie pik., Lukasowie pik., Ludwig 
prof., Łastowscy, Łączyńscy, Łepkowscy kpt., Ło-. 
kucijewscy, Łopalewscy, Łozińscy płk., Łuczyńscy 
"Winc., Łukaszewicz star. Maculewiczowie dyr., 
Matyasz adw., Matusiakowie prof., Malecki prez., 
Mayerowie kpt. Mianowscy adw., Miecznikowski, 
Miedzianowscy adw., Miśkiewicz, Michejdowie 
prof., Młodkowscy Tad., Mongird Wacł. Morawscy 
ppłk. Myszkowscy ppłk., Narkiewicz, Nagrodzcy, 
owiccy, Obertyńscy mjr, Obiezierscy Marjan, 

Olejniczakowska, Opoczyńscy, Ordyłowscy płk., 
Osiecimscy, Osterwowie dyr. Ostrowscy, Ożyń- 
scy płk., Pakoszowie płk. Parczyńscy kpt., Pia- 
seccy kpt. Petrusewiczowie, Pigoniowie rekt., Pił- 
sudski jan, Piłsudscy A., Pietraszewscy prez., Pie- 
karski adw., Praszałowiczowie kom., Proficowie, 
Pogorzelski kur., Przesławscy płk., Przyłuski prok., 
Popowiczowie gen., Raczkiewiczowie woj., Racz- 
kiewiczowie adw., Reicherowie pro., Reszczyńscy 
kom., Roćhowiczowie, Romer-Ochenkowska, Roż- 
nowski not., Rudniccy, Safarewiczowie, Sadkow- 
scy, Siawciłłowie W. adw., Siawciłłowie J. adw., 
Siewiorek not., Sipajllanka, Skokowscy płk., So- 
poćkowie Józef, Stawińscy kpt. Sumorok prez., 
Szabanówna, Strumilłowie, Szczepkowscy prez., 
Szreterowie płk., Sztrallowa Bol., Szumańscy, Szu- | 
mańscy WŁ, Truszkowska, 
Umiastowscy Dr., Walicki, Wełdycz płk., Wiściccy 
adw., Witkowscy Lucj., Wierzyńscy Józef., Woje- 
wódzcy Witołd., Wyszyńscy, Zajączkowscy. mjr., 
Zgłobiccy kpl., Żukowie Ant. 

Zaproszenia są do nabycia u pp. honoro- 
wych gospodyń i gospodarzy balu oraz u dyżuru- 
jących pań gospodyń w przedsionku Domu OIii- 
cera Polskiego od dn. 30 stycznia w godz. od 
6—8 wiecz. oraz w dniu balu od 11—1 pp. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. „Uci .kła mi prze- 

pióreczka*. Dziś o godz. 16-ej po cenach zniżo- 
nych komedja St. Żeromskiego ;„Uciekła mi prze- 
pióreczka”. 

— „Fircyk w zalotach”. Dziś o godz. 20-ej 
komedja Pr. Zabłockiego „Fircyk w zalotach*. | 

— „Niewierny Tomek*. W poniedziałek o 
godz. 20-ej komedja stylowa Ignacego Grabow- 
skiego „Niewierny Tomek". 

— We wtorek z powodu generalnej próby 
„Sulkowskiego" przedstawienie zawieszone. 

„Sulkowski“. Najbliższą nowością w Redu- 
cie będzie przedstawienie sztuki St. Żeromskiego 
p. t* „Sułkowski* z J. Osterwą w postaci tytułowej. 

— Teatr Polski sala („Lutnia*). Dziś o 
godz. 8 m. 15 wiecz. Teatr Polski po raz trzeci 
gra słoneczną komedję Millera i Miltona „Szkoła 
wdzięku* ujmującą swą oryginalnością oraz nie- 
przeciętnym humorem. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o godz. 
4 m. 30 popoł. grany będzie sensacyjny poemat 
Klabunda „Kredowe kolo“. : 

— Dzisiejszy poranek L. Winogradzkiej w 
Teatrze Polskim. Ogromne zainteresowanie wy- 
wołał dzisiejszy poranek w Teatrze Polskim na 
którym wystąpi znana tancerka plastyczna L. Wi- 
a wraz ze swemi uczenicami szko- 

astyki. 
5 w programie: Brahms, Debussy, Grieg, 

Strauss, Schubert, Wagner oraz instrumenty per- 
kusyjne. Początek o godz. 12-ej m. 30 popoł. Bi- 
lety od 30 gr. w kasię Teatru Polskiego od godz. 
11-ej rano. 

— Koncert Moniuszkowski w „Lutni“, Wi- 
leńskie T-wo Muzyczne „Lutnia* organizuje w koń- 
cu bieżącego tygodnia koncert poświęcony twór- 
czości wielkiego wilnianina Stanisława Moniuszki. 

, W programie znajdą się perły literatury 
Moniuszkowskiej, „Sonety Krymskie* na chór i 
orkiestrę, arje operowe i pieśni. Do wykonania 
zaproszono między innemi wysoce utalentowaną 
i cenioną solistkę p. Zofję Bortokiewicz-Wyleżyń- 
ską, oraz chór mieszany „Lutni* pod dyr. J. Le- 
śniewskiego. Zarówno program koncertu, jak i 
udział wybitnych solistów zapewniają koncertowi 
niezwykłe powodzenie. 

h Koncert odbędzie się w godzinach wieczor- 
nych, . 3 

Szyszkowski adw.,
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L blfwy Kowieńskiej. 
Klauzula litewska w polskich 

traktatach handlowych. 

RYGA, 13.II (Ate). „Jaunakas Zinas* 
cytuje głos litewskiego dziennika urzędo- 
wego „Lietuvos Aidas, który omawia spra- 
wę klauzuli litewskiej, umieszczonej w trak- 
tatach handlowych zawieranych przez Pol- 
skę. Pismo litewskie twierdzi, że klauzula 
ta daje Polsce znaczne radzieje zbliżenia 
się do Litwy, jednakże Litwie klauzula ta 
nie daje nic, ponieważ Litwa musi się or- 
jentować w kierunku Niemiec, które są 
głównym eksporterem i importerem Litwy. 

Włosko—litewska wymiana 
grzeczności. 

RYGA, 13.II. (Ate). „Jaunakas Zinas* 
donosi z Kowna, iż w związku z 10-letnią 
rocznicą niepodległości Litwy król włoski 
nadał prezydentowi Litwy Smetonie orde- 
ry św. Maurycego i Św. Łazarzą. Wręcze- 
nie tych orderów nastąpi 18-go lutego. 

Sympatje ukraińskie Waldema- 
rasa. 

RYGA, 13.1I. (Ate), W końcu stycz- 
nia powstało założone w Kownie pod pa- 
tronatem Waldemarasa Towarzystwo Ukra- 
ińsko-Litewskie, którego celem jest wza- 
jemne zbliżenie obu narodów. Na czele te- 
go towarzystwa stoi prezes związku Szau- 
lisów Skipajtis, prof. Krewe Mickiewiczius, 
prof. Birżyszka i inne osobistości. Ze stro- 
ny ukraińskiej do władz towarzystwa wcho- 
dzą: Mickiewiczius oraz przedstawiciel „het- 
mana“ Skoropadzkiego Skoropis - Jołtu- 
chowski. 

Prof. Krewe-Mickiewiczius rozpocznie 
jutro na Uniwersytecie Kowieńskim cykl 
wykładów z historji Ukrainy. W  najbliż- 
szych dniach Towarzystwo Ukraińsko - Li- 
tewskie zacznie wydawać specjalne pismo, 
poświęcone zbliżeniu  litewsko - ukraiń- 
skiemu. 

Sekretarz Unji Międzyparlamen- 
tarnej w Kownie. 

KOWNO, 13.II (Pat). Wczoraj z Rygi 
przybył do Kowna generalny sekretarz 
Unji Międzypariamentarnej, dr. Lange. 

Niemiecki dzień żałoby. 
RYGA, 13.11 (Ate) W okręgu kłajpedz- 

kim rozrzucono odezwy, wzywające Niem- 
ców do święcenia rocznicy niepodległości 
Litwy, jako dnia żałoby. Zaskoczone tem 
władze litewskie zwróciły się do wpływo- 
wych Niemców w okręgu kłajpedzkim, aby 

ci wpłynęli na uspokojenie opinji publicz- 

nej, grożąc ostremi represjami w razie de- 
n.onstracyj przeciwlitewskich. 

Deportacja. 
KOWNO, 13.II. (Pat). Były szef poli- 

cji politycznej Raczis, jako osobistość nie- 
bezpieczna, zagrażająca porządkowi publi- 
cznemu, został z rozporządzenia komen- 
danta kowieńskiego zesłany do pow. po- 
niewieskiego, gdzie ma pozostawać przez 
cały czas trwania stanu wojennego. 

Zmiany personalne w armii litew- 
skiej. 

KOWNO, 13.11. (Pat). Zienksviczius, 
komendant wyższych kursów oficerskich 
przeniesiony został do rezerwy. Na jego 
miejsce mianowany został b. zastępca szefa 
sztabu generalnego pułk. Skorupskis, 

Nie było rugów w armii? 

RYGA, 13.11 (Ate). Według doniesień 
z Kowna litewska urzędowa agencja tele- 
graficzna podaje, że wiadomość, która o- 
biegła prasę zagraniczną, jakoby płk. Sko- 
rupski i szereg innych oficerów zostali wy- 
daleni z armji litewskiej — jest bezpod- 
stawna. 

Zatwierdzenie wyroku w sprawie 
Romanasa. 

KOWNO, 13.ll (tel. w4) W piątek 
Trybunał Najwyższy rozważył spruwę kasa- 
cyjną zabójcy pułk. Brundzy, Romanasa, 
który, jak wiadomo, został skazany na 6 
lat ciężkiego więzienia. Trybunał skargę 
kasacyjną odrzucił i wyrok sądu wojenne” 
go zatwierdził. Również zostało Odrzuco- 
ne żądanie powoda, by na rzecz rodziny 
zabitego Brundzy ściągnąć od Romanasa 30 

Przywódca partji socjaldemokra- 
tyczneį Kajrys o Pleczkajtisie. 
KOWNO, 13.11 (tel w2). W rozmo- 

wie z współpracownikiem „Idische Stimme” 
przywódca partji socjaldemokratycznej inż. 
Kajrys oświadczył, iż dyrektor Departa- 
mentu Ochrony Obywatelskiej stanowczo 
odmawia opublikowania dokumentów O 
współpracy Pleczkajtisa w defenzywie. W 
związku z tem stronnictwo ma dostatecz- 
ną podstawę do powątpiewania w praw» 
dziwość poczynionych rewelacyj i przeto 
powstrzyma się od reagowania w tej spra- 
wie i nie poczyni żadnych konkluzyj za- 
nim mie zostanąj opublikowane doku- 
menty. 

Krapoviczius generalnym sekretarzem — раг 
(hrz. Demokr. 

B. prezes centralnego komitetu Partji Chrze- 
ścijańskich Demokratów—Krupoviczius, który kil- 
ka dni temu zrzekł się swego stanowiska, —został 
wybrany generalnym sekretarzem tej partji. 

  

  

o KWEFĘEEK. WIDTENSKI 

Niedoszły poseł ks. Borodzicz suspendowany 
i pozbawiony prawa pobytu w archidiecezji. 

Kurja Metropolitalna podaje do wiado- 
mości, że ks. kan. Borodzicz, który wbrew za- 
kazowi J. E. Ks. Arcybisku>a zgodził się kan- 
dydować do Sejmu, został pozbawiony prawa 
pełnienia Ja"ichxolwiek bądź czynności kapłań- 
skich w granicach Archidiecezj. (suspendowany 

w granicach Archidiecezji) oraz pozbawiony 
prawa pobytu w Archidiecezji. 

Jak wiadomo osławiony ks. Borodzicz 
wystawił własną listę w okr. święciańskim, nie 
otrzymując na to pozwolenia z Archidiecezji. 
Lista ta została wczoraj unieważniona. 

Zjazd delegatów włościan — Litwinów z woj. 
wileńskiego. 

W dniu onegdajszym obradował w Wilnie 
ziazd delegatów włościaa — Litwinów z „weje- 
wództwa wileńskiego. Zjazd miał na celu zjedno- | 

czyć wszystkich Litwinów — włościan z woje- 
wództwa wileńskiego w jeden związek. (5) 

s 

Ujęcie szpiega. 
W dniu onegdajszym na stacji Landwarowo 

przez organa policyjne pod zarzutem „szpiegostwa 
aresztowana została niejaka Lea Rabinowicz. 

K 
Dziś: Walentego Kapł. 

  

> e. 

3274 

о ":5' 

я    
  

Wtorek | jutro: Faustyna M. 

14 Wschód słońcs—g. 6 m. 54 
lutego. | Zschżód | g. 16 m. 05       

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 5. В. х dn. 13. II. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 751. Temperatura średnia 

- 2° C. Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
żający południowy. Pochmurno. Minimum na 
dobę — 5° С. 

Tendencja barometryczna — wzrost, a 
następnie spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 13 b. 

m.p.wojewoda Raczkiewicz przyjął kuratora Okr. 
Szkolnego W. Łodzi d-ra Ryniewicza, kuratora Okr. 
Szkolnego w Wilnie p. Pogorzelskiego, d-cę 6 
brygady K. O. P. pułk. Górskiego oraz prezesa 
Polskiego Czerwonego Krzyża p. Uniechowskiego, 
oraz dyrektora departamentu zdministracyjnego 
min. sprawied. p. M. Świątkowskiego. 

MIEJSKA. 

.. — Powrót prezydenta miasta. Dziś rano 
przybywa do Wilna prezydent miasta mec. Fole- 
jewski, który bawił w Warszawie w sprawie zre- 
alizowania rozpoczętych przez Magistrat starań © 
wyjednanie długoterminowej pożyczki na prowa- 
dzenie robót inwestycyjnych. (s) 

— Zwolnienie od podatku lokalowego 
straganów. Ostatnio specjalną komisja miejska 
przeprowadziła lustrację straganów. W wyniku 
kontroli zostało ustalone, iż od podatku lokalo- 
wego wolne są stragany, które mają jedynie po- 
krycie dachu i nie posiadają ścian. (s) : 

SPRAWY PRASOVW: 

— Konfiskaty. W dniu onegdajszym Komi- 
sarjat Rządu pa m, Wilno nstožy! areszt na Nr. 4 
czasopisma białoruskiego „Prawosławnaja Biało- 
rus“ za wydrukowanie artykułów p.t. „Blok mniej- 
szošci i biok współpracy z rządem* i „Smutne 
rocznice", gdzie dopatrzono się cech przestępstwa 
przewidzianych w art. 1 rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej © rozsiewaniu fałszywych wia- 
domości, - 

Pozatem ze wzgiędu na kolizję z art. 129 
K. K.—Komisarjat Rządu dokonał konfiskaty Nr. 
12 nakładu czasopisma „biełaruskaja Krynica* z 
dnia 11 b, m. za umieszczenie artykułu p. t. „Dzi- 
ka zabawa policji”, 

Na podstawie tegoż $ 129 K. K. skonfisko- 
waną została przedwyborcza odezwa P.P. S. wy- 
dana przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczy- 
cospoliteį Polskiej i nawołująca do głosowania 
na listę Nr. 2. (5). 

WOJSKOWA 

— Gen. Żeligowski w Wilnie. W dniu e- 
negdajszym przybył do Wilna gen. Żeligowski. 

Z_ POLICJI. 

— Wzywanie policjantów do świadczenia 
w sądzie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości ze 
skargą, że sądy pokoju w okręgach sądów apela- 
cyjnych w Warszawie, w Lublinie i Wilnie, bar- 
dzo często wzywają do rozpraw karnych wszyst- 
k'ch funkcjonarjuszów policji, mających choćby 
rajluźniejszą styczność ze sprawą, co odrywa ich 
od zwykłych czynności: ; _ 

Na skutek powyższego p. minister sprawie- 
dliwości polecił prezesom sądów apelacyjnych, by 
wydali niezwłocznie zarządzenia sędziom poko;u 
wzywania z pośród fuakcjonarjuszów policji tylko 
tych świadków, których zeznania mogą mieć dla 
sprawy istotne znaczenie. 

  

Z KOLEŁ 

— Porządeczki na kolei. Wczoraj zgłosił 
się do nas niejaki M. Engelsztejn pokazując nam 
bilet kolejowy, wystawiony przez biuro Orbis do 
Krynicy. 3 

P. M. E. op6žnil się onegdaj na pociąg. Na 
drugi dzień przepuścił go portjer na peron. M. E. 
wsiadł więc do pociągu i zdawało mu się, ża 
wszystko w porządku: Tymczasem w Landwaro- 
wie zatrzymał go konduktor, który po spisaniu 
protokółu za jazdę za „biletem sfałszowanym* 
kazał mu wysiąść. 

M. E. przeczekawszy całą noc w Landwa- 
rowie wrócił na drugi dzień do Wilna, gdzie mu 
wyjaśniono, że konduktor w Landwarowie postą- 
pił nieprawnie, gdyż bilet jest ważny 4 dni a po- 

warowie. 
To wszystko bardzo ładnie, ale kto zwróci 

p. M. Engelsztejnowi straty, jakie on poniósł, 
wałęsając się dzięki niedołęstwu kolejarzy dwa 
dni, tam i z powrotem do Landwarowa 

Dyrekcja wileńska winna nareszcie pouczyć 
swoich urzędników, jak mają spełniać swoje 
obowiązki. 

х SPRAWY SZKOLNE. 

— Uroczysta akademja dla młodzieży 
szkolnej w 6-tą rocznicę koronacji papieża Piusa 
XI-go. W niedzielę 12 b. m. o godz. 1-ei m. 30 w 
sali Śniadeckich U. $. B. odbędzie się uroczysta 
akademja dla młodzieży szkolnej celem uczczenia 
szóstej rocznicy koronacji papieża Piusa XI-go. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Budżet Wydziału Opieki Społecznej. 
Jsk się informujemy preliminarz budżetowy Wy- 
działu Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna na 

    rok budżetowy 1928/29 projektowany jest na su- 
mę 1.175,000 zł. 

  

  

zatem przedłużyć go mógł naczelnik stacji w Land. | 

„Przy aresztowanej znaleziono szereg kom- 
promitujących dokumentów, stwierdzających udział 
w akcji szpiegowskiej. (s) 

ONIKA. 
    

SPRAWY £OBGTNICZE 
— Magistrat organizuje akcję pomocy bez- robotnym. Na wczorajszem posiedzeniu Prezydjum Magistratu omawiana byłą sprawa realizacji pro- jektu rozdawania bezrobotnym, stale zamieszka- łym na terenie m. Wilna, produktów spożywczych. 

Zostało ustalone, iż Magistrat m. Wilna z kredy- 
tów asygnowanych przez Ministerstwo Pracy i 
O;ieki Społecznej przystąpi do bezpłatnego roz- 
dawania kaszy i tłuszczu ubogiej ludności pozba- wicnej pracy i zarejestrowanej w Państw. Urz. Pośr. Pr. do dnia 1 lutego 1928 r. oraz zamiesz- 
kującej siale na terenie m. Wilna. | = Produkta rozdawane będą w niżej poda- nych normach: 

1) dła samotnych po 2 kigr. tłuszczu i 12 
klgr. kaszy; 

2) dla małych rodzin (od 2 do 4 osób) po 
3 kłgr. tłuszczu i 30 kigr. kaszy; 

3) dla dużych rodzin ponad 4 osoby po 5 
klgr. tłuszczu i 42 klgr, kaszy. 

Do rodziny zalicza się pozostających na 
wyłącznem utrzymaniu bezrobotnego: 

a) żonę zarobkującą, względnie męża; 
b) dzieci pasierbów i rodzeństwo niezarob- 

kujące do lat 16 oraz ponad lat 16-cie, ale nie- 
zdolnych do zarobkowania; ' 

c) dzieci pasierbów i rodzeństwo od 16 do 
lat 18-tu, kształcących się w średnich zakładach 
naukowych; | 

. d) rodziców i dziadków niezdolnych do za- 
robkowania. 

Bezrobotni zarejestrowani w P. U. P. P. ży- 
czący otrzymać wymienione produkta spožywcze 
winni skłądać podania na imię Wydziału pieki 
Społecznej Magistratu m. Wilna na blankietach 
ustalonego wzoru. 

Blsnkiety podań można otrzymać bezpłąt- 
nie w Wydziale Opieki Społecznej Magistratu m. 
Wilna, w kuchni ludowej oraz w gm. żydowskiej oraz w P. U. P. P. (Subocz 20-a). 

Po wypełnieniu blankietu ipodpisaniu przez petenta lub upoważnioną przez niego osobę, o ile 
petent jest niepiśmienny, podania wraz z legity- 
macją P. U. P. P. należy składać w lokalu Biura 
wypłat zasiłków (Stary Ratusz) gdzie pracownika 
P. U. P. P. będzie tekowe przyjmować od godzi- 
ny 4 do 7-ej w porządku następującym: 

„17 lutego od osób których nazwiska po- 
czynają się od liter A i B 18—C, D; 20—E, E, G; 
21—H, I, J; 22—K, L; 23—L, M; 24—N, u; 25— P, R; 27—5; 28—T, U; 29—W, Z, Ž. (S). 

— Stan bezrobocia. Podług ostatnich da- 
nych oficjalnych na terenie województwa wilen- 
skiego zarejestrowano 5430 bezrobotnych, z cze- 
go na m. Wilao przypada liczba 5274. Na po- 
szczególne grupy zawodowe przypadają cyfry 
następujące: robotników hutniczych — 2; metalo- 
wych — 292; robotników budowlanych — 757; in- 
nych wykwalifikowanych—1239; niewykwalifik.— 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 
— Posiedzenie Wil. Oddz. Pol. T-»a 

Psychjatrycznego odbędzie się w środę dn. 15 
lutego b. r. o godz. 8-ej wiecz. w sali Wileńskie- 
go Oddziału Polskiego Towarzystwą Psychjatry- 
cznego z następującym porządkiem dziennym: 

l. Wspomnienie pośmiertne o Ś. p. D-rze 
med, Wincentym Skoczyńskim. 

2. Dr. A. Falkowski: Ustawodawstwo psy- 
chjatrji wogóle. 

3. Prof. d-r. R. Radziwiłłowicz: Projekt Roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opie- 
ce nad psychicznie chorymi. 

— Z Koła Miłośaików Szkoły Twórczej, 
We wtorek d. 14 b. m. o g. szóstej punkt. odbę- 
dzie się walne zebranie członków Koła Miłośni- 
ków Szkoły Twórczej. Na porządku dziennym: 
1. Sprawozdanie ACO zarządu. 2. Przy- 
stąpienie do Towarzystwa Zwolenników Nowc- 
czesuego Wychowania. 3. Wybór nowego zarzą- 
du. Zebranie odbędzie się w loka!u Szk. p. 39 
Królewska 9. Zarząd. 

„U ROSJAN. 
— Archimandryta Filip Morozow złozył 

przysięgę na wierność państwu. W dniu 13 b. 
m. nowomianowany nadetątowy członek Konsy- 
storza Prawosławnego w Wilnie ks. archimandry- 
ta Filip Morozow złożył na ręce p. wojewody 
Raczkiewicza w obecności kierownika Oddziału 
Wyznań p. Narwoysza i kierownika Oddziału 
Ogólnego radcy Rsuego uroczystą przysięgę na 
wierność państwu. 

NADESŁANE. 

— Fałszywy weteran. 11 b. lutego jakis stary osobnik w uniformie weterana powstania 1863 r. w towarzystwie młodego człowieka w ubra- niu cywilnem obchodził w Wilnie biura niektó- 
rych rejentów, i podając się za Radzikowskiego, delegata jakiejs centrali weteranów 1863 r. w Warszawie, zbierał pieniądze na prenumeratę ja- kiegoś rocznika weteranów powstania, 

Ze względu na to, że żadnej centrali sta- 
warzyszenia weteranów ani w Warszawie, ani w 
Polsce niema, że o żadnym roczniku weteranów 
1863 r. stow. weteranów wjWilnie nic nikt wie i 
że mianujący się weteranem Radzikowskim oka- 
zywał legitymację, w której nazwisko osoby, 
uprawnionej do zbierania pieniędzy, okazało się wydrukowanem na miejscu innego, wyskrobanego 
nazwiska, uprzejmie prosimy Szanowną Redakcję 
o łaskawe podanie o powyższem do wiadomości, ogółu, i nadmieniemy, że odnośne powiadomienie 
otrzymała również policja. 

W. z. Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Węteranów kresowych 1863 r. w Wilnie 

(—) W. Hołownia. 

Z POGRANICZA. 

— Ujęcie koniokradów. Onegdaj patrol K. O. P-u na odcinku Dukszty zauważył 3 osobni- 
ków usiłujących przemycić na stronę litewską pa- 
rę koni. Zatrzymani przez żołnierzy K. Q. P-u okazali się zawodowymi koniokradami i znanymi 
wśród miejscowej ludności przemyinikami. (s) 

‚ ‚ — Przemytnictwo. W dniu onegdajszym w 
rejonie Dukszt patrol K. O. P-u zauważył trzech 
osobników usiłujących przemycić z itwy do 
Polski większy transport tytoniu. Na okrzyk żoł- 
nierzy, „stój" rzucili się oni do ucieczki, natych- misstowy jednak pościg doprowadził do ujęcia 
przemytników. (s) 

— Wysiedlenie. Władze litewskie pod za- rzutem antypaństwowej działalności wysiedliły w dniu onegdajszym, na odcinku nowo-trockim na terytorjum polskie 3 osoby. (s) 

RÓZNE. 

— Rząd przystąpił do budowy niezbęd- 
nych gmachów państwowych w woj. wileńskiem. 

a skutek wniosków p. wojewody wileńskiego o 
otwarcie kredytów na budowę nowych gmachów państwowych dla urzędów starościńskich, rząd 
wyasygnował ostatnio znaczną kwotę przeznaczo. ną na budowę takich gmachów w Brasławiu i w Postawach. Uzyskane sum pozwolą na rozpo-   1556; robotników rolnych — 103 i prącowników 

umysłowych — 1325. : 
W porównaniu z tygodniem poprzednim 

bezrobocie wzrosło o 30 osób. (s) 
— Zarząd Związku Rob. Przem. Drzew- 

nego prosi nas o umieszczenie następującej 
wzmianki: | 

"Niniejszym stwierdzamy, że były członek Zw. 
Rob. Przem Drzewnego Gierasimow Artemij ro- 
botnik tartaku Szapiry i członek zarządu związku 
został wydalony ze związku uchwałą walnego 
zebrania z dn. 18. VIII. 28 r. za przywłaszczeniu 
46 złotych związkowych, oraz Domkow Kirjan 
również został wydałony ze związku przez wal- 
ne zebranie w roku 1923 i usunięty z pracy z 
tartaku Gordoną za szkodliwą działalność w 
związku pod względem moralnym. Wyżej wymie- 
nione osoby występują, przed poszczególnym, 
czionkami związku i organizacjami rubctniczemii 
pierwszy jako członek zarządu, drugi jako upo- 
wažniony od ogółu robotników, pracujących w 
tartaksch do zorganizowania nowego związku. 

Stwierdzając powyższe, zarząd związku 
ogłasza, iż nikt powyżej podanych osób do or- 
ganizowania robotników tartaków nie upoważnić, 
1 0 ileby wyžej wymienieni nadal występowali w 
tym charakterze, uważać ich będzie za oszustów 
wprowadzających w błąd opinię robotniczą. 

ARTYSTYCZNA. 
— Herbatka artystyczna. Dziś we wtorek 

dn. 14 lutego b. r. o godz. 5 p. p. w cukierni W. 
P. Sztralla przy ul. Mickiewicza (róg Tatarskiej) 
odbędzie się „Herbatka artystyczna” urządzona 
przez artystów „Polzawidu” na „Budowę Domu 
Artysty W:dowiskowego* 

Program złożony z ostatnich nowości w 
wykonaniu najprzedniejszych sił widowiskowych 
Wilna, jak również cel tak wzniosły, zapewniają 
bezwzględne powodzenie zn 

Udział biorą: Katia Zielińska, Z. Willy, E. 
Montes, Fea Lori, Court, T. Ordeński i inni. 

„ Kierownictwo imprezy powierzono p. T. Or- 
dońskiemu, który dokłada wszelkich starań aby 
prcgram powyższy wypadł imponująco. 

Wstęp I zł. od osoby. 
Akompanjuje orkiestra koncertowa „The 

Silwanee Bands* pod dyr. p. Koźlickiego. 
— XXXII środa literacka odbędzie się dn. 

15 b. m. o godz. 8-mej wiecz, w zwykłym lokalu 
przy ul. Św. Anny Nr. 4. Pani Wanda Niedziałkowe 
ska-Dobaczewska wygłosi pogadankę na temat 
„O wierzeniach i zabobonach tutejszego ludu“. 
Wstęp mają członkowie Związku Literatów i goś- 
cie przez nich wprowadzeni. ` 

— Jubileusz Fr. Rychłowskiego. Komitet 
organizujący, pod protektoratem pana wojewody 
wileńskiego, jubileusz Fr. Rychłowskiego w dniu 
20-ym, b. m. postanowił na iniedzielnem swojem 
posiedzeniu, co następuje: cena każdego miejsca 
na parterze ma być jednakowa wynosząca pięć 
złotych (loże w tymże stosunku: 20 zł.). Każdy 
nabywający bilet na parter lub do loży ctrzyma, 
jako bezpłatny upominek, książkę jubileuszową, 
ilustrową, wydaną przez Towarzystwo Popierania 
Pracy Społecznej. е 

Ceny miejsc na galerję wynoszą 3 — 1 zł. 
Bilety na jubileuszowy spektakl „zapowiadający 
„Konstytucję"—Gorczyńskiego, są już do nabycia 
w kasie teatru polskiego: 

Po przedstawieniu odbędzie się bankiet.   Zapisy przyjmuje administracja teatru polskiego 
(tel. 2-24) 

У « 

Głosuj na listę 
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Radjostacji Mieczysław Galski. 
20.00. Transmisja z Warszawy. Odczyt o działal- 

Rady Ministrów. 
20.30. Transmisja koncertu z konserwatorjum 

Warszawskiego. 
Na zakończenie: Komunikaty P. A. T. 

№ wileńskim bruku. 
— Nagły zgon. Bieluk Tomasz, lat 88, zam. 

Klonowa 15, przechodząc ulicą Świerkową nagle 
zasłabł i do czasu przybycia pogotowia ratunko- 
wego zmarł. 

— Biedny Benjamin. Lewinowi Benjamino- 
wi zam. stale w Mołodecznie, podczas pobytu w 
Wilnie, skradziono w domu Nr. 4, przy ul. No- 
woświeckiej garderoby, biżuterji oraz gotówki na 
sumę 2.000 zł. : 

Na prowincji. 

Pietkuny gm. słobudzkiej, w celu samobój 
wypiła karbolu. Po udzieleniu „pomocy lekarskiej 
desperatkę w stanie niezagrażającym życiu pozo- 
stawiono w mieszkaniu. Przyczyna usiłowania sa- 
mobójstwa—nieporozumienia rodzinne, 

Jest to cnota nad cnotami—trzymać ję- 
zyk za zębami. 

Jest to cnota nad cnotami, trzymać język 
za zębami—oto zasada, której nie chciał przytrzy- mywać się Jan Karpowicz, rolnik z gm. mickuń- 
skiej. Kłótiiwy i narwany Karpowicz ani się spo- 
dziewał do czego może doprowadzić nieliczenie 
się ze słowami. : 

Pewnego dnia w lesie należącym do całej 
gromady POZY specjalnie z Wilna inspektor 
leśny oglądał w otoczeniu leśniczych eraz gospo- 
darzy zrębowisko. з | 

Pan inspektor miał swoje zdanie co do war= 
tości pni, Karpowicz swoje. Dyskusja przekształ- 
ciła się w kłótnię. Zdenerwowany raptus posta- 
nowił wycofać się ze sporu, jednak w chwiii, kie- 
dy splunąwszy odchodził slina sama przyniosła 
na język pewne zdanie, treścią którego uczuł się 
pan inspektor urażony w swojej godności urzę- 
dniczej. Co było powiedziane nie pamiętam, fakt, 
że Karpowicz wspomniał o wolnym „zawodzie je- dnej z bliskich krewnychijnspektora, jak i jemu sa- memu zrobił wcale nieprzystojną propozycję. Sąd Okręgowy w Wilnie przyznał słuszność urzędni- kowi państwowemu i skazał Karpowicza na mie- siąc więzienia, 

Kwadrans strachu sześciu braci Nausów. | 
„ Przyszło ich siedmiu. Milcząc podali awi- zacje i nie czekając na zaproszenie siedli... na 

ławie oskarżonych. Siedmiu ich było powtarzam, 
a w tem sześciu Nausów, sami bracia, rodzeni i 
stryjeczni— Stanisław, Jan, Ignacy, dwóch Józefów, 
Antoni i Gajdan Stanisław. Wszyscy ze wsi Wiel- 
kuliszki i wszyscy oskarżeni o to samo przestęp- 
stwo—pobicie sąsiada. Wchodzi sąd. Przy spraw- 
dzaniu personaliį wyjaśnia się, że niema świadków. 

okurator wnosi o odroczenie sprawy. Sąd 
zgadza się z tym wnioskiem i sprawę Odraczą, 

Sześciu Nausów i Gajdan wzdychają z ulgą. Kara odwiekła się na pewien czas. Dobre i to, 

  

`   częcie budowy wczesną wiosną roku bież., a z końcem tego roku aaa jest ukończenie całkowite budowy. W ten sposób Brasław | Po- stawy dzięki pomocy rządu uzyskają wkrótce dwa 
wzorowe gmachy państwowe, gdzie znajdą edpo- 
wiednie pomieszczenie miejscowe urzędy pań- 
stwowe. 

,— „Wilenskoje Utro“ mianuje prezesów 
nieistniejących kół młodzieży rosyjskiej. Miesz- 
kaniec wsi Muszkaty gm. głębockiej pow. dziśnień. 
skiego p. Witaljusz Kozaczka przesłał nsm list w 
którym nadmienia, iż bez da się © jego zgo- 
dę reporter „Wilenskago Utra* mianował go pre- 
zesem utworzonego w Głębokiem jakiegoś „Koła 
Młodzieży Rosyjskiej*, którego właściwie wcale 
niema. 

P. Kozaczka podkreśla, że sprawę skieruje 
na drogę sądową. Е 

— Podziękowanie. Komitet „Chleb dzie- 
ciom* w imieniu ochron wileńskich składa naj- 
serdeczniejsze podziękowanie pani wojewodzinie 
Jadwidze Raczkiewiczowej za otrzymane z Komi- 
tetu „Daru Choinkowego* upominki, które tak 
bardzo urozmaiciły i uświetn ły gwiazdkę dzieciom 
sierotom. 

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

Dziś o godz. 20-ej sztuka St. Żeromskiego w 5-u 
odsłon:ch „Sułkowski* z Juljuszem Osterwą w 
postaci tytułowej i udziałem pełnego męskiego 
Zesp słu. 

= Środa „Sulkowski“, 
— Czwartek „Sulkowski“. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*. Dziś w dal- 

szym ciągu niezmiernie zabawna i aktualna ko- 
medja Caillaveta, Flersa i Orrena „Król* w wy- 
konaniu całego personelu artystycznego. : 

— Najbliższa premjera. zespół Teatru Pol- 
skiego usiinie pracuje nad wystawieniem ostatniej 
nowości scen europejskich i amerykańskich dow» 
cipnej komedji Johnsona „Fenomenalna umowa*, 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
WTOREK 14 lutego. 

16.40. Chwilka litewska. 
16.55. „Koncert nad kencertami* 

z „Pana Tadeusza*. 
17.20. „Czem jest prawdziwe łowiectwo* II odczyt 

z działu „Łowiectwo*, 
17.45. Koncert popoł. orkiestry pod dyr. prof. Al. 

Kontorowicza. 
19.10. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.20. Transmisja z Poznania. Opera Montemaz- 

zi'ego „Miłość trzech króli”. 
Na zakończenie: Komunikat P. A. T. 

ŚRODA 15 lutego. 
16.40. Komunikat dla rolników w opracowaniu 

Związku Kółek i Ogr. Roln. 
16.55, Kwadrans akademicki. | 
17.20. Audycja dziecięca: „Bajkę własną powie 

Halina Hohendlingerówna. 
17.45. „O orgauizacji chórów amatorskich”. 
18.10. Koncert chóru mieszanego Tow. „Białc- 

ruska chatka" pod dyr. Teodora Matwiejca. 

melodeklamacja 

  19.00. Gazetka radjowa, sygnał czasu i rozmaitości 
19.20. Pogadanka radjotechniczna wygł. inżynier 

- Rozmaitości. 
Mistorja męża, który zaślubił własną 

żonę. 
Mer XIll-go obwodu w Paryżu dokonał przed 

paru dniami aktu zaślubin słynnego ex-anarchisty 
Dieudonne, ułaskawionego niedawno przez Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej po kilkunastoletnim po- 
bycie na ciężkich robotach w Gwijanie, a który 
obecnie wstąpił w powtórne związki małżeńskie 
se swoją własną żoną. Niewinnie bowiem jak sę 
okazuje, skazany ten człowiek zmusił swoją żonę 
po ogłoszeniu wyroku, do rozwodu, chcąc w ten 
sposób ułatwić jej życie, oraz umożliwić znalezie- 
nie innego opiekuna dla małego ich dziecka. P. 
Dieudonne pozornie tylko spełniła wolę swego 
męża, de facto uważając się w dalszym ciągu za 
jego prawdziwą żonę i dochowując mu wiary. 
Obecnie, po powrocie z Gwijany i odzyskaniu 

wać swój stosunek do €x-żony, t. j. zaślubić ią 
formalnie po raz wtóry. Jednym ze świadków był 

ne na karę śmierci, zamienioną przez rci, 2 prezydenta 
na dożywotnie ciężkie roboty. 

Capablanca. 
i W tych dniach powrócił Aljechin z Amerya ki do Paryża, stałego swego miejsca zamieszka- nia. Zapytywany przez znajomych, opowiadał nie- które szczegóły z swego turnieju z Capablancem. Przez wiele dni podczas gry bolały Aljechina bar- dzo silnie zęby. Chodził do dentysty przez dwa miesiące. Często zdarzało się, że poszędł do le- karza dopiero późnym wieczorem po skończonej grze, a na drugi dzień siadał do następnej partji z opuchniętą twarzą. 

Kiedy Capablanca przegrał pierwszą partję, 

nieuwagę. I jakkolwiek partję przegrał, powiedział 
Aljechinowi: „Dzis pan grał źle”. Po dwóch mie- 

cydującą. | 
„ Turniej rewanżowy odbędzie się pomiędzy 

tymi dwoma mistrzami za rok. Organizacja takie= 
£o turnieju wymaga wielkich kapitałów, co by się więc stało, gdyby Capablanca w Nowym Yorku 
pieniędzy nie uzyskał? 

Miłosierdziu społeczeństwa. 
Polecamy rodzinę złożoną z siedmiorga osób (5-ro dzieci od 1 i pół do 8 lat), która sos duje się w rozpaczliwem położeniu materjalnem. Nie ma bowiem ani mieszkania, ani żadnych środ- ków materjalnych na zakup pokarmu dla przy- mz 1 z głodu dzieci. | : robi bardzo dobry uczynek ten, kto po- z z pomocą tej naprawdę skrajnej nędzy. fiary proszę składać w Administracji Wileńskiego* od 9 rano do 3 i pół popołudniu. 

Dom do sprzedania | 
na przedmieściu, ul. Popławska 38. 

zgłosić się do właściciela.   

ności rządu organizowany przez Prezydjum | 

— Desperatka. Anna Kożoronok m-ka wsi | 

aby do wiosny, a przez ten czas może amnestja.   

praw obywatelskieh musiał Dieudenne zalegalizo=_ 

członek ówczesnego jury, które skazało Dieudon- 

Niektóre szczegóły z turnieju Ąljechin— 

wyobrażał sobie, że Aljechin wykorzystał jego | 
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2 siącach przegra! Capablanca ostatnią partję de- | 

„Kurjera 
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