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OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ IZBY 
Budżef Min. Przemysłu I Handlu. 

WARSZAWA, 25.IV. PAT. Na dzi- 
siejszem środowem posiedzeniu ko- 
misji budżetowej po referacie spra- 
wozdawcy budżetu M-stwa Przemysłu 
i Handlu pos. Zarańskiego przepro- 
wadzono głosowanie nad tym budże- 
tem, przyczem budżet został przyjęty 
w brzmieniu rządowem z wnioska- 

mi przedstawionemi przez referenta. 
Zwiększono więc wydatki zwyczajne 
o 1.138.011 zł., nadzwyczajne o 41.600 
zł., dochody zaś o 944.140 zł. W 
przedsiębiorstwach dochody zwiększo- 
ne zostały o 2.260.025 zł., wydatki o 
1.328.000 zł. W rezultacie nadwyżka 
dochodów z budżetu wynosi 696.594 zł. 

Bućżef Min. Reform Rolnych. 
Po 10-minutowej przerwie komisja 

przystąpiła do budżetu Ministerstwa 
Reform Rolnych. 

Następnie zabrał głos min. reform. 
rolnych prof. dr. Witold  Staniewicz. 

Przemówienie min. Sfaniewicza. 
Przeludnienie wsi polskiej, słaby 

rozwój naszych miast stanowią za- 
gadnienia Ściśle ze sobą związane. 
Przeludnienie wsi jest skutkiem tego, 
że rozwinięty przemysł nie może 
wchłonąć nadwyżki ludzi, a wychodź- 
two jest utrudnione, miasta zaś roz- 
wijają się słabo. Dlatego i wieś ubo- 
ga przedstawia słaby rynek wewnę- 
trzny dla wyrobów przemysłu. Przez 

zwiększenie zamożności wsi podnie- 
siemy pojemność rynku, a przez roz- 
wój miast wytworzymy możność 
wchłonięcia przez ośrodki przemysło- 
we nadwyżki ludności wiejskiej. Do- 
brobytu wsi jednak nie podniesiemy 
bez uporządkowania struktury agrar- 
nej Polski. Pod tym kątem widzenia 
staramy sie uzgodnić wszelkie zaga- 
dnienia. 

Aby móc przystąpić do przebudo- 

wy ustroju agrarnego muszą istnieć 

trzy warunki, których do niedawna 

jeszcze u mas nie było. Musi być 
Stała waluta, dalej możność umie- 

szczania poważnych sum w budżecie na 

te cele i możliwość kredytu, a wresz- 

cie przez racjonalną politykę gospo- 

darczą musi być rolnikowi zapewnio- 

na opłacałność jego pracy. Dopóki 

wieś nasza jest w t. zw. szachownicy 
nie może być mowy 0 wymaganej 
przebudowie. Naczelnem zagadnieniem 

staje się więc scalenie, które nie da 
się na szerszą skalę przeprowadzić 

bez równoczesnego upełnorołnienia, 
gdyż inaczej koszta będą nadmierne, 
a korzyści minimalne. 

Parcelacja więc musi być przede- 

wszystkiem podporządkowana pro- 

blemowi scaleniowemu. Z parcelacją 

musi być ściśle złączona likwidacja 

serwitutów i meljoracje. Chodzi nie- 
tylko o utworzenie gospodarstw O 
pewnym typie, lecz © uporządkowa- 

nie całokształtu stosunków rolniczych, 

głównie mniejszej własności, która 

cierpi na brak kapitału. W dziedzinie 

czynności ustawodawczych ustawa 

scaleniowa, która zanadto przewlekła 

procedurę została znowelizowana w 

drodze dekretu, a przepisy wykonaw- 

cze pojawią się lada dzień. Przepisy 
о pomocy kredytowej .przy Scałeniu 

już wydano. Znowelizowana również 
została ustawa o likwidowaniu serwi- 
tutów tak, że najdalej za dwa Jata 

wszystkie serwituty zostaną zlikwido- 

ich więcej niż w ciągu 8 lat poprzed- 
nich. 

Z likwidacją serwitutów łączy się 
meljoracja oraz komasacja tak aby 
strukturę agrarną uporządkować w 
całości. Ustawa o wykonaniu reior- 
my rolnej, którą zastałem nie była 
ani zła, ani dobra. Była - owocem 
kompromisu, którego postanowiłem 
nie tykać. Wydałem więc tylko wszy- 
stkie potrzebne rozporządzenia, a 
dwuletnie ich stosowanie wykazało, 
że spełniają swoje zadania. Prócz 
tego odbywają się prace około upo- 
rządkowania ustawodawstwa  rolni- 
czego, tyczące się poszczególnych 
dzielnic. 

Co do budżetu mego ministerstwa 
to mogę z dumą stwierdzić, że jeżeli 
do ostatnich łat budżet ten nie był 
nigdy w całości wykorzystany, to w 
zeszłym roku osiągnięto go w 98 
proc. Udzielanie kredytów w zbyt 
wielkiej ilości na reformę rolną wy- 
wołało ten uboczny objaw, że ceny 

ziemi zaczęły -się podnosić. Wydano 

przeciw temu stosowne zarządzenia i 

obecnie przed udzielaniem kredytów 
będzie się zawsze uzgadniała cena 
ziemi. Rozwój Banku Rolnego jest 
wspaniały. Dzięki niemu  przywróco- 
ny został kredyt długoterminowy. 
Kurs listów zastawnych Banku po- 
prawił się znacznie i wynosi dziś 94 
za 100., Minister omawia następnie 
sprawę kredytu krotkoterminowego | 
rólę Państwowego Banku Rolnego. 
Operacje Banku Rolnego rozwijają 
się tak dobrze, że tytułem próby p. 
Minister zamierza zlecić mu. parcela- 
cję majątków państwowych. Tempo 
parcelacji i scalenia wzrasta. 

kszy nacisk położono na scalanie. 
Ministerstwo stawia to sobie za Za- 
danie i pragnie w tym celu uzyskać 
współpracę organizacyj rolniczych. 

Będzie to jedno z zadań lzb Rol- 
niczych. W zakresie parcelacji koń- 
czy p. Minister, zrobiono w r. 1927 
więcej niż w poprzednich. Od wiek- 
szej własności do małej przeszło 
zgórą 300000 ha. Zarzut dzikiej par- 
cełacji stawiany ogólnie jest niesłusz- 
ny. Ceny ziemi istotnie poszły w 
górę, lecz jest to gospodarczo uza- 
sadnione. W. niektórych ekolicach, 

jak Lubelskie, gdzie wzrost cen był 

niewspółmierny, ministerstwo za po- 

šrednictwem swoich organów sku- 
ikwidowano Ча ж wane. W 1927 roku zlikwidow kia doioicajaje- 
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Po przemówieniu min.  Staniewicza dobrowolna. Zcałanie gruntów na Kre- 

omawiał obszernie budżet sprawo- 
zdawca pos. Maksymiljan Malinowski 
(Wyzw.) podnosząc, że budżet ten 
ułożony został w formie bardziej od- 
powiedniej aniżeli poprzednio. _ Reie- 

rent omawiał sprawę parcelacji. W 

tej dziedzinie daje się zauważyć w 

ostatnich latach pewien postęp, przy- 

czem z ziemi oddanej do parcelacji 

majątków prywatnych tylko 1/8 część 

podlega parcelacji przymusowej, do- 

minuje zaś w zasadzie parcelacja 

sach Wschodnich poczyniło znaczne 

postępy. Również posuwa SiĘ naprzód 

likwidacja służebności, do czego przy- 

czyniła się nowa ustawa z r. 1927. 

Zlikwidowano serwituty 20.000 gospo- 

darstw. Pożądaną jest dalsza działal- 

ność agrarna Banku Rolnego, pożą- 
daną jest regulacja cen na ziemię, jak 
również potanienie kredytów. Pod tym 
względem działalność Banku Rolnego 
zasługuje na uznanie. 

Posłędzenie popoludniowe. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
komisja budżetowa w dalszym ciągu 
obradowała nad budżetem M-stwa 
Reform Rolnych. Na wniosek pos. 
Wyrzykowskiego (Wyzw.) postano* 
wiono ograniczyć czas przemówień w 
pierwszej kolejce do 20 min., w dru- 
giej zaś do 10. Pos. Kwapińsst (PPS) 
zarzuca, że ustawy o reformie rolnej 
nie uczyniono bardziej wykonalną, a 
znowelizowano ją tam, gdzie nie było 
potrzeba, t. j. wprowadzono  jedna- 

kowe traktowanie wielkich latyfun- 
djów z majątkami średniemi. Mówca 
uskarża się, że ceny ziemi są speku- 

lacyjne. Chłop za wszelką cenę dąży 

do ziemi, a ziemianie wyzyskują tę 

sytuację. Bank Rolny zamiast regulo- 
wać ceny ziemi sam zajmuje Stano- 

wisko kupieckie. Przy komasacji i 
likwidacji serwitutów chłopi są po- 

krzywdzeni. Kredyty udzielane włoś- 
ciaństwu na komasację i upełnorol- 
nienie są niewystarczające, dopóki ce- 
Na zjemi jest tak wysoka. SEA: 

Pos. Kryżanow.ki (BBWR) oświad- 
Czą, że będąc zwolennikiem parcelacji 

uznaje za błędną teorję, jakoby WY- 
Soka cena ziemi przeszkadzała parce- 

lacji. jeżeli się nie stoi na gruncie 
wywłaszczenia bez odszkodowania, 
to ponieważ przy wysokiej cenie zie- 
mi łatwiej uzyskać kredyt, parcelacja 

jest ułatwiona. Jest to problem ulo- 
kowania listów zastawnych za kilka- 
dziesiąt miljonów. jeżeli Polska ma 

się wzbogacić, to jedyną drogą jest 
zwyżka cen dóbr takich jak budynki, 

jemia, listy zastawne, 
AAA 06 Bitner (Ch.D) uwa- 

ża, że stawianie Ministerstwu Reform 

Rolnych zadania stworzenia w Polsce 

samych gospodarstw zdrowych, pel- 
norolnych jest utopią wobec przelud- 
nienia wsi, przyrostu ludności i zbyt 
szczupłego na ten cel zapasu ziemi. 
Zadaniem może być tylko zmniejsze- 

nie różnic socjalnych. Dalej mówca 
wskazuje na nadużycia jakie dzieją 
się przy komasacji oraz na zbyt cięż- 
ką procedurę przy uzyskaniu kredy- 

tów z Banku Rolnego. W tym wzgle- 
dzie należałoby przeprowadzić decen- 
tralizację, ażeby starający się O kre- 
dyt nie musiał po kilkakroć jeździć 
do wielkiego miasta. 

Pos. Dąbski (Str. Chł.) stwierdza,, 
że istnienie zagadnienia reiormy rol- 
nej świadczy o chorobie państwa. Na 
zachodzie tego niema. U nas, zdaniem 
mówcy, nie wykonuje się reformy, a 
to co jest jest to stopniowa likwi- 
dacja reformy. Pierwszą koniecznością 
jest zmiana ustawy o reformie rolnej 
i zniesienie ograniczeń kontygento- 

wych. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra | 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

Najwię- 

LIDA—ul. Suwalska 13. 

   
    

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

  

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 
WARSZAWA-—T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK-—Kiosk 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej ten 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
S0 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

B. Gołembiowskiego. 

   
    

  

30 gr. в Za tekstem 10 groszy. 

  

Całkowity wynik wyborów we Francji Po gospodarczej konferencji w Rydze 
z bierwszej niedzieli. | 

PARYŻ, 25-4. Całkowity wynik wyborów (bez Mariyniki) 
przedstawia się, jak następuje: socjaliści — 15 mandatów, socja- 
liści-republikanie 5, socjaliści radykali 2', lewicowi republikanie 
„Union Nationale* 56, umiarkowani republikanie i demokraci 
„Union Nationale" 77, konserwatyści 9. Razem wybrano dotąa 
183 posłów. Blok Poincarego uzyskał 136 mandatów. Obecnie 
toczą się energiczne przygotowania do wyborów w przyszłą 
niedzielę. Socjaliści, którzy zdobyli 15 mandatów, uzyskali mimo 
to znacznie więcej głosów, komuniści przeszło 200.000 więcej, 
aniżeli w r. 1924. 

Rezultat wyborów uznano powszechnie za zwycięstwo zwolenników 
rzeczowej pracy, uzdrowienia niedomagań państwowych i utrwalenia stabi- 
lizacji franka. Giełda zareagowała znaczną zwyżka papierów francuskich. 
Dziś we wszystkich okręgach wyborczych zbierają się komisje, mające 
na celu zbadanie prawomocności wyników wyborczych w pierwszym dniu 
wyborów. Wnoszenie nowych kandydatur na drugi dzień wyborów  do- 
puszczalne jest do 25-go b. m. do północy. Prasa prawicowa przywiduje, 
ze wybory te potwierdzą dotychczasowe wyniki. Prasa lewicowa nawołuje 
do skoncentrowania wszystkich sił celem odzyskania strat. 

SPAROZANTOZER: 

Konte-węgierska akcja p. Benesza. 
PRAGA, 26. IV. PAT. „Deutsche Presse" omawiając w artykule 

wstępnym pobyt min. Benesza w Londynie, zastanawia się nad powodem 
tej wizyty. jednym z tych powodów jest zdaniem pisma polityka węgier- 
ska Mussoliniego, który przyjmował u siebie niedaawno lorda Rothermerea 
i wyraził sympatję dla ewentualnych dążeń węgierskich 0 rewizję granic. 
Czechosłowacja, w której granicach istnieje znaczna mniejszość węgierska, 
ocenia węgiersko-włoskie zbliżenie jako zagrożenie pozycji, która zda- 
wała się być zabezpieczona przez stworzenie Małej Ententy. Ostatnie od- 
wiedziny zagranicznych mężów stanu w Rzymie i Medjolanie wzmocniły tę 
obawę. : 

Polityka Polski, będącej w stosunkach przyjaznych z Mają Ententą, 
każe do pewnego stopnia być przygotowanym, że zwróci się ona na wody 
włoskie, mimo komunikatów z obydwóch stron pozbawiających podróż 
min. Zaleskiego tego znaczenia. W dalszym ciągu przyczynia się do tego 
niezbyt jasne stanowisko Rumunii, które każe zwracać baczną uwagę na 
włoską politykę wschodnią. Wreszcie wspomina dziennik o amerykańskim 
pakcie potepiającym wojnę, który również mógł być omawiany w Londy- 
nie przez czeskosłowackiego ministra spraw zagranicznych Benesza. Po- 
dróż więc dr. Benesza— kończy „Deutsche Presse" ma raczej znaczenie 
zabezpieczające, tak, iż zdaje sie być zupełnie uzasadniońą wersja, że 

chodzi tu o osobiste porozumienie się. 

Mordy Gzarnej Reichswehry na G. Sląska. 
BERLIN. 25.IV. PAT. W sensacyjnym procesie szczecińskim wielkie 

wrażenie wywołały zeznania niejakiego Hauensteina, kiory w. czasie ple- 
biscytu górnośląskiego był na Górnym  Sląsku kierownikiem. specjalnego 
oddziału rzekomo policyjnego, a przeznaczonego w rzeczywistości dla wy; 
konywania teroru i mordowania osób podejrzanych o zdradę nielegalnych 
organizacyj. Dddział Hauensteina liczył 160- ludzi, zaopatrzonych w fałszy- 
we paszporty. Hauenstein. podlegał niejakiemu dr. Hobusowi. 

Oddział Hauensteina zamordował na Górnym Sląsku 200 osób. 
Odbywało się to w ten sposób, że dr. Hobus, pełnomocnik naczelnej ko- 
miendy tajnych organizacyj wojskowych, wzywał do siebie Hauensteina i 
wskazywał mu osobę podejrzaną О zdradzenie składu broni, albo o de- 
nuncjowanie wobec oddziałów  miedzyaljanckich nielegalnych organizacyj 
niemieckich. Na polecenie dr. Hobusa organizacja Hauensteina usuwała 
tych osobników, zabijając ich podstępnie na ulicy, albo też działając przy 
pomocy trucizny, bomb czy też granatów ręcznych. Hauenstein przytoczył 
szereg przykładów, które stwierdzają, że działalność jego była bezwzględ- 
nie znana komisarzowi Rzeszy na Górnym Siąsku, wybitnemu politykowi 
centrowemu, obecnemu kandydatowi centrum do Reichstagu. 

Sukcesy armii południowej w Ghinach. 
SZANGHAJ, 254V. PAT. Generał wojsk nacjonalistycznych Fang-Yu 

Siang wkroczył wczoraj do stolicy prowincji Szantungu, Tsi-Nan-Fu _pra- 
wie bez oporu ze strony zdemoraliżowanych oddziałów północnych. Dzie- 
siątki tysięcy dezerterów uciekają w kierunku Cze-Foo i Wej-Haj-Wei, po- 
pełniając po drodze akty gwałtu i grabiąc mienie ludności. 

Zgon gen. Wrangla 
BRUKSELA, 25.1IV PAT. Zmarł tu gen. Wrangel. 

TRS ONE ARE DRACO WOBEC AEK OWANOCZNK NE ZEDOETOR ZERA ZA OEKEKAO 

Represie wobec „Krikszczionów”. 
Z Kowna donoszą: jak podaje urzędowy „Lietuvos Aidas* w tychidniach 

przeprowadzono rewizję w redakcji „Rytas* i w centralnym komitecie partji 
chrześcijańskiej demokracji. Podczas rewizji, donosi urzędówka, znaleziono li- 
teraturę i dokumenty wyświetlające działalność tej organizacji. 

„Celem chrześcijańskiej demokracji, zajmującej się wyraźną działalnoś- 
cią opozycyjną — pisze urzędówka - jest jaknajwiększe zdyskredytowanie 
rządu w oczach społeczeństwa katolickiego. W tym celu chrześcijańscy demo- 
kraci drogą wysyłania na proincję okólników i listów usiłują stworzyć prze- 
konanie, że rząd prześladuje katolików i ich organizacje. W walce tej chrześ- 
cijańscy demokraci nie cofają się nawet przed wywołaniem konfliktów z rze- 
czywistą zwierzchnością katolicką — biskupami litewskimi.* 

Proces 0 zamach w Olicie. 
i Z Kowna donoszą: Wczoraj pod przewodnictwem płk. Englera sąd wo- 
jenny rozważał sprawę 3 osób, oskarżonych © należenie do tajnej organizacji 
ZONE: usiłowanie dokonania zamachu. Na ławie podsądnych zasiedli 

22-letni Aleksy Stanulewicz, 23-letni Piotr Raułuszewicz i 25-letni Bronisław 
Łuczykanskas. We wrześniu r. ub. w czasie rozruchów w Taurogach wyruszy- 
li oni z Wyłkowyszek do Olity, aby wywołać tam powstanie przeciwko istnie- 
jącemu ustrojowi, atoli na szosie pod Olitą zostali zaaresztowani. Sąd skazał 
wszystkich oskarżonych na 6 lat więzienia. 

Niemcy przestraszone rokowaniami  pólsko-lilewskiemi. 
Z Kowna donosżź: : Prasa kowieńska donosi, że rzekomo Niemcy prze- 

straszone są niezmiernie rokowaniami polsko-litewskiemi. Według tych wia- 
domości, rząd niemiecki miał zakomunikować rządowi kowieńskiemu, iż zale- 
ży ma bardzo aby umowa niemiecko-litewska podpisana została jeszcze przed 
uregulowaniem stosunków polsko-litewskich. Jedno z pism donosi, że Niemcy 
ždecydowali się nawet udzielić Litwie 100 milionów marek pożyczki, o ile 
Łitwa zawrze z Niemcami umowę przed podpisaniem jakiegokolwiek porozu- 
mienia z Polską. 

Sowiefy zakupują konie w Klaipedaie. 
KOWNO, 25-IV. PAT. Według doniesień prasy specjalna komisja 

z Rosji Sowieckiej, objeżdża okręg kłajpedzki w celu zakupienia wielkich 
partyj koni. już na tę wiosnę skierowano do Rosji Sowieckiej trzy 
partje koni. : 

Lołnierz polski na ulicach Kowna. 
„Dzień Kow.* podaje: W tych dniach przechodnie, spacerujący na Alei Wolności, 

zwrócili uwagę na idącego ulicą jakiegoś osobnika w uniformie, Żołnierza polskiego. 
Żołnierz został niezwłocznie zaaresztowany. Badany zeznał, iż jest dezerterem i nie- 
legalnie przekroczył granicę. Zostanie on z powrotem odstawiony do Polski. 

Najważniejszem wydarzeniem poli- 

tycznem ostatniej doby, które zainte- 

resowało opinję państw. bałtyckich, 

była konierencja polsko-litewska w 
Królewcu. — Niemal wszystkie gaze- 

„ty zarówno estońskie, jak łotewskie, 
wykazały pod tym względem zupełną 

solidarność: Życzyły konierencji po- 
wodzenia. 

"Tymczasem w Rydze zebrała się 
konferencja ekonomiczna państw bał- 

tyckich, która zakończyła swe obrady 

przed kilku dniami. Zjechali "się tam 

przedstawiciele ruchu gospodarczego 

Łotwy, Estonji i Litwy. Przyjechali 

Łotysze, Litwini, Niemcy, Żydzi i Estoń- 
czycy, zjechała się elita sier ekono- 

micznych tych państw. Zdawało się 

napozór, że tahi zjazd będzie miał 

epokowe znaczenie w życiu młodych 

państw, powstałych „na gruzach car- 

skiej Rosji, a rozłożonych nad brze- 

gami morza Bałtyckiego. Tyleż to 

przecie poprzednio mówiono o róż- 

nych kombinacjach i konstelacjach 

polityczno-ekonomiczpych państw bał- 

tyckich. Tyle to przecież było konie- 

rencyj. Pamiętamy doskonale kombi- 

nacje „czterech“ i „trzech“, z Polską 

i bez Połski, z Litwą i bez Litwy, z 
Finlandją i t. d. Ciągle i ciągle mó- 

„wiło się © współpracy wzajemnej 

państw bałtyckich, o ich solidarności, 

o jednakowem położeniu  geogralicz- 
nem i politycznem. Gdy tego rodzaju 
kombinacje 0 .charakterze politycz- 

nym przestały być aktualne, głównie 

zawdzięczając nieprzejednanemu  sta- 

nowisku Litwy Kowieńskiej, a dzięki 

dyplomacji Sowietów i Niemiec z dru- 

giej strony, wygrywającej Litwę prze- 

"ciwka Polsce, poczęto mówić 6 zbii- - 

żeniu ekonomicznem. 

Przedewszystkiem rzucał się w 

oczy najbardziej sojusz  estońsko- 

łotewski, szczególnie reklamowany 
jak z jednej tak drugiej strony. Miało 

się wrażenie, że te dwa państwa żyją 

ze sobą jako dwaj rodzeni bracia. 

Gospodarcze zbliżenie ucementować 

miało ten sojusz i oprzeć na nie- 

wzruszałnych fundamentach. Przede- 

wszystkiem więc: unja celna. O tei 

unji pisało się tylko w Rydze i 

Rewlu, aż poczęła w końcu nudzić 

zarówno polityków jak ekonomistów 

ta powierzchowna reklama jakoś 

ciągle niezrealizowanego dzieła.—Rze- 

czywiście unja celna łotewsko-estoń- 
ska nie poruszałą się naprzód. Fym- 

czasem stosunki  poczynały nieco 

chłodnieć, głównie ze względu na roz- 

bieżność w polityce zagranicznej, aż 

wreszcie doczekały swego słynnego 

epilogu w rządach ministra Zeelensa, 

który zawarł traktat handlowy z So- 

wietami, bez wiedzy Estonji i wbrew 

jej interesom. 

Nie tylko unja, ale wogóle gospo- 

darcze zbliżenie pomiędzy Łotwą i E- 
stonją przestało być aktualne na pe- 

wien okres czasu. Naprężenie wów- 

czas doszło do punktu kulminacyjne- 

go. Zdawało się jednak, po tylu la- 

tach „przyjaźni łotewsko-estońskiej", 

że ustąpić musi z chwilą ustąpienia 

ministra Zeelensa i jego polityki nie- 

miecko-sowieckiej. Nastał .pan Rebane 

w Rewlu, a pan Bałodis w Rydze i 

mimo wszakże takich zmian jakoś 

zbliżenie estońsko-łotewskie ani rusz 

z. miejsca... 

Tymczasem Litwa izolowana była 

kom pletnie. „Wilno“ było główną 

przeszkodą do jakichkolwiek trwal- 

szych umów. Trzeźwi politycy bałtyc- 

cy twierdzili, że z państwem, które 

uznaje samo swe granice za nieusta- 

lone, nie mogą wchodzić w żadne zo- 

bowiązujące traktaty państwa, które 
politykę swą oparły przede- 

wszystkiem, oiicjalnie, na neutralności, 
a nieoficjalnie na wiecznem oczekiwa- 
niu niebezpieczeństwa ze strony Rosji 
Sowieckiej. W ten sposób państwa 
bałtyckie pomimo ciągłej gadaniny, 
wiodły zupełnie różne polityki zagra- 
niczne, które decydujący wpływ mia- 

ły na politykę ekonomiczną, również B 
daleką od wzajemnego porozumienia. $ 

Obecny zjazd bałtyckich sfer eko- Ef 

nomicznych, w którym wzięli udział 

również przedstawiciele poszczegól- 

nych rządów, wykazał jeszcze raz, iż 

wszelki sojusz, blok czy inaczej po- 

myślane zbliżenie, oparte na trwałych 

podstawach, państw bałtyckich  zali- 

czyć należy, jak to słusznie kiedyś 

zauważył Voldemaras, do rzędu ro- 

mantyzmów politycznych, ałe w ża- 

dnym wypadku nie do realnego pro- 

gramu politycznego. Konierencja eko- 

nomiczna państw bałtyckich, zebrana 

w Rydze, nie tylko nie wniosła nic 
nowego, nie tylko nie była krokiem 

naprzód w kierunku wzajemnego po- 

rozumienia, ale wykazała najzupełniej- 

sze, głębokie różnice, które powstały 

w ciągu lat ostatnich. Na konferencji 

tej spostrzeżono, że państwa bałtyckie ` 

dalsze są dziś, niż kiedykolwiek przed- 

tem, od realizacji sojuszu bałtyckiego 

i że tę realizację należy zaczynać od 

podstaw, od elementarnych i bardzo 

długich rokowań, zarówno w dziedzi- 

nie ekonomicznej jak politycznej. 

Konstelacja polityczna nad Bałty- 

kiem jest zbyt skomplikowana i zbyt 
uzależniona od stosunków panują- 

cych na wschodzie Europy pomiędzy 

wielkiemi mocarstwami, ażeby o ja- 

kiejś konsolidacji politycznej myśli 

zagranicznej państw bałtyckich można 

było mówić w dobie dzisiejszej. 

Być może pierwszym krokiem do 

takiej konsolidacji, do zrównoważenia 

rozbieżnych poglądów, do uspokoje- 

nia wewnętrznego wreszcie — posłu- 
żą właśnie rekowania polsko-litew- 
skie, jeżeli wynik ich będzie pozy- 

tywny. ь т. 

AREA TURAS KAS KN ENN RST 

„ Wczorajsze” wiadomości] nadane telefo- 
nicznie z Warszawy wskutek złej transmi- 
sji uległy znącznemu znieksziałceniu, a mia- 
nowicie depeszą o ukonstytuowaniu się ko- 
misyj sejmowych powinną mieć brzmienie 
następujące: 

._ „Jedynka otrzyma 50 proc. przewod- 
nictw w komisjach większych i 40 proc. w 
mniejszych. Wybory przewodniczących prze- 
prowadzane są na podstawie systemu D' 
Hondta według liczebności klubów. Preze- 
sem komisji Spraw Zagranicznych będzie 
ks. Janusz Radziwiłł, Konstytucyjnej zaś 

prof. Makowski. W skład komisji konsty- 
tucyjnej.z ramienia jedynki wejdą posłowie 
Sławek, ks. Е. Sapieha, ks. J. Radziwiłł, 
Rdułtowski, red. Mackiewicz, red. Piasecki, 
Lechnicki, Kochanowski, Jędrzejewicz i 
Anusz. Do komisji spraw zagranicznych zaś 
wejdą posłowie Targowski i Okulicz*. 

W drugiej depeszy o przebiegu posie- 
dzenia lzby Poselskiej ustęp o złożeniu 
dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej Sej- 
nowi powinien mieć brzmienie: „Dekiety 
te w ilości 275 zostały przesłane do odpo- 
wiednich komisyj. Będą one po rozpatrze- 
niu ich przez komisje przedmiotem obiad 
plenum Izby,; które zgodnie z postanowie- 
niem art. 44 Konstytucji odbędzie głoso- 
wanie”. _ Ą 

._. W wiadomości o posiedzeniu Koła re- 
gjonalnego Wileńsko-Nvwogródzkiego znie- 
kształcona została nazwa Koła, która brzmi: 
„Koło regjonalne Wileńsko-Nowogródzkie" 
a nie Wileńsko-Trockie jak mylnie wydru- 
kowano. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 25.IV. PAT. Dnia 

25 b. m. odbyło się w godzinach po- 
południowych posiedzenie Rady Mini- 
strów pod przewodnictwem wicepre- 
zesa Rady Ministrów prof. Bartla. Ra- 
da Ministrów uchwaliła między innemi 
tekst rozporządzenia Rady Ministrów 
w Sprawie zatwierdzenia statutu orga- 
nizacyjnego M-stwa Robót Publicznych 
oraz powzięła uchwały w sprawie za- 
szeregowania stanowisk służbowych 
do grup uposażenia w powszechnym 
zakładzie _ ubezpieczeń wzajemnych. 
Pozatem Rada Ministrów załatwiła 
szereg spraw personalnych. 

Nowy skład białoruskiego klubu 
poselskiego. 

_ Ukonstytuował się już białoruski 
sejmowy, w składzie: EE " рёізет!#і 
Jaremicz, wice prezes i skarbnik — sen. W. Bohdanowicz, wice prezes i sekretarz— 
pos. P. Karuzo, Oraz cztonkowie postowie 
Stefanowicz i juchniewicz i sen. Rogula 
(ten ostatni znajduje się obecnie w wię- 
"= > Lukiszkach.) 

obec tego, że w tak nielicznym 
składzie białoruski Klub poselski nie A 
prawa na przedstawicielstwo w komisjach 
sejmowych, zdecydowano wejść w porozu- 
mienie z Ukraińskim Kl. Poselskim. 

‚ Poseł Jaremicz wszedł do administra- 
cyjnej Komisji Sejmowej. 
mię o... 

: COKTYKA & 
B 
a wytwarzająca artykuł codziennej 

potrzeby do odstąpienia. Oferty do 

administracji „Słowa* pod E. E. —Į 
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BARANOWICZE. 

Wiec sprawozdawczy B. B. 
W. R. Niezmierne zainteresowanie 
wśród mieszkańców Baranowicz wzbu* 
dził zapowiedziany na niedzielę 22 
b. m. wiec sprawozdawczy posła 
B. B. W. R. p. Rdultowskiego, to tež 
sala cyrku byla szczelnie wypelniona 
tłumem publiczności. 

Przemówienie p. Rdultowskiego 
cechowała nadzwyczajna serdeczność, 
z jaką zwracał się do zebranych, 
dzięki czemu wytworzył się miły i 
i przyjacielski nastrój. 

Od nawiązania jaknajsciślejszego 
kontaktu z wyborcami, poznania ich 
postulatów i bolączek, zależną będzie 
praca posłów B. B. W. R. na terenie 
Sejmu. O nawiązanie tego kontaktu 
zwrócił się poseł Rdułtowski do ze- 
branych. 

W  dalszem przemówieniu zde- 
mentował pogłoski o rzekomych 
rozdźwiękach w łonie Jedynki, prze- 
ciwnie z każdym dniem spoistość jest 
coraz . silniejszą. Jedynym celem 
B.B.W.R. jest praca państwowo-twór- 
cza, osobiste poglądy zostały podpo- 
rządkowane tej idei. Już kilkakrotne- 
mi swemi posunięciami Jedynka wy- 
kazała, że daleką jest od wszelkiego 
partyjnictwa i tanich efektów. Nie o- 
peruje demagogicznemi hasłami, nie 
biecuje złotych gór, lecz ustosunkowuje 
się rzeczowo do wszelkich postula- 
tów z punktu widzenia państwowego. 
Na Ziemiach Wschodnich dla bliższe- 
go zapoznania się z życiem miejsco- 
«wem zostały utworzone regionalne 
koła posłów i senatorów B.B.W.R. 
Koło takie powstało i na Ziemi No- 
wogródzkiej i podzieliło swe prace 

_ na poszczególne referaty (skład ko- 
ła, podział referatów i jego deklarac- 
ję podaliśmy w jednym z  poprzed- 
nich numerów). 

Następnie pos. Rdułtowski omó- 
wił dotychczasowe prace Sejmu, za- 
trzymując się dłużej na incyndencie 
wywołanym przez komunistów w 
czasie otwarcia Sejmu. Wykazał, że 
awantury wywołane przez lewicę 
obliczone były na efekt, a budziły 
nawet niesmak posłów innych  naro- 
dowości. Demagogja  partyjaa wzięła 
górę nad interesem państwa, chęć za- 
imponowania wyborcom kierowała 
polską lewicą, dzień ten ciemną 
plamą pokrył P. P. S. 

Podobne tło miały nierealne po- 
prawki, wnoszone do budżetu na 
Komisji Budżetowej. 

W końcu pos. Rdułtowski wró:ił 
się do zebranych © zadawanie mu 
pytań. Zebrała się spora grupka za- 

interesowanych, a wobec tego iż 
chłodny łokał cyrku nienadawał się 
do dłuższych pogawędek, na propo- 
zycję rejenta Danowskiego przenie- 
siono się do jego mieszkania, gdzie 
prawie przez trzy godziny żaintereso- 
wani słuchali wyjaśnień na swe py- 
tania, 

Pierwszy tego rodzaju wiec w 
Baranowiczach pozostawił na słucha- 
czach b. dodatnie wrażenie. Dały się 
słyszeć głosy „oto teraz widać, że 
robota pójdzie naprzód, nie zawied- 
liśmy się głosując na jedynkę". A. 

STOŁPCE. 

— O odbudowę kościoła w Stołpcach. 
W lutym roku bieżącego ksiądz Górski, 
dziekan Stołpecki, rozpoczął usilne stara- 
nia, docierając do Najwyższych Władz pań- 
stwowych w zabiegach o udzielenie subwen- 
cji na odbudowę kościoła podominikań- 
skiego w Stołpcach. 1 oto, jak mi sam 
ksiądz dziekan opowiadał uzyskał Om 
swemi staraniami, żywe zainteresowanie 
się czynników rządowych sprawą odbudo- 

wy wymienionego kościoła; w každem Mi- 
nisterjum zachęcano Go do starań dalszych 
robiąc niejakie nadzieje w owocny skutek. 
To ujęcie sprawy, przypomina mi ewange- 
liczne słowa: „Pukajcie a będzie wam 
otworzono*... : 

Dobrze więc, że sprawę traktujemy po 
chrześcijańsku, —— musimy jeszcze trakto- 
wać po polsku - po narodowemu. Tu, na 

        

rażenia ieairalne. 
Jerzego Szaniawskiego "Ptak" w 

Reducie i Fodora „Małgorzata z No- 

warry" w Teatrze Polskim. 

Na „Ptaku“ Szaniawskiego pod- 

czas antraktu w loży: 
— Mamusiu! Co to za tęczowy, 

złoty ptak, co go puścił pan Osterwa? 

- To nie ptak, Lońciu, to Wiosna. 

— Jakto, mamusiu, wiosna? 

— Wiosna, moje dziecko. Słysza- 

łaś jak pan Osterwa zawołał „Będzie 

pięknie i wesoło!* A czy tona wiosnę 

nie robi się wszystko dookoła nas i 

piękne i wesołe? Niech Lońcia po- 

myśli... 
"ku tegoż antraktu na kulua- 

rowym deptaczku: 
Ten ptak? Ależ to Młodość! 

To przecie bardzo wyraźne. х 
— Niekoniecznie. Mnie wciąż Poezja 

przychodziła na myśl. 
— Młodość! Młodość! proszę pa- 

ni. Zatrzepoce złotemi skrzydłami i 

powywraca wszystkie spierniczałe stra- 

chy na wróble. | : : 

- A pan, panie Stanisławie ma 
istną pasję zawracania zewsząd na 

rewolucyjne tory. : я 

— Młodość to przecie wiekuista 
rewolucja niedopuszczająca aby Świat 

pięknego poranku zmurszał jak stary 

grzyb. 
— Ach, jak m 

żać! : 3 

— Takich rajców i burmistrzów 

niema co szuilą przez okno Wyrza- 

cać... w rękawiczkach! : : 

— А jak Osterwa położył się 

  

ożna tak się wyra- 

kresach Rzeczypospolitej, kościoły obok 
zaspakajania potrzeb duchowych ludno- 
ści — mają niejako zadania misyjne. Jeśli, 
ot kilka kilometrów za Stołpcami — za 

$ ŁO W O 

Nowe wstrząsy podziemne na Koryncie. 
ATENY, 25—4. Pat. Dziś o godz. 2 min. 25 w nocy nastąpiło w 

Koryncie nowe silne trzęsienie ziemi, w czasie którego uległy zburzeniu 

wszystkie pozostałe jesze w mieście domy. Wśród ludności wybuchła zno- 
wu panika. Wczoraj padał silny deszcz a noc była nadzwyczaj ciemna. 
Miasta nie można było oświetlić, gdyż elektrownia miejska uległa już 

Ka państwową Wiara nasza Rzymsko- zniszczeniu przy pierwszem irzęsieniu ziemi. Ponowne trzęsienie ziemi po- 
przedziły głuche grzmoty poczem rozszalała się burza gradowa. 

Ludność tłumnie gpuszcza Korynt. 
KORYNT, 25 IV. PAT. Rozpowszechniane w Koryncie pogłoski o 

atolicka doznaje prześladowania, to u nas 
winna Ona jaśnieć w całym swym blasku, 
w pełni uprzywilejowania, Szacunku i naj- 
żywszej a troskliwej pieczy Narodu. Musi- 
my być patrjotami Kościoła -—- bo Kościół 
Rzymsko-katolicki jest najbardziej polską 
placówką tu, na kresach Rzeczypospolitej. 
Naszą świętą powinnością jest, autorytet 

kościoła Rzymsko-katolickiego z całych sił starożytnych pomników i zabytków Sztuki zostało zniszczonych. 
wzmacniać i otaczać Go  jaknajwiększą 
pieczołowitością i czcią — i obowiązkiem 
naszym jego znaczenie i charakter repre- 
zentacyjny podkreślać. 3 

Jako miejscowość przygraniczna, 
kowa, odmiennych pojęć dwu państw: prze- 
śłądowania i tępienia religii Rzymsko-kato- 
lickiej — w Rosji, i głębokiego kultu oraz 
przywiązania, zapewniających pomyślny 
rozwój tegoż Kościoła w Polsce  Stołpce 
winny być na pierwszym planie w całej 

zniknięciu małej wyspy Syros na morzu Egejskiem okazały 
że podczas trzęsienia ziemi dziwe. Donoszą pozatem z Koryntu, 

się niepraw- 
wiele 

Według 
tymczasowych oszacowań szkody wyrządzone przez trzęsienie ziemi w 
Koryncie i okolicy wynoszą około 600 miljonów drachm. Ludność tłumnie 
opuszcza Korynt osiadając w Atenach iinnych miastach Grecji. Miasto 

sty- Argos miało ulec zupełnemu zniszczeniu, Ministrowie greccy, którzy wyje- 
chali do Koryntu, powrócili już do Aten. 

Straty w Filipopoln wynoszą około półtora miljarda lewów. 
SOFJA, 25.IV PAT. Obliczenia rzeczoznawców wykazały, że szkody 

Rzeczypospolitej, by dobitnie podkreślić tę wyrządzone przez trzęsienie ziemi w samym Filipopolu wynoszą około 
półtora miljarda lewów. Bez dachu nad głową pozostaje w dalszym ciągu rozbieżność, jaka cechuje sąsiadujące & па- 

mi mocarstwo. z 
Kościół, o którego odbudowę chodzi, 

wybudowany został w końcu XVI wieku 

przez Kasztełaną 
jest to wspaniała świątynia, cenny zabytek 
sztuki (posiada wspólne cechy z kościołem 
ŚŚ. Piotra i Pawła w Wilnie) — odbudo- 
wa więc jego pochłonie olbrzymie sumy, 
bo około miljona złotych — których ze- 
branie od niezamożnych parafian — jest nie 

do pomyślenia 

14 tys. osób, : 
ATENY, 25.1V PAT. Na skutek nowych wstrząsów podziemnych za- 

Ofiar w 
fałszywe. 

Pomoc polska dla oiiar 

Mińskiego — Słuszkę. waliło się około 20 domów w miasteczku Auresmalja. Straty są znaczne. 
ludziach nie było. Pogłoski o zburzeniu Szyras okazały się 

kafasfeoiy w Bulgacji. 
WARSZAWA 25 IV PAT. Towarzystwo bułgarsko-polskie pragnąc przyjść z po- 

mocą ludności w Bułgarji poszkodowanej wskutek trzęsienia ziemi ofiarowało całą 
— Czyż mogą istnieć jakies wahania i rozporządzalną swą gotówkę prezesowi Tow. polsko-bułgarskiego w Sofji dła ofiar 

względy, dia których Państwo nie mogłoby katastrofy. Równocześnie towarzystwo zainicjowało organizację polskiego komitetu 
poświęcić tej tak mizernej sumy — wobec niesienia pomocy ofiaram trzęsienia ziemi w Bułgarji. Posiedzenie organizacyjne ko- 

wielkiego ideowego znaczenia odbudowy Mmitetu odbędzie się we czwartek o godz. 6-ej wiecz. Na posiedzenie zostali zaprosze- 

tej Świątyni? Wobec spełnienia synowskie- ni przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu oraz całego społeczeństwa polskiego. W ak- 

go obowiązku dla pielęgnującej 
polskość matki naszej wiary „Rzymsko- 
katolickiej? — Niewątpliwie — nie! 

W ostatnich cząsach, krążą tu pogło- 
ski, wyrażające powątpiewanie w OwocnoŚĆ 

zabiegów o subsydjum na odbudowę rze- 

owanych pogłosek, godzących w naszą 

polskość i przynoszących ujmę traktowaniu 
spraw pierwszorzędnej wagi 
przez miarodajne czynniki państwowe — 

rzeczonego subsydjum i niezwłoczne przy- 

stąpienie do odbudowy wspomnianej świą- 

tyni. 

wielka i pilna... pukamyw» w. 

ŚWIĘCIANY. 
-- $prawy relniczo-gospodarcze, W 

Echach Krajowych. z dnia 22 IV. rb. podane 
zostały zastraszające wiadomości o stanie 
ozimin i o niesłychanie wysokich cenach 
zbóż jarych w pow. Brasławskim, Wilej- 
skim i Dziśnieńskim. Oczywiście, że i w 
ościennym powiecie Święciańskim lepiej się 
nie dzieje. 

W ostatnich paru latach dużo słyszało 
się oraz czytało alarmujących wieści o sta- 
łym niedoborze urodzaju, zwłaszcza w pół 
nocneį Wiiefszczyžnie. Ž 

Dyr. Łastowski określą średni urodzaj 
dla drobnej własności, a właściwie, biorąc 
przeciętnie, i większa własność niedaleko 
od tego odbiega — па са 40 pud. z dzies., 
czyli ca3 ziarna. jeżeli sięgniemy pamięcią 

naszą cji zapomogowej z Towarz. współdziałać będzie Polski Czerwony Krzyż. 

Pułk. Lindberg spieszy z pomocą zagrożonema lotnikowi. 
QUEBEC, 25 IV. PAT. Przybył tu z Nowego Yorku pułk. Lindbergh, 

‹ przywożąc z sobą szczepionkę przeciw zapaleniu płuc dla łotnika Loyda 
czonego kościoła. Dła rozchwiania insynu- Bennetta, który niebezpiecznie zachorował podczas podróży do Greenily 

Island, dokąd Śpieszył aeropianem z pomocą europejskim lotnikom. Lind- 

men“ 

państwowej bergh przebył drogę swą pomimo nawałnej śŚnieżycy w bardzo krótkim 
czasie i przywiózł do szpitala szczepionkę oraz 3 białe myszy, 

wskazanem byłoby corychiejsze przyznanie dla inokulacji. Prawdopodobnie Lindberg zaczeka tu ma przybycie 
, ażeby złożyć osobiście życzenia lotnikom 

niezbędne 
„Bre- 

z samolotu „Bremen“. 
„Bremen“ zostai juž naprawiony i gotów jest do odlotu z Greenlly Island, 

dolecieć do Murray Bay. 
Sezon budowlany — tuż, tuż... sprawa lotnicy jednakże czekają na pomyślniejsze warunki atmosferyczne, pragnąc 

Najwyższe odznaczenie Wilkingowi. 
NOWY JORK. 25 IV. PAT. Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne przyznało 

odróżnikowi Wilkinsowi najwyższe swe odznaczenie mianowicie: złoty medal „Samue! 
orse*, Medał ten będzie wręczony Wilkinsowi po jego powrocie do Nowego Jorku. 

Konkursų hippicze w Nicei. 
NICEA, 25 tV. PAT. Na wczorajszych zawodach o nagrodę komitetu konkursów 

rtm, Królikiewicz ną „kiarkizie” zajął V-te miejsce. W chatnpionacie konia pierwsze 
miejsce przypadło Szwajcarii. Mjr. Dobrzański na „Margrabim” zdobył IV miejsce, zaś 
por. Zgorzełski na „Ładnej*— 19 miejsce. 

Powitanie J.E. ks. Numcjusza Marmaggiego 
WARSZAWA, 25.IV. PAT. W pięknie udekorowanej sali katolickiego 

Związku Polek w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość powitania 
J. E. ks. Nuncjusza Marmaggiego, Ustawione w szpalery uczenice semi- 

do czasów przedwojennych, tó przeciętny narjum nauczycielskiego Związku powitały ks. Nuncjusza hymnem — ра- 
urodzaj wówczas wynosił S-te ziarmo, a 
miewaliśmy nieraz 7-me. Taki stan rzeczy 
był rezultatem, że: 1) gospodarstwa były w 
całej pełni uruchomione i 2) właściciel miał, 
niożność większego lub mniejszego, zależ- 
nie od okoliczności, dysponowania kapita- 
łem obrotowym, dzisiaj zaś z tego pierw- 
szego, ani tem bardziej z drugiego czynni- 

pieskim i hymnem narodowym, zaś dzieci ze szkółki powszechnej Kato- 
lickiego Związku Polek ofiarowały kwiaty. Następnie wiceprzewodnicząca 
p. Neronowicz-Szpilecka przedstawiła po francusku krótki zarys działalno- 
ści Katolickiego Związku Polek. Ks. Nuncjusz odpowiedział, 
w podniosłych słowach do dalszej pracy na pięknych placówkach, 
Związek prowadzi. 

zagrzewając 
które 

ka właściciel korzystać mie ma możności. ss n——3---—-7 057575 5-7 ZZRESAOOOOCZA 
A jeżeli ponadto biją go tak niepomyślne 
lata, jak te ostatnie—nie dziw więc, że kry- 
zys rolniczy w całej pełni przeżywać obec- 
nie musimy. 

W imię słuszności należy jednak zazna- 
czyć, że dzisiejszy rząd pomajowy z całą 
świadomością i zależną od niego możliwo- 
ścią ratuje rolnictwo nasze od zupełnej za- 
głady, która niechybnie przyszłaby, gdyby 
nie osiągnięto wyrównania cen artykułów 
przemysłowych i rolnych, o ;czem w okre- 
sie przedmajowym i marzyć nawet nie 
mogliśmy. 

Z drugiej jednak strony nie można nie 
zwrócić uwagi, że zorganizowany obecnie 
kredyt rolniczy i wykorzystywany w sumach 
rok rocznie wzrastających, nie jest w sta- 
nie dzisiejszego kryzysu usunąć, a zwłąsz- 
cza nasze rolnictwo kresowe uzdrowić. Bo... 
dła jaśniejszego rozejrzenia się w sprawie 
powróćmy na chwilę do okresu przedwo- 
jennego. Na obszarze b. Kongresówki T-wa 
kredytowe Ziemskie wyda ało długotermi- 
nowe 4 proc. pożyczki. Ponieważ gospodar- 
stwa stały tam na poziomie dającym zyski 
ponad 4 proc. od wartości całego przed- 
sięb orstwa rolnego, przeto właściciel przez 
zaciągnięcie takiej pożyczki „zarabiał* na 
takiej operacji finansowej. Wileńszczyzna 
natomiast pozbawiona była tego dobrodziej- 
s wa już choćby dłatego, że kultura rolni- 

między poduszki u kolan pani Ścibo 
rowej i jak ona zaczęła muskać go 
rękami delikatnie po włosach... Ach, 
ach!... Niech pan mówi co chce, panie 
Stanisławie, to była Poezja. 

Hm... 
— Co pan mówi? 
Przechodzą. 
Podczas tegoż antraktu na galerji: 
— Widziałeś, Juziuk? Co? Smali 

bo smali. Zdrowo! 
-- No co? Pušci ty ptaka, czy 

nie poleci? 
— Cł widziałeś jaki mądry! W 

teatrze nie powiesz na cały głos: ej, 
dajcie tu Lenina, a wszystkie starę 
czuczeły powyszturcha won. Tak jon, 
widzisz, puska niby to ptaka... Bol- 
szewicka sztuka bo bolszewicka! Ale, 
ci widzisz, sam starosta grodzki sie- 
dzi w pierwszym rzędzie i patrzy się 
i słucha się jeszcze i brawo bil, Tak 

nie - boś! -- wszystko zgrabnie pod 
tym ptakiem poukrywane.,. 

Słychać uderzenie w gong za spu- 
szczoną kurtyną. Na sali ściemnia się. 
Rozmowy cichną. 

Zaczyna się trzeci akt. 
Lecz, jak wiadomo, i on nie przy- 

nosi rozwiązania zagadki. Wciąż w 
dalszym ciągu ma się tylko wrażeni”, 
że ów ptak złotopióry, to... to może 
wszystko razem: i poezja, i wiosna 
życia i normalna ewolucja pokoleń... 

A cała ta sugestja wrażeń czepia- 
jących się półsłówek i półgestów tak 
u Szaniawskiego prześlicznie wyceze- 
lowana — i wtopiona w tak rozkosz- 
nie humorystyczne tło sztuki. Wszy- 
stka w owym „Ptaku* Szaniawskie- 

czą, tak bardzo zależna od lokalnej strefy 
klimatycznej, nie dawała tu tego Stopnia о- 
płacalności, który w Kongresówce był za- 
pewniomy. Tutaj więc pożyczkobiorca nie 
„zarabiał na zaciągnięciu 5 proc. pożyczki 
w jedynej instytucji kredytowej Wil. Ban- С, 
ku Ziemskim, a tylko wiązał końce z koń- 
cami, a często-gęsto „przerabiał* na tym 
interesie. Ale powróćmy do czasów dzisiej- 
szych. Bank Rolny udziela długotermino= 
wych pożyczek amortyzacyjnych, które w 
ostatecznym wyniku gotówkowym dają kre- 
dyt z oprocentowaniem rocznem 10 od 100. 
Oczywista rzecz, że rolnictwo nasze z kre- 
dytu o takiej stopie proc. masowo Korzy- 
stać zwłaszcza w dzisiejszej dobie powojen- 
nej--nie może. i tutaj zdać sobie dokładnie 
sprawę należy, że rząd z palca wytrzasnąć 
taviego kredytu rolniczego nie jest w sta- 
nie. 5prawa tą jest zależna od dopływu ka- 
pitałów zagranicznych, co niewątpliwie w 
rzyszłości będzie miało miejsce. Narazie 

jednak stwierdzić należy, że dzisiejszy kre- 
dyt rolniczy jest kroplą w morzu i zaradzić 
złemu nie jest w stanie. 

W końcu jeszcze jeden „szczegół” z 
życia wiejskiego. Ceny wileūskie z połowy 
kwietnia zą zboża jare i nawet za żyto prze- 
kroczyły już 8 zł. za pud, na prowincji zaś 
jak np. w Brasławskim dochodzą do 12 zł. 

go prawie, prawie, że realne i prawie, 
prawie bajkowe... Raz po raz niemożesz, 
nie potrafisz pochwycić myślowem 
rozumowaniem: gdzie kończy Się rze- 
czywistość tych przewybornych  typ- 
ków magistrackich łącznie ze: Świet- 
nym „postępowym sekretarzem (Ja- 
racz go grywał często) a zaczyna się 
jędrna, żywa groteskowość. 

Niema człowieka, którego by nie o- 
motała sztuka Szaniawskiego wyrafino- 
wanemi swemi niedomówieniami, mi- 
sternością swoją, ach, i doskonałem 
wykonaniem pisarskiem — a i jeszcze: 
przedziwną grą Osterwy, o którym 
nikt nigdy nie pisał inaczej, jak, że w 
„Ptaku porywa wdziękiem i humo- 
rem. 

Myślę jednak, że Szaniawski zapo- 
wiedziawszy w „Murzynie* — przed 
dziesięciu laty — czem będzie i o- 
siągnąwszy maksimum załet swej 
manjery w „Papierowym kochanku”, 
przeholował nieco w tej swej manje- 
rze pisząc „Ptaka” według niezmier- 
nie trainego spostrzeżenia Boya-Że- 
leńskiego — nieprzymierzając jakby 
jakieś... libretto, do którego muzykę 
muszą dorobić aktorowie i reżyser. 
Wyraźnie aktorowie, bo „Ptak  za- 
grany tylko poprawnie przestaje być 
sztuką Szaniawskiego, wogóle traci 
rację bytu na scenie. 

Na szczęście — i czemu nie dzi- 
wię się w najlżejszej mierze — wy- 
stawiono i zagrano „Ptaka” w Redu- 
cię bardzo, bardzo ładnie, począwszy 
od burmistrza iburmistrzanki, a kon- 
cząc na sekretarzu. A cóż dopiero 
mówić o studencie? Rola studenta 

za jarzynę. Dzieje się to dlatego, że nasion 
na rynkach odczuwa się wielki brak, a go” 
spodarstwa za bardzo nielicznemi wyjątka- 
mi zmuszone są dokupić materjał siewny, 
płacąc niebywałe jeszcze jak dotąd ceny. 
Ceny te przez Urządy Skarbowe będą przy- 
jęte (1) jako podstawa do wymierzenia po- 
datku dochodowego, boć skoro cena zboża 
jest wysoka, to wszak i gospodarz zle wy- 
chodzić na roli nie może, a że on ceny tej nie 
pobiera lecz płaci jest to drobiazg, nad 
którym Urzędy Skarbowe zastanawiać się 

nie chcą czy też nie mogą. ! że się dotąd 
nikt taki nie znalazł, ktoby, tam gdzie to 
należy uczynić, nie zwrócił uwagi na nie- 
dorzeczność podobnego wymierzania sto- 
pnia opłacalności gospodarstw rolnych. W 
Kiemczech za gospodarstwa wyróżniające 
się swoją rentownością skarb płaci premie, 
aby w ten sposób zachęcić do intensyw- 
niejszej produkcji. U nas vice versa. Potra- 
lisz bracie więcej i taniej wyprodukować, 
płać za to karę w postaci wyższego poda- 
tku dachodowego- 

A nasz kresowiak, gdyby mu nawet za 
to powietrze, którem oddycha płacić kaza- 
no, podda się temu w milczeniu, bo wobec 
ustaw dzisiejszych jest OE Roan 

—ała. 

    

Minister Kwiafkowski @ 
WARSZAWA, 25—4, Pat. Na noc- 

nem posiedzeniu sejmowej komisji 
budżetowej po przemowie posła Dia- 
manda zabrał głos minister przemys- 
łu i handlu Eugenjusz Kwiatkowski. 

Przedstawił na wstępie znaczenie 
wahania budżetu ministerstwa prze- 
mysłu i handlu w ostatnich latach i 
podkreślił, że dochody i wydatki w 
dwu latach ostatnich nadzwyczajnie 
wzrosły. Ministerstwo dąży do tego, 
aby wszystkie wydatki zwyczajne po- 
krywane były własnymi dochodami. 
Podkresliwszy wielkie prace w dziale 
ustawodawczym przeszedł do omó- 
wienia polityki węglowej i zaznaczył, 
że Polska mimo stałego wzrostu pro- 
dukcji węglowej osiągnęła zaledwie 
część produkcji przedwojennej, gdy 
inne państwa przekroczyły produkcję 
przedwojenną. Dążyć będziemy do 
dalszego wzmożenia produkcji i zby- 
tu na rynkach obcych. Koszty tej wal- 
ki ponosi głównie konsument krajo- 
wy. Następnie minister przeszedł do 
omówienia rozbudowy samorządu go- 
spodarczego, zaznaczając, że najważ- 
niejsza Izba handlowa w Warszawie 
już w połowie lipca br. podejmie 
czynności, w drugiej połowie roku 
powstaną lzby w innych ośrodkach. 
Mówiąc o stosunkach celnych  mini- 
ster oświadczył, że sanację tych sto- 
sunków dać może tylko nowa taryfa, 
która musi się strzedz przesady w O- 
chronie celnej. 

Przeszedłszy do omawiania trak- 
tatów handlowych minister Kwiatkow- 
Ski zaznaczył, że mimo wysiłków nie 
mogliśmy dotąd zawrzeć traktatu pol- 
sko-niemieckiego. Stwierdzam, mówił 
minister, że cokolwiek  chcianoby 
wmówić w opinję europejską, to fak- 
tycznie i rzeczowo nietylko nie stwa- 
rzamy trudności w tej dziedzinie ale 
jesteśmy zdecydowani zwolennikami 
wyrównania stosunków i zaprzestania 
wojny celnej. Chcemy wiedzieć, czy 
propagowane przez Niemcy zasady 
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Szylier-Szkolnik w Wilnie! 
TYLKO 3 DNI! 

"W piątek 27, sobotę 28 OOBE 
29 kwietnia b. r. w TE LU 
'„BRISTOL“ ul. Aliekiewicza, 

If piętro, pokój 14, od godziny 9 
rano do 8 wieczór przyjmować bę- 
dzie światowej sławy PSYCHO- 

GRAFOLOG redaktor 

SZYLLER-SZKOLNIK 
Określa charakter, zdolności i prze- 

znaczenie. 
słynne 
medjum Hi-lie EUIGRI RARA 
pod wpływem sugestji p, Szyllera- 
Szkolnika odgaduje Twoje imię, 
nazwisko, wiek, kim jesteś? kim 

być możesz? 
Przeszłość Teraźniejszość! 

„Przyszłości 
rzęjęty będzie oddzielnie. K ażdy p 
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a Wydawnictwa 

LOWATZDSIWA Ekonom cznago w Krakowie 
i zranić mim AS on 
WACŁAW KONDERSAI UBEZPIEGZEN SPOŁECZNYCH 

Skład główny 

w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w tKrakowie. 

     

  

sytuacji gospodarczej. 
wolnego handlu Niemcy gotowe są i 
do nas zastosować. względnie jeżeli 
nasz handel w tak ważnych dla nas 
dziedzinach jak węgiel i produkty ho- 
dowlane podlegać w Niemczech 
ograniczeniom, to jakim co do“ cha- 
rakteru i ilości. Jesteśmy  przygoto- 
wani na udzielenie równowartościo- 
wych ustępstw w każdej ustalonej 
koncepcji węższej i szerszej i nie 
wątpimy, że w razie pomyślnego za- 
kończenia układów kontyngeatowych 
i celnych inne sprawy, będące przed- 
miotem normalnych międzynarodo- 
wych umów handlowych, nie będą i 
w tym wypadku przedstawiały po- 
ważnych trudności. 

Co się tyczy bilansu handlowego 
większą część salda ujemnego roku 
1928 odnieść należy na karb  zwięk- 
szonego importu z powodu walory- 
zacji ceł. Obecnie przystępuje się do | 
prac szczególnych nad zmianami, za- 
chodzącemi w bilansie płatniczym. W 
nieco dalszej perspektywie osiągnie- 
mygpewne wyniki w produkcji rolnej, 
co wpłynie dodatnio na bilans han- 
dlowy. 

Po omówieniu rozwoju eksportu i 
żegługi morskiej i po stwierdzeniu 
wzrostu wywozu przez wybrzeże mar- 
skie minister Kwiatkowski zakończył | 
swe przemówienie następującem 
oświadczeniem: » 

„Mamy do przelamania jeszcze | 
różne trudności i do pokonania nie- 
male niebezpieczeūstwa, na ogół jed- 
nak fakta i cyiry pokazują, że orga- 
nizm gospodarczy polski nowej na- 
biera tężyzny. Dawna antygospodar- 
cza polityka odbiła się na państwie i 
na najszerszych warstwach ludności. 
Obecnie sytuacja ułegła radykalnej 
zmianie na lepsze”. 
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należała zawsze do naczelnych ról 
Osterwy. Może dziś odrobinę on sam 
ma mniej iekkości, lecz sama kreacja 
we właściwościach dykcji, w  delikat- 
ności i bogactwie akcentów nie utra- 
ciła ani miligrama swej lekkości.* 

„Ptak“ ten tały w samej rzeczy 
wylęgnięty na studenckiem poddaszu 
(chińską metodą) sztucznie, bardzo 
nawet sztucznie, ale też i jego reali- 
zacja sceniczna w Reducie ma Кип- 
sztowność głęboko przemyślanej ro- 
boty. Z najwyższem zadowoleniem 
słucha się i patrzy. 

* 
* * 

Kiedyś na tem miejscu udało mi 
się napisać wierszyk okolicznościowy 
z refrenem „Sledztwo w toku — po- 
Ścig trwa!' zamykającym każdą 
strofkę. 

W Paryżu o występąch gościnnych 
fakich jak wileńskie p. Smosarskiej, 
Śpiewanoby: „Dalej są w toku 
sukces trwal“ 

Nawet śmiało wyrazić się wolno, 
że publiczność nasza jeszcze się bar- 
dziej niemi interesuje niż po  pierw- 
szem ukazaniu się p. Smosarskiej w 
„Orzeł czy reszka". Podejść dziś do 
znajomego w jakimkolwiek interesie, 
nie czeka co mu się powie, tylko 
woła sam, ściskając ci jak nieprzy- 
tomny obie ręce: 

— Strasznie miła! Strasznie miła! 
O kim myśli, niema najmniejszej 

wątpliwości. O Smosarskiej. Dojdzie 
rychło do tego, że w Wilnie panowie, 
spotkawszy się na ulicy, zamiast po- 
zdrawiać siebie tradycyjnem „Dzień 

dobry“ lub „Jak się masz”, będą 
przy gęstem mruganiu oczami i roz- 
proinienieni na twarzy wymieniać 
okrzyki: 

— Strasznie miła! Strasznie miia! 
I owszem. Wielkie to wprowadzi 

urozmaicenie w monotonji naszych 
obyczajów. 

Na drugi swój u nas występ wy- 
brała p. Smosarska Sztukę napisaną 
przez Węgra w stylu i typie i tonie.. 
Caillaveta i de Flersa. Tęgi pisarz, 
jak widać, z tego budapeszteńskiego 
p. Fedora iecz i on, podobnie jak 
Verneuil w „Orzeł czy reszka” obu 
francuskim mistrzom nie dorównał. 
Niema co mówić, dowcipy polityczne, 
raczej biorące na fundusz nawet tak, 
zdawałoby się, serjo rzecz jak do- 
chodzenie pp. ministrów do władzy— 
cięte są, bardzo aktualne i wyla- 
tują na salę jak rakiety. Ani sło- 
wa, najzupełniej wszystko gmat- 
wa się lege artis ji tempo akcji 
nie słabnie ani ną chwilę. Ale—jesz- 
cze to nie Caillavet i de Flers. Mater- 
jał, sztof, nie tak, jak u nich, deli- 
katny, nie tak przedniego gatunku. 
To nagłe porwanie młodego inteli- 
genta na... premjęra nowego gabine- 
tu i to w sam dzień kiedy się ożenił 
z przeuroczą panienką i dalsze wciąż 
rozłączanie go z prześliczną żonecz- 
ką zawsze dla terminowych i ar- 
cyważnych spraw politycznych, jest 
wyborną kanwą dla mnóstwa komicz- 
nych scen z mnóstwem nawet dra- 
stycznych aluzyj do naszych włas- 
nych stosunków parlamentarnych — 
ale — jak w sztuce Werneuila tak i 

  

ik 
w tej drugiej sztuce najgłówniejszym 
motywem, najciekawszym momentem. 
ba, jedynie tem, na czem skupiała 

„się cała uwaga publiczności, szczej- 
niutko zapełniającej salę Teatru Pol- 
skiego, były... nieopisany urok i uj- 
mujący wdzięk p. Smosarskiej. 

-— Jaka ona strasznie miła! ] 
, Z zaczarowanego koła tej ekstazy 

nie wychodzimy. Nadaremnie nasze 
panie nie tają, że pojąć niemogą... 
że dziwią się... że poczytują za grubą 
przesadę... 

Zresztą same przecie muszą przy- 
znać, że typ gry scenicznej p. Smo- 
sarskiej jest w przednim stylu, bardzo 
szlachetny, bardzo dystyngowany, pe- 
łen, jak się już raz podkreśliło, pro- 
stoty i wdzięku. Czegoź chcieć wię- 
cej? Już mamy zapowiedziany na jut“ 
ro nowy, trzeci z rzędu występ gośf% 
ciany p. Smosarskiej. W „Kabale und 
Liebe” Schillera, j 

Nie szkodzi! Niech będzie Schillef 
czy Góthe czy Wiktor Hugo czy 50 
iokles — byleby p. Smosarska była 
jaknajdłużej na scenie. Choćby —nie" 
przerwanie 

Wobec takiego nastroju, a re“ 
jestruję go naįsumienniej i najpraw | 
domówniej w kronice wypadków 
dnia — właściwie mówiąc, zawracać 
ludziom głowy „recenzjami teatralne 
mi“, doprawdy, czyliż się godzi? M 
ją przecie głowy i tak wystarczająco 
zawrócone. | 

(AE: 

| 

r
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KURIER GOSPODARCZY ZEŃ WŠChODNCL 
które jednak z powodu braku miejsc 
nie mogą być uwzględnione. Nadmie- Sprawa Iniarska 

(p:trz Słowo" Nr. 84, 85, 88 i 91). nić należy przytem, że tereny wysta- 
wowe zostały bardzo znacznie rozsze- 

Na tle referatów, które w stresz- rzone i prócz tego wzniesiono nową 
czeniu podaliśmy w kilku poprzed- 

nich artykułach, mianowicie referatów 

dyr. W Łastowskiego i dyr. K. Tur- 
czynowicza oraz przemówień p. mini- 

stra Niezabytowskiego, inż. Regulskie- 

go i dyr. L. Maculewicza — nas kon- 
ierencji Iniarskiej z dn. 21 marca wy- 

wiązała się ożywiona wymiana zdań, 

która dała możność postawienia spra- 

wy lniarskiej na bardziej niż dotych- 

czas realnym gruncie. Wymienić tu 

należy m. in. przemówienie posła 
Taurogińskiego. 

„Mnie się zdaje, 

wielką halę targową  żelbetonową na 
1500 m2. W porównaniu z targami 
poprzedniemi liczba wystawców na 
tegorocznym Międzynarodowym Tar- 
gu w Poznaniu znaczne wzrosła, 
przyczem w. wielu bardzo branżach 
zauważyć można tendencję firm ku 
Ścieśnianiu miejsc na eksponaty z 
powodu ogólnego przepełnienia. Bar- 
dzo wszechstronnie reprezentowany 
będzie dział maszyn rolniczych, który 
ź roku na rok na Targach Poznań- 
skich rozszerza swe udziały i wystę- 

mówił p. Tau- puje zarówno pod względem ilości 
rogiński że brak w akcji iniarskiej jak i jakości eksponatów wprost 

leży nie w tem, że nie było płanu i jmponująco. Podobnie  mniejwięcej 
uie w tem, że nie mamy dobrych na- przedstawiać się będą eksponaty 
sion w tej chwili, a w tem, co p. 

Turczynowicz podniósł, mianowicie w 

braku zorganizowania rynku zbytu. 

To jest kwestja najważniejsza i mnie 
się zdaje, że musi być wysunięta na 
pierwszy plan, bo bez zorganizowania 

zbytu niemożliwe jest zachęcenie rol- 

mików do lepszej uprawy, do lepsze- 
go siania i trzepania, o którem tak 

dużo mówiło się na konferencji w 
Ministerstwie. Bo jeżeli, jak dotych- 
czas, będzie się sprzedawało ma- 
terjai poszczególnym handla- 
rzom, którzy nie są _ absolutnie 

zainteresowani w dobrej jakości włó- 
kna i nie robią różnicy przy płaceniu 

za włókno trzepane i nietrzepane, to 

nie będziemy mieli lepszego włókna i 

depszego towaru na rynku. Organizacje 

spółdzielcze muszą się wziąć do zor- 

ganizowania tego zbytu, ale brak im 

pieniędzy i to jest kwestja najpowaž- 

niejsza. Dowiadujemy się, że Minister- 
stwo obecnego Rządu naszego, który 
kwestjami rolniczemi zajął się poważ- 
nie, który przyczynił się do podnie- 

przemysłu samochodowego, który na 
tegorocznym _ Targu  zjeneralizuje 
wszechstronnie cały dorobek ostatnich 
lat w tej dziedzinie. 

Bilans Banku Polskiego. 

Bilans Banku Polskiego za drugą de- 
kadę kwietnia r. b. w pozycji kruszec wy- 
kazuje kwotę 556.50v.000 zł: W pozycji 
waluty, dewizy i należności zagraniczne 
wykazuje kwotę 594.400.000 zł. Wszystkie 
te pozycje razem wzięte t. j. pozycja kra- 
szec, waluty, dewizy i naleźności zagrani- 
cznę wykazują zmniejszenie w 25.690.000 
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sienia rolnictwa w naszym kraju ua Spostrzeżenia meteorologiczne 

odpowiedni poziom, interesuje się po- Zakładu Meteorologii U. S. B. 

ważnie sprawą Iniarską. Jednakże ja- + ania 25 — IV 1028 e. 

bym powiedział, że tak, jak w roka. Cisnienie 

1924 rozpoczynaliśmy tę kwestję, tak 774 

i po tych dwóch konterencjach sprawa 
znajduje się w stadjum początkowem, 
bo te sumy, przeznaczone w rozmiarze 
250.000 złotych jakżeż one wyglądają 
wobec potrzeb, które mamy w tej 
dziedzinie, w dziedzinie zorganizowa: 

nia zbytu. Jak wiemy, rząd łotewski 
wyasygnował 38 miljonów złotych dła 
organizacji spółdzielni Inu. Na terenie 
jednego województwa wileńskiego ma- 
my około 7.000 ton  siemienia 
tnianego. Ogółem trzeba byłoby 15 
miłjonów, ażeby poważnie w 50 proc. 
zaciąžyč na rynku Inarskim na terenie 
jednego województwa Wileńskiego, a 
jeżeli przypomnę Panom. że Łotwa 
dała 38 miljonów na teren mniejwię- 
<cej taki sam, a może trochę mniejszy, 
jak nasza Wileńszczyzna plus woj. 
Nowogródzkie, to Panowie zrozumieją, 
że są to cyfry zupełnie realne i że te 
nasze projekty z 250 tysiącami zło- 

tych stanowią właśnie te same po- 

czątki, które mieliśmy ju w roku 1924. 
„Jeżeli chodzi o drugą kwesije, 

która równolegle z tem musi być 
prowadzona, a którą p. dyr. Łastow- 
ski poruszy! już w roku 1924, to jest 
nią sprawa doświadczalnictwa, która 
wymaga znacznie skromniejszych cyfr. 
Wystarczyłoby 100.000—150.000 na 
zorganizowanie zakładu došwiadczal- 

nego i na doświadczenia zbiorowe, 
Zaczęliśmy te doświadzeria zbiorowe 
w niewielkim rozmiarze i otrzymuje- 
my wyniki bardzo skromne, ale w 
ażdym razie kwestja lnu jest na- 

Ogół u nas zupełnie niezbadana. Nie 
mamy absolutnie sposobu nawożenia, 
równocześnie nie mamy tych dobra- 
nych odmian, tych czystych linij sie- 
mienia lnu „dołguńca”, a więc te za- 
kłady doświadczalne muszą  praco- 
wać, żeby stworzyć dalsze możliwości, 

„Jrzecią sprawą jest Sprawa ma- 
-sewego doboru siemienia lnianego. 

tej sprawie zrobiono dotychczas 
też bardzo mało. Na terenie woj. 
Wileńskiego mamy zaledwie 18 stacji 
Oczyszczania Inu. zorganizowanych za 
pomocą sum sejmikowych, które sku- 
piają się głównie w 12 punktach. I 
tutaj wynika potrzeba fachowca. Pra- 
ca w kierunku kwalifikacji, w kierun- 
ku rozpowszechniania wiedzy o lepszej 
uprawie nie może być rozszerzona Z 
powodu braku personelu. Wysuwa 
Się na porządek dzienny 4-a sprawa, 
Sprawa mniejsza, bardziej skrom- 
na — brak personelu technicznego. 
Nie dość mówić o  doświadczel- 
nikach, — ja bym rozszerzył to na tech- 
ników iena inżynierów, którzyby za- 
jęli się zorganizowaniem - uprawy i 
zbytu Inu". 

„Sprawa Iniarska nie posunie się 
naprzód, o ile nie nastąpi zrozumie- 
nie, że wymaga ona sfinansowania i 
że na ten cel potrzeba od 15 do 20 
miłj. zł. 

średnie w m. 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w min. 

Wiatr || Północno-pschedni. 
przeważający 
Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę — G0C. 
Maximum na dobę -1-14C 

+ 1000. 

URZĘDOWA. 
— Przygotowania do obehodu dnia 

3-go Maja. W dniu dzisiejszym «o godz. 
20-ej u p. Wojewody Raczkiewicza odbę- 
dzie się konferencja poświęcona omówie- 
niu spraw związanych z obchodem 3-go 
Maja. 

= De:egat Prokuratorji Generalnej 
p. Adolf Kopeć wyjechał na dni kilka, 
dniu wczorajszym, do Warszawy w  Spra- 
wach służbowych. Zastępuje p. Delegata - 
Radca Prokuratorji Cienerainej p. Mieczy- 
sław Obiezierski. 

MIEJSKA. 

— (x) Na co użyta będzie pożyczka 
miejska. We wtorek dnia 24 b. m. odbyło 
się w Magistracie posiedzenie miejskiej ko- 
misji finansowej. ё 

Na posiedzeniu tem między innemi zą- 
akceptowano wnioski Magistratu dotyczące 
pożyczki miejskiej w sumie 1.000.000 zł. 
zaciągniętej w Banku Gaspodarstwa Krajo- 
wego na okres 6 miesięcy z prawem pew- 
nej prolongaty. 

Pożyczka ta zużytą zostanie na nie- 
zbędne roboty inwestycyjne, przewidziane 
do dnia 1 lipca r. b. a mianowicie: na 
elektryzację 596,700 zł., na roboty wodo- 
ciągowe 69,500 zł., na roboty kanalizacyjne 
309,800 zł. i na pokrycie procentów tej po- 
życzki 51,000 zł. Realizacja projektowanych 
dalszych miejskich robót inwestycyjnych, 
uzależniona została od otrzymania przez 
miasto pożyczki zagranicznej. 

— (X) Przesazanie Tcatru Letnicgo 
Komitetowi wystawy. jak wiadomo, Rada 
Miejska przekazała ostatnio ogród Bernar- 
dyński na czas wystawy Komitetowi Tar- 
gów Północnych. W związku z tem Magi- 

Strat m. Wilna zamierza przekazać temuż 
Komitetowi również i gmach teatru letnie* 
go na sezon r. b. za sumę 1500 zł. 'z jed- 
noczesnem  przekazaniem Komitetowi ,po- 
dań ubiegających się zarówno o dzierżawę 
teatru letniego jak i urządzenie koncertów 
SASZ sk 4 

x) Skała podziemna w ogrodzie 
bernardyńskim. informują nas, iż Polce 
wiercenia miejskiej Studni artezyjskiej w 
ogrodzie Bernardyńskim, głębokość której 
wynosić będzie :00 mtr., zatrudnieni tam 
robotnicy natrafili na skaę kamienną o 
przekroju 15 mtr. Wobec tego tež, roboty 
mad wierceniem tej studni zakończone zo- 
staną dopiero w maju r. b. 

POCZTOWA. 
Wyjaśnienie Dyrekcji Poczt w 

Wiinie. Otrzymujemy pismo następujące: 
W związku z coraz częściej pojawiającemi 
się w miejscowej prasie notatkami, w któ- 
rych omawiane są Sprawy braków kcinuni- 
kacji telefonicznej pomiędzy Warszawą a 
Wiinew, wyjaśnia się, że Sprawy te są 
przedryotem szczególnej uwagi Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów, która już trzeci rok 
wstawia do preliminarza budżetowego ad- 
nośną kwoię na budowę nowego połącze- 
nia telefon. Warszawa -Wilno. Wysoki jed- 
nak koszt budowy tego połączenia (okoto 

800.000 zł.) ehażówiah dotychczas jego 
zrealizowanie ze względów budżetowych. 

„. Od chwili uruchomienia nadawczej sta- 
cji radjofonicznej w Wilnie, która, na mo- 
cy umowy zawartej pomiędzy Ministerst" 
wem P. i T. a Spółką Akc. Polskie Radjo, 
korzysta z połączenia telefonicznego War- 
szawa—Wilno dla transmisji programów in- 
nych stacji radjofonicznych, — budowa no- 
wego przewodu telefonicznego Warszawa— 
Wilno stała się jeszcze bardziej aktualną i 
niecierpiącą zwłoki, dlatego też Dyrekcja 
budowę tę traktuje jako nejpilniejszą w b. 
sezonie budowlanym. 

Niezależnie od budowy nowego przė- 
wodu Warszawa - Wilno, Dyrekcja poczy- 
niła w Ministerstwie staranią w kierunku 
ograniczenia czasu używania przewodu 
telef. Warszawa Wilno dla potrzeb radjo- 
fonji w tych mianowicie wypadkach, gdy 
# powodu uszkodzeń na linji czynne będzie 

(die A) 

INFORMACJE. 
Zainteresowanie Targami, 
Tegoroczne Międzynarodowe Targi 
Oznaniu wzbudziły ogólnie bar- 

ZO Żywe zainteresowanie zarówno w 
Kraju jak i zagranicą. Z różnych 
stron nadchodzą, liczne zapytania ze 
strony odbiorców dotyczące zakupu 
artykułów wystawianych na Targach. 
Pozatem mimo, że listę zgłoszeń wy- 
stawców zamknięto dnia 12 marca, 
nadchodzą jeszcze dalsze zgłoszenia, 

zł, do łącznej sumy 1.159.900 tys. zł. Wa- 
luty i dewizy nie zaliczone do pokrycia 
zmniejszyły się o 2.200.000 zł. t. j. wyno- 
szą 212.700.000 zł. Portfel wekslowy zwię- 
kszył się o 7.800,000 zł. i wykazuje kwo- 
tę 490.200.000. Natychmiast płatne zobo- 
wiązania które wynoszą 639.300.000 i obieg 
biletów bankowych wynoszący 1.036.500.000 
zł. w sumie zmniejszyły się o 38.600.000 
do łącznej sumy 1.675.800.000 zł. Przejęty 
do zapasów Banku stan polskich monet 
srebrnych i bilonu zwiększył się o 1.800.000 
zł. i wykazuje kwotę 8.300.000 zł. Inne 
pozycje bez większych zmian. 

Stan inwentarza żywego. 

Na podstawie spisu Koni, bydła roga- 
tego, trzody chlewnej i owiec, przeprowa” 
dzonego na początku grudnia 1927 r., stan 
liczebny wyżej wymienionych zwierząt go- 
spodarskich w dn. 30 listopada 1927 r. 
przedstawiał się dła całej Polski następu- 
jące (w tysiącach sztuk): 

Konie . * . « 4.128 
Bydło rogate . 8.511 
Trzoda chłewna . 6.397 
Owce . se 1.917 

Przy porównaniu danych spisu 1921 r. 
па terenach, które tym spisem: były objęte, 
z danemi 1927 r., ujawniło się, że liczba 
koni wzrosła o 25 i pół proc., bydła roga- 
tego © 5 i pół proc., trzody chlewnej o 20 
proc. natomiast liczba owiec zmniejszyłą 
się 0 16 proc: 

Przed wojną na obecaem terytorjum 
Rzeczypospolitej było w przybliżeniu (w 
miljn. sztuk): ! 

Konie . . T 
Bydło rogate . . 8.7 
Trzoda chlewna . . 546 
Owce. . ° 4.5 

  

„KRONIKA 
tylko jedno połączenie 
Szawą. — 

WOJSKOWA. 

telefon. z War- 

Śp. Ignacy Żółkowski. 
W dniu 24 kwietnia, o godz. 2l-ej po 

krótkich cierpieniach zmarł poracznik rez. 
Ignacy Stanisław Żółkowski, Kemendant 
horągwi Wileńskiej Związku Hallerczyków 

i zastępcą Komendanta ŻOW. w Wilnie. 
Zmarły urodził się w r. 1895 w Peters- 

burgu, gdzie uczęszczał do gimnazjum św. 
Katarzyny. W czasie wojny Światowej, po- 
wołany do wojska rosyjskiego, ukończył 
szkołę oficerską, poczem służył w formac- 
jach polskich. W r. 1918 walczył pod Ka- 
niowem w szeregach Il Korpusu gen. Hal- 
lera. Stamtąd szlakiem polskiego żołnierza- 
tułacza dotarł po kilku miesiącach do Od- 
rodzonej Ojczyzny, aby nadal jako olicer 
pełnić służbę bojową w szeregach 30 pułku 
Strzelców Kaniowskich. W roku 1920 był 
czasowo Komendantem Dworca w Wilnie. 

Za wierną służbę dla Ojczyzny odzna- 
czony był Krzyżem Walecznych i Medaille 
Interaliiees. Był kawalerem Mieczy Halle- 
rowskich i Krzyža Kaniowskiego, Medalu 
Stowarzyszenia Weterą: ów Armji Polskiej 
© Ameryce oraz Odznaki Frontu Pomor- 
"skiego. 3 - 

Zdemobilizowany z Wojska Polskiego 
w r. 19 2 zmarły przeżyć musiał ciężkie 
chwile w poszukiwaniu pracy zarobkowej. 
Lecz nie złamało to jego energji. Pracował 
potem w PKU. Wilno, a ostatnio od kilku 
miesięcy w Wileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim. 

Ś 

Obywatel Ziemi 

odbyło się 17 kwietnia b. r. 

Ud-iy dzień pro 
W dalszym ciągu odczytywania 

dowodów rzeczowych znalezionych w 
lokalu Centr. Sekretarjatu „Hramady*, 

) podczas dokonywania tam rewizji, Sąd 
Oddawał się chętnie pracy czynnej zaznajamia się z tekstem broszury 

wśród byłych wojskowych. Od roku i ie- 
był członkiem Związku Hallerczyków, a od a wał V kongresu Mię 

° Sąd 
1925 Komendantem Chorągwi Wileńskiej = Ę 
tego Związku. Był również zastępcą Ko- Oskarżony Ostrowski prosi 
mendanta ZOW. w Wilnie. Należał do Zw. o ustalenie, czy rzeczywiście podpi- 
ZA a Ža ае sywal on deklarację na członka „Hra- 

mariego cee ały prawo: char: mady“, czego nie pamięta. 

ru, szczerość w stosunkach z kolegami, a = я 
nadewszystko miłość Ojczyzny i zrozumie- Jak wiadomo, w trakcie sprawy 
nie ciężkich obowiązków w służbie dia mówione już było, że Ostrowski miał 

dob naał zdala od sodziny, która być .mo- Filet partyjny„Hramady' za Nr. 50.000. 
że nawet nie dowie sięnigdy o Jego przed- | Oskarżony Rak-Michajłowski prosi 
wczesnem odejściu z szeregów obrońców też Sąd o ustalenie, w czyich rękach 
Ojczyzny. | ‚ znajdują się dowody rzeczowe znałe- 

„Pozostawił wśród towarzyszy broni i zione u niego podczas rewizji, a na- 
anajomych najlepszą pamięć i żal po sobie. а 2 й 
Niech więc Ziemia Polska, kt6rą tak szcze- stępnie zwrócone mu za „pokwitowa 
rze kochał lekką Mu będzie. niem (tak oznajmił w dniu wczoraj- 

Cześć jego pamięci. szym p. przewodniczący). 
Związek Organizacyj Woj- Oskarżony nie pamięta by otrzy- 
skowych w Wilnie, Związek mywał je i kwitował. 
Hallerczyków,Chorągi. w Wi: — Po odczytaniu programu i statutu 

- Odroczenia wojskowe. Minister- 252755 559575959907 797707 
stwo Spraw Wewnętrznych nadesłało do ы ‚ я 
wszystkich powiatowych władz administra- ma zamiar wygłosić referat dyskusyjny w 
cyjnych wyjaśnienie'w sprawie odmownego Towarzystwie Polsko-Węgierskiem Bliższe 
rozstrzygnięcia przez te władze podań o Szczegóły podamy jutro do wiadomości. 

leńska. „Hramady” sędzia Borejko zapytuje 
osk. Taraszkiewicza co znaczy, że 
na egzemplarzu Statutu widnieje adno- 
tacja: Statut przyjęty został przez 

odroczenie służby wojskowej lub skróce- 
nie tej służby, Oraz rozstrzygnięcia przez 
komisję poborową bodania o udzielenie 
ulgi. 

„ Poburowy ma fprawo w ciągu 14 dni, 
licząc od dnia następnego po dniu dorę- 
czenia odmownego orzeczenia, 
wołanie do województwa. 

złożyć Od- *y mieście prowincjonalinem. W  przedsta- 
Odwołanie to wieniu biorą udział: 

Radę „Hramady* i data 12-V 1926 r. 
TEATRY i MUZYKA. Oskarżony Taraszkiewicz wyjaśnia, 

— Reduta ma Pohulance. „Ptak”, że Rada „Hramady“ była fikcją, a 
Dziś poraz trzeci, Zespół Reduty przedsta- zwrot ten umieszczony został jedynie 
wi komedję w trzech odsłonach jerzego dlatego, że wzorowano się na Statu- 
Szaniawskiego -- „Ptak”. Rzecz dzieje się cje N.P.Ch. gdzie umieszczony był 

J. Osterwa, St. Kor- identyczny zwrot. Czy „wypadki ma- 
należy wnieść przez starostwo, kióre orze- nącka, E. Sciborowa, S. Butkiewicz, Z. jowe* miały jakikolwiek wpływ w 
czenie wydało lub orzeczenie komisji po< Chmielewski, J. Cornobis, W. Gasiński, 
borowej podało do wiadomości petenta. 

Niedotrzymanie terminu 

nia się © jedną e 2 wymienionych ulg. 
Powiatowa w 

- gnięcia. 

TOWARZYSKA. 
— Zašlubiny. 

kościele św. Rafała 
awiącek małżeński pomiędzy p. 
Janiną Gieniewską a Stanisławe 
towskim. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
к ) regulamia miejski d 
imac dobroczynnych Aby Pęk i przez miasto. W celu. ujednostaj- 

— (x) Nowy 

nyc 
nienia przepisó 
czych znajdując 

miejskiej opieki 

wszystkie 
miejskie. 

kład 
W myśl tego regulaminu należność za- 
om opiekuńczym Magistrat m. Wiłna 

będzie wypłacał jednorazowo za miesiąc z 
dołu najpóźniej dnia 1o miesiąca kalenda- 
rzowego według stawek miesięcznych, li- 
cząc po 30 dni w kążdym miesiącu a mia- 
nowicie: za dzieci do 3-ch lat 55 zł., ponad 
3-ch lat 30 zł. za starców 20 zł. Zaś w in- 
ternątach specjalnych za każde dziecko 
60 złotych. 

Zarządzenić to wchodzi w 

kie zakłądy opiekuńcze pobierające obęc- 
nie od Magistratu opłaty za dzieci 
należne do m. Wilna, jak również i mające 
pobierać w przyszłości. 

Strejki na tle ekonomicznem 

szym  Strejk 

przemysł metałowy*. Strejk 

wo*. Strejkują wszyscy robotnicy. 

RÓŻNE 
— W numerze 

sięcznika 
znajdujemy 
następujące artykuły: 

O wspėtzawodnictwie, Marji Uklejskiej, 
Kopczyńskiego. 

Gim- nastyka w przedszkolu — M. jakubow- Słowo wstępne. 
skiej. Prócz tego wiersze, - pogadanki, ćwi- 05 

Nerwowość u dzieci dr. 
Śpiewnik w przedszkolu Ryty Uns. 

czenia i t. d. 

KOMUNIKATY. 

27 bm. w piątek o godz. | bm. | Q go 7 wiecz. w 
2-iej USB odbędzie się m iesięczne ze 

czyt prof. Modelskiego: „Z 
zącji św. Kazimierza”, 2) sprawy admini- 
stracyjne. 

„z Poświęcenie nowego lokalu. W 
dniu 24 bm. ks. Proboszcz Kretowicz do- 
konał aktu poświęcenia nowego lokalu 
Pierwszej Spółki Parcelacyjnej przy ul. 
Mickiewicza Nr. 4. S, 

„ — Zarząd Wileńskiego Oddziału Li- 
gi Morskiej i „Rzecznej organizuje do- 
rocznym zwyczajem Oddział Reprezentacyj- 
ny, który wystąpi pod banderą Ligi pod- 
czas Uroczystości obchodu Świętą Rarodo, 
wego w dniu 3-go maja. 

Wszyscy członkowie oraz członkinie 
Ligi interesujący się powyższem, oraz ży- 
czący przyjąć udział, proszeni są O nie- 
zwłoczne zgłoszenie się, celem otrzymania 
intormacji, do członka Zarządu P. W. Szu- 
mańskiego, ul. Mickiewicza Nr 1 tel. 12-78. 

rzyjazd zasłużonego przyjacie- 
la Polski p. Tomesanyiego do Wilna. 
W piątek 27 bm. przyjeżdża do Wilna za- 
służony przyjaciel Polski, tłumacz arcydzieł 
literatury naszej, gorliwy propagator idei 
zbliżenia polsko węgierskiego, publicysta i 
referent rzeczy polskich ministerstwa Spr. 
Zagr., p. Janosz Tomcsanyi. P. Tomcsanyi 

Е powyższego Pilt i L. Wołłejko. C ‹ 
powoduje utratę prawa do dalszego stara- Galla Muzyka Eugenjusza Dziewulskiego. 

: ładza administracji ogól- godz. 16-30 i w kasie teatru od godz. 17-ej. 
nej, po uzupełnieniu zażalenia aktami, do- Początek o godz. 20-0j. .  tyczącemi tej sprawy lub po przeprowa Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. dzeniu dodatkowych dochodzeń, kieruje i zażalenia do wojewódzkiej władzy admini- stępy Jadwigi Smosarskiej. Dziś urocza 
stracji ogólnej, da ostatecznego rozstrzy- artystka Jadwiga Smosarska gra po raz 

W dniu wczorajszym w 
pobłogosławiony został łosć" Schillera w roli Ludwiki. 

Stanisławą 
m Sulga?- niedzielę, wyjątkowo o godzinie 3-ej po 

w dla zakładów opiekuń- а ych się na terenie m. Wilna a subsydjowanych przez Magistrat, wydział Г społecznej wydał w dniu wczorajszym nowy regulamin obowiązujący 
schroniska, internaty i żłobki 

A enie ю žycie 2 
dniem | Kwietnia rb. i obowiązuje wszyst- 

przy- 

w A 
Nowej Wilejce wybuchł w dniu wczoraj- АСа 

120-tu sezonowych robotni- 
ków zatrudnionych w firmie „Górnośląski 

d ma podłoże 
ekonomiczne. Podobny strejk wybuchł też 
w zakłądach przemysłowych „Grzegorze- 

kwietniowym mie- 
„Wychowanie Przedszkolne" CZ 
treść nader bogatą, są w nim 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
sali Ч : bra- nie TPN. Porządek dzienny zawierą 1) od- 

dziejów kanoni- 

ъ 55 tym wypadku, oskarżony nie pamięta. 
2 as M. Prokurator Rauze prosi Sąd o 

P Kiega dołączenie do akt Sprawy statutu 
Krestinternu, co Sąd aprobuje, a co 
wywołuje ze strony obrony, reprezen- 

* towanej w tym wypadku przez mec, 
Honigwilla, prośbę o dełączenie pro- 
gramų P.S. — 

Prok Rauze oponuje twierdząc, že 
nie widzi żadnej łączności pomiędzy 
sprawą, a programem P.P.S. 

Mec. Honigwiil. Ja też nie. wi- 

Larewicz, J. Karbowski, 

Bilety nabywać można w biurze „Orbis* do 

Jutro i dni następnych — „Ptak*. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- 

ostatni „Klałzorzatę z Nawarry”. 
Premiera Sztuki „intryga 'i Mi- 

tošė. Jutro Jadwiga Smosarska wystąpi 
po raz pierwszy w sztuce „Intryga i Mi- 

- Wspomnienie pośmierfne LL L ia 

R 

Antoni Zawisza 
Kowieńskiej, inżynier, b. dyrektor Wileńskiego 

Й 3 Banku Ziemskie zo 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 

Bogu dnia 15 kwietnia 1928 roku w wieku lat 66. 
Złożenie zwłok w grobach rodzinnych w Wodoktach 

Św. Sakramentami zasnął w 

Małych 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy jego odbędzie się w Wilnie 
w kościele Św. jakóba w piątek 27 b. m. o godz. 9 
wiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych zmarłego 

min. 30, o czem za- 

Stro -kana Rodzina. 

(esl „Hramady” 
dzę łączności pomiędzy statutem 
Krestinternu, a sprawą Obecną. 

Przewodniczący. O Kominter- 
nie i Krestinternie jest mowa na po- 
czątku aktu oskarżenia. 

Mec. Honigwiil. My nie mieliś- 
my wpływu na redagowanie aktu о- 
skarżenia, gdybyśmy mieli go, nie by- 
łoby mowy o Krestinternie. 

Przewodniczący. W jakim celu 
prosi pan o dołączenie programu 
PPS? 

Mec. Honigwill. Chodzi nam o 
możność przeprowadzenia analogii. 

Sąd przychyla się do wniosku 0- 
brony i przystępuje do odczytywania 
protokułu oględzin, protokułów posie- 
dzeń hurtków, oraz szeregu listów 
centr. sekretarjatu do komitetów po- 
wiatowych i mężów zaufania „Hra- 
mady“. 

W jednym z tych listów funkcjo- 
narjusz Centr. Sekr. Makowski, pod- 
pisujący w zastępstwie Bursewicza 
wyraża się b. niepochlebnie o PPS, z 
drugiego zaś widać wyraźnie, że na 
terenie gimnazjów białoruskich w Ra- 
doszkowiczach i Wilnie istniały hurt- 
ki „Hramady“. Sekretarjat pisze @с 
jednego z uczni, polecając mu organi- 
zację hurtka. 

Oskarżony Miotła usiłuje osłabić 
moc tych dokumentów twierdzeniem, 
że najwięcej rewolucyjne rezolucje u- 
chwalone były w hurtku, któremu 
przewodniczył zamordowany następ- 
nie w Wilnie Guryn. Twierdzi on, że 
Guryn był na usługach policji i z je; 
polecenia tworzył na terenie pow. 
Brasławskiego hurtki. 

Kiedy Guryn zaczął być konfiden- 
tem policji nie zostało stwierdzone, 
natomiast wiadomem jest, że był te 
wybitny działacz KPZB, a jednocześ- 
nie członek „Hramady”, 

Dziś dalszy ciąg, prawdopodob- 
nie badanie biegłych buchalterów. 

*, 7. 
Popełudniówka niedzielna,  qy - SWDBNZEEENE ANN T RS IIS; 

poł. grana ze 12 dr A o 
sensącyjna sztuką A. stoja i P. Szczego- 2 ч Е 
lewa SSpiaek Empšei (Rašputia.) Е Ze źródeł urzędowych dowiaduje- 

R ecital Józefa Śliwińskiego. W my się, że na odcinku granicznym 
niedzielę dn 29 kwietnia o godz. 6-ej po Grzybiańce gm. Janiskiej pow. Świę- 
poł. w sali Teatru Polskiego odbędzie się ciańskiego policja litewska żąda opła- 
Fa a =ąk Omega, „Binkis ty za wizowanie przepustek rolnych 

Bilety zawczasu nabywać w kasie Tea- Wydanych przez władze polskie po 2 
tru Polskiego „Lutnia”. 

RADJO—WILNO. 
Czwartek dn. 26 kwietnia 1928 r. 
15.30 16.00: Transmisja z Warszawy: 

„Połska współczesna” odczyt z cyklu wy- 
kładów dla maturzystów szkół średnich 
wygłosi prof. Aleksander Janowski: 

16.60 - 16.15: Chwilka litewska. 
16.15 - 16.30; Komunikat harcerski. 
16.30 - 16.55: „Zwrot zoiorów bibijoteki 

Szaier I kondukfor byli 
W .dniu wczorajszym wydarzyła 

się w Wilnie poważna katastrofa auto- 
busowa,, która pociągnęła za sobą 
ofiary w postaci ciężko rannych ш- 
dzi. Rzecz się miała jak nasiępuje. 

Wileńskiej — Polsce czy Litwie* odczyt l RARO oKOłO godziny Tej autobus 
wygłosi St: Stefan Rydel : 3 Nr. 14.364 firmy samochodowo-auto- 

16.55 17.15: „Amatorska i handlowa busowej Wacława Kotowskiego, zdą- 
uprawa warzyw" odczyt z działu „Ogrodni- żął z Wilna do Mejszagoły. Pasaże- 
eto“ wyglosi prof. Szkoły Ogroaniczej Se- rowie nie czuli się bardzo spokojnie we! l iewicz. > e ^ A 

01.20 17.45: Transmisja z Warszawy: W autobusie, bowiem każdemu już na 
„Wśród książek" przegląd najnowszych wy- początku rzucało się w oczy, iż za- 

Z PR PA OI równo szofer jak konduktor byli w 
.45—18.35: Transmisja z Warszawy: i 4 6 si 

literacka, Impresja o wielkich stanie podchmielonym. Okazało 3 
włóczęgach - pisarzach R. Zrębowicza z iłu- jednak © wiele gorzej, niż to się na 
strację recytacyjną i muzycžną- pierwszy rzut oka wydawało, miano- 

że 8 o radjowa. . wicie ludzie ci byli poprostu pijani. 
34 ygna czasu i rożmai- Szofer, 27 letni Mieczysław Kowal- 
19.35 -20.00: „Zadania współczesnej me- CZyk, naturalnie, jak to bywa w ta- 

dycyny* odczyt z dzialu „Medycyna“ wy- kich wypadkach, „dał gazu* i samo- 
B= . prof. U. S.B. dr. Stanisław Trze- chód pędził z wielką szybkością. O- 

20:00- 20.25: Pogadanka radjotechni- 
na. 
20.30—22,00: Koncert wieczorny kame- 5 js ё i 

та!пу, transmitowany na inne Polskie sta- W dniu WODAMI udała A 
cje. Wykonawcy: Prof. Aleksander Konto- do p. Wojewody delegacja pewnej ka- 
rowicz (skrzypce), Leon Alban (wioloncze- tegorji bezrobotnych celem wyjedna- a), dr. Tadeusz Szeligowski (fortepian) i nia interwencji p. Wojewody w spra- 

23. ; Komunikaty PAT. wie udzielenia im pracy, ewentualnie 
22.30 —28.30: Transmisja muzyki tanecz- przywrócenia coiniętych zapomóg. Pan nej z rest. „Bachus* w Wilnie. Wojewoda wysłuchał delegatów i obie- 
WYPADKI I KRADZIEŻE. cał im zająć się sprawą. : 

— (г) № stary sposób. Kupiec Jo- „ W trakcie tego, kiedy delegaci kon- chel Margojis z ul. Kolejowej, w załatwie- ferowali z p. Wojewodą, przed gma- 
niu tranzakcji, posłał przez dozorcę domu 
Nr. 37 przy ul. Niemieckiej paczkę, pole- 
cając doręczyć ją introligatorowi Zamecz- 
kowi, posiadającemu pracownię przy ul. 
Zawalnej Nr. 35. 

Kiedy wysłannik zbliżał się pod wska- 
zany adres, podszedł do niego nieznajomy, 
oświadczywszy, że jest właśnie Zamecz- Zapowiedź przyjazdu mistrza Polski, 
kiem i oczękuje na towar przesłany mu Teodora Sztekkera, ściągnęła do cyrku tłu- 
przez Margolisa. : 2 : my publicznošci. 

Dozorca nie podejrzewając „podsiępu Wieczór rozpoczął się wałką dwóch 
wręczył rzekomemu Zameczkowi paczkę i asów turnieju: Pineckiego i Bryły, która 
zadowolony, że wypełnił polecenie dokład- mimo obopólnych wysiłków, po 20 min. 
nie, wrócił do domu. rezultatu nie dała. 

Dopiero po pewnym czasie przekona- > ъ 
no się, y? jakiś obaj, P kui po- Gorąco oklaskiwany sote wystąpił 
siadane informacje, bezczelnie przywłasz- do walki z wiedeńczykiem pe W 36 
czył sobie cudzą własność, a mianowicie Sękundzie po RAL eiektownego 
sztukę satyny, zawierającą 320 mtr. młynka z tylnego pasa Sztekker zatriumfo- 

Poszkodowany siargolis, który uwia- wał nad swym przeciwnikiem. Burzą okla- 
domił o wyrafinowanej kradzieży władze Sków była nagrodą za piękne zwycięstwo. 
śledcze, ocenia stratę na 700 zł. Przez 14 min. skutecznie opierał się 

Szczerbiński przeważającej sile Poschofa, 
zat? Położniczo-uinekologiczny zwyciężony został przerzutem przez biodro. 
doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- 

Gyrk. 
Pierwszy sukces Sztekkera. 

Dużo humoru wniosło decydujące spot- 
lo, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg kanie Niemca Willinga z Budrusem. \ 27 
ałej Pohulanki, tel. Nr 1404 (w min. Willing ciężarem swego cielska przy- 

lecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- ga tłoczył dzielnie broniącego się Budrusa. 
muje chore na operacje i porody. Dzić w czwartek walczą: Poschof — 

Prohaska, Szteker — Petersen, oraz 2 de- 

Samowola czy rozporządzenie władz kowieiskich? 
złote od każdej rodziny. Jak wiado- 
mo władze polskie nie pobierają żad- 
nych opłat za przepustki rolne za- 
równo obywateli polskich, jak i li- 
tewskich. 

katastrofa aufohusowa na ul. Wiłkomierskiej. 
pijani.— 5 osėb rannych. 
kolo domu Nr. 137 przy ul. Wilko- 
mierskiej, pijany szofer nie mógł opa 
nować maszyny i z rozpędu wpadł 
na drzewo. Samochód, którego przed- 
nie części zostały strzaskane, zwalii 
się na chodnik. Skutki tej katastroiy 
były ciężkie: sam szołer doznał roz- 
bicia głowy i złamania nogi. Również 
bardzo ciężko ranny został konduktor 
40-letni IŃazimierz Janowicz. Odesła- 
no ich natychmiast do szpitala Św. 
Jakóba. 

Prócz tego ranni zostali pasaże- 
rowie: Piotr Mackusz, z zawodu cie- 
šla, zamieszkały w Duksztach, Chac- 
kiel Wolson (W. Pohulanka 14) i Jan 
Bereszko z gminy Rymszańskiej. 

Między innemi należy zaznaczyć, 
że wspomniany autobus nie posiadał 
koncesji kursowania na linji Wilno- 
Mejszagoła. 

Demonstracja bezrobolnych pried gmachem Województwa. 
chem Urzędu Wojewódzkiego zebra! 
się tłum, przeważnie z kobiet złożony. 
Rozgoryczone niewiasty tak głośno 
wyrażały swoje niezadowolenie, że 
policja zmuszona była interwenjować. 
Policji udało się namówić zebranych 
do rozejścia się, pomimo, że kilku 
krzykaczy usiłowało stworzyć nastrój 
wrogi do władz. 

Oulu ALL] 
cydujące: Willing — Szczerbiński i Orłow — 
Budrus. — - 

T. Szteker contra Zbyszko-Cyga- 
niewicz. 

Sensacyjne spotkanie gwiazd zapašnic- 
„ twa polskiego. 

„W związku z zemieszczonym przez nas 
listem znanego pojskiego zapaśnika S. 
Zbyszko-Lyganiewicza, wyzywającego na 
mecz wałczącego obecnie w Wilnie Teo- 
dorą „Sztekkera, zwycięzcę na ostatniej 
olimpjadzie zapaśniczej w Berlinie, dowia- 
dujemy się, że p. Sztekker zwrócił się do 
polskiego komitetu olimpijskiego z prośbą 
© objęcie protektoratu nad jego meczem 
ze Zbyszko-Cyganiewiczem. | 

Życzyć należy, by sensacyjne te spot- 
kanie przyciąznęło liczne rzesze publiczno- 
ści, gdyż dochód z niego przeznaczony bę- 
dzie w większej części na cele wysłania 
do Amsterdamu amatorskiej ekspedycji za- 
paśniczej. 

Spotkanie, o którem mowa, odbędzie 
się w Warszawie, przypuszczalnie za mie= 
siąc, to jest pu ukończeniu obecnego tur- 
nieju wileńskiego.



Value zobranie oddział wileńskiego 
Polskiego Czerwonego Krzpża. 

We wtorek 24 b. m. o godz. 18 
wśród powszechnego zainteresowania 
rozpoczęły się obrady dorocznego 
walnego zebrania członków Wileńskie- 

go Okręgu Polskiego Czerwonego 

Krzyża. Przy stole prezydjalnym za- 

siedli wojewoda wileński Raczkiewicz, 

biskupi Bandurski i Michalkiewicz, 
inspektor armji gen. Burhardt-Bukacki, 
prezes Izby Kontroli Pietraszewski, 
kurator Pogorzelski, prezes Uniechow- 

ski. Obrady zagaił wojewoda Racz- 

kiewicz, jako dotychczasowy prezes 

Komitetu Czerw. Krzyża, podkreślając 

doniosłość zadań tej instytucji. 
Walne zebranie uczciło przez po- 

wstanie pamięć Š. p. d-ra Michniewicza, 

zasłużonego pracownika Tow. Czerw. 

Krzyża. ! 

Następnie kierownictwo obrad objął 

powołany na przewodniczącego wal- 

nego zebrania kurator Okregu szkol- 
nego Pogorzelski. 

Prezes zarządu Uniechowski składa- 

jąc sprawozdanie za rok 1927 zobra- 

zował prace zarządu wileńskiego о- 

kręgu, obejmującego „ województwa 

wileńskie i nowogródzkie, a liczącego 

1456 członków (z których blisko ty- 

siąć zalega z opłatą składek człon- 

kowskich). Zarząd prowadził wytężo- 
mą akcję na wielu polach, rozwijał 
agitację wśród ludności wiejskiej, or- 

ganizował oddziały na prowincji, u- 

dzielał informacji i wywiadów. Osob- 

ny dział stanowiły iunkcje sanitarno- 

mobilizacyjne, obrona przeciwgazowa 

i ratownicza. 5000 z górą słuchaczy 

z najszerszych ster słuchało odczytów 

instruktorów, zaś z kursów w liczbie 
16 korzystało 1360 osób, z których 

592 zdało egzamin na t. zw. kierow- 

ników sekcji, 55 Sióstr rezerwy u- 

ozęszcza na specjalne kursy. Z dzia- 

talnošci społeczno-kulturalnej należy ; 

wymienić organizowanie „Kół Mło- 

dzieży Czerw. Krzyża”, opiekę nad 

uchodźcami z Litwy działalność w 

sprawie wymiany więźniów z Litwą i 

t. d. W czasie Koronacji cudownego 

obrazu M. B. Ostrobramskiej Czer- 

wony Krzyż zorganizował 27ypunków 

pomocy sanitarnej przy udziale 1136 

tekarzy i 215 sanitarjuszy, udzielając 

pomocy w 252 wypadkach zasłab- 

nięć. av 
W końcu prezes  Uniechowski 

przedstawił sprawozdanie budżetowe 

za rok 1921, plan prac na rok bieżą- 

cy oraz preliminarz budżetu na rok 

1928, wyrażający się w ogólnej su- 

mie 63.831 zł., z czego kwota 42.000 

zł. ma być wydatkowana w dziale 

sanitarnym, w związku Z zadaniami 

ebrony państwowej, między innemi 

na zorganizowanie lotnych oddziałów 

lekarskich do walki z epidemją cho- 

rób oczu w niektórych powiatach 
(19.500 zł.) Ryty я 

W dyskusji uczestniczyli naczelnik 

Jocz, dr. Obiezierski, Wojewoda Racz- 

kiewicz, ppulk. Kiakszto. Boa 
Na wniosek komisji rewizyjnej, 

przedstawiony przez prezesa Izby 
Kontroli Pietraszewskiego, walne ze- 

branie udzieliło zarządowi absolutor- 

jum z rachunków za rok 1927. Na- 

stępnie zatwierdzono preliminarz wy- 

datków na rok 1928, jakotež plan 

prac w bieżącym roku.. Aa 

Do Komitetu Okręgu Wileńskiego 

Czerw. Krzyża, składającego się z 37 

osób, w miejsce ustępujących w myśl 

słatutu przez losowanie członków 
walne zebranie wybrało pp. ks. bisku- 
pa Michalkiewicza, prez. Maleckiego, 

prezyd. Folejewskiego, generała Bur- 
hardt-Bukackiego, wiceprez. Czyża, 
prez. Iżyckiego-Hermana, prez. Sta- 
szewskiego, Wład. Hołownię, p. Mey- 
sztowiczową, Wodzinowską, Karola 

Karabanowicza, Kuratora Pogorzel- 
skiego, profesora Michejdę. Do ko- 
misji rewizyjnej powołano pp. prez. 
Pietraszewskiego, prez. Żółtowskiego, 

pułk. lwo Giżyckiego, Józei Mało- 
wieskiego, Wrześniowskiego. 

Ks. biskup Michalkiewicz wyraził 
Wileńskiemu Oddz. Czerwonego Krzy- 
ża i Prezesowi jego Zarządu Unie- 

chowskiemu uznanie i podziękowanie 
za zorganizowanie w czasie korona* 
cji Obrazu M. B. O. pomocy sani- 
tarnej da ludności, stwierdzając, iż 
pogotowia ratunkowe funkcjonowały 
znakomicie. Prezes Uniechowski pod- 
kreślił zasługi oddane w tej mierze 
przez personel szpitala wojskowego i 
Un'wersytet Stef. Batorego. 

Na wniosek przewodniczącego ku- 
ratora Pogorzelskiego walne zebranie 
wśród okłasków wyraziło uznanie i 
wdzięczność zarządowi 2 podkreśle- 
niem specjałnych zasług?prezeza Unie- 
chowskiego, będącego duszą instytucji. 

Po walnem zebraniu odbyło się 
posiedzenie Komitetu Okr. Prezesem 
Komitetu wybrany został p. Jan Ma- 
lecki, Prezes lzby Skarbowej, zaś do- 
tychczasowy prezes Komitetu p. Wo- 
jewoda Raczkiewicz z powodu nawa- 
łu: pracy zmuszony był prezesurę 
złożyć. Komitet wyrażając żal z po- 
wodu ustąpienia p. Wojewody  zło- 
żył mu gorące podziękowanie za za- 
sługi i prace w Czerwonym Krzyżu, 
prosząc o otoczenie nadal opieką tej 
instytucji. Pierwszym wiceprezesem 
komitetu został prezes Zarządu Unie- 
chowski, drugim wiceprezesem wy- 
brano prez. m. Wilna, p. Folejewskie- 
go, sekretarzem mec. Romana Tur- 
czyńskiego. 

W skład zarządu weszli: pp. Unie- 
chowski, (prez.), Michejda, Bobiatyń- 
ski, Szmurło, Wodzinowska, Obie- 

Miejski Kinematograi į “ 

| Kulturalno-Oświatowy „Sł Boży 
| SALA MIEJSKA 
i ul, Ostrobramska 5. 

nie w obłokach* w 1 akcie. W poczekalni koncerty 
pańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny 
program: „ZNAK ZORRY“. 

S L 0 

zierski, Czapski, Karabanowicz, Tur- G ĮEKBA WARSZAWSKA AT 
czyński, ppułk. Kiakszto. 

ивавсозочновеньнов овн 
m Ponsjonaj „Urocze werki: 

POD WILNEM 

pokoje z zalem afrzymaniem 
Table d'hóte. Otwarcie 15 maja 1928 r. 
Zarząd w Wilnie: ul, Dąbrowskiego 
10, m. 4. Helena Pietkiewiczowa. -2 
EZNUUBEGARZETOZENASEWAM 

Magistrat miasta Wilna ogłasza 
Przetarg 

na budowę pawilonu Targów Północnych 
w Wilnie o powierzchni 2039 mtr kw. Po- 
trzebnych informacji oraz planów, ślepych 
kosztorysów, opisu i warunków budowy 
udzieli Dyrekcja Targów Północnych i Wy- 
stawy Rolniczo-Przemysłowej w gmachu 
Magistratu m. Wilna uł. Dominikańska 2, 
pokój Nr. 25 każdego dnia za wyjątkiem 
niedziel i świąt w godzinach od 12 do 2 
popoł. Termin składania ofert upływa dn. 
4 maja 1928 r. o godz. to rano. Przetarg 
odbędzie się dn. 4 maja 1928 r. o godz. 12 
w południe, Przy zgłoszeniu oferty musi 
być złożony dowód wpłacenia w kasie 
miejskiej wadjum w kwocie 3 proc. od su- 
my oferowanej. Plany i kosztorys Ślepy 
oraz opis i warunki budowy moźną nabyć 

w Dyrekcji po 15 zł. za całość. 

EA SA SER GR EX GRA BRA ZZ SEA GDA W) EM STA SA 

| SŁUCHAWKI nawet najbardziej 
ł zużyte doprowadza do idealnej czu” 
| łości „RARJO-POGOTOWIE", pra- 
cownia konstrukcyjno- reparacyjna 

i ul. Mickiewicza Nr. 30. 
WB WY WWE TG CEF TZS IS © WBP CAE WY ЧЕО К ES 

  

  

wo 

25 kwietnia 1928 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary St. Zjedn. 8,90 8.92 8,88 
Belgja 124,52. ' 124.83 124,21 
Holandja 359,24 360,14 _ 358,34 
Londyn 43,51. 43,61 43,41 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 35,11 35.20 35.02 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,82 172.25 17139 
Stokholm 239,35» 239,95 238,15 
Wiedeń 125,43 125.74 125,12 
Włochy 46,98 41,10 46,86 

Papiery procentowe: 

listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94— 
5 proc. konwersyjna 61,50 62, 
dolarowa 85,50 
konwersyjna kolejowa 103, 164, — 
Dolarówka 79,25 79,50 79, 

"Folwark 
około 100 ha, w powiecie Wileńskim, 
niedaleko stacji, do sprzedania. Po- 

g średnictwo wykluczone, Zgłoszenia 

do administracji „Słowa” pod „K. S, 
Eiw ze te mtz zes za EWA GWEN 

gospod. warzywne, kwiato- $ + 
+ NASIONA we, lesne, ziemniaki, byliny 
4 cebulki, drzewka i krzewy owocowe, 
6 jagodowe, parkowe, Sole Nawozo- $ 
$ we „Chorzow“, oraz inne nawozy 

sz uczne poleca Hodowla Nasion S. 
Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie 
Roiniczym“ Szwarcowy 1 (Wielka 15). 

4 Cenniki bezpłatnie. 1400 16 
  

  

Od dnia 25 do 29 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film hisoryczny: 
(Maksymiljan von Habsburg) dramat w 10 aktach, osnuty na tle powieści Charles 

geewa Marjon Davies. Nad program: „Buja- 
adjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. 

Major'a p. t. lolanda. W roli głównej: 
SZcze- 

    

    

szelki 
100 

maszyny @ 

Zjedneczone Fabryki Maszyn | = 
UNI i oddział E = 

L. BLOKKE i SYN Tow. Akt. 2 

TRAKI 

    
BYDGOSZCZ. 

Najnowszej 

konstrukcji 

Wydajność do 

m. dziennie 

g nbródki Urzewa. 
Pracėsiawicielstwo na waj. Wileńskie i Kowagródzkie 

MAJĄTEK ślicznie 
położony z domem 
mieszkalnym i go- 
spodarczemi  bu- 
dynkami, jezioro i 
las na miejscu. 
Sprzedamy za 
12.000 dolarów 

D. H.-K. „Zacheta“ 
Gdańska 6, tel.9-05 ; 
| 

12 pokai 
zaraz do wynajęcia, 
ul. WIELKA 15, mo- 
żna rozdzielić na 2 

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

centrum miasta. 

Kino-Teaw | Dziś! Najpopularn. osobistość, kobięta najpiękniej zbudowana, za Którą szaleje cały Świat, | mieszkania. b as 
HELIOS" | czarna kr6lowa Paryža—mulatka JOZEFINA BAKER w roli tytułowej we wspaniałym dra- па miejscu ” > е > 2 : dozorcy. 2 

| macie p. t« „CZARNA VENUS* specjalne opracowanie Maurycego Dekobry. Film | mem 
„Wileńska 38. ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. OTOMANA 

З R: moderne, mało uży- 

Dziś nadzwyczajna premiera! 3 gwiazdy ekranu: PAUL WEGENER, IWAN PETROWICZ į Want: Pos e mi, 
Ius aki i ALICE TERRY w najcudowniejszyn, filmie Świata UPIGRNE MGZY Dzieje pięknej |do sprzedania. Dow. 
ek kobiety, uprowadzonej w przeddzień ślubu przez czarnoksiężnika, oddającego się studjom 4 Biurze O: E 

„POLORIA” czarnej magji, celem którego jest stuczne stworzenie życia ludzkiego, do czego potrzebna PA iem еа 
ul. A. Mickie- mu jest krew serca niewinnej dziewczyny który zmusza ją być w jego ręku bezwolnem |... i 

wicza 22. narzędziem. Początek o g. 4. Ostatni s. 10.30. Bilety honorowe na premierę i w dni Poszukuję 
Świąteczne nie ważne. ы т ] A 

mieszkania 3 pokojo- 

° SA - 1 = WegO Z kuchnią od 
Kino-Teatr Dziś! „Wspaniałe arcydzieło kinematografji! POTĘGA MIŁOŚĘI (Poseł do Parlamentu) Kri ODLYMO 

„WANDA“ Czarująco erotyczny dramat w 12 akt. W rolach tytułowych: bożyszcze ekranu, |+S0W2“ Pod „B. - 
Wielka 30. wszechświatowej sławy IWAN MOZŻUCHIN i urocza NATALJA LISIENKO. OłosozHALINA* 

iz S Aa > iii jonat A. Sobo- 
i Н Dziś i dni następnych! Rekordowy *« (Pieśń miłości) współczesny dramat sal „pensjonat —/ 

Kino Kolejowe { film produkcji krajowej! „Tredowata 12 aktach, według oai dowieści teisių Mnie ma dd Roza. wy- 
OGNISKO” szek. W rołach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i inne. Początek sean- | kwintna kuchnia, po- 

Z kolej sów o g. 5, w niedzielę o @. 4. Ceny miejsc: I i Il m. po I zł., Ill m. po 75 gr. i kupon do loży |ściel, elektryczność, 
(obok dworca kołejo- — 1 zł. 40 gr. UWAGA: W kancelarji „Ogniska” przyjmuje się zapisy do Kółka operowego mło-  jkanalizacja, Staranne о). k Ja, 

ka sue%_pos kierowna p. M. Wordtjoškiojo. prowadzenie. Zamó- 
3 każ wienia: Warszawa, 

AZ w EE FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE A Boduena | m. 6. „| 
wo-Handlawe pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych е е === Ч8 

go Vileūskiė Biuro Komis B fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości Marie 
й powažnie zalatwia: B SPRZEDAŽ K 00р | "B Krėleuskie, narybek, 
@ Lokaty gotówki i pożyczki, ||| | - i WYNAJĘCIE M. UUDIOWSZA go jące, do sprzeda- 
5 Pośredniczy z nabywaniu i sprzedaży wszelkich p 50! Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. š Nawa O 

nieruchomości. ski 
wa szacunków przez wybitne siły iachowe. оОНО 20 A AA RAA Я GRA D a" ū Dokonywa prz ybitn L k | potrzebny na 

a Pisze podania, tłomaczy i AE na maszynach. B R UMREEZR ORTRA DOCZEKA I CZYTA В RNR OIS ULO p Biuro Tech 
i najmie mieszkań. о5 4 niczne 2 — 3 pokoje 

Luossssew =! Ipotrzekne duże mieszkanie] 535 
Ogłoszenie konkursu 
Magistrat miasta Nowogródka 

ogłasza konkurs na wykonanie trjangulacji miasta podług 

й kcji Ministerstwa Robót Publicznych z Us roku dla 
innyc я 

względnie rozporządzeń tegoż Ministerstwa. Powierzchnia 

obszaru trjangulacyjnego wynosi około 4.500 ha. EC 

Inżynierowie Bac? AD w psach sieti 

niczy przysięgli zechcą złożyć oferty do Magistratu miasta 

S a 5 dnia 15 maja 1928 r. do godz. 12-ej. 

arunki: trjangułacja ma być bezwzględnie wykonaną w 

roku bieżącym, a operat pomiarowy ma być oddany w terminie 

instru 
pomiarów metodą trygonometryczną, oraz 

Nowogródka, 

najpóźniej do 1. IV. 1929 r. 
Trjangulacja ma uwzględnić najkorzystniejsze ze wzglę- 

dów pomiarowych założenie sieci poligonalnej dla pomiaru , 

miasta i jego obwodnicy (Teren Ill kl.). 
Należy podać w ofercie: 1) cenę jednostkową za 1 ha, 

obejmującą całkowity koszt wykonania trjangulacį a 

budową znaków trjangulacyjnych, materjałami i robocizną 

it d. za obszar do 3.000 ha, do 4.000 ha, do 5.000 ha. | 

2) wymienić przyjęte przez Ministerstwo Robót Publi- 
cznych prace z zakręsu trjangulacji. 

3) podać dokładny adres ubiegającego Się. , 

Bliższe szczegóły spisane będą w umowie. Magistrat f 

zastrzega sobie prawo swobodnezo wyboru 

według zdania Magistratu, odpowiadającej interesom miasta. @ 

(—) А. 
Burmistrz m. Nowogródka. 

-śmio pokojowe, z 

instrukcji RZYJMĘ wspėl- 
nika do czytelni. Ю Wiadomość w 

Biurze Reklamowem, 
Garbarska 1. —0 ! 

dod pokoje 
z kuchnią do wynaję- 
cia. Piaskowa 7 m. 9, 
wejście z Lubelskiej. 

1—9.81 

  

i wraz z 

   
e: PLANOW, 

oferty nailepiei MASWIATEODRUKI/AI r 
Czechowicz. I 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła-| 
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 

  

różne meble używane 

lub włos. Wileńska 8 
m. 6. 

kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

0 

  

  

cji kol. 2 klm. 
D. H.-K. „Zacheta“ 
Gdańska 6, tel.9-05 į 

4.000 dolarów ulo- 
kujemy na dobrą 
hipotekę na okres 

kilku lat 
D. H.-K. „Zachęta, ° 
Gdańska 6, tel.9-05 ' 

iKupię 

MIESZKAŃ od 3 
do 6 pokoi poszu- 
kujemy dla solid- 
nych lokatorów z 
gotówką przy 
zwrocie ew.  re- 
montu lub kosztów 
D. H.-K. „Zachęta . 
Gdańska 6, tel.9-05 

Poszukuje się 
mieszkania 2 3 po- 
kojowego z kuchnią 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa* pod „komorne*. 

pensjonat, od sta- | 

  

materące włosiane, 

1831 1 

ferty do Redakcji dla 
RA 1832 

. Vilenkia i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 

  

įD > M yz > Poszukuję 20, dom własny. 
o pokojach w etui Į Istnieje od 1843 r. 

zdrowej i ładnej EE Fabryka i skład 
miejscowości № | do pisania. Zgłosze- ROD pobliżu _ jeziora, nią do administracji jadalne, sypialne, 
odnajmiemy Na „Siowa“ dla D, S. salony,. gabinety, 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 
  

Palma 
ładnie rosnąca oka- 
zyjnie z racji wyjazdu 
do sprzedania. 
dać od 10-12 rano i 
3-7 wieczór, Wileń- 
ska 26 m. 5. —1 

„LECHJA“ $р. Акс. \Уйпо. 

  

- dą Sabouranda, 

i skład maszyn 

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. Na żądanie wizyty inżynierów. | 

KL ii a S Ручеесу 
Motor 

do lodzi do sprzeda- 
nia. Wilno, Kalwaryj- 
ska 6, „Taksomotor“. 

MWAWAWE 
P LEKARZE g 
MAWAWAM 

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
Syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5-8 wiecz. 

    

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Wz Zdr. Nr. 152: 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do Li od 
5—7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
+0— WP. I 

DOKTOR | 
K. GIKSBERG 

choroby weneryczne 
ilis i skórne. Wil- 

no, ul. Wileńska 3, e- 
lefon 567. Przyjm.je 
od 8 do 1iod4 do8. 

    

DOKTÓR 

IL. Hauryłkiewiczowa 
b. starsza asystentka 
Kliniki dermat. -U. S. 
B, po powrocie z 
Paryża przyjmuje od 

1 — 12 104 5 ь 
Choróby skórne, Ie- 
czenie włosów meto- 

e- 
Iektroterapja i kosme- 
tyka lekarska. Wilno, 
ul. Wileńska 33 m. 1. 

W. Z. 29-1II 28 r. 
L. 2271-1V. 

Doktór Medycyny 

ŁURIEWIGZ 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje ad 4 7. 

Dr. G. WOLFSO 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tei. 1067. 
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mL 
"Doktór Medycyny 

В. LYMBLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słofice górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 -2 i 5—8. 
9— W.Z.P 43. 

wysławowych: 
Ul. Ostrobramska 29. Tel. 13-10 
A 

m 
' = 

Fa r ——2——— 

B. długoletni I asystent Kliniki Chi- 
rurg. Uni ersyt. Ja iel. w arako- wie i b. długoletni Kierownik Oddz. Chirurg. Wojsk. Szpitała Okręgowego 

w Przemyślu 
dr. Mieczysław STASZEWSKI 

powróciwszy z zagranicy ze specjal- nych studjów, przegro dadeówych wa 
kli.ikach:. prof. Hagelunda w Stok- 
hoimie, prot. Josepha, Lichtenber- 
ga, Keysera i Gochta w serlinie, prof. Marona w Paryżu i prof. 

bluma w Wiedniu, 
rozpoczyna z dniem 1 maja 1928 r. 

w TRUSKAWCU 
й praktykę lekarską w zakresie 

chorób dróg moczowych i chirurgii 
Aparat Roentgena dla ÓW SÓL: 

djagnostycznych. Diatermia. 

Z dniem 1 maja 1928 r. otwarty zostaje 
w TRUSKAWCU 

Pensjonat djetetyczny Drowej 
Marji STASZEWSKIEJ ' 
wzorowany na zagranicy. 

Kuchnia djetetyczna według zasad 
prof. Noordena d nadzorem d-ra 
Mieczysława taszewskiego. Diety 
lekarskie w zakresie chorób prze- 
miany materji,sercai naczyń krwio- 
nośnych, przewodu pokarmowego, 

dróg moczowych, nerek i tp. 
Kuchnia djetetyczna przyjmuje ku- 
racjuszy również z poza pensjo- 

natu. 
Lekarz na miejscu. Wybór lekarza 
ordynującego dowolny. Radio i for- 

tepian dla użytku pensjonarjuszy. 
Pensjonat przyjmuje wszystkich cho- 
rych z wyjątkiem osób z chorobami 

zakaźnemi. 
Zgłoszenia w TRUSKAWCU 

„Pensjonat Drowej Marji Stąszew- 
skiej”. | 

  

& 

ji 30 lat, kawalerq] 
Inżynier agronomų z sześcioletnią ) 
praktyką w wielkich majątkach, z 
najlepszemi świadectwami i reko- 
mendacjami poszukuje odpowiedniej 
POSADY. Łask. zgłoszenia do „Sło-7i 
wa“ dla Inżyniera Agronomji.0—S/81 

      

Specjalne laboratorjum | 
£ dla amatorów fotogra ów Rombrandt ъ 

Wilno, ul, sw. Jańska 6 2, telef. 12 j 
—88, Wywoływanie, kopiowanie, po- 

g większanie pod kierownictwem spec- 8 
6 jalisty fotografa. Tanie i dobre wy- 

konanie. 1385-38 3 
  

Ogłoszenie. 
Dnia 14 maja 1928 roku o godzinie 12 

odbędzie się w Nowogródku w Urzędzie 
Wojewódzkim ustny przetarg na 2 osobo- 
we samochody Ford i Fiąt, zaś dnia 15 
maja w Państwowym Zarządzie Drogowym 
w Lidzie - ustny przetarg na półciężaro- | 
wy samochód Ford. ! 

jeśliby w tych dniach przetargi de | 
Skutku nie doszły, to ponowne wyznaczają 
się: w Nowogródku na 21 maja, a w Lidzie | 
na 22 maja. Stający do przetargów winni | 
złożyć w Urzędzie wadjum 1oo złotych. | 

Za Wojewodę ! 
inż. A. NEA, 

"8581 p. o. Dyrektor  ** 

ZGEBKGESESZEKOKIKADSEOŁALAFS 

    

V. WILLIAMS. 

s TRÓJKA TREFLOWA. 
Mrok już zapadał, gdy Godfrey 

otworzył oczy. Długo przecierał zmę- 

czone powieki, nie mogąc uświado- 
, mić sobie gdzie się znajdował. Naj- 
pierw uderzył go przykry zapach wil- 
goci, i jednocześnie prawie wstrzą- 
Snął nim dreszcz, zmarźnięte jego 
ciało zdrętwiało. Z trudnością usiadł 
iwyjął z kieszonki zegarek, było 
pół do czwartej. Zaczął machać ręka- 
mi i dmuchać w palce, by się roze- 
grzać. Przypomniaź sobie, że miał w 
kieszeni flaszkę wódki i kilka her- 
batników, które zabrał ze sobą na 
swą nocną (wycieczkę. Kilka łyków 
wódki rozegrzało go, a posiliwszy 
się herbatnikami, uczuł się zdolnym 
do rozejrzenia się w sytuacji. 

Tralgott ošwiadczyl, że decydują- 
ce posiedzenie miało się odbyć o 
siódmej w apartamencie w wieżyczce. 
Do tego czasu Godirey nie mógł 
nic przedsięwziąć, lecz musiał dużo 

obmyśleć. 
д W raporcie, który oddał Wirginii, 

| donosił on, że data wystąpienia spi- 

' skowców została ustalona na 21-ego. 
Coś jednak musiało się zmienić. Mo- 

że on sam omylił się W swych ob- 

liczeniach, a może przyśpieszono ter- 

min wystąpienia” Zapewne to ostat 

nie przypuszczenie było słuszne i 

przyczynił się do tej zmiany von 

Bartzen, po odczytaniu koresponden- 
cji, przeznaczonej dla Cairsdale'a. | 

Przez chwilę myśli młodego Angli- 
ka zatrzymały się przy Wirginji. O- 
becnie był już o nią spokojny, sądził 
bowiem, że znajdowała się już dale- 
ko i z każdą chwilą wzrastała prze- 
strzeń dzieląca jadącą ku  Anglji 
dziewczynę od ponurego spisku, Z 
którym zetknął ją na chwilę los, 
dzięki jej miłości do Godirey'a. | 

Jakże lojalnie zachowywała się 
względem niego! Ani przez chwilę nie 

interpretowała fałszywie jego milcze- 

nia i nieobecności! Bez wahania, peł- 

na uiności przybyła tu za nim, 
go ratować, dopomódz mu. Droga 
Jenny! Jakąż okropną noc musiała 
przeżyć wśród śniegów! Spojrzał na 
pierścień, który mu dała: „Wiara nie- 
zachwiana“! W istocie pozostała ona 
wierną tej zasadzie! 

Zwolna myśli. jego skierowały się 
ku obecnej sytuacji, w jakiej się zna” 
łazł, musiał obmyśleć dobrą kryjów- 
kę aż do chwili umówionego spotka- 
nia z Tralgottem. Na szczęście nie 
wielka przestrzeń dzieliła go od sa- 
lonu baronowej. Gdy Gellert ze swe- 
mi gośćmi opuści apartament na 
wieży i udadzą się na obiad, wów- 
czas bez przeszkód dostanie się do 
sali obrad. 

Co za dziwny człowiek z owego 

by szy 

Trałgotta: oschły i sztywny, jak wszys- 
cy Niemcy, ale bardzo pewny, można 
było mu zauiać. 

— Sądzę, że będziemy. musieli 
zawrzeć bliższą znajomość zanim się 
z nim rozstaniemy,--powiedzial s0- 
bie Godfrey, wstając. 

Swiecąc sobie elektryczną latarką, 
odnalazł małe drzwiczki. Przypomina- 
jąc sobie nagle, że odgłos kroków 
jego może dolecieć do kogoś, znaj- 
dującego się na dole, zaczął skra- 
dać się na palcach; wzdłuż korytarza. 
Wreszcie stanął przy małych drzwicz- 
kach i ostrożnie riadsłuchując ciągle, 
otworzył je. Lecz nic nie maciło ci- 

Godirey znalazł się w małej man- 
sardzie o niskim suficie, oświetlo- 
nej słabo przez ostatnie promienie 
dnia, wślizgującie się przez małe о- 
kienko. Pusto tu było, zimno i wil- 
gotno, na podłodze pełno było kurzu, 
na którym znać było Ślady nóg, po- 
zostawione tu zapewne przez  poszu- 
kujących go ludzi. 

W jednym kącie było gorąco, na- 
wet bardzo. Zmarźnięty Godirey z 
radością zbliżył się. Ciepło płynęło z 
komina, który przechodził tędy. Po 
chwili Godfrey zorjentował się, iż 
znalazł się właśnie nad salą obrad i 
że przechodzący przez wycięty w pod- 
łodze otwór komin łączył się z pie- 
cem, znajdującym się w tej sali. God- 

frey miał ochotę paść na kolana i 
dziękować Bogu za to nieoczekiwane 
szczęście. 

Nagle do uszu jego doleciał głos 
baronowej Vali: 

— Za chwilę powrócę, panie, puł- 
kowniku Trommel! — rzekła. 

Godirey podpełznął do komina i 
przez szparę w podłodze zaczął ра- 
trzeć. Szpara była tak duża że z ła- 
twością mógł widzieć, co się działo 
w dole. 

Widział ciemną powierzchnię stołu, 
który stał na środku pokoju. Przed 
nim mężczyzna mały i gruby, który 
właśnie składał ukłon i zabierał się 
do odejścia. Był to widocznie pułko- 
wnik Trommel. 

A więc obaj znani członkowie 
„trójki treilowej'* stawili się już na 
konterencję. 

ROZDZIAŁ XXII 

Wirginja przybywa do Kes. 
' Kiedy Godfrey zniknął w  Śnież- 

nym tumanie, Wirginja dorzucila šwie- 
żych drew do kominka i podsunąw- 
szy krzesło bliżej ognia, wyciągnęła 
ku niemu nogi by ogrzać je. 

Podczas obecności narzeczonego nie 
opuszczała ją odwaga i spokój. Lecz 
teraz, gdy odszedł, serce jej Ścisnął 
ból i przerażenie. Namyślała się, to 
mogłaby jeszcze dla niego uczynić? 
Może przyjaciel Anglików, hrabia 

Aranyi mógłby jej dopomódz? Ale 
czy mogła mu zaufać? Nie znała go 
prawie. Nagle przyszła jej zbawienna 
myśl: wszakże hrabia Hektor posta- 
nowił oddać Gellerta w ręce sprawie- 
dliwości. Gdyby dokonano rewizji w 
Kes, tajemnica otaczająca karła i jego 
pałac zostałaby odkrytą i Wirginja 
dopięłaby celu nie zdradzając zaufa- 
nia Godfireya. 

Gorąco płynące z kominka roz- 
marzyło ją. Była tak bardzo zmarźnię- 
ta po tej nocy!... Dreszcz wstrząsał 
nią na myśl, że wkrótce będzie mu- 
siała brnąć po Śniegu... Ale mogła 
jeszcze poczekać. Choć do świtu! 

Gdy Wirginja obudziła się, pokój 
był zalany słońcem i blask bijący od 
śniegu zdawał się wdzierać przez 
wszystkie okna. 

Na kominku nie było już ognia, 
tylko garść gorącego popiołu. 

Młoda dziewczyna 
sprawę odrazu, że spała dosyć dłu- 
go, spojrzała na zegarek i zerwała 
się z przerażeniem. Było już pożdzie- 
siątej, a pociąg jej odchodził z Hacz 
o drugiej! 

Szybko włożyła beret, rękawiczki 
i wyszła. W chwili, gdy zbiegała ze 
stopni werandy, ujrzała na ścieżce 
postać ludzką w kożuchu. 

Na widok dziewczyny  ukłonił się 
nisko i zbliżył się do niej. Przestra- 
szona coinęła się. 

zdała sobie * 

Kim był ten: człowiek 
chciał od niej? 

Nie mogła już uciec, to też ukry- 
ła swój niepokój i skierowała się ku 
niemu. 

Nieznajomy zdjął czapkę futrzaną 
i ukłonił się jej nisko. 

‚ — Sanie czekają, 
miecku. 

‚ — Ale, kim pan jest? — zapytala 
Wirginja w tym samym języku. — I 
czyje są te sanie? 

— Hrabia Aranyi przysłał. mnie 
po panią! - odrzekł, © 

Westchnienie ulgi wyrwało się z. 
jej piersi. A więc Clive powrócił do 
pałacu i wysłał po nią Sanie! Dziwi- 
ło ją tylko to, że sam po nią nić: 
przybył, ale może czekał na nią w. 
saniach? Chciała zapytać o niego, lecz 
człowiek w kożuchu z pośpiechem ru- 
szył naprzód. 

W milczeniu minęli aleję. Śnieg 
był tak głęboki, że z trudnością szła, 
zapadając co chwila głęboko. 

Z radością myślała, że za chwilę 
ujrzy sanie, które ją dowiozą do 
Wolistalu. 

Zaczynała układać sobie, jak wy 
tłomaczy hrabiemu nagły swój wyjazd 
i namówi go na wystąpienie przeciw*. 
ko Gellertowi... | 

i czego 

- rzėk! po nie- 

  

Wydawca Stanfstaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. Bruk. „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23. 
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