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| Zasięg terytorjalny lzby Prze- 

/ mysłowo-Handlowej w Wilnie obej- 

"muje województwa: wileńskie, no” 

wogródzkie, białostockie i poleskie, 

126.370 kilo- 
metrów ”, czyli prawie trzecią część 

państwa polskiego. Teren to olbrzy” 

| mi, większy, niż Grecja, Węgry, 

M Bułgarja, a dorównywujący niemal 

o łącznej powierzchni 

(Czechosłowacji, z ludnością liczącą 

ok. 4.000.000. Terytorjum Izby gra- 

/'mniczy z Prusami Wschodniemi, Lit- 

wą Kowieńską, Łotwą, Białorusią i 

Ukrainą Sow. Na terenie dzialal- 

ności lzby działają 3 lzby Skarbowe 

/ z 44 urzędami skarbowemi, z czego 

w Wilnie 5, w Białymstoku — 2i 

w Brześciu — 2, oraz 9 Sądów O- 

kręgowych, a mianowicie: w Wilnie, 

Grodnie, 

Łomży, Nowogródku, Pińsku, 

ku i Równem. 

Łuc- 

Na całej tej przestrzeni posiada” 

my bardzo słabo rozwiniętą sieć 

komunikacyjną tak kolejową, jako 

zwłaszcza kołową, która jeśli idzie 
np. © szosy ag to. że zajmuje o- 
statnie miejsce w porównaniu z in- 

nemi dzielnicami w państwie, 

jak wykazało ubiegłe dziesięciole- 

cie rozwój jej, nie wspomagany na- 

leżycie przez państwo, coraz bar- 

dziej się opóźnia. Od okresu przed- 

wojennego drogi komunikacji wod- 

nej, przedstawiające świetne wido- 

ki przy zmiennych konjunkturach 

gospodarczo-politycznych, znajdują 

się w zapuszczeniu i zaiedwie czę” 

ściowo zostały odbudowane, służąc 

celom raczej wewnętrzno-lokalnym. 

Obfitość wód i 

gających osuszenia i podstawowych 

mieljoracyj dla ich celowego i poży” 

tecznego wyzyskania, narazie wa- 

runki naturalne kraju obniża, a o- 

grom prac osuszeniowych na blo- 

tach pińskich np. przechodzi moż- 

ności realizacyjne jednego pokole- 

nia i całego państwa, tembardziej, 

że obecne warunki graniczne wy” 

magają w tym celu współdziałania 

państwa sąsiedniego. 

Ślady wielkiej wojny i zniszczenia 

pozostałe po ostatnim najeździe 
bolszewickim, wyraźnie występują 

na terenach województw północno- 

wschodnich, w postaci ruin i zde- 

| wastowanych domów, gospodarstw 

|| rolnych, zakładów przemysłowych, 

w postaci rowów strzeleckich i o” 
kopów. Obecnie jeszcze połowa 

. zniszczonych domostw nie jest od” 

budowana, a mieszkańcy ich gniež“ 

dżą się w ziemiankach. 

Przemysł i handel mocno ucier“ 

piał tak z przyczyn bezpośrednich 

działań wojennych, jak i ze zmie” 
,_ mionych po wojnie warunków gra- 

nicznych i skurczonych rynków 

zbytu. 

Charakterystyczną cechą dla ca- 

łego terenu pod względem przemy- 

słowym jest brak podstaw dla ist- 

nienia t. zw. ciężkiego przemysłu. 

Prawie dziewięć dziesiątych lud- 

ności stanowią rolnicy. Przemysł 
rolny i leśny na całym tym obsza- 

rze, z wyjątkiem okręgu bialostoc- 

kiego, są głównemi gałęziami gos- 

podarki, mającemi warunki większe” 

go rozwoju, a w dobie obecnej one 

wyłącznie reprezentują aktywność 

Życia przemysłowego naszego kra- 

_ ju. Przed wojną kwitły tu i inne 

gałęzie przemysłu, obsługujące ol- 

- brzymi rynek Rosji centralnej i Da- 
lekiego Wschodu, że wspomnimy 

tylko o przemyśle garbarskim i 
skórniczym, częściowo metalowym 

(kosy). Dziś poczyna się rozwijać w 

przystosowaniu do nowych warun- 
ków strukturalno-politycznych prze- 

' mysł spożywczo-przetwórczy, a o” 

gromne możliwości rozwojowe . ro- 
kuje przemysł Iniarski. 

Sprawa |niarska, w nader po- 

myślnych warunkach gleby i klimatu 

ale, 

bagnik, wyma” 
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Białymstoku, Suwałkach, 

„naszych 

MIEZALEŻMKY ORGAHM DEMOKRATYCZNY 
  

zwłaszcza Wileńszczyzny i Nowo- 

gródczyzny, nie znalazła dotychczas 

właściwego rozwiązania, które oby 

przypadło w udziale nowopowstałej 

Izbie Rzem.-Hadlowej w Wilnie. 

W dziedzinie przemysłu drzewnego 

kraj nasz przedstawia wszelkie do- 

godności dla powstania wielkich no- 

woczesnych fabryk wyrobów drzew- 

nych, tekturowni, fabryk dycht., pa- 

pieru i cellulozy. 
Jednem z najważniejszych za- 

gadnień, których właściwe posta- 

wienie wysunęło życie przed sfera- 

mi gospodarczemi całego państwa, 

to — system podatkowy. Panuje tu 

chaos nieopisany, do którego usu- 

nięcia w pierwszym rzędzie powo- 

łane są Izby Przem.-Handlowe. Izba 

Wiłeńska ma przed sobą w tej dzie- 

dzinie zadanie b. uciążliwe, gdyż 

poza pracami ogólnopaństwowemi 

porządkującemi i kodyfikującemi, 

dążyć musi do stworzenia takiego 

systemu, który byłby dostosowany 

do warunków lokalnych całego ob- 

szaru naszego kraju. To samo dą- 

żenie przejawiać się powinno w usu- 

nięciu defektów konstrukcyjnych 

traktatów. handlowych, nieuwzględ- 

niających naszych właściwości spe- 

cyficznych, jak również w ingero- 

waniu do spraw taryf przewozowych. 

Wszystkie te zagadnienia w od- 

niesićniu do naszych terenów znajdą, 
niewątpliwie, wyraz w odpowiednich 

pracach lzby Wileńskiej, której am- 

bicją będzie jaknajrychłesze przed- 

stawienie czynnikom decydującym 

odnośnych postulatów. 

Urzeczywistnienie ich wywrzeć 

powinno wpływ jaknajbardziej do- 

datni na znaczne ożywienie życia 

gospodarczego terenu, objętego dzia” 

łaniem lzby, przedewszystkiem zaś 

należyta interwencja lzby spowodo- 

wać winna okazanie należytego po- 

parcia inicjatywie gospodarczej na 

ziemiach, wymagających 

specjalnie pieczołowitego traktowa- 

nia przez władze centralne. 

Jeśli idzie o wykorzystanie wa- 

runków konjunkturalnych, to zabiegi 

Izby Wileńskiej zmierzać będą do 

całkowitego wyzyskania konjunktur 

pomyślnych, by w kólejnej zmianie 

tych konjunktur stępić ostrze wa- 

runków pogorszonych, jak np. w 

okresie obecnym. W dzisiejszym 

okresie załamania się konjunktury 

w całej Europie, które dotkliwie od- 

czuwa Rzeczpospolita, ziemie pół- 

nocno - wschodnie cierpią tembar- 

dziej, że województwa Wileńskie 

i Nowogródzkie dotknęła w r. ub. 
klęska nieurodzaju, która spowodo- 

wała niedobór w sumie przeszło 
100 milj. zł. Dziś przeto Izba Wi- 

leńska musi skierować całą uwagę 

na konjunktury kredytowe, doma- 

gać się ulg podatkowych, głównie 

w kierunkufrozłożenia podatków na 

dłuższe, nieuciążliwe raty i dążyć 

do spowodowania dopływu kapita- 

łów na swój teren. 

Ostatnie zarządzenia finansowe, 

jak podniesienie stopy "/o przez 

Bank Polski i zniesienie kontroli 

kapitałów w instytucjach kredyto- 

wych odbiły sięłpomyślnem echem w 
całem państwie. Pożądane są za- 

rządzenia specjalne, któreby umożli- 

wiły przetrwanie ciężkiego kryzysu 

na naszych ziemiach i, bezwątpienia, 
Izba Wileńska z właściwemi wnio- 

skami niebawem wystąpi. 

W tych swoich poczynaniach, 

mających na celu dobro najszerszych 

warstw ludności i kraju, Izba Prze- 

mysłowo-Handlowa w Wilnie będzie 

miała całkowite i zupełne poparcie 

nietylko reprezentowanych bezpo- 

średnio zrzeszeń, związków i orga- 

nizacyj gospodarczych, ale całego 

społeczeństwa,śzamieszkującego zie- 

mie b. W. Ks. Litewskiego. 
Fr. Świderski. 

Liia Przemysłowo-andlowa W Wilnie 
Teren i warunki naturalne. — Struktura gospodarcza. — Wa- 

runki konjunkturałne. Specyficzne zadania Izby Wileńskiej. 

Wyjszd p. Prezydenta na ot- 
warcie P. W. K. 

(Tel, od wł, kor, z Warszawy). 

Pan Prezydent Rzplitej w środę 
popoł. specjalnym pociągiem wyje- 
dzie do Poznania na otwarcie Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej. 

'Tym samym pociągiem na za- 
proszenie p. Prezydenta udają się 
do Poznania akredytowani przy rzą- 
dzie polskim przedstawiciele państw 
obcych, oraz min. spraw zagranicz- 
nych Zaleski. 

Przyjęcia w p. Prezydentowej, 
(Tel, od, wł. kor. ż Warszawy). 

Pani Prezydentowa Mościeka dziś 
popoł. podejmować będzie herbatą 
grono, osób, reprezentujących sfery 
rządowe, dyplomatyczne i towarzy- 
skie w stolicy. Przyjęcie jutrzejsze u 
P. Prezydentowej na Zamku jest 
pierwsze, jakie odbędzie się po okre- 
sie żałoby w rodzinie państwa Mo- 
šeickich, 

Kto będzie dowódcą korpusu 
pogranicza. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Na stanowisko dowódcy korpusu 
pogranicza, jako jednego z kandy- 
datów wymieniają p. gen. Tessaro. 

Starania Kndecji o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Prezydjum Klubu Narodowego 
Sejmu postanowiło poczynić przepi- 
sane konstytucyjnie kroki, by w naj- 
bliższym czasie zwołać z inicjatywy 
poselskiej Sejm na sesję nadzwy- 
czajną. 

Konfiskaty. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym komisariat 
rządu w Warszawie skonfiskowat, 
dzienniki: „Robotnika“ i „ABC“, 0- 
raz czasopisma „Myśl Narodową* i 
„Placówkę*. 

Dziesięciolecie Wielkiej Rumunji. 
BUKARESZT, 10.IV (Pat.). Dziś 

rozpoczęły się główne uroczystości, 
związane z IQ rocznicą powstania 
Wielkiej Rumunji. O świcie 21 wy- 
strżałów armatnich ogłosiło początek 
uroczystego dnia. Od godz. 7 rano 
tłamy publiczności przepełniały ulice 
Bukaresztu. Zgotowano entuzjastycz- 

ną owację orszakowi, na którego 
czele jechał król Michał, królowa 
Marja, księżna Helena, książę re- 
gent Mikołaj, patrjarcha Miron i re- 
gent Buzdugan. Orszak przybył do 
katedry, gdzie zostało odprawione 
uroczyste nabożeństwo. W katedrze 
obecni byli również premjer Maniu, 
przewodniczący izby i senatu, byli 
premjerowie, rząd in corpore, ciało 
dyplomatyczne i szereg wyższych 
urzędników. 

Po nabożeństwie odbyła się wiel- 
ka rewja wojskowa. Miasto jest nie” 
zwykle ożywione i wspaniale ude- 
korowane. Wieczorem w teatrze na” 
rodowym odbyło się uroczyste przed- 
stawienie, na którem obecna była 
królowa Marja i inni członkowie 
rodziny królewskiej, regencja, prem” 
jer, członkowie rządu i korpusu 
dyplomatycznego, a także przed- 
stawiciele władz cywilnych i woj- 
skowych. 

WARSZAWA, 10. V. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki 
peszę: 

Do Wysokiej Rady Regencyjnej 
królestwa rumuńskiego. Bukareszt. 
Z okazji narodowego święta rumuń- 
skiego, które w tym roku zbiega 
się z obehodem 10-ej rocznicy szczę- 
śliwego zrealizowania aspiracyj na- 
rodu rumuńskiego, odtąd zjednoczo- 
nego w swej wielkiej ojczyźnie, 
przesyłam najgorętsze życzenia dla 
Jego Królewskiej Mości Króla Mi- 
chała, rodziny królewskiej, Rady 
Regencyjnej i dla całego zaprzyja- 
źnionego i sprzymierzonego króle- 
stwa. 

Sprawa b. pós. Ozolsa, 
RYGA, 10.V. (Pat). Jak komuni- 

kują, centrum demokratyczne, któ- 
rego wybitnym członkiem jest były 
poseł w Moskwie Ozols, dążyć bę- 
dzie, ażeby sprawa bagażu Ozolsa 
była przedyskutowana na sejmowej 
komisji spraw zagranicznych. P0z0- 
stałe grupy koalicyjne żądają jed- 
nak oddania Ozolsa pod sąd. 

przesłał następującą de- . 
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Echa krwawego zamachu na Woldemarasa. 
Pogłoski o aresztowaniu sprawcy. 

KOWNO, 10. V. Wczoraj w Kownie rozeszła się niesprawdzona 
pogłoska o schwytaniu jednego ze sprawców zamachu na Woldemarasa. 
Źródłem tej pogłoski było następujące wydarzenie. Litewska straż po- 
graniczna zauważyła w lesie, w pobliżu Koszedar grupę mężczyzn, któ- 
rzy zdążali w kierunku granicy Polski. Na wezwanie straży pogranicz- 
nej meżczyźni ci nie zatrzymali się, lecz zaczęli uciekać, ostrzeliwując 
się i rzucając granaty. Podczas walki ranny został jeden z uciekających, 
którego towarzysze pozostawili w lesie. Policja odstawiła rannego pod 
silną eskortą do Kowna, gdzie go umieszczono w szpitalu. Jest to stu- 
dent wydziału technicznego uniwersytetu kowieńskiego, nazwiskiem Wa- 
siljew, który podał się za członka partji socjalistów-rewolucjonistów. 
Powyższe wydarzenie stało się źródłem wersji o aresztowaniu jednego 
z uczestników zamachu na Woldemarasa. Ile prawdy jest w tych po- 
głoskach — trudno narazie ustalić. 

BERLIN, +10,5. Pat. Kłajpedzka „Memeler Dampfboot* podaje z Kow- 
na szczegóły o aresztowaniu rzekomego uczestnika zamachu na Woldema- 
rasa. Według wiadomości tego dziennika, w pobliżu stacji Koszedary 
aresztowano rannego studenta wydziału technicznego uniwersytetu ko” 
wieńskiego nazwiskiem Wosilius, przy którym miano znależć broń i ma- 
terjał wybuchowy, przyczem stwierdzono, że aresztowany był ranny wsku- 
tek eksplozji granatu ręcznego. Wosilius rzekomo przyznał się do udzia- 
łu w zamachu. Miał on być znany policji kowieńskiej, jako skrajny rewo- 
lucjonista. 

BERLIN, 10. V. (Pat). Biuro Wolffa donosi z Kowna, że między are- 
sztowanymi w związku z zamachem na premjera Woldemarasa znajduje 
się osoba, której udział w zamachu — w/g doniesień litewskiej agencji 
telegraficznej — nie pozostawia żadnej wątpliwości. Ciężko ranny adopto- 
wany syn premjera Woldemarasa znajduje się na najlepszej drodze ku 
wyzdrowieniu. 

Dalsze rewelacje o zamachu. 
KOWNO, 10.V. Dziennik „Djena* podaje nową wersję, dotyczącą 

zamachu na Woldemarasa, według której zamach był dokonany według 
zgóry obmyślonego planu. Samochody zamachowców posuwały się tuż za 
samochodem premjera, a gdy automobil dyktatora zatrzymał się przed 
teatrem, zamachowcy zaczęli strzelać. Możliwem jest—pisze dziennik—że 
w zamachu brało udział wiele osób, ponieważ w miejscu wykonania za- 
machu znajdowało się wielu ludzi, którzy zachowali się tak, jakgdyby 
chcieli robić sztuczny tłok. 

Urzędówka domaga się zemsty. 
KOWNO 10.V (Pat). W związku z pogrzebem Gudinasa, jaki się od- 

był dziś „Liet. Aidas“ pisze: \ 
Dzisiaj wszyscyšmy winni oświadczyć, iż przeklęci niegodziwcy, wy- 

rodki swego narodu nie wezmą więcej ani jednej niewinnej ofiary. Za 
każde wyrwane z naszego środowiska życie ludzkie odpowiedzą swem 
życiem dziesiątki i setki zdrajców i żadnej łaski dla terorystów nie bę- 
dzie. lch krew, oczywiście nie zaleczy tych ran, które oni spowodowali. 

Lecz śmierć będzie gwarancją tego, że więcej niewinnych ofiar oni 
nie zażądają. | dzisiaj obstajemy przy swojem zdaniu, że inspiracja tero- 
rystycznych zamachów pochodzi z tamtej strony linji demarkacyjnej, gdzie 
zebrali się zdrajcy naszego narodu. Dla ludzi tych niema nic świętego. 
Lecz jak to będzie, gdy za ich przestępstwa wierni synowie Litwy zażą- 
dają i na nich kary? 

Następnie „Liet. Aidas“ pisze, že w Litwie są także ludzie, którzy 
negują teror i których rząd nie wini za ostatnie wypadki, lecz którzy po- 
cichu cieszą się. że niewygodny dla nich rząd otrzymał cios. Ci ludzie 
nigdy już Litwą rządzić nie będą. 

Pogrzeb por. Gudinasa. 
KOWNO, 10. V. Premjer Woldemaras dzisiaj wyjechał samochodem 

do Wejwer w eelu wzięcia udziału w pogrzebie zabitego por. Gudinasa. 

Pod sąd polowy. 
RYGA, 10.V (Pat). Jak donoszą z Kowna, dzisiaj w dalszym ciągu * 

dokonano aresztowań wśród członków stronnictw lewicowych. Według 

niepotwierdzonych pogłosek z pośród aresztowanych po zamachu na 

Woldemarasa, cztery osoby zostały przez sąd polowy skazane na śmierć 

i rozstrzelane. е 
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Sojusz bułgarsko-węgierski. 
. 4 

WIEDEŃ. 10.V. (Pat). Dzienniki donoszą z Białogrodu, że syn arcy- 

księcia Józefa Habsburga Józef-Franciszek przebywa obecnie w Sofji. „Po- 

litika" podaje, że wizyta arcyksięcia w Bułgarji uważana jest za oficjalną 

wizytę u posła węgierskiego w Solji, a poświęcona ma być rzekomo za- 

gadnieniu węgiersko-bułgarskich stosunków gospodarczych. Dziennik są- 

dzi, że arcyksiążę Józef-Franciszek ma zamiar zbadać możliwość zawarcia 
sojuszu buigarsko-węgierskiego. 

Wybory w Estonji. 
TALLIN, 10.V (Pat). W dniu jutrzejszym rozpoczynają się wybory 

do zgromadzenia narodowego. Aczkolwiek agitacja była dość silna, jed- 

nak zainteresowanie społeczeństwa jest mniejsze w porównaniu z po- 
przedniemi wyborami. 

Przed nowym polskim lotem przez Atlantyk. 

PARYŻ. 10.V. (Pat). Villacoublay nadesłano samolot, na którym lot- 

nicy polscy Kubala i Idzikowski dokonać mają lotu przez Atlantyk z Pa- 

ryża do Nowego Jorku. Po doprowadzeniu aparatu do stanu gotowości 

samolot odleciał do Istres, gdzie odbyły się próby silnika oraz startowania 

i lądowania. Samolot' powróci wkrótce do Villacoublay, a następnie wy- 

leci do le Bourget, skąd nastąpi odlot do Ameryki. 3 

Wiadomości z Kowna. 
Akademja w uniwersytecie li- 

tewskim, 
27-go b. m., w rocznicę zniesie- 

nia zakazu druków litewskich czcion- 
kami łacińskiemi, w wielkiej sali 
Uniwersytetu Litewskiego odbyła się 
uroczysta akademja, na którą przy- 
byli minister oświaty inż. Szakenis, 
szereg wybitnych działaczy litew- 
skich z tego okresu, profesorowie 
uniwersytetu oraz tłumy młodzieży 
akademickiej. 

Akademję o godz. '7 wiecz. zaga- 
ił rektor prof. Jodele, dzieląc się w 
przemówieniu wspomnieniami swe- 
mi z okresu zakazu druków litew- 
skich łacińskiemi czcionkami i kol- 
porterki ich z sąsiednich Prus. Na- 
ród litewski wykazał w tym czasie 
wielką odporność wobec zarządzeń 
zaborczej administracji rosyjskiej. 
Kończąc przemówienie, rektor  za- 
proponował uczcić przez powstanie 
pamięć zmarłych działaczy doby 
ówezesnej, poczem udzielił głosu 
prof. W. Birżysce. 

Prof. W. Birżyszka w odczycie 
swym poruszał szereg zagadnień z 
okresu zakazu druków litewskich, 
które obecnie dopiero w wyniku ba- 
dań mogą być wyjaśnione. 

Po prof. Birżysce zabrał głos ks. 
kan. J. Tumas, który w dłuższym 
odczycie zanalizował przyczyny i 
skutki tej „bolesnej operacji*, na 
ciele kultury litewskiej, którą chcia- 
no pozbawić charakteru zachodnio- 
europejskiego drogą przyszczepienia 
pierwiastków wschodnio - europej- 
skich, lub wręcz azjatyckich. 

Na zakończenie rektor prof. Jo- 
dele odczytał szereg nazwisk boiow- 
ników o wolność druku, przyczem 
zebrani urządzili obecnym na sali p. 
Bortkiewiczowej, dr. Griniusowi, dE 
Staugajtisowi, gen. Bułatowi, ks, Ta- 
masowi i in. burzliwą owację, nie- 
obecnym zaś uchwalono wysłać de- 
pesze gratulacyjne. 

Kary na 1-szomajowych 
manifestantów. 

KOWNO. 10.V, (Pat). Komendant 
miasta w drodze administracyjnej 
skazał 28 uczestników 1-majowych 
demonstracyj na areszt od jednego 
do trzech miesięcy z zamianą na 
grzywnę od 1000 do 3000 litėw. 

Ekshumacja zwłoki ś. p. 
por. Szałaga. 

WARSZAWA, 10.V. (Pat). Jak się 
dowiadujemy, zwłoki ś.p. por. Szała- 
sa, który zginął tragiczną śmiercią 
w czasie lądowania w Bagdadzie sa- 
molotu Warszawa — Bagdad, z0- 
stały ekshumowane 5-go maja r. b. 
W dniu dzisiejszym będą one prze- 
wiezione przez Syrję i Palestynę do 
Beyrouth i zostaną załadowane na 
statek Alesia, który przywiezie je 
do Constanzy. Nadejścia zwłok do 
Polski należy się spodziewać około 
20 — 28 maja. 

Zawody tenisowe, 
WARSZAWA, 10.V (Pat). Na roz- 

poczęte w dniu dzisiejszym zawo- 
dy tenisowe w rozgrywce o puhar 
Davisa Między Anglją, a Polską przy- 
było liczne grono wybitnych osobi- 
stości, między innemi p. prem. Swi- 
talski, min. Zaleski, min. Matuszew- 
ski, komendant miasta Wieniawa- 
Dłagoszowski, radca Szumlakowski 
oraz wielu członków korpusu dyplo- 
matycznego. Trybuny wypełnione 
były. tłamnie przybyłą publicznością. 
W pierwszej rozgrywce między Au- 
stinem (Anglja), a Tarnowskim (Pol- 
ska) zwyciężył Austin w stosiinku 
6:1, 6:1, 6:1. W następnej parze Hug- 
hes spotkał się z Maksem  Stolaro- 
wem, którego zwyciężył w stosun- 
ku 7:5, 6:1, 6:2. 

2 pobytu ekipy polskiej w Rzymie. 
RZYM, 10. V.(Pat.) Oficerowie, 

biorący udział w konkursach hip- 
picznych byli w środę przy- 
jęci przez włoskiego ministra wojny 
obiadem, w czasie którego płk. Za- 
horski w imieniu wszystkich ekip 
wygłosił w języku włoskim prze- 
mówienie na cześć ltalji, co zostało 
przyjęte gorącym aplauzem. W dniu 
wczorajszym oficerowie polscy w 
obecności władz wojskowych i pu- 
bliczności złożyli wspaniały wieniec 
na grobie Nieznanego Žolnierza. 

Dr. A. LIBO 
choroby USZU, GARDŁA i NOSA, 

powrócił i wznowił 
przyjęcia chorych. Zawalna 22. 
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Pyrrhusowe zwycięstwo. 
Nie było chyba walnego zebra- 

nia Bratniej Pomocy U. S. B., ktė- 

rego obrady cechowalby tak rozpacz- 
liwie niski poziom, jakim się ozna- 

czyło ostatnie, w ubiegły czwartek. 

Jest to tem groźniejsze zjawisko, ze 

zebranie owo było wyjątkowo licz- 

ne, jak żadne z dotychczasowych 

(900 osób, bez mała) i jeśliby miarę 

tego poziomu stosować do ogółu 

młodzieży akademickiej U. S. B., 
możnaby niezbyt pochlebną o niej 

tworzyć opinję. Miarą objektywizmu 

słów naszych jest oświadczenie obec- 

nego w ciągu całego zebrania prof. 
Pigonia, po jego zakończeniu, iż z 
miesmakiem opuszcza salę obrad, 

Istotnie, bowiem, przedziwne the- 

atrum, jakie urządziła wczoraj ną tej 

sali z niemałym wysiłkiem t. zw. 

„młodzież wszechpolska* mogło na- 

pawać nawet tak bliskiego jej ideowo 
człowieka jak rektor prof. Pigoń, 

najwyższym niesmakiem. Zaiste żle 

już jest, widocznie bardzo źle, pod 

każdym względem z ta młodzieżą 

skoro takich się ima metod i środ- 

ków walki dla osiągnięcia tak pro- 

blematycznego  „zwycięstwa* jak 

ostatnie. 
Nie było bowiem broni dość ob- 

rzydliwej, którejby nie użyła ona w 
czwartkowej batalji a nawet i przed 
nią. Nie cofnięto się nawet przed 
kłamstwem, zarzucając jednemu z 
czołowych przedstawicieli strony 
przeciwnej, w pełnej fałszów odez- 
wie, rzeczy, mające go zdyskredyto- 

wać w oczach niezbyt orjentującej 

w tych sprawach szarej masy aka- 
demickiej, rzekomo zawarte w nie- 
których, przecież zgoła niedwuznacz- 
nych enuncjacjach tego kolegi, a w 
rzeczywistości wcale tam nie istnie- 

jące. 
Nie było dość ordynarnej dema- 

gogji, na którąby nie pozwolili so- 
bie ci wcale nie przebierający w 
środkach obiecujący młodzieńcy, 
mobilizujący wszystkich (marsz kle- 
ryków na salę parami) i wszystko 
z gorliwością, doprawdy, wzniesienia 
do bardziej szlachetnego poziomu 
(duży dystans...) wymagającą; otwar- 
to wszelkich możliwych i niemożli- 
wych środków walki arsenał połi- 
tyczny. Asumpt do tego dał wnio- 
sek kolegów Białorusinów, Litwinów 
i Ukraińców o usunięcie słowa „pol- 
skiej” Zz nazwy stowarzyszenia 
(„Bratnia Pomoc Polskiej Młodz. 
Akad.“) z tej racji, że do niego 
nietylko polska ale i innej narodo- 
wości młodzież należy. Wniosek 
według nas zupełnie nadający się 
do dyskusji z wysłuchaniem wnio- 
skodawców, ich racyj, ich przesła- 
nek, do takiego czy innego prze- 
głosowania, jednem słowem potrak- 
towania tembardziej dżentelmeń- 
skiego, im mniejsza jest grupa 
tych co go złożyli poważnie i spo- 
kojnie, potraktowania w myśl daw- 
nych tradycyj wspaniałego współ- 
życia tak różnych narodowości w 
dawnej Rzeczypospolitej a na tej zie- 
mi w szczególności. 

Niestety zbyt wiele brakuje i ro- 
zumu i szlachetności niedowarzo- 
nym krzykaczom ze wspomnianego 
odłamu młodzieży na naszym (nie 
tylko, zresztą) terenie uniwersy- 
teckim, aby to to mogli zrozumieć. 
Z całą swobodą przeto dali folgę 
swemu zoologicznemu  naćjonaliz- 
mowi—szowinizmowi w jego jaknaj- 
jaskrawszej  najdemagogiczniejszej 
formie, biorąc sobie w sukurs fakty 
nieraz bardzo odległe. Szczególnie 
się w tem „odznaczył” student z Po- 
znania niejaki Kłoniecki czy Kło- 
necki. Ze swadą typowego przed- 
wyborczego agitatora (w najlich- 
szym gatunku) przewlekłej (blisko 
godzinej) krzykliwej i pełnej śmiesz- 
nego patosu mowie wyzionął nie- 
prawdopodobny stek nonsensów i 
morze nienawiści do niepolskich 
obywateli naszego państwa, czem 

wywołał niebywałe podniecenie na 
sali, wznosząc jego napięcie do nie- 
znanej chyba jeszcze na zebraniach 
Br. Pomocy -— wysokości. Używał 
przytem niedopuszczalnie _jaskra- 
wyeh zwrotów i wyrażeń Zdumie- 
wać się należy, że wysłuchujący 
tych nonsensów, zgoła szkodliwych; 
destrukcyjnych bzdur, rektor prof 

Rumunja w pierwszem 
dziesięcioleciu swego 

zjednoczenia. 
Dnia 10 maja cały naród rumuń- 

ski obchodzi uroczyście dziesięcio- 
lecie zjednoczenia wszystkich dziel- 
nie rumuńskich w granicach obec- 
nego królestwa, t.zw. „Romania Ma- 
re“, czyli Wielkiej Rumunii. 

W związku z tem nie od rzeczy 
będzie przyjrzeć się nieco bliżej bi- 
lansowi pracy twórczej, wykonanej 
przez naród rumuński we wszystkich 
dziedzinach jego życia publicznego 
od dnia zjednoczenia do chwili o- 
becnej. 

Kiedy przed dziesięciu łaty dosz- 
ło do zjednoczenia wszystkich ziem 
rumuńskich, królestwo rumuńskie 
miało za sobą długotrwałą wojnę, 
z której wprawdzie wyszło zwycię- 
sko, ale kosztem bardzo wielkich 
strat. Wystarczy przypomnieć, że 
ludność starej Rumunji zmniejszyła 
się w wyniku wojny światowej o 
10 proc. 

rzekł, 

Pigoń (blisko godzinę) nie przerwał 
ich toku, pozwalając mówcy je od- 
kończyć, mimo burzy, jaką one wy- 
woływały wśród zebranych. Dopiero 
potem zabrał głos w formie dość 
łagódnego upomnienia, Coprawda 
powinien byłto uczynić przewodni- 
czący, ten jednak był nadto nie- 
dwuznacznie stronniczy, by mógł się 
zdobyć choćby na upomnienie mów- 
cy ze swego obozu. 

Uczyniliby to wreszcie sami słu- 
chacze, wszyscy bez wyjątku (albo 
z b. małymi), opuszczając salę, gdy- 
by... gdyby nie w swojej, niestety 
mniejszej części tylko—ale w całości 
byli na wyższym poziomie umysło- 
wym. 

Tymczasem w rezultacie, zamiast 
tego nie pozwolono wypowiedzieć 
się należycie wnioskodawcom, inkry- 
minując im a priori intencje, o które 
ich trudno nawet posądzič i przy- 
jęto wniosek p. Turły łączący w 
jedno, wniosek kolegów Bialorusi- 
nów, Litwinów i Ukraińców z wnios” 
kiem zupełnie odrębnym p. Dem- 
bińskiego odpowiadającym na po- 
przedni wyjaśnieniem, że słowo 
„Polskiej* nie powinno nikomu prze* 
szkadzać, gdyż należy je traktować 
w znaczeniu państwowem a nie na” 
rodowościowem specyficznie. Prze- 
szedł zatem wniosek rzeczonego 
p. Turły o całkowitem zdjęciu z 
porządku obrad wniosku kolegów 
nie-Połaków, wraz z kompromiso- 
wym wnioskiem kol. Dembińskiego, 
bez dyskusji i głosowania nad nimi. 

Dalszy ciąg zebrania był na ta- 
kimże poziomie. Było ono nieby- 
wale—jak na dotychczasowe stosun* 
ki na wileńskim terenie akademic- 
kim, burzliwe. Szczególnie nieparla” 
mentarnie zachowywała rozzuchwa- 
lona do ostatecznych granic patrze” 
niem przez szpary na jej wybryki, 
tak wyraźnie i ciągle stojącego po jej 
stronie przewodniczącego Litwińskie- 
go, młodzież wszechpolska. Doszło 
do takich ekscesów jak atakowanie 
trybuny przez uzbrojonych w laski 
wszechpolaków. Szczególnie tu był 
„odważny reporter „Expresu' (zwra” 
camy nań uwagę p. Latoura) ciągle 
manifestujący swoje  proendeckie 
sympatje. Nie zwracano przytem žad- 
nej uwagi na obecność przedstawi 
ciela Senatu. 

Po takiem „przygotowaniu“ i 
przy takim braku orjentowania się 
w meritum spraw u dużej części 
zebranych przystąpiono do wyborów. 
Wyszedł z nich w komplecie niemal 
dotychczasowy zarząd z p.Babickim 
na czele, mimo całego swego niedo- 
łęstwa, którem zdołał się wykazać 
w poprzedniej kadencji, mimo zlik- 
widowania szeregu ważnych agend 
Br. Pomocy, jak np. sekcja zaopa- 
trzenia (pomoc w naturze—odzież), 
sekcja pośrednictwa pracy (na „wy- 
marciu“), sekcja podręczników (dt- 
to), kolacje w „Ognisku”, etc., mimo 
kompromitujących wydatków na nad- 
mierne dyjety i pożyczki dla człon- 
ków swoich (zarządu!) etc., etc. 
„„gŃroplą (wcale „pokażną" zresztą), 
która przepełniła nawet puhar cier- 
pliwości p. prof. Pigonia, że, jak już 
to wspomnieliśmy na wstępie, o- 

iż wychodzi „z niesmakiem 
z zebrania" była sprawa fałszów 
zawartych w odezwie „Międzykur- 
sowej komisji medyków", omówio- 
nych już powyżej. Sprawa mimo 
swej jasności, nierozstrzygnięta przez 
ogólne zebranie, które w swojej 
większości nie potrafiło nawet zażą- 
dać od owej anonimowo podpisanej 
„komisji“ ujawnienia publicznego 
nazwisk swych członków, aby skrzy- 
wdzony przez nich p Dembiński 
mógł ich pociągnąć do odpowiedzial- 
ności przed sądem koleżeńskim. 

Zebranie skończyło się o g. 2-ej 
w nocy. Ostatnim jego punktem 
było przyjęcie przez aklamację 
wniosku o zaproszenie na kuratora 
stowarzyszenia prof. Pigonia, który 
potem wygłosił wspomniane już 
przez nas parę razy przemówienie, 
pełne ubolewań nad niskim pozio- 
mem obrad, a zwłaszcza z powodu 
niesprawiedliwego _ potraktowania 
sprawy p. Dembińskiego. Przewodni- 
czący odpowiedział na nie bardzo 
bladem oświadczeniem postanowienia 

Po wojnie trzeba było przede- 
wszystkiem z wzmożoną energją 
przystąpić do odbudowy zniszczo- 
nych prowincyj. Trzeba było budo- 
wać drogi, mosty i koleje, trzeba 
było reorganizować pracę w kopal- 
niach nafty, straszliwie na skutek 
długotrwałej wojny zaniedbanych. 
Ale nie dość na tem; ręka w rękę 
z pracą nad odbudową zniszczonych 
warsztatów pracy, trzeba było z nie- 
mniejszym wysiłkiem pracować nad 
odbudową jedności duchowej po- 
między obywatelstwem poszczegėl- 
nych dzielnic, które przez długie 
wieki pozostawały pod wpływem 
odrębnych kultur i cywilizacyj. Bar- 
dzo doniosłe znaczenie dla pomyśl- 
nego rozwoju zjednoczonej Rumunii 
posiadał ponadto problem unifikacji 
administracji państwowej i przysto- 
sowania obowiązujących przepisów 
i rozporządzeń, godzących często- 
kroć w żywotne interesy narodu ru- 
muńskiego (np. w Siedmiogrodzie), 
do zmienionych warunków w nieza- 
leżnem, zjednoczonem państwie ru- 
muńskiem. 

Specjalną opieką otoczono w zje- 
dnoczonej Rumunji problem podnie- 

. oswobodzenia 

  

KORZE WDLEEŃSKI 

Memorjał Polski, Małej Ententy i Grecji 
W sprawie procedury mniejszościowej. 

(Tal. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Śmierć Joanny d'Arc. 
7 maja upłynęło pięćset lat od 

Orleanu. Dzień ten 
w szeregu wzniosłych obchodów 
uczciła cała Francja, oddając w ten 
sposób hołd wodzowi armji oblężo- 
nej—Joannie d'Arc. 

Od chwili oswobodzenia Orlea- 
nu, nienawiść Anglików i Burgund- 
czyków do Dziewicy Orleańskiej 
wzrastała z każdym dniem i, gdy 
w pewnej potyczce Joanna dostała 
się do niewoli, nie ulegało wątpli- 
wości, że zemsta wrogów, za wzbu- 
dzony w sercach Francuzów entuz- 
jazm będzie straszna. W zamku w 
Rouen zasiadł pod przewodnictwem 
biskupa Cauchon sąd, który rozpo- 
czął wyczerpujące badania Dziewi- 
cy, aby zdobyć podstawę do okrut- 
nego wyroku. Akt oskarżenia, uło- 
żony na podstawie zeznań Joanny, 
przytaczał, jako najważniejsze, na- 
stępujące przewinienia oskarżonej: 
I) Joanna twierdzi, że widywała na 
własne oczy św. Michała Gabryela, 
Katarzynę i Małgorzatę w cielesnej 
postaci, 2) że św. Małgorzata i Ka- 
tarzyna obiecały jej raj. jeśli pozo- 
stanie nazawsze dziewicą, 3) że šwię- 
ci ustawicznie wspierali ją+dobremi 
radami i t. d. Na podstawie tych 
zarzutów sąd, złożony z 63 dokto- 
rów i uczonych, uznał ją za here- 
tyczkę i wyklętą oraz wydał ją 
władzy świeckiej, ta zaś, zwyczajem 
średniowiecznym, wydała na Joannę 
wyrok śmierci przez spalenie na 
stosie. 

Oto có pisze o ostatnich momen- 
tach jej życia jeden z sędziów, lsam- 
bert de la Pierre: „Joanna w ostat- 
nich chwilach mówiła rzeczy tak 
piękne, pobożne i katolickie, że 
wszyscy obecni (a było ich mnóst- 
wo), płakali rzewnemi łzami; nawet 
sam kardynał angielski i wielu in- 
nych Anglików nie mogło powstrzy- 
mać się od płaczu i wyrazów gorą- 
cego współczucia. Joanna zaś prosi- 
ła mnie, abym poszedł do kościoła 
i przyniósł jej stamtąd krzyż, który 
pragnęła mieć przed oczyma aż do 
momentu śmierci, mówiąc, że przez 
całe swe życie ustawicznie miała 
go przed sobą. Kiedy już otoczyły 
ją płomienie, wciąż jeszcze powta- 
rzała imię Jezusa i z płaczem wzy- 
wała na pomoc wszystkich świętych 
raju". 

Tak skonała Dziewica, którą ko- 
ściół katolicki zaliczył w poczet 
świętych. 

  

Głos estoński o taktowności na- 
szych władz granicznych. 

Z Tallina piszą, iż w poczytnym 
dzienniku estońskim  „Waba Maa“ 
pojawiła się w ostatnich dniach 
kwietnia rb. korespondencja pod- 
kreślająca z wielkiem uznaniem funk- 
cjonowanie polskich władz policyj- 
nych i celnych w Turmontach. 

Autor korespondencji stawia 
grzeczność i taktowność postępo- 
wania naszych władz granicznyc 
za wzór i kończy następującem zda- 
niem: „Elegancją swego ubioru i 
powagą zachowania się urzędnik 
polski działa orzeżwiająco na pod- 
różnego zmęczonego długą drogą i 
przez to podnosi w oczach pasaże- 
ra prestige swego kraju". 
RINDI TTT RES TDTEI 

załatwienia tej sprawy w sposób 
właściwy. 

Tak więc udało się p. Komarnic- 
kiemu uratować swoich pupilków. 
Nie wiele to im jednak pomoże. To 
ich „zwycięstwo” jest prawdziwie 
„pyrrhusowe“, ma już w sobie za- 
rodki bankructwa, osiągnięte jest 
bowiem środkami, bardzo dużo po- 
zostawiającemi do życzenia pod 
względem etycznym. A takie rzeczy 
nie uchodzą nikomu bezkarnie i 
prędzej czy póżniej się mszczą. 

8. Kl. 

    

| RESTAURACJA 
 POLONJA. 

| ul. Mickiewicza 11. 
ы iii i iii 

„Belgradzka Polityka“ ogłosiła 
treść memorjałów jak Polski, Grecji, 
Rumunii, Czechosłowacji i Jugosławii 
przedłożone Komitetowi. Trzech w 
Londynie w sprawie procedury 
mniejszościowej Rady Ligi Narodów. 

emorjały te przypominają, że pań- 
stwa, które podpisały traktaty o 
mniejszościach narodowych — same 
chciały zapewnić swym mniejszo- 
ściom równe prawa z innymi oby- 
watelami. Jednak istnieją wątpli- 
wości, iż traktaty te mogą być 
sprzeczne z zasadą równości między- 
państwowych. Oświadczenie sygna- 
tarjuszów traktatów o mniejszościach 
na konferencji pokojowej stwierdza, 
że zawarcie tych traktatów spowo- 
duje zagwarantowanie nienaruszal- 
ności terytorjalnej granic państw 
zainteresowanych przez wszystkie 
państwa sprzymierzone. Wiemy jed- 
nak, iż ta opinja nie została zreali- 
zowana w praktyce. 

Memorjały te występują prze- 
ciwko zmianie precedury mniejszo- 
ściowej, a projektowanej przez p. 
Stresemanna w Genewie, albowiem 
skargi mniejszości częstokroć wpły- 
wają z poza granic danego pań- 

stwa, a celem ich jest propaganda 
przeciwko temu państwu. Ochrona 
mniejszości jest w takich wypadkach 
tylko przejściem do agitacji i wy- 
"wołania niepokoju umysłów o sy- 
tuację polityczną. 

emorjaly wysuwają dalej nadu- 
žywanie skarg mniejszošciowych dla 
propagandy przeciwko państwom i 
stwierdzają, że może być zgóry 
przewidziane, iż Liga Narodów nie 
będzie nigdy tolerowała pogwałce- 
nia praw mniejszości i nie będzie 
dawała uprawiać krzywdy. 
Jednakże należy przypomnieć mniej- 

szościoma także tym,którzyniepokoją 
się o ich losy, że obowiązki mniejszości 
narodowych są równie święte, jak 
ich prawa. Mniejszość powinna być 
lojalna i w państwach, w których 
skład wchodzi, powinna wypełniać 
wszystkie zobowiązania. Wobec tego 
wymienione rządy stwierdzają, iż 
uważają się za upoważnione do 
sformułowania pewnych uwag, po- 
nieważ jest niezaprzeczonym faktem, 
iż sygnatarjusze traktatów mniejszo- 
ściowych posunęli się w zakresie 
ostatniej procedury poza swe zo- 
bowiązania traktatowe. 

Min. Zaleski w sprawie wojny i pokoju. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

„Agencja prasowa w Londynie „Anglo-Amerykan-Newspaper-Serwis" 
rospisała ankietę na temat „Wojna czy pokój”. 

Między innemi dał odpowiedź także min. spraw zagranicznych p. Za- 
leski. Brzmi ona jak następuje: 

Wszędzie na całym świecie mówi się o pokoju, gdyż ludzkość jest 
wymęczona wojną. Niema dzisiaj odosobnionych i wyodrębnionych herme- 
tycznie państw. Państwa nie ROA dzisiaj żyć tylko dla siebie, nie oglą- 
dając się na innych. Muszą o e dbać i starać się o to, by żyć z innymi 
na stopie przyjaznej. Wszystkie narody świata muszą dziś współżyć ze 
sobą. Z doświadczenia i przeżyć wojny światowej i kryzysu powojennego 
musi obecnie każdy polityk, każdy mąż stanu, każdy obywatel wyciągnąć 
ten nakaz. Musi pracować dla pokoju. Istnieje już dzisiaj szereg paktów, 
które zabezpieczają pokój, 
W naszych własnych rękach 

istnieją pakty Ligi Narodów i pakt Kelloga. 
spoczywają losy pokoju. : 

Echa demonstracyj komunistycznych w Berlinie. 
BERLIN, 10. V. (Pat). „Vossische Ztg.* zapowiada, że rząd Rzeszy 

za pośrednictwem swego ambasadora w Moskwie Dircksena zgłosi rf ręce 
rządu sowieckiego protest z powodu wrogich manifestacyj, zainscenizowa- 
nych na znak sympatji z berlińskimi demonstrantami komunistycznymi, 
w dniu 8-go maja przed gmachem niemieckiego konsulatu generalnego w 
Leningradzie. Krok rządu niemieckiego poprzedzony został zażaleniem, 
wniesionem przez niemieckiego konsula gen. na ręce szefa policji leningradz- 
kiej. Jak informuje pozatem „Vossische Ztg.*, w pochodzie ulicznym, któ- 
ry przeciągał obok gmacha niemieckiego konsulatu generalnego, brali 
udział również umundurowani żołnierze, a nawet policja lepingradzka, 
której orkiestra przygrywała do marszu uczestnikom demonstracji. Policja 
ograniczyła się jedynie do otoczenia gmachu konsulatu niemieckiego kor- 
donem celem niedopuszczenia do ewentualnego wtargniecia demonstran- 
tów do wnętrza. Wszystko wskazywać miało na to, iź władze sowiec- 
kie postarały się o to, aby manifestacje nie zostały zakłócone. 

Sprawy reparacyjne, 
PARYŻ, 10.V.(Pat). Na posiedzeniu komitetu rzeczozaaweów Oven Yong 

oświadczył, że na skutek porozumienia z dr. Schachtem, wobec zastrze- . 
żeń tego ostatniego, dotyczących zakomunikowania Stampowi zastrzeżeń 
niemieck., pragnie wprowadzić system raportu ogólnego. Yong ma nadzieję, 
że komitet będzie mógł przystąpić do rozpatrywania raportu we wtorek, 
przyczem wypowie się najpierw w sprawie zastrzeżeń niemieckich, na- 
stępnie w sprawie cyfr, wysuniętych przez Younga, 
repartycji rat rocznych. 

wreszcie w sprawie 

Katastrofy. 
PRAGA. 10.V. (Pat). Według nadeszłych tu w nocy wiadomości, na 

linji Praga—Rotterdam, obsługiwanej przez czeskie towarzystwo lotnicze, 
doszło koło Kassel do katastrofy lotniczej, w której ponieśli śmierć pilot, 
mechanik i jadący samolotem podróżny. Przyczyną katastrofy miała być 
burza. 

MORAWSKA OSTRAWA. 10.V. (Pat). W kopalni Barbara w Kar- 
winie zawalił się dziś w południe strop, zasypując 6 górników. Do godz. 
17 wydobyto 3 ciężko rannych. 

PODCZAS OBIADÓW 

  

Najchłodniejszy podczas upałów lokal! | 
= Doskonała kuchnia = 

—== Ceny b. przystępne = 
i KOLACYJ KONCERT. 

  

sienia poziomu gospodarczego i kul- 
turalnego kraju, który zarówno 
swym obszarem i położeniem, jak i 
olbrzymiemi, niewykorzystanemi do- 
tychczas należycie bogactwami na- 
turalnemi, zwrócić musiał na siebie 
baczną uwagę ze strony mocarstw 
zachodnio-europejskich. 

Zadania, przed "jakiemi stanął 
zjednoczony naród rumuński, były 
więc, jak widzimy, niełatwe, mimo 
to jednak wywiązała się z nich Ru- 
munja jaknajlepiej i w czasie sto- 
sunkowo krótszym, niż inne pań- 
stwa, które w podobnych znalazły 
się po wojnie warunkach. 

O ile chodzi o odbudowę sieci 
kolejowej, to wyniki prac na tem 
polu przedstawiają się wprost impo- 
nująco. ystarczy stwierdzić, że 
w ciągu pierwszych lat przedwojen- 
nych nietylko odbudowane zostały 
w Rumunji wszystkie zniszczone 
podczas wojny stare linje kolejowe, 
lecz wybudowano również cały sze- 
reg linij nowych, tworzących bez- 
pośrednie połączenie pomiędzy po- 
szczególnemi dzielnicami państwa, 
oraz pomiędzy głównymi ośrodkami 
wewnętrznymi z zagranicą. Ponadto 

  

wybudowano liczne linje lokalne. 
Jednym z najdonioślejszych czy- 

nów powojennych rządów rumun- 
skich było przeprowadzenie w kraju 
reformy rolnej. ludność wiejska, 
stanowiąca około 809/, ogólnejludno- 
ści rumuńskiej, otrzymała dzięki temu 
możność podniesienia swego dobro- 
bytu, a rozmaite zarządzenia na rżecz 
popierania rolnictwa przyczyniły się 
w świelkiej mierze do pomyślnego 
rozwoju rumńskiego gospodarstwa 
wiejskiego. W tym kierunku działal- 
ność rządu jest w dalszym ciągu 
intensywnie kontynuowana, wobec 
czego spodziewać się należy, że 
rozwój rolnictwa w Rumunji w naj- 
bliższej przyszłości poczyni nowe 
postępy. 

ównież w dziedzinie życia so- 
cjalnego zdziałała powojenna Ru- 
tnunja bardzo wiele. Dzięki przyję- 
ciu przez parlament całego szereg 
doniosłych ustaw społecznych, Ru- 
munja powojenna zbliżyła się pod 
wzgłędem swego ustawodawstwa 
socjalnego bardzo znacznie do państw 
zachodnio-europejskich. 

Praca kulturalna w zjednoczonej 
Rumunji stanowiła jedno z najważ- 

niejszych zadań czynników rządo- 
wych. Kto miał możność zwiedzić 
w latach ostatnich niektóre ošrod- 
ki rumuńskiego życia kulturalnego, 
wie najlepiej, jaki ogrom pracy na 
tem polu tutaj wykonano. Również 
na rozmaitych wystawach między- 
narodowych, w których * Rumunja 
zawsze brała udział, znależć można 
było w ubiegłem dziesięcioleciu licz- 
ne dowody pomyślnego rozwoju 
kulturalnego Rumuniji. 

W dziedzinie życia kościelnego 
skierowane były wysiłki miarodaj- 
nych czynników przedewszystkiem 
w kierunku uniezależnienia kościo- 
ła rumuńskiego od zagranicy. Pra- 
ca ta uwieńczona została zupełnem 

powodzeniem, którego wyrazem by- 
ło utworzenie samodzielnego rumuń- 
skiego patrjarchatu prawosławnego. 

śród problemów polityki wew- 
nętrznej, które w ubiegłem dziesię- 
cioleciu zostały w Rumunji z po- 
wodzeniem rozwiązane, pierwsze 
miejsce zajmuje uchwalenie nowej 
konstytucji oraz zmiana przepisów 
o następstwie tronu. 

Wielka pożyczka zagraniczna, 
którą Rumunja niedawno uzyskała, 
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Zabezpieczenie na wypadek bel 
robocia robotników, zatrudnie: 
nych przy eksploatacji lasów: 

W związku z decyzją komisji 
odwoławczej zarządu głównego fur” 
duszu bezrobocia, że robotnicy zat 
rudnieni w przemyśle leśnym przy 
t. zw. eksploatacji lasu nie podlega | 
ją obowiązkowi zabezpieczenia nt 
wypadek bezrobocia, Rada Naczel k 
na związków drzewnych w Polsce * 
nadesłała Wileńskiemu Związko 
Przemysłowców Leśnych  okėlnik: 
w którym wyjaśnia, że pod mianem | 
eksploatacji należy rozumieć czyn* 
ności związane z wyrębem i t. zw:| 
pierwotną obróbką drzewa, a mia” 
nowicie: ścinanie pnia, karczowanie: 

sadzenie drzew, obcinanie gałęzi | 
piłowanie na kloce, formowanie, piło” | | 
wanie bali na odpowiednią długość: | 
ładowanie i wogóle wszelką czyn: | 
ność dokonywaną bez zastosowania 
maszyn i przyrządów mechanicz* 
nych. 

Wszelka inna czynność należ 
do t. zw. wtórnej obróbki i robotni* 
cy przy tej obróbce zatrudnieni 
winni być zabezpieczeni na wypa”. 
dek bezrobocia. 

Wożnicy wynagradzani od prze: 
wozu, również nie podlegają temu. 
obowiązkowi, natomiast 
zatrudnieni przy przewozie drzewa 
na podstawie umowy najmu obo 
wiązkowi temu podlegają. (—) ; 

Otwarcie Wystawy w Sewilli. 
SEWILLA, 10.V, (Pat). Wczoraj 

w południe w obecności króla, przed* 
stawicieli rządu Zz gen. Primo de Ri- | 
vera ną czele, korpusu dyploma- 
tycznego, delegacji wszystkich re- | 
publik południowo - amerykańskich, | 
Portugalji, Włoch oraz olbrzymich | 
tłumów publiczności nastąpiło uro- || 
czyste otwarcie wystawy w Sewilli. 

„Tass* a kaczki dziennikarskie | 
„Słowa, 

MOSKWA, 10.V (Pat). Agencja | 
'Tass donosi na podstawie informa- 
cyj ze źródeł miarodajnych, że do- 
niesienie wileńskiego 
sprawie rzekomego układu, zawarte- 
go przez dowództwo K. O. P. istra- | 
ży granicznej sowieckiej w sprawie | 
współpracy przy ściganiu zbrodnia- 
rzy, uciekających przez granicę, nie | 

Zaden układ | 
nie został zawarty (przez K. O. P.i | 
odpowiada prawdzie. 

straż pograniczną sowiecką i nie 
istnieje między niemi żadne poro- | 

wzajemnej | 
ekstradycji osób, które przekroczyły y 
zumienie w sprawie 

granicę w sposób nielegalny. 

  

  

W tych dniach 

w kinie „HELIOS* 

POTOMEK DŽINGI!-CHAMA 
REZYTERJA PUDOWKINA 

  

Film, który wstrząsnął światem! 
Na taki film wyczekuje się latamil 
Cud techniki, gry i reżyserji! 1413 

  

  

ZAGRANICĘ 
DARMO i BEZ PASZPORTU 

wyjechać może każdy, kto kupi 
los LOTERJI Ligi Morskiej 
i Rzecznej za 3 zł., gdyż wśród 
tysięcy wygranych (automobile, 
łodzie motorowe etc.), znajdu- 
ją się wolne jazdy morzem do 

Kopenhagi i Sztokholmu.     Ciągnienie nieodw. 22 maja 
  

Giełda warszawska 2 dn. 10.V. в т 

WALUTY i DEWIZY: 
Belgja 123,81 —123,50 

Holandja 358,60—357,70 

Londyn 43,27—43,16 | 

Nowy Jork 8,90—8,88 
Рагуй 34,831/,—84,7- 
Praga 26,381/,—26,52 
Szwajcarja 171,76—171,33 

Wiedeń WAŻ 125,30—124.99 
Włochy : я 46,73—46,61 

Berlin w obr. nieof. ы 211,46 

umożliwi przeprowadzenie stabili- 
zacji waluty oraz przyczyni się w 
wielkiej mierze do celowego wyko- 
rzystania olbrzymich bogactw natu- | 
ralnych, które dotychczas leżały w 
Rumunji odłogiem. 

W dziedzinie polityki miedzyna- 
rodowej osiągnięty został w ciągu 
ubiegłego dziesięciolecia powszech- 
ny wzrost znaczenia Rumunji, jako 
czynnika konsolidacyjnego i poko” | 
jowego, opierającego się przedew- 
szystkiem o Małą Ententę, Polskę i 
mocarstwa zachodnie. 

Znaczenie Rumunji w dziedzinie 
konsolidacyj- || 

nej wzrosło zwłaszcza bardzo znacz” 
europejskiej polityki 

nie po ujawnieniu się licznych oz- 
nak dokonanej 
nętrznej, co obserwować można by- 
ło szczególnie po ostatniej zmianie 
rządu. Dzisiaj 
definitywnie po drodze skonsolido- 
wanego. normalnego rozwoju wew- — 
nętrznego, który doprowadzi naród „” 
rumuński niewątpliwie już w czasie 
niedalekim do pełnego rozkwitu we 
wszystkich dziedzinach jego życia 
publicznego. 

GRID 
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konsolidacji wew- 

Rumunja kroczy już | 
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- WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Pomysłowi kolporterzy bibuły komunistycznej. 

Podczas kontrolowania autobosu 
funkcjonarjusze policji państwowej 
w  Sudziałowie zatrzymali dwóch 
osobników niejakich Czerepoka i 
Pietrowicza, u których znaleziono 
większą ilość bibuły komunistycznej. 

Zjazd rady powiatowej B. 
Dnia 8 b. m. odbyło się w sali 

kina w Święcianach zgromadzenie 
przedstawicieli społeczeństwa i mę- 
żow zaufania z gmin całego powiatu 
pod przewodnictwem inż. St. Jan- 
kowskiego z N. Święcian. Obszerne 
przemówienie wygłosił pos. dr. St. 
Brokowski z Wilna, omawiając naj- 
ważniejsze zagadnienia polityczne 
doby obecnej, projekt naprawy Kon- 
stytucji, sytuację gospodarczą Pań- 
stwa i specjalnie Wileńszczyzny, oraz 
sprawę pomocy siewnej i dożywia- 
nia ludności głodującej. P. Fr. Kra- 
sicki uwypuklił sprawy społeczno- 

, gospodarcze powiatu. 
Zgromadzenie miało przebieg po: 

ważny i wyraziło swe zaufanie do 
Rządu i osoby Pana Marszałka Piłsud- 
skiego przez entuzjastyczne okrzyki 
na jego cześć. 

Po wiecu zebrała się w sali 
„Ogniska* konferencja 25 mężów 
zaufania pod przewodnictwem posła 
d-ra Brokowskiego. Na konferencji 
tej wyczerpująco przedyskutowano 
najpilniejsze sprawy i bolączki lud- 

Czerepok, jak stwierdzono, sprze- 
dawał po wsiach nasiona warzywne, 
owijając je w proklamacje komuni- 
styczne, co przez pewien czas ucho- 
dziło mu bezkarnie. 

B. W. R. w Święcianach. 
ności, jak np. opieka zdrowotna nad 
dziatwą szkolną, potrzeby szpitala 
pow. w Święcianach, który winien 
być rozszerzony do 50 łóżek; ko- 
nieczność przeprowadzenia wyborów 
do pow. Kasy Chorych; pożyczki 
z Banku Rolnego, komasację, stwo- 
rzenie celowego związku meljora- 
cyjnego; dostarczanie drzewa bu- 
dulcowego dla ludności, — wreszcie 
sprawę zbyt wysokiego wymiaru 
podatków i sposób ich pobierania. 

Do zarządu wybrano p.p. inż. St. 
Jankowskiego (prezes), Przewłockie- 
go z kół. roln. (w.-prezes); Fr. Kra- 
sickiego (sekretarz), M. Święcickiego, 
kier. szkoły (zast. sekr.), Rutkow- 
skiego, nacz. urz. poczt. (skarbnik), 
oraz, jako członków p.p. d-ra Orlic- 
kiego i Krajewskiego z Kasy Chor. 
ze Święcian i Dudańca, rolnika ze 
wira. 
Członkowie rady, po ustaleniu 

wytycznych dla dalszej pracy, roz- 
jechali się w dobrym nastroju, wyra- 
żając życzenie częstszych odwiedzin 
p. posła. ‚ 

  

SWIĘCIANY. 
Zawody strzeleckie. W niedzielę 

dnia 5 maja odbyły się w Konstan- 
tynowie pow. święciańskiego zawody 
w strzelaniu dla starszej młodzieży. 
Nagrody w imieniu Komitetu W. F. 
i P. W. rozdał starosta święciański. 
Zawody urządzone były przez po- 
sterunek P. P. w Konstantynowie. 

Po zawodach odbyło się zebra- 
nie organizacyjne Komitetu, który ̀ 
zajmie się przyjęciem w Konstanty- 
nowie uczestników marszu „Szlakiem 
Batorego". Prezesem tego Komitetu 
wybrany został ks. Jan Jaśkiewicz. 

Pod pociąg Nr. 707 na szlaku 
Ignalino — Dukszty rzucił się męż- 
czyzna, któremu koła wagonu zmiaż- 
dżyły głowę. Śmierć nastąpiła na- 
tychmiast. Jak ustalono jest to Józef 
Kupren, lat 67, mieszkaniec wsi 
Augustynowo. 

Zawalita się ściana w piętrowym 
domu murowanym Fejgi Żajdelowej 
przy ul. Nowoświęciańskiej. Ofiar 
w ludziach nie było. Lokatorów wy- 
siedlono, a przejście i przejazd obok 
domu zabezpieczono. 

DOKSZYCE. 
Uroczystość obchodu święta naro- 

dowego Konstytucji 3-go Maja wy- 
padła u nas imponująco dzięki ener- 
gicznym staraniom p. burmistrza 

i P. M. S. w Dokszycach. Drugiego 
maja wieczorem przeszedł ulicami 
bardzo efektownie iluminowanemi 
capstrzyk, w którym wzięło udział: 
wojsko, Strzelec, hufiec szkolny i 
ochotnicza straż pożarna. Na drugi 
dzień rano, po mszy celebrowanej 
przez ks. Cybulskiego i po przemó- 
"wieniu na rynku do zebranych miesz- 
kańców i delegacyj, odbyła się de- 
filada i pochód. 

W niedzielę po południu urzą- 
dzono zabawę ludową, wieczorem 
zaś zabawę taneczną w sali Domu 
Ludowego, którą Żydzi zbojkotowali, 
co z ubolewaniem należy zaznaczyć. 

— Z działalności Koła P. M. S. 
w Dokszycach. W sobotę 4-go maja 
odbyło się walne zebranie członków 
P.M.S. Po przyjęciu sprawozdania 
kasowego i z działalności zarządu, 
udzielono ustępującemu zarządowi 
absolutorjum. Przewodniczący zebra- 
nia p. Kochalski Wilhelm, podkreślił 
w kilku słowach owocną pracę pre- 
zesa pani Sachowiczowej, która po- 
święciła wiele trudu i pracy w orga- 
nizowaniu Domu Ludowego i bursy 
uczniowskiej dla biednej dziatwy. 

Do nowego zarządu weszli: p. Ko- 
chalski, prezes, p. Żegoła, wiceprezes, 
ks. Cybulski, p. Słowik, p. Urban, 
p. Czechowiczówna, p. Lemieszew- 

ska, p. Kolbuszowska i p. Cybulski. 
Wil. Kol. 

Budowa nowych dróg i mostów na terenie woj. wileńsk. 

Z przyznanego przez minister- 

stwo robót publicznych 2 i pół miljo- 

nowego kredytu zamierzone jest wy- 

konanie w biežącym roku budžeto- 

wym 1929/30 następujących robót 

drogowych i mostowych na terenie 

województwa wileńskiego: I) budo- 

wa państwowych dróg bitych_ Wil- 
no — Raduń i Wilno — Lida. Z po- 

wyższych dróg budowa drogi Wił- 

no—Raduń będzie ukończona do | 

września roku bieżącego. W. tym- 

samym terminie spodziewane jest 

ukończenie tej drogi na terenie wo- 

jewództwa nowogródzkiego i biało” 

stockiego, przez co zostanie osią” 
gnięte połączenie z Warszawą przez 
m. Grodno. Budowa drogi Wilno— 

Lida zamierzona jest na przestrzeni 

dalszych 5 kilometrów. Prócz tego 

zostaną wykonane ziemne roboty 
na przestrzeni między Korzyścią, a 

Jedliną, czyli na długości 5,4 klm. 

2) Z zapomóg roku bieżącego 

samorządom na budowę nowych 
dróg łącznie z zapomogami niewy- 
korzystanemi w roku ubiegłym bę- 
dą w dalszym ciągu budowane dro” 

gi bite: Wilno—Landwarów w pow. 
wileńsko-trockim, Prozoroki—Jazno 

w pow. dziśnieńskim —Widze—Rym" 
szany w pow. brasławskim i Smor- 

- gonie—Wilejka w pow. wilejskim i 
oszmiańskim. 

3) Przebudowa” jezdni na drogach 
państwowych polegać będzie na ka- 
pitalnej renowacji istniejących szos 
w przeważającej części na terenie 
powiatu wileńsko-trockiego. 

4) Budowa większych mostów 
na drogach państwowych "zostanie 

wykonana dla następujących objek- 
tów: a) most w Jaszunach pow. wi- 
leńsko-trockim przez rzekę Mere- 
czankę na drodze Wilno—Lida, roz” 
piętości 25 m. b. 

b) Most w Podbrodziu na drodze 
Podbrodzie—Święciany przez rzekę 
ejmianę, rozp. 41,28 m. b. most 

ten zamierzony jest jako jednoprzę- 
słowy na betonowych przyczółkach 
© kratownicy drewnianej systemu 
inż. Rochniewskiego. 

c) Most w Mołodecznie przez 
- rzekę Uszę na drodze Mołodeczno— 

Wilejka rozp. 34 m. b. 

_ 5) Budowa większych mostów 
samorządowych zamierzona jest jak 

następuje: 
a) most przez rzekę Dzisnę w 

Szarkowszczyżnie pow.  dziśnień- 

skim, rozp. 75,83 m. b. na drodze 
wojewódzkiej Duniłowicze——Pohost; 

b) most przez rzekę Drujkę w m. 
Drui, pow. brasławskiego rozp. 73,20 
m. b. na drodze wojewódzkiej Bras- 
ław—Druja. 

6) Roboty konserwacyjne pole- 
gać mają na konserwacji dróg i bu- 
dowie mniejszych mostów na wszy- 
stkich drogach państwowych, znaj- 
dujących się na terenie województwa. 

7) Budowa drogi Wilno— Widze 

zostanie rozpoczęta od m. Niemen- 
czyna i będzie prowadzona jedno- 
cześnie w powiatach wileńskim, 
święciańskim i brasławskim. 

Wspomniany na wstępie kredyt 
przyznany przez ministerstwo na 
r. 1929/30 wynosi 2.575.000 irozkła- 
da się jak następuje: na budowę 
nowych dróg państwowych 920.000, 
na zapomogi dla budowy dróg sa- 
morządowych 70.000, na przebudo- 
wę jeźdni na drogach państwowych 
50.000, na budowę większych mo- 
stów na drogach państwowych — 
243.000, na zapomogi samorządom 
dla budowy mostów samorządowych 
185.000, na konserwację dróg pań- 
stwowych 1.032.000. Kredyt nadzwy- 
czajny na budowę drogi brukowa- 
nej Wilno—Widze—75.000. 

RAZA OFLERPOEZZZZOE UZEZZOG RE REGON КОЫЕ 

Przed wyborami do wileńskiej 
liby Rzemieślniczej. 

2-go czerwca br. mają się odbyć 

wybory do wileńskiej Izby Rze- 
mieślniczej. W wyniku pertraktacyj 
pomiędzy Związkiem Cechów a Žy- 
dowskim Związkiem Rzemieślników 
nastąpiło porozumienie co do wysta- 
wienia wspólnej listy kandydatów. 
Wystawiona więc zostanie tylko 
jedna lista, wobec czego wszyscy 
kandydaci przejdą en bloc i wybo- 
rów wcale nie będzie. ; 

Do Rady Izby, która się składać 
będzie z 
Polaków i 7 Żydów. : 

Komisja porozumiewawcza mia- 
la pewne trudnošci z kandydatami 
z obwodów prowincjonalnych, gdyż 
chciały one mieć w Radzie przed- 
stawicieli, zamieszkałych na terenie 
ich obwodu. : : 

Ostatecznie jednak zgodzono się, 
że prawie wszyscy radni z małemi 
tylko wyjątkami będą wilnianami. (—) 

18 członków wejdzie 11- 

CORR 

Drugie spotkanie literatów ży- 
dowskich, 

Po wizycie literatów polskich 
w żydowskim Penclubie na Pohu- 
lance, nastąpiła rewizyta literatów 
żydowskich w murach pobernardyń- 
skich. Była to jedna z najciekaw- 
szych „śród* (odbyła się tym razem 
— we wtorek). Bywalcy ich dowie- 
dzieli się wielu rzeczy, dotychczas 
bardzo mało albo i zgoła sobie nie- 
znanych z dwóch ciekawych wielce 
referatów, wygłoszonych przez mi- 
łych gości, co niewątpliwie znacznie 
przyczyniło się do obalenia tego, bez- 
sensownego, chińskiego muru, do tej 
pory, pomiędzy ludnością polską i ży- 
owską w Wilnie stojącego. 
Zebranie zagaił p. Witold Hule- 

wicz, stwierdzając, że dla wyrażenia 
radości z powodu widzenia literatów 
żydowskich w tych murach, witając 
ich w imieniu Zw. zawodowego lite- 
ratów polskich, wystarczyłoby mu 
aż nadto powtórzenie tych miłych 
rzeczy, które literaci polscy usłyszeli 
w czasie swojej bytności w żydow- 
skim Penclubie, Przeszedłszy do 
omówienia znaczenia tych wizyt, pan 
Hulewicz stwierdził, że drugi wspól- 
ny wieczór literatów obu narodo- 
wości jest zapowiedzią zbliżenia tak- 
że na innych polach, albowiem zaw- 
sze zbliżenia się różnych narodo- 
wości zaznaczają się przedewszyst- 
kiem na polu kultury i sztuki. Bez 
porozumienia w tej dziedzinie trud- 
no myśleć o istotnem porozumieniu 
wogóle. 

. Skończywszy swoje przemówie- 
nie, p. Hulewicz oddał głos p. rekto- 
rowi prof. Zdziechowskiemu. Czci- 
godny mówca sięgnął do swoich 
wspomnień młodzieńczych, do cza- 
sów w których rozpętane nacjona- 
lizmy nie hulały, jak hulają dzisiaj. 

ówił o swoich bardzo przyjaznych 
stosunkach w gimnazjum mińskiem 
z kolegami Żydami. Było to zresztą 
ogólne, albowiem nie było wtedy je- 
szcze tego zadrażnienia nacjonali- 
stycznego, które niestety dziś w tych 
stosunkach istnieje, Wynikiem takie- 
go stanu jest ów dziwny mur, dzie- 
lący mieszkańców tego miasta Ży- 
dów i Polaków tak, że jedni o dru- 
gich niewiele (albo i nic zgoła) wie- 
dzą. Tyczy sięto zwłaszcza drugich. 
Przykładem tego jest np. fakt, który 
prof. Zdziechowski przytacza ze swo- 
ich doświadczeń, mianowicie, że o 
istnieniu znakomitej trupy teatralnej 
żydowskiej wileńskiej dowiedział się 
dopiero, spotkawszy ją w Krakowie. 
Jest nadzieja, że fakty takie nie bę- 
dą już się powtarzały. Ten wieczór 
powitać należy jako początek zmia- 
ny pod tym względem na lepsze, 
jako pierwsze kroki, po których na- 
stąpią liczne następne. 

Hauczne oklaski były odpowiedzią 
zebranych na obydwa przemówienia, 
poczem p. Max Eryk wygłosił refe- 
rat o literaturze żydowskiej, przebie- 
gając jej dzieje w krótkim zarysie 
od czasów biblijnych aż do ostatnich 
lat. Referat obfitował z natury rze- 
czy w szereg ciekawych danych z 
dziejów życia narodu żydowskiego 
wogóle. Podamy go w najbliższych 
dniach na innem miejscu. 

Po przerwie, wypełnionej rozmo- 
wą przy herbatce, p. Pinchas Kon 
odczytał swój referat o życiu kultu- 
ralnem ludności żydowskiej Wilna, 
wysłuchany z niemniejszem zainte- 
resowaniem przez zebranych. Po nim 
nastąpiła dyskusja, w której prele- 
genci odpowiadali na liczne pytania. 
Brali w niej udział: p.p. Helena Ro- 
mer, dyr. Rygiel i jeszcze parę osób. 
Dyr. Rygiel przemawiał dłużej nieco 
na temat wzorowej współpracy wza- 
jemnej pom. bibljoteką uniwersytec- 
ką a słynną bibljoteką żydowską 
im. Straszuna. 

Po wzajemnem wymienieniu paru 
miłych przemówień przez gości i go- 
spodarzy, zakończono tę „šrodę“ o 
godz. 23-ej. 

(sk). 

SPORT. 
Mistrzostwa lekkoatletyczne mło: 
dzików panów i pań Wil. 0.Z.L.A. 

W dniach 11 i 12 maja b. r. od- 
będą się w Wilnie na boisku sp. 6 
P. p. Lieg.  mistrzóstwa ókręgowe 
młodzików panów i pań według 
następującego planu: 

Dnia 11 maja -g. 16. 

Przedbiegi 100 mtr. panów, przed- 
biegi 50 mtr. pań, skok w dal pa- 
nów, pchnięcie kulą jednorącz pań, 
bieg 5000 mtr. panów, skok w dal 
pań, pchnięcie kułą jednorącz pa- 
nów, przedbiegi 200 mtr. pań, rzut 
oszczepem jednorącz pań, rzut dy- 
skiem jednorącz panów i rzut dy- 
skiem jednorącz i oburącz pań. 

Dnia 12 maja. 
Godzina 9 rano, finał 200 mtr. 

pań skok w wyż panów, bieg 1500 
mtr, panów, rzut oszczepem oburącz 

pan, bieg 110 mtr. przez „płotki 
przedbiegi panów, rzut dyskiem o- 
burącz panów, bieg 400 mtr. przed- 
biegi panów, pchnięcie kulą obu- 
rącz pań i panów, bieg 4X 100 mtr. 
panów. 

Godzina 17 finał biegu 100 mtr. 
panów, finał biegu 50 mtr. pań, 
skok w wyż pań, finał biegu 110 
mtr. przez płotki. panów, bieg 4X 75 
mtr. pań, rzut oszczepem jednorącz 

panów, finał biegu 400 mtr. panów, 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. S$. B. z dnia 10/V—1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w 761 
milimetrach 

Temperatura 
średnia į TS 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr 
przeważający 

Półpochmurno, pzelotnygdeszcz. 

Minimum: -- 12° С. 

Maximum: -- 239 C. 
Tendencja barometr.: Wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA PROZA 
— Uroczystości papieskie. Przy- 

ominamy, że uroczystości papies- 
ie z powodu 50-lecia kapłaństwa 

Ojca św. odbędą się dn. 12-go maja 
r. b. wedle programu: 

Nabożeństwo w Bazylice o godz. 
10 min. 15 0 godz, zaś 1 popołud- 
niu odbędą się dwie akademje: w 
sali Miejskiej i w sali „Reduta*, 

Bilety można nabywać w kasach 
wspomnianych sal w dniach dzi- 
siejszym i jutrzejszym. 

OSOBISTE 

— 1. E. ks. biskup Bandurski po- 
wrócił z uroczystości 41 suwalskie- 
go pułku piechoty, gdzie został od- 
znaczony pułkową odznaką, 

W dniu 9-go maja przyjął dele- 
gację 8 pułku saperów wileńskich 
na czele z dowódcą pułku, która 
wręczyła J. ks, biskupowi odznakę 
8 pułku saperów. ' 

W dniu 11-go maja wyjeżdża J. 
E. na uroczystości 10-lecia szkoły 
podchorążych dla podoficerów do 
Bydgoszczy, gdzie zabawi do 14-go 
maja, 
— Prezes okręgowego urzędu ziem- 

skiego w Wilnie :p. Stanisław Łą- 
czyński wyjechał w dniu 9-go b. m. 
do Warszawy w sprawach służbo- 
wych. 

— Bawi w Wilnie dziennikarz 
fcancuski Paul Ferdonnet dyrektor 
berlińskiego biura francuskiej prasy 
nacjonalistycznej, _ współpracownik 
Liberte i dzienników prowinojonal- 
nych.Dziennikarz francuski zwiedz ał 
miasto, zachwycając się jego położe- 
niem i zabytkami. 

URZĘDOWA 
— Przyjęcia u p. wojewody wi- 

ieńskiego. w dniu oz b. m. p. 
wojewoda wileński przyjął m. in. 
dyrektora Teatru Polskiego Fran- 
ciszka Rychłowskiego w sprawach 
teatralnych, dalej delegację Ligi 
Morskiej i Rzecznej w osobach dyr. 
Szwykowskiego,  Szumańskiego i 
starosty Radwańskiego w sprawie 
wyboru miejsca pod budowę schro- 
niska w Trokach, p. Jana Pawłow- 
skiego delegata Związku artystów 
scen polskich w sprawach teatral- 
nych, wreszcie przedstawiciela pism 
amerykańskich Almuniego, który zło- 
żył p. wojewodzie wizytę. 

ĄDMINISTRACYJNA 

— Kary na opieszałych właścicie- 
li domów. Na mocy zarządzenia sta- 
rosty grodzkiego ukarano kilku właś- 
cicieli domów, którzy w terminie 
wskązanym przez magistrat nie do- 
konali remontu swoich nieruchomoś- 
ci grzywnami w wysokości od 200 
do:1000 zł, zamianą na areszt od 
jednego do 3 tygodni, 

Ukaranym, na wykonanie re- 
montu zostały wyznaczone nowe 
krótkie terminy, po upływie których 
remont dokonany zostanie przez ma- 
gistrat na koszt właściciela domu w 
trybie postępowania przymusowego. 

MIEJSKA 

— Echa rzekomych zajść w ogro- 
dzie Bernardyńskim. Jak się dowia- 
dujemy, starosta grodzki zarządził 
przeprowadzenie dochodzenia celem 
ustalenia czy wypadki, podane w 
gazecie „Wilner Tog* z dnia 4 maja 
b. r.o rzekomem zajściu w ogro- 
dzie Berńardyńskim po zawodach 
bokserskich w dniu 3 maja r.'b. 
rzeczywiście miały miejsce. 

— Posiedzenie komisji ogrodowej. 
W poniedziałek 18 b. m. w lokalu 
magistratu m. Wilna odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji ogro- 
dowej poświęcone omówieniu spra- 
wy ogrodnictwa miejskiego. 

— Nowe przepisy w sprawie kre- 
dytów budewianych. Ze względu na 
ograniczone srodki kredytowe, które 
są w tej chwili do dyspozycji na 
akcję budowlano - mieszkaniową — 

į Południowo-zachodni, 

odnośne władze centralne wydały 
zarządzenia roztoczenia ścisłej Kon- 

troli nad pracą komitetu rozbudowy 
w tym kierunku, aby nie uchwalał 
wniosków do Banku Gospodarstwa 
Krajowego o przyznanie kredytów 
budującym, nie upewniwszy się uprze- 
dnio, że istnieją środki na zrealizo- 
NET TATSIA DI SET TO SS 

skok o tyczce panów, bieg 800 mtr. 
pań. 2 

Szatnia dla zawodniczek miešcič 
się będzie na przystani wiośl. A. Ч 

S-u dla zawodników w rejonie III 
aonu 6 p. p. Leg. | 

3 Zbiórka zawodników każdorazo- 
wo na godzinę przed zawodami. 

KRONIKA 
wanie tych wnioskėw, oraz by przy 
stawianiu odnośnych wniosków u- 
względniano przedewszystkiem wy- 
kończenia tych domów mieszkalnych, 
których budowa została już zaczęta 
Kay pomocy finansowej Banku Gosp. 

ajowego. 
— Nowa wytwórnia betonowa w 

pow. wileńsko-trockim. Wydział po- 
wiatowy sejmiku wileńsko-trockiego 
uchwalił poczynić kroki w państwo- 
wym Zakładzie Ubezpieczeń Wza- 
jemnych do zaciągnięcia pożyczki w 
wysokości 40.000 zł. na cele uru- 
chomienia dwóch wytwórń wyrobów 
betonowych na terenie powiatu, oraz 
na rozszerzenie istniejącej już wy- 
twórni w Solecznikach. 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata „Vilniaus Rytas“. 
Władze administracyjne zarządziły 
w dniu 8-go b. m. zajęcie nakładu 
czasopisma  litewskiege  „Vilniaus 
Rytas“ Xe 19 z datą 11-g0 maja za 
umieszczenie wiadomości p. t. „O 
szkolnictwie* oraz „Z Polski“, za- 
wierające cechy przestępstwa, prze- 
widzianego w art. 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
10.V 1927 r. o prawie prasowem. 

UNIWERSYTECKA 

— Błogosławieństwo Ojca Świę- 
tego dla Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego. Jako odpowiedź na telegram, 
wysłany do Qjca Swiętego przez J. 
M. rektora i dziekana wydziału teo- 
logicznego w imieniu całego grona 
profesorów Uniwersytetu Stefana 
Batorego, po odbytej dnia 5-go b. m. 
w auli kolumnowej akademji, otrzy- 
mał J. M. ks, rektor dr. Czesław 
Falkowski w dniu dzisiejszym tele- 
gram treści następującej: „Augustus 
Pontifex Fausta Professorum Vota 
Perlibenter Accipiens Apostolicam 
Benedictionem lmpertit Card. Gas- 
parri*. 

WQJSKOWA 

— Powinność wojskowa. 13-go bm. 
w szóstym dniu poboru do prżeglą- 
du mają się stawić wszyscy pobo- 
rowi rocznika 1908 z nazwiskami na 
literę G, zamieszkali na terenie I, II 
i Ill komisarjatów policji państwo- 
wej. \ 

Z KOLEI 

— Kobiety na wyższych stanowis- 
kach w kolejnictwie. W ministerstwie 
komunikacji mają być w najbliż- 
szych dniach zaangażowane kobie- 
ty na wyższe stanowiska w kolej- 
nictwie. Mówi się o pierwszej ko- 
biecie-naczelniku stacji, (—) 

DE. 
— Z kongresu pocztowego w War- 

szawie. W dniach 5, 617 b. m. 
obradował w Warszawie X kongres 
pracowników poczt telegrafów i te- 
lefonów. 

Obrady w pierwszym dniu za- 
szczycił swoją obecnością p. mini- 
ster Boerner, witany przez zgroma- 
dzonych hucznymi oklaskami. W 
przemówieniu powitalnem p. mini- 
ster apelował do zgromadzonych 
ażeby wytrwali na swych stanowi- 
skach służbowych, zaś w życiu za- 
wodowem życząc ażeby Związek 
pracowników P. T. i T. stał się po- 
tęgą i zjednoczył pod swymi sztan- 
arami wszystkich pracowników. 

Ze sprawozdania ustępującego 
zarządu głównego wynika, że orga- 
nizacja rozwija się pomyślnie. Ilo- 
stan członków na dzień | maja wy- 
nosi zgórą 17.000 członków, zaś 
majątek Związku 1.662.223 zł. 98 
gr. Zarząd ustępujący za swą owoc- 
ną pracę uzyskał podziękowanie. 

Okręg wileński na kongresie 
reprezentowany był przez 10 dele- 
gatów na. czele z prezesem okręgo- 
wym p. Ożdżyńskim. 

W nowym zarządzie głównymi 
Wilno uzyskało 2 mandaty. Wybra- 
nymi zostali pp. Markiewicz i Tom- 
czak. 

— Okręgowy zjazd delsgatow pra- 
cowników poczt i telegrafów. W 
dniach 12 i 13 b. m. odbędzie się 
w Wilnie okręgowy zjazd delegatów 
pracowników poczt, telegrafów i te- 
lefonów. W. zjezdzie tym weźmie 
udział 26 delegatów kół miejsco- 
wych z całego okręgu. 

Obrady poprzedzone będą uro- 
czystem nabożeństwem w kościołku 
pocztowem, oraz złożeniem wieńca 
na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Poczem w sali Chrześcijańskiego 
Domu Ludowego przy ulicy Metro- 
politalnej | odbędzie się wiec spra- 
wozdawczy z kongresu. 

Na zjeżdzie obecny będzie pre- 
zes zarządu głównego p. Stangre- 
ciak. 

ZĘ ZWIĄZKÓW 1 STOWARZYSZEŃ 

— Komisja organizacyjna Związku 
Sybiraków okręgu wileńskiego urzę- 
duje codziennie oprócz niedziel i 
świąt od godz. 18 do 20 w lokalu 
Z. O. W. przy ul. Uniwersyteckiej 
Nr 6—8. 

— Uroczystość otwarcia przysta- 
ni Wil. T. W. 2 czerwca nastąpi u- 
roczyste otwarcie przystani wileń- 
skiego Towarzystwa  wioślarskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Doroczne zebranie Pol. T-wa 
Krajoznawczego. W niedzielę, w dniu 
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12 V. odbędzie się w lokalu Gimna- 
zjum Miekiewicza (Dominikańska 3), 
doroczne walne zebranie oddziału 
wileńskiego polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. A 

osiedzenie, na które zarząd usil- 
nie zaprasza wszystkich swych człon- 
ków i sympatyków, rozpocznie się 
w pierwszym terminie o godz. 11 
m. 30, w drugim, niezależnie od 
liczby przybyłych członków — © 
godz. 12. 

— Ogėlne zgromadzenie komitetu 
wojew. L. 0. P. P. Zarząd komitetu 
woj. wileńskiego L. O. P. P. komu- 
nikuje, że doroczne sprawozdawcze 
ogólne zgromadzenie komite- 
tu wojewódzkiego wileńskiego L. O. 
P. P. odbędzie się dnia 12 maja r. 
b. o godzinie 12-tej w lokalu Spėi- 
dzielczego Banku dla Handlu i Rze- 
miosł w Wilnie przy ul. Mickiewi- 
cza Ne 7. 

Zgodnie z $ 1, art. 20 statutu 
L. 0. P. P. ogólnem zgromadzeniem 
jest zebranie delegatów komitetów 
powiatowych, oraz miejskich i kole- 
jowych z prawami powiatowych, 
zgodnie z $ 4, art. 17 ogólne zgro- 
madzenie jest prawomocne bez wzglę 
du na liczbę przybyłych delegatów. 

Goście są mile widziani. 

WYCIECZKI. 

— Wycieczka do Zielonych Jezior. 
W niedzielę dnia 12-go maja 1929 
r. urządza Polski Touring—Klub — 
oddział w Wilnie pierwszą wyciecz- 
kę do Zielonych Jezior. 

Odjazd autobusami z przed bra- 
my Targów Północnych punktualnie 
o godz. 9-tej i I|-tej rano. 

Powrót o godzinie 15-tej i 17-tej 
pop. 

Koszty przejazdu tam i z pow- 
rotem wyniosą zł. 4 od osoby dla 
członków Touring—Klubu zł. 3. 

Uwaga: Restauracja na miejscu 
jeszcze nie czynna—wycieczka od- 
będzie się tylko w razie odpowied- 
niej pogody. 

RÓŻNI 
— Wycieczka Polaków z Brazylji. 

W drugiej połowie bieżącego mie- 
siąca spodziewany jest przyjazd de 
Wilna wycieczki Polaków, zamiesz- 
kałych stale w Brazylji. 

NADESŁANE 
Dr. B. Edelman 

ordynuje, jak zwykle, 

w KRYNICY 
willa „URSZULA* obok Po 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (sa Pohuiance). 

„Wesele Fonsia*. Dziś po raz5-ty „We 
sełe Ponsia* z niezrównanym Fertnerem w 
postaci Mrozika. 

Początek o g. 20-ej. 
Jutro „Wesele Fonsia* po raz ost atn 

Bilety weześniej w „Orbisie* i od g. 17-e; 
w kasle teatru. 

— „Polka w Ameryce". Najbliższą no- 
wością Reduty będzie komedja Stanisława 
Kozłowskiego*p.t. „Polka w Ameryce* z go- 
ścinnym udziałem Antoniego Fertnera. 

Premjera we wtorek. dnia 14 bm. 

FRATR POLSKI (sala „Łutnia”) 
— Występy Marji Gorczyńskiej, Dzisiej 

8ze przedstawienie „Panienki z Dancigu“ 
wskutek wyjazda na dni parę Marji Gor- 
czyńskiej do Warszawy, rozpocznie się punk- 
tualnie o g. 7 m. 45 wieczorem, 

Nową serję występów znakomity nasz 
gość rozpoeznie we wtorek 14 bm. 

„Ža siedmioma górami" po cenach naj- 
nižszych“. Jutro w niedzielę o godz. 5-e; 
pp. po raz ostatni w sezonie ukaże się cza 
rodziejska bajka dla dzieci i młodzieży 
„Za Siedmioma Górami". 

— „W Kalejdoskopie“. Jutro w niedzielę, 
og. 8 m. 30 w. po raz drugi wystąpi ne 
rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej, Rewjx 
amatorska p. t. W Kalejdoskopie*, z swym 
świetnym programem przebojowym. 

Temże sam program powtórzony będzie 
w poniedziałek. 

— Popis bałetowy L' Sawinej- Dolskiej w 
Teatrze Polskim. W niedzielę 19-go maja © 
godz. 12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze 
Polskim popis baletowy L. Sawinej Dol 
skiej oraz jej uczenie. 

Bilety już są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

SOBOTA, dn. 11 maja 1929 r. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny 
15.30—16.20, Koncert życzeń z płyt gramof. 
16.20 — 16.52. Odczytanie programu dzien- 
nego. 16.25—16.50. „Kłopoty Oszmiańczuka*. 
16.50 —17.00. Komunikat Arcyklubu Akade- 
miekiego. 17.00—17.25. Trasm. z Warszawy. 
Odezyt dla maturzystów p. t: „O Polsce 
współczesnej*. 17.30 — 18.50. Transmisja z 
Reduty. Koncert komposytorski Kugenjusza 
Dziewulskiego. 18.50—19.10. Czytanka aktu- 
aina, Wyjątki z dzieł Stan. Szczepanow- 
skiego. 19.10—19.35 Transmisja z Warsza- 
wy: „Radjokranika“. 19.35 — 20.00. Program 
na dzień następny, komunikaty i sygnał 
czasu z Warszawy. 20.00—20.25. Odezyt p.t. 
„Język narodowy*. 20.25, Transm. z Warsz. 
Operetka „Ach ta wiosna* J. Straussa. Po 
operetce komunikty: P. A. T. polieyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna. 

1 

Zalecane przez Stację Doświadezalną 
w Bieniakoniach (Tyg. Roln. NrNr 11— 

12 z r. b.) 

Rychlik Trybańcki, 

Żółty Lochowa, 

poleca 

Findling, 

Sobieszyński, 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

Zwycięzca 

Wilno, ul. Zawalna 9, tel. 232. 
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Racjonalne zarządzenie. 
W związku z ciężkiem położe- 

niem ekonomicznem i gospodarczem 
ludności województwa wileńskiego, 
dotkniętej obecnie klęską nieuro- 
dzaju, p. wojewoda wileński wydał 
w dniu 8 maja r. b. okólne zarzą- 
dzenie do wszystkich mu podległych 
władz i urzędów, mające na celu 
ustalenie zasad polityki karno-admi- 
nistracyjnej i za podanie wytycznych 
jakiemi władze winny się kierować 
przy stosowaniu orzecznictwa. 

Wzmiankowane zarządzenie p. 
wojewody zaleca jak najszersze 
praktykowanie i stosowanie systemu 
upomnień za nieznaczne wykrocze- 
nia karno-administracyjne, stosowa- 
nie tej instytucji upomnień ma na 
względzie i te okoliczności, że 
znaczna liczba różnych ustaw, roz- 
porządzeń i okólników utrudnia 
zwłaszcza szerszym sferom ludności 
orjentowanie się w obowiązujących 
przepisach prawnych, wobec czego 
uprzednie upominanie winnych bę- 
dzie miało ważkie znaczenie peda- 
gogiczne, ušwiadamiąjąc obywateli 
czego czynić nie wolno, nie należy 

co stanowi wykroczenie. 
P. wojewoda zaleca dalej spowo- 

dowanie, aby wymierzanie kar ad- 

ministracyjnych w szczególności w 
trybie postępowania mandatowego 
(nakazy karne) w żadnym razie nie 
miało charakteru masowego, a po- 
siadało cechy akcji celowej, a przy 
tem niesamoistnej, lecz związanej 
z akcją prowadzoną na innych po- 
lach, tak przez władze administra- 
cyjne jak i czynniki społeczne, a 
mającej za zadanie osiągnięcie tego 
celu np. drogą propadandy, odczy- 
tów, akcji uświadamiania ludności 
it. d., biorąc zwłaszcza pod uwagę 
ciężkie materjalne i gospodarcze 
warunki ludności tutejszej, nawie- 
dzonej klęską nieurodzaju. 

Jednocześnie została zarządzona 
inspekcja działów karno-administra- 
cyjnych na terenie, a w szczególno- 
ści na obszarze powiatu wileńsko- 
trockiego. 

  

LISTY DO REDAKCJI. 
Do Pana 3 

Redaktora „Kurjera Wil.*w Wilnie, 
Niniejszem uprzejmie prosimy o 

łaskawe zamieszczenie w poczytnem 
swem piśmie sprostowania artykułu, 
Nr. 102 „Slowa“, pod tytułem „Ejs- 
montowicz a mienie Panstwowe“, w 
którem wyjaśniamy: 

1) Nieprawdą jest, 
którym pisze p. „K* 
stanowił własność kolei. 

Prawdą zaś jest, iż nawóz ten 
został przez nas zgromadzony na 
ogrody, przyznane nam z urzędu. 

2) Nieprawdą jest, że zawiadow- 
ca stacji bronił brania nawozu. 

Prawdą zaś jest, że zawiadowca 
stacji wobec nietaktownego i aro- 
ganckiego zachowania się zawia- 
dowcy odcinka drogowego Malano- 
wicza nie pozwolił działać w obrę- 

bie stacji bez uprzedniego porozu- 
mienia się z nim. 

3) Nieprawdą jest, że zawiadowca 
stacji groził postrzelaniem robotni- 

ków, biorących nawóz, broniąc bra- 
nia takowego. 

Prawdą zaś jest, że ci sami ro- 

botnicy przy dochodzeniu policyj- 
nem stwierdzili, iż nie widzieli broni 
palnej w ręku zawiadowcy stacji 
i że ostatni czynnego oporu w bra- 
niu nawozu nie stawiał. 

4) Nie prawdą jest jakoby zawia- 
dowca stacji dał lampę gazową po- 
trzebną przy naprawie mostu 
piero w dniu 21 kwietnia na skutek 
zarządzenia policji. 

Prawdą zaś jest, że lampa na 

prośbę zawiadowcy odcinka drogo- 

wego została wypożyczoną jeszcze 
w dniu 20 kwietnia t. j. w przed- 
dzień zajścia. 

Co się zaś tyczy rozrzucania na- 

wozu przez kierownika ruchu to 

ostatni rzeczywiście rozrzucał znaj- 

dujący się na jego ogrodzie zgro- 

madzony przez niegoż nawóz, mając 

na to zezwolenie kierującego robo- 

tami przy moście inż. Kapuścińskie- 

że nawóz, o 
w „Slowie“ 

do-/ 

ULEB РОМО КЕ 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Konferencja reparacyjna. 
PARYŻ, 10.V (Pat). Rzeczoznawcy państw wierzycieli zbiorą się dziś 

o godz. 15. Przewodniczący ven Young przedstawi powody opóźnienia 

opracowania memorandum przez delegację niemiecką. Dziś rano dr. 

Schacht odbył naradę z delegatem angielskim Stampem. 

Kanton się nie poddaje. 
KANTON, 10.V (Pat). Dnia 9 b. m. rano w pobliżu portu Macao 

wojska kantońskie rozpoczęły niespodziewanie ogień z karabinów maszy- 

nowych i samolotów w kierunku marynarki chińskiej, podejrzewanej o 

popieranie wojsk prowincji Kwang-Si . Walka trwała pół godziny, pozo- 

stawiając za sobą liczne ofiary. Flota chińska stanęła na kotwicy na wy: 

sokości Shamen w pobliżu kanonierek cudzoziemskich i kantońskich, które 

ją rozbroiły. W Kantonie ogłoszono stan wojenny. Znajduje się tam 7 cu- 

dzoziemskich okrętów wojennych. 

Centralny 
LONDYN, 10. 5. Centralna egze 

go wybrała najwyższą radę centralną 

rząd Chin. 
kutywa rządu narodowego chińskie- 

państwa złożoną z 34 członków, a 

marszałka Czan-Kai Szeka na prezydenta tej najwyższej rady centralnej. 

Czan-Kai-Szek zyskał przęz to stanowisko prezydenta Chin. Rząd Nanki- 

nu wysłał do gubernatora Kantonu gen. Li ultimatum, w którem żąda 

natychmiastowego rozwiązania rządu w Kantonie i poddania się rządowi 

centralnemu w Nankinie. Gen. Li, który ma do dyspozycji 10.000 žolnie- 

1zy, nie chce się poddać rozkazom N ankinu. 

nie jest potrzebny, gdyż przystą- 
piono do układania kopert z pod- 
kładów i szyn w celu przyśpiesze- 
nia otwarcia ruchu przez most i że 

do ukończenia tej czynności—użycie 
nawozu zostało wstrzymane. 

Z poważaniem 
A. Ejsmontowicz 

Zawiadowca stacji Nowodruck. 
J. Wilezynski 

Pom. Zawiad. stacji. 

Stacja Nowodruck 
dyr. wileńskiej. 

LIST OTWARTY. 
Do Kol. Demsińskiego Henryka. 

$ olegi, stawianych 
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wę w sprawie wyborów do Bratniej Pomo- 
cy, mam zaszczyt stwierdzić co następuje: 

1) Członkowie Komisji Międzykursowej 
obecni na zebraniu, głosu w sprawie 

zarzutów stawianych tejże komisji 
zabrać nie mogli, gdyż upoważnieni 
do tego nie byli. 

2) Upoważnionym do tego jestem tylko 
ja, jako przewodniczący Komisji Mię- 
dzykursowej. Niestety, w owym 
czasie z powodów odemnie niezależ- 
nych na zebraniu Br. Pomocy obec- 
nym już nie byłem- W każdej jednak 
chwili jestem gotów służyć Sz. Kele- 
dze wyczerpującemi wyjaśnieniami. 

Wilno, dn. 10 maja 1929 r. 

Jan Ludomir Kłoniecki, cant. med. 
Przewodn. Kom. Międzykursow. 

SIEWNIKI 
RZĘDOWE, RZUTOWE I DO 

  

Wyjazd min, Balodisa do 
Helsingforsu. 

RYGA, 10.V. (Pat). Wczoraj wie- 
ezorem wyjechał do Helsingforsu 
minister spraw zagranicznych Balo- 
dis. Ministrowi towarzyszył, szef 
wydziału państw bałtyckich mini- 
sterstwa spraw zagranicznych Mun- 
ters. 

Zaćmienie Słońca. 
BEDAN (Sumatra), 10.V (Pat). 

Zaćmienie słońca było widoczne za- 
ledwie przez kilka sekund, gdyż 
przeszkadzały obserwacjom ciężkie 
chmury. Ekspedycja holenderska 
wykonała całkowity swój program, 
wyraża ona jednak sceptycyzm co 
do naukowych wyników tych badań. 

Na wileńskim bruku. 
— Kradziež w f. „Philips“. Wczo- 

raj w nocy z biur firmy ze sprzę- 
tem radjowym „Philips*, mieszeżą- 
cej się przy ul. Mickiewicza 28 nie- 
wykryci sprawcy skradli z kasy 2 
tysiące złotych. Złodzieje mieli u- 
latwicne zadanie dzięki otwartym w 
tym domu z racji czynnego klubu 
drzwi frontowych, przez które weszli 
przez nikogo niezauważeni. 

— Sprzedał cudzy las. W mająt- 
ku Pośpieszka (pod Wilnem) jeden z 
tamtejszych służących sprzedał sa- 
mowolnie las należący do właścicie- 
la majątku Aleksandrowicza. Straty 
wynoszą 2 tys. zł. 

— Wypadek koło koszar. Podczas 
ćwiczeń w strzelaniu koło koszar 4p. 
ułanów został postrzelony w nogę 
Konstanty Adamowicz (Chocimska 
54). Rannego odwieziono do szpitala 
św. Jakóba. Adamowicz był zatrud- 
niony przy zbieraniu śmieci z po- 
blizkich pól. 

Zginął 19 letni uczeń fryzjerski 
Leon Biresto (Koszykowa 17), który 
przed paru dniami wyszedł do pracy 
i więcej nie wrócił. 

Nr. 107 1452) 

— Samobójstwo przez wypicie 
kac, octowej popełnił agronom z 
pod Opsy Konstanty Pfejfert. Od- 
wieziony do szpitala żydowskiego 
Pfejfert, nie ujawniając powodów sa- 
mobójstwa, zmarł. 

— Zbiegowisko komunistyczne przy 
ul. Niemieckiej. W ub. czwartek koło 
godz. 8-ej wieczorem grupa wyrost- 
ków utworzyła zbiegowisko na rogu 
ul. Niemieckiej i Żydowskiej. Po 
wzniesieniu kilku okrzyków komu- 
nistycznych rozrzucono odezwy o 
treści antypaństwowej. Przybyła 
wkrótce policja nikogo już nie za- 
stała, gdyż cała manifestacja trwała 
zaledwie parę minut. 

— 2а dobę wypadków zanotowa- 
no w mieście ogołem 122 w tem kra- 
dzieży 15 (2 wykryto) i protokółów 
administracyjnych — 60 i za opil- 
stwo —18 

  

TANIO 
najlepsze Farby, Pokost, Pędzle 
Szczotki i t.p. oraz farby och- 
ronne do mostów żelazn. i drew- 
nianych poleca 

SKŁAD FARB 

Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, Mickiewicza 35. 1400 2 
  

KAŻDE OGŁOSZENIE | 
SKUTECZNE JEST TYLKO 

KURJERZE WILEŃSKIM 

    

  

     

  

1] go, który, będąc na stacji, oświad- członkom K jł Międzyknrsowej studen- N ÓW S _ — Przejechana przez taksówkę . 

icie Li Morsk czył, żę zażądał ze stacji Woropa- tów AE je be; rg pufa rg zę pol 5 oz Nr. 106 została Anna Mikutowska 

Popierajc 1g6 orsKĄ jewo całej lory nawozu wobec cze- OOP To WSE 3: Sanie Zygmunt Nagrodzki "(W. Stefańska 33). Wypadek miał 

go będzie posiadał go w ilości do- 1929 r., jakoby byli tohórzami 1 wziąć nie yĘ Te al z 2 g| miejsce na placu Katedralnym. Szo- 

i Rzeczną! że narazie nawóz chcieli odpowiedzialności za wydaną odez- M LE ©1 fer taksówki — zbiegł, 
  statecznej, oraz 
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Szampański film o miłostkach 
"A s_a Ba Od dnia 8 do 12 maja M I 3 = 

AM Miejskie 1929 roku włącznie będzie S i d D a l i i awanturkach studenckich p | pod 

р kulturalno- oświatowe wyświetlany film: : 2 A a i s Wilnem 

SALA MIEJSKA Reżyserja: E. A. Griffith. W rolach głównych: RODZia ROCO я pokoje з utrzymaniem i elektrycznošcią. Table 

Oatrobramska 5. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: „WŁADCA OCEANU". 
    D'Hote. Zarząd w Wilnie ul. Dąbrowskiego 10 m. £ 

Helena Pietkiewiczowa. 2 
  — Najurodziwsza kobieta Włoch, słynna 
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NEDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. 

CNA PRENUMERATY: 
kaby — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, egłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za Wyraz. 

Dla peszakających pracy 30% zniżki, Za nnmer dowodowy 20 gr. 
zamaiejst owe. — 25% drożej. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

przyjmuje od godz. 12—2 ppeł. 
Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 

Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 1 7—9 wiecz. 

7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, II str, — 30 gr., 

za ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w namerach niedzielnych i 

za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sebie praw 
miesięcznie z odmoszeniem do domma lab przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 

Do tych cen dolicza się: 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

„Kurjer Włłeński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, teleton 3-40. 

  
o zmiany termina druku ogłoszeń. 

2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz, 5—7 wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Redaktor 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Drakarnia — mi, Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. ` 

II, IV, V, VI—35 gi, za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komuni- 

świątecznych—28% drożej, zagraniczne—100% drożej, | 
Oddział w Grednłe: ul. Bankowa 14 — 
——— min mm aa 

Redaktor odpowiedzialny Józet Jurkiewicn. _ 

  

  

  

     

   

    

   
    

   

        

   

     


