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Ci, co Wilna chcą naprawdę. 
W Kownie doszedłem do tego 

przekonania, że, poza oczywiście po- 

jedyńczemi jednostkami, które w ten 

czy inny sposób ujmują zagadnienie 

państwowości litewskiej, rzeczywistym 

wyrazicielem opinji dążącej do za- 

władnięcia Wilnem, jest tylko  partja 

tautininków i te grupy społeczne, 

które pod sztandarem ogólnej ideolo- 

gii przez tę partję propagowanej, o- 

becnie się jednoczą. 

Myślą przewodnią tych ludzi jest 

wielka Litwa, Litwa jako mocarstwo, 

może nawet jako imperjum. Są to 

zatem imperjaliści litewscy, którzy to 

wyznają zupełnie otwarcie. 

Tego rodzaju „Wielka Litwa“, 
która sięga daleko poza  etnogralicz- 
ne granice ludności mówiącej po li- 

tewsku, zbudowana być może jedynie 

na podstawie pretensji historycznych 
do terytorjów, które ongiś w skład 

Litwy wchodziły. W ten sposób przy- 

stępując do jej odbudowy należy się 

opierać całym ciężarem na historji i 

tradycjach dawnejgLitwy. Ponieważ, jak 

już zaznaczyliśmy, tautininki są jedy- 

ną na Litwie partją, która naprawdę 

myśli 6 odzyskaniu Wilna i odbudo- 

waniu wielkiej Litwy, przez to samo, 

są jedynymi w Kownie, dla których 

tradycje litewskie i wszystkie pamiątki 

j zabytki historyczne, nie są czczemi 

irazesami i eksponatami muzealnemi 

na pokaz dla cudzoziemców, ale bli- 

skiem ich sercu Świadectwem dawnej 

potęgi ojczyzny. Tego rodzaju ideo- 

logja zbliża tych ludzi do nas, do 

szlachty litewskiej, w niektórych zaś 

Szczegółach zupełnie się z naszemi 

poglądami pokrywa. 

W miejscu tem jednak należy po- 

stawić kropkę nad I i rozróżnić  czy- 

sto teoretyczną, głęboko pojętą i o- 
ogólnie skreśloną ideę, od praktycz- 

nych rządów partji tautininków w 60 

proc. tkwiących w trudnościach „STA- 

NU FAKTYCZNEGO" zarówno we- 

wnątrz kraju jak nazewnątrz. 
Idea ta wielkiej Litwy, o której 

wspomnieliśmy, sięga w rzeczywisto- 
ści o wiele dalej, niż to w oficjalnych 
enuncjacjach prżedstawicieli tautinin- 

' ków wypadało nam słyszeć. To zna- 
czy o wiele dalej poza granicę Wilna, 

Grodna, Oszmiany i t. d. Narazie 
konkretnie granice ekspansji tego wy- 

marzonego mocarstwa litewskiego nie 

‚ $а precyzowane dokładnie, przypu- 

szczalnie jednak wchodzić tu mają 

zarówno ziemie białoruskie, jak część 

dzisiejszej Łotwy, jak i część Prus 
Wschodnich. Państwo takie według 

projektów tych, opierało by się całym 

ciężarem o wielki fundament państwa 

polskiego, z którem Litwa, po odda- 

niu jej Wilna nie miałaby już we- 

dług tych pojęć żadnych spornych 

kwestyj i utrzymywałaby z Polską 

najbardziej przyjazne stosunki, koor- 
dynując z nią swą polityke zagra- 

niczną. Tu dochodzimy do punktu 
który jeszcze jaskrawiej różni po- 

jęcia tautininków od innych par- 
sji. litewskich: — Mianowicie myśl 

najbliższej współpracy z Polską 
powstać może jedynie w wypad- 
ku, O ile Litwa nie będzie się bała 

kultury polskiej. Tej kultury tautinin- 
ki się nie boją, w przeciwieństwie do 
innych stronnictw, których myśl pań- 
stwowa litewska wychodzi właśnie z 

założenia przedewszystkiem  odgro- 

dzenia się od kultury polskiej za 
wszelką cenę. Wobec tego* dają sie 
naprzykład słyszeć głosy z obozu 
dzisiejszej opozycji, że „lepiej nam z 

Niemcami czy Rosjanami, ale tylko 
nie z Polakami, bo z tamtej strony 
nie grozi wynarodowienie, a z tej 

grozi", Naturalną jednak jest rzeczą, 

źe to ostatnie założenie doprowa- 
dzić może jedynie do państwa w gra- 
nicach czysto etnograficznych, inaczej 
mówiąc do status quo dzisiejszej re- 
Publiki kowieńskiej. Natomiast pań- 
Stwo litewskich imperjalistów _pomy- 
Ślane konsekwentnie nie może się u- 
trzymać bez współpracy z Polską. 

Ciekawe jest jednak pytanie, dlaczego 
to tautininki nie boją się kultury 

pruskiej? Otóż w tym względzie, wyod- 

rębniając się z pośród ogółu nowego 

Społeczeństwa litewskiego, uważają, że 

przy odrodzeniu tradycyjnego państwa 
litewskiego siły twórcze zjednoczonej 
Litwy będą tak potężne, iż z tej 
swoistej sztuki i literatury, jaka wy- 
odrębniła bądź co bądź poetów pol- 

skich pochodzących z Litwy od reszty 

pisarzy polskich, —wyrośnie z czasem 

silna kultura już czysto litewska. 

Nie można też odmówić pewnej 

konsekwencji w ujmowaniu tej myśli 

przez: tych imperjalistow litewskich. 

Tak naprzykład odnoszą się oni z 

zupełną: pogardą i więcej bodaj 

niż niechęcią do Łotwy i Łoty- 
szów. 

Zrozumiałem jest, że Łotwie za- 

leży na utrzymaniu niepodległej 

Litwy i że boją się tam jak ognia 
imperializmu polskiego. _ Jednakże 

więcej jeszcze boją się oni imperja- 

lizmu litewskiego. Spotkałem się raz 

w Kownie z ciekawem zdarzeniem: 

Łotwie więcej zależy na utrzymaniu 

Wilna przy Polsce, niż samej Polsce. 

Potężna Litwa oparta podstawami o 

sojusz z Polską to koniec niepodleg- 

łości łotewskiej. Łotwa nie posiada 

tradycji państwowej samodzielności, 

Łotwa nie posiada wogóle żadnej 
tradycji, Łotwa to twór sztuczny i 

jako państwo egzystować może tylko 

w obecnych nienormalnych  warun- 

kach na Wschodzie Europy. Z chwilą 

powstania wielkiej Litwy ze stolicą w 

Wilnie, obecna republika łotewska 

wchłoniętą zostanie przez tę Litwę. 

To samo konsekwentne ujmowa- 
nie sprawy dotyczy problemu. biało- 

ruskiego. To, czego przez tyle lat nie 

mogli zrozumieć politycy litewscy gra- 
jący zawsze na stawkę białoruską, 

tworzący rozmaitych Łastowskich, po- 

pierający różne organizacje biało- 

ruskie na terenie Ziemi Wileńskiej, 

omal że nie ogłaszający, jeszcze tak 

niedawno, protestów przeciwko zlikwi- 

dowaniu „Hramady”* w Wileńszczyź- 

nie tego błędu, który popełniają 

dziś jeszcze wileńscy działacze litewscy 

solidaryzujący się z ruchem  biało- 

ruskim, już dziś w Kownie nie po- 

pełniają. Na podstawie tego co udało 

mi się słyszeć twierdzę, że rozumieją 

tam całkowicie niebezpieczeństwo tego 

sztucznego i w tak sz,bkim tempie 

rozrastającego się ruchu białoruskie- 

go, który przedewszystkiem godzi w 

ideę tego wymarzonego państwa litew- 

skiego. Otrzeźwienie to jednak przy- 

chodzi obecnie trochę zapóźno, a tro- 

chę jeszcze nie jest dostatecznie skry- 

stalizowane, ażeby już ze strony  li- 

tewskiej mogło wywołać jakieś kon- 

kretne posunięcia. Mam wrażenie, iż 

na ten czerwony Mińsk z jego różne- 
mi „Hramadami* i „kongresami  li- 

tewskiemi“ patrzą ci imperjaliści li- 

tewscy z przerażeniem, ale narazie nie 

wiedzą co. z nim począć mają. 

Wśród tych imperjalistów  litew- 

skich nie dość jasno sprecyzowane 

jest zdanie, że o zajęciu i utrzymaniu 

Wilna przez Litwę, bez jednoczesnego 

zdławienia czerwowego Mińska, mo- 
wy być nie może. A takie jednocze- 

sne zduszenie Mińska może być do- 

konane jedynie przy współdziałaniu 

Litwy z Polską, a to znowu teraz 

„nim Polska nie odda Wilna“ nie jest 

aktualne. 3 

„Czas“ pracuje przeciwko  zbliże- 

niu Polski z Litwą. Albo „czas”* to 
nasz sojusznik. Takie oto zdania sły- 
szeliśmy niejednokrotnie z Kowna 
wypowiadane. Tymczasem na tym Sa- 

mym „czasie“ spekuluje straszliwy 

imperjalizm białoruskiego radykalizmu, 
kierowany z Moskwy przez Mińsk, 

który nieomal z każdym dniem odda- 
la Litwę od jej ideału mocarstwo- 
wego... 

Przechodzimy tu w sierę tych błę- 

dów, które od szeregu lat uprawiała 
polityka zagraniczna Kowna konse- 

kwentnie, a obecnie za rządów tauti- 

ninków niekonsekwentnie. Bolszewi- 

ków nienawidzą w Kownie stokroć 

razy więcej niż Polaków. Niemców 

nieznoszą tacy imperjaliści litewscy 

żywiołowo. Doskonale rozumieją tam, 
kto zarabia i w jaki sposób i komu 

zależy najbardziej na podsycaniu kon- 

fliktu polsko-litewskiego. A _ jednak 
ich polityka w dalszym ciągu opiera 

się na tych dwuch wielkich czynni- 

kach z zachodu i wschodu. 

To, co mówiliśmy poprzednio o 
ideologji tej grupy, która dziś rządzi 

państwem, dotyczy jedynie siery czy- 

stej idei. Nie ma ona decydującego 

wpływu na kierunek polityki zagra- 

nicznej. W żadnej urzędowej enun- 

cjacji, w żadnym wywiadzie prasowym, 

ani w żadnym artykule urzędowego 

organu, nie znajdziemy ani słowa o 
pretensjach litewskich do Mińska czy 

Prus Wschodnich, o niechęci do Łot- 
wy czy O konieczności przeciwdziała- 

nia destrukcyjnego na ziemiach b. W. 

Ks. Litewskiego ruchu białoruskiego. 

Oficjalne pretensje p. Voldemarasa 

sięgają jedynie Wilna i Grodna. 

Zupełnie naprzykład nie po myśli 

wyżej wyłożonej ideologji tautinników 

jest taktyka wileńskich Litwinów, któ- 

rzy zacieśnili się w ciasnem kółku, 

stworzyli w Wiłnie coś nakształt ko- 

lonji, jaka równie dobrze istnieć mo- 
że w Berlinie czy Paryżu, którzy nie 

utrzymują żadnego kontaktu z tutej- 

szem społeczeństwem, którzy sprowa- 

dzają swą pracę do pobierania mię- 

sięcznych „poborów* z „centrali“ i 

łajania wszystkiego * co polskie, bez 

różnicy czy jest policjant sprowadzo- 

ny do Wilna z Galicji, czy « „Litwin 

mówiący po polsku”. A jednak nie 

widzimy żadnej zmiany, żadnego od- 

ruchu w kierunku. skorygowania tych 

błędów. Co my_ robić możemy?  mó- 
wią w.takich wypadkach. — | to jest 

racja. Kogo oni tu naprzykład przy- 
słać mogą; kto im będzie redagował 

pisma, tworzył organizacje, partje, 

kółka? — Brak im ludzi. 
Polityka zagraniczna idzie starą 

drogą, jakkolwiek duże w niej widzi- 
my zmiany. Widzimy jednak įedne- 
cześnie z jaką straszliwą trudnością 
daje się Kowno do tych zmian nakło- 
nić. Widzimy dziś trzeźwe przekona- 
nia, jasno sprecyzowane postulaty, 
ale jutro giną one gdzieś w ogólnej 

tali przestarzałych metod. - Tak jest 
—to jest brak ludzi, 

Okropny wydaje mi się brak lu- 
dzi w Kownie. Ludzi tych na palcach 

nieomal zliczyć można. Na wyższych 
stanowiskach spotykałem osoby, któ- 

re pracują razem z rządem, którzy u- 

ważają siebie za reprezentantów rzą- 
dzącej partji, a których pojęcia i 

myśli stanowią jakiś kłębek chaosu i 

sprzecznych nierozsądnych rozumowań 
Nieubłagana propaganda manjackiego 
szowinizmu szalejąca od 10 lat zro- 
biła swoje. Trzeba dziś całą psycho- 

logję nastawić w innym kierunku i 
trzeba przedewszystkiem lawirować. 
Prawdziwą ideę tej wielkiej Litwy ro- 
zumie zaledwie 20 prec. ludzi pracu- 
jących dziś w szeregach partji rzą- 
dzącej. 

Jeżeli jednym z « programowych 
punktów ideologji tautininków jest 
przyciągnięcie do współpracy pań- 
stwowo-twórczej wszystkich sił histo- 
rycznej Litwy niech to uczynią jak- 
najprędziej. Dlatego wydaje mi się 
wielkim błędem z ich stanowiskach 
popełnionym, to nienawiązanie sto- 
sunków z... Wilnem. Wzajemne poz. 
nanie i porozumienie prędzej dopro- 
wadzić może do uregulowania bo- 
lesnych kłótni, niż stawka na „CZAS%, 
na którym spekulują skutecznie jedy- 
nie nasi wspólni wrogowie. m. 
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Powrót min. Zaleskiego. 
WARSZAWA, 21. IV, PAT. Wczo- 

raj o godz. 15 min. 30 pociągiem 
wiedeńskim powrócił z Rzymu do 
Warszawy p. minister Zaleski wraz z 
małżonką. Na dworcu powitali mini- 
stra licznie zebrani przedstawiciele 
władz, korpusu dyplomatycznego 
oraz wyżsi urzędnicy M. S. Z. 

[o 

„dzenie trwało około 20 minut i zakończyło się przyję- 

"Pp. Hołówko i Tarnowski 

my, a mianowicie kwestja wileńska w obradach komisyj- 

„Sowieckiej, którą uważają za sprzymierzeńca przeciwko ekspansji włoskiej 
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Drugie posłedzenie przewodniczących 
Komisyj polskich i lifewskich w Berlinie. 

й BERLIN, 21.IV PAT. Dziś o godz. 4-ej ppoł. odbyło Jak zawsze minister Zaleski jest się w poselstwie polskiem drugie posiedzenie obustron- parizo powściągliwy,  objektywny 
nych przewodniczących trzech komisyj polsko-litewskich i ścisły, więc i teraz podkreśla, że 
utworzonych w wyniku konferencji w Królewcu. Posie- chodziło o „zacieśnienie istniejących 
dzeniu przewodniczył naczelnik wydz. wsch. MSZ. i 0d szeregu lat bardzo dobrych sto- 
przewodniczący ze strony polskiej pierwszej komisji dla $ynków z Włochami”, dalej, że „poli. 

: » „„ tyka Włoch i Polski idzie w tym sa- spraw bezpieczeństwa i odszk dowań p. Hołówko. Posie- km kierunku utrzymania” Nastęg. 
nie odpowiada minister na pogłoski, 
że wizyta ministra miała charakter 
nieprzyjazny dla Małej Ententy, ©- 
świadczeniem, że niepokój o stosunki 
z Małą Ententą nie może mieć miej- 
sca po tym wywiadzie, który on, mi- 
nister Zaleski złożył agencji Rado. 
Również dementuje minister pogłoskę 
jakoby Polska miała pośredniczyć 
pomiędzy Włochami i Francją. Czyta- 
my dalej w wywiadzie: 

„W sprawie pogłosek w prasie na te- 

mat rozmów z Mussolinim co do amery- 

kańskiego projektu paktu antywojennego, 
stwierdzam, że rząd amerykański zwrócił 

się do polskiego z projektem podpisania 
umów podobnych do tych, jakie już za- 

warte zostały przez Francję i rozesłane na- 
stępnie wszystkim  mocarstwom. Sprawa 

podpisania umów przez Połskę rozpatrywa- 

na jest obecnie przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych. Przeciw podpisaniu zasad- 
niczych przeszkód niema, może chodzi je- 

dynie o zastosowanie umów do specjałnych 

potrzeb Polski. O sprawie tei była mowa 

we Włoszech, przyczem uznaliśmy obu- 

stronnie pożyteczność podpisania tego ro- 

dzaju aktów przez większą liczbę państw". 

Jak widzimy, minister Zaleski swo- 
im wywiadem odejmuje swej rzym- 
skiej wizycie jakąkolwiek ostrość, 
czyni ją przyjemną dla wszystkich. Jest 
to metoda tego świetnego polityka, 
którego cechami jest spokój i rozwa 
ga. Min. Zaleski dlatego iest dosko- 
nałym naszej dyplomacji szefem szta- 
bu i pracuje tak właśnie bez efektów ze- 
wnętrznych, jak to robią szefowie szabu 
u boku wodzów genjalnych. Urzędo- 

» wy organ pałacu Briihlowskiego Aess 

Błogosławieństwo Papieża dla Prezydenia, Мар- па czasach odwiedził p. Mussoliniego 
szałka i dla rodziny Marszałka. Lista za działa uspakajająco: 

> si i byli w Rzymie p. Chamberlain i Pri- 
Minister Zaleski poda! następujący przebieg swej wizyty mo de Rivera i saski hr. Bethlen 

u Ojca Świętego: ! „i bulgarski pan Burow, p. Titulesko 
Ponieważ pewne nowe protokularne formalności stolicy z Rumunji, nasz pan Voldemaras, 

apostolskiej wymagały wizyty odrębnej, minister Zaleski musiał p. Michalokopulos i Tewtik Rudchi 
opuścić terytorjum dawnego paūstwa košcielnego, udając się na Bey. . 
przeciąg 24 godzin do Neapolu, poczem dopiero mógł złożyć Ze strony polskiej wyjaśniono 
wizytę w Watykanie. 40-minutowa audjencja u Papieża miała więc bardzo poważnie, że wizyta 
charakter nadzwyczaj serdeczny i była nowym dowodem do ia- Rzymie nikogo zasmucać nie powinna, 
kiego stopnia Papież interesuje się specialnie sprawami Polski. jest tylko konsekwencją  mocarstwo- 
Papież intormował się z wielką troskliwością o sprawach pol- wej polityki, którą Polska prowadzi. 
skich, przyczem udzielił błogosławieństwa dla Prezydenta Rze- : 1 
cžypospoliteį, : caleį Polski oraz Marszałka Piłsudskiego, Jego 

ao podejrzenia nadał snują sie 
o Europie. Tens Mess Pol, - 

Maiżonki i córeczek, które wymienił z imienia. НН ее 

SZEKIAREKOSE 

je artyku! „Hamburger Nachrichten“, 

Jugostawja w ohawie „blokų okrążenia”, 
które twierdzą, że w Europie po- 
wstaną dwa sojusze 1) iranko-nie- 
miecki i 2) italo-polski. 

Przeciwstawia mu blok kontynentalny. POPPER zel аОЙ 
PRAGA, 21. IV. PAT. „Prawo Lidu* zamieszcza następ"jące notatki saa ak : 

; i. * * = а 2 y jest stosunek 
o tendencjach w kierunku uznania preez Jugosławię Rosji Sowieckiej de bolszewików do króła Aiyanistanu. Ocze- 
jure. Aktywność Mussoliniego w ostatnich czasach i jego konferencje z kują go w Moskwie, gotują mu wspaniałe 
greckim, rumuńskim, polskim i tureckim ministrami spraw zagranicznych 
Oraz z węgierskim prezesem rady ministrów, uważają powszechnie w Ju- 
goslawji za postępowanie w myśl starego planu „bloku okrążenia”. Dla- 
tego też prasa Jugosławji i jej politycy poświęcają najwięcej uwagi Rosji 

2a i przeciw. 
Minisfer Zaleski a swej podrbży 

Minister Zaleski udzielił wywiadu 
dwum pismom warszawskim w spra- 
wie swej podróży do Wilna. 

ciem i podpisaniem protokuła, stwierdzającego powzięcie 
wczorajszej decyzji co do terminów i miejsc w jakich 
komisje mają rozpocząć swe prace. Protokuł podpisali 
przewodniczący wszystkich trzech komisyj z obu stron, 

Dalegacja palska opuściła Berlin. 
„ BERLIN, 21-IV. PAT. Szet sekretarjatu p. ministra spraw zagra- 

nicznych radca Szumlakowski odjechał o godz. 18 min. 50 do Warszawy. 
О oraz sekretarz generalny delegacji polskiej 

p. Perkowski, opuszczają Berlin w niedzielę. Po dzisiejszem posiedzeniu 
obustronnych przewodniczących komisyj delegacja polska przyjęła w gma- 
chu poselstwa polskiego korespondentów zagranicznych, przebywających 
w Berlinie z prezesem berlińskiego związku korespondentów zagranicznych 
i szefem berlińskiego biura Associated Press p. Lochnerem na czele. 

Delegacja polska udzieliła korespondentom zagranicznym wyjaśnień 
co do przebiegu rokowań polsko-litewskich i odpowiadała na szereg za- 
pytań szczegółowych, dowodzących poważnego zainteresowania prasy mię- 
dzynarodowej dla sprawy rokowań polsko-iitewskich. 

Ocena przyszłych rokowań polsko-lifewskich. 
BERLIN, 21IV PAT. „Berliner Tageblatt* donosi, że 

w kołach polskiej delegacji do rokowań z Litwą, widoki 
dalszych prac komisyjnych ocenione są mimo pewnych 
trudności bezwarunkowo korzystnie. Główny punkt spor- 

nych nie będzie rozstrząsaną. Natomiast komisja pierw- 
sza zajmie się sprawą t. zw. roszczeń litewskich za szke- 
dy wynikłe z zajęcia Wilna i sprawą paktu o nieaśresji, 
do którego w swoim czasie Polska dała inicjatywę. 

BERLIN. 21.IV. PAT. „Berliner Tageblatt* stwierdza, że [zarówno ze 
strony polskiej, jak i litewskiej wyniki narad berlińskich w sprawie roko- 
wań polsko-litewskich powitane zostały z radością i że wyrażono nadzieję, 
e również prace komisyj doprowadzą do wyników zadawalniających dla 
obu stron. 4 

    

przyjęcie. Będzie to pierwsza gościna mo- 
narchy u bolszewików, jak zresztą pierwsze 
w Czerwonej Moskwie odwiedziny głowy 
obcego państwa. Bolszewicka prasa tak za- 
wsze pisze według szablonu, tak zawsze 
czuje sobie za obowiązek wymyślać całej 
szlachcie Europy i oczywiście wszystkim 
królom. Tymczasem raptem o Amanułła- 
Chanie pisze się tam stylem „nadwornego 
kalendarza”. Spotykamy takie zwroty: „pa- 
dyszach godny swego narodu”, — tak jest: 
„swego* narodu. 
-.. Jednocześnie Izwiestja wyliczają angiel- 
skie bataljony i szwadrony stojące na af- 
gańskiej granicy. Myślą, iż takiem właśnie 
wyliczeniem uprzyjemnią gościowi pobyt 
w Moskwie. łzwiestja twierdzą, że Anglicy 
mają nawet w rękawie pretendenta na tron 
afgański, aby tylko sprzeciwić się „rozum- 
nej, objektywnej, niepodległościowej" poli- 
tyce Amanułły. | 

Przyjeżdża więc do Moskwy król,i nie 
król parlamentarny, jak belgijski, czy ru- 
muński, lecz władca wschodniego państwa, 
mały „samodzierżca*, mały wschodni Piotr 
Wielki,- którego panowanie od religijnych 
podstaw jego prawa do nieograniczonego 
absolutyzmu ma wszystkie cechy łączne z 
dynastami Petersburga, których utopili bol- 
szewicy w bajorach krwi po całej Rosji roz- 
lanych. A wytresowane bolszewiki, bolsze- 
wiczki i bolszewiczęta wołać będą znowu: 
„ura, car”. Po raz pierwszy od jedynastu 
lat. Ciekawem byłoby spojrzeć w oczy tej 
ulicy moskiewskiej w takiej chwili. 

na Bałkanach. 
W tych dniach „Vieczerna Poczta* przyniosła rozmowę z jednym z 

ministrow radykalnych, który oświadczył, że myśli się poważnie o nawią- 
zaniu normalnych stosunków z Rosją Sowiecką, galbowiem wówczas według 
poglądów tego ministra Włochy zachowywałyby się zgoła inaczej wobec 
Jugosławii. W odpowiedzi na dążenie Mussoliniego w kierunku okrążenia 
Jugosławji, ma być utworzony rzekomo wielki blok kontynentalny, do 
którego wejdą: Jugosławja, Francja, Niemcy, Czechosłowacja i Rosja So- 
wiecka, co byłoby najlepszą przeciwwagą niebezpieczeństwa zakłócenia 
pokoju przez Mussoliniego i państwa autokratyczne. 

Niemcy o irancuskim pahsie antywoiennym. 
BERLIN, 21.IV. PAT. Dzisiejsza prasa popołudniowa omawiając wrę- 

czony wczoraj w Berlinie, w Londynie, Rzymie, Tokio i Waszyngtonie 
projekt francuskiego paktu antywojennego podkreśla, że projekt ten opar- 
ty zasadniczo na propozycjach amerykańskich, dotyczących potępienia 
wojny zawiera jednak pewne zastrzeżenia francuskie, znane już z not fran- 
cuskich do rządu amerykańskiego. „Berliner Tageblatt" podkreśla, że za- 
strzeżenia te pod względem prawnym w znacznym stopniu zwężają hory- 
zont jasny i prosty paktu antywojennego, zawartego w propozycjach ame- 
rykańskich. Pozatem zaś niewątpliwie osłabić mogą również w pewnej 
mierze silne efekty moralne, wywołane w opinji przez propozycje amery- 
kańskie. Dzisiejsze prawnicze siormułowanie propozycji nie nadaje się, 
zdaniem dziennika, wogóle do ustalenia podstaw do rezstrząsania proble- 
mów zasadniczych współpracy międzynarodowej. 

„Giermania* podnosi, jako charakterystyczny moment, że dawniejsze 
żądania francuskie aby pakt antywojenny został przez wszystkie państwa 
przyjęty, tym razem zostało ograniczone. Przeciwko samemu  zastrzeżeniu 
irancuskiemu, opartemu na odwołaniu się do istniejących umów między- 
narodowych narazie nie można nic powiedzieć, ponieważ może ono rów- 
nież przyczynić się do wzmocnienia paktu, jak i uczynić go iluzorycznym. 

Wzmotnienie nastrojów antysowieckich w Anglj]. 
LONDYN, 21—IV. Pat. „Daily Herald" twierdzi, jakoby lord Birken- 

head upatrzony był na następcę sir Austena Chamberlaina na stanowisko 
sekretarza stanu spraw zagranicznych. 

Dziennik utrzymuje, że lord Birkenhead usiłował skłonić Niemców 
do przystąpienia do swego irontu antysowieckiego. Zdaniem pisma skraj- 
nę koła konserwatywne angielskie już oddawna są niezadowolone z u- 
miarkowanej polityki Chamberlaina wobec Rosji. 

RPT Z BEORSA 

Min. Meyszfowicz w Krakowie. 
KRAKÓW, 21. IV. PAT. Prasa 

donosi, iż wczoraj w godzinach po- 
południowych minister sprawiedliwo- 
ści Meysztowicz przyjął delegację 
złożoną z prezydęnta miasta inż. Rol- 
lego, wiceprzezydenta dr. Wielhusa, 
prezesa zrzeszenia sędziów dr. Mucz- 
kowskiego, wiceprezesa izby adwo- 
kackiej dr. Fiszera, prezesa izby no- 
tarjalnej dr. Staszewskiego oraz  de- 
legatów rady miejskiej. Delegacja 
wręczyła p. ministrowi obszerny me- 
morjał zawierający postulaty rychłej 
budowy pałacu sprawiedliwości i 
gmachu więziennego w Krakowie.
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Pofrzeba 
Patrzę przez okno па szary pej- 

zaż zarania wiosny... Niebo szaro- 
pochmurne, gdzieniegdzie płaty szaro- 
brudnego Śniegu, kawałek szarego 
gazonu... Na tem  szarem tle ciemne 
sylwetki bezlistnych drzew, a tam da- 
lej, na wzgórzu przy gościńcu—wzno- 
si się samotnie stary, wysoki krzyż. 

A dokoła — Išniące, ciemnocze- 
koladowe błoto... 

Mało barw. Sama „sepja* w kra- 
jobrazie... у 

Nadchodzą Swieta. 
Dziwny jest ten nasz zakątek. 
Dokoła białoruska ludność pra- 

wosławna nie odczuwa bliskości święta. 
Dla nich za parę dni nie rozkoły- 

szą się dzwony Rezurekcji. Nie bę- 
dzie dokoła tego radosnego nastroju 
świątecznego. 

Dopiero w tydzień potem, 
już nasze Święta miną... 

Do kościoła nikt z nas nie jedzie, 
bo jest 15 km. fatalnej drogi. 

Największe Święto. chrześcijańskie 
objawia się tylko zewnętrznie — zapa- 
chem pieczonych ciast i szynki, we- 
sołemi barwami farbowanych jaj. 

Litanja z domownikami w domu — 
i już. 

Niegdyś—inaczej tu bywałol 
Tam na wzgórzu, o pół kilometra 

od dworu — stoi ex-kościołek Do- 
minikański, zbudowany w XVII wieku 
przez wojewodę Kurcza od lat stu 
już prawie, bo w r. 1833 zabrany na 
cerkiew. 

Był i klasztor Dominikanów, a 
nieopodal--i unicki kościołek, a do- 
koła—jak okiem sięgnąć—nigdzie ni- 
kogo prawosławnego. Dwory i służ- 
ba dworska —katolickie, wioski unic- 
kie. 

Teraz * z unickiego kościołka nie 
zostało i śladu. Dominikanom  kaza- 
no wyjechać, na katolickim kościołku 
dorobiono kopułkę... 

Kilka pokoleń minęło. Wpływy 
rządu carskiego zrobiły swoje. 

Jest tu łączka. Nazywa się dotąd 
„Pierechrest“. 

Spędzano na nią łudność z wio- 
sek okolicznych i „nawracano“. 

Opornych sadzano do lochów. 
Kilka lat temu zaledwie umarł sta- 

ry Michał ogrodnik, taki „oporny“, 
co w lochu siedział, —a w końcu nie 
wytrzymał—i przyjął prawosławie. 

Teraz—w wioskach dokoła katoli- 
ków niema prawie wcale, zaledwie 
garstka szlachty po iolwarczkach, tro- 
chę osadników, przybyłych po woj- 
nie—i trochę dworów... robiących bo- 
kami... 

A niejeden z tych katolików  po- 
niesie na pierwszy dzień naszych Świąt 
--wierzbę Święcić do cerkwi, bo to 
będzie palmowa niedziela, a na na- 
szą przewodnią niedzielę — poniesie 

Sfan ozimin. 
KRZY * ICZc, pow. Wilejski. 

— Nie wiem jak tam w innych stro- 
nach naszego kraju, а1е tu w okolicach 
Krzywicz, Dołhinowa, Parafjanowa, Wilej- 
ki i Miadzioła cała nadzieja, pokladana 
przez nas rolników, większej lub 'mniejszej 
własności: ną tegoroczny przyszły zbiór 
ozimin, po odczutej zeszłorocznej klęsce, 
wyrządzonej nam w oziminach przez robąc- 
two nie rokuje równieź obfitości plonu. 

Przyczyną tego jest nowa klęska w po- 
staci wyparzelisk, spowodowana większą 
ilością śniegu, jaki spadł w jesieni roku 
ubiegłego na niezamarzłe, ubsiane żytem 
pola nasze. Krzywiczanin. 

WIDZE, pow. Brasławski. 

— Już dziś można stwierdzić, że ozi- 
miay na niższych miejscach zginęły od śnie- 
gu, który spadł na św. Marcina a potem 
ieżąc całą zimę wyparzył żyto. Na pagór- 
kach i wyższych miejscach jeszcze Żyto 
żyje: korzonek s'ę trzyma. Od dalszej po- 

kiedy 

gody a najwięcej od słońca i ciepłego desz- pą artystyczną „Znicz* umowę, według któ- 
czu zależy przyszłość.) Zimne wiatry, które 
trwały od 8 do 14 kwietnia nie wróżą po- nia perjodycznych przedstawień w Białym- 
prawy. Obecnie spadł śnieg, który o ile nie 

ŚŚ, to jednak jest lepszy od wiatru. kwestja braku teatru polskiego w Białym- 
Rolnicy poszukują już dziś ziarna na od- Stoku. (c). 

Za owies żądają 11— siew - którego brak. 
12 zł. za pud. jęczmienia nigdzie dostać 
nie można. W. P. 

PARAFJANÓW, pow. Dziśnieński. 
2 żytem w polu jest 'gorzej niż przy- j warszawscy. Proces potrwa cząs dłuższy 

puszczano. Długotrwałe śniegi, które spad- ze względu na obszerny materjał. (c). 
ły na nieumarźnięte pola i wskutek braku 
odwilży przetrwały całą zimę, zdecydowały 
© nieurodzaju z którym bardzo poważnie 
trzeba się liczyć. Najgorzej wyszli rolnicy, dniami „Kurjer Wileński* poruszył sprawę 
którzy sieli żyto gatunkowe, a więc mająt- 
ki i średnie gospodarstwa. Drobny rolnik 
jeszcze nie traci nadziei, ile jednak w ży- 
cie będzie dyrsy -a ile żyta, to czas poka- 
że gdyż ziarno, którem sieli w jesieni, było kać, jesteśmy od stolicy, od informacji po- 
mocno zanieczyszczone. Saletrą pomoże 
„jak umarłemu kadzidło", i szkoda na nią 
kosztu o ile się rolnik nie orjentuje jak 
i kiedy należy ją używać: 
2 Jeżeli aa o ny Ka władz. Niestety nie pomogło to, jak nie po- 

pól ozimych, to chyba skończy się na ob- iank 
sadzeniu kartoflami, których stosunkowo RO An 

pozostały nie sprzedane. 
Bardzo poszukiwyny s: ale tru- wana. 
większe ilości 

dno go dostać. 
KRASKA 

SWIĘCIANY. 
— Organizowanie ochotniczych stra- 

ży pożarnych. W ostatnich dniach w miej- 
scowościach Reszkutany i Cejkinie pow. 
Swięciańskiego £z inicjatywy miejscowego 
społeczeństwa zorganizowano ochotnicze 
straże pożarne. (x) 

SOLECZNIKI. 
— Stacja weterynaryjna w M. So- 

ECHA KRAIOWE 
SA SŁ BO W © 

PAMIETAJ! 
kościoła. W SŁONECZNYCH LESISTYCH 

jajko do cerkwi... bo tu bliżej. 
Znam takich. 
Wszyscy narzekają  dokola na 

niski poziom etyczny naszego ludu 
białoruskiego - iżna szerzenie się boi- 
szewizmu. 

I jakże może być inaczej? 
fu się nikt nie modli. 
Chodzą do cerkwi. Lecz w cerkwi 

lud nie bierze udziału w Śnabożeńst- 
wie, nie Śpiewa tłumnie, nie ogarnia 
go taki powiew Boży, jak np. u nas 
podczas Suplikacyj, nie słyszy pięknej 
muzykiś organów, tak potężnie dzia- 
łającej na duszę 

Skąd on może wiedzieć, co złe, a 
co dobre, kiedy nigdy nie słyszy 
słowa Bożego? 

Tu trzeba kościoła. 
Trzeba wystawnego nabożeństwa 

z mnóstwem świateł i kwiatów, z рго- 
cesjami, dziewczętami .w bielu, feretro- 
nami i śpiewami, rozlegającemi się 
hen daleko. 

A wtenczas zajdzie taki Białorus 
przez ciekawość do kościoła, bo „nad- 
toż pieknie! 

A tam ksiądz z ambony w naj- 
prostszych słowach mu powie te naj- 
prostsze zasady Nauki Chrystusowej, 
których on tu nigdzie i nigdy nie sły- 
SZY... 

Nasz Białorus nie jest zły ani 
zakamieniały. On jest tylko ciemny, 

Może to, co usłyszy, zapadnie mu 
w duszę. 

I może wtenczas  „komsomol“ 
będzie miał tu trudniejszy orzech do 
zgryzienia, bo zatrute wyziewy ze 
wschodu trafią na dezyniekcję. 

Ale starać się o odbieranie koš- 
ciołka od stu lat zabranego na cer- 
kiew, do której od kilku pokoleń tu 
ludzie przywykli—byłoby to —wyko- 
pać między nimi i nami — przepaść 
nie do przebycia. 

Tu trzeba zbudować nowy koś: 
ciół, parafjalny, mieć w nim księdza 
stałego, coby żył z nami, znał wszy- 
stkich w okolicy, a mówił proste i 
pięknie... 

Zapatrzyłam się w okno... 
A tam, opodal, na wzgórzu, gdzie 

ten krzyż wysoki majaczą mi strze- 
liste więżyczki i zda się — słyszę 
dzwon wzywający na Anioł Pański... 

Budźef wojenny Palski i Rosji 
MOSKWA. 21.IV PĄT. Podając wzrost polskiego bud- 

žetai wojskowego o 132 miljonów złotycił prasa sowiecka 
zaopatruje odpowiednie depesze warszawskie alarmujące- 
mi napisami, jak np. „gorączkowe przygotowania do no- 
wych wojen*, albo „przygotowania wojenne w pełnym 
toku“, albo „groźny wzrost połskiego budżetw wo- 
jennego'. 

W związku z tem należy podkreślić cyfry dopiero co 
ogłoszonego budżetu wojennego związku s wietów, mia- 
nowicie na rok budżetowy 1927-28 wydatki komisarjatu 
spraw wojskowych wynoszą 742 miijonów rb. Do tego 
zaliczyć należy następujące wydatki: wojenne zabudżeto- 
wane oddzi: lnie: sanitarjat wojskowy. 21 miłjonów rb., 
wojska specjałne 50 miłjonów rb.. straż konwojowa 7 
miljonów rb,. GPU 47 miljonów rb. Razem więc ofiejal- 
ny sowiecki budżet wojenny wyn si: 869 milionów rb. 
czyli po przeliczeniu na złote polskie około 4 miljardy 

sn, Budżet ten jest wyższy od zeszłorocznego o 
proc. 

Anglia redukuje wydatki na zbrojenie. 
LONDYN, 21—1Vw. PAT. Przemawiając wczoraj; w Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Ligi Narodów lord Cushendune wyraził ubolewanie,. że sprawa: 
powszechnego ograniczenia zbrojeń nie posunęła. się bardziej naprzód.. 
Główny delegat W. Brytanji w Lidze Narodów podkreślił z naciskiem,. że 
rząd brytyjski nie czekają na zawarcie porozumienia: międzynarodowego,. 
przeprowadził już znaczną redukcję własnych: wydatków na. zbrojenia. 
Wyrazem tej polityki rządu brytyjskiego było przedewszystkiem zmniej-- 
szenie kontygentu marynarki wojennej i tonażu okrętów. Tym sposobem 
Wielka Brytanja znalazła się w zgodzie z własnemi: hasłamii i dążeniami, 
a w ograniczeniu swych sił zbrojnych zmniejszyła: je: do minimum: nie- 
zbędnego dla. zapewnienia bezpieczeństwa kraju i dróg. morskich. imperjum 
brytyjskiego. 

Kongres hydrologiczny w Leningradzie. 
LENINGRAD, 21.1%. PAT. W Leningradzie rozpoczęły. się obrady. Ili 

rosyjskiego kongresu hydrologicznego. Obradom' przewodniczył członek. 
akademii p. Karpiński. W kongresie biorą udział przedstawiciele: Polski. 
Niemiec, Litwy,. Łotwy i Estonji oraz 300 delegatów, przybyłych za wszy- 
stkich okolic Rosji.. W imieniu hydrologów polskich, dłuższe: przemówienie: 
powitalne wygłosił inż.. Rundo. 

Wielki proces Czarnej Reichswehry. 
Sensacyjne rewelacje z działalności. korpusu: Rosbacha.. 

BERLIN 21 IV PAT W toczącym się przed sądem. szczecińskim procesie na. 
tle krwawych samosądów t. zw. czarnej Reichswery doszło w. czasie wczorajszych, 
i dzisiejszych rozpraw. do. sensącyjnych rewelacyj, oświetlających działalność korpusu. 

A Rta na: Psau i UA ini Śłąsku. Jeden z. przywódców Lands-- 
= RR 4 5 5 undu pomorskiego b.. mjr. Bodungen skonfrontowany z przesłuchiwanym. wczoraj, Lecz własnemi siłami nic nie po- gen. von Pavelsem, który był w czasie krytycznym Eomenansiei TELESIS KÓPOWAJ ME 

radzimy. Szczecinie, oświadczył: kategorycznie, że rozkaz. rozstrzeliwania członków ti zw. Od 
Biorę arkusz, piszę podanie do działów robotniczych podejrzanych o zdradę tajemnic. wojskowych wyszedł właśnie: 

Rządu od samego gen. von Pawelsa. Dlą poparcia swoich twierdzeń Bodungen przytoczył ca- 
T е E doś tk ły szereg faktów, ilustrujących działalność kosmpanji sobotniczych, które stanowiły: „teraz podpisów, podpisów JaK rezerwy mobilizacyjne przeznaczone dla obrony granic przeciw Polsce i, podlegały 

najwięcej! komendzie naczelnej, Rosbacha. ‘ : - 
Będę zbierać —byle poszperać, nie 

opuścić ani jednego katolika, a znaj- 
dzie się ich tu więcej, niżby się zda- 

, Kierownictwo Reichswehry przydzieliło Rosbachowi specjalnego adjutanta w 
osobie ppor.. Wedela. Rosbach otrzymał wezwanie do wysłania. Oddziałów swoich. na. 
Górny Śląsk, za pośredniewtem ministerstwa Reichswehry. Gen.von Paxels, jak stwier-- 
dził świadek, miał wówczas ośwadcżyć, że mobilizacja jest w. toku i że w tej, spra-- 

wało... wie rząd powziął stanowczą decyzję. Gen. w. Pavels. zaznaczył świadkowi w tajemni-- 
1... a nuż! cy, że decyzja ogłoszenia mobizacji przeciw Polsce już zapadła, że korpus ochotni-- 

Boże, cóż to byłoby za wa velsa, że o mobilizacji przeciw Polsce wogóle nie:było mowy i że: chodzi tu tylko 
RA. o ochronę granic niemieckich, świadek ponownie, jak najdobitniej stwierdziż że roz= 

kaz mobilizacji i to przeciwko Polsce został wydaay. W Szczecinie oczekiwano przy 
bycia szefa. sztabu. 

„Gen. v. Pavels po powrocie z Bariina oświadczył na. zebrania. oficerskiem, że 
decyzja zapadła i że marsz może się rózpocząć. Oddziały robotnicze otrzymały wór 
wczas broń i amunicję oraz automobile ciężarowa od komendy korpusu. Broń prze- 
wieziono na łodziach do Eichwerden, skąd miała. być wysłana dalej. Transportem 
tym kierował Świadek. 

„ Wzburzenie, jakie zeznanie Bodungena wywołało na sali rozpraw jaszcze bar- 
dziej się oe po zeznaniu jednego z podkomendnych oficerów korpusu. Roskacha, 
b. rtm. Loena, który wraz z Rosbachem wysłany został: na mocg oddzielnego rozkazu 
na Górny Siąsk dła stłumienia powstania. Voa Loen podniesionym głosem. stwierdził, 
że w latach od 1920-23 jedna, tylko formacją, Grenzschutzu gėrnosląskiego 
z wiedzą i wolą instytucyj rządowych we Wrocławiu dokonała na Górnym Sląsku 
około 200 mordów opartych na wyrokach  Femy.  Morderstw tych do- 
konywano za pomocą trucizny, bemb, granażów ręczaych i kamieni. 

Lotnicy amerykańscy nad biegunem. 
BERLIN. 21.IV. PAT.. „Vossische Ztg* podaje wiadomość z. Oslo, iż 

według nadeszłych tam doniesień. ze Spitzbergu 
Wilkins i por. Cyelson, którzy wyruszyli przed sześciu dniami z Capp 
Barrow na Alasce i przed pięciu dniami amuszenż byli do lądowania w 
odludnem miejscu przy Green Hianroun na Spitzbergu, dopiero po 5-dnio- 
wych poszukiwaniach zastali norweskich kolonistów. Według doniesień 
tych lotnicy amerykańscy w czasie swego lotu przelecieli nad biegunem 

Bułgar ję nawiedziła nowa katastrofa. 
SOFJA, 21-IV PAT. Ubiegłej nocy o godz. 21 min. 25 w  miejsco- 

wości Hawkowo położonej 45 klni. na południowy wschód od Filipopola, 
a liczącej 20 tysięcy mieszkańców, odczuto gwałtowne wstrząśnienia pod-. 
ziemne, po którem nastąpiły inne słabsze powtarzające się przez całą noc. 
Trzęsienie to nie sprawiło poważniejszych szkód, wywołało jedynie panikę 
wśród łudności. Lndność opuściła domy jaż po pierwszem wstrząśnienia, 
to też nie było żadnych ofiar w ludziach. Zawaliło się kilka kominów. 
Miejscowość Hawkowo jest wybitnym ośrodkiem przemysłu tytuniowego. 

Biężki los ludności kulgarskiej pozbawionej Środkbw żywności. 
SOFJA, 21 IV. PAT. Według doniesień prasy ruch kolejowy między Sotją a Bur- 

gas, który odby wał się ź przesiadaniem na skutek uszkodzenia wielkiego mostu na 
rzece Maricy w pobliżu Filipopolu, odbywa się już normalnie po dokonanej tymcza- 
sowej naprawie mostu. W dotkniętych klęską okolicach Filipopola wstrząsy podziem- 
ne trwają dalej, jednakże w ciągu ostatniej doby odczuło tylko parę słabych wstrzą- 
snień. Czynniki rządowe zajęły się zapewnieniem aprowizacji ludności w okolicach do- 
tkniętych klęską. : 3 ` 

Po otwarciu sesji parlamentarnej rząd ząmierza przedstawić w parłamencie pro- 
jeki ustawy przyznającej kredyt w wysokości 50 miljonów lewów na cele zaopatrze- 
nia ludności w żywność. Przedstawiciele mocarstw zagranicznych w RC złożyli rzą- 
dowi wyrazy współczucia z powodu klęski jaka nawiedziła Bułgarję. Król jugosłowiań- 
ski Aleksander nadesłał do króla Borysa telegram kondolencyjny. 

Linia kolejowa SłoninNowogródek_Molodeczno. 
Spółka ekspioafująca puszczę Nalibocką proponuje 15 miloonów 

A” na hudawę fej kolei. 
NOWOGRÓDEAK, 21.1V, PAT. Przedstawiciel firmy Sawicz, eksploatującej 

puszczę Nalibocką, złożył na ręce Wojewody beczkowicza oświadczenie, iż 
firma gotowa jest wpłacić na koszta budowy kolei Słonim —Nowogródek —Mo- 
łodeczno kwotę i5 miljonów złotych, jeśli budowa tej kolei zostanie rozpo- 
częta. Koszia budowy kolei obliczone są na sumę 40 miljonów zł. Wojewoda 
Beczkowicz w przyszłym tygodniu udaje się do Warszawy, gdzie sprawę po- 
wyższą omówi z ministrem komunikacji inż. Romockim. 

Ujęcie groznego bandyiy. 
(telefonem od własnego korespondenta) 

STOŁPCE, 21.1V. W dniu dzjsiejszym został ujęty przez oddział K. O P. 

Wydział powiatowy określa dokładnie obo- 
wiązki kierownika punktu oraz przewiduje 
taksę za udzielane porady, zabiegi i lekar- 
stwa. 4 

B'AŁYSTOK. 
— Wybory do gmin żydowskich. W 

ostatnich dniach Urząd Wojewódzki w Bia- 
łymstoku zarządził rozpisanie wyborów do 
gmin żydowskich na terenie pięciu starostw: 
białostockiego, bielskiego, grodzieńskiege, 
sokólskiego i wołkowyskiego. Wybory ma- 
ją się odbyć w czerwcu r. b. Na terenie 
wymienionych starostw istnieje 32 gminy 
żydowskie. Większe ośrodki są w Białym- 
stoku i Grodnie. (c), 

, Poeci wileūscy w ' iałymstoku. 
W ubiegłym tygodniu grupa objazdowa pe- 
etów-akademików STO Koła Polonistów 
USB wystąpiła w Reprezentacyjnej Sali 
gimnazjum Państwowego im. kr. Zygmunta 
Augusta w Białymstoku z własnym wieczo- 
rem autorskim. Młodych poetów  serdecz= 
nie oklaskiwano za wygłoszone utwory, 

— Teatr w Białymstoku. Magistrat 
m. Białegostoku zawarł z warszawską tru- 

rej Teatr „Znicz” zobowiązał się do dawa- 

stoku. W ten sposób zostało rozwiązana 

- Proces komunistyczny Przed Są- 
dem Okręgowym w Białymstoku odbywa 
się rozprawa przeciwko Komunistycznej 
Partji Zachodniej Białorusi. Oskarżonych 
jest zgórą 150. Bronią adwokaci miejscowi 

BNS i is SIS 
Najsłuszniej w świecie przed kilkoma 

przerywania komunikacji telefonicznej z 
Warszawą przez Radjo. Rozmowy  dzienni- 

karskie, urzędowe, prywatne, muszą сте- 

litycznych odcięci, dlatego bo Radjo nadaje 
jazz-band. Redakcja „Słowa jeszcze przed 
wyborami zwracała się w tej sprawie do 

g „Kurjera“. Ale kiedys 
wreszcie ta sprawa powinna byč uregulo- 

UINL UODAS TATENA 

Lisf do Redakcji. 
„ Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę Pana o wydrukowa- 
nie w najbliższym numerze Waszego pis- 
ma niniejszego sprostowania wobec nieści- 
słości, która wkradłą się w notatce umie- 
szczonej w Nr. 91 „Slowa“ z dnia 21 kwiet- 
nia pod nagłówkiem: „Litwini Wileńscy za 
współpracą z emigrantami*. 

W moim cytowanym przez Panów ar- 
lecznikach. W najbliższym czasie powsta- tykule z „Vilniaus Aidas“ wcale nie miałem znany bandyta członek bandy Mierzwińskiego Mikosz Stanisław w chwili gdy 
nie w m-ku Małe Soleczniki t. zw. punkt zamiaru nawoływać miejscowe społeczeń- usiłował przekroczyć granicę z Bolszewją. Mikosz ukrywał się od dłuższego 
felczersko-weterynaryjny, którego zadaniem stwo litewskie do współpracy z emigranta- czasu w okolicy wsi Kuczkuny i chciał 
będzie niesienie pomocy chorym zwierzę- 
tom okolicznych włościan. 

Urzędujący na punkcie felczer udzielać zwłaszczą o stosunkach społeczeństwa li- 
będzie porad i czynić zabiegi lecznicze na tewskiego do emigracji litewskiej, chciałem 

i - podnieść głos nawołujący do krzewienia w 
nie od 12 w poł. do 4 p.p. odwiedzać bę- społeczeństwie litewskiem 
miejscu od g. 8 r. do 12 w poł. a następ 

dzie chore zwierzęta poza punktem. 
W wypadkach nagłych pomoc zarówno cech narodu litewskiego -- szlachetności i cesu „Firamady* w Wilnie. Ź 

rawdopodobnie porozumieć się z 
mi, a tylko biorąc przykład ze stosunków PMierzwińskim obleganym wczoraj. Gdy się dowiedział że Mierzwiński popełnił 

igracji politycznych wogóle, a Samobójstwo, postanowił uciec do Bolszewji, co mu się nie udało i został ujęty wobec emigracji 

owy protest w Mińsku. 
Z Mińska donoszą: OCT M dziennikarz korespondent  miń- 

4 5 w czasach 0- skiej gazety „Sowieckaja Biełaruś" zwrócił się do władz polskich z prośbą o 
statnich nieco zaniedbanych—tak pięknych udzieleniu mu wizy na wjazd do Polski w charakterze korespondenta z pro- 

gdanej wszakże wizy nie otrzymał. Wobec tego 
na punkcie jak i poza nim winna być oka- tolerancji, których jaskrawym przykładem organizacje białoruskie w Mińsku na specjalnym posiedzeniu wyniosły uchwałę 
zywana o każdej porze. 

Specjałny regulamin opracowany„przez 
był książe litewski Kiejstut. protestującą przeciwko @:сух! władz polskich i przeciwko procesowi 

Z powažaniem A. Walajtis: „Hramady*. 

Informacje: Warszawa, Jerozolimska 39. Biuro w Polskim Klubie Turystycznym, tel. 64-36, w godz. 10 — 13. 

czy Rosbacha ma rozpocząć marsz w kierunku gramicy. Na oświadczenie gen. v. Par | 

lotnicy amerykańscy kpt. - 
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BELKIN META SPREBZE 
Najlepiej, najzdrowiej, najtaniej spędzisz lato 
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Warszawa, Senatorska 22. 
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Na szczytach prawdy | 
Przemówienia w Ommen 
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„GEKERAL KOTORS INTERNATIONAL MS“ 
dła sprzedažy automobili 

| koncernu 

i 

į 
i osobowych i ciężarowych 

przy ulicy Wileńskiej Nr. 26—pod firmą 

„AUTO-GARAŽE“. 

    
            

    
  

CHOROBY WĄTROBY * 
KAMIENIE ZOLCIOWE 

LECZY 

.CHOLEKINAZA 
H. NIEMOJEWSKIEGO 

   
szczegółowe injoriacje i Šroszury 

: “wa SA NO ŚWIAT 5 TEL.304-96 
La & ’ ać w aptekaci 1 skt. aftecu. ё 
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NAJSILNIEJSZE w EUROPIE 
KĄPIELE SOLANxOWE 

leczące choroby przemiany materji, 
gościec, choroby serca, kobiece, na- 
rządu trawienia, nerwowe i inne są 

jedyne w CIECHOCINKU 

Sezon od ł maja do 31 października. 

t VATA KAOSZ 10 ОНО КЕЕ REA VAIKAS НЕ. 

BREEZE OZBU ZZ WBW CZENIE jj 

Firma ELECTROLUX | | 
poszukuje od zaraz я 

kilku panów i pań w celu współpracy. Wiadomości fachowe niekoniecznie. 
Posada stała (pensja i prowizja). Zgłoszenia: „Electrolux* (wejście od ul: 3 i 

, Królewskiej Nr 1 m. 2), od godziny 9 do 11 rano. r 

Žunsrmarmamucma УЛЕ З ЕО Е Е НЧ Й 
сазызинапонанавасивктенте, DRR TUI is RS UI ОМЕ КОЧЕ A 

£ RADIO TELEGRAM я в 
® NADZWYCZAJNY! “ 

Najpopularn. osobistość Świata» „B 
kobieta za Którą szaleje Paryż Н 
boska-mulatka Józefina BAKER 3 NG 
nareszcie ukaże się w roli tytu- Ea : 
łowej w specjalnie dła niej przez i 
słynnego pisarza Maurycego De- 
kobra opracowanem arcydziele p.t, 

"CZARNA VENUS" 
w tych dniach w kinie „HELIOS“ 

Dziś „OSTATNI WALC" i 
najrozkoszn. film sezonu! 

наваснпопеававооваваено! į į 

E a a as a Bi 
Astos Karnickiego, Dobrzański MN a m 

go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
Małej Pohulanki, też. Nr 1404 R 

znicy d-ra Dembowskiego) przyj- 
uje chore na operacje i porody. 

  

      
          

Stenografafistki) 
8 poszukujemy od zaraz. Wiado- 

) mość w Administr. Słowa 
A od godz. 11-ej—13 i pół. 

Pogrzeb š. p. Henryka Melcera. 
WARSZAWA, 21.IV. Pat. Dziś w 

sobotę odbył się pogrzeb wybitnego 
pianisty kempozytora i pedagoga Ś.p. 
Henryka Meicera. Na nabożeństwo w 
kościele Św. Krzyża przybył cały war- 
szawski świat muzyczny, proiesoro- 
wie i uczniowie konserwatorjum oraz 
liczni przyjaciele zmarłego. Obecni 
też byli przedstawiciełe władz, a mię- 
dzy nimi dyrektor departamentu kul- 
tury i sztuki Skotnicki. Trumnę po- 
kryły liczne wieńce. Chóry Lutni i 
Konserwatorjum Warszawskiego wy- 
konały pienia żałobne. W chwili wy- 
prowadzenia trumny orkiestra wojsko- 
wa pod dyrekcją mjr. Slendzińskiego 
odegrała marsza żałobnego. W dro- 
dze na cmentarz karawana zatrzyma- 
ła się przed Filharmonją, gdzie na 
bałkonie orkiestra Filharmonji ode- 
grała Marsza Żałobnego Chopina, a 
następnie przed gmachem Teatru 
Wielkiego, gdzie orkiestra Opery pod 
dyrekcją Emila Młynarskiego również 
wykonała Marsza* Chopinowskiego. 
Na cmentarzu po odprawieniu mod- 
łów zabrał głos w imieniu kompozy- 
torów polskich prof. Niewiadomski. 
2 kolei przemawiał w imieniu proie- 
sorów konserwatorium  warszawskie- 
go prof. Rytel. Zabierali następnie 
głos w imieniu związku zawodowego 
muzyków i centralnego zarządu pra- 
cowników umysłowych p. Elektoro- 
wicz, podkreślając wielką stratę jaką 
przez Śmierć Melcera ponosi muzyka 
polska i pedagogja muzyczna, dalej 
rejent Biernacki, żegnając zmarłego w 
imieniu mieszkańców Kalisza, w któ- 
rym jak wiadomo Ś. p. Melcer ujrzał 
światło dzienne,   

WAROUUBZKAGOOASOUSNNZNZANKN 

"Kupię używane w dobrym stanie 

GATER GS em. 1 GONCIARKĘ 
Oferty listowe do 25 kwietnia 

ul. Kalwaryjska 9, m. 14, Usza- 

kiewicz. о- 1941 
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: i „Buocava“ į 
fabryki 

Są wyśmienite. Żądać wszędzie. й 
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Tanio ry, peńdzie i szczotki i 
poleca 
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Wilno, ul. Mickiewicza 35. 
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Kurjer g0spodarczy 
і 
| Sprawa Iniarska 

| (patrz „Słowo* Nr. 84, 85, 68 i 91). 

Odpowiedź na kwestje poruszone 
| na konferencji Iniarskiej Zz dn. 21 III, 
które strešcilišmy w szeregu poprzed- 
nich artykułów, została ujęta w prze- 
mówieniu inż. Leona Regulskiego, in- 

 spektora d-tu rolnictwa m-wa rolni- 
ctwa. Daje ona wyraz zapatrywaniom 
czynników miarodajnych. rządowych, 
to też przytaczamy ją tutaj in extenso: 

„Do pewnego stopnia odpowiedzi 
„ha te wszystkie kwestje będę mógł 
udzielić ze wzgłędu na to, że brałem 
udział w konferencji, która ostatnio 
1iała miejsce w Warszawie. Konfe- 
encja ta przystąpiła do ujęcia cało- 

; kształtu prac, które miałyby w dal- 
Szym ciągu rozwinąć cały program 
Iniarstwa na terenach, uznanych za 
tereny Imiarskie o państwowem zna- 
czeniu. Za tereny takie zostały uzna- 
ne dwa województwa Wileńskie i No- 
wogródzkie oraz przylegające powiaty 
województwa Białostockiego i Poles- 
kiego. W ogólnej swej sumie tereny 
te obejmują 270-300 tysięcy ba rocz- 

„nego zasiewu Inu. Jak Panowie widzą, 
5а to ogromne przestrzenie, które w 
razie gdyby doprowadzono je do swych 
granic teoretycznie zakreślonych, ode- 
grałyby kolosałną rolę w całym na- 
Szym handlu eksportowym. Otóż wy- 
chodząc z 2-ch punktów widzenia: z 
pierwszego—jako zagadnienia czysto 
lniarskiego, i z drugiego—jako roz- 
wiązania sprawy agrarnej w ten Spo- 
sób, aby dochód z lnu mógł zabez- 
pieczyć równowagę gospodarstwom 
drobnym, Ministerstwo miało stwo- 
rzyć jak gdyby Szkielet programu, 

N 
  

którego wypełnienie miałyby na sie- 
le przyjąć organizacje społeczne. 

3 „Poruszę tu kika spraw. Pierwszą 
jest zagadnienie dostarczania nasion. 
Są bardzo proste cyfry, które w da- 
nej chwili są już ustalone jako aksjo- 
mat, mianowicie, że len należy do ro- 
Ślin, które mają tę właściwość, że o- 
kolice, gdzie rośliny takie są produ- 
kowane na włókno, nie mogą być 
jednocześnie usilniej traktowane jako 
tereny nasienne, ponieważ dlatego, 
żeby otrzymać nasiona, trzeba len 
posiać tak rzadko, ażeby mógł dać 
największą jlość tego nasienia. Cho- 
dzi WIĘC O to, żebyśmy nie stwarzali 
specjalnie lnu nasiennego. Praktyka 
Rosji, która była główną skladnicą 
Inu, doprowadziła do takich cyfr, że 
1 dziesięcina Inu włóknistego może dać 
nasiona na 2 dziesięciny:obsiewu. Jeżeli 
weźmiemy 270.000 dzies. względnie ha, 
potrzebnych do obsiewu i uznamy za 
aksjomat, że musimy dać dobre, 
szłachetne nasienie, to potrzebny bę- 
dzie zasiew 90000 ha na. nasiona. 
Jest ; jednak rzeczą absolutnie nie- 
możliwą, żebyśmy mogli specjalnie 
przeznaczać 90000 ha dla otrzymania 
dła siebie dobrego nasienia. Ponie- 
waż, jak obserwacje wykazały, len 
musi być przez 3 lata zmieniany, wy- 
starczyłoby nam nie 90000 ha, atrze- 
Gia część, t. j. 30000 ha. To też z 
punktu widzenia ministerstwa nie po- 
winiśmy myśleć © tem, ażebyśmy 
mogli produkować nasiona na wywóz, 
Ponieważ my sami nie będziemy  te- 
80 nasienia mieli. 

„Z tego powodu musiałby być 
stworzony taki program. Za tereny 
nasienne powinna być uznana tylko 
północ, mianowicie okolice, o  któ- 
rych mówił p. dyr, Łastowski, które 
mogłyby dawać nasienie. W  powia- 
tach bardziej na południe: wysunię- 
tych powinno się zasiewać len głów- 
nie na włókno. Ježelibyšmy probo- 
wali odrazu produkować nasienie w 
tak wielkiej ilości, odsunęlibyśmy na 
bardzo daleki plan, na nieokreślony 

| przeciąg czasu, rozwój ekonomiczny 
> polityki Iniarskiej zagranicą. Z 'tego 

powodu powinniśmy niezależnie: od 
tej ważnej akcji posługiwać się nasie- 
niem cudzoziemskiem, które, jak wia- 
domo, posiada zupełnie pewną mar- 
kę swojej wartości. Ta rzecz nie bę- 
dzie mogła być przez Ministerstwo 
pominięta i do tej akcji trzeba będzie 
przystąpić. Inna rzecz, że tu się na- 
suwa cały szereg rozmaitych trudno- 

ści. Chodzi mianowicie o zdezorgani- 
zowanie į zdezorjentowanie gospo- 
darstwa Iniarskiego na Łotwie i w 
Rosji i z tego powodu do akcji za- 
kupu nasion będzie można przystą- 
pić dopiero od przyszłego okresu, 
rebiąc naturalnie do tego czasu 
wszystko, co można. A więc jednem 
z pierwszych zadań Ministerstwa bę- 

dzie troska o zaopatrzenie naszych 
rolników w najlepsze nasiona, ze 
zmniejszeniem ryzyka otrzymania 
swoich złych nasion. 

. „Następną rzeczą, na którą zupeł- 
nie słusznie Panowie utyskują, jest ta 
niepewność udziału Rządu w akcji 
społecznej w celu ujęcia produkcji Inu 
i przerobu włókna. Otóż sądzę, że ta 
akcją w danej chwili, dzięki bardzo 
€nergicząemu osobistemu poparciu 
Pana Ministra, jest postawiona na nie- 
zmiernie zdrowych zasadach. Miano- 
wicie, to wszystko, co można bylo 
Zrobić w tej dziedzinie, zostało zro- 

i pozostała kwestja wyrobienia 

A     
bione 

Pewnego typu, nie przymusowego na- 
rzucenia, ale pewnego rodzaju wska- 
zówki, jakie mogła dać dotychczaso- 
wa praktyka naukowa co do urucho- 
mienia przedsiębiorstw . przerobu Inu. 
Ze względu na to, że nauka w danej 
chwili bardzo różnorodnie ujmuje tę 
Sprawę, a praktyka daje jeszcze bar- 

Z'em Wschodnich. 
dziej rozmaite wyniki, wnioski, wysu- 
nięte przez Ministerstwo na ostatniej 
konierencji są takie: należy początko- 
wo doprowadzić do budowy bardzo 
skromnych centrów przerobu, do bu- 
dowy międlarni stosunkowo z nie- 
wielkim kapitałem zakładowym, kKtó- 
ryby jednakże mógł się opłacać, a to 
chociażby ze względu na to, że po- 
czątku nie można będzie osięgnąć ma- 
ksymalnego terenu zasiewu. Możliwe 
będzie pewne popieranie tego rodzaju 
przedsiębiorstw przez organizacje Spo- 
łeczne, aby umożliwić im egzystencję 
zanim One nie dojdą do całkowitego 
objęcia swego terenu, zanim nie będą 
mogły otrzymywać lepsze gatunki 
włókna i produkować w większej ilości. 
Ta rzecz jest również niezmiernie ważna 
ponieważ, pomimo wielkiego zapotrze- 
bowania na włókno zagranicą, można 
się jednak obawiać wielkiej konkurencji 
2e strony Rosji, która bardzo dużo 
w tejidziedzie teraz robi, jakkolwiek 
robi to jednostronnie. Gdyby całko- 
wity plan rosyjski mógłby być wyko- 
nany planowo i systematycznie, dało- 
by to tak wielkie ilości Inu, że nasz 
len nie mógłby konkurować. Z tego 
powodu musimy obniżyć koszta pro- 
dukcji, zwiększyć ilość otrzymywane- 
go włókna z hektara i poprawić ga- 
tunek tego włókna, które będziemy 
otrzymywali. Tymczasem, a przypu- 
szczam, że to będzie trwało jeczcze 
dłuższy przeciąg czasu, kalkulacja 
rolnicza na len jest niesłychanie po- 
ciągająca. Na tych terenach, na któ- 
rych bez uprawy lnu suma dochodo- 
wa brutto może dać najwyżej 300 zł. 
za ha, przy produkcji Inu można 
otrzymać 1.000 a nawet do 1.500 zł., 
nie przeliczając tego na najwyższy 
gatunek Ina. To też działalność ta 
będzie zupełnie usprawiedliwiona i 
Sądziłbym, że jeżeli społeczeństwo 
potrafi rozumnie wyzyskać te wszy- 
Sstkie dane, które Ministerstwo Rol- 
nictwa w osobie Pana Ministra do- 
starczyło dla odpowiedniego poparcia 
uprawy lnu, to sprawa bardzo Szyb- 
kiemi krokami pójdzie naprzód. 
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z dnia 21 — V 1928 r. 

Ciśnienie AA 
średnie w m. 

Temperatura > śtednia + 20Q. 

Opad za do- ži 
bę w mm. 

Wiatr | Zachodni. 
przeważający 
Uwagi: Pochmurno. 

Minimum za dobę — 00C. 
Maximum na dobę -l-4C AB 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— (c) Wizytacje kanoniczne. W dal- 

szym ciągu w poniedziałek dn. b. m. 
uda się J. E. ks. Arcybiskup - Metropo- 
lita na wizytacje. Z kolei zwizytowany bę- 
dzie dekanat knyszyński w nast. porządku. 
Dn. 23 w: poniedziałek o godz. 15-ej przy- 
jazd do Korycina. Następnego dnia we wto- 
rek 24 b. m. o tejże godzinie do Jasio- 
nówki, we środę 25 b. m. o godz. l2-ej do 
Brzozowa i o godz. 1630 do Dolistowa. 

We czwartek 26 b. m. o godz. l3-ej przy- 
będzie J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita — 

do Jaświł stąd zaś o godz. 17-ej mda się 

do Goniądza. W piątek 27 b. m. zwizyto- 

wane będą parafje w Downarach 0 godz. 

11-eį i w Mosikach o godz. ki, W s0- 

botę 28 b. m. — © godz. lo-ej Kalinówka 
i o godz. 15-ej Tucianna. W niedzielę za- 
kończy się wizytacja dekanatu knyszyńskie- 

R pobytem w Giełczynie (godz. 10-a) w 
Tal (godz. 14-a) i w Knyszynie (godz. 

W przyszłym tygodniu od 30 kwietnia 
do 4 maja wizytowany będzie dekanat bia- 
łostocki. 

URZĘDOWA. 
— Przyjazd p. ministra Dobruckiego. 

W dniu 22 b. m. w niedzielę o godz. 8 min. 
25 przyjeżdża do Wilna w charakterze ofi- 
cjalnym na uroczystość otwarcia kliniki 
ocznej p. minister wyzn. relig. i ośw. publ. 
dr. Gustaw Dobrucki. Wyjazd p. ministra z 
Wilna nastąpi w niedzielę wieczór pocią- 
giem pośpiesznym o godz. 22 min. 35. 

- Rejestracja dentystów. W najbliż- 
szym czasie rozpocznie Się rejestracją den- 
tystów praktykujących w Wilnie i na ftere- 
nie całego województwa. z 

Dentyści winni są przedłożyć Wydzia- 
łowi Zdrowia swoje dyplomy. 

MIEJSKA. 

— (x) Posiedzenie miejskiej Komisji 
fina sowej. We wtorek dnia 24 b. m. o 
godz. 8 wiecz. odbędzie się w Magistracie 
posiedzenie Komisji finansowej, na którem 
rozpatrzone będą następujące Sprawy: Spra- 
wa przeniesienia kredyiów w budżecie 
1927-28 r. Program robót inwestycyjnych 
(rozbudowa elektrowni i roboty wodocią- 
gowo-kanalizacyjne) w granicach przyZzna- 
nej m. Wilnu pożyczki krótkoterminowej. 
Sprawa upoważnienia Magistratu do „pod- 
pisywania zobowiązań w związku z inwe- 
Stycjami przy rozbudowie elektowni i ГО- 
botach wodociągowo-kanalizacyjnych. Spra- 
wa 3-ciej pożyczki na remont domów. Pro- 
jekt statutu 2-ch stypendjów dla uczących 
się dzieci pracowników Wileńsk. Straży 
Ogniowej. Sprawy emerytalne. Sprawa umo- 
rzenia należności od T-wa Krajoznawczego 
za r. 1927 oraz ustalenia tenuty dzierža- 
wnej na r. 1928. Sprawy bieżące. 

— (x) Posiedzenie komisji kultu- 
ralno-ośwatowej. W środę dnia 25 bm. 
odbędzie się w Magistracie posiedzenie 
komisji kulturalno-oświatowej.. Na posie- 
dzeniu tem rozpatrzony będzie cały szereg 
spraw dotyczących projektów budowy gma- 

NIKA 

SŁO 

dowało ukazanie się 

wo 

licznych  našladowniciw, 
publiczność, przez łudząco podobne opakowanie. 

Przeciwko niesumiennym  podrabiaczom  wystąpiliśmy па 
mocy nakazu prokuratora zostały u nich dokonane liczne rewizje, w których wy- 

wazelinowych 
wprowadzających w błąd 

OSTRZEŻENIE. 
Wzrastające z roku na rok powodzenie naszego mydła wazelinowego Nr. 1002, 

będącego niedoścignionym pierwowzorem mydeł wogóle, 

niku opieczętowano wielkie zapasy gotowego podrobionego mydła i etykiet. 

W walce tej, prowadzonej w interesie zarówno naszym, jak i ogółu, liczymy na poparcie 
tego ostatniego i prosimy o baczne zwiacanie uwagi przy kupnie na uwidocznione 

  

obok opakowania oryginalne naszego bezskutecznie podrabianego i naśladowanego 
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„W danej chwili nie są jeszcze u- 
stalone ostatecznie sumy, które były- 
by na to przeznaczone, jednakże w 
ogólnych zarysach sumy te ze strony 
Ministerstwa wynosząokoło 250.000 zł., 
a trudności z otrzymaniem kredytów 
na ten cel w Państwowym Banku Rol- 
nym nie będzie. Sądzę, że i Bank Go- 
spodarstwa Krajowego również nie 
będzie robił trudności w razie, jeżeli 
otrzyma konkretne propozycje co do 
uruchomienia tego rodzaju Iniarni. 
Żeby trochę się zorjentować, mógłbym 
Panom powiedzieć, że przy teraźniej- 
szych cenach koszta uruchomienia 
międlarni wynosiłyby 30.000—+40000 zł, 
Bardzo często sumy te są obliczane 
znacznie niżej, ale nie radziłbym prze- 
znaczać na ten cel mniej, niż 35.000". 

D. C. N. 

  

chów Szkół powszechnych na terenie m. 
Wiłna. 

— (x) Nowe chodniki na ulicy Anto- 
kolskiej. W związku z uroczystością po- 
święcenia i otwarcia Kliniki okulistycznej 
USB oraz wojskowego oddziału ocznego 
na Antokolu mającej się odbyć w dniu dzi- 
siejszym, Magistrat m. Wilna ułożył w osta- 
tnich w dwuch dniach nowe chodniki 
ulicy Antokolskidj do kliniki USB. 

— (x) Prace nad regulacją stadjonu 
sportowego w Wilnie. W najbliższych 
dniach Magistrat m. Wilna przystępuje do 
prac regulacyjnych terenu przeznaczonego 
na stadjon sportowy na górze Boufałowej. 

(x) Omawianie programu robót 
inwestycyjnych. We wtorek dnia 24 bm. 
6 godz. 1 wiecz. odbędzie się w Magistra- 
cie posiedzenie Komisji Technicznej, która 
zajmie się omówieniem programu robót in- 
westycyjnych (rozbudowa elektrowni i ro- 
boty wodociągowo-kanalizacyjne) w gra- 
nicach przyznanej m. Wilnu pożyczki kró- 
tkoterminowej. 

Badanie wytrzymałości mostów. 
W końcu bm. przybywą do Wilna komisja 
inżynierów, która zajmie się zbadaniem 
wytrzymałości mostów w Wilnie. 

TOWARZYSKA. 

— Zaślubiny. Dnia 28 lutego r. b. w 
Rydze odbył się ślub Hrabiego Aleksandrą 
Ilińskiego Kaszowskiego z Hrabianką Idą 
Broel-Platerówną. z 

RÓŻNE 
— Szkola Filmowa Z. A.S. K. w Wil- 

nie. Ponieważ prace przygotowawcze i te- 
chniczne, związane z uruchomieniem Szko- 
ły ukończone będą dopiero przed dniem I 
maja r. b., wpisy przeto będą trwały dalej 
w lokalu Związku Artystów Sztuki Kine- 
matograficznej (ul. Gaibarska 5-19) aż do 
wspomnianego wyżej terminu. Otwarcie 
Szkoły Filmewej nastąpi w dniu lo maja 
r. b. bezwzględnie. Ze względu na to, že 
wykłady będą przeplatane ćwiczeniami w 
wytwórni „Polart-film* — ilość miejsc dla 
słuchaczy ściśle ograniczona. 

— Komitet „Chleb dzieciom* skłąda 
podziękowanie Bankowi Ziemskiemu za 
złożoną ofiarę na ręce p. Marji Iwaszkie- 
wiczowej w sumie 120 zł. na rzecz insty- 
tucji. 

KOMUNIKATY. 

— Z Rady Opiekuńczej Kresowej. 
W niedzielę, dnia 22 kwietnia o godz. S-ej 
po poł. w lokalu Rady Opiekuńczej Kreso- 
wej przy ul. Zygmuntowskiej 22, będzie 
wygłoszony przez p. janinę Jachimowiczó- 
wnę odczyt popularny na temat: „Ludzkość 
dawniej a dzis”. Wstęp wolny. 

TEAiRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Ostatnia 

popołudniówea „Wilki w nocy”. Dziś o 
godz. łó-ej, po raz ostatni — „Wilki w no- 
cy', po cenach zniżonych. 

„Eros i Psyche”. Po raz ostatni, 
przed zejściem na dłuższy czas z repertu- 
aru dziś o godz. 20-ej powieść sceniczna .w 
7-miu odsłonach J. Żuławskiego — „Eros 

cte: z udziałem pełnego Zespołu Re- 
uty. 

— Ju'ro, z powodu próby generalnej, 
komedji ). Szaniawskiego „Ptak* — przed- 
stawienie zawieszone. 

Nowość w Reducie. We wtorek, 
dnia 24-go bm. Zespół Reduty przedstawi 
po raz pierwszy komedję w trzech odsło- 
nach J. Szaniawskiego „Ptak*. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*), Dziś 
po raz ostatni wystąpi Jadwiga Smosarska 
w sztuce Verneuilla „Orzeł czy Reszka”. 

„Małgorzata z Navarry*- oto ty- 
tuł jutrzejszej premjery Teatru Polskiego, 
W roli tytułowej wystąpi Jadwiga Smosąr- 
ka. 

е — Dzisiejsza popołudniówka w Te- 
atrze Polskim. Dziś o godz. 4 m. 30 po- 
poł. grana będzie sztuka A. Tołstoja i P. 
Szczegolewa pt. „Spisek carowej*, która na 
naszej scenie zdobyła rekordowe powo- 
dzenie. 

Ceny miejsc zwykłe — Od 20 gr. Edo 
2 zł. 50 gr. 
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VARSOVIE. 

- Koncert Wacława Kochańskiego 
w Teatrze Polskim. Dziś o godz. 12.30 
popoł. odbędzie się w Teatrze Polskim kon- 
cert znakomitego skrzypka-wirtuoza W. Ko- 
chańskiego. : 

W programie najpiękniejsze utwory mi- 
strzów muzyki: Bach, Chopin, Szubert-Wil- 
helmi, Fiorillo, Rimski-Korsakow, Tor Au- 
lin, Manuel de Falla i Albeniz. 

Koncert wzbudził zrozumiałe za ntere- 
sowanie. Ceny miejsc od 50 gr. 

— % ileńskie Towarzystwo Filharmo- 
nicznc. Judyta Bokor, naįwybitniejįsza wio- 
lonczelistka solistka Gewandhausu w Lip- 
sku grać będzie po raz drugi i ostatni we 
środę 25 kwietnia rb. w sali Klubu Handło- 
wo-Przemysłowego. W programie sonata 
Eccles, koncert wiolonczelowy Haydna i u- 
twory Głazunowa, Poppera, Schumana i in. 
Bilety już do nabycia w biurze „Orbis*. 
Ceny nie podwyższone. 

RADJO—WILNO. 
NI. dziea 22 kwietnia 1923 r. 

10.15 — Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tećry Poznańskiej. | й 

12.00 Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjąckiej w 

Krakowie, Komunikat-meteorolog. | 
12.10 — Transmisja koncertu z Filhar- 

monji Warszawskiej. W programie G. F. 
Haendel: Oratorium „Mesjasz*. 

14.00 - 15.00: Transmisja 
rolniczych z Warszawy. || 

15.00—15.15: Transmisja z Warszawy: 
Komunikat meteorologiczny. : 

15.15 17.20: Transmisja koncertu z Fil- 

harmonji Warszawskiej. z Ž 

18.10 18.35: Odczyt w języku litew- 
skim' wygtosi J6zef Kraunajtis. | i 

18.35—19.00: „Poczta w życiu codzien- 
nem człowieka” Ill odczyt (dokończenie) z 
cyklu „Poczta jako współczynnik kultury* 
wygłosi referent Dyr. Poczt i Telegr. Le- 
szek Szeligowski. \ 

19.00 - 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25—1930: Sygnał czasu i 

itości. : 
19.20—19.55: „Ustrój Uniwersytetu Wi- 

łeńskiego w latach 1792—1802* odczyt z 
dzialu „Historja“ wygłosi Ks. prof. USB. 
Dr. Bronisław  Zongołłowicz. 

żo.oo 20.25: Transmisja z Warszawy: 

„Chiny — ich przeszłość i teraźniejszość" 
odczyt IV wygłosi proi. Bohdan Richter. 

20.30 - 22:00: Transmisja z auli Uni- 
wersytetu Warszawskiego: obchód ku czci 
St. Wyspiańskiego, urządzony przez Koło 
Polonistów SUW. 

22.05 — Komunikaty PAT. ; 
2:.20 23.30: Transmisja muzyki tane- 

cznej z Warsawy. 

Poniedziałek dn. 23 kwietuia 1928 r. 

15.30-16.00: Transmisja z Warszawy: 
„Napoleon a Polska“ odczyt z dzialu „His- 
torja“ Zz cyklu wykładów dla maturzystów 
szkół średnich wygłosi prof. tlenryk Mos- 
cieki. 

16.00 16.15: Chwilka białoruska. 
1615 16.20: Komunikat Polskiej Ма- 

cierzy Szkolnej w sprawie Daru  Narodo- 
wego '3 maja. у d 

16.20 16.55: Audycja dla dzieci: Po- 
dania o Św. jerzym* wygłosi Marja Ma- 
ckiewiczowa 3 2 

16.55 17.20: „Naukowe teorje materji“ 
odczyt | zcyklu „O materji* z działu „Fi- 
lozofja* wygłosi prof. USB. dr. Wincenty 
Lutosławski. M 

17.20—17,45: Audycja wesoła: „Felje- 
ton poświęcony* wygłosi artysta Teatru Pol- 
skiego Karol Wyrwicz-Wichrowski. 

17.45—18.10: „O zastosowaniu trakto- 
rów rolnych z silnikami spalinowemi" od- 
czyt z działu „Techniką* wygłosi Inż. Lu- 
dwik Janowicz. z я 

18.15 -18.55: Transmisja muzyki tanecz- 
nej z kawiarni „Gastronomja” w War- 
żawie: 

я 19.00 —19.25: Gazetka radjowa. 
19.25 19,35: Sygnał czasu i 

tości. ra SŁ: 
19.25 20.00: „Dzieje książki* odczyt 

z działu „Kultura książki* wygłosi Marja 
Popowska. : 

20.30 -- Transmisja z Warszawy: kon- 
cert kameralny poświęcony twórczości ja- 
na Brahmsa, ą 

1. Kwartet smyczkowy op. Nr. 31. 
a-moll. „Do fijołka*, „Powrót* „Słowiczek* 
odšpiewa p. A. Comte-Wilgocka. 

Il. „Kołysanka*, „Zamyślony*, „Melo- 
dyj cudnych tony* odśpiewa p. A. Comte- 
Wilgocka. 

„Taniec węgierski*, „Walc*, „Dwa tań- 
ce węgierskie” wykona J. Ozimiński. 

„Dawna miłość, „Miłość czarem 
tchnie” odśpiewa p. A, Comte-Wiigocka. 

22.05 — Komunikaty PAT. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (x) Zatrzymanie niedoszłych ko- 

munistów. W ostatnich dniąch odnośne 
władze straży pogranicznej przytrzymały w 
rejonie odcinka Stołpce 3-ch uczni gimna- 
zjalnych pochodzących z Warszawy i Lu- 
blina, w czasie gdy chcieli nielegalnie prze- 

kroczyć granicę z Polski do Sowietów. | 
W czasie dochodzenia wyjaśniło się, iż 

wspomniani będąc zachęceni przez pewne 
czynniki komunistyczne w kraju, opuścili 
potajemnie domy rodzicielskie w zamiarze 
udania się do Rosji sowieckiej. Niedoszłych 
komunistów po spisaniu protokułów odsta- 
wiono do dyspozycji odnośnych władz, skąd 
niebawem powędrują do domu . rodziciel- 
skiego. 

odczytów 

rozma- 

rozmai- 

12 rndrin B # 

spowo- 
kupującą 

drogę sądową. Na 

Mydła Oazelinodego Nr. 10 
Fabryka Mydeł Toaletowych, Perfum 

i Kosmetyków 

„FORNARINA“ s. ue 
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OTWARCIE KLINIKI 
Klinika oczna, której otwarcie na- 

stąpi w dniu dzisiejszym, znajduje się 
na pierwszym planie terytorjium b. 
pałacu, po prawej stronie od wej- 
Ścia. 

Po przez piękny krużganek, przy- 
ozdobiony tablicami _pamiątkowemi, 
przypominającemi zamierzchłą histor- 
ję murów, oraz Świeżo wmurowaną 
płytą marmurową z popiersiem Mar- 
szałka Józela Piłsudskiego, wchodzi 
się do poczekalni dla chorych przy- 
chodnich. 

Z tej do sali na wsze strony wio- 
dą drzwi: do ambulatorjum, sali ope- 
racyjnej i ciemni do badania Oczu. 

Piętro pierwsze jest w całości po- 
Święcone klinice oraz chorym cywil- 
nym. 

Największą salę zajęto na aulę 
wykładową dla studjujących młodych 
medyków. Pośrodku wznoszą się tu 
amiiteatralnie, wykonane w rodzimej 
sosnie, ławy dla słuchaczy. Zaopa- 
trzona jest w potrzebne pizyrządy i 
urządzenia, śród których imponuje 
kosztowny epidjaskop do wyšwietla- 
nia przezroczy i pokazów. 

Z sali tej przechodzi się do wzo- 
rowo urządzonej i wyposażonej 
w aparaty ostatniej zdobyczy wie- 
dzy, ciemnicy, ochrzczonej im. Giałę- 
zowskiego. Obok znajdują się sale 
dla chorych mężczyzn, a więc sala 
im. Szokalskiego na 20 łóżek, kilka 
separatek i jadalnia z odpowiedniem 
urządzeniem. 

Na tym że piętrze mieści się też 
oddział żeński: sala im. Macheka na 
120 łóżek, im. Wicherkiewicza o 4 
łóżkach oraz separatki (kabiny) dla 

W” ROMET WEST STOTIS 
  

OCZNEJ W WILNIE. 
pojedyńczych chorych. ‚ 

Tu też znajduje się sala operacyj- 
na im. Langrange'a, sterylizatornia, la- 
boratorjum, gabinet proi. Szymańskie- 
go z biblioteką podręczną, pokój dla 
asystentów, lekarza dyżurnego oraz 
świetnie urządzone ubikacje sanitarno- 
hygieniczne. 

Drugie piętro przeznaczono na 
pomieszczenie wojskowego oddziału 
Ocznego. ы 

Jest to obszerna swietlica dla żo!- 
nieży, wielka sala szpitalna na 50 łó- 
żek, konfortowe separatki dla cho- 
rych wyższych  szarż _ oficerskich, 
ambulatorja dla przychodzących i 
znajdujących się na stałej kuracji 
chorych wojskowych, ciemnica, jada|- 
nia oraz gabinety dla lekarzy. 

Całość jest ostatnim wyrazem 
zarówno techniki jak też wymagań: 
medycyny i Stanowi dzieło, którem 
szczycić się możemy nawet przed Za- 
chodem. 

To też nie dziw, że gospodarze 
imponującego zakładu, którymi są: 
J. M. Rektor U.S.B., Pigoń, oraz do- 
wódca okręgu korpusowego III, gen. 
Litwinowicz aktowi poświęcenia i 
otwarcia kliniki, co nastąpi dzisiaj, 
nadają tak uroczysty charakter. 

Licznych gości, przybywających z 
całego kraju, a reprezentujących naj- 
wyższe władze państwa oraz naukę 
i społeczeństwo, powitają dziś rane 
na dworcu organizatorzy uroczystości. 

Z pośród ministrów spodziewani 
są: wicepremjer Bartel, Staniewicz, 
Niezabytowski, Dobrucki, gen. Kona- 
rzewski. 

W.K. 

ról Amanullach w drodze do 
Informują nas, iż Król Afganistanu Ama- 

nullach po złożeniu wizyty w Warszawie, 
w dniu 29 bm. w nocy opuszcza stolicę u- 
dając się pociągiem Prezydenta Rzeczy- 

Rygi przejedzie przez Wilno. 
pospolitej do Rygi. W dniu 30 rano pociąg 
z Królem Amanalląch zatrzyma się ną kilka 
minut w Wilnie poczem wyruszy do gra- 
nicy łotewskiej. 

Tejemniczy list de p. Smosarskiej - 
W dniu wczorajszym rozeszły się w 

Wilnie pogłoski, że bawiąca tu na gościn- 
nych występach artysta Smosarska otrzymała 
jakis tajemniczy list z pogróżkami. 

Po sprawdzeniu tej wiadomości u źió- 
dła otrzymaliśmy następujące informacje: 
Pani Smosarska, w dniu swego przybycia 
de Wilna otrzymała list, w którym anoni- 
mowy autor domaga się od niej natychmia- 

stowego opuszczenia Wilna, w przeciwnym 
razie grozi jej śmiercią. List powyższy skie- 
rowany został do policji kryminalnej, która 
wszczęła śledztwo, jednocześnie zarządza- 
jąc osobistą ochronę artystki. 

„Pani Smosarska oświadczyła, iż niema 
najmniejszego pojęcia, ktoby mógł być au- 
torem tego listu. 

Walne Zpromadzenie Stow. Kuprów i 
Przemysłowców Chrześcijan. 

W piątek wieczorem we własnej sie- 
dzibie odbyło się doroczne walne zebranie 
sprawozdawcze członków Stow. Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 

Pięknem a treściowem przemówieniem 
otworzył obrady, przy udziale 5o zebra- 
nych członków, prezes Stowarzyszenia p. 
Roman Ruciński, zapraszając na przewo- 
dniczącego OR posła p. Al. Zwierzyń- 
skiego. 8 

o prezydjum powolani zostali prėzės 
Ruciński, p. Ksaw. Z. Zapolski oraz dyr. 
biura p. Jodkiewicz. 

Po załatwieniu formalności obszerne 
sprawozdanie z działalności zarządu za rok 
ubiegły odczytał p. jodkiewicz, a zebrani 
jednogłośnie go przyjęli i wyrazili podzię- 
kowanie za owocną pracę zarządu. 

Z kolei zabrał głos $p. Nestorowicz dy- 
rektor Szkół handlowych średniej i do- 
kształcającej, a znajdujących się pod opie- 
ką stowarzyszenia. Zobrazował on dzieje 
obu uczełni, za okres ich egzystencji, pod- 
kreślając pomyśny rozwój. Do tej pory 
szkoła wypuściła już w Świat 55 absol- 
wentów, którzy zajmują stanowiska w 
branży handlowej. у 

Następnie przedłożono sprawozdanie 
komisji rewizyjnej, która wnosiła o udzie- 
lenie absolutorjum zdrządowi oraz budżet 
na r. b. przewidziany w kwocie 14.665 zł. 

W wywiązanej dyskusji zabierali głos 
pp. Żejmo, Nagrodzki, Ruciński i Gorzu- 
chowski. W związku z projektowanym zja- 
zdem wszechpolskim kupiectwa, jaki ma 
się odbyć w Wilnie w czasie Targów Pół- 
nocnych, postanowiono wstawić do budże- 
tu dodatkowo 1000 Zt. na koszta organi- 
zacyjne zjazdu, powierzając wynalezienie 
pokrycia tego wydatku zarządowi. 

Wiele czasu zajęła sprawa zmiany czę- 
ściowej statutu. Na uwagę zasługują wpro- 
wądzone na wniosek zarządu następujące 
zmiany: Skrócono z 6-ciu do 3-ch miesię- 
cy termin zalegania przez członków w opła- 
caniu składek, poczem zarząd ma prawo 
skreślić zalegających z listy członków, po- 
stanowiono, by o wałnych zebraniach ogła- 
szać na 7 dni przed terminem zebrania i 
w.eszcie zmodylikowano punkt statutu, 
przewidujący powołanie sądu rozjemczego 
w tym sensie, że sąd taki nie może, lecz 
winien być powołany. 

Następnie odczytano regulamin dla 
sądu rozjemczego, który bez żadnych zmian 
przyjęto. | 

Wreszcie przystąpiono do wyborów do 
zarządu, na miejsce trzech _ wybranych 
członków, do komisji rewizyjnej i sądu 
rozjemczego. 

W wyniku tajnego głosowania do za- 
rządu weszli p.p.*" Roman, Ruciński, Tomasz 
Krassowski, Mieczysław Żejmo wszyscy po- 
nownie oraz p. Januszewicz, jako zastępca. 

Do komisji rewizyjnej powołano p.p.: 
Wencewicza, Januszewicza, Makowskiego, 
Głowińskiego oraz Profica, ю 

Sąd Rožjemety stanówić będ .: 
W. Makówski, R. Ruciński, E. Kowalkie, $ 
Zwierzyński, W. Augustowski, Z. Nagrodz- 
ki, P. Aramowicz, K. Gorzuchowski i K. 
Marcinowski. 

W końcu zebrania, na wniosek p. Żen- 
dy, postanowiono poczynić przygotowania 
celem przystąpienia członków Stow. do 
Sodalicji Marjańskiej. (r) 

UTI NUSAVINTI 

GIEŁDA WARSZAWSKA ` 21 kwietnia 1928 r. 
Dewizy.i wałuty: 

5) -Tranz. Sprz. 
Dolary St. Žjedn. 8,90 8,92 Kao 
Belgia | 124,48. 124.83 124.17 

Holandja 359,40 360,30 _ 358,50 Londyn: 43,52. 43,63 43,41 Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 Paryż 35,13 35.21 35.03 Praga | 24,415 24.48 24.35 
Szwajcarja 171,86 172.29 J71:43 
Wiedeń 124,435 124.745 - 124.125 

Włochy 41,02 47,14 46,90 

Papiery procentowe: 

listy i obi. Banku Gosp. Kraj. 94 — 
Listy Banku Rolnego 94. 
Banku /Komunalnego 93. 
5 proc. konwersyjna 67, — 
konwersyjna kolejowa 56 — 62, 
Kolejowa 103, 50 104,— 
Dolarówka 79.60 50, - 
4i 5 proc. ziemskie 55.75 
8 proc. warszawskie 79,50 79,25 
41 5 proc. Łodzi 50, 
5 proc. Łodzi 54,— 53,15 
8 proc: Łodzi 71,75 72, —



SPORT. 
Organizacyjne zebranie Okr. Zw. 

bokserskiego. 

W dniu 30 bm. o godz. 18-ej w lokalu 
ośrodka wychowania fizycznego odbędzie 
się walne zebranie organizacyjne Okręgo- 
wego Związku bokserskiego. 

Imprezy sportowe w dniu świę- 
ta narodowego. 

W dniu 3 maja z okazji święta narodo- 
wego zorganizowany zostanie szereg imprez 
sportowych. W programie przewidziane są. 
wielkie zawody bokserskie wszystkich wag, 
dla zawodników stowarzyszonych i niesto- 

warzyszonych. 
wody te, mające charakter propa- 

gandowy odbędą się w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Termin zgłaszania zawodników do 
27 b. m. 

AZS.—Ognisko 2: I (0:1) 
Trzeci w sezonie mecz o mistrzostwo 

okręgu przyniósł, zupełnie zresztę niespo- 
dziewanie zwycięstwo akademików. 

Ognisko mające  jaknajpomyślniejsze 
warunki pracy (sala zimowa), jak trening 
zimowy prowadzony przez Zwierza z War- 
szawianki było w spotkaniu tym faworytem 
zwłaszcza, że akademicy wystąpili osłabie- 
ni znacznie wystawieniem do składu Wirow- 
skiego. 

5SŁ.© 

Pierwszy kwadrans gry należy do Ogni- 
ska, które już w pierwszych minutachizdo- 
bywa po zamięszaniu podbramkowem, pro- 
wadzenie. Pomoc AZS'u nie współdziała 
zupełnie z atakiem, który jedynie dzięki 
ofiarnej grze Wasilewskiego i Godlewski. II 
odciąga centr ciężkości gry od bramki 
swojej. 

Po zmianie miejsc (i kostjumów) aka- 
demicy zrywają się. Rozkrochmalona po- 
moc zasila coraz częściej atak piłkami. 
Kilka ostrych wypadów, wyrównanie i 
przewaga. W ostatnich minutach gry Ogni- 
sko walczy gorąco o punkt lecz wysiłki 
rozbijają się o obronę i świetnie grającego 
bramkarza. 

Ognisko, pretendujące w tym roku do 

wo 

miana najgroźniejszego konkurenta Makabi 
rozpoczęło sezon utratą dwóch punktów. 

Z drużyny akademików na wyróżnienie 
zasłużyli: Mikulski, Wasilewski i Godlewski 
II; w Ognisku: bracia Wasilewscy, pozostali 
gracze grali po wiosennemu. ŻZbyt'powol- 
nie i bez techniki. 

Sędziował p. Wróbel. Publiczności, z 
powodu złej pogody, mało. 

Dziś mecz I p. p. Leg. — Makkabi. 

Lyrk. 
Niespodziewanie szybka porażka 

Kiryłowa. 
11-ty dzień walk dał rezultaty nastę- 

pujące: 

Starcie brutalnego Orłowa z potężnym 
Bryłą i nerwowego Willinga ze sprężystym 
Budrusem po 20 min. rezultatu nie dało. 

„Czech Prohaska, w 3 min. pokonał 
przednim: pasem Krumina. ; 

„Nieoczekiwanie szybki rezultatdało decy- 
dujące spotkanie dwóch kolosów—Poscho- 
fa z Kiryłowem. Ten ostatni z nieprawdo- 
podobną wprost furją dopadł przeciwnika 
i rzucił go na sznury ringu, a gdy Poschof 
wracał na środek, syberyjczyk znienacka 
powalił go. Szybko orjentujący się Poschof 
w mgnieniu oka zastosował paradę, rzuca- 
jąc Kiryłowa na obie łopatki. Cała walka 
trwała zaledwie I min. 30 sek. Poschofa 
oklaskiwano. 

ła Andrzeja Tupalskiego na 

  

ОР АВ 6 
-—- Zamiast wieńca na grób nieedża 

wanej pamięci Wuja naszego S. p. Gene 
a 3 „Chleb Dzi: 

ciom“. 50 ziotych Marja i Czeslaw Zawi 
stowscy. : 

Ku czci nigdy niezapomnianego i bar] 
dzo drogiego śp. Generała Andrzeja Tupal 
skiego zamiast wieńca na grób składa 4 

  

ziotych na „Bratnią Pomoc“ Wanda Jasi 
wiczowa. 

— Stowarzyszenie Of. Em. Wojs. w 
Wilnie w celu uczczenia pamięci nieodźało: 
wanego Kolegi pierwszego prezesa Stow 
Ś.p. gen. br. Andrzeja Tupalskiego, za 
miast wieńca składa na Komitet „Chleb 
Dzieciom" złotych pięćdziesiąt. į 
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Reumatyzm 
Artretyzm 

Przymiot 

leczy najlepiej 
i najłatwiej SOL 

Solcu i Związek Uzdrowisk Polskich 

Najwięcej znane w Świecie mle 

i odznaczeń za: 

trwałość mech 

  

Sprzedaż bezproceniowa na 10 rat 

CENY NAJNIŻSZE. 
Maszyny najlepsze 

Komp'etne urządzenia mleczarń 
wych, paroturbinowych i 

Wilno, Zawalna 9, 
telef. 323. 

@ Oddziały: Dzisna, Głębokie, Smorgonie, 
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Wiłeńskie Biura Komisowo-Handlowe 
poważnie załatwia: 

Lokaty gotówki i pożyczki, 
Pośredniczy w nabywaniu i sprzed 

nieruchomości. 

  

-
)
 

Pisze podania, tłomacży i przepisuje 
Pośrednictwo w wynajmie mieszkań. 

au W ww CH 

RENMSSZACZZZBZEZZEZAKGKASORAC 
- w Wilnie, punkt ruchli- 
00M wy, przy domie ogród 

owocowy i warzywny 
1.000 sążni kw. dochód 

roczny 11.000 zł. sprzedam zaraz. 
Wiadomości: Stefańska 17, m. 2 

od 5-7 wiecz. zap. p. inżyniera. 
|BZRCHANEZOGONNSKZADNAGEGEEM 

7" Poważna firma potrzebuje na- 
tychmiast pierwszorzędną siłę biu- 
rową z praktyką. : : 

Reflektant (ka) powinien posiadać 
język polski i niemiecki w słowie i 
piśmie, oraz korespondencję (event, 

Esterograte), Oerty (z załączeniem 
referencji ) 

„Słowa? 
1714-0 

(E
 

curiculum vitae Oraz ! 

  

    

   

Ёэкгааас do administracji 
pod lit. P. H. W. 

OSER ESEJ ka Kol Kod 3 a Kod BJ KAKA KJ 
Wszelkie NASIONA © 

gwarantowane 

2) poleca zakład ogrodniczy 

Gw. WELER, wiino 
Sadowa 8. 

Istn. od 1860 r. 
@ Filja: Zawalna 18. 

| KZESEGEZEZEZESKSES LOKI KO 
Р Ы 5В 10 с 10 В 'Ы а С 

4 Zarząd Spółdzielczego Banku 
B dla Handlu i Rzemiósł 
i z ogr. odp. w Wilnie 
B_ Niniejszym powiadamia udzia- 

łowców Banku, że w dniu 29-go 
: kwietnia 1928 r. o godz. 5 wiecz. 
B w pierwszym terminie i o godz. 
g 6 w drugim terminie w lokalu 
B własnym przy ul. Adama Mickie- 
fg wicza 7, odbędzie się doroczne 
B Sao Atomai udziałow- 

ców Banku z następującym po- 
Ё rządkiem dziennym: 
B 1) Wybór przewodniczącego 

8 Walnego Zgromadzenia. 
B 2) Sprawozdanie z czynności 

i 
B 
[| 
B 
й 
B 
i 
& 
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Bankowych za rok 1927: Rady 
Nadzorczej, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, zatwierdzenie bilansu 

i zysków oraz i rachunku strat G 
i Radzie udzielenie Zarządowi 

absolutorjum. R 

3) Zatwierdzenie preliminarza 
na rok 1928-my. : 

4) Wybór nowych członków 

Rady na miejsce wylosowanych. 
5) Wolne wnioski. 
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Choroby skórne 
Zapalenia stawów 

Najsilniejsze w Europie wody siarczano-słone 
z zawartością jodui soli glauberskiej. Sezony od 1-V 
do 30-IX Poczta i telegraf Solec-Zdrój. Iniormacje 
i prospekty wysyła odwrotnie Dyrekcja Zakładu w 

Al. Szucha 8, m. 1, tel 409—74. 
Seo T 

BAWAVAWAWAWAWAWAWAWAM 

oryginalne szwedzkie wirówki 

„ALFA-LAUAL 
otrzymały przeszło 1300 najwyższych nagród 

najlepsze odtłuszczanie, 

prostotę konstrukcji, 

nie mają sobie równych 
Na wystawie w Częstochowie w 
r. 1926 oraz w Katowicach w r. 
1921 otrzymały złote medale. Na 
wystawie w Stryju w r. 1927 — 

dyplom honorowy. 

d0-letnia PIŚNIENNA СМАНАНС DŻYWALNOŚCI 

Najdogodniejsze warunki płatności. 

najnowsze modele. 

ręcznych, paro- 
elektromotorowych. 

Przedsfawicielstwo: 

ileński Symiykot Rolniczy 
adres tel. „Rolnicze 

Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe. 

® 015.000 оаг | 
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Kino-Teatr | 

„HEBIOS" | ż2s ow „OStAłNi Walt“ 
Wileńska 3g, | WSzechświatowy! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 15. 

DZ IŚ najrozk 
W rołach głównych 3 gwiazdy, 
Willi Fritsz, Liana Hajd i Suzy Vernon. 

oszniejszy film sezonu! Szlagier 
ulubieńcy  pubłiczności 

Sukces 

  

  EC   

Kino-Teatr 

„POLORJA” 
ul. A. Mickie- 

wicza 22. 

w Warszawie, 

"DZIŚ FILM ZE ŚPIEWEM. Wspaniały atut kinematografji 
GEHERNA MIŁOŚCI przepiękny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na 
S] emigracji. W rolach głównych: słynni artyści kinematografji Вмал 

Bilety honorowe nie Petrowicz, Vivian Gibson, Br uno Kastner, Georg Aleksa. 
ważne. Początek o godz. 4-tej ost. s. 10.25. 

Nad program: 1) Zdjęcia z balu filmowego w dniu 1-go lutego 1928 r, 2) Wyniki wychowania fizyczne- ; 

go_M. ENGELSZTERNA, który przyjmuje codziennie kąpiel w Wilji w zimie przy 20 stopniach. 

{ 
: 

Nejlepsze 

instrumenty 
  

Kino-Teatr 

„WAŃDA” 
3 Wielka 30. 

czarskim e 
« m 

= 
B 

iejski Kinematograi 
Kulturaino-Ošwiatowy' 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

DZIŚ! 
Superszlagier erotyczny Ubós 
DAMLTA. 

Od dnia 21 do 24 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film morski: 
[ ||] į (Bitwa morska przy wyspach Falklandzkich). 

” d al 10 aktach, przy udziale angielskiej admiralicji. Na podstawie wydobytych z tajnych 
archiwów wojennych oryginalnych zdjęć. Przy wykonaniu tego filmu zatopiono 7 Specjalnie wy- 
budowanych okrętów. Reż. Walter Summers. Nad 
dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ceny biłetów: parter 80 gr., 
balkon 40 gr. Następny program: „S 

i | (Szał miłości i upojenia). Najczarowniejszy 
U ano erotyczny poemat miłości w 12 aktach. 

W roli głównej bosko-zbudowana, czarodziejsko-piękna, faworyta królów L I L I 
Uwaga: Ceny miejsc zniżone— dziecinne 50_gr., III miejsce 80_gr. 

program: 

ĄD BOŽY“. 

Tragedja nocy 8 grudnia 1914 roku w 

„Skarb* w 1 akcie. 

Geodezyjne 

Orkiestra pod 

  

Kino Kolejowe 

„BGRISKG” 
anizmu, 

wego). 
(obok dworca kolejo- 

Dziś i dni następnych! Rekordowy 
film produkcji krajowej! „Tredowata“ 

dzieży pod kierown. p. M. Worotyńskiego. 

(Pieśń miłości) współczesny dramat salonowy w 
12 aktach, według głośnej powieści Heleny Mni- 

szek. W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i inne. Początek sean- 
sów o g. 5, w niedzielę o g. 4. Ceny miejsc: I i II m. po 1 zł., Ill m. po 75 gr. i kupon do loży 
— 1 zł. 40 gr. UWAGA: W kancelarji „Ogniska" przyjmuje się zapisy do Kółka operowego mło-       

CYRK 
„COLOSSEUM,   

miesięcznych, 
PLANOW. 

SWIĄTŁODRUKI 

Š LEKARZE @ 
MAWAWAŃ 
Doktór Medycyny 

ё A. BYMBLER 
Gródek. fm choroby skórne, we- 

neryczne 1 moczo- 

płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5 8. 

98 — W.Z.P 43, 
    

DOKTOR 
D. ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1,od3_ 8 wiecz, 

aży wszelkich 

na maszynach. Kobieta-Lekarz 

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

tel. 277. 

"=W. Zdr. Nr. 152 

i Br. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 1i od 
5—7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
+0— W.Z.P. 1. 

T DOKTOR | 
i. GINSBERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, uł. Wileńska 3,1 e- 
'lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 do8. 
6— 

Mieszkanie 
8 POKOI w śród- 
mieściu ze wszel- 
kiemi wygodami i 
łazienką zamienię 
na 4 —5 pokojów 
zwygodami w 
śródmieściu. Oier- 
ty składać w adm. 
„Słowa* pod „Do- 
bra Okazja”. - © 

  

  

  
TT 

BEŻ 
KOSZTÓW 
załatwiamy lokaty 

najpewniej 
Wileń. Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 2 

  

  

ziemski 
z 

majątek 
pod Wilnem 

inwentarzem 
Wileńskie - Biuro 
Komisowo Handlo- 
we Mickiewicza 21, 

DOKTÓR 

M. Hatryłkiewiczowa 
b. starsza asystentka 
Kliniki dermat. U. S. 

  
  

tel. 152. -21B, po powrocie z 
— Paryža PE SĘ 

$ 11 — 12 104 © у 

oz Pożyczki Choroby skórne, le- 

Pić czenie włosów mieto- 
nd'a, €- Wileń. Biuro Ko- | jek atena i kt lektroterapja i kosmie- 

misowo-Handlowe, | tyka jekarska. Wilno,     Mickiewicza 21, | ul, Wileńska 33 m. 1. 
{ е 152 | 21 w. Z. zo-lll 28 r. 

L. 2271-1V. 

i i Si) 

UBRANIA żaków WZORÓW 
na zamówienia i gotowe poleca 

do] L KULIKOWSKI & 
ul. Ad. Mickiewicza Nr 33-a- i 

Duży wybór materjałów ostatnich © 
iMnowości. Wykonanie pierwszorz dne.agj 

DEC a Aaa iai saaa 

ZES REDS KA EZ Ł2 EO EO KOS EOKA LA 
Spółdzielnia 3 p. a. c. poszukuje kie- 

rownika handlowego. Ubiegać się o to mo- 
gą osoby mające Obywatelstwo Polskie, 
mogące dać zabezpieczenie, posiadające Za 
sobą dużą praktykę handlową. Szczegóło- 
we warunki są do obejrzenia w Spółdzielni 
3 p. a. c. Od dnia 27. IV. 1928 r.z w godzi- 
nach od 11-14i od 16 - 18-ej. Pierwszeń- 
stwo mają byli wojskowi. Zarząd zastrzega 
sobie prawo wyboru. Oferty należy składać 
do dnia 30 b. m. na ręce majora Nosowicza 
Dowódcy 1/3 p. a. c. Oierty nieuwzględ- 
nione pozostaną bez odpowiedzi. "0 

МУа RS S/ RU Ж nh DRDEPEDEPEDEPEDEDE PEPE" 

E 

Dziś w niedzielę 22 kwietnia, R A 

wszorzędnych atrakcyj artystyczn. i dalszy ciąg walki › 

2) Pinecki (Wielkopolska) i Szczerbiński (Warszawa) Decydująca aż do _ rezultatu: 3) Bryła (G. Berlin), 
\ 4) Budrus (Kłajpeda) i Poochof (Frankfurt) Szczegóły w programach. 

na placu„Eukiskim“ Sląsk) i Kiryłow (Syberja). 

  

   

       

  

   

    

100 

Wszelkie maszyny ( 

  

i skład maszyn 

„LECHJA“ Sp. Akc. Wilno. 

Zjednoczone Fabryki Maszyn 

UNIA REST | C. BLUKWE į SY Tow. Akt. 

TRAKI 

Przedsfawicielstwo na woj. Wileńskie i Nowogródzkie 

Ul. Ostrobramska 29. Tel. 13-10 

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. Na żądanie wizyty inżynierów. 

2 WIELKIE PRZEDSTAWIENIA, DZIENNE o godz. 4 pp. i 8-ej wiecz. 10 pier- i 
rłow (Rosja) i Willing francuskiej. DZIŚ WALCZĄ: 1) 

BYDGOSZCZ. 

Najnowszej 

konstrukcji 

Wydajność do 

m. dziennie 

o obróbki ÓrZ6Wa. 

wysfawowych: 

  
  

Doktór Medycyny  Lekarz-Dentysta 
LURIEWIGZ „MARYA 

choroby weneryczne, Wżyńska-Smolska 
skórne i płciowe, ul. Choroby jamy, ustnej. 
Mickiewicza 9, wejście Plombowanie i usuwa 
z ul. Śniadeckich lnie zębów bez bólu. 
przyjmuje od 4 T7.Porcelanowe i złote 

„229? korony. Sztuczne zę- 
* by. Wojskowym, u- 

Br. G. WOLFSOŃ rzednikom i uczącym 
weneryczne, . moczo- Się Zniżka. Ofiarna 4 
płciowe i skórne, ul. m. 5. Przyjmuje: od 
Wileńska 7, tel. 1067. 8 —12 1 о4 4 i. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 
    

  

| 
Energiczna i dobra 

GCHMISTRZYNI 
z długoletnią prakty- 
ką, ma dobre świa- 
dectwa. Zarzecze 16, 

Nauka 
pisania na maszynach. 
Orzeszkowej 11 m.16. 
Dowiedzieć się co- 
dziennie od 1 do 6. 

1-208! 

Sprzedają się 
2 łóżką niklowe z 
materacami sprężyno- 
wemi, prawie nowe. 
Słowackiego 3, m. 4, 

od 2 do 5 01691 
Mieszkania wego 72" wego z 
kuchnią poszukuje się. 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa" pod „Mieszkanie 
3 pokojowe** 

, Przepisywanie na 
maszynach podań, 
umów, korespon- 
dencji it. d. TANIO 

    

Do nabycia w składach aptecznych, farb, i mydlarniach. 

«я оее ( СОА A TOTU W ВЕН С 0 СОН С СЕНЕНЕ SEO R СЕУЕНЕ РО. 

Potrzebne duże mieszkanie 
Ko: pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem sk 

dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 

Teodolity, 

niwelatory, 

astrolabje, 

goniometry, 
planimetry etc. 

powszechnie znanej firmy 

Gustaw KHCYdE, prezro 
również 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 
tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznyt 

„Optyk Rubin . 
UL  DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

"T 

Wilno    

   

  

| 

COL = SA 

WSZELKIE 
MATERJAŁY 

  

B
a
 
| 

  

  

zalatwia BIURO 
PODAN i przepisy- 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 

ROR 2 Aaa aaa fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakośc. @ 
janiną u > i barska I, tel. :DAŽ - Pianino Ph ae; Poszukuję | Girbaskaltei821 S kais №№ Oqbrowsbe 

kupić Ul. Nowogrodz- 
ka 7 3, tel. 11 — 14. 

w dobrym 
Foriepian stanie oka- 
zyjnie do sprzedania 
bardzo tanio. Ul. Za- 
walna 30, m. 5. —0 

[ il jąp Zn2nej firmy 
0 Dpial w _najlep- 

szym stanie natych- 

(pożądane 

ciciela domu. 

  

WEZMĘ 
W DZIERZAWĘ 

  

  

mieszkania 2 3 po-* OSZUKUJE się 
kojowego z kuchnią 

wygody) 
bezpośrednio od właś- 

Zgło- 
szenia do administra- 
cji „Słowa* dła j. W. 

folwark względnie nie- „el 
dużą osadę, musi być kanalizacja, Staranne pbydynkami, przy ul. 

  

1 

ZSEE EZNERED RE 1 ONETU OE RT IE TTZDA A MORE PIE 
mieszkania 2 3 po- į 1650 
kojowego z kuchnią 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa“ pod „komorne“. 

Orłowo „HA LINA* Dokėj 
pensjonat A. Sobo- do wynajęcia. Ul, Św. 
lewskiej, pieszo 10 Jakóbska 10—2. - © 

įvai Andai BR 
minut ed morza. Wy- 
kwintna kuchnia, po- 
ście!, elektryczność, 

do wynajęcia, lac ajęcia, 
183 z drewnianemi 

  

r 8) miast niedrogo sprze- ы 
2 Sawi: bliża Wilna dprowadzenie. Zamó- Piłsudskiego Nr 35. 

Br Hanusowicz S a gazach s Wilją Lib. fota © wieaja: Warszawa, Dow: ul. *Ofiarna 4, 
Ordynator = Szpitala a Ч ZE ofertach podać od- Boduena 1 m. 6. m. 7, 0d9-12 i od 
Sawicz, choroby skór- gf] AHTSTERN| BE) Mieszkania | Iegłość od Wilna, ko- 2—68.13 5 wiecz. 0 -86L1 
ne, weneryczne, _go- i 6 pokojowego, | unikacyjne warunki, @ U AUTOBUS Bena 

dziny przyjęć 5 -7 pP- Ukenas | | onecznego, | Obszar, Stan zabudo- H. Wilenkin į $-42) 2408 ” 350-!0- 
REA Ar AE m śródmieściu” po- Aa LENKA nowy, d-cylindrowy w 
Too Iomas Bai AKUSZERKA szukuję od zaraz. SE Page gleby: Spółka z ogr. odp.ł b. dobrym stanie sprze' 

я słońce gór- W, Smiał ka | Koszta remontu Zgłoszenia tdla Z. W. L Wilno, ul. Tatarska | daje się okazyjnie b. 
ide ien - BMIAŁOWSKA | zwrócę gotówką, | 40 adm. „Słowa”. 20, dom  własny.j tanio. Iniorm.: „Kresy 

djaterrija) 943 Przyjmuje od godz. 11] Oferty do adm. —-2.-89!! Lisinieje od 1843 r.| Wileńskie" Mickiewi- 
: 5 so = nacz. „Słowa* dla „Hoj- | potrzebny ogrodnik |Fabryka i. skład] cza I. ю. 
-‘-'- пут ustępstwa. I nego”, 9.) znający się na pro- YZ fajne 5.000. 2.000, 1.300, 

: Z. P. Nr. 63 ać wadzeniu pasieki, do Į! lony: ARNE "1 600, 500 i inne su- 

Miejscowość niewielkiego ogrodu. |z310n%, „ gabinety»| my dol. poszukujemy 
  

  

| uu eva в 
EM 

Lekarz-Dentysta 

W. Bobrowska 
Zarzecze 16 m. 17. 
Przyjmuje w domu 
od g. 12 do 19.— ZSpł 

W. Zdr. Nr 4238. 

Kupię 
żelazny REZERWUA 

Ści cca 20 25 tysięcy 
litrów, Oferty do biu- 
ra ogłoszeń S. Juta- 
na, ul. Niemiecka 4, 
telf. 222. 1 6611 

Lekarz-Dentysta *W z 
; Wychowawczyni MiAdysłaW Pasiūski radmowara zarazem 

Mostowa 9 m. 21 gospodyni poszukuje 
10 -ć posady. Ul. Ignacego 

1 od 5-ei pp. 
0—0081 

ul. 
rzyjmuje Od g. 
R: 1 3—7. Nr 5 

METAM 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czestaw Karwowski. 

(kocioł) o pojemno- kim. Od stac. 3 klm. 

Lilis kala ia iais a ii odas I 

PRodykbėlie USS DIEg, # 
WĄRGTY,ZTIDADSZCZAEK I IDDE UJRGY COTY Ą 

Lotniska. sucha ładna. 
Rzeka, las sosnowy. 
Od Wilna koleją 45 szczyzna, p. 

wicze, woj. 
gródzkie, 
wicz. 

o SpSi 
JPINIBJEZ  EuUZOW 
"pl IN EASUEYTUIU 
-0( 717 ‘ЮЩИ Е2 
- А2а0 35 
BIUJESSISĄ alnd 
-Ny Au30 93ZSZKM 
-łeu okoezd Diatofjq 
-Iq ałeo ! aueMAZn 

pizersy _ 

Poczta i stac. Gudo- 
gaj, maj. Anielin, Za- 
polski. 1787 1 

—— 
Pa" się 

duży pies rasy 
Dobermann. Po 

upływie tygodnia u- 
ważał go będę za swą 
własność. Wiadomość: 
ul. Metna Nr 79 
Józei _ Gajdamowicz, 
od godz. 10 do 13. 

0-£081 

£ 1941 

3 
į i 

   
      

   ORPHOSA 

YZ TE   

Oferty z życiorysem 
nadsyłać: m. Kuncow- 

Firyce* 
Nowo- 

Woyniło- 

"sumos @ 

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

na raty. MIESZ p 
— > 3 4, S-POKOJOWYC 
NASIGNA i większych poszuku- 

wyborowe, warzywne, iemy dla solidnych lo- 
astewne i kwiatowe, katorów. „Kresy Wi- 

i jokujemy na | num. 

hipot. Warunki dogod- 

ne. „Kresy Wileńskie" 
ul. Ad. Mickiewicza 1. 

—- 

  

oniczyny i inne w leńskie* Mickiewicza 

R wyborze e > PA = 
cena: najniższych pg; ją 2 pokoj. 
poleca F. SZYK Mieszkania 3 pokoj. 

Wilno, Zawalna 58.i większe lokale do 
Ce nik na żądanie wynajęcia ul. Zawal- 
gratis 443 - na 57. o 

   ZMSEOSEBESCESEZE 
Zarząd Wileńskiego Okręgu 

Polskiego Gzerwonego Krzyża 

niniejszem zawiadamia swoich członków, 
honorowych, dożywotnich, zwyczajnych i Ė 
wspierających, że roczne Walne Zabranie 
członków Wileńskiego Okręgu i oddziału 
Polskiego Czerwonego Krzyża odbędzie się 
nie 23 IV., lecz 24 IV rb. o godz. 18-ej 

(6 wieczór) w wielkiej sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego wedle porządku 
dziennego ogłoszonego w dniu 18 UV. rb: 

Wstęp na Walne Zebranie za okazaniem 
kwitu opłaty członkowskiej za 1928 rok. 
Członkowie opłatę mogą uiścić przy wejściu. 

ZARZĄD. 

ESZBSEBEBZ 
   

  

Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

MLECZARNIA PAROWA , + 

J HEJBERA 
Mickiewicza 9. 

poleca: najzdrowsze w Wilnie mleko 
i smietankę pasteryzowane w bu- 
telkach za pomocą najnowszych apa- 
ratów przy nagrzewaniu do 80-0 Cel. 
i ochłodzeniu do 5-o C. przez co 
zabijają się szkodliwe _bakcyle. 

Również jakość mleka z najlepszych 
majątków na Wileńszczyznie. 

Dostawa codzienna. o—LIŁI 
RABA DE BRA TAB GABI СЛ НЕЫ СОИ оЕУ GRS TAS 

RÓŻ krzaezaste i 

022 i pienne 
w najlepszych odmianach 
poleca zawład ogrodniczy 

w wELER. Widno 
= 1) ul. Sadowa 8, 2) ul, Słowackiego 6 

TTT 

# 

г-и—-шввиш—_с‹т 

8 

+ 

7——————————————— 2 | 
OSTRZEŻENIE į; 

Pieiwsza Wileńska Spółka i 
Wio i Przetworów Owoco- 
wych w Wilnie, ul. Wileńska 
36, Piłsudskiego 2 podaje do 
wiadomości swej czcigodnej Kli- į 
jenteli, że p. Henryk Pawlak jest 
pozbawiony prawa inkasowania 
należnych Spółce sum, a wyda- 
ne mu w swoim czasie upowa- 
żuienie unieważnia się. 

| i i PRIROOZABIESOT 

EsrUCHAWKI nawet najbardziej až ' 
8 zużyte doprowadza do idealnej 

czułości _ „RARJO-POGOTO- g. 
WIE“,pracownia konstrukcyjno-. 8 

g reparacyjna ul. Mickiewicza Nr. 30 g. 

#ЕОНЕ НО СЫ ТОВ З ННЕ ЕО НЕ СЬ ° 

В pa). „Blawat Wileński: 
8 Wilno, ul. Wileńska 31, tel. 382. 

Poleca duży wybór towarów letnich, 
8 wełnianych i bawełnianych. Skarpet- 
B ki, pończochy, bielizna damska 
6 męska gotowa i na zamówienie. 

Sprzedajemy również na raty na 
я dogodnych warunkach. 

  

  

  

Bruk. „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23.


