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W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. < { 

‘ча kombinacija Miūska.. 
„Wielki kiermasz.“ 

Z Minska donoszą: W najbliższym cza- 
sie, zorganizowany ma byč w Mińsku, na 

wzór targów i wystaw. międzynaredowych 

„WielkisKiermasz Białoruski.” 
Szu* tym wezmą udział poza gubernjami 

Białorusi Sowieckiej, również gub. SSmo- . 
leńska i. cała Ukraina. Według urzędowego 

komunikatu, na kiermaszu tym awrócona 

będzie uwaga na przedmioty eksportu 
sowieckiego, które powinny zainteresować 

zwłaszcza «sąsiadujące z Białorusią „рай- 
stwa. Kiermasz ten jednak będzie .miał 

według projektów sowieckich, wielkie:znącze- 
nie polityczne i nawet agitacyjne.-—Po 1-sze 

projektowane jest zaproszenie na: kiermasz 

jaknajszerszych sfer przedewszystkiem z Es- 
*tonji, Łotwy i Litwy, a także Polski i /Niemjee- 

W urzędowym zaś programie przewidziany 

jest jaknajwiększy udz.ał t. zw. Zachodniej 

Białorusi. czyli Ziem Wschodnich Rzeczypo- 

spolitej, przytem specjalna uwaga poświę- 
„cona być. ma Wiłnu. & 

Zarząd tego: kiermaszu przewiduje -ścią- 
„gnięcie na 'targi włościańskich: mas, zarów- 
no z Białorusissow., Ukrainy, jak też ziemi 

Wileńskiej, zaspośrednictwem odpowiedniej 

„agitacji, najrozmaitszych ulg, jak bezpłatne 

koleje, mieszkania, obiady i td. : 
` № „kiermaszu zorganizowany Бейще 

specjalny dziai „kultury“, czyli.ośrodek.pro- 
iRagandy „komunistycznej i agitacji. 

Podział między kluby“ przeusė- 
nięfw w komisjach. 

W$fpiątek'w południe odbyło się w 
gabinecie p. marszałka Sejmu posie- 
dzenie przewodniczących klubów sej- 
msowych, па „którem dokonano po- 
działu miejsc w kemisjach sejmowych 
pomiędzy poszczególne kluby Oraz 

podziału przewodniętw w komisjach. 

Ustalono, że w komisji administra- 
cyjnej przewodnictwe otrzyma klub 
B.B. (zastępstwo ZLN) w komisji 
komunikacyjnej przewodnictwo Niem- 
cy (zastępstwo BB), w komisji bud- 
żetowej przewodnictwo .B.B. (zastęp- 
stwo „Wyzwożenie'), w konstytucyj- 
nej przewodnictwo B.B. (zastępstwo 
PPS), w komisji ochrony pracy prze- 

„wodnictwo PPS (zastępstwo Niemcy), 
w komisji odbudowy kraju przewo- 
dnictwo Ukraińcy (zastępstwo В.В.), 
«w komisji opieki spolecznej przewo- 
„dnictwo „Piast” (zastępstwa „Wyzwo- 
dłenie"), w Oświatowej przewodnictwo 
„Wyzwolenie* (zastępstwo Ukraińcy), 
w prawniczej przewodnictwo Z.LN. 

(zastępstwo B.B.), w  przemysłowo- 
handlowej: przewodnictwo P.P.S. (za- 
stępstwo B.B.) w kom.  reiorm 
rolnych przewodnictwa . Stronnictwo 
Chłopskie (zastępstwo B.B.), w ko- 
misji robót publicznych przewodni: 
ctwo B.B. (zastępstwo: ZLN), w rolnej 
"przewodnictwo Ukraińcy (zastępstwo 
B.B.), w skarbowej przewodnictwo B.B. 
(zastępstwo  „Piast”), w. wojskowej 
przewodnictwo B,B. (zastępstwo Stron- 
nictwo Chłopskie) w zagranicznej 
przewodnictwo B.B. (zastępstwo PPS), 
w emigracyjnej przewodnictwo „Wy- 
zwolenie” (zastępstwo Ukraińcy), w 
morskiej przewodnictwo ZLŁN  (zastę- 
pstwo B.B.) w petycyjnej przewodni- 
ctwo Ch. D. (zastępstwo PPS), w re- 
gulaminowej przewodnictwo PPS (za- ; 
stępstwo BB), w komisji walki z-dro- 
żyzną przewodnictwo B.B. (zastępstwo 
PPS), w komisji zdrowia publicznego 

przewodnictwo B. B. (zastępstwo 

Ch. ® . аЬ 

Р%гшсію przyjeto do wiadomošci 

zawiadomienie Pp. marszałka A 

Daszyńskiego, iż prezydent m. : sie 

znania p. Ratajski zaprasza Fa 5 ° 

wiciestwol sejmu .do Poznania dla i 

znajomienia się z postępem prac e 
žo budowy powszechnej wystawy. kTa- 

jowej, która odbędzie się W Pozna- 

niu w r. 1929. 
Wycieczka wyjedzie do 

dnia 5-go maja. 

Działalność organizacyj bigi Na- 
rodów. | 

GENEWA, 231V. PAT. Staraniem 
sekcji informacyjnej „sekretarjatu Ligi 

Narodów ukazała Się broszura, Za- 

wierająca opis działalności wszystkich 
organizacyj Ligi Narodów za czas od 

sierpnia 1926 do- sierpnia 1921 czyli 

Poznania 

do ostatniego Zgromadzenia Ligi Na-- 

rodów. Broszura obejmująca 184 str. 

2 na wstępie ogólny rzut oka 
na prace Ligi, a następnie w szeregu 

rozdziałów omówione Są: arbitraż, 

bezpieczeństwo i rozbrojenie, sprawy 

prawne, konierencja gospodarcza, OT- 

ganizacja ekonomiczna i finansowa, 

organizacja tranzytu i komunikacji, 

organizacja hygjeny, współpraca na 
polu umysłowem, konierencja praso- 
wa, zagadnienia polityczne, mniejszo- 
ści, mandaty Zagłębia Saary, Gdańsk, 

sprawy Społeczno-humanitarne,  wre- 
szcie ostatni rozdział obejmuje budżet 

Ligi, sprawę nowego gmachu Ligi, 
projekt nowej bibljoteki. 

W „Kierma- | 

Wybory niedzielne we Francji. | 
PARYŻ, (Pat). —Agencja Havasa donosi w pierwszych 

komunikatach, iż wybory zarówno w Paryżu jak i na 
prowincji odbywają się w spokoju. 

Frekwencja wyborcza naogół znaczna. . 
W pierwszym okręgu Lyonu wybrany został minister 

oświaty Herriot. Wybrani zostali ministrowie Briand i 
Tardieux, oraz b. minister Maginot. 

Minister Painieve w pierwszem głosowaniu wybrany 
nie został. W wielu okręgach żaden z kandydatów nie 
otrzymał większości głosów, webec czego konieczne bę- 
dzie powtórne głosowanie. 

Przebieg głosowania do parlamenfu we Francji 
PARYŻ, 23.1V. Pat. Wczorajsze wybory odbyły się w całym 

kraju w zupełnym spokoju przy znacznej liczbie głosujących. 
Dzienniki podkreślają że wobec tego, iż zgórą dwie trzecie ogól 
nej liczby mandatów zostaną rozdzielone dopiero po  ściślej- 
szem „głosowaniu, zdanie sobie sprawy z rezultatów wyborów 
możliwe będzie po dniu 29 kwietnia. Przytem prasa zaznacza 
z naciskiem, że żaden z komunistów nie został wybrany. 

Zasługi gabineiu Poincarego 
PARYŻ, 23. IV PAT. Omawiając rezultaty  czorajszych wy- 

borów „Temps* pisze, że republikanie zawdzięczają swój wielki 
Sukces temu, że połączyli się i współpracowali z polityką finan- 
sową Poincarego. Pisme wzywa republikanów, aby przeciwsta- 
wili się usiłowaniom socjalistów i komnnistów. 

Zmiana głównodowodzącego armią łofewską. 
RYGA, 22.IV. Główny dowódca armji łotewskiej Radzinsz opuszcza 

swe stanowisko. Następcą jego będzie gen. Penikis, b. szef. Sztabu gene- 
ralnego. Zmiana ta prawdopodobnie jest w związku z interpelacją socja- 
listów. i 

Rząd niemiecki ndzieli odpowiedzi p. Kellogowi. 
BERLIN, 23.IV PAT. Jak donosi „Vosische Ztg.* rząd niemiecki ma 

zamiar udzielić w najbliższym czasie tymczasowej odpowiedzi na propo- 
zycję Kelloga. Komunikat półurzędowy potwierdzając tę wiadomość zazna- 
cza jednocześnie, że dotychczas termin wysłania takiej odpowiedzi nie zo- 
siał jeszcze określony. 

Wielka manifestacja — раг chłopskiej W fumnaji. 
BUKARESZT, 23-1V. Pat. Przywódcy narodowej  partji chłopskiej 

odbyli pod przewodnictwem prezesa Maniu konierencję, na której postano- 
wili oznaczyć termin manifestacji stronnictwa w Alba Julia na 6 maja, Tego 
samego dnia odbędzie się w wielu miastach rumuńskich wielkie zgroma- 
dzenia między innemi także i w Bukareszcie. Zarząd stronnictwa spodzie- 
wa się, że na manifestację w Alba Julja przebędzie od 200—250 tys. u- 
czestników. Zarząd wzywa uczestników Zjazdu, aby zaopatrzyli się na 8 
dni w środki żywności. Minister Argentojanu miał oświadczyć, że gabinet 
zgodzi się na odbycie manifestacji w Alba Julja, pod warunkiem jednak, 
że poseł Maniu przyjmie odpowiedzialność za utrzymanie spokoju i 
orządku. * 

obrońca aresztowanych inżynierów niemictieh 
BERLIN 23 IV PAT. Adwokat Munte z Brunswiku wyjeżdża w najbliż- 

szych driach do woskwy, aby w procesie aresztowanych iożynierów niemiec- 
kich sprawować funkcje doradcy prawnego oskarżonych, jak i obrońców rosyj- 
skich, którzy bronić będą oskarżonych. 

Ciekawy eksperyment wyborczy. 
BERLIN, 23..1V. Pat. W czasie wyborów do Reichstagu i do sejmów krajowych 

jeden z krajów niemieckich mianowicie Flesja, postanowił przeprowadzić odrębne 
głosowanie mężczyzn i kobiet. Mężczyźni i kobiety będą głosowali kartkami różnego 
koloru. Przez zarządzenie to łlessja ma zamiar zebrać materjał statystyczny i nauko- 
-wy, któryby wskazywał w jakim kierunku na wynik wyborów wpływa udział kobiet 
w głosowaniu. 

Major Fifzmaurice odleciał na pomoc „Kremen* 
MURRAY BAY, 23.IV PAT. Odlecieli stąd na ratowniczym samolocie mjr. Fitzmaurice i mechanik zakładów Junkersa udając się do Greenlly. SE oni ze sobą zapasowe części samolotu dla „Bremen“ į zapas paliwa. : 
OUEBEK, 23.IV PAT. Przedstawiciel Markoniego Clercecity donosi, 

że samolot ratowniczy na którym lecą Fitzmaurice i mechanik zakładów Junkersa wylądował w pobliżu Clarkecity. Dziś rano samolot ten miał od- 
lecieć w dalszą drogę do Greenily Island. 

LONDYN, 23.IV PAT. Według otrzymanych tu wiadomości mjr. 
Fitzmaurice po dokonaniu. naprawy samolotu „Bremen* przy pomocy przywiezionych przezeń części zapasowych opuści prawdopodobnie dzisiaj Greenlly Island. Przypuszczają, że w ciągu dwuch dni mjr.  Fitzmaurice przybędzie na samolocie „Bremen“ do. Murray-Bay. 

Epokowy lof z Alaski na Spiizbergen, NOWY YORK, 23. IV. PAT. Prasa pisząc o locie Wilkinsa z. Alaski do Spitzbergen nazywa ten lot najważniejszym czynem w dziejach lotnictwa. Sekretarz stanu Kellog, sekretarz wojny Davis i sekretarz marynarki wy- $łali telegramy z powinszowaniami z Okazji jego godnego podziwu lotu. „ _ NOWY YORK, 23. IV. PAT. Komandor Byrd oświadczył, że przed- sięwzięcie Wilkinsa było o wiele ważniejszym czynem. niż jego własny lot do bieguna. RA R: 
Trzęsienie ziemi na koryncie. - 

ATENY, 23.1V, PAT. Osoby przybyłe z Koryntu of owiadają, że ludność tamtej- sza opuściła swe mieszkania ргху pierwszych wstrząśnieniach: którę miały miejsce około godz. 21-ej, dzięki czemu w chwili najsilniejszego wstrząsu, który nastąpił w 46-minut później znajdowałą się w warunkach stosunkowo mniej niebezpiecznych. Ogólna liczba osób pozbawionych skukiem katastrofy dachu nad głową dochodzi do 16 tys. z czego 10.000 pna na Korynt. Możliwe jest, że liczba ofiar, które po- niosły śmierć w katastrofie jest mniejsza niż 20, jak poprzednio ogłaszano. Wśród ofiar trzęsienia ziemi panuje straszną nędza. Pozpoczęto akcję ratowniczą. Na czeie 
listy składek figuruje nazwisko prezydenta Conduriotisa. —- 

Walka z bamdyfami w Poznańskiem. 
POZNAŃ, .23—1V. PAT. Ubiegłej nocy policja spłoszyła w okolicy 

Gniewu 3-ch bandytów, którzy usiłowali dokonać napadu na pobliski dwór. 
Bandyci ci niedługo potem natknęli się na inny posterunek policji, przy- 
czem wywiązała się strzelanina, podczas której jeden z bandytów został 
zastrzelony, a dwaj inni ujęci. 

Z pogranicza donoszą: W ostatnich dniach w miejscowości Szumnowice 
bliżu Olity, pewna tajna organizacja litewska urządziła 
ści żydowskiej. Porozbijano i obrabowano kilka sklepów 
kszą ilość Żydów odniosła ciężkie poranienia ciała. | Ši 

Wobec przewagi pogromowo nastrojonej ludności, policja litewska była bez- silna, wskutek czego napastnicy uszli bezkarnie. 

Howe zastępy agifatorów. | 
Z Mińska donoszą, że propagandowo-agitacyjne kursy w Mińsku ukoń- 

czyło w r. b. 1229 nowych instruktorów-acitatorów komunistycznych, którzy 
przeznaczeni są tylko na teren Białorusi Sowieckiej. й ! 

Jedoczešnie donoszą, že wszeregu mieįscowošciach zamieszkałych przez 
ludność litewską i łotewską, otwarto szereg komunistycznych szkół agitacyj- 
nych litewskich i łotewskich. 8 : 

  

im e w po- 
Pogrom miejscowej ludno- 
żydowskich, przyczem wię- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. — 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adsainistra-| 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń «o do rozmieszczenia «ogłoszeń 

T-wa „ 

GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

KLECK— Sklep „jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 

Lot". 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło. 

POSTAWY—j. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk ; NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. | 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIiĘCIANY POÓW.—Rynek 9. 
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

W perspektywie tygodnia. 
Wybory we Francji. W ubiegłą 

niedzielę odbyła się pierwsza: tura wy- 

borów parlamentarnych we Francji. 
Według wiadomości, jakie dotychczas 

nadeszły..przebieg wyborów i rezulta- 

ty zapowiadają się pomyślnie dla o- 

becnego rządu Poincare — Briand. O 

„lizjonomji nowego parlamentu 4гап- 
cuskiego zadecyduje jednak niedziela 

następna, Kiedy odbędzie. druga iura 

wyborów. Wybory obecne odbywają 

się na podstawie nowej ordynacji wy- 

borczej, ustanawiającej jednomandato- 
we okręgi wyborcze i dwa głosowa- 
mia: w pierwszem wybrani zostają ci 

którzy otrzymali większość bezwzglę- 

dną, w drugiem o tydzień później wy- 

starcza większość względna. Przy 

tak skonstruowanej ordynacji wybor- 

Czej taktyka stronnictw, których jest 

we Francji spora ilość, polega na tem, 
że w pierwszem głosowaniu wszyst- 
kie stronnictwa wystawiają swoich 

kandydatów, a dopiero po tem wcho- 
dzą w sojusze i porozumienia. W u- 
biegłą niedzielę wybrano jak brzmią 
doniesienia około 150 posłów, ol- 
brzymia większość około 500 zosta- 
nie wybranych w niedzielę następną i 
dlatego dzień 29 kwietnia zadecyduje 
6 przyszłych losach gabinetu Poincare- 
Briand. Stronaictwa które biorą u- 
dział w wyborach z gruba można po- 
dzielić na pięć większych grup: roja- 
liści i konserwatyści, centrum repu- 
blikańskie, lewica radykalna, socjali- 

Ści i komuniści. Hasłem naczelnem 
grup popierających rząd jest stabili- 
zacja iranka, odbudowa gospodarcza 
Francji i osiągnięcie w związku z tem 
porozumienia z Niemcami. 

Projekt Kelloga i kontr- 
propozycje francuskie. Zgodnie z 
zapowiedzią rząd francuski przesłał 
swoje kontrpropozycje do projektu 
Kelloga złożonego przez ambasado- 
rów Stanów. Zjednoczonych rządom 
Anglji Włoch, Niemiec i Japonii. 
Kontrpropozycje a raczej uzupełnie- 
nia francuskie ujęte, są w czterech 
punktach: 

1) Żadnemu krajowi nie może być 
wzbronionem chwycić za broń w celu 
obrony przeciwko napastnikowi; 

° 2) Gdyby jeden z kontrahentów 
zerwał pakt przez wypowiedzenie woj- 
ny lub w inny sposób, pozostali 

kontrahenci uzyskują: natychmiast cał- 
kowitą swobodę działania; 

s3) Pakt potępiający wojnę musi 
być uzgodniony z zobowiązaniami za- 

ciągniętemi wobec Ligi narodów i 

traktatów uprzednio zawartych; 
4) Możność dla wszystkich państw 

małych i  więlkich . jednoczesnego 
przystąpienia do. ' projektowanego 
paktu. i 

Jak widzimy propozycje francuskie 

mają na celu wyrównanie luk w pro- 

jekcie amerykańskim. Jak wiadomo, 
projekt Kelloga potępiający bezwzglę- 

dnie wszelką wojnę ogranicza się do 
sześciu państw. Gdyby taki pakt do- 

szedł do skutku, to w razie np. .za- 

atakowania Polski, która paktu nie 

podpisała, przez Niemcy związane 

paktem, ani Francja, ani Włochy lub 

Anglja nie mogłyby udzielić Polsce 
żadnej pomocy mimo że Francja zwią- 
zana jest z nami przymierzem.. Pro- 
pozycje francuskie. wysuwając zasadę. 

rozszerzenia paktu na inne państwa 

mają na celu zabezpieczenie przed 

tego rodzaju ewentualnością, jakiej 
przykład przytoczyliśmy. | 

Dookoła projektu Kelloga i po- 

prawek francuskich rozwinęła się w 

prasie całego Świata ożywiona dy- 
skusja, która zwłaszcza w niektórych 

państwach stojących w przededniu 
wyborów parlamentarnych jak np. 
Niemcy i Francja ma niemało  punk- 

tów stycznych z sytuacją przedwy- 
borczą i szukaniem wdzięcznych pa- 

cyfistycznych haseł wyborczych. Wy- 

stąpienie Stanów Zjednoczonych z 
projektem potępiającym wojnę— należy 

również tłomaczyć w znacznym stopniu 

jako posunięcie obliczone na efekt 
wobec zbliżających się wyborów. Stron- 

ictwo republikańskie chce posiadać 

w ręku wdzięczny atut wyborczy. Tem 

również należy tłomaczyć pośpiech, Z 

jakim p. Kellog projekt paktu ogło- 

sił mimo, że ze strony  irancuskiej 
proponowano porozumienie się w ce- 

lu uzgodnienia projektu. 
Jak przyjęto projekt amerykański? 

W Aaglji bardzo ostrożnie, w Niem- 
czech z entuzjazmem, w  Bolszewji 
zaś wymyślaniami. Pościągliwość w 
ocenie projektu Kelloga, jaką obser- 
wujemy w Londynie, da się wytłuma- 
czyć tem, że Foreign Office zanim 
wypowie swe słowo musi poważnie 
się zastanowić aby zbyt szybką oce- 
mą nie zaostrzyć stosunków z Stana- 
mi Zjednoczonemi, które jak wiadomo 
znajdują się w fazie naprężenia wy- 
wołanego rywalizacją na morzu i kon- 
ferencją na rynku naftowym. Entu- 
zjazmu niemieckiego tłumaczyć chyba 
nie trzeba. W Niemczech w projekcie 
Kelloga, rzucającym groźny cień na 
instytucję genewską, widzą nowy etap 
w kierunku podważenia fundainentów 
traktatu Wersalskiego. Oburzenie Bol- 
szewji również łatwe jest do zrozu- 
mienia. Bombastyczny projekt po- 
wszechnego rozbrojenia złożony przez 
Litwinowa wobec projektu amerykań- 
skiego będzie musiał spocząć w ar- 
chiwum i nie uda się jaż więcej bol- 
szewikom tak łatwo urządzić sobie z 
mównicy w Genewie trybuny  agita- 
cyjnej. Ale publicyści sowieccy nigdy 
nie mają zwyczaju przyznać się do 
czegoś otwarcie, to też i w projekcie 
Kelloga widzą chęć osiągnięcia przez 
Amerykę hegemonji dolara. 

„Odmowa państw europejskich — 
pisze „Prawda” — rozstrzygania kon- 
fliktów drogą wojny oznacza podpo- 
rządkowanie tych sporów arbitrażowi 
dolara. Amerykański projekt to cios 
wymierzony w Ligę Narodów, to pró- 
ba usunięcia systemu kontroli anglo- 
francuskiej nad sprawami Starego 
Świata przez wzmocnienie wpływu 
kapitału amerykańskiego, Propozycja 
Kelloga — pisze dalej „Prawda” nie 
została doręczona Sowietom, jedyne- 
mu państwu, które niejednokrotnie w 
czynach wykazało, iż prowadzi polity- 
kę pokojową i które jedyne wysunę- 
ło realnę projekty walki z wojennem 
niebezpieczeństwem. Mało tego. Zło- 
żenie projektu zbiegło się z oświad- 
czeniem Kelloga 0 nieuznaniu Sowie- 
tow. Wszystko to pozwala przypusz- 
czač, że proklamowanie „wiecznego 

pokoju” kryje za sobą ogłoszenie 
wiecznej walki Sowietom, że słodkie 
pacyfistyczne frazesy są tylko  para- 
wanem dla prób organizowania jed- 
nolitego frontu przeciwko państwu 
robotników*. 

Cynizmu sowieckim dziennikarzom 

nie brakuje, zwłaszcza gdy piszą O 

„pokojowej* polityce Z.S.S.R. A dzia- 
łalność kominternu, aneksja Gruzji, 

pucz w Estonji—to też pokojowa po- 
lityka? 

Przebieg świąt wielkanocnych 
w Bolszewii wykazał jak bezsilna 
jest walka z religją. Mimo oficjalne- 
go zakazu  Świętowania ogromna 
większość instytucyj sowieckich w 
dnie świąt Wielkanocnych czynna 
nie była. Prasa sowiecka zawiesiła 
na czas świąt wydawnictwa. Karna- 
wały antyreligijne organizowane przez 
jaczejki bezbożników świeciły pust- 
kami. Pisma sowieckie narzekają, że 

nawet członkowie partji a więc Świa- 

domi komuniści i bezbożnicy ulegli 
sile  „religjoznych  predrazsudków* 
nie biorąc czynnego udziału w impre- 
zach antyreligijnych. 

Mowy Stalina i Bucharina wy- 
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W przededniu rokowań |polsko-li- 

fewskich. 
Onegdaj .powrócił do Warszawy 

szei sekretarjatu M. S..Z., b. radca 
Marjan Szumlakowski, który w dro- 
dze powrotnej z Rzymu zatrzymał się 
w Berlinie, aby wziąć udział w przed- 
wstępnych rozmowach  polsko-litew- 
skich w sprawie oznaczenia czasu i 
miejsca obrad komisji. : 

Wedtug ustalonego w Berlinie po- 
rządku rzeczy komisja pierwsza bez- 
pieczeństwa i odskodowań zbierze sie 
w Kownie w dn. 7 maja b. r., komi- 
sja druga gospodarcza i tranzytowo- 
komunikacyjna zbierze się w War- 
szawie dnia 18 maja r. b. komisja 
trzecia—prawnicza i ruchu lokalnego 
zbierze się w Berlinie w dniu 21 ma- 
ja r. b. : 

Jak wiadomo ze strony 
delegatem do komisji 
naczelnik wydziału wschodniego p. 
Tadeusz Hołówko, który w dn. 5 
nadchodzącego miesiąca uda się do 
Kowna. Delegat litewski do komisji 
drugiej, dyrektor * departamentu poli- 
tycziego w litewskiem min. spraw 
zagranicznych, p. Zaunins przybędzie 
do Warszawy w dn. 18 maja : 

W toku rozmów berlińskich, jak 
się dowiadujemy, ustalono, iż Pp. 
Hołówce i Zauniusowi będzie przy- 
sługiwało prawo wysyłania do swych 
rządów depesz szyirowanych Oraz 
korespondencji, która, nosząc cha- 
rakter dyplomatyczny, nie będzie pod- 
legała kontroli. 

polskiej 
pierwszej jest 
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głoszone z Okazji zamknięcia Ill sesji 
Cika, omawiające najbardziej aktualne 
Sprawy polityki bieżącej, podkreślają 
konieczność samokrytyki. Samokryty- 
ka ta ma być balsamem: " kojącym 
wszystkie dolegliwości, na jakie choru- 
je ustrój sowiecki, które w tak prze- 
rażających rozmiarach ujawnione zo- 
stały w akcji t. zw. „chlebozagotowok* 
i spisku w Donbasie. To wysunięcie 
samokrytyki rzecz Stalina i Bucharina 
na plan pierwszy ilustruje doskonale 
osławione- manewrowanie polityków 
sowieckich. Przed XV zjazdem  par- 
tji, na którem "pognębioóno opozycję, 
mówiono głośno: żadnej krytyki, kry- 
tyka dyrektyw partyjnych prowadzi 
do opozycyjnych pomyłek. Dyrektywa 
partyjna to dogmat, świętość którą 
krytykować nie wolno. Obecnie 
Stalin i Bucharin głoszą o potrzebie 
krytyki. To co było kanonem przed 
pół rokiem, dziś nim być przestało, 
tego bowiem wymaga taktyka bolsze- 
wicka. i 

"Na marginesie ubiegłego tygo- 
dnia poza wzmożoną kampanią anty- 
komunistyczną w Japonji i Niemczech 
zaznaczyć jeszcze należy wznowienie 
wraz z nastaniem wiosny walk w 
Chinach. Wojska południowe gen. 
Czang Kai Szeka po połączenią się 'z 

wojskami gen. Fenga rozpoczęły atak 

pozycyj Czang Tso Lina. Sytuację na 
Dalekim Wschodzie komplikuje fakt 
wystąpienia Japonii, która wysłała 

swe wojska do Szantungu. Według 
opinji attache japońskiego ppułk Su- 
zuki w Warszawie, który przed paru 
dniami objął swe stanowisko w Pol- 

sce, wystąpienie Japonji nieposiada- 
jące żadnych celów agresywnych, u- 
macnia jedynie pozycję Czang Tso Lina 
i zostało podyktowane koniecznością 
zabezpieczenia życia i mienia obywa- 
teli japońskich. Sz. 

Załatwia inkaso, licząc najniższe 

z ogr. odpow. 

w Wilnie, Miekiewicza 7, tel. 201. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. ; 

Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe 
NA NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE. 

Wydaje pożyczki przemysłowcom, handlowcom, 
i podmiejskim rolnikom. 
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Niedziela ostatnia stala się pamię- 
tną datą otwarcia imponującej w Świe- 
cię kulturalnym ocznej Kliniki uni- 
wersyteckiej i oddziału ocznego woj- 
skowego Szpitala na Antokolu. 

Przybytek nauki powstał. jak już 
zaznaczyliśmy poprzednie, na tery- 
torjum b. pałacu ks. ks. Sapiehów 
dzięki poparciu materjałnemu Min.Spr. 
Wojsk., w czem decydującą rolę ode- 
grało wstawiennictwo Marszałka Pił- 
sudskiego, którego jednym z punktów 
wytycznych jest doprowadzenie do 

Świetności wskrzeszonej przez siebie 
wszechnicy wileńskiej, oraz inicjatywie 
i niestrudzonej pracy proi. U. S. B. 
Marszałka Senatu, dr. Juljana Szy- 
mańskiego. 

Do dzieła tego przyczynili się w 
znacznym stopniu twórca planów re- 
konstrukcji gmachu mjr. L. Śmieszko 
oraz kpt. J. Andrzejewski, przy wy- 
datnym współudziale dowódcy Szpi- 
tala wojskowego na Antokolu płk. 
Ordyłowskiego. 

Przybycie dosfojników państwowych i gości. 
Powitanie przybywających  dostoj- 

ników państwowych oraz przedstawi- 
cieli polskiego i zagranicznego Świa- 
ta naukowego miało charakter uro- 
czysty. 

Na dworcu kolejowym zgroma- 
dził się komitet organizacyjny z mar- 
szaikiem prot. J. Szymańskim na 
czele. 

Z wagonów pociągu pośpiesznego 
wysiedli: przedstawiciel p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej oraz Rządu mi- 

nister oświecenia dr. Dobrucki, mini- 
ster reform rolnych dr. Staniewicz, 
liczni przedstawiciele wojskowości z 
szefem sanitarjatu wojskowego gen. 
Ruppertem na czele, delegaci wszech- 
nic polskich z rektorem uniwersytetu 
lubelskiego ks. prał. Kruszyńskim, 
przedstawiciele Świata lekarskiego i 
okulistyki polskiej. 

Po wyjściu z dworca przybyli roz- 
jechali się po mieście. 

Uroczystości na Anfokolu. 
Na krótko przed godz. 10 z rana 

na placyku przed gmachem nowej 
kliniki uniwersyteckiej zaczęły się 
zbierać zaproszone na uroczystość 
otwarcia osobistości. i 

Przybyli J. E. ks. arcybiskup me- 
tropolita R. Jatbrzykowski, biskup 
Wł. Bandurski, biskup K. Michalkie- 
wicz, przedstawiciel twileńskiego arcy- 
biskupa prawosławnego, nadrabin se-, 
nator Rubinstein, senat uniwersytetu 
Stefana Batorego z rektorem Pigoniem 
ma .czele, przedstawiciele miasta z pre- 
zydentem J. Folejewskim, liczni bar- 
dzo posłowie i senatorowie Ziemi 
Wileńskiej, władze wojskowe z gene- 
rałami: Burhardt-Bukackim, Litwino- 
wiczem i Ruppertem, przedstawiciele 
wszystkich urzędów wileńskich, orga- 
nizacyj i instytucyj społecznych, mło- 
dzieży akademickiej oraz prasy. 

Przed portykiem kliniki ustawiły się 
korporacje akademickie ze sztandara- 
mi, tworząc barwny Ornament na tle 
Świeżutkiej bieli gmachu. 

Przed wejściem do kliniki prze- 
ciągnięta została szarfa o barwach 
narodowych. 

Wkrótce potem przybywa samo- 

chodem w towarzystwie p. wojewody 
Raczkiewicza minister Dobrucki i, po 
powitaniu z Marszałkiem prof. Szy- 
mańskim, przy dźwiękach hymnu na- 
rodówego, dokonuje symbolicznego 
przecięcia wstęgi. 

Zebrani, z dostojnikami na czele, 
wkraczają do b. pałacu Sapiehów. 

Tu w obszeraym hollu zgroma- 
dzona jest młodzież. Z łewej strony 
zasłonięte sztandarami narodowymi, 
w starych murach pałacu tkwiące 
popiersie |-go Marszałka Polski. 

Występuje p. Wanda Niedziatkow- 
ska - Dobaczewska i odczytuje swój 
wiersz poświęcony Marszałkowi Pil- 
sudskiemu. 

Z kolei wyraża hołd wskrzesicie- 
lowi wszechnicy Batorowej przedsta- 
wiciel młodzieży akademickiej p. 
Grzyb i składa, jako wyraz wdzięcz- 
ności Marszałkowi, wieniec wawrzynu 
w bronzie. W chwilę potem wieniec 
zdobi skroń Marszałka na wmuro- 
wanej tablicy. 

Orkiestra gra „Pierwszą brygadę". 
Pierwszy akt uroczystości Sskoń- 
czony. 

Poświęcenie Kliniki. 
Następnie ks. biskup dr. Wła- 

dysław Bandurski odprawił / krótkie 
modły, poczem Oprowadzany przez 
prof. Szymańskiego w asystencji ks. 
Arcyb. R. Jałbrzykowskiego, ks. bisk. 

K. Michalkiewicza, ks. prał. Kruszyń- 
skiego, dokonał poświęcenia całego 
gmachu oraz jego sal poszczegól!- 
nych. 

Akademja. 
W międzyczasie wszyscy goście 

przeszli do auli wykładowej, gdzie 
pod przewodnictwem senjora okuli- 
stów polskich prof. Noyszewskiego 
odbyła się uroczysta akademia. 

Pierwszy przemówił ks. biskup 
Bandurski, który w prostych a jędr- 
nych słowach żołnierskich wspomniał 
o dziejach murów dzisiejszej kliniki 
w czasie wojen ostatnich, kiedy to 
służyły za przytułek dia rannych bo- 
haterów, wreszcie wyraził życzenie by 
przepięknie urządzone ciemnie kli- 
niczne uzdrawiały cierpiących, a stud- 
jujący w niej czerpali pod Światłym 
kierunkiem prof. Szymańskiego wie- 
dzę dla dobra narodu. 

2 kolei przemawiał dziekan wy- 
działu lekarskiego proi. Szmurło. Od- 
czytał on akt erekcyjny kliniki oraz 
uchwałę powziętą przez senat aka- 
demicki, a postanawiającą wmurowa- 
nie tablicy na czešė Marszalka J. 
Pilsudskiego. 

Następnie zabrał głos dowódca 
O. K. III gen. Litwinowicz, zaznacza- 

jąc, że wojsko stanęło do odbudowy 
gmachów uniwersyteckich, na rozkaz 
swego wodza Marszałka Pifsudskiego. 
Zwrócił uwagę że uroczystość otwarcia 
kliniki wiąże się ściśle z dziejami 
dwuch wodzów narodu polskiego t.j. 
królem Stefanem Batorym, założycie- 
lem uniwersytetu i Marszałkiem j. 
Piłsudskim -- wskrzesicielem tej u- 
czelni. 

Mówca wspomniał słowa Marsz. 
Piłsudskiego, który w czasie jednego 
ze swych pobytów w Wilnie wypo- 
wiedział znamienne słowa, iż ma dwa 
serca: jedno ala wojska, drugie dla 
uniwersytetu i że chciałby by oba te 
serca biły tętnem równomiernem. 

Dalej gen. Litwinowicz zaznaczył, 
że odbudowa dziś poświęconej kliniki 
jest pierwszym lecz nie ostatnim eta- 
pem pracy wojskowości dła uniwer- 
sytetu wileńskiego. W roku przyszłym 
wstawione będą do budżetu kredyty 
na dalszą rozbudowę uniwersytetu, a 
w szczególności klinik wewnętrznej i 
chirurgicznej. 

Przemówienie Marszałka Profeso-ra Dr. Juljana Szymańskiego. 
Otwarcie nowej kliniki okułistycz- 

nej jest jedną ze współczesnych kart 
dziejów kultury polskiej. 

e stare mury dawnego pałacu: 
książąt Sapiehów same mówią za 
siebie, świadcząc o potędze i daw- 
ności kultury polskiej na kresach, a 
pozostałe freski mówią o poziomie 
artystycznym dawnych panów tej 
ziemi, których Świetny potomek 
książe Eustachy Sapieha przybyć 
raczył. 

Te ściany nieraz odbijały echa 
narad hetmańskich, narad nad obro- 
ną kresów od sił wrażych i utrzyma- 
niem tej ziemi przy Polsce. 

Te sale widziały huczne zabawy 
i świetne zjazdy magnatów, co 
dumnie i godnie reprezentowali przed- 
rozbiorową szlachecką Polskę, państ- 
wowość polską i polską kulturę na 
kresach. 

W. dzisiejszej _ demokratycznej 
Polsce dźwięczeć ma w tych odbudo- 
wanych murach Słowo nauki, od dziś 
będą tu kształciły się przyszłe poko- 
lenia oraz odbywać się będzie po- 
słannictwo niesienia pomocy Iekar- 
skiej zarówno żołnierzom jak i lud- 
ności cywilnej. 

W te dostojne mury weszło no- 
we życie z nowemi wymogami, lecz 
dziedziczące starą tradycję # zada- 
niem, aby tu równie godnie reprezen- 
tować współczesną kulturę; Polski, jak 
godnie ją reprezentowa y na swój 
sposób pokolenia minione. 

Zmieniły się czasy i pałac boha- 
terów z dziada i pradziada został 
obrócony w świątynię nauki i zara- 
zem w warsztat pracy, co stało się 
w myśl haseł rzuconych przez legen- 
darnego, a nam współczesnego bo- 
hatera - Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego, streszczających 
się w aforyzmie: 

Idą czasy, których znamieniem 
będzie wyścig pracy, 

Jak przedtem był wyścig żeląza, 
Jak przedtem był wyścig krwi. 

Tak lapidarnie określił program 
życia Polski Ten, Którego wolą Uni- 
wersytet został wskrzeszony i pod 
troskliwą opieką Którego  nanowo 
rozwinęła się nasza kresowa polska 
placówka naukowa. 

Jako wyraz uznania ze strony 
Uniwersytetu dla niespożytych zasług 
Wodza narodu została wkuta w mur 
pamiątkowa tablica z odlaną w bron 
zie płaskorzeźbą przedstawiającą Jego 
oblicze, a uroczystość odsłonięcia 
połączono z uroczystością otwarcia 
nowej Kliniki Ocznej, stanowiącej o- 
statnie ogniwo w łańcuchu Klinik 
Antokolskich. 

Н 
Klinika Okulistyczna, którą dziś 

otwieramy w tych dostojnych murach, 
jest właściwie dalszym ciągiem trzy- 
sta pięćdziesięcioletniej pracy nauko- 
wej Uniwersytetu Króla Stefana Ba- 
torego. 

Vita brevis ars longa.... 
„Aby nawiązać nić ciągłości pracy 

na tej placówce, sięgnę wstecz do 
ubiegłych wieków. 

Dawny Uniwersytet oddzielnej ka- 
tedry okulistycznej nie posiadał; zresz- 
tą nietylko u nas, ale i w całej Eu- 
ropie w wiekach ubiegłych okulistyka 
nie stanowiła jeszcze oddzielnej gałę- 
zi wiedzy lekarskiej. 

_ Tak więc optykę wykładał znako- 
mity astronom Jan Śniadecki, zaś 
współczesne operacje oczne włączali 
do swych wykładów chirurdzy: Nisz- 

5Ł.0 

kowski, Gałęzowski, Pelikan i Por- 
cianko, a leczenie przypadków Ocz- 
nych prof. Frank i Herberski. : 

Po przerwaniu działalności Uni- 
wersytetu w roku 1842 przez. rządy 
najezdcze, w dziejach kształcenia się 
fachowego lekarzy wybitną rolę ode- 
grał Instytut Oftalmiczny — Oitalmją 
powszechnie zwany, do dziś na No- 
wym Świecie istniejący, fundacji hra- 
biów Tyzenhauzów i Przeździeckich. 

W utworzeniu tej. placówki na 
Środki prywatne uwydatnia się nie- 
spožyta żywotność narodu polskiego: 
gdy najazd niszczył oficjalny warsztat 
pracy Raukowej, znajdują się Składki 
ofiarne i powstaje prywatna insty- 
tucja przejmująca zadanie zburzonej. 

Po wojnie część klinik wskrzeszo- 
nego Uniwersytetu została ulokowana 
w rozmaitych budynkach szpitala woj- 
"skowego na Antokolu, a życie wywo- 
łało międzyministerjalne porozumie- 
nie, które stworzyło współżycie le- 
karskie, oraz współpracę naukową kli- 
nik i wojska ku obopółnej korzyści: 
Kliniki pozyskały specyficzny wojsko- 
wy matęrjał ludzki dla obserwacji, a 
lekarze wojskowi otrzymali możność 
dalszego kształcenia się i doskonale- 
nia w swym fachu. Muszę zaznaczyć, 
że klinika oczna miała  szczegółniej 
ciekawe pole do obserwacji poboro- 
wych, był to prawdziwy przegląd o- 
kulistyczny dorosłej młodej części 
ludności męskiej. 

Ubiegła piecioletnia działalność 
kliniki odbywała Się w zaiste opłaka- 
nych powojennych warunkach. miesż- 
kaniowych i tinansowych: Budynki 
czasowo przeznaczone pod kliniki by- 
ły to rudery zniszczone wojną i pro- 
wizorycznie przystosowane. Klinika 
6czna trzykrotnie przenosiła się coraz 
to do nowych ubikacji, praca jednak 
naukowa nie ustawałą w nadziei lep- 
szego jutra; powoli klinika została 
wyposażona prawie we wszystkie 
przyrządy optyczne i narzędzia chirur- 
giczne, oraz latarnie i kino do po- 
kazów. Ściany kliniki pokryły się 
własnymi barwnymi lub schematyczny- 
mi rysunkami, które są obrazową re- 
gistracją ciekawszych pod względem 
naukowym przypadków, 

Jednocześnie została zorganizo- 
wana _— pracownia patologo-anato- 
miczna, przyczem dla osiągnięcia no- 
wożytnej techniki barwienia i przygo- 
towywania preparatów była wysłana 
na studja do Strasburga starsza asy- 
stentka dr. M. Miłewska. Na. docenta 
został habilitowany st. as. dr. „J. 
Abramowicz. 

Z kliniki w ciągu 5 lat wysźło 50 
prac ogłoszonych drukiem. | 

Niektóre prace i metody operacyj- 
ne wyszłe ż tej kliniki służyły tema- 
tem obrad kongresów europejskich, 
na których w ten sposób zaznaczalo 
się istnienie wolnej Polski, , ponieważ 
żywotność narodu wykazuje się w 

wo 

tworzeniu rzeczy nowych. 
Z operacji oryginalnych Z0- 

stały zrobione filmy, a chirurgiczne 
filmy zagraniczne zostały spolszczone 
dostosowaniem polskich napisów. 

Praca dydaktyczna wykazała się w 
przygotowaniu do praktycznej działal- 
ności lekarskiej 5 rocznych zmian stu- 
dentów, z których 4 już ukończyły 
Uniwersytet, a 5 kończy w ogólnej 
liczbie przeszkolono koło 500 studen- 
tów. 

Pozatem -odbywały się spora- 
dyczne kursy dokształcające dla leka- 
rzy powiatowych i specjalne kursy 
trachomatologiczne dla lekarzy szkol- 
nych. Praca ta została dokonaną przy 
pomocy 3 asystentów klinicznych 
Abramowicza, Milewskjej i Totweno- 
wej i jednego łącznikowego asystenta 
wojskowego, majora Dobaczewskiego. 
Przy Klinice pracowało bezpłatnie 
12 lekarzy-wolontarjuszy, z których 
jeden Dr. Lech przybył aż z Brazyjji 
na całoroczny kurs. 

Roczny ruch chorych na klinice 
Uniwersyteckiej dochodził w Średnim 
do 2 tysięcy nowych i po za .6 tysię- 
cy powtórnych. Operacyj wykonano 
większych 1.500. 

Przytoczony rezultat pracy niech 
będzie usprawiedliwieniem przed. spo- 
łeczeństwem w poniesionych przez 
skarb państwa polskiego kosztach na 
tę kresową placówkę polskiej nauki i 
kultury polskiej. 

Z chwilą wejścia do nowej: Kliniki 
przed nami otwierają się możliwości 
rozwoju. działalności naukowej i dy- 
daktycznej, ponieważ: zostało urucho- 
mionych 40 łóżek eywilnych i 40 wój- 
skowych razem 80, a wspaniałe cie- 
mnie i pracownie, wykorzystane z 
ciemnych nieużytków dawnego pałacu 
zostały wzorowo i oryginalnie, według 
naszych własnych planów urządzone, 
typu amerykańskiego. 

Na zakończenie tego sprawozda- 
nia mam przyjemny obowiązek ża- 
znaczyć współpracę władz wojsko- 
wych z pełnem zrozumieniem i uwzglę: 
dnieniem potrzeb uczelni, oraz žyczli- 
wą współpracę innych katedr, a na- 
wet wydziałów, a rozmaite pieczęcie, 
druki, jak i obecne zaproszenia na 
uroczystość zostały opracowane przez 
wydział sztuki przy uczestnictwie i 
pod kierownictwem profesora Ru- 
SZCZYCA. 

Jesteśmy dumni, że na tych dałe- 
kich kresach naszej Polski urządzenia 
kliniki ocznej odpowiadają wymogom 
współczesnym, podkreślamy, że samo 
jej istnienie, jak i innych klinik, oczy-. 
wiście zawdzięcza pieczy Pierwszego 
Marszałka Polski. jesteśmy Mu za to 
nieskończenie wdzięczni, czego wyra- 
zem ze strony Uniwersytetu została 
ku czci jego wmurowana pamiątko- 
wa tablica, przy odsłonięciu której: 
przed chwilą byliśmy obecni. 

Życzenia. 
Po pięknem przemówieniu ,proi. 

Szymańskiego wystąpili dwaj przed- 
stawiciele młodzieży U.S.B. p. Grzyb 
i Niewiński, którzy zwrócili się w go- 
rących słowach do Kierownika Kliniki 
proi. Szymańskiego, składając mu 
serdeczne życzenia i podziękowania. 
Dalej składali gratulacje prof. Noy- 
szewski w imieniu Uniwers. Warszaw- 
skiego, Tow. Okulistów Polskich i 
Warszawsk., Tow. Lekarskiego, . mjr. 
Baron (po francusku) w imieniu woj- 
skowej misji w Polsce, wiceprezydent 
m. Warszawy Bogucki, przedstawiciel 
Tow. Opieki nad Ociemniałymi „La- 
tarnia“ dr. Kępiński, ks. rektor Kru- 
Szyński w imieniu kat. Uniw. z Lubli- 
na, pułk, Karnicki, w imieniu Wojsk. 
Szkoły Sanit. w Warszawie i inni. 

Z kolei sekretarz akademji Dr. 
Karnicki odczytał depesze powitalne 
nadesłane na ręce prof. Szymańskie- 
go. Długi ich szereg otwierają życze- 
nia gratulacyjne Marszałka Piłsud- 
skiego, treści następującej: 

„eyczę pomyślnego rozwoju no- 
woutworzonej klinice dla dobra kraju 
i nauki. Żałuję że stan zdrowia nie 
pozwolił mi być obecnym na uro- 
czystošci“, 

Depesza Marszałka Daszyńskiego 
brzmi: 

„Nie mogąc przybyć posyłam ser- 
deczne życzenia rozwoju Kliniki i lą- 
czę się z Panami w hołdzie dla Mar- 
szałka Piłsudskiego, Wielkiego Opie- 
kuna Uniwersytetu im. Stefana Bato- 
rego. 

Dałszy szereg życzeń rozpoczynają 
gaci Ministrów Składkowskiego i 
wiatkowskiego obok których .przysła- 

ły je następujące osobistości z kraju' 
Dr. Dzik, imieniem Wydziału Na- 

uki z Warszawy, sen. Stanisław Po- 
Sner, dziekan i Rada Wydz. Lekarsk. 
Uniwers. Jagiellońskiego, pułk. Rudz- 
ki, komendant Szpitala  Szkoln. 
Ofic. Szk. Sanit. w Warszawie prof. 
Kryński z Warszawy, Rektor i Senat 
Wolnej Wszechnicy Polskiej z War- 
szawy, Jarecki z Warszawy, prol. 
Uniwersytetu i znany okulista prof. 
Machek ze Lwowa, dyr. Kliniki Oku- 
listycznej Un. Lwowskiego prof. Bed- 
narski, zastępca szefa Korpusu Kontr. 
M. S. Wojsk. gen. dr. Teodor  Bała- 
ban, gen. bryg. Olgierd Pożerski, 

prezes Rady Wojew. Zw. Ziemian z. 
Wileńskiej Hipolit Gieczewicz. 

Z zagranicy: ё 
Dyr. A. Pietrzykowski w Chicago, 

Krueckmann z Helgolandu, Burnier z 
Campinar, Pastemacki z Detroit, Rene 
Onfray z Paryża, prof. Rein z Nicei, 
prof. Groenholm z Helsingiorsu, dr. 
Bolesław Notz z Paryża, prof. Filatow 
z Odessy, prof. Kliniki Oftalmologicz- 
nej  Uniwers. _ Budapesztańskiego 
Grosz, prof. dr. Hans Lauberįz Wied- 
nia, prof. Siegrist w imieniu Berneń- 
skiej Kliniki Ocznej, prof. Paszeff z 
z Sofji, Czeskie Tow. Oftalmologicz- 
ne z Pragi i Klinika prof. Lesera (dr. 
Bruekner.), prof. Lindner z Wiednia, 
prof. Uniw. w Sofji dr. Aleksander 
Mańkowski, Gałęzowski z Paryża, 
prof. Dor z Lionu, prof. Niemieckiej 
Kliniki  Uniwers. w Pradze dr. 
Elsching, prof. dr. Coppez z Bruk- 
seli, docent dr. Fuchs z Wiednia, 
prof. dr. Mets z Anvers w Belgii, 
prof.  Błaskovics z Budapesztu, 
dr. Max Meyerhof z Kairu, proi. dr. 
Lundsgoard z Kopenhagi, prof. Go- 
nin, dziekan uniwersytetu w Lozannie, 
dr. Prokopenko z Paryża, Essad-Pa- 
Sza i dr. Zia-Bey z Konstantynopola, 
prof. Kliniki Liońskiej Rolłet, prof. 
van den Stroeten z uniwersytetu w 
Lovanjum, prof. S. Gołowin z Mo- 
skwy, prof. dr. Rochat z Groningen, 
w Holandji, dr. Bailliart, dr. Andree 
Patri z Genewy, dr. Branca Rumina z 
Lizbony, dr. Marx z Leiden, w Ho- 
landji, dr. Gurfein z Genewy, prof, 
Hagen z Oslo, dr. Renee Antoine z 
Algieru, prof. Tscherning z Kopenha- 
gi, proi. aniwers. Weekers z Leodjam 
w  Belgji, dr. Chaillous, Paryż, dr. 
Morax z Paryża, prof. Guillain z Pa- 
ryża, prof. Roubert z Rygi w imieniu 
Kliniki Oczn. Uniw. Łotewskiego, 
prof. de Laperson, Paryż, prof. 
Terrien, Paryż, dr. Marc Landolt, Pa- 
ryż, prof. Bruckner z Bazylei, Fakul- 
tet Med. Uniwersyt. Strasburg., dr. 
Henryk Legrange, Paryż, prof. Fritz 
Ask Szwecja, dr. Jan Sedan prof. 
Teulieres, Bordeaux, van der Hol- 
ve, Holandja, dr. Ludwik Górecki z 
Paryża, dr. Lundsgaard z Kalenbnr- 
gu i Klinika Oczna Uniw. w Dor- 
pacie. 

Śniadanie. 
Po akademji podejmowano gości 

przybyłych na otwarcie kliniki Śniada- 
niem w świetlicy. W czasie przyjęcia 
Marszałek Senatu prof. Szymański 

wzniósł toast na cześć Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, Prezydenta Mościc- 
kiego i Marszałka Piłsudskiego. Na- 
stępnie przemówił minister Dobrucki, 

aby w imieniu Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, który polecił mu zastąpić go 
na uroczystości iw imieniurządu zło- 
żyć cześć Uniwersytetowi Wileńskie- 
mu, Starożytnej uczelni polskiej, któ- 
ra tyle ma zasług około utrzymania 
polskości na ziemiach wschodnich. 
P. Minister podkreślił, że piękne dzie- 
ło, jakiem jest otwarta dzisiaj Klinika 
powstało dzięki harmonijnemu współ- 
działaniu wojskowości i Uniwersytetu. 
Zakończył Jżyczeniami rozwoju dla 
Wszechnicy Wileńskiej. Następnie prze- 
mawiał szef departamentu sanitarne- 

- IRACZYSTE OTWARCE KLINY OKOLISTYCZNEJ ONNNENSYTETO STEFANA BATOREGO NA AdTONOLI 
go M. S. Wojsk. gen. Ruppert, który 
podkreślił doniosłość współpracy woj- 
Ska z nauką cywilną, stwierdzając iż 
aby obrona państwa była skuteczną, 
wojsko musi korzystać w całej roz- 
ciągłości ze zdobyczy nauki i techniki 
we wszystkich gałęziach. Gen. Rup- 
pert zakończył toastem za pomyślność 
Wydz. Lek. Uniwers. Wileńskiego. 
Prof. Szymański wzniósł toast na 
cześć przedstawiciela Francji mjr. Ba- 
a przy hucznych oklaskach zebra- 

nych. 

Przemówienie ks. Eusfashego Sapiehy. 
Ž,kolei powstał książe Estachy 

Sapieha, który wypowiedział co na- 
stępuje: 

„Wypadek zrządził, lże instytucja, 
której otwarcie dzisiaj uroczyście 
święcimy, mieścić się będzie w domu, 
który niegdyś był pałacem moich 
przodków. Tej okoliczności zawdzię- 
czam zaszczyt, że mnie na tę uro- 
czystość zaproszono 'i z tego tytułu 
pozwalam sebie słów parę po- 
wiedzieć. 

Założyciel tych murów Paweł Sa- 
pieha, jako motto pod herbem taki 
wstawił napis: „Mnie nie łża poka- 
zać Się non  degener sanguinis i 
przodków onych, którzy in toga 
quam in sago ojczyźnie służyć umieli 
i honestum nad utile zawsze prze- 
ktadali“. 

Jestem więc przekonany, $że fun- 
dator tego domu, jeżeli z Królestwa 
niebieskiego (gdzie mam  ;nadzieję 

Dalszy ciąg uroczystości 
O godz. 20 odbyło się solenne 

posiedzenie Wil.. Tow. Lekarskiego, 
zaś O godż. 22 raut w pałacu rządo- 
wym, wydany przez 'Pana Wojewodę 

obecnie przebywa) interesuje się 
jeszcze tem, co się dzieje na tym pa- 
dole płaczu, widzi dzisiejszą uroczys- 
tość, to musi się z niej bardzo cieszyć, 
bo choć dbał bardzo o splendor ro- 
dowy, to jednak niewątpliwie więcej 
jeszcze dbał o splendor poństwa, 
który przez stworzenie nowego przy- 
bytku nauki i podniesienie kultury 
narodowej wzrasta i potężnieje. 

Pozostaje mnie więc w imię rodu 
Sapiehów podziękować serdecznie pa- 
nu marszałkowi Szymańskiemu, dzię- 
ki którego niespożytej energji ta rui- 
na pamiątkowa dla mojej. rodziny z 
poniżenia do nowego spłendoru jest 
podniesiona. 

W ręce więc prof. Szymańskiego 
marszałka Senatu wznoszę toast: 
„Niech ta nowa placówka kultury pol- 
skiej rozwija się i narodowi i pań- 
stwu splendoru przysporzył. 

niedzielnych. 
Władysława Raczkiewicza. 

Mini:trewie Dobrucki i Staniewicz 
odjechał w niedzielę wieczorem z po- 
wrotem do Warszawy. 

Briigi dzień uroczysfości. 
Wczorajszy dzieńi. wypełniły uro- 

czystości przewidziane przez program, 
a więć: demonstracje i operacje do- 
konywane w nowo otwartej klinice, 
konferencja naukowa, odbyta w auli 
kliniki oraz akademja w  uniwersy- 
6. ! 

Następnie, pod kierunkiem  proi. 
Ferdynanda Ruszczyca goście zwie- 
dzali osobliwości miasta, a od godz. 
6:ej w. podejmowani byli na bankie- 

cie wydanym przez prezydenta mia- 
Sta. Bankiet śród podniosłego na- 
stroju przeciągnął się do godz. 9-tei 
wieczór. 

Wieczorem o godz. 10 min. 35 
wszyscy, biorący udział w  uroczys- 
tym otwarcia kliniki, odjechali do sto- 
licy, gdzie dziś odbywać się będa 
dalsze uroczystości, mające łączność 
z wiłeńńskiemi. 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ. 
Reasumcja piątkowej uchwały Przewodnictwo komisji obejmuje 

ponownie pos. Byrka — Budżefimin. ralnietwa.j 
WARSZAWA, 23-:1V PAT. Dzisiaj 

w poniedziałek 23 b.m. o godz 12 w 
południe rozpoczęło się posiedzenie 
komisji budżetowej Sejmu. Wobec re- 
zygnacji dotychczasowego prezesa ko- 
misji pos. Byrki, posiedzenie zagaił 
marszałek Daszyński, oświadczając 
na wstępie, iż z wielką przykrością 
stwierdzić musi rozdźwięk, który spo- 
wodował te rezygnację. W sejmie nie- 
ma jeszcze żadnych przedłożeń  rzą- 
dowych i dlatego cała jego energja 
była skierowana do opracowania 
budżetu w odpowiednich terminach. 
Współdziałałem z prezesem Byrką w 
tem, ażeby każdy dzień celowo wyzży- 
skač mówił dalej marszałek Da- 
szyński — ułożyłem kalendarzyk pra- 
cy, którego przewodniczący trzymał 
się ściśle i podkreślam z naciskiem, 
że żadnych politycznych ani partyj- 
nych motywów w układaniu tego ka- 
lendarzyka nie było. W tem tempie 
prace komisji powinnyby były ukoń- 
czyć się 11 maja. 

Na piątkowem posiedzeniu przy 
stośunkówo nielicznym komplecie wy- 
nikła różnica zdań, czy. parlament 
powinien dbać o to, ażeby prace nad 
budżetem ukończyć jak najszybciej. 
Dlatego: apeluję «do Panów, ażeby 
podzielili moją troskę o to, żebyśmy 
do 30 czerwca mogli ukończyć prace 
budżetowe i ażebyście Panowie kwe- 
stję praktyczną traktowali praktycznie. 
Oczekuję od Panów wniosków, zmie- 
rzających do załatwienia  spornej 
sprawy i wyboru przewodniczącego. 

Pos. Rozmaryn omawiając konie- 
czność terminowego ukończenia prac 
i ukazując, że postawienie sprawy w 
Sposób taki, jaki miał miejsce na 
poprzedniem _ posiedzeniu 
utrudnia prace przewodniczącego ko- 
misji, — wnosi o reasumcję  piątko- 
wej uchwały komisji. 

Pos. Rataj przyznajei prezesowi 
Byrce słuszność w dążeniu do tego, 
ażeby nie usztywniać metod pracy i 
zwracać więcej uwagi na jej celowość. 
Zaznacza, że propozycję swą co do 
odbywania trzeciego czytania budżetu 
dopiero po ukończonych w drugich czy- 
taniach wszystkich budżetów, trakto- 

  

„sa komisji 

komisji, 

wał również z punktu widzenia ceło- 
wości, a nie kontynuowania złych 
obyczajów, chodzi'o te, ażeby wnioski 
nie były zgłaszane w ostatniej chwili 
na plenum Sejmu, gdyż wówczas 
powstaje przypadkowość i chaos, 
wnioski nie mają należytego pokrycia 
i godzą w równowagę : budżetu. 

Pos. Czapiński oświadcza, że 
wniosek swój na piątkowem posie- 
dzeniu komisji postawił jedynie z po- 
wodów czysto rzeczowych, gdyż uwa- 
ża, że budżet należy traktować jako 
całość integralną. Obecnie po wyjaś- 
nieniach Marszałka Daszyńskiego, że 
mogłyby zajść trudności w spra- 
wie dotrzymania termiau pos. Cza- 
piński oświadcza, że trudności: tych 
klub jego stwarzać nie będzie, wyra- 
ża jednak zastrzeżenie, ażeby sposób 
w jaki zalatwiony będzie budżet o- 
becny nie był precedensem na przy- 
Szłość, kiedy Sejm będzie miał 
więcej czasu na zajęcie się bud: 
żetem. Mówca apeluje do -preze- 

budżetowej, ażeby dał 
posłom możność w ten lub inny spo- 
'S6b przejrzeć budżet jako całość w 
trzeciem czytaniu, w każdym razie 
przed dyskusją budżetową w plenum 
Sejmu. Marszałek Daszyński wyjaśnia, 
że sposób załatwienia. budżetu w żad- 
nym razie nie może być pojmowany 
jako naruszenie regulaminu. 

Następnie w głosowaniu 14 głosa- 
mi przeciwko 3 uchwalono reasumcję 
piątkowej uchwały, poczem na wnio- 
sek pos. Polakiewicza 12 głosami wy- 
brano ponownie prezesem komisji 
budżetowej pos. Byrkę. Obejmując 
przewodnictwo prezes Byrka ošwiad- 
czył, że komisja przystępuje do obrad 
nad budżetem M-stwa Rolnictwa. W 
Sprawie tego budżetu przemawiał naj- 
pierw minister rolnictwa Niezabytow- 
ski. Następnie referent budżetowy 
M-stwa Rolnictwa pos. Stadnicki oma- 
wiając szczegółowo budżet podnosił, 
że do zasług obecnego rządu zaliczyć 
należy postawienie rolnictwa w takich 
warunkach, iż wielka rozbieżność mię- 
dzy cenami produktów rolnych i ce- 
nami produktów przemyslowych znikła. 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich. 
Widoki rozwoju przemy” 

słu cegielnianego. 
* Pywiąd u p. Inż. Franciszka Kocha). 

W związku z wzmożonym ruchem 
budowłanym w Państwie, otwierają się 
widoki wzmożenia krajowej produkcji 
cegły, jako artykułu pierwszej i nie- 
zbędnej potrzeby dla realizacji planów 
w dziedzinie odbudowy i budownictwa. 

Na ten temat współpracownik „Sło- 
wa“ odbył rozmowę z znanym od 
wielu lat na gruncie wileńskim  prze- 

, mysłowcem i znawcą warunków pro- 
dukcji cegły, p. inż. Franciszkiem Ko- 
chem. 

Р Przez pytania stawiane szanowne- 
mu rozmówcy staramy się uzyskać 
materjał obrazujący rozwój przemysłu 
<egielnianego w Wilnie i okolicy. Za- 
czynamy od pytania, jak się przed- 

| stawiał w Wilnie i okolicy ruch ce- 
gielniany przed wojną? 

— Czynnych było przeciętnie 15 
, do 20 pieców hoiimanowskich, 7 pro- 
, dukcją roczną od 25 do 35 miljonów 

sztuk cegły. 
-— lle cegły zużywało Wilno? 
— Mniej więcej połowę okolicznej 

produkcji, reszta jej za$ szła w pew- 
uej części na zapotrzebowanie miast 
prowincjonalnych, w większości zaś 
na potrzeby kolejnictwa wzdłuż linji 
przecinających Wilno. 

‚ — Jak się przedstawiał ruch ce- 
gielniany w czasie wojny? 

— Ustał zupełnie, a posiadane w 
cegielniach zapasy gotowej cegły, bądź 
też półfabrykaty zostały wykorzysta- 
die całkowicie przez okupantów-Niem- 
<ów, 

Trzeba przytem zaznaczyć-—oświad- 
cza p. inż. Koch—iż Niemcy dokonali 
nieomal że kompletnej ruiny przemy- 
słu cegielnianego, niszcząc inwentarz 
i zabudowania fabryczne. 

— Jak wzrastał ruch 
po wojnie? ! 

— Po wojnie, t.j. właściwie dopiero 
w r. 1922 pracowały w okolicach 
Wilna cztery firmy cegielniane, których 
produkcja wahała się od 4 do 6 mi: 
lionów sztuk cegły rocznie. Na tym 
poziomie produkcja pozostawała do 
r' 1925 włącznie. 

Z chwiłą poprawy ogólnej sytuacji 
gospodarczej kraju i widoków na ro- 
zbudowę, już w r.-1926 (od maja) 
wzrosło zapotrzebowanie na cegłę, 
co dało możność wznowienia pracy 
jeszcze w kilku cegielniach. 

Od tego. czasu — dedaje .wślad 
zatem nasz interlokutor —- produkcja 
cegły stale się wzmaga, zaspakajając 
w zupełności potrzeby miejscowe. 
Już w r. 1927 wynesiła około 12 
miljonów sztuk cegły, obecnie zaś, 
wobec zwyżki cen na cegłę w calem 

<państwie i wyższego niż podaż zapo- 
trzebowania, zauważa się silne tenden- 
cje ożywienia produkcji. Spodziewać 
się należy, iż w r.b. produkcja cegły 
osiągnie 15 do 18 miljonów sztuk. 

— Co p. inżynier może powiedzieć 
© warunkach produkcji? 

— Koszta produkcji cegły w oko- 
licach Wilna są znacznie wyższe niż 
ap. w rejonie Warszawy, Poznania i 
in. centrach budowlanych. 

— Jaka istnieje różnica w cenie 
cegły? 

— Przekracza o jakieś 20 proc. 
cenę produkcji warszawskiej. 

Czem to wytłomaczyć? 
— Trudnością wydobywania gliny, 

która znajduje się przeważnie na 
znacznych głębokościach, brakiem w 
niektórych wypadkach gliny w pobliżu 
<egielni, droższym opałem, jakim jest 
miał węglowy, sprowadzany z Zagłę- 
bia Dąbrowskiego i Górnego Sląska. 

— A cena robocizny? 
— Robocizna również jest droższa, 

"As z tego względu, że Wilno od 
„F szeregu lat przoduje w ogólnej dro- 

| żyźnie artykułów pierwszej potrzeby. 
— Inaczej mówiąc, wtrącamy, pod- 

wyżki cen na robociznę powodują ko- 
nieczności życiowe. 

— Właściwie tak. Chcąc zaś dać 
pełny Obraz warunków produkcji ce- 
gły trzeba wiedzieć, że pod względem 
urządzeń technicznych cegielnie nasze 

wiele pozostawiają do życzenia, co 
też ujemnie wpływa na obniżenie cen. 
Przytem niema n nas urządzonych 
na wielką skalę cegielni zaopatrzonych 
w odpowiednie maszyny, co tłumaczy 
iakt, że miejscowa ręczna produkcja 
<egły nie może osiągnąć tych dodat- 
nich reznitatów, jak produkcja przy- 
puśćmy w Poznańskiem, czy też w 
okolicach Warszawy. 

|,  — Panie Inżynierze na ostatniem 
„aj cdzeniu komisji budżetowej Sejmu 

|” Minister Robót Publicznych inż. Mo- 
( raczewski mówił, iż cena cegły, jako 

artykułu pierwszej potrzeby winna 
ustalić się na poziomie 38 do 40 zło- 
tych zą 1000 sztuk. Czy zastosowanie 
w. Wilnie tych cen jest możliwe? 

c Nie, a to z powodów, które 
Poprzednio wyłuszczytem przed Panem. 

USzę ponadto dodać, iż cena 
cegły Produkcji miejscowej w r. 1927 
dr Się w granicach 55 do 60 zł. 

» 000 sztuk loco cegielnia. Dosta- 
A Zaś ma miejsce budowy wynosi 

Od 1000 cegieł 8 do 20 zł.czyli prze- 
<iętny koszt dostawy wynosi 12 zł. 

„ Wobec przewidywanego podroże- 
dia robocizny, oraz materjału opało- 
wego należy oczekiwać, iż koszt pro- 

į dukcji cegły w r. b. wzrośnie mniej- 
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—. 

cegielniany 

„M Yiecej 0 20 proc. 
— Jak się przedstawia sprawa kre- 

dytów dła miejscowego przemysłu ce- 
gielnianego? 

— Kredyty, jak wiadomo, udzie- 
lane są przez Bank iospodarstwa 
Krajowego na gwarancje hipoteczne, 
co w znacznej mierze utrudnia ich 
wykorzystywanie. A oto przykład. 
Cegielnia na dzierżawionych gruntach 
włościańskich, chociaż bardzo dobrze 
wyposażone w urzędzenia techniczne 
z kredytu hipotecznego korzystać nie- 
stety nie może. 

— Wobec przywidywanego znacz- 
nego wzmożenia ruchu budowlanego, 
jakie p. inżynier stawia horoskopy 
miejscowemu przemysłowi cegielnia- 
nemu? 

— O ile zamierzenia budowlane 
samorządów iinstytucyj państwowych 
oraz organizowanych  kooperatyw 
wieszkaniowych wejdą 'w  stadjum 
Szybkiej realizacji należy oczekiwać 
miększego zapotrzebowania niż poda- 
žy, a to ze względu na to, że w se- 
zonie budowlanym obecnie czynne 
cegielnie wileńskie zdolne są wypro- 
dukować w ciągu 6-iu miesięcy do 
15 miljonów sztuk cegły, mogącej być 
zużytą na potrzeby ruchu budowlane- 
go w tymżę terenie, t.j.  mniejwięcej 
do ! grudnia rb, — 

Wobec .pomyślniejszej konjunktu- 
ry dla cegielnictwa—kończy swe wy- 
wody p. inż. Koch należy oczekiwać 
uruchomienią. jeszcze w sezonie „bie- 
żącym niektórych innych, znacznie 
dotychczas zniszczonych cegielni o ile 
właściciele. tych cegielni uzyskają moż- 
ność zdobycia niezbędnego kapitału 
obrotowego. В. 5. 

INFORMACJE. 
W sprawie zakapu koni remon- 

fawych. 

Jak podaje „Dzień Polski“ w ko- 
łach rolniczych. panuje przeświadcze- 
nie o tem, że zakup koni dla wojska 
wymaga reorganizacji przedewszyst- 
kiem z dwu punktów widzenia: 

1) ilość i jakość koni, jaką woj- 
sko zamierza kupować, winna być w 
przybliżeniu ustalona i wskazywana 
na dłuższe, przynajmniej 4-letnie o- 
kresy tak, aby hodowcy mieli moż- 
ność przystosować się do wymagań 
wojska i nie mieli ciągłego zawodu z 
powodu niemożności sprzedaży wy- 
hodowanych przez siebie koni tak ze 
względu na nieodpowiedni typ jak i 
ilość :koni; : 

2) cena placona przez wojsko za 
konie remontowe nie odpowiada słu- 
sznym wymaganiom rolnictwa. Jak 
wiadomo koszta produkcji rolnej, a 
zatem i wychowu konia znacznie 
wzrosły od przed wojny — wzrosła 
robocizna, nawozy, żelazo i t. d., 
oraz ceny produktów rolnych, roślin- 
nych i zwierzęcych. 

Przed wojną komisje remontowe 
rosyjskie płaciły za średniego konia 
kawaleryjskiego 350 do 450 rb., t. zn. 
około 2.500 zł. Wojsko niemieckie 
płaciło 800 do 1.200 mk. zł., t. zn. 
około 2.500 zł. Nie uwzględniając na- 
wet wzrostu kosztów chowu konia po 
wojnie, ceny obecnie płacone 900 do 
1.100 zł. za konie kawaleryjskie są 
wyjątkowo niskie. Różnica ta staje 
Się bardziej jeszcze jaskrawą w  po- 
równaniu do cen owsa a przecież 
owies stanowi główną pozycję w ko- 
Sztach chowu konia. Cena przedwo- 
jenna za konia równała się w przy- 
bliżeniu wartości 80 ctn. owsa. Cena 
obecna wynosi zaledwie 20 do 25 ctn. 
owsa. Jest rzeczą „oczywistą, że w 
tych warunkach hodowla konia opła- 
cać się nie może, gdyż cena, płacona 
za konie jest niższa od wartości о- 
wsa, który koń zjada w trzy lata, nie 
licząc siana, pastwiska, okopowych, 
obsługi, ryzyka i t. d. ‹ 

_ Dlatego konieczne jest podwyższe- 
nie ceny płaconej za konia przez 
wojsko, inaczej bowiem grozi upa- 
dek hodowli konia, w szczególności 
zaś konia szlachetnego. Ceny mini- 
malne za konia, jakie należałoby pła- 
cić, aby przynajmniej jako tako po- 
kryć koszta chowu wynoszą od 1.100 
do 2.000 zł., zależnie od kategorii: 
1.000 zł. za konie taborowe, 1.500 do 
2.000 zł. za konie kawaleryjskie. 
Wymienione ceny i tak nie dorówna- 
łyby cenom przedwojennym, jednak- 
że zaprowadzenie ich wpłynęłoby 
ożywczo na hodowlę a zarazem za- 
pobiegłyby w pewnym stopniu dzi- 

siejszemu przymusowemu niedożywia- 
niu źrebaków, co odbija się następ- 
nie ujemnie na jakości remontu. 
Ordynacja wyborcza do lzb rze- 

mieślniczych. 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu opra- 

cowało projekt ordynacji wyborczej do Izb 
rzemieślniczych. Najważniejszem postano- 

wieniem projektu jestzerwanie z systemem 
proporcjonalnošci, a oparcie wyborów na 
względnej większości, czyli, że w każdym 
okręgu przechodzi jedna tyiko lista, ta, 
która zdobyła najwięcej głosów. Poza tem 
głosowanie odbywać się będzie w ten Sain 
sposób, €o przy wyborach do Sejmu. Pra- 
wo głosu otrzymają wszyscy rzemieślnicy, 
którzy conajmniej od trzech lat prowadzą 
samoistne rzemiosło, a bierne prawo wy* 
borcze ci, którzy ukończyli 30 rok życia. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— (t) Komisja do badania wy- 

pieku chleba. Z rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych utwo- 
rzona zostanie przy Urzędzie Woje- 
wódzkim specjalna komisja do bada- 
mia wypieku chleba. Do komisji tej 
wejdzie wojewódzki naczelnik urzędy 

zdrowia, lekarz oraz rzeczoznawcy. 
Zadaniem komisji będzie czuwanie 

nad jakością chleba, nad warunkami 
wypieku i nad stanem sanitarnym 
piekarni, młynów, oraz sklepów sprze- 
dających pieczywo. 

Komisja przeprowadzać będzie sy- 
stematycznie lustracje piekarń. O każ- 
dej, mającej się odbyć lustracji po- 
wiadamiany będzie związek piekarzy. 
Pobierane będą próbki zaczynów chle- 
ba, mąki i wypieczone bochenki ce- 
lem przesłania ich do analizy. 

Działalność lustracyjna polegać ma 
ponadto na pouczaniu właścicieli pie- 
karń „o przepisach sanitarnych, wska- 
zywaniu braków i wreszcie na pocią- 
ganiu do odpowiedzialności * winnych 
niestosowania się do przepisów. 

Ministerstwo przekazuje specjalne 
fundusze na udzielanie wynagrodzeń 
za prace w komisji. 

— (0) w sul uregulowania Spła- 
wu na drogach wodnych województwa 
Wileńskiego. W myśl uchwały wojewódz- 
kiej Rady wodnej, zapadłej w dniu 17 kwie- 
tnia, w lokalu dyrekcji dróg wodnych w 
Wilnie odbędzie sięw dniu 8 mają r. b. z 
udziałem zainteresowanych zrzeszeń gospo- 
darczych, przedwstępne posiedzenie @а о- 
mówienia kwestji uregulowania spławu 
drzewa na drogach wodnych województwa 

Wileńskiego.. ` * ; 
(o) W sprawie opodatkowania 

wyrębów leśnych. Władze. wyjaśniły, że 
wyrób kopalniaków, papierówki i podkła- 
dów kolejowych, dokonywany łącznie. z 
przedsiębiorstwem wyrębu lasu na wyręby- 
wanej parceli leśnej | sposobem ręcznym 
bez używania silników, jest uważany za 
pierwiestkową obróbkę drzewa, związaną z 
wyrębem lasu i nie wymagającą osobnego 
świadectwa przemysłowego. — —. 

(o) Zaklasowanie rybołówstwa. 
Odnośne władze wyjaśniły, że wszelkiego 
rodzaju rybołówstwo uważa się za przed- 
siębiorstwó przemysłowe, a nie handlowe. 
Wynika to z postanowień ustawy o pań- 
stwowym podatku przemysłowym, w któ- 
rych rybołówstwo wymienione jest jako 

w o 

równorzędne z przemysłowem mleczar- 
stwem, ogrodnictwem, sądownictwem i t. d. 
Rybołówstwo zatem, o ile obowiązane jest 
do opłacania podatku przemysłowego, win- 
me być prowadzone na podstawie Swiade- 
ctwa przemysłowego właściwej kategorii 
przemysłowej. 

= (0) Zwolnienie od opłat za prace 
techniczne przy scalaniu gruntów. Na 
wniosek Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
w Wilnie, P. Minister reform rolnych za- 
Stosował postanowienie ustępu 4 art. 11 
źnowelizowanej ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r. o scalaniu gruntów i zwolnił od 
opłat za prace techniczne przy scalaniu 
gruntów gospodarzy wsi, położonych w gmi- 
nach: 1) Tumiłowskiej, pow. Dziśnieńskie- 
go, 2) Wojstomskiej, Wiszniewskiej, Iżań- 
skiej i Żodziskiej, pow. Wileńskiego, i 3) 
Olkienickiej, pow. Wileńsko-Trockiego, pod 
warunkiem zgłoszenia przez nich wniosków 
do urzędów ziemskich o scaleniu ich grun- 
tów przed dniem 1 stycznia 1930 r. 

Cukier drożeje. Wczoraj od potud- 
nia wskutek depeszy otrzymanej z Centrali 
Warszawskiej Oddział Wileński $Banku Cu- 
krowników, a za nim i hurtownicy wileń- 
*scy: podnieśli cenę cukru o 8 zł. na 100 kig. 
worku. W rezultacie da to zwyżkę ceny 
cukru w detalu z 1.50 do 1 zł. 60 gr. za 
kilogram. 

GIEŁOA WARSZAWSKA 
_ 23 kwietnia 1928 r. 

Dewizy i wałuty: 

Tranz. Sprz. Kapno 
Dolary St. Zjedn. 8,90 8,92 8,88 
Holandja” . 359,40 360,30 , 358,50 
Londyn 43,52. 43,63 43.41 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryž 3512. 35.21 35.03 
Praga:: 26,43 < 26.42 26.36 
Szwajcarja - 171,88 171.84 J72:27 
Stokholm — 239,375 239,975 238715 
Wiedeń 125,43 125.74 125.12 

Papiery-procentow e: 

Dolarówka 80.50 81,25 81,— 
Pożyczka kolejowa 103, — 104,— 
5 proc. konwersyjna 67, 
koawersyjna kolejowa 62, 61,50 62, - 
listy i obli. Banku Gosp. Kraj. 94 — 
8 proc. ziemskie 83.25 
4 i 5 proc. ziemskie 55,75 
8 proc. warszawskie 79,25 79, — 
$ proc. warszawskie 60.25 60, - 
6 proc. warszawskie 1926 r. 63, — 
6 proc. Łodzi 72, 
10 proc. Radomia 81,75 82 
ł0 proc. Siedłec 81 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. $.B, 

z dnia 23 —- IV 1928 r. 
Ciśnienie 168 
średnie w m. k 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm. 

wiatr | 
przeważający 
Uwagi: 

łotny opad. 
Minimum za dobę — 00C, 
Maximum ma dobę -|-12C 

° + 800 

Południowo-wschodni. 

Półpochmurno, mgła, prze- 

„Tendencja barometryczna stały wzrost ci- 
śnienia. 

KOŚCIELNA. 
Uroczysiość poświęcenia nowego 

lokalu Sodalicjj Św. Piotra Klawera. 
W ubiegłą niedzielę odbyła się podniosła 
uroczystość poświęcenia lokału Sodalicji 
Św. Piotra Klawera. Uroczystość rozpo- 
częła się nabożeństwem _ celebrowanem 
przez ks. dr. Rutkowskiego w kościele Św. 
Jana. Po nabożeństwie JE. Ks. Arcybiskup 
Jałbrzykowski dokonał poświęcenia nowe- 
go lokału, poczem podnosząc w przemó- 
wieniu swem doniosłość słów Chrystusa: 
„idąc tedy nauczajcie wszystkie narody*, 
wskazał, że nietylko biskupi i kapłani, ale 
wszyscy, przez bezpośrednie lub pośrednie 
działanie powołani są do apostołowania. 
Życząc owocnej pracy i zadowolenia mo- 
ralnego opuścił JE. zebranych, udając się 
na uroczystość poświęcenia kliniki okulis- 
tycznej. SEE 

Po wyjeździe JE. Ks Arcybiskupa u- 
formowany został pochód, który ruszył na 
uroczystę Akademję Misyjną, do sali tea- 
tru letniego w ogrodzie Bernardyńskim 

Na całość programu Akądemji źłożyły 
Się przemówienia: ks. kan. S. Miłkowskie- 
0, W. Zekin-Kompanowskiego i Z. 
alinowskiego; część koncertowa w wyko- 

naniu T-wa mandolinistów „Kaskada* pod 
dyr. p. Gietora oraz szereg b. miłych dekla- 
macji wygłoszonych przez członków kała 
dramatycznego przy Sodalicji. 

Pieśnią „My chcemy Boga* zakończo- 
no akademię. Podkreślć należy z całym u- 
znaniem wielkie zasługi-niestrudzonej czia- 
łączki na terenie prac Sodałicji w Wilnie 
p. M. Konstantynowiczowej. ‘ 

Komitet wykonawczy uroczystości sta- 
nowili,pp. Malwina Konstantynowiczowa, 
Anna Monkiewiczowa i Zenon Kalinowski 

T. 
„ — (0) Dom Cyrił de Ruyeck, zakon- 

nik z Flandrji, bawi obecnie w Wilnie, prze- 
prowądzając w archiwach i bibljotekach 
inwentaryzację materjałów do historji unji 
kościelnej w Polsce. 

" URZĘDOWA. 
(o) W sprawie używania sachary- 

ny. Wobec stwierdzenia faktów. słodzenia 
artykułów żywnościowych sacharyną, wła- 
dze skarbowe przypominają, że sztuczne 
środki słodzące mogą być używane tylko 
w celach leczniczych, higienicznych i da 
badań naukowych. W wypadku wykrycia 
przestępstwa, urząd skarbowy zawiadamia 
niezwłocznie min. Skarbu. Po prawomoc- 
nem orzeczeniu karnem sztuczne środki 
słodzące podlegają zniszczeniu. Również 
paca zniszczeniu skonfiskowane arty- 

uły żywności i napojów z domieszką sztu- 
cznych środków słodzących. 

MIEJSKA. 
- (x) Posiedzenie miejskiej Komi- 

sji Kułturaino-Oświatowej. We środę dn. 
25 b. m. o godzinie 8 wiecz. odbędzie się 
w Magistracie posiedzenie miejskiej Komi- 
sji Kulturalno-Oświatowej. Na posiedzeniu 
tem rozpatrzone będą następujące sprawy: 
1) Projekt podziału 2000 zł. dla szkół zą- 
wodowych. 2) Projekt umowy oddania Ma- 
gistratowi włdepozyt biblioteki przez Stowa- 
rzyszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wil- 
nie. 3) Statut 2 stypendjów dłą uczących 
się dzieci pracowników Wileńskiej Straży 
Ogniowej po 1,200 zł. 

— (x) Regulacja dołów w górach 
Antekolskich. Magistrat m. Wilna przystą- 
pił ostatnio do regulacji dołów między 
wzgórzami przy ul. Antokolskiej. : 

Wywoženie zaś śmieci na to miejsce, 
jak się dotąd praktykowało, zostało osta- 
tnio surowo wzbronione. 

- (x) Dlaczego nie inne ogrodzenie. 
W związku z wypadkiem nieszczęśliwym ja- 
ki miał ostatnio tniejsce przy ul. I Baterji 
obok szpitala św. Jakóba, gdzie przejež- 
dżający dorożkarz wraz z koniem wpadł do 
Wilji i przytem śmierć poniósł, dowiaduje- 
my się, że Magistrat nareszcie zdecydował 
się ogrodz'ć to niebezpieczne miejsce... dru- 
tem kolczastym. Przechodnie zabezpiecze- 

"mi będą Od wpadnięcia do Wilji,, natomiast 
ciemnym wieczorem na zupełnie prawie 
nieoświetlonej ulicy narażeni być mogą o 
skaleczenie. kolczastem zelaziwem. 

— (x) Na czas nieobecności prezy- 
denta m. Wilna. Z powodu wyjazdu jak 
równięź rozpoczynającego się z dniem 1 
maja urlopu prezydenta m. Wilna p. Fole- 
jewskiego, zastępstwo przewodniczącego 
miejskiego komitetu wychowania fizyczne- 
goi przysposobienia wojskowego powie- 
rzono p. pułk. Furgalskiemu. 

: (x) Magistrat angażował 3-go le- 
karza dla biednych i bezrobotnych. Ma- 
gistrat m. Wilna angażował ostatnio 3-g0 
lekarza w osobie dr. Fejgusa dla odwie* 
dzania biednych i bezrobotnych obłożnie 
chorych. W ten sposób m. Wilno podzielo- 
no na 3 rejony lekarskie a mianowicie: 
Dr. Dzikiewiczówna szpital św. Jakóba — 
Hi IV komisarjat policyjny, Dr. Dancz- 
man Zawalna 24—[ i V komisarjat i Dr. 
Fejgus Zawalna 44 II i VI komisarjat. 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
(0) Jubileusz arcybiskupa prawo- 

sławnego Teodozjusza. W dniu 27 kwiet- 
nia, w sali klubu handlowo-przemysłowe- 
go (Mickiewicza 33-a), odbędzie się akade- 
tnja uroczysta z powodu 25-cio letniej god- 
ności biskupiej Teodozjusza, arcybiskupa 
Wileńskiego i Lidzkiego, 

KOMUNIKATY. 
(0) “*alne zebranie Stowarzysze- 

nia Techników polskich w Wilnie. Dnia 
20-go kwietnia rb. w lokalu przy ul. Wileń- 
skiej 33, pod przewodnictwem p. B. Dze- 
najewicza odbyło się doroczne walne zgro- 
madzenie członków Stowarzyszenia Techni- 
ków polskich w Wilnie. 

Sprawozdania klubu Stowarzyszenia, ko- 
misji szkolnej, zawodowych kursów do- 
kształcających:i kursów samochodowych za 
rok ubiegły zostały przyjęte i udzielona 
Radzie 9 alakči absolutorjum. 

Następnie odbyły się wybory 3-ch no- 
wych członków do Rady gospodarczej i do 
komisyj- rewizyjnej, naukowej, szkolnej i 
iunych. Do Rady gospodarczej zostali wy- 
brani ponownie pp.: Pr. Walicki, B. Domań- 
ski i B. Dzenajewicz. 

w końcu był omawiany projekt obcho- 
du 25-lecia istnienia Stywarzyszenia Techni- 
ków, który ma się odbyć na jesieni w cza* 
sie trwania Targów Północnych. 

Na dzień 3-go Maja. Nalepki 3-go 
Maja już są w sprzedaży we wszystkich 
księgarniach polskich. W Centralnym Za- 
rządzie Polskiej Macierzy Szkolnej Ż. W. 
są do nabycia barwne chorągiewki, znaczki 
metalowe i odznaki papierowe. Biuro Ma- 
cierzy Benedyktyńska 2 — 3 otwarte od 
godziny dziewiątej rano do szóstej wieczór. 
W niedzielę dnia dwudziestego dziewiątego 
(29) kwietnia Biuro cały dzień otwarte. 

0) W sprawie oswobodzenia ko- 
Ścioła franciszkanów. W niedzielę, dnia 
22 kwietnia, pod przewodnictwem p. L. 
Ostrejko, odbyło się bardzo liczne zebra- 
nie członków komitetu odzyskania kościo- 
ła  Franciszkańskiego, zaniepokojonych 
zwłoką, na jaką się zanosi, co do oswobo- 
dzenia wzmiankowanego kościoła. | 

Jak wiadamo, w razie, jeżeli rząd 
nie wyasygnuje iooo00 zł. Komitetowi Bi- 
bljoteki im. Wróblewskich za dom przy ul. 
Teatralnej, to pomimo wyznaczonych kre- 
dytów na remont tego domu, do remontu 
się nie przystąpi wobec obawy, że komi- 
tet, niezaspokojony-w swojej pretensji przez 
rząd, sprzeda ten dom w inne ręce. Wów- 
czas znowu zaczną się poszukiwania odpo- 
wiednich placów dla budowy domu dla 
Archiwum państwowego, rząd będzie mu- 
Siał wydać na wzniesienie odpowiedniego 
Gmachu zamiast stosunkowo niewielkiej 
woty sumę kilkakrotnie większą, a, — co 

dla komitetu odzyskania kościoła jest naj- 
ważniejsze — odwlecze się może na kil- 

i-my dzień protegu „Mramady” 
Caty dzień poświęcony został odczyty- 

waniu dokumentów. będących materiałem 
dowodowym. Między innemi Sąd odczytuje 
szereg rękopisów znalezionych podczas re- 
wizji, a przeznączonych najprawdopodob- 
niej do ogłoszenia w prasie hramadowskiej. 

Oskarżony Taraszkiewicz stwierdza Są- 
dowi, że kilka z nich nie są pisane przez 
niego, natomiast prosi o odczytanie tych, 
autorstwa których nie neguje. 

Po odczytaniu dokumentów a(w formie 
skrypiów) omawiających działalność partji 
komunistycznej, osk. Taraszkiewicz składa 
oświadczenie, w trąkcie którego mówi: 
uważam, że praca Komunistyczną zazębia 
się z „tframadą* i dlatego interesowałem 
się ruchem komunistycznym. Materjał ten 
otrzymałem 04 jednego z posłów frakcji 
kumunistycznej. 

Prok. Rauze. Od którego posła? 
Taraszkiewicz. Nie powiem jego na- 

zwiska. 
Pr _k. Rauze. A notalki widoczne na 

marginesach i poprawki robione są przez 
oskarżonego? 

Taraszkiewicz. 
bione. 

Ponadto odczytane zostały dowody rze- 
czowe dotyczące sprawy organizowania przez 
„tłramadę* obrony prawnei oskarżonych. 

Podczas rewizji w pokoju osk. Wołą- 
Szyna w centralnym sekretarjacie „Hrama- 
dy* znalezione zostały listy: pisane urzez 
niejaką lzakson, jak to zostało ustałone 
później, skarbniczkę CK. Mopr'u. 

Treść tych listów, jako rzucających cha- 
a e światło, podajemy w са- 
ości: 

„1926. 3 |. Fowarzyszu! Dziwię się, że- 
ście przepuścili procesy w Grodnie i Bia- 

To nie moją ręką ro- 

łymstoku. Aczkolwiex Białystok nie należ: 
<io naszej kompetencji, jednakże tam byt 
wywołany ogromny skandai, akty przypusz- 
czam ležaly u was, 2 wy na czas nie przy- 
słaliście akt. Napędźcie dobrze adwokata, 
10 bm. będzie proces w Brześciu 33 osób. 
Dobrze o tem pamiętajcie. To Są ludzie. 
zajmujący wybitne stanowiska, trzeba ko- 
niecznie tego nie zapomnieć. Pamiętajcie na 
miłość boską o procesach (te „miłość bo- 
ską” dziwnie brzmi w ustach komunistki. 
Wszystkiega dobrego. izakson*. 

Drugi list brzmi jak następuje: „5. |. 
1927 Drogi Towarzyszu. Proszę przysłać 
spis spraw na styczeń. Nam to jest konie- 
cznie potrzebne do budżetu. Telegrafowa- 
łam już do was, że Brześć będzie bronieny 
przez Siły warszawskie. Spis dajcie. tówa- 
rzyszom, a Ci przyszłą do nas, tylko prości 
ich, aby zrobili to niezwłocznie. dę u 
was w Końcu miesiąca i wtedy wszystko 
zakończymy. Z, towarzyskiem (towaryszcze- 
skim) pozdrowieniem Izzakson*. 

jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przy 
likwidacji C.K—KPZB. znaleziono niepod- 
pisane przez nikogo sprawozdanie z rokc- 
waó 2 adw. Rodziewiczem w sprawie Etwo- 
rzenia w jego kancelacji ogólnego biscz 
obrony Hromadowców, to ustalimy niewąt- 
pliwy kontakt w sprawie obrony. więźniów 
politycznych. Akcję powyższą na terenie 
województw  północno-wschodnich . prowź 
dziła „riramada* w porozumieniu z Mie- 
dzypartyjnym Sekretarjatem, a pod kierus- 
kiem ddopru, będącym placówką Kominte- 
nu i działającym na ziemiach Rzeczypąspo 
litej, jako organizacja niezalegali: a. 
finansowana przez Komintern. Dzisiejsz: 
dzień nadał poświęcony zostanie odczyt:- 
waniu dowodów rzeczowych.. WEI 

Aresztowanie dwóch szpiegów lifewskieh. 
Onegdaj na odcinku pogranicza 

polsko-litewskiego w okolicy Wiżajń 
władze bezpieczeństwa aresztowały 
dwóch poszukiwanych szpiegów litew- 
skich, w czasie gdy zamierzali niele- 
galnie przekroczyć granicę z Polski do 
Litwy. 

Kto powołany zostanie late 
Dowiadujemy się, że prócz olice- 

rów rezerwy, kategorje których poda- 
waliśmy w jednym z poprzednich nu- 
merów, powołani zostaaą — робойсе- 
rowie i szeregowi ur. w 1904 r. pie- 
choty, czołgów i wojsk łączności, po- 
doficerowie ur. w r. 1895 i 1894 
wszystkich rodzai broni za wyjątkiem 

Nazwiska aresztowanych są nara- 
zie trzymane w tajemnicy. Ag 

Po przeprowadzeniu odnośnege 
dochodzenia niebezpiecznych: szpiegów 
odstawiono pod silną eskortą do dy- 
spozycji władz sądowych. 

m ia (wiczenia wojskowe, 
marynarki, oraz ci wszyscy podof. i 
szeregowi, którzy w latach ubiegłych 
ćwiczeń nie odbyli. 

Kandydaci na oficerów, którzy wnie- 
śli podanie, a nie zostali dotychczas 
mianowani oficerami zostaną powołani 
indywidualnie do poszczególnych szkó: 
na 8 tygodniowe ćwiczenia. (t) 

3 maniiesiącje socjalistyczne w dniu ( maja. 
Informują nas, iž poczynione stara- 

nia ze strony związków socjalistycznych 
w Wilnie, o utworzenie w dniu i ma- 
ja jednolitej maniłestacji nie dały do- 
tąd żadnych rezułtatów. Wobec tego o- 

kazuje się, że w roku bież. będą w Wii- 
nie aż 3 manifestacje socjalistyczne, s 
mianowicie PPS, żydowskiego związku 
TEN i zwiątków zawodowych PPS 
lewica. 

  

ka lat sprawa oswobodzenia kościoła Fran- 
ciszkańskiego. я 

Po wymianie zdań, komitet postanowił 
wysłać w tej sprawie delegację do Warsza- 
wy z tem, aby przed wysłaniem tej delega- 
udać się do p. Wojewody z prośbą o iu- 
formacje i ac ; 

— Kasa Chorych m. Wilna zawiada- 
mia, že od skladek zą m. marzec 1928 r., 
niewpłaconych do 30 kwietnia 1928 r. bę- 
dą pobierane procenty zwłoki, oraz po tym 
terminie zaległe składki będą ściągane w 
drodze egzekucji wraz z procentam! zwłoki 
i kosztami egzekucyjnemi. 

Nakazy płatnicze zostały wysłane, — 
nieotrzymanie rachunku nie powstrzymuje 
obowiązku płacenia, 

RÓŻNE 
+ (x) Przed wyborami do gminy 

żydowskiej w Wilnie. Onegdaj w lokalu 
żydowskiej organizacji „Wand-Hajszywos“ 
odbyło się posiedzenie nowoutworzonej 
partji ortodoksyjnej „Achdus*. 

Na zebranie to, w którem wzięło udział 
około łoo przedstawicieli poszczególnych 
bożnic wileńskich, stawił się również cały 
rabinat in corpore na czele z rabinem Gro- 
dzieńskim. 

Głównym tematem zebrania było omó- 
wienie spraw wyborów @40 gminy żydow- 
skiej w Wilnie, przyczem rabin Strakowski 
wzywał zebranych do zachęcania wszystkich 
religijnych żydów w celu zapisywania się 
do nowostworzonej organizacji „Achdus*. 

— (x) Bankructwo żydowskiego te- 
atru w Wilnie. Główny zarząd związku 
artystów żydowskich podaje do wiadomoś- 
ci, że dyrekcja wileńskiego żydowskiego 
teatru ludowego w osobach pp. Borucha 
Asa, Galperna Abrama i Eljasza Ginzburga 
nie dotrzymała umowy ze związkiem. 

Przez różne środki oszukańcze dopro- 
wadziła do tego, że gogłosiła bankructwa 
i po zupełnej odmowie zapłacenia naleź- 
ności artystom zamknęła teatr. 

Wobec tego teź, związek artystów ży- 
dów ogłosił bojkot społeczny wobec pp. 
Borucha, Gałperna i Ginzburga, wzywając 
wszystkich artystów do bojkotowanie nieu- 
czciwych bankrutów. 

— wyjaśnienie. W notatce pt. Podpi- 
sanie umów na dostarczenie kabli 1 imatęp- 
jałów elektrycznych dla Magistratu („Sło- 
wo* z dn. 19. IV) wkradly się omyłka 
mianowice firma S. Kleįman nie jest je- 
dyną produkującą sprzęt kablowy. Jak się 
dowiadujemy firma „Inż. Stefan Cieszew- 
ski i S-ka“ w Bydgoszczy odz naczona zło- 
tymm medaiem na ogólno polskiej wystawie 
produkuje również oprócz innych artyku- 
łów elekirotechnicznych sprzęt kablowy. 

TEATRY i MUZYKA. 

- Reduta na Pohulance. Dzisiej- 
Sza nowość w Reducie. Dziś Zespół Re- 
duty przedstawi poraz pierwszy Komedję 
w trzech odsłonach Jerzego Szaniawskie- 

go „Ptak. Rzecz dzieje się w _ mieście 
prowincjonalnera. W przedstawieniu „biorą 
udział: J. Osterwa, St, Kornacka, E. Ścibo- 
rowa, $. Butkiewicz, Z. Chmielewski, J. 
Cornobis, W. Gasiński, St. Larewicz, |. Kar- 
bowski, K. Pągowski, M. Pill i L. Wołłejko. 
Oprawa sceniczna twa Galla. Muzyka _ Еи- 
genjusza Dziewulskiego. Pozostałe bilety 
nabywać można w biurze „Orbis* do godz 
16.30 i w kasie teatru od godz. 17-ej, Po- 
czątek o godz. 2o-ej. 

— Jutro i dni następnych „Ptak“. 
— teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy Jadwigi Smosarskiej. Dziś po raz 
drugi komedja Fodora „Małyorzata z Na- 
varry* z Jadwigą Smosarską w roli głównej. 
Wczorajsza premiera, jak zresztą dotych- 
czas wszystkie przedstawienia z Jadwigą 
Smosarską, była wysprzedana do ostatnie- 
go miejsca. : 

Jutro „Malgorzata Z Махаггу“. — 
— „Intryga i mitošė“. Jadwiga Smo- 

sarska zgodziła się wystąpić jeszcze trzy 
razy w szyllerowskieį „Intrydzė“ į mitosci“. 

Premjera. „latrygi i mitošci“ w iętek: 
ileńskie Towarzystwo Filhar- 

Ra RE AREA NANO 

   
i Józefina Baker 
E w kinie „HELIOS*. 3 

ak ostatnia strona. 
p ВАНАРО НЕ EREMIE TAS CURA ES | „й 
godz. 8 m. 30 wiecz. w.Klubie Handlowo- 
Przemysłowym odbędzie się drugi i ostatni 
koncert mistrzyni gry wiolonczelowej Ju- 
dyty Bokor. 

RADJO—WILNO. 

Wtorek 24 kwietnia 1923 r. 
15.30 16.00: Transmisja z W: у 

„Krėlestwo Polskie Kongresowe” Odezy: 
z działu ZANE £ cyklu wykładów dła 
maturzystów Sz. średnich, w; i # 
Henryk Mościcki. je 

EE e A litewska. 
„15 - 16.30: Komunikat Zw. ja 

Polsk. Spółdzielni Rolniczych. m 
16.30-16.55: „Henryk Ibsen — w sei- ną rocznicę urodziń* odczyt z działu „Lite- 

ratura" wygłosi dyr. Wyższych Kursów 
Nauczycielskich Tadeusz Turkowski. 

16.55 17.13: — „Кагайсга“ odczyt z 
cyklu „Boje polskie* wygłosi Walerjan 
Charkiewicz. 

17.20—17.45: Transmisja z Katowice 
„Śląsk w organizmie gospodarczym polski“ 
odczyt wygłosi dr. Al. Szczepański. 

17.45 18.55: Transmisja koncertu po- 
południowego z Warszawy. 

19.00 — 19.15: Gazetka rądjowa, sygnał 
czasu i rozmaitości. | 

19.20 Transmisja z Katowic: Opera 
R. Wagnera „Tannhauzer*, 

2705 _ Komunikaty PAT. 
22.30-23.30: Transmisja muzyki ta- 

necznej z restauracji „Bachus* w Wilnie. 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

-— (x) Wykrycie tajnej zelmi spi- 
rytusu. W ostatnich diec Es, 

ści a gm. Potoczany władze bez- pieczeństwa publicznego wykry j - 
rzelnię spirytusu. Sowykeły AE 

„. Właścicielem tej gorzelni okazał się mieszkaniec tejże wsj niejaki Horonkie- 
wicz Antoni, który uprawiał ten 
już od dłuższegy czasu. Dokonana ścista rewizja, ujawniła Większą ilość gotowego spirytusu i wszystkie przyrządy do wyra- 
biania wódki, kióre skoniiskowano. Pe 
sporządzeniu protokułu, sprawę przekazana 
władzom sądowym. 

‚ (x) Morderstwo na tle podziału 
majątkowego. Onegdaj mieszkaniec wsi 
Świlomiejsce gm. Pliskiej niejaki Moroz 
Piotr będąc ze swoją rodzoną 35 letnią 
siostrą Anną w niezgodzie na tle podziału 
majątkowego, zamordował ją, poczem & 
celu zatarcia sładów wyniósł nieżywą па 
strych | powiesił na powrozie. 

Nazejutrz zamieldował miejscowej poli- 
cji, że siostra jego Anna z niewiadomych przyczyn powiesiła się. Śledztwa jednak 
wykazało, że Morozówna padła ofiarą mor- 
derstwa, wobec czego też aresztowane jej 
zai Piotra. ! 

statni wzięty w krzyżow: ień py- 
tań, przyznał się do winy. 8 > 

Mordercę przekazano władzom sądo- 

  

moniczne. Jutro we środę 25 kwietnia o wym.



— Kradziež stoniny. W nocy na 22 
bm. zapomocą włamania skradziono ze 

składów związku Spółdzielni Spożywców 
(M. Pohulanka 15) około 350 kig. słoniny. 

W ciągu rb. Spółdzielnia Spożywców 
została okradzioną po raz drugi. 

— V yrodia matka. Dn. 22 bm aresz- 
towano Jadwiga J. (Fabryczna 39a), która 
wrzuciła noworodka do dołu kłoacznego. 

Lyrk. 
Dziś przybywa mistrz Polski 

B T. Sztekker. 

13-ty wieczór walk rozpoczął się wal- 
ką dwuch brutali—Orłowa i Willinga. Oby- 
dwaj zapaśnicy, ku uciesze galerji, zadawa- 
li sobie potężne klapsy. Ostatecznie po 20 
min. istnej masakry, żaden z nich nie zdo- 
łał przeciągnąć szalę zwycięstwa na swoją 
stronę. х 2 

Ciekawe było spotkanie Pineckiego ze 
Szczerbińskim. żOlbrzym-nelsonista posta- 
nowił nic używać miażdżącego nelsona 
względem swego rodaka. Po 18 min. Szczer- 

biński legł, mimo energicznej obrony. | 
Potężny górnoślązak Bryła w. 14 min. 

rozłożył na Obie łopatki znacznie wyższe- 
go Kiryłowa. ё : 

W ostatniej parze silny Poschof w 17 
min. pokonał dobrego technicznie Budrusa. 

Dziś we wtorek walczą: Bryła - Pinecki, 
Sztekker - Flubert i 2 decydujcce: Poschof + 

Szczerbiński i Budrus - Willing. : 

List do Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W dniu 19 bm. na łamach „Głosu 

Prawdy” ukazał się list p. T. Sztekkėra 
stwierdzający, iż gotuje się do walki 

ze mną, s 
Wobec tego, że p. Sztekker niejedno- 

krotnie mnie wyzywał podczas mojej nieo- 

becności w Warszawie, stwierdzam raz jesz- 
cze, co już z areny ogłosiłem, że gotów 

jestem stanąć do walki z nim w każdym 

styłu i czasie na warunkach, jakich p. 

Sztekker będzie sobie życzył, wszelako 

zgodnych z regulaminem walki meczowej. 

W odpowiedzi na list p, Sztekkera ko- 

munikuję, iż czekam nań na arenie Cyrku 

Warszawskiego Od dnia dzisiejszego do 

dnia 27 bm. włącznie. | : 
Jeśli w tym terminie p. Sztekker nie 

stanie do walki ze mną będę uważał, że 

wyzwania pod moim adresem na łamach 

prasy były zwykłym bluffem. : 

Racz Sz. Panie Redaktorze przyjąć 

wyrazy szacunku i poważania. 

Stanisław Zbyszko Cyganiewicz. 

SPORT. 
1 p. p. Leg. -Makkabi 1:1 (0:0). 

„Drugi z kolei mecz przyniósł niespo- 
dziewany wynik. Drużyna 1fpułku, pomimo 
wielu jeszcze braków, Adzięki ambitnej i о- 

tiarnej grze potrafiła wydrzeć „mistrzowi 

punkt, a nawet o mały włos nie zrobiła 

mu przykrej niespodzianki. Gra otwarta 

prowadzona od samego początku bardzo 
żywo, ze strony Makkabi nawęt z dużą do- 

zą brutalności, długo nie dawała rezultatu. 

Szereg. niebezpiecznych sytuacji Legunów 

wyjaśnił b. pewnie nowy bramkarz b. jesz- 

cze młody, ale już niczem nie ustępujący 

zeszłorocznemu, 
Makkabi pierwsza zdobywa bramkę przez 

Zajdła. Dopinguje to niebieskich i po sze- 
regu groźnych wypadków, Wróbel bocznym 

strzałem wyrównywuje. Zaczyna być wy- 
raźna przewaga 1-go, „atak „ podciąga pod 

bramkę Makkabi, lecz nie umie wykorzystać 

pewnych sytuacyj. OŚ 

Przed końcem gry szale przeważają się 

wyraźnie na stronę Makkabi, lecz też bez 
rezultatu. : ; 

Gwizdek sędziego zastaje druż ;ny przy 

wyniku remisowym. | Są 8 

Po meczu tym śmiało powiedzieć moż- 
na, że drużyna 1 pp. Leg. (uważana przez 

wszystkich za zupełnie skończoną) odegra 
w rozgrywkach niepoślednią rolę. Stare asy 
zasilone kilkoma obiecującymi graczykami 
zrobią jeszcze niejedną niespodziankę, daj- 

cie im tylko trochę czasu na rozruszanie 

kości. O Makkabi niema nawet co mówić, 

zmać po niej trening, zresztą drużyna grała 
już kilka razy w tym sezonie. 

Sędziemu p. Kostanowskiemu mamy do 
zarzucenia, że niezbyt uważnie śłedzi za 

srutalnością niektórych graczy. 

Dfiary. 
— Dla uczczenia pamięci ukochanego 

Wuja $. p. Gen. Andrzeja Tupalskiego Zł 

K. Kuzianowie na „Chleb zer — 
Zi. 

7 Yunausanuusausoan nunu" 

Nowość Gydawnicza 
„MJ SZOPKA AKADEKICK“ 

w wydaniu broszurowem | 

wyszła nakładeni „Słowa*. 

Do nabycia w adm. „Słowa”. 

CENA 1 zł. 20 gr. 

    

ZE ŚWIATA. 
— Niebezpieczeństwa radja. Miljony 

ludzi, rozkoszujących się codziennie ko- 
munikatami i transmisjami radjowemi, nie 
mają zupełnie świadomości, jakie w tym 
genjalnym wynalazku ukryte są niebezpie- 
czeństwa. Groźny jest nietyle aparat od- 
biorczy, ale raczej instalacja elektryczna, z 
którą często sąsiaduje. Oto np. ktoś ma 
aparat detektorowy ze zwyczajną anieną 
pokojową lub zewnętrzną. Przyrząd przy- 
łączony jest drutem uziemiającym do wo- 
dociągu. 

Dopóki zajęci jesteśmy tylko samym 
aparatem, tj. przyłączymy go, nastawiamy, 
słuchamy i tp., niebezpieczeństwo jest wy- 
łączone. Skoro jednas jedna ręka leży na 
aparacie lub jego częściach, a jednocześ- 
nie drugą sięgniemy po lampę elektryczną 
moża nastąpić elektryzacja; postument 
lampy bowiem, najczęście; metalowy i róż- 
ne części instalacji elektrycznej często sta- 
ją się przewodnikami prądu, zwłaszcza, że 
izolacja lampy, i wogóle cała jej instslacji, 
często jest niedokłądna i psuje się, a wte- 
dy metalowe części przeprowadzają zetknię- 
cie z prądem. Jeżeli dotkniemy izolowane- 
go wyłącznika aparatu odbiorczego wówczas 
jednocześnie dotknięcie uszkodzonej lampy 
pozostaje bez wpływu; jeżeli jednak do- 
tkniemy drutu uziemiającego, wówczas 
pizechodzi z lampy przez nasze ciało i na- 
stępuje elektryzacja, którą niekiedy bywa 
śmiertelna. 

Prof. Jellinek, który przeprowadza te 
ciekawe obserwacje, dochodzi do wniosku, 
że „Światło elektryczne i radjo powinny 
się wzajemnie tak unikać, jak zapalona 
świeca i butelka benzyny”. |. |- 

Przy ząpalaniu i gaszeniu świątła ele- 
ktrycznego należy tedy zdjąć słuchawki. i 
unikać jednoczesnego dotykania . kontaktu 
i aparatu radjowego. н 

— Co oznacza Amannutah? Sir E. 
Denison Ross, lingwista, zamieszcza w Daily 
Mail ciekawe uwagi o imionach wschodnich 
potentatów: ; 

Muzułmańscy władcy na wschodzie 
przyjęli bardzo wielką ilość imion, które 
trudno podporządkować pod jakąkolwiek 
kategorję. Mówiąc ogólnikowo, określić 
można .ich znaczenie, jako imie lub tytuł 
lub oba razem połączone. Przykładami 0s0- 
bistych imion są Muhammad, Humayun, 
Timur i t. d. Częste są tytuły Abdur-Rah- 
man, Abdul-Aziz, Abul-Hamid, które wszy- 
stkie oznaczają Sługa Boży Wiele z tych 
tytułów kończy się arabskiem słowem ozna- 
czającem Boga, a więc Allah, jak n. p. Ab- 
dullah. 

Nazwisko króla Afganistanu, pisane 
zwykle perskiemi literami, należy także do 
tej kategorji. Nie jest jednak łatwo dać do- 
słowny przekład imienia Amanullah. Słowo 
aman znaczy: bezpieczeństwo, stałość, po- 
kój, ochronę, a znaczenie całości w'przy- 
bliżeniu jest: ten którego obrońcą jest Bóg. 

Tytuł poprzedniego władcy Afganista- 
nu, Habibullah ocnaczał Ulubieniec Boga. 
Inne rozpowszechnione wyrażenia, używa- 
ne na tytuły, są ad-Dowla i ad-Din jak np. 
Rukna-ad-Din tj. Podpora Wiary, Sayf-ad- 
Din tj. Miecz Wiary, Nazir-ad-D n tj. Obroń- 
ca Wiary i Kutb-ad-Dowla tj. Gwiazda Po- 
larna Królestwa. Dawniej nazywano też 
ojców według synów jak -np.: Abu'l Hassan 
Ojciec Hassana. | ь 
„„Imię Królowej Aiganistanu Surayva 
jest arabską nazwą konstelacji Plejad. So 
stra królewska nazywa się Nur as-Sirat 
t. į. Światło Lampy. Sławna hinduska księ- 
żniczka, na której cześć strapiony mąż po 
jej śmierci wzniósł prześliczny Tadź w 
Agrze, zwała się Mumtaz Mahal czyli Wy- 
brana z Pałacu. Jeszcze poetyczniejsze na- 
zwy miały żony mogułów z Delhi, z któ- 
rych imię jednej brzmiało Gul Badam Be- 
gul czyli Pani, której Ciało jestjak Lilia, a 
innej Nur Dżahan czyli Światło Świata. 
ENZO ROCA AA 4 

Sprzedaž 

Kapusty  kwaszonej (na beczki), 
kartofli jadalnych, nasion ogrodo- 

wych, zbożowych i  pastewnych 

Rolnik Wileriski 

Kalwaryjska 2, tel. 1—47. 
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Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 1, m. 11. 

Pod kierownictwem: sił fachowych. 

podania, zażalenia, odwołania, skargi, 
lacje, oferty i prośby. do władz wojskowych, 

administracyjnych i wogóle do wszystkich urzędów oraz instytucji 
prywatnych w sprawach lokalowych, pozwolenia na 
watelstwa, dowodów osobistych, paszportów zagranicznych, kon- 

„cesji, pozwolenia na parcelacje, hipotecznych, serwitutowych, ma- 
jątkowych, spadkowych, pożyczek w bankach i t. p. Załątwia 

rzetelnie i skuteczuie. ` ` 
na maszynach mniejsze i wieksze rekopisy, druki, umo- 

„ wy, kontrakty, statuty, odpisy it. p. Szybko i tanio. 
Bezpłatnie udziela rad i wskazówek. w każdej sprawie. 

DEMA SOZDKSZ 

SŁ © 

Na srebrnym ekranie. 
„Ostatni walc* w kinie „Helios“. 

„Po filmie irancuskim pt. „Marsyljanka” 
(inaczej „Pod nożem gilotyny*), opartym 
na zbanalizowanym już przez nazbyt czę- 
ste posługiwanie się nim, temacie rewolu- 
cji francuskiej, w którym, mimo starannej 
naogół wystawy, poza kilku doskonałymi 
epizodami jak naprzykład porwanie marki- 
zy z więzienia, największą bodaj wartość 
artystyczną posiadały wspaniałe zdjęcia 
krajobrazu francuskiego, — wyświetla obe- 
cnie kino-teatr „Heljos*, film produkcji 
niemieckiej („Ufa*) pt. „Ostatni walc”. 

‚ Jest to melodramatyczna groteska, ak- 
cja której rozegrywa się „dajmy na to na 
Bałkarnach* jak opiewa jeden z inadpisów; 
dodajmy „w ktėrems z tamecznych pań- 
stewek słowiańskich”, -- tak bowiem. wy- 
nika z treści. 

Obraz ten, w którym 
kańskie są niedorzecznie poprzeplatane z 
pierwiastkami Rosji carskiej, nadaje mu 
niepoważny charakter operetkowy, przypo-: 
minając w niemiły sposób liche parodje ży- 
cią rosyjskiego, fabrykowane w swoim cza- 
sie przez Amerykę — i obliczone li tylko 
та sensację. - : ; 

Wśród artystów grą swą najbardziej 
się może wyróżnia Sury +ernon jako hra- 
bianka Orłow; „modna linja“ i wyrazista 
mimika twarzy tej artystki zasługują na 
podkreślenie, natomiast — „słodkie dziew- 
czę“ — Liana Haid, dobra zazwyczaj jako 
odtwórczyni „dziewcząt z ludu“, w roli 
księżniczki Hieleny stanowczo nie dopisała, 
brakło jej wytworności i rasy, Również niesz» 
czegėlnie spisał. się lalkowaty Willy Fritsch, 
jako adjutant księcia; twarz — bez wyrazu, 
gra — banalna. Zato sam książę Karoł: — 
następca tronu — jako hułaka i brutal był 
dobry; co innego że rola jego była nieskom- 
plikowana i łatwa do zagrania. 

Z poszczegółnych epizodów najbardziej 
interesująco wypadły pikantne scenki hu- 
lanek w uczęszczanej przez oficerów, Obet- 
ży wiejskiej; zatrzymanie. ekspresu przez 
pokojówkę hrąbianki i t. p. 

Zaznaczamy w końcu, że walary arty- 
Styczne tego, przeciętnego naogół filmu, 
znakomicie podnoszą zdjęcią zimowe ma- 
lowniczych okolic górzystych, wśród któ- 
rych rozegrywa się część akcji. Ilustracja 
m 'zyczna — niezła. ze, „Alfa 

KAŻDY Radjoamato: wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TOROW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż, Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 4.50 Z., opra- 

wionego 5. - zł. 

Poradnik dla Radjamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniac” oraz w  AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, „ulica 

Mickiewicza 4—6. 
COWEIBYSZCZCJTYKEK: UREKOTĘADKTDKYP I CZDRIANDREZZIE, ORWDTYRECTCA 

+ ЕВ ЕВ. В, Е С Е GSA CZA SZA A CA FAA ZA O 
SŁUCHAWKI nawet najbardziej 

zużyte doprowadza do idealnej czu- 
Iošci „RARJO-POGOTOWIE“, pra- 
cownia konstrukcyjno- reparacyjna 

t ul. Mickiewicza Nr. 30. 
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gospod. warzywne, kwiato- 
4 NASIOR we, leśne, ziemniaki, byliny, 
4 cebulki, drzewka i krzewy owocowe, 
* jagodowe, parkowe, Sole Nawozo- 

we „Chorzow*, oraz inne nawozy 
sz uczne poleca Hodowla Nasion 5. 
Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklępie 
Rolniczym* Szwarcowy 1 (Wielka 04 

ė Cenniki bezpłatnie. — 1400—2 ф 

Dom Handlowo-Komisowy 
(Koncesjonowany i. kaucjonowany) 
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Od dnia 21 do 24 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film morski: 

Miejski Kinematograi | „Falkland“ ‹ 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. balkon 40 gr. 

  

  

Bitwa mo: 
0 

dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa 

Premiera! Arcydzieło, którego oczekuje Wilno! 
piękniej zbudowana, za którą szaleje dziś cały Świat, czarna królowa Paryża, której posągowa 

Następny program: „SĄD BOŽY“. 

rska przy wyspach Palklandzkich). Tragedja nocy 8 grudnia 1914 roku w 
0 aktach, przy udziale angielskiej admiralicji. Na 

archiwów wojennych oryginalnych zdjęć. Przy wykonaniu tego fi 
budowanych okrętów. Reż. Walter Summers. Nad program: „Skarb* w 1 akcie. Orkiestra pod 

=" od godz. 3 min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., 

ROR „wydobytych z tajnych 
mu zatopiono 7 śpecjalnie wy- 

  

Najpopularn. osobistość, kobieta naj- 

  

  

pierwiastki bał   
Kino-Teatr | nagość jest przedmiotem zachwytów, twórczyni charlestona—mulatka JUŁEFINA BAKER 
HELigg"j ukaże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na tle olśniewających przepychem 

t i wielkich music-hallów paryskich i najbardziej egzotycznych zakątków Świata p. t. 
Wileńska 8.) SZARNA WENUS" specjalnie dla niej opracowanym przez popularn. pisarza mistrza 

: / erotyzmu Maurycego Dekobry. Film ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu 
półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Kino-Teatr : Е DZIŚ FILM ZE ŚPIEWEM. Wspaniały atut kinematograiji | 
KERENNA MIŁOSCI przepiękny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na . 

„POLORIA GREZRZEREWISZZANAEM emigracji. W rolach głównych: słynni artyści kinematograiji Iwan | 
uł. A. Mickie- ;  Petrowicz, Vivian. Gibson, Bruno Kastner, Georg Aieksa. Bilety honorowe nie } 

wicza 22. į ważne. Początek o godz. 4-tej ost. s. 10.25. j 
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. 

  

Kino Kolejowe Dziś i dni następnych! Rekordowy 
film produkcji krajowej! 

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

  

  

: |. 
„OBNISKO” j szek. W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i inne. Początek sean- 

(obok dworca kolejo- 4 SÓW 94-5, w niedzielę o g. 4. Ceny miejsc: I i Il m. po I zł, Ill m. po 75 gr. i kupon do loży 
wego). 1 1 — 1 zł. 40 gr. UWAGA: W kancelarii „Ogniska* przyjmuje się zapisy do Kotka operowego mto- 

3 { dzieży pod kierown. p. M. Worotyńskiego. 

CYRK Dzis we wtorek 24 kwietnia, o godz. 8-ej wiecz. ZMIANA PROGRAMU i dalszy ciąg walki francuskiej. DZIŚ 
WALCZĄ: 1) Pinecki (Wielkopolska) i Bryła (G. Sląsk), 2) Hubert (Austrja) i Sztekker (Polska), decydujące 

„COLOSSEUM, 
"na placu„Łukiskim* 

Ogłoszenie. 
Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wiadomości, iż w 

dniu 30 kwiethia 1928 roku o godz. 11 w 
Śnictwa, Wilno ul. Piłsudskiego 20, odbędą się przetargi ustne ' 
i ża pomocą ofert pisemnych na następujące materjały wyro- 
bione w obrębach' Rekanciskim, Ponarskim 
loco las: 

: A) dłużyc i kloców świerkowych 547,08 m3, papierów- 
ki 47,80 mp., dłużyc i kloców sosnowych 97,33 m3. Oprócz 
tego wywiezionych na st. kol. Bezdany: błoków sosnowych 
66 sztuk 34,97 m3, kloców brzozowych 12,47 m3, użytkowych 
wałków brzozówych 1 m. długości 28 mp., kloców olszowych 
41,48 m8, kloców osikowych 13, 65 m3. 

: Z przetargu ustnego: 
B) Działki Nr. 1 i Nr 3 w uroczysku 

koi. Czarny Bór wg. obliczenia powierzchniowego poszcze- 
gólnych drzew na pniu. 

©) Działki Nr Nr 1, 8. 9, 10, 13, 14, 15 i 16 lasu mają- 
tku Musa odległego 6 km. od Mejszagoły 
36,52 ha wg. obliczenia powierzchniowego poszczególnych drzew 
na pniu. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, 

kancelarii Nadleśnictwa. 

Nadleśnictwo Wileńskie. 
0 

W miešcie powiatowem ŠRODA 32 

nym. 2 budynki w calošci lub też 

ESS E IEA ES EAS E EAEB ES EIES ES 
  

Ważne dla Krawców i Krawczyń!! 
Największy polski Podręcznik Krojuwy 

© męskiego i damskiego autora TA- 
JĄ DEUSZA GÓRSKIEGO, proi. insty- $Ą 

až do rezultatu, 3) Poochof (Frankfurt) i 

warunki przetargowe, 
szematy umów są do przejrzenia w godzinach urzędowych w 

nania jest na sprzedaż komplet budynków iabrycz- 
nych (dawniejsza Przędzalnia) z kominzm  fabrycz- 

wraz z rozległym do rozbudowy placem. Komplet- 
ne maszyny przędzalniane wraz z wilkiem i szar- 

paczem są również na sprzedaż. 

Łaskawe zgłoszenia proszę skierować pod adresem. 

Bank Ludowy, Środa 
wJARJACJAtFACJEtJAt 

Ipotrzekne duże mieszkanie! 
8 -śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła-| 

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

kancelarji Nadle- 

i Rzeszańskim 

  

potrzebny ną 
Lokal Biute Tech- 
niczne 2 — 3 pokoje 
ze sklepem lub bez, 
centrum miasta. O- 
ferty do Redakcji 
„Biura“. 1832 

Baraszki przy st. 
—1 

pię o ugėlneį pow. 

m. 6. 

5; umeblowa- 
Pokój ny ze wszel- 
kiemi wygodami, w 

177 - VI 

klm. koło Poz- | ka 4, tel. 222. —o 

POSZUKUJEMY 

  

każdy osobno H szym i 

sach Wilefskich“. 
Ad. Mickiewicza 1. 

ul. 
о 

wyborowe, warzywne, 
pastewne i kwiatowe, 
koniczyny i inne w 
wielkim wyborze po 
cenach __ najniższych 
poleca F. SZYK 

Wilno, Zawalna 58. 
Ce nik na żądanie 

gratis 443 

pensjonat А. Sobo- 
lewskiej, pieszo 
minut od morza. Wy- 
kwintna kuchnia, po- 

„ściel, elektryczność, 
Boni „ salon  maho- kanalizacja, staranne 

2 t niowy, pokoje prowadzenie. Zamó- 
sypialny i stołowy z wienia: Warszawa, 
powodu wyjazdu nie- Boduena 1 m. 6. | 
drogo sprzedam. Por- ZARŻOBLE 
towa 4 m. 6, od 
do 2 i od 5 do 6. 

0 

  

  

dla Zgłoszenia: do „Sło- 

  

różne meble używane 
i materace włosiane, й lub włos. Wilenska-8kojowego z kuchnią Paryża przyjmuje od 

1831 2 Zgłoszenia do „Sło-11 — 12iod 5  6,. 

centrum  miastą do 2 pokoje ładne, ume- 
wynajęcia. Dow. w blowane, 
Biurze Ogłoszeń S.na biuro, W 
Jutana, ul. Niemiec- m. 2. 

  

wspólników z więk- choroby 
n mniejszym sk i iowe, uł. 

kapitałem do rozmai- R 
tych przedsiębiorstw. 
Wiadomość w „Kre- 

"RASIORA 

«R LEKARZE @ 
Orłowo „HA LINA* 

10 Doktór Medycyny | 

OE 

. Potrzebny ogrodnik 

Szczerbiński (Warszawa), 4) Wiling (Berlin) i Budrus. (Kłajpeda).' 
Szczegóły w programach. 

Energiczna. i dobra Br. POPILSKI 

UCHMISTRZYMI choroby skórne.i we- 
z długoletnią prakty- neryczne. Przyjmuje 
ką, ma dobre świa-od godz. 10 do Li od 
dectwa. Zarzęcze 16,5—7 p.p. W. Pohulan-- 

| m. 14,0d 2- 6 popoł.ka 2, róg. Zawalnej 
WP. 12     — )— 

Nauka. 
pisania ną maszynach. 
Orzeszkowej 11 m. 16. R. GINSBERG 
Dowiedzieć się co-choroby weneryczne 
dziennie od I do 6. syfilis i skórne. Wil-- 

„92081 eh EE З/ е> 
> GEE TZ n 567. Przyjmje- 

Kieszkania wego *2 
kuchnią poszukuje się. 

DOKTOR 

eto Ё 
wego z ой 8 do ł iod4 do 8: 

    

DOKTÓR 

H. Hadryłkiewiczowa: 
b. starsza asystentka 

wa“ pod „Mieszkanie 
3 pokojowe** : 

Kliniki dermat. U. $ 

    

Poszukuje Się Ę 
mieszkania 2 3 po-B., po powrocie z 

wa“ pod „komorne“. Choroby skórne, 1е- 

Do wynajęcia dą Sabourand'a, е- 
lektroterapja i kosmie- - 

"i lenska 15 ul. Wileńska 33 m. 1. 
325— W. Z: 29-II.28 r. 

ZE РО ЗА. 
Doktór Medycyny 

„c p 

ŁUKIEWICZ 
Ę LEKARZE DENTYŚCI weneryczne, 

Mickiewicza 9, wejs 
z ul. Śniadeckich |, ООО НОИ О ЕО 
przyjmuje ad 4 7. Lekarz-Dentysta 

ace UL, Bobrowska 
В Zarzecze 16 m. 17. 

Br. E, WELPRBA Przyįmuje w domu 
weneryczne,  moczo- od g. 12 do 19.—ZSrl 
płciowe i skórne, ul. W. Zdr. Nr 4238. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
TESL З Lekarz-Dentysta 

юв д 9 аэ аУМ Ра 
ul. Mostowa 9 m. 2, 
BZAMIE SR g. 10— 

13—7. 

  

  

  

НАЧА FBE Lekarz-Dentysta 
MARYA 

A. CYMELER  Ożyńska-Smotska 
choroby skórne, we- Choroby jamy ustnej. 

neryczne i  moczo- Plombowanie i usuwa 

płciowe. Elektrotera- nie zębów bez bólu. 

pia, słońce górskie. Porcelanowe i złote 

Mickiewicza 12, róg korony. Sztuczne zę- 

Tatarskiej 9 215 8.by. Wojskowym, u- 

96 - W.Z.P 43,rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

+m. 5. Przyjmuje: od 

    

; j i - OR й tutu Przemysłowego we Lwowie, 1833 „oznający Się. na pro DOKT 8—12i od 4, 7. 
W absolwenta Akademii w Londynie № SĘ SK wadzeniu pasieki, do] i ZBLKKWIEZ Wydz. Zdr. Nr. 3 

Wiedniu j przykrawącza największych SWÓJ DO SWEGO! niewielkiego. ogrodu. ków. в 
firm dostawców — пафуогпусй we RORIEJLSNI as o z życiorysem Ś lis g Zaiów СОИ И ie) 

WWiedniu, Karisbadzie, St, Petersburgu B) „Rodacy! Nie zapo- nadsyłać: m. Kuncow- | syłilis, narządów | EE 
į t. d. 300 stron, około 200 ilustracjigĄ Tipalci im Szezyzna, „>. Нгусег p Moczowycii O 

ya zł, 25. Wysyła za zaliczką, za- gg Wiadykawk <Podu Sródzki *ely, c: —1, od 5-8 wiecz. | SĘ AKUSZEE I GE 
- I Eli S Eaki ys „gródzkie, oyniło- nis ; 

Alos als ia 25 firmie T. AA NODE re róg wicz. 2 1911] Kobieta-Lekarz PRESS ATA 

ч я 3 za atarskiej. erfum) zeby В O wi 
° E ° na luty. 48 oO : ш. пшпшшші AKUSZERKA 

gub. książ. wojsk., 1830 1 Kupię KOBIECE, WENE- 
karpie wydaną przez P. 

królewskie, narybek,” K. U. Lida, na 
Tarlaki, do sprzeda-imię Wolfa Gołom- 
nia. St. Horodzki,biewskiego, rocznik 
Mieczysław Wołcza- 1884, unieważnia się. 
ski 1828 3 1824—0 

kiotor 
me ŻĘJAŻNY 

do łodzi do sprzeda- litrów,. Oferty do biu- 
„ra ogłoszeń S. juta- 
„na, ul. Niemiecka 4, 

- Ztelf. 222. 

„. mia. Wilno, Kalwaryj- 
ska 6, „Taksomotor“ 

AEZENVUAR 
(kocioł) o pojemno- 
Ści cca 2) 25 tysięcy 

RYCZNE, NARZĄ- | W. Smiałowska 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W: Zdr. Nr. 152. 

przyjmuje od godz. 14 
Mickiewicza 

nym ustępstwa. 
19 Z. P. Nr. 63 

1 6641 

Ja pragne uciąć głowę tej hydrze, becnie idą prosto do celu. Ale 4 pro- V. WILLIAMS. 

TRÓJKA TREFLOWA. 
ROZDZIAŁ XX. 

Dziwne zachowanie 
Traigotta. 

Godirey cofnął się gwałtownie za 
drzwi i chwycił za rewolwer. Ku jego 
zdumieniu Niemiec nie poruszył się i 
tylko 'wpatrywał się weń. nieruchome- 
mi: oczyma. 

Był to człowiek o twarzy pozba- 
wionej wyrazu, w oku jego błyszczał 
monokl, wąsy zaczesane do góry i 
włosy gładko wyszczotkowane, Świad- 
czyły © drobiazgowej wprost dba-. 
łóści o swój wygląd. Zachowywał się 
on zwykle tak cicho i skromnie, że 
Cairsdal nie zwrócił prawie dotąd 
uwagi na tę zdawało się nic niezna- 
czącą osobistość. : 

Milczący i szary, przesuwał się 
kapitan Tralgott po wilgotnych poko- 
jach pałacu, jak jeden z licznych 
sług. Lecz w tej chwili, gdy stał 
równie spokojny i niewzruszony pod 
lufą rewolweru, postać jego przybra- 

ła inny charakter i w  nieruchomej 
twarzy ukazała się dziwna moc. : 

— Niech pan nie ryzykuje, drogi 
panie, rzekł po angielsku. Wystrzał 

kapitana 

wywołałby niepokój w zamku i spro-. 

wadziłby nam tu , ludzi, ja zaś 

pragnąłbym 'rozmówić się 'z panem 
bez świadków. © 

Na twarzy jego mignął wyraz 
niepokoju, chwilę nadstuchiwal, 

— Zdawało mi się, że ktoś nad- 
chodzi — rzekł. Niech pan schowa 
rewolwer i posłucha mnie uważnie, 
gdyż jest to sprawa nader ważna. 
Dziś o siódmej wieczór odbędzie się 
narada w salonie baronowej, gdzie 
zostaną powzięte decydujące uchwały. 
Przybyć ma również trzeci członek 
trójki treiloweį, osoba więc jego zo- 
stanie 'nareszcie  zdekonspirowana. 
Natychmiast rozesłane będą rozkazy, 
a. wówczas my '* rozpoczniemy 
akcję... 

"Godfrey patrzał nań ze zdumie- 
niem. 

— Jakto... Kim pan jest? — za- 
pytal. 

Niemiec 
rzekł. 

Jestem Hans Tralgott, tajny agent 
Republiki Niemieckiej! 

Cairsdale wpatrywał się z niedo- 
wierz niem w jego twarz. Czyżby to 
miała być pułapka? 

—- Więc jesteśmy sprzymierzeń- 
cami? zapytał, nie spuszczając 
rewolweru. i 

. — Raczej partnerami. Dążymy do 
tego samego celu, wychodząc z wręcz 
przeciwnych założeń. 

ukłonił się sztywno i 

która tu się podnosi, ze względu na 
interesy Niemiec, pan zaś pragnie do- 
konać tego dla dobra swej ojczyzny. 

Czy mogę prosić pana o schowa- 
nie broni? Dopóki stoję pod jej 
groźbą, nie mogę się pozbyć myśli o 
Traktacie Wersalskim. 

Żart ten, wypowiedziany bez naj- 
mniejszego uśmiechu, rozbroił God- 
irey'a. Roześmiał się i opuścił rękę. 

Czemu pan nie porozumiał się 
ze mną wcześniej?” — zapytał. 
Przecież mieliśmy dosyć sposob- 
ności! 

Niemiec wzruszył ramionami. 
— Nie byłem pana pewien, 

odrzekł chłodno. — Ale gdy  dowie- 
. działem się dziś rano, że pan zniknął 

i że szukano pana... 
Zamilkł i przyglądał się badaw- 

czo Godfrey'owi. 
— Czy Max Rubis był waszym 

agentem? : 
— To nie ma znaczenia, panie 

kapitanie! — odrzekł nieuiny Anglik. 
— Ależ tak! Zamordowali go i to 

właśnie upewniło mnie w moich przy- 
puszczeniach. Stary Milos również... 
pan widział? : 

Čiodirey skinął twierdząco. 
— Istotnie zwierzęta krwiożercze! 
— Trzeba przyznać, že Gellert 

nie zastanawia się długo, zresztą O- 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czeszaw Karwowski. 

pos, musimy Śledzić  Winterbauma... 
— Winterbauma? sig 
— Jest to dowódca sił lotniczych 

pułkownika Trommela, który jest gło- 
wą spisku w Niemczech, Winterbaum 
zaś jest jego mózgiem. Obaj przybę- 
dą dziś tutaj. Von Bartzen i Gellert 
oczekują ich niecierpliwie, gdyż wszy- 
stko zależy od Winterbauma. Gdyż 
jeśli spiskowcom uda się rozniecić 
płomień w Niemczech, ogarnie on 
szybko Austrję i Węgry. Otóż... 

Tu przerwał i nadsłuchiwał przez 
chwilę, spojrzał na stary niklowy ze- 
garek, wiszący na grubej. dewizce, 

Ma pan jeszcze kwadrans cza- 
su,—oświadczył. - Drzwi do podzie- 
mia są zamknięte, klucz od nich ma 
tylko hrabia Gellert i ja. O dziewiątej 
przyjdzie on tutaj ze swymi pomoc- 
nikami, żeby zrobić porządek z tru- 
pem! - 

To mówiąc schował zegarek do 
kieszeni. 

— Jak już mówiłem panu, zasa- 
dniczym punktem zaczepienia naszej 
akcji musi być poznanie planu działa- 
nia niemieckich spiskowców, Ale do 
chwili ich przybycia nie mamy nic do 
czynienia. Proponuję więc panu, pa- 
nie Cairsdale, znalezienie pewnej kry- 
jówki, w którejby mógł pan spokoj. 
nie doczekać się chwili rozpoczęcia 

narad. Narazie wiem tylko, że ilota 
powietrzna przygotowuje się do wy- 
stąpienia, plan operacyjny ma być 
przedstawiony dzisiaj zgromadzonym 
na naradzie trzem treflom. Musimy 
więc pilnować Winterbauma. 

Wyjąt monokl z oka i zaczął go 
starannie wycierać chustką. ° 

— Sądzę, —mówił dalej, że powin- 
niśmy go zabić. jest on człowiekiem 
silnym i stanowczym, Trommel uia 
mu i całkowicie na nim polega. O- 
becnie musimy zdecydować, co mamy 
przedsięwziąć. Ja podejmę się dopro- 
wadzić do tego, że samochody, które 
mają rozwieść rozkazy, nie będą mo- 

gły wyjechać, gdyż będą miały małe 
uszkodzenia. Zanim się je naprawi, 
damy sobie rady z Winterbaumem. 

— Tak, musimy mu wydrzeć pian- 
akcji, wówczas nie będzie mowy o 
niepowodzeniu!—zawołał  Godirey.— 
Nie możemy przecież: przegrać! 

Spokój opuścił Niemca na chwilę. 
— Nie przegramy! - krzyknął, u- 

derzając się w piersi. . 
Zacisnął pięści, a w oczach 

błysnęła nienawiść: 
Potworna 

jego 

banda! Zwyciężę 
ich! i 

, Godfrey położył rękę na jego ra- 
mieniu. : 

;, = Cóż mamy 
pytał. 

robić teraz? za- 

— Na razie musi się pan ukryć 
w jednej z tych szai, potem  zapro- 
wadzę pana do jednego z pokoi na 

czenie włosów meto-- 

nadają siętyka lekarska. Wilno,, 

do 2. 4 
46 m. 6. Niezamoż- 

górnych piętrach, o ósmej spotkamy | 
się. 
„— Gdzie? —grzerwał Godfrey, 

Tralgott 
CZO. : 

— Czy zgodzi się pan 'zaryzyko- 
wać? 

— Tak,—odrzekł spokojnie An- 
glik. 

— A więc spotkamy się w małym 
saloniku baronowej Vali, na wieży. 
Będą pana poszukiwali przez cały 
dzień, to też najpewniejszą kryjówką 
będzie pokój, w którym najmniej spo- 
dziewać się pana mogą. O ósmej 
rozpocznie się uroczysty obiad. Odei- 
dę od stołu pod jakimkolwiek  pre- 
tekstem, będziemy mogli się spokoj- 
nie naradzić. Uprzedzam jednak, że 

j 
й 

| 

ńiebezpieczeństwo będzie gróziło tyl-/ 
ko panu, bo będzie pan musiał psze- 
dostać się do wieży ze swej kryjów- 
ki bez mojej pomocy. Aż do. obiadu 
będę stał przy drzwiach sali narad. 

Przerwał nagle i zaczął nadsłuchi- 
wać. 

— O Boże! —zawółał — Gellert! 

BIZ 
Druk. „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszełna 23. 

popatrzal? nan badaw- |


