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Konkordat waty- 
kańsko-włoski 
Niedawno temu, natychmiast po 

opublikowania pełnego tekstu umowy 
watykańsko-kwirynalskiej, co przejdzie 

do historji pod nazwą „Lateraiska“, 

podaliśmy w „Słowie” na tem miejscu 

możliwie szczegółowe streszczenie tei 

historycznej umowy. Tekst dołączo- 

nego do umowy „Konkordatu' jest 

dłuższy; zawiera 45 paragrafów. Po- 

mimo to postaramy się — również 

według oficjalnego brzmienia —choćby 
tylko podkreślić główne punkty ukła- 

du zawartego między Stolicą Apostol- 

ską a rządem włoskim. 

Zaraz pierwszy paragrat ustala i n 

principio najzupełniejszą swobo- 

dę, której ma Kościół zażywać , przy 

pełnieniu swej misji spirytualnej, Zwa- 

žywszv—brzmi "dalszy passus— 

Ma święty charakter Świętego miasta 

| 2 del Vaticano, jako centra katoli- 

ckiego świata i celu pielgrzymek, rząd 

włoski wszystko ze swej strony czy: 
nić będzie aby Ów charakter najmniej- 

Szego sprzeciwu nigdy nie zaznał. 

Przewidywane są dwa urzędowe języ- 

„ki na suwerennem terytorjum papie- 
| Skiem: włoski i łaciński. 
( Paragraf trzeci ustanawia niepodle- 

(ganie kleru obowiązującej służbie woj- 

skowej tudzież nieprzyjmowanie na 

Ro w szkołach włoskich pań- 

  

Stwowych tudzież na urzędy księży ГУ 
pozbawionych godności kapłańskiej 

„lub podległych cenzurom duchownym. 

| x Dalej: siła zbrojna państwowa mo- 

* že bez powiadomienia duchowieństwa 

|wkraczać do świątyń katolickich jedy- 

jnie w ostateczności, w razie nieuniknio- 
jnej konieczności. Bez zgody. władz 
|koŚcielnych nie może być w ltalji zbu- 

Fzony żaden przybytek kultu katoli- 
jekiego. Paragr. 10ty mówi o modli- 
jtwach uroczystych za króla i państwo 

Podczas nabożeństw w kościołach ka- 
Itolickich, 

| Granice diecezji mają być zmody- 

fikowane w przystosowaniu do granic 
Prowincyj, czyli granic administracyj- 
mych państwowych. Wtrąćmy nawiaso- 
Wo, że wyjdzie to na korzyść Niem- 
ców-katolików z południowego Tyro- 
lu, wcielonego do Włoch na mocy 
аКа Wersalskiego. Dalej: żadna 
włoska diecezja nie 'ma przekroczyć 

granicami swemi państwowego terytor- 

jum Italji. Stopniowo ma być obszar 
diecezyj uszczuplony. Biskup ma mieć 
swoją stolicę w stołecznem mieście 

Prowincji. 
| Rząd włoski ($ 27) przyznaje 
zwierzchność Stolicy Apostolskiej nad 
Świątyniami w Padwie, w Loretto i w 
Asyżu i przewiduje dalsze oddawanie 
Innych miejsc świętych pod suweren- 
ną władzę papieża. Wszystkie we Wło- 
Szech katakumby mają przejść pod 
zwierzchność Kościoła. 
„Co do Ślubów: kapłan, dopełniw- 
Szy aktu sakralnego w kościele, m. 
Odczytąć małżonkom paragraiy ko- 
deksu cywilnego odnoszącego się do 
Praw obowiązków małżeńskich. Me- 

tryka ślubna kościelna ma być wpisa- 
na do cywilnych aktów ślubnych, Wła- 
dze cywilne mają potwierdzać udziela- 
ną przez Kościół separację (od stołu 
i łoża), 

Szkoły średnie, prowadzone przez 
sięży lub przez zakony, mają być 
ównane w prawach ze szkołami 

państwowemi ($ 35). Italja — jak wy- 
taža się Konkordat — uznaje wykład 
religjj w szkołach publicznych za 

podstawę a zarazem uwieńczenie pro- 
amu nauczania zgodnie z tradycją 

atolicką. Nauczyciele religji mają być 
aprobowani przez władze kościelne; 
władzom też kościelnym przysługuje 
Prawo aprobatę coinąć, co pociąga za 
Sobą cofnięcie prawa nauczania; ró- 
Wnież podręczniki używane przy Wy- 
kladach religii mają być 'aprobowane 
Prząz władze kościelne. W $ 31-mym 

ytamy, że rząd włoski ma „zachę- 
jeać" władze szkolne tudzież towarzy- 
stwa młodzieży sportowe, „harcerskie 
tp. do słuchania mszy Świętej w 

Niedzielę i święta.     

ECHA STOLICY 

Ddroczenie płafności podafku 
obrofowegu do 15-UL. 

WARSZAWA, dnia 29 kwietnia (tel. wł. 
„Słowa'”). Ministerstwo skarbu  komuniku- 
je © odłożeniu do dnia 15 maja r. b. wzgl. 
15 czerwca obu pierwszych rat podatku 
obrotowego za rok 1928. Jednocześnie je- 
dnak Ministerstwo zwraca uwagę iż termin 
płatności zaliczki na podatek dochodowy 
za r. 1929 w W połowy Lea a 
przypadającego według zeznanego  docho 
du — nie będzie odroczony i za niewpłace- 
nie zaliczki grożą normalne proc. oraz ka- 
ry za zwłokę. 

Pos. Korfaniy prowadzi separa- 
fystygzną propaganię na Słąsku. 

WARSZAWA, dnia 29 kwietnia (tel. wł. 
„Słowa'”). Koła polityczne w Warszawie z 
oburzeniem zwracają uwagę na propagandę 
podjętą na Górnym Śląsku przez osławio- 
nego już posła Wojciecha Korfantego. Pro- 
paganda anty-rządowa posła  Koriantego 
osiągnęła swe maximum w niedzielę ubie- 
glą; p. Kzrfanty mianowicie urządził w nie- 
dzieję w całym szeregu miejscowości na 
Górnym Śląsku wiece, zwołane zresztą 
wspólnie ze stronnictwem N. P. R. — рга- 
wica. Na wiecach tych Piżod, Korfanty, 
Nader i Jankowski nawoływali do uchwale- 
nia rezolucyj separatystycznych, domagają- 
cych się zupełnej autonomii dla Górnego 
Śląska. Poseł Korfanty No w.:- wygło- 
sił jednego dnia kilka przemówień ostro 
opozycyjnych, 'w których rzucił myśl po- 
wstrzymania się od wzięcia udziału w ob- 
chodzie święta państwowego 3 maja, jako 
protestu przeciwko Rządowi. W kilku miej- 
scowościach, a między innemi w Święto- 
sławicach, przemówienia posłów doszły do 
takiej jaskrawości, że policja zmuszona 
była zgromadzenia zamknąć. 

Ślub p. Dówty. 
WARSZAWA, dnia 29 kwietnia (tel. wł. 

„Slowa“). Jutro, t. į. we wtorek, odbędzie 
się w Warszawie śłub córki doradcy finan- 
sowego p. Dewey'a z jednym z urzędników 
jego biura, p. Algerem. Uroczystość ślubna 
odbędzie się z rozmachem prawdziwie ame- 

kańskim. Okoko 200 osób przyjechało 
dziś do Warszawy z zagranicy; są to prze- 
ważnie przedstawiciele dyplomacji i kół fi- 
nansowych amerykańskich bawiący obecnie 
w Europie. Po ceremonji ślubnej odbędzie 
się w użyczonym. p. p. Devey przez Rząd 
pał, acu Rady Ministrów przyjęcie, na któ- 
re zaproszone zostało przeszło 800 osób. 

rzyjęcie weselne zaszczyci swą obec: 
nością Pan Prezydent Mościcki z małżonką, 
oraz rząd w komplecie i cały akredytowa- 
w w Warszawie korpus dyplomatyczny. 
roczystości ślubne rozpoczęły się już dziś 

przyjęciem, wydanem na cześć młodej pary 
przez poselstwo amerykańskie, a następnie 
wieczorem przyjęciem u ministrostwa Za- 
leskich. 

Prugram obchodu d-go maja 
w Sfalicy. 

WARSZAWA, 29-IV. PAT. Referat pra- 
sowy gabinetu ministra spraw wojskowych 
komunikuje, że w przeddzień uroczystości 
dnia 3 maja odbędzie się o godz. 19 uro- 
czysty capstrzyk orkiest garnizonu stolicy, 
przyczem orkiestry te grać będą, przecho- 
dząc ulicami, a o godz. 20 połączone or- 
kiestry odegrają na placu Zamkowym kon- 
cert wspólny. Nazajutrz 3 maja odprawio- 
ne zostaną o godz. 9 nabożeństwa w Świą- 
tyniach garnizonowych. O godz. 11 odbę- 
dzie się na placu Józefa Piłsudskiego prze- 
gląd oddziałów wojskowych. 

Odznaczeń orderem Odrodzenia 
Polski w dniu 3-ga Maja nie 

hędzie. s 
WARSZAWA, 29. IV, "T. Rada 

Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 
kwietnia rb. rOzpatrywała między in- 
nemi sprawę Odznaczenia orderem 
Odrodzenia Polski, nadawanego do- 
tychczas zwykle w dwóch terminach w 
roku, a mianowicie, w dniu 3 maja i 
11 listopada. Nadania w dniu 3 maja 
rb. miałyby obejmować głównie zale- 
głe odznaczenia, związane z 10-leciem 
niepodległości Polski, zwłaszcza za 
z „ługi położone w akcji niepodległo- 
ciowej. Ze względu na to, że te od- 

znaczenia nie mogły być dotychczas 
przez właściwych ministrów należycie 
przygotowane, Rada Ministrów posta- 
nowiła nie przedstawiać w obecnym 
terminie Panu Prezydentowi wniosków 
o odznaczenie obywateli polskich or- 
derem Odrodzenia Polski i sprawę 
gz odznaczeń odroczyć do listopada 
SB 

Wizy bezpłatne dla cudzcziem- 
ców jadących nap. W. K. 

WARSZAWA, 29. IV. (tel. wł. Słowa) 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych za- 
wiadomiło wszystkie połskie placówki 
konsularne zagraniczne, aby cudzo- 
ziemcom, udającym się na Wystawę 
Krajową do Poznania udzielać bez- 
płatnie wiz wjazdowych do Polski. 

Przyjazd min. Meyszfowieza. 
P. Aleksander Meysztowicz b. mi- 

nister sprawiedliwości przybywa do 
Wilna we środę rano. 

zasirzeżeż ge do rarmieszozania ogłoszeń, 

Z ŻA KORDONÓW 

Dkłedy Mtewsko-niemieckie. 
Z Kowna donoszą: Z układów mię- 

dzy Litwą a Niemcami, przedstawio- 
nych prezydentowi do ratyfikacji, na 
szczególną uwagę zasługują układy o 
sądzie rozjemczym i o uregulowaniu 
pasa granicznego. Pierwszy układ prze 
widuje, że wszystkie spory, które nie 
mogą być uregulowane w drodze dy- 
plomatycznej, mają być rozpatrywane 
przez specjalny sąd rozjemczy lub 
stały trybunał rozjemczy w Hadze.. 
Do układu o linji granicznej dodana 
jest uwaga w tym sensie, że ponie- 
waż granica między Polską a Litwą 
nie jest jeszcze ustalona, więc i część 
litewsko- niemieckiej granicy, styka- 
jąca się z Polską, również nie może 
być ostatecznie uregulowana. Rząd 
niemiecki przyjął tę uwagę do wiado- 
mości. 

Umorzenie sprawy kpi. Majusa, 
Z Kowna donoszą: Sąd wojenny 

przerwał dochodzenie w sprawie zna- 
nego przywódcy powstania w Tauro- 
gach;, kapitana Majusa. Jednocześnie 
sąd umorzył wytoczoną przeciwko 
niemu sprawę. Jak wiadomo kapitan 
Majus wystąpił swojego czasu Z „re- 
welacjami“ przeciwko Polsce o orga- 
nizacji Pleczkajtisa, wyrażając jedno- 
cześnie skruchę. Postanowienie sądu 
komentowane jest w Kownie, jako 
chęć zwabienia na Litwę emigrantów 
litewskich. 

Dookoła  urarzystości kawalergjskiej w 
Dynebargu. 

Z Kowna donoszą, w prasie ko- 
wieńskiej pojawiły się znów nieprzy- 
chylne dla Łotwy notatki i artykuły 
w związku z mającem się odbyć 10- 
leciem jednego z kawaleryjskich. puł 
ków łotewskich stacjonujących w Dy 
neburgu. Na święta pułkowe przyby- 
wa poczet honorowy kawaleryjskiego 
pułku z Estonji oraz 22 pułku ułanów 
z Polski. Litewska kawalerja nie otrzy 
mała zaproszenia. 

Lnalediono monety — е XV XVII 
Z Kowna donoszą: We wsi Szyłejki, 

pow. Kowieńskiego, włościanin Walukas, 
kopiąc na polu, znalazł w ziemi garnek z 
monetami XVI i XVII wieku. Monety zo- 
stały ovstawione do Muzeum Miejskiego. 

Dnaczki 1 emblematami Wilna 
Z Kowna donoszą: Zarząd Związku 

odzyskania Wilna w porozumieniu z Zarzą- 
dem pocztowym zamierzą wydać znaczki 
—etykiety z emblematami Wilna 'po cenie 
5 ct. 

Znaczki te będą służyły do zaklejania 
rozklejających się kopert. 

266 wypadków tyin plamistego 
Z Kowna donoszą: W ostatnim tygod- 

niu w całej Litwie zarejestrowano 27 wy- 
padków tyfusu  plamistego, w tem 16 w 

pow.  Telszewskim, 4 -Sejneńskim, 2— 
Trockim. Od początku r. b. zarejestrowa- 
no ogółem 268 wypadków tyfusu płamiste- 

o w tem 22 śmiertelnych. 

Fala procesów na Blalorusi, 
Z Mińska donoszą: W całej Biało- 

rusi rozpoczął się szereg procesów. W 
Orszy rozpatrywana jest sprawa prze- 
ciwko 15 chłopom za prześladowanie 
korespondenta wiejskiego Kurganowa. 
Jednocześnie zakończono tam Sprawę 
przeciwko 6 chłopom o podpalenie fa- 
bryki „Iskra*. Sąd skazał trzech oskar- 
żonych na karę Śmierci przez rozstrze- 
lanie. W Witebsku rozpoczęła się spra- 
wa przeciwko 38 urzędnikom sądowym, 
oskarżonym o nadużycia władzy ikonir- 
rewolucję. W Bobrujsku rozpocznie się 
wielki proces antysemicki robotników 
tartacznych, którzy zorganizowali po- 
grom żydów, przytem jednemu z żydów 
rzucono kawałkiem wapna w oczy. Ro- 
botnik żyd ošlept. 

fryzys: przomysła włókienniczego W 
Estai. 

Z Rewla donoszą: Przemysł włókien- 
niczy w Estonji przebywa obecnie ostry 
kryzys. Składy są przeładowane towarem, 
jednak prawie nic się nie sprzedaje. Wsku- 
tek powodzi, nieurodzaju, epidemii grypy 
i srogiej zimy rynek wewnętrzny okazał 
się w katastrofalnem położeniu. Właścicie- 
le fabryk uważają, iż należy podnieść cło 
na zagraniczne towary włókiennicze, które 
wskutek niskiego cła zalały rynek estoń- 
ski i sprzedają się niżej kosztu. 

| Opiata pocztows ułszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Admialntracja 

nie uwzgiędzia 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB —-« ul. Szeptyckiego -— A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegaraia K. Malinoweziego, 
DBUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
RORODZIEJ —. Dworzec kolejowy —- K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
КЫЕСК — Sklep „Jedność” 
ŁIDA — ul. Suwalska 13, 3. Matecki, 
MOQŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch”, o
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz sniiimetrowy jednoszpalto mu str. 2-eį I S-ej 40 groszy. Za tekstem 15 gr Komunikaty 
gó wem "llinetr 6 gr. W N-ch świątecznych orax z prowincji o 25 proc. dro” 

6 łoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja mie przyjmuje zastrzeżeń co do 
orz nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRODEK -— kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Ryn 
WILEJKA POW. —- ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

9, N. Tarasiejski, 

XTEOWIETIGCZWOSKSTOOPZAZ 

'Oszy. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu 
PARYŻ, 29.4. W niedzielę odbyły się tutaj podniosłe uroczystości 

z iążane z odsłonięciem pomnika Adama Mickiewicza. 
Uroczystości zainaugurowane zostały uroczystą akademją w Śorbonie 

w sobotę wieczór. Przewodniczył dyrektor College de France Maurycy 
Croisel. Prof. Andre Mazon zajmujący tę samą katedrę, na której przed 
laty wykładał Mickiewicz, wygłosił odczyt o życiu i twórczości Mickiewicza. 

Z kolei zabierali głos Franciszek hr. Potocki, rektor Kallenbach, prof. 
Kostanecki i prof. U.ejski. 

Nazajutrz odbyło się w kościele polskim Wniebowzięcia msza św. 
Na nabożeństwie byli obecni: ambasador Chłapowski, cały personel amba- 
Sady, Franciszek hr. Potocki, Ignacy Paderewski, b. marszałek Puławski, 
gen. Denain i inni. 

Akt na placu Almy. 
Punktualnie o godz. 3-ej pp. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomni: 

ka na placu Almy w obecności przedstawicieli władz miejskich, wojsko- 
wych i cywilnych. Prezydenta Doumerguea reprezentował generał Sasson, 
ministra Brianda ambasador Laroche, pozatem obecni byli posłowie cze- 
chosłowacki, jugosłowiański, finlandzki i attache wojskowy angielski, dy- 
rektor departament sztuk pięknych Paul Leon, marszałek izby Bouisson, 
który specjalnie przybył z Cannes, były ambasador Panafieu, prefekt po- 
licji Chiappe, Ignacy Paderewski, delegacja polska na czele z ministrem 
Carem, marszałkami Daszyńskim i Szymańskim, szereg wybitnych oso- 
bistości polskich i francuskich oraz przedstawiciele kilkudziesięciu towa- 
rzystw polskich z północnej i wschodniej Francji ze sztandarami. 

Pod odsłoniętym pomnikiem Wieszcza wygłoszono szereg przemówień 
poczem nastąpiło składanie wieńców m. in. od miasta Paryża z nadpisem: 
„Miasto Paryż — Adamowi Mickiewiczowi”, od Zakładu im. Ossolińskich, od 
Armii Polskiej z nadpisem: „Żołnierzowi Niepodległości—Armja Polska“, 
od Uniwersytetu Wileńskiego i wiele, wiele innych. 

W godzinach popołudniowych odbyła się w sali Jury akademia uro- 
zmaicona koncertem. Wieczorem zaś w ambasadzie polskiej odbył się 
obiad na cześć prezydenta Doumergue'a z udziałem rodziny Wieszcza, wy- 
bitnych przedstawicieli kolonji polskiej w Paryżu oraz gości, którzy przy- 
byli na uroczystość. 

Debata rozbrojeniowa w Genewie 
Uchwalenie pierwszego artykułu konwencji ograniczającej 

zbrojenia lądowe—Odrzucenie projektu chińskieso. 
GENEWA, 29-IV. PAT. Komisja przygotowawcza konferencji rozbro- 

jeniowej uchwaliła pierwszy artykuł projektu konwencji, ograniczający stan 
liczebny armij lądowych, morskich i powietrznych, odrzucając w związku 
z tem propozycję rosyjską, ażeby zastąpić słowo  „ograniczać* słowem 
„tedukować”. Delegacja niemiecka usiłowała wprowadzić ponownie do 
projektowanego tekstu poprawkę, zmierzającą do ograniczenia wyszkolo- 
nych rezerw i wojsk, pozostających w rozporządzeniu. Poprawka ta jednak 
uzyskała jedynie poparcie Chin i Rosji. 

Na początku posiedzenia delegat Chin wystąpił z propozycją zniesie- 
nia obowiązkowej służby wojskowej, jednakże wobec opozycji większości 
komisji nie nalegał na poddanie jej pod głosowanie, zaznaczając, że poru- 
szy ten projekt ponownie na konferencji rozbrojeniowej. 

W dalszym ciągu debaty Litwinow domagał się, aby wyraźnie za- 
тпасхопо, że zamierzone jest istotne zmniejszenie zbrojeń, a nietylko zwy- 
złe ograniczenie obecnego stanu zbrojeń. Szereg mówców, między innymi 
delegaci Chili, Belgji i Aaglji, wskazywali na fakt, że w ostatnich latach 
wielkie państwo podjęło znaczne ograniczenie i zmniejszenie zbrojeń i z te- 
go względu państwa te nie mogą w dalszym ciągu zmniejszać swych zbro- 
jeń. Lord Cushendune zaznaczył, że Anglja zmmiejszyła budżet wojskowy, 
dotyczący lądowych sił zbrojnych z 37 milj. i. st. w roku 1927 na 23 mi- 
ijony w roku 1928. 

Antypelskie ekscesy niemieckie w Opolu 
Brutalna napaść na zesłpół opery katowickiej. 

KATOWICE, 29-V. PAT. Zespół opery katowickiej powrócił wczoraj o godz. 
1 min. 30 w nocy z Opola. Świadkowie zajścia opisują je w następujący sposób: - 

Już przy przyjeździe do Opola, ulice, któremi zespół przechodził z dworca do 
teatru, mieszczącego się w ratuszu, były wypełnione publicznością niemiecką, która 
zajęła nieprzychylne stanowisko wobec gości. Na godzinę przed przedstawieniem, to 
jest o godz. 15 min. 30, ustawiły się ratuszem nacjonalistów, którzy, 
przeprowadzali formalną kontrolę ludzi, idących do teatru, odgrażając się, że się z mimi 
porachują. W sali teatru znalazło się kulkudziesięciu awamurników, którzy z galerji 
zrzucali cuchnące bomby. Przed teatrem tłum nacjonalistów wzrastał coraz bardziej. 

Po aresztowaniu demonstrantów w teatrze przedstawienie „Halki“ _ dobiegło 
końca. lecz na wychodzącą publiczność, rzucił się z krzykiem tłum nacjonalistów, bi- 
jać ludzi. Nie oszczędzono nawet kobiet. Policja interwenjowała, aresztując kilkunastu, 
L na żądanie tłumu wypuszczono paru aresztowanych, których tłum wyniósł na rę- 
kach. ZA: 

Artyści polscy przeczekali, aż się przed teatrem uspokoiło i wyszli bocznemi 
drzwiami, poczem innemi ulicami udali si E CT c. Po drodze Iżono ich słownie, 
a reżyserowi St jewskiemu wyrwano z rę! et i rzucono na ziemię. 

* Brad oz były tłumy nacjonalistów, które doszczętnie zapełniły przejście 
na peron. Przechodzący zespół opery zaczęło Ižyč, pluć na niego, bić pięściami i laska- 
mi oraz kopać. Dopiero kolejarze rzucili się na pomoc i zasłonili Polaków. 2 

Na peronie okazała się, że cały zespół był pobity więcej lub mniej ciężko ł 
opluty. I tak: członek orkiestry Hobermann odniósł złamanie kości ramieniowej, kon- 
tuzję głowy, kolana i lewej dłoni. Lekarz w Katowicach odesłał go do szpitala. Czło- 
„nek chóru pani Pichlowa dostała skutkiem pobicia silnego wstrząsu nerwowego tak, 
że sanitarjusz niemiecki musiał jechać z nią w pociągu przez dwie stacje i robić za- 
strzyki. Jest poważnie chory członek baletu Miszczyk, pobity twardem narzędziem po 
plecach; ma uszkodzone od pobicia nerki. Dyrektor opery Zuna ciężko pobity laską i 
opluty. Żona jego również pobita. I sceny Fritsch, pobity po głowie twardem 
narzędziem, ma ranę koło oka. Reżyser Stępniewski, uderzony dwukrotnie pięścią w. 
twarz, miał zakrwawione wargi, zepchnięty ze schodów, zleciał głową na dół i A 
stał pobity pięściami. : 

lia miłosierdzia także kobiety. Potluczono instrumenty muzyczne. Nikt z 
zespołu nie wyszedł bez szwanku. : 

Prasa niemiecka o wypadkach. : 
BERLIN, 29,4, Pat. Napad na artystów opery katowickiej w Opolu odbił się 

ywem echem na łamach prasy berlińskiej. Bezkompromisową i „zdecydowaną ocenę 
wydarzeń opolskich podają tylko „Vorwarts* i „Vossiche Zeitung“. „Vorwaris“, poda- 
jąc oficjalny komunikat prezydenta policji w Opolu, dołącza do niego komentarz, 
wskazujący, że aczkolwiek aktorzy z Niemiec pochodzący mogą grać bez przeszkód 

na Górnym Śląsku Polskim, to niemiecko-narodowi mieszkańcy Opola usiłowali za- 
kłócić występy gościnne teatru polskiego przez awantury i cuchnące bomby, hańbiąc 
przez to na nowo imię niemieckie. у : A 

„Vossische Zeitung“ podaje informacje o przebiegu awantur opolskich w depe- 
szy wlasnego korespondenta, nazywają te awantury przykremi scenami. Korespondent 
podkreśla, że samo przedstawienie polskie mogło dojść do skutku dopiero dzięki in- 
terwencji pruskiego ministra spraw wewnętrznych, gdyż magistrat opolski odmówił 
początkowo oddania teatru na przedstawienie dla mniejszości polskiej. Prasa prawico- 
wa, jak podnosi „Vossische Zeitung", już od wielu dni rozpoczęła podżeganie prze- 
ciwko przedstawieniu Dzienniki nacjonalistyczne przynoszą krótkie informacje 0 in- 
cydencie, nie dodając od siebie żadnej oceny 3 

Nacjonalistyczna „Boersen Ztg.“ podaje о catym wypadku króciutką notatkę, 
dając jej tytuł: „Konsekwencje polskiej” polityki nienawiści wobec Niemiec”. 

Pałkarze niemieccy członkami bigi Praw Obywatela I Człowieka. 
BERLIN, 29 IV. PAT. „Berliner Tageblatt* i „Vorwaerts“ įednoczešnie z 

depeszami o incydencie opolskim przynoszą również depesze wrocławskie o 
awanturach, zorganizowanych przez czynniki nacjonalistyczne na zgromadzeniu 
niemieckiej Ligi Praw Człowieka i Obywatela, których celem było rozbicie 
demorstracji pokojowej. 

  

Stolica Apostołska ingeruje swojem 

„Nullum obstat“ w rządową nomi- 

nację profesorów katolickiego uniwer- 

Sytetu medjolańskiego tudzież tamtej- 

szych nauczycielek katolickich. Władze 

państwowe zrzekają się wszelkiej wo- 

góle ingerencjj w obsadzaniu przez 
Stolicę Apostolską katedr ;nauczyciel- 

skich w szkołach przeznaczonych dla 

kleru. Państwo uznaje dyplomy uni- 

wersyteckie i wszelkie inne wydawane 

przez władzę papieską, przez papieski 

Instytut paleograficzny i papieską 

Szkołę dyplomacji. Uznaje też szla- 

chectwo nadawane przez papieża tu- 

dzież papieskie ordery. Paragrai 43 

ponawia zakaz Stolicy Apostolskiej istniejące. 

należenia księży i zakonników do Jak widzimy, watykańsko-włoski 

stronnictw politycznych i pełnienia Konkordat jest nietylko aktem jurydy- 

wszelkiej działalności partyjnej. cznym wręcz mistrzowskim 

Wreszcie ostatni punkt zastrzega, lecz i aktem natury politycznej. 

że wszelkie zarządzenia ;dotychczaso- / Jak ktoś się trainie wyraził, dzi- 
we sprzeczne z tym oto Konkordatem siejsza Temida trzyma w dłoni nie 

należy uważać za skasowane i nie jakieś tam ordynarne szalki „dla pa- 

  

rady“ i symbolu lecz instrument . .. 

niezmiernie precyzyjny. Każdy akt ju- 
rydyczny teraźniejszy musi być i jest 
dziełem — sztuki jurydycznej! +Takim 
też jest akt watykańsko-włoskiego 
konkordatu, dzieło (jak już obecnie 
wiadomo) głównie kardynała Gaspar- 
ri'ego, uważanego słusznie za jednego 
z najznakomitszych dziś na "Świecie 
jurystów. On to przecie stał na czele 
komisji, która opracowała Codex 

Juris Canonici, przedziwnie 

łączący modernizm z najczystszemi 

tradycjami Kościoła, będący arcydzie- 
łem nowożytnej jurysprudencji. 

Jeden z największych szkopułów 
przy zawieraniu umowy czy ugody 
Laterańskiej stanowiła kwestja „wró- 
cenia" Stolicy Apostolskiej inkorporo- 
wanego do Włoch byłego Państwa 
Kościelnego (choćby w minimalnym 
obszarze 44 hektarów). Bo jakże? 
Jeszcze Wiktor Emanuel Il-gi najuro- 
czyściej oświadczył wobec całego Świa- 
ta, w mowie tronowej z dn. 5 listo- 
pada 1870-go że Roma intangi- 

bile jest i będzie na wieki—niety- 

kalną! Że ani piędź Rzymu nigdy, 
przenigdy nie może być przez Włochy 
utracona. Zdawałoby się, że niema 
sposobu pogodzenia faktycznego zwro- 

tu papieżowi części b. Państwa Ko- 

ścielnego (choćby najminimalniejszej 

cząstki) z najwyraźnieiszemi dekla- 

racjami, tylokrotnemi, rządu włoskie- 

go... A jednak — znaleziono formułę 
usuwającą nawet taki szkopuł! Oto w 
tekście Konkordatu niema najdrobniej- 

szej wzmianki o odstąpieniu 

Stolicy Apostolskiej nawet 44 hekta- 

rów b. Państwa Kościelnego. Jest tylko 

uroczyste i mocne, wyraźne przyzna: 
nie Stolicy Apostolskiej: su we ren- 
ności wraz z przysługującemi Su- 

werenności wszystkiemi prawami, przy- 

wilejami, predykatami i tytułami. Kon- 

sekwencją najprostszą wypływającą z 

przyznania Stolicy Apostolskiej atry- 

butu suwerenności wypływa jej suwe- 

renne panowanie w obrębie Citta 

del Vaticano. Jest to uznanie 

przez rząd włoski zasady, princi- 

pium, i, co za tem idzie, uznanie 

przystosowania tego pryncypu do 

realnych warunków i potrzeb  poli- 

tycznych— teraźniejszych. Niczego wię- 

cej nie potrzeba. 

Zasługuje też na baczną uwagę 

Sprawa  naznaczania proboszczów 

($ 21). W tej kwestji ma władza du- 

chowna komunikować poufnie 

władzy Świeckiej swoją decyzję; jeżeli 

po upływie 30 dni sprzeciw nie na- 

stąpi, nominacja jest ważna; jeżeli 

władza świecka ma jaką objekcję, roz- 

strzyga kwestję specjalna komisja zło- 

żona z dwóch przedstawicieli biskupa 
i dwóch rządu. jest to mniej więcej 

modus procedendi obmyślo- 

ny już dla konkordatu polsko-waty- 

kańskiego z lutego 1925 roku. 

Wielkie znaczenie polityczne mają 

otwarte teraz przed Namiestnikiem 

Chrystusa podróże, podczas których 

będzie mógł papież bezpośrednio i 

osobiście ingerować w najważniejsze 

sprawy dotyczące Kościoła. Śluby cy- 
wilne zwane „fakultatywnemi* Stolica 

Apostolska akceptuje, zaś w dziedzi- 

nie nauki religji katolickiej i co do 

stanowiska religji katolickiej w Pań: 

stwie Włoskiem odniósł Pius Xl-ty, 

zawierając z rządem włoskim konkor- 

"dat, wielki iryumi sięgający konsek- 

wencjami w daleką przyszłość. 

Jacz. 
u 

Ofiarami krwawego degenerata Apana- 
sewiczą padło w Polsce dwuch zacnych 
ludzi, Prasa polska milczała. Gdy sąd ape- 
lacyjny zamienił Wojciechowskiemu 10 letnie 
więzienie na pięcioletnie więzienie, za „usi- 
łowanie*, za wystrzał dany w powietrze, to 

prasą sowiecka z tego powodu przechodz; 

z furją do ataku na Polskę, na państwo 
polskie, na rząd polski, na nasze społe- 
czeństwo i tak dalej. Oficjalny urzędowy 
organ SSSR. zamieszczą o sprawie Wojcie- 
chowskiego artykuł wstępny pod tytułem 

„Oburzająca prowokacja* (wozmutitelnaja 

prowokacja), w którym wylewa, jak z kub- 
ła niesłychaną ilość obelg pod naszym 
adresem. 

To się nazywają normalne, sąsiedzkie 

stosunki z Sowietami.
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Zamknięcie oddz. Tow . Szkoły biał. w pow. 
Słonimskim 

NOWOGRÓDEK, 29. IV. (tel. wł. Słowa). Zamknięto tu cztery od- 
działy Towarzystwa Szkoły Białoruskiej w miejscowościach Juchnowicze, 
Miżewicze, Łopuchowo, Urzecze, Powodem zamknięcia było nieprawidłowe 
prowadzenie księgowości. 

Uniewinnienie komendanfa Kułagi 
NOWOGRODEK, 29. IV. (tel. wł. Słowa). Sąd okręgowy na sesji 

wyjazdowej w Lidzie ogłosił wyrok w Spra+ie nadkomisarza Kulagi, ko- 
mendanta powiatowego pow. lidzkiego. jednocześnie uniewinniono urzędni- 
czkę Czeczkowską-Grabowską, podkom. Lubiejewskiego i sekretarza  Ka- 
mienieckiego. 

BARANOWICZE. 

— Fundusz dyspozycyjny Marszałka Pił- 
sudskiego, Staraniem Związku Oficerów Re- 
zerwy odbyło się a zebranie w 
sprawie zbiórki na fundusz dyspozycyjny 
M. S. Wojsk. 

Prezesem Komitetu wybrano p. mec. Pa 
włowskiego. 

Zbiórka będzie odbywała się zapomocą 
list ofiar. 

— Pływba Ligi Morskiej i Rzecznej. Za- 
rząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej w po- 
czątku lipca urządza pływbę ze wszystkich 
zakątków Rzeczypospolitej, będzie to potę- 
żna manifestacja wodna, która poruszy cały 
kraj. Miejscowy Oddział Ligi Morskiej i Rze- 
cznej, pragnąc przyjść z pomocą G. Zarzą- 
dowi przyłączył się do propozycji Oddziału 
Słonimskiego, by urządzić pływbę Wojewó- 
dztwa Nowogródzkiego w dniach  najbliž- 
szych odbędzie się konferencja zaintereso- 
wanych Oddziałów na której zostanie sprawa 
załatwiona ostatecznie. k 

Wyruszenie chociażhy małej flotylli 
Kresów byłoby nader pożądanem. 

— Loterja ligi Morskiej i Rzecznej. Za- 
rząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej przed 
kóre stoją ogromne zadania, jakto pro- 
paganda idei morza polskiego, oraz korzy- 
ści i eksploatacji takowego, popierane roz- 
woju dróg wodnych, portów, budowa flo- 
ty handlowej, współdziałanie w tworzeniu 
siły zbrojnej na morzu i t.p., jest organizacją 
mader potrzebną, ale ta potrzebna organiza- 
cja nie zdołała jeszcze opanować szerokich 
warstw społeczeństwa, przeto nie ma dość 
funduszów na tak niezbędne dla Rzeczypo- 
spolitej cele, wobec czego Zarząd Główny 
zorganizował loterję fantową, by zasilić swe 
skromne fundusze, przeto społeczeństwo pol- 
skie powinno poprzeć zamierzania Gł. Za- 
rządu i wszystkie bilety rozkupić. Bilety 
sprzedaje każdy Oddział L.M. i Rzecznej, 
a w Baranowiczach można nabywać w Od. 

L. M. i Rzecznej dom kol. Nr. 31 i u preze- 
. sa Oddziału p, rejenta Danowskiego. 

— Posiedzenie sekcji propagandowej о- 
bchodu 3-go Maja, W dniu 20 kwietnia rb. 
pod przewodnictwem prezesa sekcji propa- 
gandowej p. rejenta Danowskiego posiedze- 
nie sekcji propagandowej. 

Po dłuższej dyskusji uchwalono w ce- 
lach zwiększenia ilości członków Macierzy 
Szkolnej prowadzić zapisy członków na a- 
kademjach, które odbędą się w dniu 2 i 3 
maja, na zawodach sportowych, tamże pro- 
wadzić sprzedaż broszur propagandowych. 

Urządzić łoterję fantową, przedstawienie itp. 
Do zredagowania odezwy o znaczeniu 

dnia 3 maja oraz Macierzy Szkolnej wybrano 
komisję redakcyjną w składzie inspektora: 
Macierzy p. Kwiecińskiego, pp. Głąbika i 
Szpakowskiego. zyk 

Następne posiedzenie odbędzie się w dn. 
24 kwietnia. ( 

— Odczyt LOPP. Powiatowy Komitet 
LOPP postanowił przystąpić do masowego 
szkołenia ludności miasta, w tym celu miasto 
zostało podzielone na 5 obwodów i w każ- 
dym obwodzie odbędą się 3-dniowe wykłady 
o obronie przeciwgazowej. 

Celem spropagowania tych odczytów u- 
rządzono w dniu 20 kwietnia rb. w Sali Stra 
ży Ogniowej odczyt z przezroczami. | 

Odczyt wygłosił p. major Strzelecki. 
Zapowiedziany odczyt w dniu 21 kwiet- 

nia w sali kina Apollo nie odbył się z po- 
wodu braku elektryczności (naprawa linji) 
i został przeniesiony na inny termin. 

— Występ włamywacza warszawskiego. 
Włamywacz z Warszawy Proznowski przy- 
był na występy gościnne do Baranowicz i 
tu mu się nie bardzo powiodło, a sprawa 
przedstawia się następująco: у 

W nocy z 19 na 20 okradziono sąd gro- 
dzki, zabierając na 80 złotych znaczków są- 
dowych i kasę chorych, zabierając gotówki 

' па 250 zł. i weksle gwarancyjne. 
Policja wszczęła dochodzenie i zmiarko- 

wała, iż zrobili to bandyci zamiejscowi, wo 
bec czego powiadomiono wszystkie posterun 
ki policyjne. W dniu 20 kwietnia pociągu 
towarowego na stacji Domanów wyskoczył 
jakiś osobnik, który zaczął się chować poza 
sztable drzewa, zauważył to posterunkowy 
Łysak i po wylegitymowaniu okazało się iż 
jest to ten sam, który okradł są i kasę. 

Pieniądze i znaczki odebrano w całości, 
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weksli nie miał przy sobie, powiada, że 
rzucił. 

Występ nie udał e  PaZwy"siw" zwrutwpł 
NIEŚWIEŻ. 

Sprawozdanie poselskie pos. Rduł- 
towskiego. W sobotę, korzystając ze zjadzu 
działaczy samorządowych, złożył pos. Rduł- 
towski sprawodzanie poselskie. Było ono 
bardzo ciekawem i trafiło do przekonania 
słuchaczy rozumnem i spokojnem ujęciem. 
W rozmowach po skończeniu sprawozda- 
nia słyszało się podkreślenie, że wreszcie 
znalazł się poseł, który wymyśla i nie 
szkaluje innych, a mówi rzeczowo — I fak- 
tycznie tak było. Znający działalność pu- 
bliczną pos. Rdułtowskiego z dawnych cza- 
sów nie byli zdziwieni, wiedząc © jego 
rozumie i takcie, innych natomiast spotka- 
ła miła niespodzianka; głosujący na posła 
Rdułtowskiego przekonali się, że ich głos 
nie poszedł na marne. Na początku poseł 
wytłumaczył że z powodu nawału pracy 
posłowie tak rzadko mogą przyjeżdżać i ob- 
sługiwać swój okręg wyborczy,  poczem 
przeszedł do omówienia sytuacji politycznej 
w związku z trzema najważniejszemi wy- 
padkami doby obecnej, a mianowicie: po- 
ciągnięcie ministra Czechowicza przed Try- 
bunał Stanu, artykuł marszałka Piłsudskie- 
go, wreszcie zmiana Rządu. Następnie szcze- 
gółowo omówił projekty zmiany konstytu- 
cji wniesionej do Sejmu przez BB i przez 
lewicę sejmową. Słuchacze wyrazili swoją 
wdzęczność  posłowi  Rdułtowskiemu na- 
przód przez usta Starosty Czarnockiego 
a potem żywemi oklaskami. Po sprawozda- 
niu posłowie Rdułtowski i Mokrecki RE 
konferencję z powiatowym komitetem B.B. 
i z poszczegółnemi osobami, które o to 
prosiły. Dom. 

— Z Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. 
W ubiegły piątek, 19-go jako w dziesiąeą 
rocznicę zdobycia Wilna, w Towarzystwie 
Wiedzy Wojskowej wygłosił odczyt pułk. 
Rostworowski o tem właśnie zdobyciu. Od- 
czyt był wyjątkowo ciekawy, gdyż pułk. 
Rostworowski był w czasie natarcia na Wil- 
no w grupie najbliższych _ współpracowni- 
ków Naczelnego Wodza jako szef jedne- 
go z oddziałów sztabu. Był to odczyt nau- 
kowy, połączony z opowiadanie mnaocz- 
nego świadka; ponieważ w dodatku z 0- 
powiadaniem bardzo  žywem i barwnem, 
przeto słuchało się z prawdziwem zaintere- 
sowaniem. Prelegent — kawalerzysta lubo- 
wał się wspomnieniami wyprawy, prowadzo- 
nej z prawdziwą fantazją: żołnierz parł 
naprzód, zostawiając całe oddziały nieprzy- 
jacielskie na swoich tyłach, byle tylko zdo- 
być Wilno, a dowództwo wprost cudów do- 
konywało by bohaterskie oddziały nie zgi- 
nęły nietylko od kul nieprzyjacielskich ale i 
z głodu. Była to trochę „kmicicowa wypra- 
wa”, zmieniona tylko na modłę nowoczes- 
ną. Bardzo dobrze, że Tow. Wiedzy Woj- 
skowej pozwala na udział w swych zebra- 
niach i cywilnym, gdyż przez to zbliża ich do 
wojska i pobudza do myślenia o sprawach 
wojskowych, co w przyszłości może się bar- 
dzo przydać. A zresztą każdy nasz, „cy- 
wilśś, to prawie zawsze dawny „wojskowy, 
który z przyjemnością posłucha czegoś o 
sprawach wojskowych. Dom. 

— Obrona przed nosacizną. Straszna 
choroba nosacizny ma dwie formy, jedną 
zewnętrzną, drugą ukrytą. Ostatnią jest mo- 
że jeszcze bardziej niebezpieczna wobec te- 
go że zwierzę nazewnątrz zupełnie zdrowe 
może być rozsadnikiem choroby. Nowocze- 
sna nauka jednak potrafi wykryć i utajo- 
ną chorobę, do czego służy badanie krwi. 
Lekarz weterynaryjny pobiera krew od 
wszystkich koni każdej miny pokolei i prze 
syła do analizy w Bydgoszczy. Czasami 
wyniki są zupełnie niespodziewane, gdyż 0- 
kazuje się, że zarażone są konie o wyglądzie 
zupełnie zdrowym; dopiero po pewnym cza- 
sie choroba wyszłaby na jaw. W naszym 
powiecie już kilka wypadków utajonej no- 
sacizny wykazała anahza. I tak zimą we wsi 
Siejłowicze gm. %-*. *:*' , zabity zo- 
stał jeden koń, a ter .az po zakończeniu ba- 
dania krwi w gminie Horodziejskiej zabite 
zostały aż trzy w Nowej Wsi. Czwarty koń 
w Popciowszczyźnie znajduje się pod ob- 
serwacją. Za zabite konie rząd wypłaca peł- 
ną wartość rynkową, komisyjnie ustaloną. 

Dom. 

NIE WSZYSTKO MOŻEMY ZAPOMNIEĆ 
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— Jakieś dwa tygodnie temu rozległy 
_ się w prasie wileńskiej namiętne i ostre 

słowa. Prof. Cywiński w „Dzienniku 
zaatakował p. Wikt. Piotrowicza, p. 

- Piotrowicz odpowiedział na to w 
/ „Kurjerze”. Prof. Cywiński bardzo 

nieprzyjemnie zaatakował p. Piotro: 
wicza. To, co pisał o nim, miało taki 
niesmaczny, donosicielski zapaszek i 

stąd ostre słowa p. Piotrowicza były 
zupełnie zrozumiałe. 2 

Ale i poza osobišcie i nieprzyjem- 
nie zaczepionym publicystą nie" ątpli- 
wie niejednego kulturalaego Wilniani- 
na, czytającego całą prasę wileńską 
rażą te artykuły podpisywane różne- 
mi pseudonimami w „Dzienniku Wi- 
leńskim"*, a odrazu zdradzające, że 
pisze jedna i ta sama osoba. Od 
pierwszego zdania widzi każdy, że 
pisze je nikt inny, tylko prof. Sta- 
nisław Cywiński. Gdyby ktoś miał pod 
tym względem jakieś wątpliwości, to 
rozsieje je z pewnością ustęp, po- 
święcony „prawdziwie wielkiemu Po- 

| lakowi Romanowi Dmowskiemu”, któ- 
ry to ustęp z wywoływującem po- 
dejrzliwość, manjactwem powtarza się 
w każdej rzeczy, jaką prof. Cywiński 
drukiem ogłasza. 

Pozatem artykuły, które ogłasza 
prof. Cywiński; znamionuje jakiś dziw- 
ny upór, wpadający nieco w brawu- 
rę, jakgdyby tym uporem chciał się 
chwalić i brawurować, jak jaskrawie 

_ podkreśla swoją wiarę w nadludzki 
genjusz Romana Dmowskiego. Czyta: 

Prof. Stanisław Cywiński. 

łem niedawno wiersz Aleksego Tol- 
stoja o bożku Rugowidzie, Bożek ten 
drewniany i olbrzymi miał uderzyć 
wroga siedmioma mieczami. Ale wróg 
przyszedł i bożek nie uderzył. Wróg 
ściął bożka, przywiązał go do sznura 
i wlókł do morza, aby utopić, A lud: 
ność wierząca w bożka biegła obok i 
płakała. Trochę takiego płaczkowania, 
takiego fetyszowskiego uporv tkwi w 
tych zwrotach prof. Cywińskiego. Zda- 
je się mu, że jest Galileuszem, mó- 
wiącym „e pur si muove", a jest 
tylko biednym Rugowidzianinem, o- 
puszczonym przez drewnianego bożka. 

Obok uporu artykuły prof. Cywiń- 
skiego znamionuje zaciekłość, zjadli- 
wość, a nadewszystko 2gryźliwość, 
„Ach cóż to za endecki defetysta" 
powie niejeden z przyjezdnych Wil- 
nian, który artykuły te przeczyta. 

Ale tak nie powie Wilnianih, któ: 
ry nie od dziś nasze miasto zamiesz- 
kuje. 

Ten pamięta jak za czasów oku- 
pacji prof. Cywiński pracował od ra- 
na w hałaśliwej, męczącej szkole Šre- 
dniej. Praca nauczyciela jest pracą 
katorżną, szarpiącą nerwy, zabierają- 
cą młodość, odbierającą siłę życia. 
Cóż dopiero praca w tych straszli- 
wych, koszmarnych warunkach oku- 
pacji. Wszyscy głodowali i prof. Cy- 
wiński głodował. Wszyscy siedzieli 
przy zabawnych, parafinowych Świecz- 
kach takiej wielkości, jak te, które te- 
raz wieszamy na choinkę. Wtedy 

BŁORU 

Rowy rząd 
, KOPENHAGA. 29,4, Pat. Został sformowany nowy gabinet, 

stoi prezes rady ministrów Stauning. Ministrem spraw 
na którego czele 

zagranicznych został ;Zable. 

Trzej członkowie rządu są radykałami, wszyssy pozostali socjalistami. Gabinet dyspo- 

nować będzie 77 głosami większości na ogólną ilość 149 członków parlamentų, 

Międzynarodowe zawody w Nicei 
Ekipa włoska zdobyła „Puhar Narodów* —- wypadek 

z ppułk. Rómmiem 
NICEA, 29 IV. PAT. W ostatnim dniu zawodów konnych w Nicei odbył się w 

dniu wczorajszym wielki konkurs o nagrodę „Puhar narodów". Do konkursu starto- 
wało 8 narodowości. Po zaciętych walkach zwycięstwo odniósł zespół włoski. W parę 
minut przed rozpoczęciem konkursu ppłk. Rómmel uległ wypadkowi z koniem, co 
zdekoncertowało naszą drużynę. 

Pożar nasycalmi pod 
Pastwą płomieni 

WARSZAWA, 29,4, Pat. Dnia 28 b. 

kładów w Osfrowiu 
padły 3 budynki 
m. o godz. 0.30 w warszawskiej dy- 

rekcji kolejowej na stacji Ostrów Mazowiecki z niewiajomej przyczyny wy- 
buchł pożar w nasycalni podkładów, k 
ru stały się 3 budynki oraz 1 szopa 
dami. Na miejsce pożaru wyjechała 
śledztwo. 

tóra spłonęła całkowicie, Pastwą poża- 
wraz z negromadzoaemi tam podkła- 
komisja dyrekcyjna, która wdrożyła 

Kafastrofa kolejowa na szlaku Kraków-Dziedzice 
WARSZAWA, 29 IV. PAT. Dnia 28 b. m. o godz. 1 m. 15 w krakowskiej dy- 

rekcji kolejowej na stacji Chrzanów linji Kraków-Dziedzice zderzyły się dwa pociągi 
towarowe, wskutek czego 13 naładowanych towarem wagonów zostało rozbitych i 
zatarasowało tory. Przerwa w ruchu trwała około 10 godzin, zaś ruch osobowy 
utrzymywano przez przesiadanie. 

Dwanaście laf więzie 
Wyrok w sprawie bandy 
ŁUCK. 29.4, Pat. W procesie org 

dem okręgowym na sesji wyjazdowej w 

mia za szpiegostwo 
szpiegowskiej w Łucku 

anizacji szpiegowskiej przed łuckim są- 
Kowlu zapadł wyrok, skazujący Osta- 

pluka Dawida na I2 lat ciężkiego więzienia, 6 zaś innych oskarżonych na 6 lat 
ciężkiego więzienia. 

2.go maja w salonach hotelu Georges'a odbędzie się 

a CZARNA 
KOŁA PRAWNIKÓW STUDENTÓW U. S. B. 

Zaproszenia i karty wstępu wydaje Zarząd Koła, Zamkowa 11. 
Codziennie od 14 do 15 ej. 

KAWA 
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Oddział w Wilnie. Wielka 44 fel. 425. 
Adres dla depesz 
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RINKINIAI REECOECA 

świeczka taka musiała wystarczyć na 
oświetlenie mieszkania. | prof. Cywiń- 
ski w tej ciężkiej szkole i przy takiej 
Świeczce pracował po 17 godzin na 
dobę. A potem szedł na wykłady do 
ciemnego lokalu do b. gimnazjum Wi- 
nogradowa, albo do klubu t. zw. 
„bankowego“ w domu Zawadzkich 
na Bernardyńskim zaułku i tam mó- 
wił o Mickiewiczu i Słowackim. Były 
to natchnienia nie wykłady, głos jego 
przebijał się przez żelazną rzeczywi- 
stość, która jak ciężka powłoka przy- 
gniatała nas wraz z niemiecką oku- 
pacją. A ile miłości było w jego za- 
chwycie dla wieszczów, ile zachwytu, 
uwielbienia, egzaltacji. Jak ten zapał 
był wtedy nam, biednym Polakom wi- 
leńskim, potrzebny! To nie mowa na 
akademji uroczystej, gdy na ulicach 
mamy pułki polskiego wojska, polską 
mowę w urzędzie i w szkole, noi 
każdy z nas posadkę dostojną. Wtedy 
była nędza, głód, niepewność, pol- 
skość nie była rzeczą bezpieczną, 
więzienie było realnošcią i taka otu- 
cha entuzjazmu miała olbrzymie zna- 
czenie. Wtedy to można powiedzieć 
dosłownie, że prof. Cywiński wraz z 
innymi spełniał pracę, która była jak- 
by zbawczym ognikiem dla ludzi stra- 
conych w zamieci. | raz jeszcze do- 
słownie można powiedzieć, że dawał 
tę otucię, że żywił Wilno kosztem 
swojej krwi, swego systemu nerwo- 
wego, swego zdrowia, swego... życia. 

Dlaczego dziś prof. Cywiński jest 
zgryźliwym defetystą, opozycjonistą, 
złośliwym endekiem? 

Mój Boże! Sam nas uczył, co 'to 
jest romantyzm. Romantyzm: jest to 

wodolecznictwo, 1eczenie elektrycz. 

nością, leczenie światłem, kąpiele słoneczne. 

ielce, skąd autobusami do zakładu.    
i szczęśliwej kolekturze 

„Lichtlos* Wilno, 

P. K. O. Nr.81051. 

PORYWA ROEOWETY OPRAW 

tęsknota do dnia odświętnego, polą- 
czona 4 niechęcią do dnia powszed- 
niego. Człowiek Śni o zamkach na 
łodzie, a nienawidzi tego, co jest, nie- 
nawidzi realnej rzeczywistości, niena- 
widzi swej pracy, samego siebie wre- 
szcie. „Romantyzm a mesjanizm* bro- 
szura prof. Cywińskiego. Mesjanizm 
był to wcielanie ideałów w życie, ro- 
mantyzm bezpłodnym kultem tego, cze- 
go być nie może. 

Czem jest endecja. Kiedyś może 
napiszę studjum historyczne o endecji 
w  Połsce w XVl-ym,  XVll-ym, 
XVill-ym wieku. Endecja to zawsze 
swarliwość, poziome i negatywne prze- 
ciwstawienie się każdej Śmielszej my- 
šli, wyśmianie zkażdego  heroicznego 
odruchu, połączone z ;frazesem ro- 
mantycznym. Wyśmiewano Władysła- 
wa IV i jego dążenia do "wojny z 
Turcją. Omijano, poniżano, poniewie- 
rano tem, co wielkiego można było 
zrobić, wystawiając jako hasło niezi- 
Szczalne ideały, bezmyślnie zasłania- 
jąc się głoszeniem niemożliwości. 

Prof. Cywiński przed wojną był 
młodym człowiekiem złożonym z jed- 
nego natchnienia, z jednej żądzy twór- 
czości. Jak drżał jego głos, gdy mó- 
wił na publicznych odczytach w Wil- 
nie, W czasie wojny, w czasie okupa- 
cji stał na osi, koło której kręciło się 
całe polskie życie Wilna. Za to sta- 
nowisko wybitne zapłacił zdrowiem 
własnem, lata wojny pożarły mu całą 
siłę nerwową, którą posiadał. Nic 
dziwnego, że skrzydła, które przed 
wojną ledwie otwierały się do lotu, 
po wojnie wyniósł złamane. 

Prof. Cywiński po wojnie stał się 

' nitarnych uzyskać można przez 

  

  

Kwesfja miejsz świętych. 
Na porządek dzienny spraw między- 

narodowych, domagających się za- 
łatwienia, weszła ponownie kwestja 
miejsc świętych w Jerozolimie. 

Przed wojną Palestyna stanowiła 
prowincję turecką. Suwerenność Tur- 
cji była ograniczona jednak na rzecz 
kilku państw europejskich, które u- 
dzielały duchowieństwu, chrześcijań- 
skim związkom religijnym oraz piel 
grzymom opieki konsularnej i dyplo- 
matycznej. Francja oficjalnie uznaną 
była za protektorkę katolików w Pa- 
lestynie. 

Bazylika Grobu Chrystusowego 
właściwie podzielona została na trzy 
części pomiędzy katolikami, prawo- 
sławnymi oraz ormianami-schizmaty- 
kami. Jakobici, Kopci i Abisyńczycy 
swoich własnych ołtarzy w bazylice 
nie posiadają, ale przyłączają  się 
podczas nabożeństw do jednego z 
trzech powyższych wyznań. Podział 
ten nie jest unormowany żadnym 
aktem pisanym, jest wynikiem posia- 
dania primi occupantis, co w gruncie 
rzeczy staje się niejednokrotnie źród- 
łem nieporozumień. Gdy Francja w r. 
1902 próbowała rozstrzygnąć wszel: 
kie spory układem pisanym, greccy 
schizmatycy za poduszczeniem Rosji 
sprzeciwili się temu. 

Wojna światowa zmieniła grunto- 
wnie stan rzeczy w Palestynie. Anglja 
otrzymała mandat palestyński, Żydom 
zaś zezwolono na powrót i odbudo- 

  

wę swego państwa w Palestynie. Z 
natury nieprzyjażny stosunek do 
chrzeŚścjan, zwłaszcza katolików, ze 
strony wojującego sjonizmu zmusił 
Stolicę Apostolską do wystąpienia w 
tej sprawie przed forum Ligi Nara- 
dów. 

Sekretarz Stanu, Kardynał Gaspar- 
ri, w liście swym z dn. 15-go maja 
roku 1922 wykazał nieziszczalność w 
praktyce projektu lorda Balfoura, 
zmierzającego do wyboru komisji, 
złożonej z przedstawicieli wszystkich 
wyznań chrześcijańskich, która zaję- 
łaby się uregulowaniem kwestji NAA 
Świętych. Stolica Apostolska zapropo-* 
nowała, by komisja taka została zło- 
żona z konsulów państw, reprezento- 
wanych w Palestynie. Rząd angielski 
przedstawił kontrprojekt, na podsta- 
wie którego komisja składałaby się z 
przedstawicieli trzech największych wy- 
znań chrześcijańskich, żydów i mu; 
zułmanów. Lecz projekt ten Rada 
Ligi Narodów odrzuciła.i 

Przyjazd delegata apostolskiego do 
Jerozoliny dał powód do przypu- 
szczeń, że pomiędzy Stolicą Apostol- 
ską a rządem angielskim są w toku 
obecnie narady w sprawie rozstrzyg- 
nięcia spornych kwestyj, dotyczących 
miejsc Świętych. | to jest zapewne 
główny powód, dlaczego rząd angiel- 
Ski odwołał wyjazd arcybiskupa z 
Canterbury do Jerozolimy. 

  

Dyskusja budżetowa w Radzie Miejskiej 
Wczorajsze posiedzenie Rady 

Miejskiej było poświęcone omówieniu 
i załatwieniu preliminarza budżetowe 
go na rok 1929—30. Zapoczątkowało 
je przemówienie przewodniczącego p. 
prezydenta  Folejewskiego, będące 
niejako wstępem do dyskusji ogólnej. 
Z kolei sekretarz Rady zreferował sze- 
reg poprawek zgłoszonych do prelimi 
narza. Będą one rozpatrzone w trakcie 
omawiania poszczególnych  pozycyj 
budżetowych i niejedna z nich spotka 
się zapewne ze sprzeciwem tego i in 
nego ugrupowania. 

Następnie wysłuchano  ogólniko- 
wych przemówień przedstawicieli po- 
szczególnych ugrupowań na temat bu- 
dżetu. Pierwszym zabrał głos przed- 
stawiciel 14-ki radny Kubilis. Wska- 
zał on przedewszystkiem na to, że 38 
proc. budżetu wynoszą wydatki na 
opiekę społeczną. Mówca uważa, że 
jedynie drogą poprawy warunków sa- 

po 
prawę stanu zdrowotności miasta, 
poczem zapowiada, że klub uzależnia 
głosowanie za budżetem od przyjęcia 
szeregu poprawek wniesionych doń. 

Radny Czernichow (8) stwierdza 
że ugrupowanie jego nie może usto 
sunkować się pozytywnie do budżetu 
ponieważ wyniki prac Magistratu i 
jego skład personalny budzą pewne 
zastrzeżenia. Mówca omawia szeroko 
działalrość wydziałów technicznego i 
finansowego uwidoczniając jego braki 
nieszczęściem Rady Miejskiej, mówi p. 
Czernichow, _ że ma ona wszy 
stkie złe strony „lewicy*. Odbija się 
to ujemnie na całości prac. 

Mówiąc o trudności współdziałania 
poszczególnych ugrupowań Rady 
stwierdza następnie „na prawo są 
jednak dobrzy ludzie, którym prze 
szkadza pracować zły program ich, na 
lewo mamy dobry program, ale ludzie 
jacy? 

Przedstawiciel PPS. radny Pławski 
skarżył się na to, że Magistrat niesłu- 
sznie nazywany jest „socjalistycznym 
co w konsekwencji sprowadza do ob- 
winiania ławników-socjalistów niesłu- 
Sznie, gdyż stanowią Oni zaledwie 113 
składu Magistratu. 

Będziemy głosowali za budżetem, 
mówi następnie, bowiem przy obecnym 

romantykiem. Takim romantykiem z 
własnych jego wykładów. Romanty- 
kiem nienawidzącym rzeczywistości, 
pogardzającym tem, co w tej rzeczy- 
wistości jest piękne i wzniosłe i Świe- 
tne, tęskniącym do jałowej ułudy. 

Przetworzenie Polski z narodu nie- 
wolników na państwo panujące wy- 
magało przewartościowania wszelkich 
wartości. Mówiłem i pisałem wiele 
razy, że Polak po odzyskaniu państwa 
musi zmienić całą psychologię od a 
do zet, musi, jak to powiada poeta: 

wszystko spaliłem, co kochałem; 
wszystko kocham, co paliłem.q 

Prof. Cywiński nie mógł nadążyć 
za tym szalonym obrotem koła historji. 
Tak często patrzy nato, co się w 
Polsce dzieje oczami niewolnika, ocza- 
mi człowieka wychowanego w negacji 
państwa. Tak jak cała endecja zre- 
sztą, 

Stąd jego zgryźliwość, jego  nie- 
chęć do wszystkiego, co w Polsce pra- 
cuje i tworzy i jest tą Polską, stąd 
jego endeckość. 

Notabene, przed wojną prof. Cy- 
wiński wcale nie był endekiem. Był 
niepodległościowcem, — ' sympatykiem 
ruchu strzeleckiego. Dziś jest zacię- 
tym nacjonalistą, demokratą i repu- 
blikaninem. Przed wojną był monar- 
chistą. Dziś posuwa się do zdrady 
Ojczyzny, twierdząc, że dobrze jest, 
że Mińsk nie jest nasz. Smutny widok. 

Ale jaką cześć ma Francja dla 
swoich muttles de la grande guerre, 
My wilnianie znaliśmy prof. Cywińskie- 
go przed wojną i podczas okupacji. 
A nie wszystko umiera na tym Świe- 

układzie sił nie mamy innego wyjścia. 
Radny Zasztowt (15-ka) stwierdza, 

że jakkolwiek Magistrat zrobił sporo, 
jednak naogół zasługuje na surową 
krytykę. Najgorzej przedstawiają się 
wyniki w dziale technicznym. Depopu; 
laryzacja robót publicznych przez zj 
i bezplanowe ich prowadzenie. Wogó- 
le widać brak ogólnego planu w każ- 
dej dziedzinie przy chęciach poszcze- 
gólaych jednostek. Najlepsze wyniki 
prac uzyskano w dziale zdrowia. 

Obrady ciągnęły się dopóźna w 
nocy. O godzinie 2.30 rozpoczął prze- 
mówienie przedstawiciel  „Bundu“. 
Sprawozdanie z dalszej części posie- 
dzenia zamieścimy jutro. 

PRZEBÓJ PARYŻA 
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cie. Nie powinaa umierać pamięć o 
zasłudze. To, co dał Wilnu prof. Cy- 

wiński, stanowiło większy, heroiczniej- 
szy wysiłek, niż kilkuletnie siedzenie 
w okopach. To był prawdziwy posiew 
krwi i nerwów. I Wilno powinno pa- 
miętać o maksymie: „prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie". 

Niżej podpisanego prof. Cywiński 
zaczepił niejednokrotnie w swoich ' 
artykułach. Zaczepił w sposób często 
zupełnie wyraźnie niesłuszny, zawsze 
dokuczliwy, zgryźliwy, nieprzyjemny. 
Jestem dumny z tego, że myślę o | 
nim zawsze z jaknajwiększym szacun- 
kiem. i 

Nie można deptać niczyich zasług. 
Takie z entuzjazmu zrodzone zasługi 
to nie własność jednostki, to własność 
nas wszystkich i pielęgnować należy = 
ich pamięć i szacunek do nich. I dla- 
tego niech sobie dziś prof. Cywiński 
po sto razy pisze, że p. Dmowski / 
jest większy od Świętego Jana, že | 
jesteśmy w epoce bandytów i t. @. 11 @. „mg 
—wiemy, że gdyby nadeszły na na 
chwile złe, to znowu znalazłby się w 
nim entuzjazm, a jeśliby się nie zna- 
lazł, to dlatego tylko, że zbyt dużo 
sił wtedy nam ofiarował. I poza jego 
oderwaniem się od dzisiejszej Polski, 
która mu nie dała tego szczęście, któ- 
rego po niej spodziewał się, widzimy 
to, co dla Imienia jej złożył wtedy, 
gdy nie wszyscy jej służyli. I takich > 
opozycjonistów, takich inwalidów wo- | 
jennych w  najszlachetniejszym tego” 
słowa znaczenia, Ssalutować zawsze 
trzeba błyskiem oficerskiej, polskiej ; 
szabli. Cat, ł 

“



KURJEŃ GOSPODNACZI 
„Koniunktura gospodarcza .w Polsce w m-cu marcu 

Wydawany przez Instytut badania 
konjunktur gospodarczych i cen mie- 
sięcznik („„Konjunktura gospodarcza“) 
w ten sposób charakteryzuje stan w 
miesiącu marcu: 

Marzec był w dalszym ciągu nie- 
normalnie chłodny, życie gospodarcze 
ciągle jeszcze pozostawało pod wpły- 
wem czynników atmosferycznych. Na- 
ogół przydział zamówień na żelazo w 
Syndykacie Hut był w I-szym kwar- 
tale rb. o 14,3 proc. mniejszy niż w 
odpowiednim okresie roku ub. Zamó- 
wienia w marcu rb. były o 17 proc. 
wyższe niż w lutym rb., oraz o 30 proc. 
mniejsze niż w marcu roku ub. 

Ogólny wskażnik ładunków kole- 
Yjowych, charakteryzujący w pewnym 
stopniu nastawienie przemysłu na 
mniejsze lub większe rozmiary produk- 
cji w najbliższych miesiącach, był 
„wprawdzie wyższy w marcu (117,2) 
niż w lutym (103,1), natomiast stał 
na poziomie niższym, niż w roku 1928 
(marzec 1928 — 124,4). 

Wskaźniki przemysłu budowlanego 
i gałęzi produkcji z budownictwem 
związanych są niższe niż w roku ubie- 
głym. Zresztą gdyby nawet rzeczywis 
te rozmtary budownictwa były w dal- 
szym ciągu sezonu bieżącego równie 
wielkie jak w sezonie ubiegłym, roz- 
miary produkcji w przemysłach z bu- 
downictwem związanych odbędą się 

w granicach bezwątpienia węższych. 
Sezon ubiegły był od początku nasta- 

wiony na produkcję znaczną, ocena 

możliwości konjunkturalnych była wy- 
bitnie optymistyczna, stąd duży roz- 
mach wytwarzania i szereg fałszywych 
dyspozycyj gospodarczych; obecnie o- 
ena jest pesymistyczna, dyspozycje 

gospodarcze produkcji są wysoce о- 
stroźne i wstrzemięźliwe. I tak np. 
wskaźnik przewozów kolejawych ma- 
terjałów budowlanych wynosił w mar- 
cu rb. tylko 109,0. edy w tymże mie- 
siącu roku ub. 170.3, co tylko częś- 
ciowo wyjaśnia się brakiem wagonów. 

Sezonowa likwidacja bezrobocia 
zaczęła się w roku bież. później niż 
normalnie, a stopa likwidacii była nie- 
co słabsza niż w roku ub. W dniu 13. 

' 4, rb. ogólna liczba bezrobotnych by- 
ła zresztą tylko o 4 procent wyższa 

niż w r.ub. Natomiast 14"proc. niższa 

r. 1927). Ze względu na uruchomienie 

wielu nowych przedsiębiorstw w la- 

tach 1927 i 1928, przedsiębiorstw, któ- 

re wchłonęły* znaczną ilość robotni- 

ków, oraz z tej racji, że przedsiębiorst- 
wa raczej zmniejszają liczbę dni pracy 
w tygodniu niż liczbę 
robotników, cyfry bezrobocia nie cha- 
rakteryzują dostatecznie sytuacji kon- 

junhturalnej; spadek produkcji w pod 
stawowych gałęziach był zapewne nie- 

co większy wzrost bezrobocia. 
Pełen kontrowersyj jest rozwój cen. 

Normalnie w fazie recesji ceny spada- 

ją, tymczasem w obecnej fazie ogól- 
niejszego spadku cen niema, w s2 cze- 
gólności zaś ceny kształtujące się w 
zależności od stanu rynku wewnętrz- 
nego ujawniły znaczny stopień odpor- 
ności. Ponadto ceny niektórych to- 

warów, stanowiących zasadnicze skła- 
dniki ogólnych kosztów produkcji 

« (węgiel, cement , nawet się podniosły, 
Śomudnizjąc sytuację wielu gałęzi, wy- 

twarzania przez zwężenie marży zy- 
sków. 

Płatność pogorszyła się znacznie, 
nietylko skutkiem napięcia finansowe- 

go, pogorszenia konjunktury, oraz о- 
strej zimy, lecz również w pewnej 
mierze z racji nagłego zerwania z do- 
tychczas panującym liberalizmem kre- 
dytowym w prywatnych stosunkach 
wymiennych. W ciągu 1927 i 1928 r. 
stosowano powszechnie system dłu- 
goterminowych weksli i prolongat — 
obecnie,,w przewidywaniu kryzysu, 
masowo powstające konwencje pro- 
ducentów i hurtowników spowodowały 

większą wrażliwość na ilość przyjmo- 
wanych weksli, wprowadzając także 

ograniczenia w terminach płatności. 
Ograniczenia te jednak skutkiem o 
gólnego pogorszenia się zbytu nie 
wszędzie dały się utrzymać. Procent 

zaprotestowanych weksli w Banku 

Polskim podniósł się w marcu da cy- 
fry 5,12 proc., od lutego 1926 roku 
niespotykanej. 

Kursy akcyj osiągnęły w końcu 
marca najniższy punkt od lutego 1927 
r. Rentowność listów zastawnych 
wzrosła nieco w marcu do 13,17 proc. 
(najwyższy punkt od początku 1928 
roku), wyrażając ostry brak kapitału. 
Wyraźniejszych objawów odprężenia 

^ na rynku pieniężnym dotychczas nie 
zauważono. 

Sytuacja w rolnictwie była nadal 
niezadawalająca. Znaczne trudności 

' odczuwane przez ludność rolniczą Ww 
styczniu i lutym, w związku ze stop- 

niowym spadkiem cen artykułów roś- 

finnych i zwierzęcych oraz brakiem 
+ pasz i zatrzymaniem 

kredytów, nie ustąpiły także w marcu, 
pomimo pewnej poprawy „cen. Mimo 
tych trudności i niezmiernie długiej zi- 

my nie należy się jednak spodziewać 
redukcji zasiewów wiosennych, ani 
mniejszego użycia sztucznych nawo- 
'zów. Jednak niektóre gałęzie przemysłu 
pracujące dla ludności wiejskiej nie 
będą mogły liczyć na poprawę siły 
nabywczej rolników przed sezonem 
realizacji tegorocznych zbiorów. Sy- 

tuacja w miesiącach, przednówkowych 

/ 

4 

Pozostanie trudna, nawet gdyby ceny, 
miały ulec poprawie. 

Naogół konjunktura gospodarcza 

weszłą —_ poprzez okres napięcia fi 

zatrudnionych į 

tempa wzrostu 7 

nansowego — w fazę recesji. Fazę 
ożywienia, która trwała do końca ro- 
ku ub. należy uważać za zakończoną. 
Ogólniejsze objawy kryzysowe do- 
tychczas się nie ujawniły, zaś normal- 
na wiosenna poprawa złagodzi zape- 
wne przebieg recesji. Rozwój stosun- 
ków w przyszłości zależeć będzie w 
dużym stopniu od układu na rynku 
międzynarodowym i od możliwości 
importu kapitałów do Polski. (—). 

INFORMACJE. 
INSTRUKCJA TECHNICZNA DO ROZPO- 
RZĄDZENIA O PRAWIE PRZEMYSŁOWEM 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało 
okólnik z dn. 31. 8. 1928 r. Nr. PA 2117 z 
instrukcją techniczną do rozp. Prezydenta 
Rzplitej z dn. 7. 6. 1927 r. o prawie przemy- 
słowem, doty cząca zatwierdzania zakładów 
przemysłowych i stanowiąca dalszy ciąg i 
uzupełnienie ogłoszonej w dziennikach wo- 
jewódzkich instrukcji z dn. 1. 12. 1927 r. Nr 
PA 3425, mianowcie jej działu Ill (zakłady 
przemysłowe. 

Instrukcja techniczna zawiera te zasady, 
jakiemi należy kierować się przy projekto- 
waniu i zatwierdzaniu urządzenia zakładów 
przemysłowych, oraz przepisy dla poszcze- 
gólnych rodzajów zakładów, które ze wzglę- 
du na swe położenie, urządzenia techniczne i 
produkcję mogą być uciążliwe lub szkod- 
liwe dla publiczności lub sąsiedztwa i wsku- 
tek tego podlegają zatwierdzeniu (art. 14 pra 
wa przemysłowego), lecz nie wymagały spe- 
cjalnych rozporządzeń na podstawie art. 30 
tego prawa. 
‚ Instrukcja obejmuje 53 rodzaje zakładów 
jak: 

cegielnie, wapienniki, cementownie, hu- 
ty szkła, gipsiarnie; 
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2) odlewnie, kotłownie, wytwórnie kon- 

strukcyj żelaznych; 
3) gazownie, koksownie, zakłady pobo- 

cznych produktów destylacyj węgla; 
4 zakłady suchej destylacji i przesycania 

drzewa; 
5) wytwornie pokostu, lakierów, ceraty, 

acetylenu i karbidu, nawozów sztucznych, za- 
kłady wulkanizacji kauczuku; 

6) zakłady wiókiennicze (a w szczegól- 
ności farbiarnie i karbonizacja) : 

7) wytwórnie celulozy, papieru i wyro- 
bów celuloiiowych; | 

8) rzeźnie, garbarnie i przetwórnie odpad- 
ków zwierzęcych; 

9) wytwórnie środków spożywczych (cu 
krownie, gorzelnie, krochmalnie, syropiarnie, 
wytwórnie wód gazowych i octu) i in. 

Instrukcja opracowana przy udziale orga- 
niz. i ster przemysł. nie mogą być ze względu 
na swą objętość ogłoszona w dziennikach 
wojewódzkich i została wydana w formie 
broszury, którą można nabywać w urzędach 
wojewódzkich. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Ulgi owe. W celu poparcia 

rozwoju akcji ubezpieczeniowej wśród rol- 
ników, władze skarbowe zgodziły się udzie- 
lić okręgowym towarzystwom rolniczym i 
kółkom rolniczym prowadzenie akwizacji 
ubezpieczeń na podstawie świadectw prze- 
mysłowych Ill kategorji handlowej. Jedno- 
cześnie na skutek starań zainteresowanych 
zdecydowano zezwolić składom aptecznym 
nabywanie w roku 1929 świadectw  prze- 
mysłowych III kategorji o ile obrót w' tych 
składach nie przekraczał w roku 1927 300 
tysięcy złotych, tak samo tyczy się to zakła- 
dów gastronomicznych o ile w zakładach 
tych prócz piwa będzie sprzedawany moszcz 
winny miód wyrobu krajowego. 

Tak samo zdecydowano odroczyć ter- 
min płatności zaliczki ną poczet państwo- 
wego podatku od obrotu za rok 1929 za 
pierwszy kwartał tego roku do 15 czerwca 
roku bieżącego. 

  

Zerwanie linji telefonicznej Karolinka— 
Zwierzyniec 

Wczoraj w nocy nastąpiła nagle przerwa w komunikacji telefonicznej na linji 
wojskowej Zwierzyniec—Karolinka. Powiadomiona o tem kompania łącz ności wysła- 
ła natychmiast na miejsce pomoc techniczną w celu naprawienia ewentualnych uszko- 
dzeń. Okazało się, że cała linja telefoniczna na terenie Zwierzynie:- Karolinka z0- 
stała zniszczona, a drut zabrany. Sprawcy zniszczenia 
mofskowe powiadomiły o wypadku policję, 
dochodzenie. 

linji zaołali ukryć się. Władze 
która ze swej strony również wszczęła 

Spław na uregulowanym odcinku drajki 
Władze wojewódzkie zezwoliły w dro- 

dze wyjątku w roku bieżącym na  spław 
luzem na uregulowanym odcinku rzeki 
Drujki pod warunkiem jednak zabezpiecze- 
nia brzegów zregulowanego łożyska za po- 
mocą kierowniczych bonów z Dierwion. 

Termin spławu ustalony został do 1 
lipca przyczem kupcy spławiający drzewo 
muszą każdorazowo porozumieć się z kie” 
rownictwem robót regulacyjnych na rzece 
Drujce. 

  

KRONIKA 
WTOREK 
30 Das Wschód sł. g. 3 m. 29 

Katarzyny Zach. .sł. o g, 18 m. 43 
jutro 

Filipa. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Metereologji U. S. B. 

z ania 29 — 1V. 1929 r. 

Ciśnienie | 264 
średnie w m. | 

  

Temperatura ! 600 
średnia \ 

Opad za do- ! 8 
bę m. m. | 

Wiatr | es: przeważający | Wschodni. 

Uwagi: pochmurno, 

Minimum za dobę — 29Q. 
Maximum na dobę -|- 107C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

SET JRZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

29 b. m. p. wojewoda wileński przyjął na 
audjencji wizytatora szkół rolniczych z Mi-. 

nisterstwa Rolnictwa Szymańskiego, oraz 

prezesa Uniechowskiego w sprawach Komi- 
tetu Pomocy Ludności dotkniętej nieurodza- 

jem. $ 
A Zmiany na stanowiskach pow. Ko- 

mendantow P. P. W składzie osobowy: 
policji woj. wileńskiego, na stanowiskach 
komendantów powiatowych zaszły pewne 
zmiany. Komendantem P. P. pow. mołode- 
czańskiego mianowany został podk. Ma- 
kowski, dotychczasowy zastępca ze Świę- 
cian, a komendantem pow. dziśnieńskiego 
podkom. Janowski, dotychczasowy zastępca 
z Oszmiany. 

— Przygotowania do uroczystości w 
dniu 3 maja. W dniu wczorajszym w gabi- 
necie p. Wojewody odbyła się konferencja 
na której omówione zostały sprawy zwiąc 

zane z organizacją uroczystości w dniu 3 
maja. BE 3 

W konferencji wzięli udział p. p. pre- 

zydent Folejewski i komendant garnizonu 

ppłk. Giżycki. 
P. Wojewoda „otrzymał odznakę iorma- 

gen. Bułak-Bałachowicza. W ubiegłą nie 
dzielę woj. Raczkiewicz przyja w mieszka- 

niu prywatnem gen.  Bułak-Bałachowicza 
przybyłego aby wręczyć p. Wojewodzie od- 
znakę byłych swych formacyj wojskowych. 

— (0) Lustracja gminy trockiej. W dniu 
wczorajszym wyjechał do Trok starosta wi- 
leńsko-trocki p. Radwański w celu przepro- 
wadzenia lustracji miasta Trok i gminy tro- 
ckiej. 

WQOTISKOWA. 
— Zmiany personalne w garnizonie wi- 

ieńskim. Ostatni „Dziennik Personalny" 
przynosi cały szereg zmian personalnych. 

ogólnej liczby ich podajemy tylko doty- 
czące osób znanych w Wilnie, lub odbywa- 
jących służbę w wileńskim garnizonie. 

Płk. E. Wełdycz mianowany został sę- 
dzią Najwyższego Sądu Wojskowego. 

Przeniesieni zostali z Wilna: mjr. Wł. 
Ledgowd do 5 pac. kpt. T. Wygonowski 
do obozu ćwiczebnego Pohułanka, oraz na 
8-mies. kurs wykładowców historji wojen 
w szkołach wojskowych: kpt. Haas Ł. z 
Wilna i rtm. K. Zawodziński (12 p. uły i 

W. Landyn (22 p. ul.). 
POCZTOWA. 

— (o) W sprawie doręczania przesy- 

lek pocztowych przez organy gminne. Do- 
ręczanie przesyłek pocztowych, a przede- 
wszystkiem przesyłek rejestrowanych (po- 

leconych, przekazów, paczek, listow  war- 
tościowych) w. zamiejscowym okręgu dorę- 
czeń urzędów i agencyj pocztowych, natra- 

‚ 

cji 

fia na wielkie trudności wskutek nienależy- 
tego odbioru i doręczeń przez organy gmin- 
ne. Do uregulowania definitywnego sprawy 
tej przez dyrekcję poczt i telegrafów, Wi- 
leński urząd wojewódzki zwrócił się do wy- 
działu powiatowego, aby gminy zorganizo- 
wały służbę doręczen przesyłek pocztowych 

AKADEMICKA. 
— Posiedzenie Komitetu Pomocy aka- 

demikom. Wczoraj odbyło się pod przewo- 
dnictwem p. wojewody posiedzenie prezy- 
djum Komitetu Pomocy młodzieży akade- 
mickiej w obecniości dyr. Szmidta, пасте!- 
nika Jocza oraz p. p. Babickiego i Kowal- 
skiego w sprawach budowy akademickiej 
kolonji letniej w. Legaciszkach. 

Z Koła Prawników. Koło prawników 
st. U. S. B. zwraca się z apelem do byłych 
członków prosząc o zwrot książek wypoży- 
czonych z bibljoteki Koła. 

Książki można zwracać na ręce człon- 
ków zarządu w godzinach urzędowania co- 
dziennie 14—15, Zamkowa 11 lub  zosta- 
wiać wprost u portjera Gmachu Głównego. 

SZKOLNA. 
Wizytator nauki religji | wyznania sta- 

roobrzędowego w szkołach. Kuratorjum 
szkolne powiadomione zostało przez Mini- 
sterstwo, że członek prezydjum Rady Staro- 
obrzędowców p. J. Andrejew upoważniony 
został do odbywania wizytacji nauki religji 
i wyznania staroobrzędowego w szkołach. 

ermin rozpoczęcia wakacyj mie zo- 
stał jeszcze ustalony. Wobec napływających 
zapytań, Kuratorjum okręgu szkolnego wi- 
leńskiego komunikuje, że Ministerstwo W. 
R. i9O. P. nie wydało żadnych zarządzeń w 
sprawie wcześniejszego zakończenia roku 
szkolnego. 

RÓŻNE 
— Pierwsze posiedzenie Wil. Izby 

Przem.-Handlowej. Pierwsze plenarne — ро- 
siedzenie wileńskiej Izby Przemysłowo-Han- 
dlowej zostało wyznaczone na dzień 5 ma- 
ja. Na posiedzeniu tem nastąpi wybór pre- 
zesa i czterech wice-prezesów. Ponadto bę- 
dzie rozpatrywany projekt statutu Izby 
budżet. Izby na rok 1929, statut urzędniczy 
wybór członków najważniejszych  komisyj 
NA oraz wybory czterech członków za- 
rządu. 

— Ksiądz biskup Bandurski hał 
do jarosławia. Dnia 29 kwietnia ge 39 
p. p. strzelców lwowskich w Jarosławiu 
obchdozi uroczystość 10-lecia pułku, 

Na uroczystość wyjechał ks. biskup 
Bandurski w sobotę w towarzystwie oficera 
PE Pa 

/ Jarosławiu 29 b. m. odprawi ks. bi- 
skup mszę šw. polową i wyglosi kazanie 
do „Lwowskich dzieci“. A 

— Poziom wód Wilji. Poziom wód Wilji 
obniżył się w przeciągu ostatnich dwóch 
dni znacznie. W piątek jeszcze wynosił on 

455 centm. a w dniu wczorajszym już tyl- 

ko 385 t. j. 149 centm. ponad poziom nor- 
malny. Jeszcze kilka dni, a Wilja wróci do 
poziomu normalnego. i 

Młodzież prawosławna  zwolniona 
jest od udziału w uroczystościach 3 maja. 
Wobec tego, że w dniu święta narodowego 
3 maja przypada według Paschalji „Prawo- 
sławnej wielki piątek, który, jest dniem ża- 
łobnych uroczystości, młodzież szkołna wy- 
znania prawosławnego zwolniona jest od 
udziału w uroczystych obchodach w dniu 
tym urządzanych. 

— Z Litewskiego T-wa Naukowego. 
Onegdaj na ogólnem zebraniu Litewskiego 
Towarzystwa Naukowego w Wilnie wybra- 
no nowy zarząd w następującym składzie: 
M. Sziksznes (prezes) B. Untulis (I wice- 
prezes), Szlapelis (II wice-prezes), D. Al- 
sejko (skarbnik), S. Matjoszajtis  (sekre- 
tarz), P. Karazja (kierownik bibljoteki) i 
ks. A. Wiskont. 

— Litewski Komitet w Wilnie organi- 
zuje w czerwcu r. b. wycieczkę do Rzymu, 
Wenecji i innych miast. 

— Nauczyciele odkomenderowani do 
Brazylji. Kolonja polska w Brazylji zwiększa 

Walne zebranie członków Wileńskiego 
Twa Hodowli Ko iP. $. К 
W niedzielę dnia 28 kwietnia r.b 

w lokalu własnym odbyło się Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie członków 
T-wa. Przed przystąpieniem do obrad 
Prezes Towarzystwa Antoni Alexan- 
drowicz w krótkich słowach zakomu- 
nikował o bolesnych stratach, jakie w 
ostatnich czasach  T-wo poniosło. 
Jeszcze w roku ubiegłym zmarł š. p. 
Tadeusz hr. Rostworowski, długoletni 
członek T-wa, w.roku zaś bieżącym 
zmarli: ś. p. Dyrektor Fryderyk Jur- 
jewicz, Wskrzesiciel hodowli koni w 
odrodzonej Polsce i w niespełna mie- 
siąc potem Šš. p. Stanisław Ławryno- 
wicz, Członek Zarządu T-wa. Pamięć 
zmarłych Zebranie uczciło przez po- 
wstanie. 

W dalszym ciągu przemówienia p. 
Prezes podał do wiadomości, iż ustą- 
pił z zajmowanego stanowiska długo- 
letni czynny członek Zarządu Mecenas 
Henryk Jamontt. 

Walne Zebranie jednogłośnie vpo- 
ważniło Zarząd do wyrażenenia Mec. 
Henrykowi Jamonttowi podziękowania 

„ка Jego pracę, położoną dla dobra 
T-wa. 

Następnie zabrał głos  Wice-Pre- 
zes pułkownik Czesław Kozierowski, 
który przedłożył Walnemu Zebraniu 
wniosek Zarządu o nadanie godności 
Członka Honorowego Prezesowi An- 
toniemu  Alexandrowiczowi w uznaniu 
jego zasług, położonych przy organi- 
zacji T-wa. Dzięki ofiarności p. 
Alexandrowicza, T-wo mogło wzno- 
wić swą działalność, korzystając bez- 
płatnie z toru wyścigowego w Po- 
Śpieszce, Godność Członka Honoro- 
wego Twa — Prezesowi Antoniemu 
Alexandrowiczowi nadano jednogło- 
Śnie, a długotrwałe oklaski Świadczy- 
ły o sympatji, jaką się cieszy Prezes 
pośród członków T-wa. 

W toku obrad przyjęto na człon- 
ka rzeczywistego p. Majorową Eu- 
genję Ważyńską i uchwalono szereg 
zmian statutu, zaproponowanych przez 
Zarząd. 

W wolnych wnioskach uchwalono 
wyrazić podziękowanie Prezesowi 
Alexandrowiczowi, W-Prezesowi płk. 
Kozierowskiemu, a w szczególności 
członkowi Zarządu Józefowi Hr. Bre- 
zie, którzy przyczynili się do tego, iż 
T:wo posiada obecnie własny lokal, 
dzięki czemu stwarzając warunki nor- 
malnej pracy w dziedzinie hodowli 
koni i sportu konnego — tak ważnej 
placówce na terenie Wileńszczyzny, — 
zapewnili trwały rozwój. 

Wszyscy członkowie T-wa, Obecni 
na Zebraniu, złożyli swe podpisy na 
przywiezionym z Paryża przez p. Ja- 
ninę Falewiczową specjalnym arkuszu, 
który będzie umieszczony w księdze 
pamiątkowej, ufundowanej przez Ko- 
lonję Polską w Paryżu dla uczczenia 
Wielkiego Wodza, Członka Honoro« 
wego T-wa Zachęty do Hodowli Koni 
w Polsce, Marszałka Ferdynanda 
Focha. 

się z roku na rok to też zaszła potrzeba 
zorganizowania na miejscu sieci szkół po- 
wszechnych. Obecnie z terenu okręgu szkol- 
nego odkomenderowani zostali do Brazylji 
nauczyciele p. p.: Wład. Maciejewski z 
Głębokiego, St. Keczmer z Graużyszek pow. 
oszmiańskiego i Stefan Szacha z Posi pow. 
wijejśkiego. 

(o) Konkurs na film „Wilno”. Mia- 
sto ma zamiar wystawić na wystawie po- 
znanskieį film „Wilno“. W konkursie, ogło- 
szonym w tym celu z udział firmy fil 
mowe wileńskie R. Kawalec i Związek ar- 
tystów sztuki kinematograficznej, które w 
ubiegłą sobotę demonstrowały swe prace w 
kinie miejskiem. Komisja, pod przewodni- 
ctwem szefa wydziału szkolnego Magistratu 
p. Łokuciewskiego w składzie naczelnika 
wydziału sztuki urzędu wojewódzkiego dr. 
Lorentza i prof. Kłosa, przyznała pierwszeń- 
stwo pod względem artystycznym pracom 
p. Kawalca i postanowiła: polecić mu wyko- 
nanie filmu „Wilno“ wediug  scenarjusza, 
który będzie opracowany przez prof. Kłosa. 

— Delegacja zrzeszeń rzemieślniczych 
udała się do p. ministra. Jak wiadomo, na 
mocy porozumienia się zrzeszeń rzemieślni- 
czych chrześcijańskich i żydowskich ogólna 
ilość 18 mandatów w Izbie Rzemieślniczej 
podzielona została w ten sposób, że chrze- 
ścijanie otrzymali 11, a żydzi 7. Przy oma- 
wianiu kandydatur na radców Izby ujawni- 
ło się, że niektóre rzemiosła (najliczniejsze) 
n.b.) nie mają zupełnie ludzi przygotowa- 
nych do pracy. Stworzyło to / trudności 
przędwyborcze. { 

Onegdaj wyjechala do Warszawy de- 
legacja tych zrzeszeń w osobach p. p. Szu- 
mańskiego i M. Alperowicza celem wyje- 
dnania u p. ministra Przem. i Handlu zezwo- 
lenia na to, aby niektóre, liczniejsze zawody 
mogły wystawić po kilku radców (chrześci- 
jan i żydów) w przeciwnym bowiem razie 
skompletowanie Rady napotka się z dużemi 
trudnościami. 

Zaznaczyć należy, że jak dotychczas 
zrzeszenia chrześcijańskie i żydowskie współ 
pracują b. zgodnie. й 

— Przyjazd delegatów "Tow. Antyko- 
munistycznego. W najbliższym czasie przy- 
bywają do Wilna delegaci Towarzystwa 
Antykomunistycznego w celu wygłoszenia 
kilku odczytów. Po parodniowym pobycie 
w Wilnie delegaci udadzą się na prowin- 
cję gdzie rozwiną szeroką propagandę anty- 
wywrotową za pomocą prelekcyj, ulotek, 
broszur i t. d. 

— Poważna dotacja na Dom Dziecka 
im. Marszałka Piłsudskiego. Dyrekcja loterji 
państwowej nadesłała pismo do p. wojewo- 
dy zawiadamiające, że przy repartycji sumy 
dochodowych loterji dobroczynnej przyzna- 
no 35 tys. złotych na dom dziecka im. Mar- 
szałka Piłsudskiego, 

Przekazanie tej sumy nastąpi w najbliż- , 
szych dniach. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sała „Lutnia*). Teatr 

Polski gra dziś po raz drugi świetną oby- 
czajową satyrę Nerza p. t. „Doktór Stieglitz* 
w koncertowem wykonaniu całego zespołu 
z p. p. Molską. Jasińską, Zakrzyńską, Det- 
kowskim,  Szletyńskim, _ Brusikiewiczem, 
Arnoldtem, Opolskim i Wyrwicz-Wichrow- 
skim na czele, który sztukę wyreżyserował. 

Bezustanny śmiech towarzyszy stale 
akcji tej sztuki. 

— „książę Józef Poniatowski” ma Pol- 
ską Macierz Szkolną. Ku uczczeniu roczni- 
cy Konstytucji 3 maja, Teatr Polski wysta- 
wia w piątek najbliższy dwukrotnie sztukę 

"Teatrze Polskim. W niedzielę 5 b. 

Rozwiązany wiec komunistycznej lewicy 
W niedzielę w południe miejscowe or- 

pa komunizujące z pod znaku t. zw. 
. P. S. lewicy i niektóre białoruskie zwo- 

łały do sali „Makkabi* przy ulicy Nowo- 
gródzkiej wiec nazwany szumnie „antyfa- 
szystowskim'. Wiec zagaił działacz robo- 
tniczy Dzidziul. Następni mówcy posłowie 
Krińczuk i Dworczanin treścią swoich prze- 
mówień spowodowali zwrócenie uwagi 
przedstawiciela starostwa grodzkiego, który 

też gdy Krińczuk i Dworczanin nie usłu- 
chali wezwania zaprzestania  podburzań, 
wiec rozwiązał. Do żadnych  incyndentów 
nie doszło i zebranych z sali natychmiast 
usunięto. O fakcie rozwiązania wiecu i tre- 
ści przemówień antypaństwowych  sporzą- 
dzono protokuły, które zostaną skierowane 
do prokuratora w celu pociągnięcia winnych 
do odpowiedzialności. 

Emigranci lifewscy w pochodzie 1 maja 
Emigranci socjal-demokraci litewscy postanowili brać udział w ob- 

chodzie I maja wspólnie z P. P. S. Komitet okręgowy P. P. S. w Wilnie z 
zadowoleniem przyjął do wiadomości 

Jak ustalono, emigranci 
P. P..S. w sali Miejskiej i następnie 

oświadczenie emigrantów litewskich. 
socjal-demokraci będą przemawiać na wiecu 

pójdą z pochodzie 

Zatrzymanie kurjerów z insfrukciami pierwszo- 
majowemi. 

Onegdaj o zmroku, podczas ulewnego deszczu, na odcinku granicznym 
Storoszczyzna, w rejonie Wilejki powiatowej żołnierze K. O. P. ujęli po dłuż- 
Szym pościgu dwóch osobników, którzy usiłowali przedostać Sję ną nasze 
terytorjum. Zatrzymanych odprowadzono do dowództwa odcinku, gdzie pod- 
dano szczegółowej rewizji. Pod podszewkami marynarek ujawniono u nich 
instrukcje i szyfry przeznaczone dla agentów grasujących w miejscowościach 
nadgranicznych a omawiające akcję demonstracyjną w dniu 1 mają. Okazało 
się, że zatrzymani kurjerzy są członkami partji komunistycznej w Mińsku i 
zostali wysłani specjalnie dla doręczenia tych instrukcyj agentom zakordono- 
wym. Qbu zatrzymaaych osadzono pod kluczem. Dalsze dochodzenie 

Ucieczka z pod eskorty 

żającego 

tującego go żołnierza na korytarz, 
wyskoczyć oknem. Zarządzony natyc| 
tatu. 

miastowy pościg nie dał żadnego rezul- 

prowadzi | 

z pędzącego pociągu. ję 
ep? pst w dzień, z,pociągu zbliżającego się do stacji Marcinkańce a zdą- 

o Wilna, uciekł z pod eskorty dezerter ;23 pułku ułanow w Podbro- 
dziu Henryk Krzywicki. Wpobliżu stacji został on wyprowadzony 

BE zd.łał zmylić czujnoś 
rzez eskor- 
żołnierza i 

historyczną ]. A. Hertza „Książę Józef Po- 
niatowski* o godz. 3-ej i o godz. 5 m. 30 
P. p. 

Ceny miejsc zniżone. Oba przedstawie- 
nia odbędą się na rzecz Holskiej Macierzy 
Szkolnej, 

— Występy Marji Gorczyńskiej w Te- 
atrze Polskim. Znakomita artystka Teatrów 
warszawskich Marja Gorczyńska rozpoczy- 
na wkrótce występy w Teatrze Polskim. 

Pierwszą sztuką z jej udziałem będzie 
komedja S. Krzywoszewskiego „Panienka z 
dancingu“. 

— Widowisko dla dzieci i młodzieży w 
m. o g. 

3-ej p. p. Pa zostanie po raz Magi 
malownicza baśń sceniczna „Za siedmioma 
górami z muzyką i tańcami, która zyskała 
wielkie powodzenie. 

Bilety już są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego. 

Pokaz taneczny A. Reizer-Kapłan w 
Teatrze Polskim. W niedzielę najbliższą o 
godz. 12 m. 30 p. p. wystąpi w Teatrze Pol- 
skim A. Rejzer-Kapłan z zespołem 50 ucze- 
nic. Program nadwyraz barwny i interesu- 
jący składa się z produkcyj tanecznych do 
muzyki: Chopina, Griega, Rubinsztejna, Ra- 
chmaninowa, Wieniawskiego,  Yosithomo 
(suita chińska) i wiele innych. 

Pokaz wywołał wielkie zainteresowanie. 
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego. 
Polskiego. 

— Poranek baletowy. 19 maja r. b. w 
Teatrze Polskim „Lutnia* odbędzie się po- 
ranek baletowy p. Sawinej-Dolskiej oraz jej 
uczenic, 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn war- 
szawski“. Dziś „Murzyn warszawski* Sło- 
nimskiego z udziałem znakomitego Stefana 
Jaracza w postaci Hertmańskiego — po 
objezdzie Kresów i wschodniej Małopolski. 

— „Tamten*. Jutro dramat G. Zapol- 
skiej „Tamten”*. Na to przedstawienie, prze- 
znaczone dla związków zawodowych — ka- 
sa biletów nie sprzedaje. 

Początek o godz. 19-ej (7-ej). 
— „Uciekła mi przepióreczka”... W śro- 

dę, dnia 1 maja komedja Stefana Żerom- 
skiego „Uciekła mi przepióreczka”.. z udzia- 
łem ay Osterwy i Stefana Jaracza. 

ilety już są do nabycia w „Orbisie*. 
Początek o godz. 20-ej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Spaliła się strażnica litewska. Na od- 

cinku granicznym Słobódka w pobliżu stra- 
żnicy Moczuje zauważono po stronię litew- 
skiej pożar, od któregołuna widziana była 
na znaczną odległość. Według niesprawdzo- 
nych wiadomości miała się spalić pobliska 
strażnica litewska. 

— (Cztery razy wysiedłany. W rejonie 
Radoszkowicz bolszewicy wysiedlili na na- 
sze terytorjum niejakiego Sodolskiego. Oka- 
zało się, że Sodolski jest wysiedlany już po 
raz czwarty. Nasze władze z uwagi, że nie 
jest obywatelem polskim ani też nigdy na 
terytorjum Polski nie zamieszkiwał, Sodol- 
skiego wysiedliły z powrotem do Rosji So- 
sowieckiej. 

— Podrzutek. Na schodach domu Nr. 
11 przy ulicy Pióromont znaleziono  pod- 
Só płci męskiej w wieku około 18 ty- 
godni. 

— Samobójstwa. Z powodu ciężkich 
warunków życiowych usiłował odebrać so- 
bie życie 40-letni Jan Sosnowski (Francisz- 
kańska 7) który wypił spirytusu drzewne- 
go. Ulokowano go w szpitalu żydowskim. 
Natomiast z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn zatruła się esencją i sublimatum pra- 
cowniczka fryzjera „Pola* Marja Prochajło 
(Bołtupska 20). Odwieziono ją do szpitala 
św. Jakóba. у 

— Kradzieże. Mojżeszowi Natanzonowi 
(Słowackiego 8) skradziono garderobę war- 
tości 2 tysiące złotych. ; 

Z listu Chany Gordon (Nowošwiecka 
9) skradziono 10 względnie 100 dolarów. 

— U doba w Wilnie obfitowała w 
162 wypadki w liczbie tej są 112 przekro- 
czeń administacyjnych i 14 kradzieży do- 
konanych na mieście. Z kradzieży tych tyl- 
ko 2 zostały wykryte. 

— Qiężkie uszkodzenie ciała. Podczas 
zabawy w jednem z mieszkań w domu Nr. 
82, przy ulicy  Wiłkomierskiej pomiędzy 
uczestnikami zabawy wynikła sprzeczka, 
która następnie zamieniła się w bójkę w 
trakcie której został ciężko poraniony no- 
żem Alojzy Wizilewski (Antokolska 64). 
Sprawca poranienia niejaki Szustowski zo- 
stał ujęty. Rannego w stanie ciężkim uło- 
kowano w szpitalu żydowskim. 

— Rabunek na uł. Węglowej okazał 
się sprytną symulacją. W numerze niedziel- 
nym podaliśmy wiadomość o śmiałym na- 
padzie rabunkowym dokonanym w mie- 
szkaniu przy ul. Węglowej Nr. 16. 

Rabusie zakradłszy się podstępem do 
mieszkania nie, obecnych pań Garkawi za- 
brali garderobę i pieniądze,  związawszy 
uprzednio służącą 16-letnią Annę Antono- 
wiczównę. 

W toku dochodzenia prowadzonego 
pod osobistym kierownictwem podk. GIiń- 
skiego ujawniło się, że cały ten napad jest 
symułacją. 

Antonowiczówna korzystając z nieobe- 
cności pracodawczyń zabrała rzeczy i pie- 
niądze, schowała je do pieca, a następnie 
związała sobie nogi i ręce. Cała opowieść 
o robotnikach, którzy ją związali był wy- 
mysłem. Aresztowano ją i przekazano sę- 
dziemu śledczemu. Jako niepełnoletnia zo- 
stała zwolniona. 

Sacharyna czy cukier? | 
Co pewien czas dowiadujemy się z ga- 

zet, o przemycaniu z zagranicy sacharyny, | 
a nawet o wykryciu w kraju nielegalnych 
wytwórni tego szkodliwego produktu. W | 
tych samych dziennikach czytamy również 
o surowych karach, które spotykają tak fa- 
brykantów, jak przemytników tego sztucz- | 
nego środka słodzącego, Tak 

Ażeby zrozumieć, dlaczego społeczeń- 2 
stwo i władze rządowe walczą z sacharyną, S 
należy przedtem w kilku słowach wyjaśnić 
co ten produkt zawiera. 

Sacharyna jest sztucznym środkiem sło- 
dzącym, wyrabianym chemicznie ze smoły - 
pogazowej, którą się otrzymuje przy wydo-- 
bywaniu gazu świetlnego z węgla kamien- 
nego. Najważniejszą cechą sacharyny jest 
brak w niej jakichkolwiek wartości odżyw- 
czych, a nawet szkodliwość dla organizmu 
ludzkiego. Drogą naukowych badań ustalo- 
no, że organizm ludzki nie przyswaja sobie 
nawet najmniejszej cząsteczki sacharyny, a 
spożyta z napojem lub pokarmem — 
dziela się na zewnątrz w zupełnie niezmienio 
nym stanie. Dalej stwierdzono, że spožy- 
wanie sacharyny żle wpływa na funkcje tra- 
wienia. Jako pierwsze objawy tego szkodli- 
wego wpływu sacharyny na organizm lu- 
dzki zauważyć można niesmak w ustach i » 
charakterystyczne pieczenie t. zw. zgagą. | 
Rzadko kiedy jednak kończy się na tych 
drobnych przypadłościach, a przeważnie uży 
wanie sacharyny pociąga za sobą poważne 

        

zaburzenia i choroby żołądka. Nic więc * 
dziwnego, že nietylko nasz rząd, ale i rzą- | kj 
dy wszystkich innych państw kulturalnych * 

® otoczyły szczególną kontrolą fabrykację sa- 
charyny i tępią jaknajsurowiej potajemny || 
jej wyrób i sprzedaż — broniąc w ten spo- 
sób zdrowia swych obywateli. * * 

Dziwnem się tylko wydaje, że ci sami 4 
obywatele zamiast dopomóc rządowi w je- | 
go chwalebnej akcji — utrudniają ją — ku- 1 
pując sacharynę na swoje potrzeby i poma- 
gając w ten sposób tym, którzy A pota- - 
jemnie fabrykują na szkodę kraju i Państwa. 
Dzieje się to zapewne w / większości NE 
padków nie wskutek złej woli obywateli, 
lub chęci pomagania przestępcom, a tylko 
przez nieuświadomienie i żle zrozumianą 
oszczędność. Sacharyna, jako słodsza od cu- 
kru, jest pozornie tańsza od niego i dlate- 
go też znajdują się ludzie, którzy ją ku- ži 
pują, nie wiedząc, że zamiast oszczędzać | 
ciężko zdobyty grosz, marnują pieniądze, 
bez żadnego pożytku. i 

Aby dokładnie zrozumieć całą prawdę 
tych słów, musimy sobie uprzytomnić co to 
jest cukier i jakie ma on znaczenie dla or- || 

ganizmu człowieka. W przeciwieństwie 
do sacharyny, która jest produktem sztu- 
cznym, chemicznym — cukier jest słody- 
сга naturalną, wyrobioną z rośliny. Wytwa- 
rza się on w buraku cukrowym pod dzia- | 
łaniem promieni słonecznych, a cała praca 
rąk ludzkich, przy jego fabrykacji ograni- 
cza się tylko do wydobycia cukru, zawar- 
tego w burakach i jaknajdokładniejszego 
oczyszczenia go od wszelkich _ domieszek. 

Cukier jest jednym z najpożywniej- 
szych i najlżej strawnych pokarmów, a ka- 
żda jego cząsteczka zostaje przez organizm 
przyswojoną, dając człowiekowi zdrowie 
siłę do pracy. Cukier jest bardzo łatwo 
rozpuszczalny w wodzie, nie potrzebuje za- 
tem szczególnych soków trawiennych do 
przyjęcia go przez krew; z tego względu | 
ulega on wessaniu, tembardziej, że ciało 
nasze ma wody poddostatkiem. ZR 

Organizm ludzki jest bardzo podobny 
do maszyny parowej. Gdyby kto spróbo- 
wał palić pod kotłem słomą, drzewem i wę- 
glem kamiennym — przekonałby się z pe- 
wnością, że można wprawdzie wprowadzić 
w ruch maszynę, nawet paląc słomę, ale 
najwydatniejszą jej pracę, przy najmniej 
szem zużyciu paliwa osiągnąć można palą: 
węglem. 

Człowiek w przejawach swego ży! 
jest zupełnie podobny do takiej maszyn: 
Ażeby żyć i pracować potrzebuje opału w. 
postaci pożywienia, im zaś lżejsze i treści- 
wsze będzie to pożywienie, tem mniej * 
zużywa i tem wydajniej pracuje. Prawda, 
że nawet odżywiając się suchemi ziemnia- 
kami i popijając je serwatką — czlowi 
może utrzymywać się przy życiu i jako ta: 
ko pracować, ale praca jego nie będzie ani 
dobra, ani wydajna. SZĄ 

lakim więc najważniejszego gatunku 
węglem dla maszynerji organizmu ludzkie- | 
go jest właśnie cukier. Daje on pracującemu 
człowiekowi największą iłość ciepła, ener- 
gii, sił i «-chęci do pracy. e, 

. Teraz możemy wrócić do naszego wła- — 
ściwego tematu, t. j. do pytania: „Sachary= 
na czy cukier" i znając już pochodzenie 
oraz własności obu tych produktów, może- | 
my łatwo osądzić celowość oszczędności, 
robionych na spożywaniu cukru. й I: 

Każdy już chyba teraz zrozumie, że | 
kupując bezwartościową i szkodliwą @а — 
zdrowia sacharynę, w najlepszym nawet 
wypadku, o ile nie nabywa sobie choroby, 
to wyrzuca w błoto ciężko zapracowani 
pieniądze. Ly 2 

Czy wobec tego nie słuszniej, rozu- 
mniej i naprawdę oszczędniej jest, Reg: 3 
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swoje zdrowie, używać tylko cukier 
codziennych napojów i potraw? R 

Pamiętajmy zatem wszyscy, że pienią- 
dze wydane na cukier przynoszą największe 
korzyści, że dają zdrowie, siły i zapał do 
pracy, która jest źródłem egzystencji każ= 
dego człowieka. # ; 
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RADJO. 

Wtorek, dnia 29 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 

akowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 16.00: Tr. z W-wy: Odczyt 
dla maturzystów p. t. „Przyczyny powstania 
listopadowego“. 16.20 -16.40: Odczytanie 

'ogramu dziennego, repertuar teatrów i kin 
i chwilka litewska. 16.40 - 17.00: Kurs 
języka włoskiego. Lekcja 47. 17.00—17.25; 
Transmisja z Warszawy. Odczyt z dz. „Srort 
i wychowanie fizyczne* 17.25 17.50: Trans- 
misja z Katowic—,„Jak wygląda przemysłe- 
wa samowzstarczalność Polski*.  17.50— 
18.35: Koncert ork. 1 p. p. Leg. 18.35— 
18.50: Tr. z Poznania. Recytacje poezji 
współczesnej. 18.50—19.15: „Kronika życia 
młodzieży*. 1920 -19.4: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 19.40—19.50: Program na 
dzień następny i komunikaty. 19.50:— 
Transmisja z Poznania. Opera „Mazepa” 
P. Czajkowskiego, po transmisji komuni- 
katy: P. A.T. policyjny, sportowy i inne, 
orąz „Spacer detektorowy po Europie”. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Selgja 143.83,5 124.14,5 i23,52,5 
Kopenhaga 237,76 238,36 237,16 
Budapeszt 158,— 155,90 155,— 

Holandja 358,58 3530,48 357,68 

-ondyn 43,28, 43,39 43,17,5 

NowysTork 8,90 8.92 8.33 

Paryż 34,86, 34.95, 34.77 

Prąga 26,39, 26.45, 26.33, 

3zwajcarja 171,75, 17218 . 171.32, 
Stokholm 238,32 — 238,92 231,72 

Wiedeń 125,26, 125.57, 124,95, 

Włochy 46,77,5  46,89,5 46.65,5 
Berlin w obr. nieof. 211.45, 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 

rekcja Robót Publicznych SE przetarg 
na budowę gmachu Sądu Okręgowego w 
Nowogródku o kubaturze 9100 m3. Oferty 
w zapieczętowanych RSA należy skła- 
dać w Dyrekcji Robót ublicznych przy ul. 
Grodzieńskiej Nr. 6 w Nowogródku do dnia 
10 maja rb. do godziny 12-ej z załączeniem 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa- 
nej sumy w gotowiźnie lub kwitem Kasy 
Skarbowej. Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia 
o godzinie 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta bez względu na wynik przesargu 
oraz ewentualnego przeprowadzenia prze- 
targu ustnego. 

yrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta bez względu na wynik przetargu 
oraz ewentualnego prezprowadzenia przetar- 
gu ustnego. 

Ceny winny być podane za jednostkę 
roboty na podstawie ślepego kosztorysu, 
który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie 
także będą podane do przejrzenia warunki 
techniczne wykonania robót. 

Przygotowane materjały jak całkowita 
ilość cegły i kamienia będą przekazane po 
cenie kosztu wykonawcy budowy. 

Dyrektor (— inż. A. Żubelewicz. 
3—1811 
  

Zanim kupisz fowar zagraniczny | 
— Uhejrzyj fowar krajowy. 
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utowanej 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 
Akumulafory Dra POLLAKA 

radjowe, samochodowe i inne. 
miana starych bat. akumuł 
wych zą dopłatą na nowe 

jakości pojemn. 2,2 ag. 
produkcji 1929 r. 

Fachowe ładowanie i naprawa. 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8, tel. 16-72. 14974 

„PIEGI, PLaw WŽ 
| WĄGRY, OPALENIZNĘ | 

AWNNNNAUUNNYNUNNNNNANNAM 

  

  

  

@ KI Teat REWELACYJNA PREMJERA! Super-Sensacja Erotvcznal Naipieknieįszy i najbardziej wzruszający film doby 
8 no-leatr obecnej! Plomienna, G R Ę T A G A R B 0 jako ogarnięta szałem miłosnym nienasycona 
B boska kochanka w potężaym 27 

© 
аво- @ 6‹ 

1a 

u 
a Wileńska 38, |Film o niezwykłej wartości a:tystycznej reż. FREDA NIBLO, twórcy „Ben-Hura”. Film, dia którego każdy; 
E będzi» miat įedynie stowa zachwytu! Honorowe bilety nieważne. Uprasza się Sz. Publiczność O przybycie na 
@ początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
m 
  

(TAJEMNICA 
Reżyserował słynny twórca „Casanawy* Aleksan. 

  

Kino „POLONJA“, 
Dziś olśniewający film! Niebywały dotychczas konkurs największych gwiazd ekranu 

Iwan Petrowicz, Mikołaj Kolin, Agnes Petersen —Mozżuchinowa 
i Aleksander Wertyński w filmie 

Szecherezada 
WSCHODU) 
der WOŁKOW. Naiwspaaialszy przebój sezo- 

nu! Największy ohraz świata! Gigantyczny film. Rozhukanaą wyobraźnia Wschodu w połączeniu 
z największą techniką Kkinematograficzną. 

UWAGA! Obraz „Szecherezada* nie ma nic wspólnego z mało wartościowym obrazem wyświet- 
lanym ostatnio w kinie „kielios* p. t« „Szechereząda naszych dni* 

Upraszamy Sz. Publiczność 0 przekonanie się wartości artystycznej naszego 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

(Szejk Fazil). 
filmu. 

  

„Ain „Piradily“ 
Po raz pierwszy w Wilniel PAT iįPATACHON w AMERYCEI Pierwszy amerykafski film naszych ulubieńców p. t. 

„Pał i Patachon Ww obliczu śmierci” Wesoły dramat w 12 wielkich aktach 
UWAGA! Po raz pierwszy Pat i Patachon wykonują rolę Harry'ego Peela i Albertyniego. Film niebywałych 

  

  

  

  

  

Dbajcie 0 swoje zdrowie! WIELKA 42. atrakcyj i wesołych przygód. 

o + AE 
mę koza do KINO | Dziś! Dzielnica zakazanej „rozkoszy! Z kraju basni „Tysiąca i je śócy, Ko Ls i a sz 

chorobach _ ZOŁĄDKA, SZEK, Wanda” chanie fascynujące misterja Ziemie harema RAY Kama PCO s: odu w 12 akt 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 39 erotyczne władców wschodu 95 AROWA. nakazujący, „Wychyli puhar życia do dna 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE Wielka 30. W roli głównej urocza SANDRA MILOW. 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 

dwiającym tunkcję ORGANÓW TRA- 7 5 kodera SUR: я & c; twiającym funkcję m Ą- ° jt: jo: i koracyjno-Košcielno-Poztotniczy, 
as „anita! i ES, WIENIA i un przeciwko į Pensjonat „Urocze Werki „Wilnem į Taklai malarski wa Pokojowy! Szyldów | Lente DENTYSCI 

Aaa Gi “= | 2 . 1LSS—0 pokoje z utrzymaniem i elektrycz- Ё 5 : i š 
krwawienie, dzeni piecze Da 
BN nata znayć ak © Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. Waleriana Wożniekiego 8 ac 

Sprzedają apteki i skłaay apteczne. 
RAE WIKNO 

  

LE 

  

nością Table D'Hote. Zarząd w 
Wilnie ul. Dąbrowskiego 10 m. 4. 

I- „HELENA PIETKIEWICZOWA. t 

> ESRT AA | Zawiadamia 
choroby WZNOWIŁĘ PRZYJĘCIA i 

roboty, jak w mieście tak i n   
Wilno, ul. Wilenska 5. 

Szanowną Klientelę, iż po przerwie z powodu 

wykonywam wszelkie 

lą prowincji 

  

  

juź cieszy się największa 
popularnościa    

    

  

  
  

  

  

Pleyel—Paris etc 

  

wczesna, w workach ae kg, 
certyfikatami. 

W P olsc ę | „woLTMANY* 
POLECA 

  

  

  

Ciężarowy samochód Chevrolet 
znakomicie powiększa dochoder 
wość każdege przedsiębiorstwa 

KUPUJE 
drzewa, opałowe 

dębowe, brzozowe, sosnowe, świer- 
* kowe, osikowe i olchowe w większej 
ilości, tak w Wilnie, jak i na prowincji 

„liazownia w WIiIniE u. Cicha 5. 
Ažaunsaussusnununaunacanas 

Sprzedaż i wynajęcie, 
BRR RRZOCPUNASUREJNNOSZKZKUDUZARURENBNNORAZAN 

  

Kartofle - sadzeniaki 
oryg. produkcji MODROWA 

„PROFESOR GISEVIUS - INDUSTRIE" 
najlepsza odmiana jadalna o żółtym miąższu, 

j"szssuasennpENcczsaNazni z 

moi a= ako niezawodny środek transpor: 
towy, przeznaczony do pracy w 

najróżnorodniejszych warunkach 
drogowych w Polsce, nowa cięża: 
rówka Chevrolet posiada 6 cylin= 
drowy silnik, idealnie odpowiade 
ający temu celowi. 

Silnik ten pracuje cicho i rów: 
nomiernie, wobec czego minimal: 
nie zużywa mechanizm. Odznacza 
"się elastycznością, znakomitą akce: 
leracją i niezwykłą łatwoscią” uru: 

chomienia. Moc jego zwiększono 

o 32.6%, oszczędność jednak w 
zużyciu benzyny i smarów рогох 
stała ta sama co w dawniejszych 
4 cylindrowych modelach. 

Nowa pompka przy karbura: 
torze przyczynia się do biyskas 
wicznej akceleracji. Działa z chwilą 

raptownego naciśnięcia akcelera: 

tora, zwiększając wydajnie natych» 
miast szybkość samochodu. 

Nowa ciężarówka Chevrolet 
cechuje cały szereg najbardziej 

współczesnych udoskonaleń, a 
mianowicie: pompka do benz 
zyny z filtrem, filtr do powiet+ 
rza, zupełnie nowy system 
wentylacji karteru, ulepszone 
mechaniczne oliwienie, wzmoce 
niony wał rozrządczy i korbowy, 
nowe hamulce na cztery koła, 
zapewniające całkowite bezpie: 
czeństwo, zwiększony rozstaw 
osi o 17.2 ct. oraz wzmocniona 
rama podwozia. 

  

4 biegi wprzód umożliwiają stopniowe 
zmniejszenie do minimum szybkości 

podczas przebywania najgorszych dróg 
/ gruntowych lub uciążliwych pochyłości 

CIEŻARÓWKA CHEVROLET 
GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA ' 

  

Specjalna pompka przy karburatorze powiększa 
znakomicie akceletację. Mechaniczna pompka do 
benzyny zapewnia stały i równomierny jej dopiyw 

do silnika 

Nowa ciężarówka zapewnia szybe 
ki transport przy niewielkich 
kosztach utrzymania, dostępny 
dla najszerszego ogółu ze sfer 
handlowych i przemysłowych 
wobec ułatwionego systemu płate 
ności w porozumieniu z zastępcą. 

Wyrób General Motors 

  

Upoważnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w Wolnem Mieście Gdansku: 

© 

5.000, dol. 2 des @ 
a nia na nieruchomości miejskiej w 
8 całości lub częściowo, Wiadomość 

Mickiewicza 4 od 9 do 11 w biurze 
Ś Pierwszej Wileńskiej Spółki Parce- 
g lacyjnej tel. 5—45. 

Pośrednicy wyłączeni. *Z-£LLI 

(GEJ CZY ЕО 'Е WEF GEY WY CZY CHU WY WY CJ 

FILC BITUMOWY „Kryzolit*, różnej 
grubości, do krycia dachów betono- 
wych, tarasów, balkonów, sklepień, 

dachów deskowych, izolacji poziomej, 
fundamentów, izolacji pod podłogi. 

KLEJ BITUMOWY płynny i stały. 

„GUDRONIT* Nr. 1 izolacyjny do za- 
bezpieczenia od wilgoci ścian piono- 

wych, fundamentów, tuneli i t. p: 

„GUDRONIT* Nr. 2 B do izolacji 
powierzchni zewnętrznych. 

„GUDRONIT. Nr. 3 do niszczenia 
grzyba drzewnego i t. p. 

orąz inne wyroby fabryki 

„GUDRONIT* Wł. CISZEWSKIEGO, 
„egz. od 1875 r. 

dostarcza £891—b 

W. Busz, A, Jankowski i 9-ka | 
Wileńska Nr. 23, tel. 432. 

Wh p 5 ń wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmiclowa* 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (2 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
seckiego, ul. Freta Nr 16. _ 

0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 8 

CHE TTL Е НЕС ОБ LL LŽ 

za 9bL]-0 _ WYKONANIE SOLIDNE, — CENY NAJNIŻSZE. 

RE Z ZWZ ZE 

в a T > , : K. Dąbrowska. į 
` & = | 

® O w a Cie Z al OW a c V | O AT 3 Wilno, ni. Niemiecka 3, m. 6, 3 

= R - m Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- @ 
© A ы kszych fabryk fortepianów ipianin w Polsce $ B a 

® 1 zagranicą: Arnold Fibiger, A. Drygas, B. Sommerfeld, s 

i 
UJ 

średnio 

zaplombowanych z 

zdrowe, czyste, przebrane 
w ładunkach wagonowych 

Wilenski Społdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323, +891-0 

  NOREK CZRIYY | 

p —— A A Aaa SE ZY A WA WE 

Bronisław Sobolewski ВААа 
przeprowadził się na ul. Zawalną 6, ROBIA: 

m. 8. Przyjmuje roboty mierniczo- wne ie | 

1 jne. 3 
Paa sss | D. ZRLDOWIEZ 

chor. wanaryczne, 
syłilis, narządów 
moczowych. od 9 
"l, od 5- 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

fr. Zaldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZA- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

i tel. 271. 

"W. Zdr. Na. 152 

B DOKTOR 

po b. GIRSBERG 
choroby weneryczne 
sylilis i skórne. Wił- 
mo, ul. Wileńska 3, te- 
leton 567. Przyjmuje 
od 8 do 1iod4 do8. 

fr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 106 do 1i od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
8L15-—- W.Z.P, 

Or. G. WGLFSDR 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067, 
zLLIS 

Dokfór.Mzdytyny 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we» 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja,  Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 

WZ.P 43, 

  

    

шт 
ААПУЛЕНИ == 

ą Kkaszrkądalałowsta 
B oraz Gabinet Kosme- 

tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 

žuvies, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło= 

f sów. Mickiewicza 46. 

  

Lekarz- Demtysta 
MARYA 

Ożyńcka-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
„5. Przyjmuje: od 

8—1 i od 4 -7. 
Wydz. Zdr. Nr. 

    PSAS UTYEIBA URE 

Mieszkania 
3 pokoje z kuchnią 
(albo dwa duże) po- 
szukuję. Oferty do 
adm.  „Słowa* pod 
„100“, —Z 

faieszkanie 
5-cio pokojowe z 
kuchnią,  wygodami 
do wynajęcia, ul. Św. 
Filipa 1—15. —o 
Mieszkania 

3i 6 pokojowe do 
wynajęcia, wszelkie 
wygody, bardzo ciepłe, 
centralne wodne 
ogrzewania. Gdańska 

ZE Uozory 2 
2 pokoje 

umeblowane ze wszel- 
kiemi wygodami do 
wynajęcia, Pańska 4, 
m. 2. SSE 

Do wynajęcia 
dwa ładne pokoje, 
niedaleko sądu, Mic- 
kiewiczą  46]2 — 14, 
wejście ze Stromej, 

1 piętro. zz 

pokoje 
do wynajęcia z elekt- 
rycznością, słoneczne, 
ul. Wielka 56 3. -o 

POSADY | 
(OB RRAARTA 13 ВОЛ 

Zdrowa niańka 
w srednim wieku, naj- 
chętniej wdowa, do 
dwojga dzieci po- 
trzebna Od zaraz. 
Świadectwa wymaga- 
ne. Adres: Wielka Po- 
hulanka 36 m. 4. —į 

RÓŻNE 
LL I] 

Konie 
wyjazdowe pół krw 
araby, powóz, brycz- 
ka i uprzęże do 
sprzedania, Szeptyc- 
kiego 5. ANI TA 

gotówki (w róż- 
nych walutach lo- 
kujemy pod moc- 

ne gwarancje 
D. H.-K. „Zacleta“ 

Mickiewicza 4, 
tel. 9-05. —1 ASS tea Aa 
URSY KROJU, 
SZYCIA i modelo- 

  

  

wania S. Stefanowi-, 
czówny, Wielka 56 - 3. 
Kursy dla nauczycie- 
lek na czas letni. Dla 
przyjezdnych _ zape- 
wnione pomieszczenie. 
Przyjmuje się obsta= 
lunki, Robota solidna. 

i | jn įasna dębo- 
pla id wa, tanio 
(o sprzedania. Pań- 

AO 
2 DOMY pół 

drewniane i pół 
murowane 0 16 
mieszkaniach, pla- 
cu 450 sąžni, sprze- 
damy natychmiast į 

| za 4.000 dolarów | 

    
     

    

    

    

D. H.-K. „Zachęta, 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —    
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