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4. PRENUMERATA miesięczna 

ROK VIII Mr. 115 (2023) 

SŁOWO 
WILNO, Sobota 18 maja 1929 r. 

Wilno. Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262. 

  

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

'wa uiszczona ryczałtem ' Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

0 Rydze- Gienui 
: Słów kilka. 

Dynaburg, 10 maja, 

Ekonomiczną przyszłość Łotwy 

ekonomiści (w tej liczbie i łotewscy) 

malują zazwyczaj w kolorach dość 
ciemnych. Jako nie — ekonomista ;z 

zawodu pozwolę sobie w tym wzglę- 

dzie na jaskrawy, optymizm. 

Kazano nam ongiś uczyć się i co 
gorsza wierzyć w t. zw. „bogaty kraj”, 

jako sumę złoży żelaza, nafty, wę- 
gla, miedzi e. c. t« Tymczasem życie 
okazało się tak bogate w siły « twór- 

cze, że nawet pogwałcone i pokiere- 

szowane zabliźnia samo rany i wbrew 

wszelkim prawom ludzkim wytwarza 

nowe wartości. 
Kiedy od bogatego lądu Rosji 

Ścjana celna oddzieliła kawał ziemi, 
lasów,gbłota i jezior. Kiedy na ten 
zupełnie nie zaopatrzony w kopalnia- 

ny kraj, spadły koszta armji, dyplo- 

macji, sejmu i polityki parlamentar- 

nej zdawałoby się, że po wycięciu 

lasów i rozparcelowaniu ziem czeka 
go nieunikniony krach ekonomiczny. 

Tymczasem minęło lat 10, a nie- 

tylko nie sprawdziły się przewidy- 

wania pesymistów,żale pomimo  trzy- 

letniego nieurodzaju  zabliźniło się 
wiele ran i narosło wiele wartości. W 
bilansie gospodarczym Łotwy najmoc- 

niejszą pozycją, stała się prawieczna 

spiżarnia Ludzkości—Morze. 

Jeżeli bezrobotny górnik będzie 
„Mniał prawo pobierać rogatkowe od 

' zamożnego sąsiada, jego stopa ży 

ciowa może się oczywiście uniezależ- 

nić od eksploatacji węgla. Oddzie- 

lona od kopalnianych bogactw Rosji 
Ścianą celną, stanęła Łotwa u roga- 
tek Rosji w Rydze, a Polski i Litwy 

w Lipawie. Opłata za korzystanie z 

traktatów handlowych, zysk posiada- 

cza sklepu przy uczęszczanej  arterji, 

staje się dla Łotwy rekompesatą za 

utracenie czarnych i 'innych dyamen- 

tów. Ośmielam ;się, przeto utrzymy- 

wać, że rozwój Gienui, Wenecji, vel 

Miast Hanzeatyckich czeka niewątpli- 

wie Łotwę — Rygę pod warunkiem 
20 letniego pokoju w Europie. * 

Nie jest to oczywiście warunek je- 

dyny. Rozwój Łotwy—Rygi zależny 

jest w dużym stopniu od polityki ko- 

kieteryj w stosunku do kapitału za- 
granicznego, od zupełnego laisser. fai- 

re — laisser „passer. Ryga  współ- 
czesna posiada nadomiar kultur i sił 

handlowych i wymaga tylko zielonego 

deszczu banknotów dolarowych, ażeby 

się stać miljonowem miastem, a co 

za tem idzie zmienić cały kraj w je- 

den wielki ogród — przedmieście — 
olbrzyma. 

Do warunków rozkwitu ekonomi: 
cznego przyszłej Gienui Północy na- 
leży również konsekwentna polityka 
ufachowienia państwa. Część įekono- 

mistów tutejszych choruje również na 
t. zw. samowystarczalność. Niech mi 
wolno będzie, jako dyletantowi w 

sprawach ekonomistyki, nazwać teorje 

samowystarczalności ekonomicznym 
dyletantyzmem. 

Państwo współczesne na obraz i 

podobieństwo człowieka prywatnego 
musi się stać fachowcem, Musi ro- 

dzwinąć w sobie te naturalne siły eko- 
nomiczne, które z najmniejszym wy- 
siłkiem dadzą największy rezultat. 

Pocóż np. „rozpraszać swoją energję 
na fabryki cukru, kiedy mleczar- 

stwo i lniarstwo na eksport, a Ogro- 
dnictwo na potrzeby Rygi, mogą się 
stać jak wskazuje przykład Danii, 
wspaniałą dźwignią dobrobytu naro- 

dowego. Nie przemysł, który albo 

uzależni Łotwę politycznie, albo bę- 
dzie wegetował, nie gospodarstwo 
zbożowe na chłopskich zagonkach, 

j ale handel, w którym Ryga— Łotwa 
będzie zawsze stroną . poszukiwaną, 
len, masło i ogrodowizna winny się 

stać drogowskazami ekonomicznemį 
Łotwy. 

Oczywiście aksjomatem sprawdze- 

nia się tych różnych hypotez niniej- 

szych, jest w każdym wypadku bez- 

ECHA STOLICY 

Powrót p. prezesa Rady Ministrów 
WARSZAWA, 17 V. Pat. Dziś ra- 

no pociągiem pośpiesznym powrócił 
z Poznania p. prezes Rady Ministrów 
dr. K. Świtalski, witany na dworcu 
przez przedstawicieli władz z p. min. 
Składkowskim na czele. 

O pomoc dla głodującej Wileń- 
szczyzny 

WARSZAWA. 16. 5. (tel. wł. „Słowa”). 
Ministerstwo iw Wewnętrznych rozesłało 
wszystkim woj im instrukcję ogólno - 
Iskiego niesienia pomocy głodu- 

Him na Wileńszczyźnie. Jednocześnie Mini- 
sterstwo poleca woj i 
ofiar na cel powyższy zainteresowali jakna, 
szerze koła społeczeństwa i 
tychmiast: do organizowania komitetów wo- 

m Kok AO o i m k cia 
inotel wkożapi 

Wyjazd min. Kwłatkowskiogo do 
Bukaresztu. 

WARSZAWA, 17—V. Pat. W dniu 
17 b.m. p. minister przemysłu i han- 
dlu inż Kwiatkowski wyjechał do 
Bukaresztu. gdzie będzie reprezento- 
wał rząd polski na uroczystościach 
związanych z obchodem 10-lecia zjed- 
noczenia Wielkiej Rumunji. Na czas 
nieobecności p. ministra będzie go 
zastępował podsekretarz - stanu w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu p. 
dr. Franciszek Doleżal. Ministrowi to- 
warzyszą p. dr. Wehr z M.S. Z. i 
sekretarz. osobisty p. Barański. 

Delegacja polska przy bidze Na- 
rodów przenosi się do Madryfu. 

W związku 2 sesją Rady Ligi Na- 
rodów w Madrycie przeniesiona zo- 
stanie do Madrytu na czas trwania tej 
sesji stała delegacja polska przy L. 
N. Do Madrytu wyjadą min. Franci- 
szek Sokal i członek delegacji radca 
Gwiazdowski. 

Zmiana na sfanowisku sekrefa- 
rza generalnego BB. 

WARSZAWA. 16. 5. (tel. wł. „Słowa”). 
Dowiadujemy się, że w najbliższych dniach 
ustąpi ze swego stanowiska generalny se- 
kretarz BB p. Dolanowski. Stanowisko jego 
s objąć obecny starosta w Białymstoku p. 
iedłecki. 

Ks. Janusz Radziwiłł 
WARSZAWA. 16.5. (tel. wł. „Słowa”). 

Janusz ks. Radziwiłł odłożył swój powrót do 
kraju i przybędzie do Warszawy dopiero 
okoo połowy czerwca rb. 

Nieprawdziwe wiadomości a od- 
wołaniu ćwiczeń rezerwistów 
WARSZAWA. 16. 5. (tel. wl. „Slowa“). 

W prasie warszawskiej ukazały się wiado- 
mości o odwołaniu ćwiczeń wojskowych 
szeregowych rezerwy rzekomo ze względu 
na kanieczność oszczędności budżetowych. 
Wobec tego, że wiadomości te mogą wpro- 
wadzić w błąd i 'wywołać zamęt, Minister- 
stwo Spraw Wojskowych komnikuje, że są 
one nieprawdziwe i że rozkaz Ministra Spraw 
Wojskowych o powołaniu rezerwistów sze- 
regowych i oficerów na ćwiczenia został już 
przez Marszałka Piłsudskiego podpisany i 
za kilka dni ogłoszony na murach 
wszystkich miast polskich. 

Zasiłki dla bezrobofnych hędą 
podniesione o 10 proc. 

Na wczorajszem posiedzeniu Za- 
rządu Głównego Funduszu Bezrobo- 
cia uchwalono wystąpić do Ministra 
Pracy w sprawie podwyższenia zasił- 
ków dla bezrobotnych o 10 proc. Jak 
się dowiadujemy, Zarząd Funduszu 
uchwalił jednocześnie wniosek o ob- 
niżenie składek również o 10 proc. 

Zmian w szfabie KOP. nie hędzie 
WARSZAWA. 16. 5. (tel. wł. „Słowa”). 

W dniu dzisiejszym cały sztab Korpusu О- 
chrony Pogrargicza, pozostający па urlopie 
od zwolnienia gen. Minkiewicza, został po- 
wołańy do pracy. Narazie żadne dalsze zmia- 
ny w personelu sztabowym KOP'u nie bę- 
dą dokonywane. 

Pierwszą wycieczka z Amtryki 
> ma PWK. 

WARSZAWA. 16. 5. (tel. wl. „Siowa“). 
Z całego szeregu wycieczek Polaków amery- 
kańskich, które zapowiedziały swój przyjazd 
do Polski w związku z wystawa poznańską, 
przybywa jako pierwsza z kolei'w dniu 23 
bm z Chicago do Gdyni, okrętem „Polonia“ 
wycieczką Zjednoczenia rzymsko - katolic- 
kiego, w składzie około 600 osób. Oprócz 
Poznania i Gdyni wycieczka zwiedzi: War- 
szawę, Częstochowę, Katowice, Kraków, Za- 
kopane i Lwów. W dniu 3 czerwca przyby- 
wa z New - Yorku do Gdyni druga wyciecz- 
ka, a mianowicie 1000 członków Związku 
Narodowego Polskiego w Ameryce. 

— ? 

Urzędowy komunikai 0 zamach na 
„ prof. Wofdemaraga 
Z Kowna donoszą: Policja krymi- 

nalna opublikowała nastąpujący ko- 
munikat: 

Dochodzenie policyjne ustaliło, iż 
wieczorem 6 maja w chwili gdy 
premier, jego żona, pasierb i dwaj 
adjutanci podjechali na aucie do ogro- 
du miejskiego i udali się w kierunku 
teatru, wślad za nimi poszły trzy o- 
soby w cywilnem ubraniu. W  odle- 
głości 15—20 kroków od teatru, 
mężczyzna, który szedł pośrodku tyl- 
niej grupy (jak się następnie wyjaś- 
niło, był to Wosylius), znajdując się 
na odległości jednego metra od kpt. 
Gudinasa, wystrzelił doń w 'potylicę. 
Następnie oddał jeszcze jeden strzał 
i zranił kpt. Wirbickasa. 

Nastąpiła krótka przerwa, poczem 
znów rozległy się strzały, Wosylus 
stał już po lewej stronie twarzą do 
teatru. Strzelał on w dalszym ciągu 
do kpt. Wirbickasa, lecz chybił. Jak 
przypomina kpt. Wirbickas, widocznie 
rewolwer Wosyliusa zepsuł się. Na- | 
stępnie wszyscy trzej wybiegli z pra- 
wej strony teatru z ogrodu i pobiegli 
po ulicy Kiejstuta, przyczem jeden z 
nich skierował się w jedną stronę, 
dwaj inni—w drugą. Jak ustalono, 
dwoma innymi byli stud. Andrzej Bu- 
łota i stud. Gudialis. 

Wśród aresztowanych jest szereg 
osób, podejrzewanych o to, że umyśl- 
nie siedzieli w ogrodzie miejskim 
i wywoływali panikę, aby dać mož- 
ność ucieczki zamachowcom. 

Dochodzenie w spawie zamacha na 
Premjera Woldemaraca 

Jak podaje „Litauische Rundschau“, 
zaaresztowany w związku Z zamachem na 

Premjera Woldemarasa student Wosylius 
wciąż jeszcze znajduje się pod opieką le- 
karską w szpitalu. Stau jego «jest całkiem 
normalny, wobec czego przystąpiono do 

przesłuchiwania. Odpowiedzi Wosyliusa są 
zawsze dobrze obmyślane i zawsze wymi- 
jające. Złożyć zeznania, jak zaznaczył on 

podczas ostatniego badania, zamierza tyl- 
ko przed sądem. Nawet ostrzeżenia, iż od 
zeznań jego zależy los zaaresztowanych 
jego kolegów, nie może go wytrącić z rów- 
nowagi. Zazwyczaj, gdy mu się o kolegach 
nadmienia, odpowiada: Postępujcie z nim 

tak, jak gdyby mnie w istocie nie było. 
Inni aresztowani! również uchylają się 

od odpowiedzi na skierowane do nich za- 
pytania, lub dają odpowiedzi wymijające. 
Policja jednak na podstawie rozmaitych 
danych przekonana jest, iż zaaresztowani 
są istotnymi zamachowcami. 

Dokoła aresztów wśród studentów 
Z Kowna donoszą:  Onegdaj zostało 

zwolnionych z aresztu 13 zaaresztowanych 
studentów atejtininków, 5 z nich zapropo- 
nowano, ” by opuścili Kowno i zamieszkali 
na miejscu swego stąłego pobytu. 

Napad na pismo socjaldemokratów 
W Telszach 

Z Kowna donoszą: Jak informują pis- 
ma, w Telszach dokonano napadu na re- 
dakcję pisma socjal-demokratów „Žemaj- 
tis“. W lokalu redakcji wybito wszystkie 

Armono ps 
Z Kowna donoszą: Policja ;polityczna 

aresztowała w  Marjampolu b. posła na 
sejm z partji „Darbo Federacji" Piotra Ra- 
dzewicza, którego pod eskortą policji 
przywiozła do Kowna. 

„Kongres przyjaźni narodów" : 
5 czerwca odbędzie się w Królewcu na- 

rada „Wszechświatowego związku utrwa- 

ienia przyjaźni między narodami zapomocą 
religii”. W naradzie wezmą udział członko- 
wie związku z Czechosłowacji, Polski, Łot- 
wy i innych krajów. Tematem obrad będzie 
kwestją, jaką drogą przy pomocy kościoła 
można osiągnąć polepszenie stosunków mię- 
dzy Polską a Litwą. 

Pierwszy wyrok Śmierci W kowień- 
skim sądzie okręgowym 

Onegdaj Sad Okręgowy skazał na śmierć 
przez rozstrzelanie Kazimierza Szpakauskasa 
24 lat, rodem z Bobt, Wyrok śmierci został 

wydany za to, iż 21 grudnia 1928 r. zamor- 
dował on w cełach zysku żonę sąsiada Jó- 
zeię Pawłowiczową i jej matkę Petronelę 
Walulisową, przyczem zrabował 1.600 lit. 

pieczeństwo zewnętrzne. Niebezpie- 
czeństwo militarne wzrasta zawsze 

proporcjonalnie do wzrostu bogactw. 

Ażeby więc kapitał międzynarodowy 

miał gwarancje, że wojska przyszłego 

lwana Groźnego nie wtargną do Ry- 
gi i Inflant, potrzeba ażeby polityka 
zewnętrzna Łotwy potrafiła je zasza- 

chować siłą i ilościowo—równorzęd- 

ną. Rabunek jest zawsze jednym z 

fundamentów historji, bezwzględu na 

to, czy jęst wykonywany przez straż 

celną, czy przez wojska napastnicze, 

Hegemonja ekonomiczna jest przed- 

pokojem hegemonji politycznej. Soli- 

darność państw wyrosłych z 1918-go 

roku i odszukanie przez każde z nich 

swojej własnej indywidualnej drogi 

ekonomicznej — oto dwie najlepsze 
rekojmie bezpieczeństwa i rozkwitu. 

K. Leczycki. 

- cznie funkcjonować 
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We Księgarnia 
DĄBROWICA (Polezie) 
DUKSZTY — Bufet 

Szeptyckiego — A. Łaszuk NIEŚWIEŻ — ul. 
kolejowy. 
-wa „Lot”, 
— Księgarnia K, Malinowskiege, 

GRODNO — Księgarnia T-wa и STOLPCE — HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, ST. ŚWIĘCIANY 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy $. Mwierzyński, WILE, 

ep „Jednošė“ 
ŁIDA — ul. Suwalska i3, S. Mateeki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia Y-wa „Rush”, 

N. ŚWIĘCIANY — Koięgamia T ь — jęgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 

„PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
"POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolnej. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega, 

kiosk St. Michalskiego. aż 

ia T-wa „Ruch“. 
— ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
W AWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

nadeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

RAŁIZEJCOWAW YW" TWIRNCENI. 
| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmienia ne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Obrady rzeczoznawców reparacyjnych 
Dyskusja nad wnioskami niemieckiemi 

BERLIN. 17.5. (PAT). Korespondent paryski „Berliner Tageblatt“ 
stwierdza, že punktem centralnym dyskusji pomiędzy rzeczoznawcami wie- 
rzycielskimi było żądanie niemieckie, by dla połowy tej części rat niemieckich 
która korzystać ma z ochrony przyznana była nietylko ochrona transferowa, 
lecz także ochrona przed niebezpieczeństwem zbyt wysokiego obciążenia 
gospodarki niemieckiej. Jedną z dalszych kwestyj, stanowiących przedmiot 
dyskusji, jest kwestja sum należnych wierzycielom oljanckim od państw suk- 
cesyjnych na podstawie traktatów pokojowych. Delegacja niemiecka wysu- 

nęła żądanie, 'aby sumy te użyte zostały na wyrównanie długów aljanckich 
wobec Stanów Zjednoczonych i by w ten sposób zobowiązania niemieckie 
zostały zmniejszone. 

Zatrzeżenia D-ra Schachta 
PARYŻ. 17.5. Podczas dyskusji nad projektem raportu dr. Schacht wysunął nastę- 

pujące ы 
1) możliwość dwuletniego morator, dla. warunkowej części rocznych. 2) klauzule ochronne, adnie Nddn па восі\и:!‚апе ые rady Między- 

ję banku spłat na ls Pe. EE płatniczej. 
w Na aisiais a lujących finansowych i gospodarczych utworzonych 

jak się zdaje dr. Schacht zamierza wznowić dyskusję nad sprawą zniesienia gwaran- 
cyj niemieckich obligacyj] kolejowych. W dniu jutrzejszym rzeczoznhw, istw wierzy- 

deki będą szczegółowo zastrzeżenia niemieckie. ATA : В: 

Projekt raportu rzeczoznawców 
BERLIN. 17.5. (PAT). Biuro Wolifa podaje za „Мабп“ strzeskczenie projektu 

rzeczoznawców, podnosząc, że jądrem tego są zastrzeżenia. 
Czynnikiem właściwym do badania zdolności itniczej Niemiec ma być komitet 

doradczy planowanego Banku mi przewiduje jniesienie arga- 
nów kontrolujących, stworzonych przez kdo Davesa, z KR gdy nowy isystem za» 

jednakże pozostawia koleje Rzeszy jako towarzystwo niezależne, 
którem państwa wierzycielskie byłyby reprezentawane. 
B Raport kończy się rozw. ooh natury żę: mówiącemi o znaczeniu i wartoś- 
uregulowania problemu reparacyjnego i. daje raz, nadziei, że przy, bdpowiednim 

traktowaniu obywateli niemieckich, Rzesza niemiecka znajdzie (odpowied nie źródła po- 
mocnicze, które pozwolą jej wypełnić zobowiązania. В MARA „W piśmie do Younga, jak to streszcza „Matin*, Schacht oświadcza w imieniu. Nie- 
miec zgodę na cyfry, zaproponowane przez Younga w dniu 6 maja, t. zn. wyraża zgodę 
na raty roczne w przeciętnej wysokości 2.050.000.000 mk. zł. przez lat 37 i na raty ro- 
czne równowartościowe ratom miedzyaljanckim na rzecz Ameryki na dalsze 21 lat. 

Dalej podaje biuro Wolffa za „Matin”, że w celu rozwiązania trudności zapropo- 
nowany zostanie Eon powrót do klucza podziałowego, ustalonego w Spaa, coby oznaczało dla Francji średnią przeciętną rat rocznych około 1 miljarda franków, 
zamiast prezwidzianych poprzednio 1 miljarda 100 miljorów. 

Wydalenie korespondenta sowieckiej 
< 2 Berlina 

„ BERLIN, 17 V. PAT. „Vossische Ztg.“ i „Berliner Tageblatt“ donoszą, iż pre- 
zydent policji berlińskiej uzyskał decyzję, wydalającą z Niemiec korespondenta ber- 
lińskiego, moskiewskiej „Prawdy*. Prezydent policji motywuje to zarządzenie tem, że 
korespondent „Prawdy* miał w czasie zaburzeń majowych nadać do Moskwy skan- 
daliczne sprawozdanie,—a zwłąszcza—jak donoszą te dzienniki — miał ów korespon- 
dent zająć stanowisko opozycyjne przeciwko zachowaniu się policji berlińskiej i miał 
się jakoby mieszać w wewnętrzne sprawy Rzeszy niemieckiej. Korespondent „Prawdy“ 
zgłosił zażalenie przeciwko temu zarządzeniu. 

Bagaż p. Siressemana na czerwcową Sesję bigi. 
BERLIN. 17. V. PAT. „Vossische Ztg." donosi, że delegacja niemiec- 

ka na czerwcową sesję Rady Ligi wyjedzie do Madrytu pod przewodni- 
ctwem ministra Stresemana już 2 czerwca. 

Dziennik zapowiada, że poza zasadniczą kwestją mniejszościową,Rada 
Ligi Narodów będzie się musiała obecnie zająć skargami, dotyczącemi 
wydarzeń górnośląskich, 

Skargi te złożone zostały zarówno ze strony niemieckiej, jak i ze 
strony polskiej. W ostatnich dniach miała nadejść — jak donosi Jdziennik 
— do Sekretarjatu Ligi skarga z powodu wydarzeń opolskich. Skargi nie- 
mieckie dotyczą przeważnie szkolnictwa oraz takich Spraw, jak naprzy- 
kład sprawa Ulitza, które przez Radę zostały zdecydowane, ale z załatwie- 
niem których — zdaniem dziennika — rząd polski zwleka. 

Areszfowanie 14 obywateli polskich w bignicy 
BERLIN, 17. V. PAT. Biuro Wolfa donosi z Lignicy, że policja kry- 

minalna aresztowała w czasie obławy 14 obywateli polskich, którzy bez 
paszportów przybyli automobilem z Bytomia. Aresztowani mają pochodzić 
— jak się okazało — z Katowic, a przedostali się przez granicę polsko- 
niemiecką koło Bytomia. 

Biuro Wolfia podaje, że według pogłosek wszyscy aresztowani mają 
mieć na sumieniu jakieś sprawki karne. 

Utworzenie ambasad w Rzymie 1 Warszawie 
RZYM, 17. V. PAT. Prasa tutejsza wita z żywem zadowoleniem 

utworzenie ambasad w Rzymie i w Warszawie, podkreślając, iż Polska 
stanowi pomost, pomiędzy Wschodem i Zachodem i posiada pierwszorzęd- 
ne znaczenie dla pokoju europejskiego. 

iPomoe finansowa dla Prus Wschodnich 
BERLIN, 17. V. PAT. Reichstag na posiedzeniu dzisiejszem " uchwalił 

w drugiem i trzeciem czytaniu projekt ustawy o pomocy finansowej dla 
Prus Wschodnich. — Przeciwko ustawie głosowali tylko komuniści. 

Nowa rewolucja w Ghinach 
w przededniu zaciętych walk 

w 

„Prawdy” 

WIEDEŃ. 17.5.(PAT). Prasa wiedeńska donosi z Szanghaju, że Chiny znajdują się 
w przededniu wielkiego powstania przeciwko. gen. Czang-Kai-Szekowi. (Gen. Heu-King- 
Ton zerwał już jawnie z rządem narodowym i proklamował niezawisły rząd z siedzibą 
w Swaton. Przyłączył się do niego również marszałek Feng-ju-Hsing i potajemnie skon- 
centrował w Honan około 20 tysięcy żołnierzy którzy gotowi są 'do walki z gen. Czang- 
Kai-Szekiem. 

Trzęsienie ziemi w Czechosłowacji 
PRAGA. 17.5, Pat. W okolicach Hebu 'powtarzają się od paru dni wstrzą- 

Śnienia ziemi. Wczoraj około południa twstrząśnienia te wzmogły się tak da- 
lece, że słychać było podziemny huk, zaś różne przedmioty od silnych wstrzą- 
sów spadały na podłogę. 

Plaga szarańczy w Bucharze i Turkiestanie 
MOSKWA. 17. 5. W południowych okolicach Buchary i Turkiestanu pojawiły 

się nieprzejrzane chmury szarańczy, które suną trzema kolumnami z południa na północ 
względnie z południowego wschodu na północny - zachód. Liczebność szarańczy nie 
da się określić nawet w przybliżeniu. Tak olbrzymich mas szarańczy nie notowano tu EB 
ani w bieżącem ani w ubiegłem stuleciu. 

P, W. K. 
Otwarcie wysfawy rządowej 
POZNAŃ. 17. 5. (PAT). Dziś o 

godzinie 11 dokonał Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej otwarcia wystawy 
rządowej w wielkim gmachu uniwer- 
syteckim przy ul. Grunwaldskiej. W 
hallu gmachu powitał Pana Prezydenta 
komisarz rządowy do Spraw Wystawy 
Powszechnej p. minister Bertoni. Na- 
stępnie Pan Prezydent rozpoczął szcze 
gółowe zwiedzanie wystawy rządowej 
i oglądał umieszczone w gmachu ek- 
sponaty wszystkich niemal Ministerstw 
Panu Prezydentowi towarzyszyli о- 
prócz min. Bertoniego między innćmi 
minister spraw zagranicznych Zaleski, 
pracy i opieki społecznej Prystor, re- 
form rolnych Staniewicz, poczt i tele- 
rafów Boerner, robót publicznych Mo- 
raczewski, oświaty Czerwiński, pierw- 
szy wicemin. spraw wojskowych gen. 
Konarzewski oraz grono wyższych tr 
rzędników miejscowych władz  pań- 
stwowych z p. woj. Dunin - Borkow- 
skim na czele. Po zwiedzeniu wystawy 
rządowej Pan Prezydent udał się wraz 
z otoczeniem na tereny Powszechnej 
Wystawy Krajowej i zwiedził kilka 
dalszych pawilonów: poczem powrócił 
do Zamku. 

Pobyt Prezydenfa Rzeczypospoli- 
fej w Poznaniu | 

POZNAŃ. 175. (PAT) Po zwie- 
dzeniu wystawy rządowej Pan Prezy- 
'dent Rzeczypospolitej przeszedł do pa- 
«wilonu Banku Polskiego, u którego 
'wrot powitał go prezes Banku dr. Wró 
'blewski i dyrektor Mieczkowski. Na- 
stępnie. Pan, Prezydent udał się do pa- 
wilonu Ministerstwa _ Komunikacji, 
gdzie powitany został przed wejściem 
hymnem narodowym, odegranym przez 
orkiestrę kolejową. Dalej przeszedł do 
sąsiedniego pailonu —. Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów —- gdzie mieści się 
oprócz wystawy tego resortu urząd po- 
cztowo - telegraficzny Poznań — Wy- 
stawa. W pawilonie tym Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej zwrócił szcze- 
gólną uwagę na urządzenia telewizyjne 
nadawcze i odbiorcze, i na prośbę mi- 
nistra Boernera, wszedł do kamery 
gdzie dokonana zdjęcia Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej, które następnie 
fultograficznie przesłano — м świat. 
Zwiedzeniem tego pawilonu Pan Pre- 
zydent zakończył dzisiejsze zwiedzanie 
wystawy rządowej. 

Po godzinie 3-ej po poł. Pan Pre- 
zydent w towarzystwie małżonki odje- 
chał autem na nowozbudowany hippo- 
drom, położony na błoniach Grunwa|- 
dzkich, gdzie w dniu dzisiejszym rozpo 
częły się zawody hippiczne z udziałem 
licznych jeźdców polskich wojskowych 
i cywilnych oraz ekip rumuńskiej, ame- 
rykańskiej i węgierskiej. Reszta jeź- 
dców polskich z płk. Rómlem na czele, 
oraz ekipa włoska przybędą w dniu 
jutrzejszym. Wpobliżu hippodromu P. 
Prezydent Rzeczypospolitej przesiadł 
się do oczekującego go powozu i przy 
dźwiękach hymnu narodowego wjechał 
na hippodrom, gdzie powitał go komi- 
tet wraz z członkami jury. Następnie 
Pan Prezydent zajął miejsce w przygo- 
towanej dla niego laży, na której ró- 
wnocześnie zatknięta sztandar Pana 
Prezydenta. 

W loży tej oczekiwał już P. Prezy- 
denta JE ks. prymas kard. Hlond, po- 
zatem zajęli tam miejsca minister rol- 
nictwa Niezabytowski, minister poczt 
i telegrafów inż. Boemer, wiceminister 
spraw wojskowych gen. Konarzewski, 
dowódca O. K. gen. Dzierżanowski i 
t.d. W chwilę potem nastąpiło przed- 
stawienie Panu Prezydentowi ekip, bio 

rących udział w zawodach. Przewodni- 
czący komisji hippicznej złożył Panu 
Prezydentowi raport, poczem orkiestra 

odegrała kolejno hymny państwowe: 
rumuński, amerykański, węgierski i pol. 
ski. Z ekipy polskiej przedstawiły się 
Panu Prezydentowi również panie, bio- 
rące udział w zawodach. Po zawodach 
odjechał Pan Prezydent o godzinie 5-ej 
po południu na Zamek, żegnany dzwię- 
kami hymnu narodowego i okrzykami: 
„Niech żyje!” 

Konkursy: hippiczne w Poznaniu 
POZNAŃ. 17.5. (PAT). Dziś rozpoczęły 

się w Poznaniu wielkie międzynarodowe za- 
wódy hippiczne. Konkurs otwarcia, zaczęty 
dzisiaj, rozegrany będzie jutro. Rozegrano 
konkurs o nagrodę Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, w obecności Pana Prezydenta. W kon- 
kursie tym brały udział ekipy amerykańska, 
rumuńska, polska i jeden zawodnik węgier- 
ski. Zwyciężył kpt. Andrei (Rumunja) na 
koniu „Arta” z 6 i pół punktami karnemi. 
Miejsca następne zajęli jeźdźcy polscy. 
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RAJOWE 
  

Iwie po katastrofie pożaru 
OBRAZ STRAT. TRANSPORTY ŻYWNOŚCIOWE DLA POGORZELCÓW. 

BRAK STRAŻY OGNIOWEJ. 

NOWOGRÓDEK. 17.5. (tel. wł. „Słowa'*). Dalsze obliczenia wyka- 

zały że w czasie pożaru w Iwiu padło oliarą 344 domy, 386 zabudowań go- 
ych, rodzin poszkodowanych na skutek pożaru jest 378, bez dachu 

pozostało 1813 osób dogosłych i 742 dzieci. W czasie pożaru zmarł niejaki 

Kagan i jedno dziecko. 
Z Nowogródka i z Lidy w dalszym ciągu odeszły: transporty żywności 

dła pogorizelców. Nie zawodzi również 
kierownik fifmy „Swierk* p. Patek oliarował 1000 @. 
szych ofiar. 

ofiarność prywatna, a między innymi 
z zapowiedzią dal- 

W uzupełnieniu podajemy, że przyczyną rozszerzenia się pożaru między 

innemi był fakt opóźnienia prbybycia straży lidzkiej, która na skutek karygod: 

nego wprost stanowiska władz kolejowych wyjechała z półtora głodzianem 

opóznieniem, niezrozumiałym jest również powód dla którego nnie przybyły 

do pożaru pomimo, iż były zaałańmowane lidzkie straże kolejowa i wojskowa, 
szczególnie ta ostatnia posiadająca motopompę. 

- Pomijając już przyczynę powstania pożaru i to jak zwykle nieostroż- 

ność, zaznaczamy, iż pożar zamienił się w katastrofę tylko dłatego, że miej- 

'scowa straż pożarna nie posiadała odpowiednich narzędzi i nie była należycie 
' zorganizowaną i że gdy chodziło o kupno 
te miasteczko, jak Iwie nie zdobyło się 

wozu z rekwizytami, to tak boga- 
na 1000 zł. — pomimo apeli ii nawo- 

ływań. Brak studzień ułatwił drogę pożarowi, zaś brak dobrze: zorganizowa- 
"nej straży nie pozwolił na prowadzenie 
"dość była zupełnie zdezorjenttowaną 
"tacie nic nie uratowano. Winno to być 

płanpiwego ratunku, wobec czego lu- 
i każdy ratował na swą rękę a w reżzul 
przestrogą dla innych miejscowpści. 

„Jak się dowiadujemy miarodajne władze podają do odznacyeń 4 strażaków 

"z ochotniczej lidzkiej straży. 

W obronie gajowych 

"Wdzięczny jestem Redakcji „Słowa” za 
"umieszczenie cennych artykułów p. J. Hopki, 
-który zdobył się na cywiłną odwagę, poru- 
-szając „sprawy leśne". 

| — Zę swej strony dorzucam tu kilka uwag, 
"dla dobra ogólnej sprawy: | 
› Podczas wieloletnieį pracy w dziale Ie- 
-śnym zauważyłem, że gajowi są traktowa- 
„ni przez swych zwierzchników - jako jacyś 
„niewolnicy. Dyscyplina w stosunku do nich 
jest większa od wojskowej. A już skandalem 
wprost, za co ktoś winien ponieść surową 
'karę, jest używanie gajowych do ciągłych 
posyłek. To też widuje się. ich często z lista- 
„mi 'od leśniczego do nadleśniczego i odwro- 
tnie, gdzie na odpowiedź czekają niekiedy 
-do 12-ej w nocy! (od południa). W dniu: 
takim zrobi gajowy niekiedy ponad 50 klm.! 
Używa się ich także do polowań, co należy 
«do surowych przekroczeń. A jeśli w dodatku 
ZA ktoś na polowanie z Dyrekcji La- 

sów Państwowych, mo... to już łatwo się 
-domyśleć o mustrze tych nędzarzy. 

Zdarza :się też przyjazd na polowanie 
„kogoś z Ministerstwa, wówczas dzieje się 
prawdziwa szopka. Ludziom tym każe się 
zgłaszać chociażby w największe mrozy w 
przepisowym mundurze, gdzie już w wojsku 
"stosowane są ulgi. O tem zresztą możnaby 
„powiedzieć znacznie więcej. 

. Następnie gajowych używa się do wy- 
<szukiwania i pilnowania robotników -podczas 
sadzenia łasów (co trwa niekiedy do. 2-ch 
miesięcy), do wyznaczania działek, do stró- 
żowania lasów na wypadek pożaru, do pil- 
nowania materjału podczas budowy gajówek 
i leśniczówek i t. d. Często też wzywani są 
na sądy, słowem, jak widzimy, z. gajowych 
robi się gończych, sługi, stróżów i t. d. it. d. 

A jakiż rezultat z tego wszystkiego? O, 
-bardzo, a bardzo dla nich smutny. Gajowi są 
„bowiem odpowiedzialni całkowicie za las, a 
wrazie nie wylegitymowania się, z kilku cho- 
ciażby pni — gajowy płaci za nie ze skro- 
minej swe pensji. Jeśli zaś ilość tych pni jest 
"większa, wówczas gajowych tych ściga pro- 
kurator!, jako defraudantów. : 

Na miłość Boską, wglądnijmy nareszcie 
w te anormalne stosunki leśne! Nie pozwólł- 
my, by w wieku XX, w Niepodległej naszej 
Ojczyźnie znęcano się na niższym funkcjo- 
narjuszu państwowym! 

Jakżeż można winić tych ludzi, skoro 
są nieprawnie odrywani stale od swych naj- 
cięższych obowiązków! Czyżby w myśl 
przysłowia: stolarz zawinił a ślusarza po- 
wiesili? Czyżby, czyżby?... 

Zaiste, że wśród tak licznej rzeszy ga- 
jowych znajdzie się kilku  niesumiennych, 
'łecz tych nikt nie broni. Na niesumiennych 
kilku natrafimy w każdym zawodzie. Cho- 
dzi tu o cały ogół, rażąco krzywdzonych. 

Często ludność chcąc zemścić się na 

  

gajowym za protokuły czyni różne doniesie- 
nia, ba.. wskazuje nawet pnie (które sama 
zdefraudowała) leśniczemu, czy nadleśnicze- 
mu byle tylko pozbyć się „wroga*! 

Wówczas władze przystępują z całą 5и- 
rowością i bezwzględnością dó śledztwa i 
karzą często Bogu ducha winnego gajowe- 
"go! Weżmy np. tegoroczną, niebywało ostrą 
zimę. Czyż gajowy, mając niekiedy dwuty- . 
sięczno-hektarową działkę do pilnowania, bę- 
dąc przytem stałe władzę odrywany 
może pełnić służbę do tego stopnia, by na " 
wiosnę nie pokazały się skradzione przez 
ludność pnie? Absurdy panowie, absurdy! 

Rychłego uzdrowienia więc zabagnio- 
nych stosunków w leśnictwie — czekamy! 

Aa Eks-leśniczy. 

ŚWIĘCIANY. 
— 16 maja 1929 roku. Odbyła się tutaj 

kwesta uliczna zorganizowana przez Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Dochód w 
sumie 86 zł, przeznaczono na przedszkole. 

w 

"W tymże dniu odbyło się przedstawienie i 
zabawa dziecięca „Powitanie wiosny“ na 
podwórzu seminarjum nauczycielskiego. Do- 

chód w kwocie 25 złotych przeznaczono na 

przedszkołe. 

BRASŁAW. 

— Konkursy rolnicze. Odbyło się w Ko- 
zianach, gminy bohińskiej zebranie człon- 
ków koła Młodzieży Wiejskiej w sprawie 
przystąpienia do konkursów rolniczych orga- 
nizowanych w roku bieżącym z inicjatywy 
powiatowego komitetu przysposobienia rol- 
niczego. Obecnych było około 30 osób. 
Agronom powiatowy p. Trabszo Eljasz wy- 
głosił odczyt o prowadzeniu poletek kónkur- 
sowych. : 

— Zebranie kółka rolniczego. W dniu 
9 b. m. odbyło się zebranie Kółka Rolnicze- 
go w Kozianach przy udziale około 60 osób, 
na którem agronom p. Trabszo Eljasz wy- 
głosił odczyt o organizacji gospodarstw 
wiejskich, p. Szostakowski instruktor hodo- 
wli — odczyt o hodowli krów mlecznych i 
p. Wysłouch nauczyciel szkoły rolniczej w 
Opsie o uprawie roli. Założono przytem ko- 
łekcję pokazową z nawozami sztucznymi. 

BARANOWICZE 

— P. Konrad Mackiewicz burmistrzem 
Baranowicz. 15 b. m. o godz. 19,30 odby- 
ło się posiedzenie Rady Miejskiej, na którem 
dokonano wyboru burmistrza. Większością 
głosów wybrany został p. Konrad Mackie- 
wicz, zastępcą burmistrza inż. Winnikow, ła- 
winikami pp. Fózef Pieńkowski i dr. Mojżesz 
Jasinowski. Natemże posiedzeniu ustalono 

pobory dla zarządu miasta, które będą wyno- 

sić: dla burmistrza według VII kat., dla za- 
stępcy według VIII i dla ławników według 
IX-er płac irzędniczych. 
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WRAŻENIA LITERA 
Brazylję odkryli w roku 1500-nym 

dwaj znakomici żeglarze portugalscy: 

Pedro Alvarez Cabral i Pinzon, brat 

tego Pinzona, który wiecznie utrzymy” 

wał, że nie Kolumb lecz on odkrył 

Amerykę, w co sporo ludzi dotąd wie- 

rzy... 
A pierwotna Brazylji była Te- 

"ra de Vera Cruz albo Tera de Santa 
Cruz — z czego wziął asumpt p. Je- 

rzy Ostrowski utalentowany powie- 

ściopisarz („Chorągiew na dachu” , 

  

Zmniejszony więcej niż do połowy 

= "R. nowi z cyklu 
„Kościoły Wileniskie“. 

„Obok życia”, Sztandar na maszcie") 

do zatytułowania swojej, świeżo wy- 

danej u Gebethnera i Wolffa, książki o 

"Brazylji:: „Ziemia Świętego 
Krzyža“ 

Niech będzie i tak. Zawsze pikan- 
tniej jest niewiedzieć narazie o co cho- 
dzi autorowi. Bo, komu z nas momen- 
 talnie przyjdzie do głowy. ta archaicz- 

ma, zapomniana, starodawna nazwa 

  

pując 

CKO- ARTYSTYCZNE. 
Brazylji? Bywa, że nawet o miej nikt 
w życiu nie słyszał. 

Lecz mniejsza o kokieteryjną pre- 
tensjonalność w tytule — gdy rzetelne 
bogactwo w przysłowiowej szkatule! 
Przedni zaś w niej klejnot: prawda. 
Prawdę, szczerą prawdę mówi nam o 
Brazylji, o panujących w niej obecnych 
stosunkach, o roli tam i stanowisku 
naszej, polskiej emigracji (mamy tam 
osiadłych na stałe do 150.000 naszych 
rodaków, głównie w stanie Parana) 

a przedewszystkiem o widokach, 
jakie mieć może Polak decydujący się 
szukać szczęścia i karjery w tej dale- 
kiej zamorskiej krainie. 

Nie są to żadne „impresje' prze” 
lotnego turysty, które nam p. Ostrow* 
ski daje. Pojechał do Brazylji zoba- 
czyć, co się tam dzieje na własne oczy, 
niedowierzając — słusznie! — polskim 
książkom o Brazylji, zawsze tendencją 
tą lub ową zabarwionym. Przestudjo- 
wał to, o co mu chodziło, sumiennie— 
i napisał sam książkę, względnie nie* 
dużą (niespełna 200 stronic) ozdobio- 
ną setką ilustracyj — książkę bardzo 

pożywną dla umysłu, pięknie i zajmu- 

jąco napisaną, bez frazesów i malo- 

wniczych opisów, rzeczową, a prze- 

dewszystkiem — zdrową. Nic niema 

dla człowieka zdrowszego — nad 

Prawdę! 
Więc najpierw uprzytomnijmy So- 

bie, że Brazylja liczy w przybliżeniu 
pół dziewiąta miljona kwadr. kilo- 
metrów obszaru, czyli, że jest 25 razy 
większa niż Polska. Ludności zaś 
mniej więcej > co w Polsce, może 
nawet mniej, bo statystyki brazylij- 
skie nic nie warte. Miejsce tedy 
dla Polaka zawsze się w Brazylji znaj- 
dzie... ale — 

Ale posłuchajmy, 
Ostrowski. 

Kiedy Brazylja była jeszcze kolo- 
nją portugalską podzielono ją na 12 

co pisze p. 

SŁOWO 

Niefortunny lot „Zeppelina“ 
WALENCJA. 17.5. (PAT). Po przełocie rad Waleneją 

ę gdyż motory praw. 
sterowca drogą radjotelegraficzną prosiła © 

lądowania sterowca, lecz gwałtowny wiatr i : 
iowo - wschodnim z szybkością około 30 klm. na godzinę. Stacja radjotelegra- 

przestał posuwać się 

ś przy. ania 

przestały dzialač. 

pędził sterowiec w kierunku 

iczna garnizonu Walencji usiłowała napróżno «awiązać łączność ze sterowcem. Za- 

wiadomiono niezwłocznie o prośbie załogi sterowca ministerstwo lotnictwa i spraw we- 
wnętrznych, naradzając się nad niezbędnemi lami, celem uatwienia łądowania. 
Pułki lotuicze rejonu Walencji zostały zaalarmowane i wysłały po kilka oddziałów na 

miejsce prawdopodobnego I: 
lecia nad Saillans o 40 klm. 

ia sterowca. O godzinie 15. min. 45 sterowiec prize- 
od Wałeńcji. Lądowanie jest bardzo utrudnione, gdyż ste- 

rowiec krąży na miejscu, nie mogąc się oprzeć wiatrowi. Od godziny 16 min. 5 od za- 
żad Е 

logi sterowca nie lej wiadomości. 
BERLIN. 17.5. (PAT). Zakłady w Friedrichshauien otńzymały następujący radjo- 

telegram od sterowca „Zeppelin“: „Znajdujemy się w odległości 80 mil na południe 

od ujścia Rodanu. Możemy posuwać się tyłko bardzo wolno". Znajdujący się na po- 

kładzie sterowca dent „Vossische Żtg.* przysłał radjodepeszę, zawiadamiającą, 
iż wśród pasażerów „Zeppelina* panuje silne przygnębinie. 

Francja udzieliła pozwolenia na przelot powrotny 
PARYŻ. 17.5. (PAT). Kierowca „Zej eppelina" kpt. Eckener zwrócił się do yninister- 

stwa lotnictwa o zezwolenie na powrotny przelot nad terytorjum Francji. Ministerstwo 

wyraziło na to swą zgodę. 
TULON, 17 V. FAT. O godz. 20 m. 35 „Zeppelin* wylądował na lotnisku 

pod Tulonem. Dyrekcja towarzystwa „Zeppelin* przesłała francuskiemu mini- 
sterstwu lotnictwa depeszę z wyrazami wdzięczności. 

NA URLOP 
zabierz ze sobą książeczkę NA 

P. K. O. 
W każdym urzędzie pocztewym możesz podjąć lub wpłacić pieniądze 

bez względu na miejsce wystawienia książeczki. S602—€ 
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staleczny czas _ Decydująca chwila! 
  

„| Nie zwlekajciel 
в 

‘ | Dnia 23 maja roku bieżącego rozpoczyna się 
Obywntele! już ciągnienie |-ej klasy 19-tej Polskiej 

i Państwowyj: *Loterji Klasowej, 

/_ której główna wygrana wynosi © 
"ZŁ, J50.000 

a co drugi los stanowczo wygrywa! 
Największa i najszczęśliwsza Kolektura Polskiej . 

. Państwowej Loterji Klasowej 

« M. Minkowski 
Wilno, Niemiecka 45, 

| P. K. O. 80.928. 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40. Telefon 296 35. P.K.O. 3553 

Uszczęśliwia już tysiące graczy, 
Bowiem posiada zawsze szczęśliwe losy!!! 

Ciągnienie 28-g0 maja! 

sterowiec „Grai Zeppelin* 
Załoga 

jowanie garnizonu Walencji celem 

frośba konia 
Jakkolwiek należy: unikać wszel- 

kiej przesadniej czułostkowości w sto- 
sunku do zwierząt, faktem jest, że ma- 
my zobowiązania względem tych na- 
szych wiernych towarzyszy. Zaniedby- 
wać te zobowiązania, to okazać całą 
niskość charakteru, zadającego  nie- 
sprawiedliwe cierpienia tym, co się nie 
mogą skarżyć. | 

Niedługo ma nastąpić otwarcie wy- 
stawy, poświęconej staraniom, jakie 
winniśmy zwierzętom. Będzie ona bar- 
dzo pouczająca. 

Dajemy ścisłą opiekę i staranie ma- 
szynie, któraby bez tego stanęła, a 
odmówilibyśmy ich dzielnemu zwierzę- 
ciu, bo ostatecznie może się bez tego 
obyć? 

Człowiek, który wie, co to ciężka 
praca i ma poczucie godności własnej, 
zawsze odczytuje wdzięczność dla 
„tych stworzeń, co mu w życiu poma- 

A kani ki merykanie szeroko stosują propa- 
gandę hasła: | „Bądžmy Gb "Bla 
zwierząt"! W stajniach miejskich w 
New-Yorku policja rozwiesiła afisze z 
apelem koni do publiczności. Oto jak 
brzmią niektóre zwroty tej odezwy. 

Do ciebie mój panie zwracam tę 
prośbę.. Karm mię i daj mi pić. Gdy 
praca się skończy, daj mi schronienie 
„czyste, suche i zabezpieczone od nie- 
„pogody. ; 
| Mów do mnie, bogłos twój jest'czę- 
"sto bardziej skuteczny, niźli bat i wę- 
dzidło. Głaskaj mię często, aby mię 
nauczyć pracy chętnej... ' OWA 

Wreszcie, mój dobry panie, kiedy 
starość uczyni mię bezużytecznym, nie 
skazuj mię na śmierć głodową albo z 
bólu pod razami okrutn ego woźnicy. 

wa mię sam, nie dając mi cierpieć, 
a Bóg ci policzy tę zasługę. \ 

Wybacz mię, błagam, że zwracam 
się do ciebie z tą pokorną prośbą w 
imieniu Tego, Który się marodził w 
stajence". : ? 

Czy podobny tekst nie powinien 
również znaleźć miejsca na naszych 
murach, miast wielu niepotrzebnych 
ogłoszeń? Biedne zwierzęta. Wieleż 
to przepisów ikulinarnych uczy sztuki 
powolnego, wyrafinowanego zabijania 
niektórych stwotżeń domowych w tym 
tylko celu, by mięso ich, delikatniejsze   Telefon 14-11. 

Czas jest drogi] 

  

  KUPUJĄC U NAS 1]4 losu | 
za 10—zł. 

1]2 losu 
za 20—zł. za 40—zł.   HEH   

111 105и | 

  

    
można się łatwo wzbogacić, żyćgw dostatku i dobrobycie bez 

' trosk codziennych... A więc pocóż zwlekać? 

Śpieszcie zatem czemprędzej do najszczęśliwszej 

kolsktmy R. Minkomskie0o 
Wilno, Niemiecka 35 

gdzie szczęście stale sprzyja graczom. 
Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po wpłaceniu 

należności na nasze konto P. K. O. 

jakoby wskutek tych tortur bardziej 
się podobało podniebieniom bezmyśl- 
nych smakoszów! Czy nie jest zbro- 
dnią pozbywanie się psów, tych wier- 
nych przyjaciół naszego życia, przez 
pozostawianie ich w miejscach umyśl- 
nie oddalonych, tak aby pomimo wę- 
chu i szalonych, rozpaczliwych poszu- 
kiwań — nie mogły trafić do nas z 
powrotem? Co je czeka? Klatka hycla 
lub okrutna wiwisekcja, a w każdym 
razie głód, chłód i nierzadkie kopnię- 
cie. A katowanie lub nadmierne obcią- 
żanie koni, jakże mało interesuje do- 
tąd przeciętnego przechodnia! 

Istnieje pewna historyjka, którą 
niejeden z nas rozkoszował się w dzie- 
ciństwie. 

Pewien człowiek bardzo bogaty 
założył schronisko, gdzie przyjmowa- 
no wszystkich nieszczęśliwców i bez- 
domnych. Potrzebowali tylko pocią- 
gnąć za sznur od dzwonka przy wej- 
ściu, aby zaraz otwierały się przed 
nimi wrota tego raju ziemskiego. 

Otóż pewnego jesiennego wieczo- 
ra, nieszczęśliwy, ślepy koń, wygna- 
ny przez swych panów, błądził samo-     

  

dziedzicznych kapitanij pobrzeż- 
nych, wgłąb zaś lądu każdy „kapitan* 
miał prawo do takiego obszaru — ja- 
ki zdobędzie. Do dziś dnia istnieje 
wielki kontrast między „pobrzeżem'* 
a „interiorem* kraju. Stan Parana, 
zwłaszcza jego stolica Kurytyba, to 
główny teren. emigracji polskiej! Po- 
lacy stanowią tam 10 proc. ogółu lu- 
dności. Emigrację polską znajdziemy 
i w pasie nadmorskim i w głębi kraju, 
w  „interjorzeć. Przeważnie w 
głębi kraju. W pasie nadmorskim ist- 
nieje jedna tylko kołonja polska. Te- 
dy należy mieć na uwadze, że Polaka 

Sacharyna niszczy zdrowie — cukier 

sacharynę—nabywasz chorobę, kupując 

  

je napraw 
cukier — nabywasz 

ju i wreszcie życie towarzyskie są do- 
meną jedynie Brazyljan, Niemców, 
Włochów i Syryjczyków. Nawet ca- 
boclo, czyli mieszkaniec głębokiego 
wnętrza kraju, lasów dziewiczych 
przewyższa polskiego kolonistę jakąś 
jakby grandezzą pozostałą w spadku 
po starej cywilizacji śródziemnomor- 
skiej, importowanej do Brazylji przed 
czterema wiekami. Nasza emigracja do 
Brazylji była i jest prawie czysto wło- 
šcianska.... 

I dobrze jest, że tak jest. Choć 
dzięki temu Brazyljanie wyobrażają 
sobie Polskę (sądząc po jej wychodź- 

  

Drzeworyt W. Skoczylasa. 

pragnącego żyć z pracy rąk własnych 
w Brazylji czeka przedewszystkiem: 
ciężka praca, wymagająca i niema- 
łej energji i niemałej wytrzymałości. 
Nie jesteśmy my w Brazylji — pisze 
p. Ostrowski — jakąś warstwą cywi- 
lizujących półdzikich i czarnych auto- 
chtonów lecz w pewnej mierze jesteś- 

"my właśnie warstwą najniższą. Brazy- 
ljanin nazywa Polaka — wołem robo- 
czym. Wielkie obszary ziemne, handel, 
przemysł, wolne zawody, rządy w kra- 

a 

į 

twie) jako kraj stojący na dość niskim 
poziomie kultury. Ale — co p. Ostrow- 

mocno podkreśla — w Brazylji 
niema miejsca i pracy dla polskich in- 
ski 

teligentów. 
Żywioł inteligencki bez określone- 

go, produkcyjnego fachu, który w Eu- 
ropie, „jakoś gdzieś się przyczepia”, 
nie może w Brazylji liczyć na znale- 
zienie pracy. Emigrant nieznający ję- 
zyka a do pracy fizycznej i w dodatku 
marnie opłacanej, nie wdrożony, niema 

tnie po mieście. Wyczerpany, umiera- 
*, z głodu, zamurowany w wiecznej 

‚ swych ślepych oczu, podnosił 

ia. 
zdrowie i siły do pracy. 

co robić w Brazylji. Nawet zawady 
zwane wolnemi są dla niego niemożli- 
we do praktykowania z racji chyba 
tylko wyjątkowego nostryfikowania 
europejskiego dyplomu. O urzędzie 
niema ca marzyć. Jedynie inteligent, 
który ma nieco grosza i decyduje się 
na życie kolonisty, może się gdzieś 
zaczepić. Jakie takie szanse na powo- 
dzenie w Brazylji ma: emigrant—rol- 
nik, dobry rzemieślnik (obaj z zapa- 
sem gotówki) lub wreszcie kupiec ale 
też ze sporym kapitałem... na którego 
stratę ewentualną musi być jednak 
przygotowany. 

, Miasta brazylijskie marny naogół 
wiodą żywot. Plantacje kawy, na któ- 
re tak wielkie pokładano nadzieje, 
wyjałowiwszy grunt, zamierają. A 
niech no się zdarzy ostrzejsza posu- 
cha! Do ruiny kraju przyczynia się 
bezpamiętna dewastacja lasów przez , 
chciwych doraźnego zysku handlarzy. 
Wszyscy rąbią, nikt nie sadzi. Rolni- 
ctwa nie może się rozwijać z racji 
wprost fantastycznego klimatu, niedo- 
stateczności i drożyzny komunikacji, 
brak organizacji rynku i t. p. Możliwo- 

"ści handlu z Polską — nikte. Napot- 
kałby zresztą na potężną konkurencję 
kapitałów niemieckich, od dawna w 
Brazylji „zasiedziałych'. Może chyba 
cement polski mógłby do Brazylji zna- 
leźć drogę i to jeszcze po rozwinięciu 
dużej akcji przygotowawczej. 

Emigracja niemiecka i włoska silne 
są i wpływowe. Niemcy mają w swem 
ręku wielkie sklepy i fabryki; Anglicy 
linje kolejowe, zakłady elektryczne i 
banki. Brazyljanie też o sobie nie za” 
pominają, w dodatku patrząc zgóry na 
element napływowy polski. Co dla nas, 
Polaków, pozostaje? 

Pomimo to w konkluzji swoich 
wcale szczegółowych wywodów, po- 
partych mnóstwem informacyj, docho- 
dzi p. Ostrowski do wniosku (str. 86), 
że kolonista polski, a zwłaszcza jego 
synowie, mogą się czuć w Brazylji 

I Й 

chwilami głowę, jakby w poszukiwa- 
niu jakiegoś opatrzościowego  żłobu. 
Znalazł się bezwiednie przed schroni- 
skiem: i poczuł na głowie dotknięcie 
czegoś zwisającego. Może jaka gałąż? \ 
Zgłodniałe zwierzę pochwyciło ją w 
w zęby. Był to sznur oddzwonka — i 
po chwili na jego odgłos otworzyły 
się wrota. Koń poszedł naprzód. I ja- 
ko wykolejeńca życiowego przyjęto go 
da schroniska. Otoczony staraniem 
zakończył życie w suchej, ciepłej 

stajni. ” 

Trudno, nie można wymagać reali- 
zacji tej powiastki. Leży ona, niestety, 
w dziedzinie fantazji, i nie możemy 
tworzyć przytułków dla starych koni, 
podczas gdy tyle nędzy ludzkiej wy- 
ciąga o to ręce. Ale czybyśmy nie mo- 
gli ulżyć w inny sposób naszym „bra” 
ciom zwierzętom”, roztaczając nad 
niemi opiekę, dając stosowne pożywie- 
nie i mieszkanie — a zwłaszcza ukró- 
cając barbarzyńskie postępowanie z 
temi męczennikami, co się nie brofiią 
i nie poskarżą? L 

PRZEBÓJ PARYŻA 

SAKYA-- 
I2/MOUNI 

DERFUMY 
i DUDRY 

Les Parf de 

„ Sprzedaż w drogerii 

I. PRUŻAN, Mickiewicza 15. || 
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słomk. i filc. lekkie nadeszły. 

"E. MIESZKOWSKI 
Mickiewicza 22. 

  

Czopki he- 6 z kogutkie 
aids „Varito) izuwają, Bl, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zniniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składyne. aptecz 
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užywa codziennie kremu 

FASCINATA 

wcale miežle. Mają tam trzy plusy: 
klimat łagodny, uprawę roli nie trudną, 
bo prymitywną i zupełnie możliwe na- 
bycie ziemi na własność i utrzymywa- 
nie się z niej w jakim takim dobroby- 
cie. 

Trzeba się oczywiście tylko pogo- 
dzić z nieuniknionym faktem, że wy- 
narodowienie się naszej emigracji bra- 
zylijskiej musi pierwej lub później na- 
stąpić. Jak zresztą wszelkich innych 
naszych emigracyj — dopóki w łas- 
nych, państwowych kolonij Rzecz- 
pospolita Polska mieć nie będzie. 

Pomimo wielkiej rozmaitości pier- 

  

    

Zmniejszona reprodukcja stalorytu z 
roku mniej więcej 1850-go (kościół 
św. Jana od strony podwórza uniwer- 
syteckiego). Takiemi stalorytami, zna- 
komicie wykonanemi i odbitemi, ozda- 
biano— papier listowy, którego ćwiart- 
ki stanowią dziś rzadkość pamiątkową. 

wiastków etnicznych wśród ludności 
Brazylji, wytwarza się już powo 
brazylijski typ narodowy*) za= 

*) Bardzo zajmująco opisuje p. Ostrow- 
ski charakter tego powstającego narodu, 

wcale sympatyczny, ciekawy, o wybitnych 
cechach, dla nas egzotycznych, to znowuż 
zbliżonych... do polskich właściwości naro- 
dowych; bardzo zajmująco opisuje życie    



„Manai rabunkowy na ulicy Zygmuntowskiej 
|" Napastnicy wrzucili 

wczorajszej znowu miał 

swą ofiarę do Wilji | 
„miejsce napad rabunkowy, dokonany 

śródmietcie przez nieznanych sprawców na osobie przybyłego do Wilna w 

T osobistych Mikołaja Sokołowskiego lat 32, zamieszkałego stale w 
olastetzka Krasne powiatu Święciańskiego. 

Około godziny 12 w nocy; gdy Sokołowski : przechodził ulicą Zygmun- 
towską, w pobliżu uliczki Bogusławskiego, z ciemności wyłoniło się dwóch 
osobników, którzy rzucili się na wystraszonego i nieprzygotowanego na napad 

przechodnia. Jeden z napastników wykręcił Sokołowskiemu momentalnie ręce, 
drugi zaś trzymanym w ręku nożem zadał mu cios w szyję. 
się chwiać na Borac napastnicy przeszukali mu 

o się 200 złotych. Następnie ciężko rannego Sokoło 
i widząc, że ten począł tonąć szybko zbiegli. 

którym znajdowa. 
baadyci wrzucili do Wilji 
iowski mimo uplywającej krwi miał jeszcze na tyle Siły, 

Gdy ranny począł 
Kledseń 1 zabrali ortfel, w 

owskiego 
Soko- 

że wydostał się na 

__.brzeg i dowlókł się do najbliższego posterunku policji. zowiadamiając go o 
napadzie. Rannego w stanie bardzo 
Jakóba. 

ciężkim ulokowano w szpitalu św. 

Z zeznań, przez niego złożonych, wynika, że padł on ofiarą opryszków 

SE go zaobserwowali już poprzednio. Bądąc w pobliżu zielonego mostu 

o Soko. wski wstąpił do jednej z piwiarń, gdzie po wypiciu butelki piwa wy- 

mienił banknot 100 złotowy. W tym czasie przy sąsiednim stoliku, siedziało 

dwóch osobników, którzy, gdy Sokołowski opuścił piwiarnię udali się za nim 

wślad. Oni to, gdy Sokołowski skierował się na ulicę Zygmuntowską w poszuki- 

waniu nociegu dobrawszy odpowiedni moment, gdy nikogo w pobliżu nie było, 

dokonali na niego napadu. Poszukiwania za sprawcami napadu trwają. 
Podając przebieg napadu nie możemy powstrzymać 

uwag za odnośnych władz. Od 

muntowska stała się miejscem zbiórek 
h się w pobliżu osiadłych tam od niedawna 

ark „kl Eadze policyjne z ulicy Mostowej i sąsiednich. Oni to właśnie ny, 

się od 7 
paru miesięcy spokojna ulica Łyg- 

różnych mętów społecznych, kręcą- 
:domów schadzek wyeksmitowa- 

wszczynają stale bójki i awantury niepokojąc stale mieszkańców, a wieczorem 

uniemożliwiając wprost przejście ulicą. W ten sposób ulica Zygmuntowska za- 

traca swój charakter, jako miejsce spacerowe i staje się jedynie terenem bó- 

jek awantur a ostatnio napadów. Sądzimy, że policja potrafi wzmocnić bezpie- 
czefistwo na tej ulicy, 
ne zlikwidowanie m ejsc podejrzanych i 

które warunkuje się w pierwszym rzędzie przez zupeł- 
domów ERO 

  

KRONIKA 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
1 Meteorologji U. S. B. 
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Ciśnienie.. |. ' 
średnie w m. | e 

Temperatura | 
„średnia |. | 

Opad za do- 
' 

bę w mm. | 

3 # 

  

- : 199 

7 

m Północnowscho ri. 

Uwagi: dość pogodnie, pizel, burza. 
deszcz. 
Minimum za dobę '-1 

Maximum na dobę 
Tendencja barometryczna: spad:k ciśnienia. 

i *  URZĘDOWA 
Marsz. Piłsudski przyjął honorowe 0- 

bywieistwo miast kresowych. Na ręce p. 
wojówody wileńskiego Wł. Raczkiewicza na- 

szło z Sekretarjatu osobistego Ministra 
„a aw Wojskowych Pana Marszałka Piłsud- 

iego pismo z dnja 10 bm. z zawiadomie- 
niem, iż Pan Marszałek przyjął do wiadó- 
mości uchwały miast: Podbrodzia, Smorgoń, 
i Postaw oraz gmin Lebiedziew i Chocień- 
<zyce o nadanie Mu honorowych obywa- 
żelstw i prosi p. wojewodę o podziękowanie 
wymienionym miastom i gminom w Jego 
imieniu. 

MIEJSKA 
— W sprawie kredytów budowlanych. 

W związku z nieuregulowaniem kredytów 
na rozbudowę miast, m. Wilno wystąpiło do 

y rozbudowy z prośbą o zwołanie nad- 
z zinczo posiedzenia Rady w celu ure- 
gulowania powyższej sprawy. 

— Z Komitetu rozbudowy m. Wilna. Na 
gi posiedzeniu Komitetu rozbudowy 

„ \Уйла przyznano Magistratowi požyczkę 
wj wysokości 80000 zł. na budowę szkoły 

eszechnej na Antokolu. Pozatem załat- 
„wiono szereg podań Oo udzielenie pożyczek 
ma drobne remonty. 

— Kolonje letnie. Z dniem 1 lipca Magi- 
strat uruchamia w folwarku miejskim Małe 
Leoniszki kolonje łetnie dla 250 dzieci szkół 

   

1 Powszechnych. 
; Na cel mogą być używane po- 
życzki 2 afstwowego Tunduszu budowla- 
nego. Min. spraw wewnętrznych zwróciło 
uwagę miagistratów, względnie komitetów 
rozbudowy, że pożyczki z Państwowego 

funduszu budowlanego winny być używane 
wyłącznie tylko na sfinansowanie budowy do, 
mów mieszkalnych. Zatem niedopuszczainą 
rzeczą jest przyznawanie pożyczek na bu- 
dowę pensjonatów, hoteli,sdomów dla uzdro- 
wieńców, domów wypoczynkowych i tp 
oraz gmachów na pomieszczenie szkół i u- 
rzędów bez względu na to, że w ten spo- 
sób zostanie zwolniona pewna ilość. łokali 
mieszkalnych, zajmowanych przez te insty- 
tucje w innych budynkach. 

— Pomoc m. Iwje. Magistrat 
na wczorajszem posiedzeniu wyasygnował 

5000 zł. na pogorzelców m. Iwje. 

. SAMORZĄDOWA. 
ysiężenie sołtysów. W dniu 13 

i 14 bm. odbyło się zaprzysiężenie sołtysów 
urzędujących ma terenie powiatu Święciań- 
skiego. Zaprzysiężenie odbyło się w dwóch 
grupach: w Hoduciszkach i Święcianach. 

SZKOLNA. 
— Dyrekcja Prywatn. Seminarjum Nau- 

cz o żeń: о PP. Benedyktynek w 
Nieówieżi podaje do wiadomości zaintere- 
sowanym, że egzaminy wstępne na I i II 
kurs odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca 
r. b. i w 2-gim terminie w dach 29 i 30 
sierpnia r. b. Podania wcześniej należy wno- 
sić, zaopatrzone w następujące załączniki: 

1) metrykę chrztu, 2) świadectwo szkol- 
ne z ostatniego półrocza, 3) Świadectwo 
zdrowia i powtórnego szczepienia ospy, 4) 
własnoręcznie napisany życiorys z foto- 

grafją. | 
Przy Seminarjum istnieje internat dla 

uczenic, Dyrekcja. 

, AKADEMICKA. 
— Uzdrowisko akademickie w Nowiczach 

Wbrew wszelkim przewidywaniom  tegoro- 
czny wypoczynkowy sezon letni urządzony 
zostanie przez Bratnią Pomoc Pol. Młodz. 
Akadem. USB na starem i zasłużonem miej- 
scu, jakiem jest maj. Nowicze. Opinja aka- 
demicka fakt powyższy przyjmie z zadowo- 
leniem, ponieważ  Nowicze, są gwarancją 
prawdziwie miłego, beztroskiego i zdrowe- 
go wypoczyT nku po całorocznej pracy. Sezon 
rozpocznie się w połowie czerwca rb i trwać 
będzie do końca września rb. Koszta utrzy- 
mania nie będą zbytnio odbiegały od zeszło- 
rocznych. Zarząd Bratniej Pomocy wkłada 
dużo starania, by ostatni sezon w Nowiczach 
wypadł jaknajlepiej. Sekretarjat Bratniej Po- 
mocy (ul, Wielką 24) stworzył już listy dla 
zapisujących się kuracjuszy. 

POCZTOWA. 
— Pocztową Kasa Oszczędności P. K. O. 

przypomina wyjeżdżającym na letniska, że 
bez wzgłędu na miejsce wystawienia ksią- 
żeczki oszczędnościowej P. K. O. można w 
każdym urzędzie pocztowym na terenie ca- 
łego kraju podejmować lub wpłacać na nią 

pieniądze. . 

+ W tych wypadkach „zainteresowani 

sruwo 

służby | telefonicznej. 
"W agencji pocztowej Mieżany (w pow. bra- 
„sławskim) zaprowadzona została, począw= 
Szy od'dnia 8 maja rb. służba telegraficzna 
i A об 

нр У przenosząc 
na letnisko? Wobec zbliżającego się sezonu. 
letniskowego aktualną stała się sprawa prze 
niesienia odbiorników z miasta na wieś. W 
celu poinformowania czytelników jak w ra- 
zie takich przenosin należy postąpić, żeby 
nie narazić się na kary zdołaliśmy dowie- 
dzieć się że zasadniczo każdy radjoabona- 
ment ma prawo przenieść swą radjostację 
odbiorczą na pewien krótki okres czasu, a 
więc i na sezon letniskowy do innej miejsco- 
wości. Takie czasowe przeniesienie stacji nie 
wymaga zmiany. upoważnienia o ile abona- 
ment uiszcza nadaleabonament w urzędzie 
pocztowym, w którym jest zarejestrowany. 
W razie gdy abonent przestaje korzystać z 
radjoodbiornika winien poza powiadomieniem 
o tem właściwego urzędu pocztowego, cał- 
kowicie usunąć antenę tak zewnętrzną jak 
i wewnętrzną oraz zdementować instalację 
odbiorczą. Pozatem zwracamy uwagę osób 
które się wyrejestrowują, że nie wystarcza 
odłączyć odbiornik i ewentualnie przeciąć dru 
ty lecz należy w zupełności usunąć całą in- 
stalację. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— 0 zwiększenie kredytów na zatru- 
dnienie ch. Magistrat: zwrócił się 
do Min. Pracy i Opieki Społecznej z prośbą 
o zwiększenie kredytów na zatrudnienie bez- 
robotnych z 20000 do 40000 zł. miesięcznie. 

— Legitymacje we. Znaczna 
ilość osób korzysta z pomocy nie tylko wy- 
działu opieki społecznej Magistratu, lecz 0- 
„trzymuje, zapomogi z urzędu wojewódzkiego 

i rozmajtych instytucyj społeczno - dobro- 
czynnych. Wobec tego, że trudno jest stwier 
dzić, gdzie i ile zapomogi otrzymuje posz- 
czególny petent, Magistrat postanowił wpro- 
wadzić legitymacje zapomogowe, w których - 
byłyby notowańe wszełkiego rodzaju udzie- 
lone danej osobie zapomogi. 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. 
Według danych P. U. P. P. obecnie ogólna 
liczba bezrobotnych wynosi 4027 osób, . w 
tem 2926 mężczyzn i 1191 kobiet. W po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem liczba bez- 
robótnych zmniejszyła się o 161 osobę, 
na ca. wpłynęło zapoczątkowanie rob t 
sezonos ych. 

— Baczność wyjeżdżający do Francji. 
Osoby, które zamierzają wyjechać do 
Francji na pracę do poprzednich swych ‚ 
pracodawców, bardzo często mają trudno- 
ści bezpośredniego wyrobienia kontraktów. 

mogą 
zgłaszać się do P. U. P. P., który ułatwi 

e ŻAŁOBNA. 
— Nabożeństwo za duszę śp. Świackiego. 

Wczoraj rano w kaplicy sw. Kazimierza w 
Bazylice odbyło się nabożeństwo żałobne 
za duszę znacza w początkach bież mies. 
na Pomorzu śp. Karola Swiackiego, znanego 
ziemianina i niestrudzonego działacza $ро- 
łecznego w Mińszczyźnie. Na nabożeństwie 
był obecny wojewoda Wileński. 

tę procedurę. - 

RÓŻNE . 
— Interwencja Starostwa Grodzkiego w 

sprawie zatargu rabinatu z gminą żydowską. 
Głośny zatarg gminy żydowskiej z rabina- 
tem w sprawie mianowania senatora Rubin- 
sztejna naczelnym rabinem m. Wilna nie 
został dotychczas zlikwidowany.  Zaognia 
sprawę kwestja do kogo należy gospodarka 
cmentarza i domów gminnych które gmina 
chce traktować jako przedsiębiorstwa dające 
dochód wyłącznie gminie. Próby: potozumie= 
nia nie dały pożądanych wyników. Obie 
strony nie chciały iść na żadne kompromi, y. 

Obecnie w tę sprawę wejrzało Starostwo: 
Grodzkie które jako mające  nadzor nad 
wszelkiemi stowarzyszeniami wystosowało 
do gminy żydowskiej pismo z wezwaniem 
przedłożenia do dnia 25 bm. sprawy. usto- 
sunkowania się do wyboru naczelnego rabi- 
na i podanie motywów nieporozumienia wy- 
nikłego z wyboru na te stanowisko 

Rubinsztejna. 
— Osobiste. Powrócił z Warszaw 

jął urzędowanie Prezes Okręgowego 
Ziemskiego p. Łączyński. 

P.O. komendanta wojewódzkiego Policji 
Państwowej w Wilnie nadkomisarz Konopko 
wyjechał w sprawach służbowych do War- 
szawy. 

Wczoraj wyjechał z Wilna do Grodna 
dowódca OK Iił generał Litwinowicz, który 
towarzyszył Marsz. Piłsudskiemu w jego 
podróży do Wilna. 

latne szczepienie ospy. W celu 
zapobieżenia zachorowań. na ospę i u . - 
możliwienia niezamożnym dokonania szcze- 
pień ochronnych miejska sekcja zdrowia 
zadecydowała by szczepienia dokonywali 
lekarze sanitarni bezpłatnie. Szczepienia ospy 
będą się odbywały w pomieszczeniu Pogo- 

i 0b- 
rzędu 

AO AS BA a int TA Ai I TY S OT I RODI IOC S ANT KSI TKO KT, 

barwiony wcale juž wyrazišcie nacjo- 
nalizmem. Gdy pięknego, którego dnia 

od ujść Amazonki do Kurytyby, od 
nadmorskich plantacyj trzciny cukro- 

wej w okolicach Pernambuco aż po 

peruwjańskie Kordyljery rozlegnie się 

hasło „Brazylja dla  Brazyljanów!* 
niech nikogo to w Europie nie — za- 

„dziwi! 
* 

Ww jednym z tomików prześlicznych 
Monograiij Artystycznych, wydawa- 
nych przez Gebethnera i Wolffa, pisze 
mądrze i słusznie St. Woźnicki: 

„W okresie majintensywniejszej 
twórczości naukowej i filozoficznej, dą- 
żącej do ścisłości i jasności. sztuka 
stała s'ę właśnie dziedziną niemal zu- 

pełnie oderwaną od logiki budującego 
się świata". Zagubiono potrzebę osią- 
gnięcia syntezy, zagubiono poczucie 
odpowiedzialności i miary. Nie stopień 
doskonałości był powodem dumy, lecz 
22 ność. Tym, dla których lubowa- 

e się w swych „wyłącznych * wraże- 
niach i odtwarzanie ich nie było rzeczą 

wystarczającą, pozostała tylko nieo- 
kreślorta tęsknota do jasności, do 

- form konkretnych... Oni to właśnie byli 
Pe współczesności. 

.. i do nich zalicza Woźnicki — 
Władysława  Skoczylasa!... Tego 
Skoczylasa, którego: drzeworytom 
przyznaje Woźnicki palmę pierwszeń- 
stwa wśród wszystkich artysty prac 
zarówno malarskich, jak graficznych, 
*a które są przecie, ileź to razy, zaprze- 
«czeniem jeżeli już nie „logiki świata” 

| A(zevmę trznego) to niewątpliwie „jas- 
ści' oraz „form konkretnych. 
Sam przecie Woźnicki pisze a Sko- 

czylasa drzeworytach:  „Przedziwna, 
_ swoista magja jest w tych fascynują- 

  

eczno - ekonomiczne w Brazylji teraż- 
niejszej. Obrazy przyrody i zwierzostanu, 
„sceny myśliwskie i t.p. wdzięcznie dopełnia- 
ją spory zapas wiedzy i doświadczenia, u- 
Vbierany za oceanem przez podróżnika wła- 
dającego Ślicznie piórem.   

cych swą żywotnością uproszcze- 
niach, w zuchwałem synte- 
tyzowaniu zmiennych, ru- 
chliwych form świata”. Wy- 
raźniej powiedziane: Skoczylas styli- 

zuje... jak stylizował swoje „historycz- 
ne' krajobrazy Poussin nagromadza- 
jąc w nich motywy natury heroicznej, 
tworząc amalgamat ścisłości historycz- 
nej i alegorji, szczegółów realistycz- 
nych i szerokiego stylizowania zacie- 
rającego często granicę między peiza- 
żem malowanym z natury a dopełniają- 
cą go kompozycją, mającą pretensję 
do scisłości historycznej. 

Tak też i Woźnicki pisze o drzewo- 
rytach Skoczylasa: „Z falujących kon- 
trastów czerni i białości składają się 
ornamenty 0 potężnym wyrazie 
architektonicznym i geometrycz- 
nej niemal prostocie form*. 

Otoż to właśnie! Oto i mamy raz 
przecie trafioną w sedno samą istotę 
najnowszej, tegoczesnej mody nie- 
tylko w grafice mniej więcej wszech- 
światowej. Chodzi przedewszystkiem o 
najbardziej zbliżoną do... prymity- 
w ów wszelkiego rodzaju: niemal ge- 
ometryczną prostotę form! Przyczem i 
wszelkiego rodzaju . ornamentowanie 
gra niemałą rolę. 

Taki już jest naj- najnowocześniejszy 
gust. Dernier cri w Sztuce. Na- 
zad do... naiwności prymitywów! I — 
wszelki konstrukcjonizm górą! Nie za- 
pominając, broń Boże, o „nastawieniu“ 
całej ideologii, choćby nawet filozofi- 
cznej lub metafizycznej na... zmecha- 
nizowanie wszystkiego, co istnieje we 
wszechświecie, no,.i w samym czło” 
wieku. 

Z tych „założeń'* podstawowych w 
Sztuce teraźniejszej, najnowocześniej- 
szej wyszedł cykl widoków wileńskich, 
ciętych w drzewie przez niepospolicie 
uzdolnionego artystę, p, Romana Jaki- 
mowicza, zatytułowany „Kościoły Wi- 
lenskie“ (Ozdobna teczka z dziesięcio- 
ma widokami). 

Jak z zestawienia, które podajemy, 
widać, są to wileńskie refleksy Sko- 
czylasowych tendencyj i upodobań w 
graiice. W stylizacji nieba przypomni, 
się nam żywo Hoppen ze „Starego 
Wilna”, aczkolwiek Jakimowicz da in- 
nego dąży celu: bynajmniej nie do ar- 
chaizacji swego peizażowego modelu. 
Wpada w nią tylko — mimowoli. 

Ponadto, są wileńskie widoki Ja- 
kimowicza doskonałem wręcz klasycz- 
nem — poglądowem, bardzo sugestyj- 
nem — przeciwstawieństwem graficz- 
nej manjery i mody z przed kilkudzie- 
sięciu lat do mody i maniery teraźniej- 
szej. Wystarczy przypomnieć sobie — 
albo jako próbkę pokazać, co właśnie 
czynimy — dochodzące do najprzedzi- 
wniejszej subtelności staloryty 
dawne, jeszcze z połowy ubiegłego 
stulecia. Nie upatrujmy w nich „wście- 
ktego“ realizmu, niewolniczego „ko- 
pjowania natury* w przeciwieństwie 
do teraźniejszych impresjonizmów i 
indywidualizowań! W dawnych, które 
byśmy jeszcze „staremi'* nie nazwali, 
nie tyle drzeworytach (ba np. drzewo- 
ryty z kompozycyj nawet takiego ultra- 
romantyka jak Gustaw Dorć mają w 
sobie sporo, bardzo sporo — moderni- 
zmu) ile właśnie stalorytach, któremi 
tyle przecudnych edycyj książkowych 
nailustrowano między rokiem 1830 a 
1860-tym,, w owych dawnych, prze- 
subtelnych, delikatnych, wręcz jubi- 
lerskich arcydziełach graficznego kun- 
sztu, ani na włos jeden niema mn iej 
stylu, bajecznie wyiaźnego, a ileż w 
nich artyzmu i poezji... niestety, prze- 
praszam najmocniej, w dawnem, staro- 
zwieckiem rozumieniu! 

Dwa światy. Inne czasy — inne 
gusty. Inni ludzie — inne pieśni. 

CZ. Т: 

Nė, 
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z PRZECHADZEK _ URBANISTYCZNYCH. 

EGHO JEDNEJ „PRZEGHADZKI* 
Wczoraj otrzymałem od jednego z mo- 

ich łaskawych czytelników następujący list: 
Szanowny Panie! 
W środowej „przechadzce* swej 

trząsa się pan nad faktem, że w klatce scho- 
dowej domu przy ul. Ofiarnej Nr. 2 zamiast 
przepisowego spisu lokatorów, znałazł pan 
tablicę orjentacyjną rozmieszczenia urzędów 
wojskowych niemieckich za czasów okupa- 
cji zajmujących wyżej wspomniany dom. 

Wydaje mi się iż sprawa nie jest tak 
znowu bardzo prosta aby ją można było 
wyczerpać poprostu zamalowaniem tablicy. 
Wręcz przeciwnie, mojem zdaniem takie 
skasowanie tablicy, byłoby zniszczeniem pa- 
miątki po ciężkich czasach okupacji. 

Coby pan powiedział, gdyby ktoś zna- 
lazłszy gdzieś w Wilnie, stare dajmy na to, 
napisy szwedzkie, kazał je zamalować. My- 
ślę, że potępiłby pan tego szkodnika. 

Otóż czemu inaczej mamy traktować 
AE napisu niemieckiego w domu przy 

Ofiarnej. Liczy on wprawdzie w tej 
chwili 10—14 lat, ale niemniej jest jednym 
z dokumentów dotyczących historji naszego 
miasta, już nie mówiąc o historji d 

Mówię tedy: raczej konserwować tego 
typu pamiątki, co ta przy Ofiarnej, niż je 
miszczyć i dłatego z intencją pańskiej środo- 
wej przechadzki, intencją zmierzającą do 
wykreślania wspomnieć z pamięci ludzkiej 
zgodzić się nie mogę." 

Nie mogę sz. memu oponentowi odmó- 
wić racji z tego punktu widzenia. Istotnie 
tablica niemiecka w domu przy ul. Ofiarnej 
jest pewnego rodzaju pamiątką historyczną. 
Powstają tylko pytania: 

1. Czy właściciel domu świadom jest 
tego, że w swej posesji posiada pamiątkę 
historyczną i czy odpowiednio ją konser- 
wuje? 

3 2. Czy urząd konserwatorski zarejestro- 
wał iż tablicę z Ofiarnej jako: zabytek? 

3. Czy. policja, która tak pilnie aa 
aby w dniu 4 maja o godz. 9 rano pozosta- 
łe po święcie narodowem chorągwie, jako 
nieaktualne były pozdejmowane z domów, 
traktuje historyczny spis lokatorów z Ofiar- 
nej, jako historyczny, czy też nie? (W pier- 
wszyni bowiem wypadku, . wszystko 

©. by było w porządku, w drugim poli- 
cja w ciągu dziesięciu lat obojętnie obok 
(„nieaktualnych'* spisów lokatorów chodząca, 
dość mierne  wystawialaby Świadectwo 
swej sprężystości). 

W każdym razie skoro kwestja histo- 
ryczności tablicy w domu przy ul. Ofiarnej 
2, została poruszona, należy aby czynniki 

miarodajne nią Się. zajęły i ewentualnie za- 
opinjowały. Mik. 

L a ZZA 

oda codziennie z wyja 
doc, 12 do 1 
słowo - Handlowej. W 

towia у a i 
kiem A as niedzi: 

dniu 13 bm. Bad = posiedzenie Komisji G, 
statutowo - regulaminowej Izby Przemysło- 
wo - Handlowej pod przewodnictwem radcy 
p. Frieda. Po dłuższej dyskusji zaakcepto- 
wano z małemi zmianami statut i regulamin 
obrad plenarnych. W dniu 14 bm. miało 
miejsce posiedzenie Komisji rewizyjnej pod 
przewodnictwem radcy p. Kabacznika. Obra- 
Ba nad przekazaniem przez plenum 

rawozdaniem  rachunkowo - kaso- 
w m. Tymczasowej Komisji Doradczej, któ- 
re jednogłośnie zaakceptowano. W dniu 16 
bm. zebrała się komisja komunikacyjna dla 
ustalenia zakresu działania komisji i opra- 
cowania postulatów przemysłu A handlu w 
„odniesieniu do projektów nowej taryfy ko- 
tejowej, Komisji po RMA radca p. Gór- 
don. Po wysłuchaniu referatu biura Izby 
ómówione zostały postulaty przemysłu drze- 
wnego, mlynarskiego i oleja6rskiego oraz 
handlu żelazem. Postawiono zwrócić się do 
różnych branż, z prośbą o nadsyłanie postu- 
latów z gruntownem uzasadnieniem. Jedno- 
cześnie dowiadujemy się, że na stanowisko 
Dyrektora Izby w myśl jednogłośnego AE 
czenia Zarządu Izby mianowany został inż 
nier Paweł Romocki, poseł na Sejm i były 
minister komunikacji. 

— Konferencja prasowa w sprawie wy- 
cieczek. W dniu wczorajszym z inicjatywy 

wileńskiego „Touring - Clubu* odbyła się 
w sali Banku Gospodarstwa Krajowego pod 
przewodnictwem p. dyrektora  Szwykow- 
skiego konferencja prasowa, poświęcona or- 
ganizacji ruchu turystycznego na terenie wo- 
jewództwa Wileńskiego. Konferencja poprze- 
dzona została referatem p. inż. Łuczkow- 
skiego. 
SĘ nad grobami poległych żoł- 

nierzy. Prowadzone od dłuższego czasu, 
na terenie województwa Wileńskiego refe- 
ratu grobownictwa wojskowego  doprowa- 
dziły do stwierdzenia że cały szereg gro- 
bów poległych żołnierzy pozatem że znaj- 
dują się w miejscach nieodpowiednich są w 
większości w stanie zupełnego zaniedbania. 
W celu zabezpieczenia tych grobów: przed 
zirpełną zagładą referat grobownictwa zdołał 
uzyskać odpowiednie kredyty i obecnie przy- 
stąpił do uporządkowania zaniedbanych gro- 
bów. Po przeprowadzeniu potrzebnych ze- 
stawień okazało się że na terenie wojewódz- 
twa wymagają uporządkowania parę t się- 
cy grobów a mianowicie: w powiecie Bra- 
sławskim — 469, Dziśnieńskim — 263, Po- 
stawskim — 27, święciańskim 1634 i w Wi- 
leńsko - Trockim — 2100. Projektowane jest 
ustawienie nagrobków, krzyży i ogrodzeń. 
Potrzebne prace będą rozpoczęte już w czer+ 
wcu rb. 

— Siostry Misjonarki Najśw. Serca Je- 
zusowego zamieszkałe przy uł. Piłsudskiego 
Nr. 22 obchodzą we czwartek 23 maja uro- 
x. złożenia profesji zakonnej w koście- 

le św. Augustyna przy ul. Sawicz. 
Ceremonje złożenia ślubów zakonnych 

ędą się w obrządku wschodnim o 
9 rano poczem będzie odprawiona liturgja 
wschodnia. 

—- Warsztaty koszykarskie dla ociem- 
niałych. Kosałoligci ad ociemniałymi w 
Wilnie otwiera, przy ul. Antokolskiej 64 war- 
sztaty koszykarskie z bursą dla dorosłych 
ociemniałych w. wieku do lat 30. Wobec te* 
go, że pensjonarjusze tych warsztatów po 
przebyciu dwu lub trzyletniej nauki będą 
mogli zamiast żebraniny utrzymać się Z 
pracy zarobkowej, Magistrat _ postanowił 
skierowywać do tych warsztatów ociemnia- 
łych, przynależnych do gminy m. Wilna za 
opieka po 60 d“. miesięcznie. 

— Zjazd „Maciejówek*. Dnia 19 bm. od- 
będzie się w Wilnie zjazd b. uczenic szko- 4 h 
ły handlowej p. Julji Maciejewiczowej. Ko- 
leżanki, które dotychczas nie otrzymały za- 
proszeń, co objaśnić należy brakiem adre- 
sów, proszone są o zgłaszanie się do kole- 
žanki Jadwigi z Szaniawskich Małowies- 
kiej, Magdaleny 2, Urząd Wojewódzki, po- 
kój Nr. 19 PAT, tel. 6 - 74 celem otrzymania 
zaproszeń. 

— Bezmyślne ogałacanie miasta z drzew 
winno ai Znowu musimy zwrócić uwagę 
odnośnych czynników na stanowisko ogro- 
dnika miejskiego usiłującego ogołocić mia- 
sto z tak naturalnych a potrzebnych ozdób 
jakiemi są drzewa. Chodzi nam o drzewa 
rosnące na placu koło bibljoteki uniwersytec- 
kiej przy placu Napoleona. Placyk ten ogrod- 
nik wiejski chce zamienić na kwietnik, zaś 
drzewa tam rosnące zupełnie zniszczyć. 
Drzewa są zupełnie zdrowe, stoją całkiem 
na uboczu więc urządzeniu kwietnika wcale 
nie przeszkadzają, nie zasłaniają też znikąd 
perspektywy a są naprawdę ozdobą nagich 
i zimnych murów. Sądzimy że zainteresują 
się tą sprawą czynniki miarodajne, które 

nie dopuszczą do tego rodzaju wandalizmu. 

na- - 

godz. go w mundur żołnierza piechoty. 
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pracownik Związku Spėidz. Mlecz. i 

P: 

Lucjan Majewski 
jJajcz. po długich i ciężkich cierpie- 

niach zmarł dnia 17 maja przeżywszy lat 34. 
Eksportacja zwłok z kaplicy szpitala Zakaźnego na Zwierzyńcu na 

cmentarz Św. Św. Piotra i Pawła odbędzie się dziś (w sobotę) o godz. 
3-ej po południu, Nabożeństwo żałobne za spokój duszy zmarłego odbę- 
dzie się w kościele .O. O. Bonifratrów dnia 21 maja o godz, 9-ej rano, 

Związek Spółdzielni Mieczarskich i 2 EE 

0\’ dniu 19 maja, TT A w drugą rocznicę šmierci 

- KRYSI EHRENKREUTZÓWNY 
w kościele św. Jana o godz. 8 i pół rano odbędzie się nabożeństwo, 

o czem zawiadamiają 

Przeciwko bieleniu chai 
W dniu 16 maja o godz. 18-ej 

Коа:ісе i Rodzeństwo, 

wiejskich Wileńszczyzny 
w Wielkiej sali Konferencyjnej Urzędu 

Wojewódzkiego odbyło się kolejne posiedzenie Sekcji Kulturalno-Oświato- 
wej Wojewódzkiego Komitetu Regjonalnego pod przewodnictwem dyr. L. 
Szwykowskiego. Na posiedzeniu był obecny p. wojewoda Raczkiewicz. Na 
porządku dziennym znalazła się sprawa bielenia domów wiejskich nakaza- 
ne ze względów zdrowotnych przez p. ministra spraw wewnętrznych. Spra- 
wę tę zreferował p. Jan Klott, wysuwając szereg zastrzeżeń przeciwko te- 
mu zarządzeniu, które mogłoby zmienić w sposób nie pożądany charakter 
budownictwa wiejskiego na Wileńszczyźnie. 

W wyniku wyczerpującej dyskusji na ten temat Sekcja wyraziła opinję, 
że należałoby dążyć do zmiany odnośnego punktu zarządzenia p. ministra 
w tym kierunku aby władze miejscowe zostały upoważnione do określenia 
środków, które najracjonalniej prowadziłyby do podniesienia stanu sani- 
tacnego i wyglądu estetycznego wsi i miast w województwie  wileńskiem 
przy ae „warunków i 
"scowych. 

charakterystycznych właściwości miej- 

25-610 lecie odzyskania prasy litewskiej 
Dnia 20 maja r. b. w sali „Apollo* (Wilno, ul. Dąbrowskiego Nr 5) 

dla uczczenia 25-cio lecia odzyskania prawa druku litewskiego odbędzie sk 
akademja. Początek .o godzinie 19 min. 30. Wstęp . wolny. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski, Ostatnie występy Marji 
j. Dziś premjera pełnej humoru 

krotochwili francuskiej Henneguina i Vebe- 
ra p.tt „Nie wywi6di jej w pole“ („On ne 
roule: pas Antoinette“) w której M. Gor- 
czyńska ma wyjątkowe pole dla sprezento- 
wania swego pięknego talentu, wrotna 
szybkość komedjowych sytuacyj, rozwija- 
nych z rzadkim kunsztem przez znaną spół- 
kę autorską, a odtwarzanych przez czoło- 
we Siły Teatru Polskiego z M. Gorczyńską 
jako bohaterką krotochwili, tworzy niezmier- 
nie żywe i zabawne widowisko. Sztuka uka- 
że się w reżyserji K. Wyrwicz - Wichrow- 
skiego. Kasa czynna od g. 11 r. w ciągu 
całego dnia. 

Popis taneczny L. Sawinej - Dolskiej. 
Barwny i nadwyraz efektowny program ju- 
trzejszego popisu tanecznego Larysy Sawi- 
nej - Dolskiej, zapowiada między innemi ta- 
niec japoński — Aasza, taniec holenderski— 
Griega, walc sentinientale — Czajkowskiego, 
mazur — Glinki, Pierot i Colombiua — Drigo 

W wykonaniu bierze udział L. Sawina - 
Dolska z zespołem miodocianych uczenic. 
Początek o g. 12 m. 30 pp. Kasa czynna od 
@. 11 — 9 wiecz. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Reduta na Pohulance. „Polka w Ame- 
ryce". Dziś po raz 5-ty — „Polka w Ame- 
ryce* w premjerowej obsadzie z niezrówna- 
nym Fartnerem, wywołującym kaskady 
śmiechu na widowni. Są to ostatnie występy 
znakomitego artysty. 

Początek o godz. 20-е]. 
Bilety wcześniej w Orbisie i od godz. 17 

w Malio teatru. 
Wesoły wieczór Juljana Ejsmonda. 

Na zaproszenie wileńskiego Związku Litera- 
tów przybędzie do Wilna znany i popularny 
poeta, redaktor „Łowca Polskiego“, autor 
znakomitych bajek, poezyj i opowiadań my- 
śliwskich Juljan Ejsmond. We czwartek, dn. 
23 bm. o godz. 8 wiecz wystąpi on na wła- 
snym wieczorze p.t. „Polska na wesoło” i 
odczyta liczne niedrukowane satyry, bajki i 
poezje, pełne ciętego dowcipu i wnikliwej 
obserwacji słabostek ludzkich. Związek Li- 
teratów przeznacza dochód na Fundusz Za- 
pomogowy Literatów Wileńskich. Ponadto 
Ejsmond na Środzie Literackiej dn. 22 bm. 
opowie swoje wrażenia z A po- 
mnika Mickiewicza w Paryżu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

Rzucił się da Wilji Onegdaj wieczorem z 
mostu Zielonego rzucił się do o w celu 
odebrania sobie życia Kazimierz Bielikow- 
ski (Połocka 4). Wypadek w czas zauwa- 
żono i topielca zdołano uratować. Ulokowa- 
no go w szpitalu żydowskim. Powodem tar- 
gnięcia się na życie były ciężkie warunki 
matęrja ine. 

— Zamach samobójczy żołnierza. W lesie 
wpobliżu majątku Kreczowicze gminy ra- 
duńskiej prżejeżdżający chłopi znaleźli. przy 
drodze zwłoki młodego mężczyzny ubrane- 

ak zdoła- 
no ustalić były to zwłoki szeregowca 77 pp. 
Juljana Walukiewicza, który przebywał u ro- 
dziny zamieszkałej w pobliskiej wsi Kiemiej- 
sze na urlopie. Walukiewicz z newyjaśnio- 
nych narazie przyczyn popełnił samobójstwo 
przez wypicie większej do zy karbolu. 

Podrzutek. W bramie domu Nr. 3 
przy ul. Bakszta znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku bkoło 3 tygodni. 

O przemiyt. W mieszkaniu Chany Zale- 
szańskiej (Krupiczny 1) ujawniono tytoń li- 
tewski ułożony w 19 paczek. Przemyt skon- 
fiskowano. 

— Pożar lasu. Wpobliżu Kołtynian koło 
zaścianka Pokretonka z niewyjaśnionych na- 
razie przyczyn spalił się las na przestrzeni 

a. 
— Pożar. Od zaprószenia ognia wybuchł 

pożar w sklepie Izydora Rymkiewicza (Za- 
rzecze 5) Ogień objął materjały łatwopalne 

lecz wczas zauważony został stłumiony. 

— Zatrzymanie przemytu. Na dworcu ko- 
lejowym zatrzymano wczoraj wieczorem Ja- 
kóba Peskesa (Nikodemska 2) przy którym 
ujawniono sacharynę w kryształk. którą Ra 
kes arsiłował wywieźć do Warszawy. Prze- 
myt skonfiskowano. 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 6 przy 
ul. Zamkowej znaleziono podrzutka płci mę+ 
skiej w wieku około 3 tygodni. Ulokowano 
go w przytułku „Dzieciątka EN 

— Ujęcie złodzieja. Po licja ujęła Jana 
Mikarczuka bez stałego miejsca zamieszka- 
nia przy którym znaleziono różne rzeczy po- 
chodzące z kradzieży. 

— Kradzieże. Zofji Godlewskiej (Wiłko- 
ode: 25) Chaja Jeler zam. tamże skradła 

sza! 
Annie Broszko łWerkowska 19) Antoni 

Stankiewicz zam. w Rzeszy skradł 10 złotych 
Obu sprawców, którzy przyznali się do wi- 

ny, ujęto. 

Reforma rolna, 

  

Reforma rolna nie jest rzeczą łatwą, 
zwłaszczą jej dział: komasacja, gdzie w 
wchodzą wszystkie namiętności i antago- 
nizmy sąsiedzkie. Gdy więc przyszło do 
scalania gruntów wsi Żołudki, spokojna 
aotąd wieś zawrzała. Między innemi „TOdzi- 
na Jakóba Borkowskiego obsiała żytem te 
„Sznury* ziemi, które przy rozmierzaniu 
przypadły komu innemu. Nadszedł czas 
żniwa. Zbierać chcieli i ten, co siał, i ten, 
co za właściciela się uważał. Od słów 
przeszło do bójki. Rodzina Borkowskich, 
ziożona z S-ciu osób walczyła mężnie, a 
puszczony silnie kamień przetrąsił prawą 
rękę „eksproprijatorowi“. Za to zasiedli na 
ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym 
Jakób, Antoni, Bolesław, Władysław i 
Marja Borkowscy. Po wysłuchaniu stron i 
świadków sędzia Okulicz w trybie uprosz- 
czonym skazał niefortunnego obrońcę żytą 
na 4 miesiące więzienia, a _ pozostałych 
oskarżonych uniewinnił, 

Spacer w „Cielętniku* 

Późną czerwcową nocą roku zeszłego 
p. Hryniewicz spacerował w „Cielętniku”, л 
Lubit ten zakątek miasta i rad w nim prze- 
bywał latem i zimą. Nagle z za krzaków, 
do których zbliżał się p. Hryniewicz wy- 
skoczyło 5 gentelmanów z laskami w rę- 
kach, a wkrótce  zabrzmiałą komenda: | 
„bij, to ten sam“! Co to mialo znaczyć, 

ani protokuł policyjny, ani przewód Są 
uowy, nie wyjaśniły. Natomiast na p. Hry 
niewicza spadł grad uderzeń, a w pewnym 
momencie uczuł onbolesny cios nożem w 
brzuch. Cios, który lekarz uznał za ciężkie 

. uszkodzenie ciała, gdyż naruszął lewy płat 
wątroby i wewnętrzny wylew krwi. Na 
krzyk napadniętego pośpieszyli z pomocą 
dwaj przechodnie: p.p. Narcyz Zawadzki i 
Aleksander Berdhold. Napastnicy zwrócili 
się z całym a jan przeciwko prod 

bląc ich kijami, przyczem p. Berhold otrzy- 
cios nożem w ramię. 
Jednakże z pomocą nadbiegających lu- 

dzi udało się przytrzymać jednego z na- 
pastników. Był to Tarasiewicz Adam, który 
wczoraj znalazł się na lawie ponar i 
2 krótkiej rozprawie otrzymał 1 rok wię- 

lenia 

| Niespokojna noc. 

P. Stanisław Sipniewski (Garbarska 0 
spał tak twardo, że zupełnie nie słyszał, iż 
ktoś otwiera okno, zdejmuje z wieszaka 
jego jedyne palto—„nie nowe, ale Plenio 
dobre, warte ze 30 zł."—i zapewne gospo- 
darował by jeszcze dłużej, gdyby nie jakieś 
skrzypnięcie Ša które zbudziło siostrę 
p. Sipniewski 

Krzyk na iai światło, skok przez 
okno dwóch rywali do jednego palta— 
„trochę zniszczone, ale zupełnie w dobrym 
stanie"+—ucieczka i pogoń, — to wszystko 
były sekundy, i aczkolwiek Kazimierz Ale- 
ksa nie narzekał „na odciski i „wiał* jak 
wiatr, to jednak obawa utrącenia „zupeł- 
nie jeszcze dobrego" palta, zdęójia | liczbę 
kroków, jaką w takim czasokresie zwykł ro- 
bić p. Sipniewski. A w rezultacie na ul. 
Mostowej uciekający Aleksa wpadł w ręce 
swego prześladowcy. 

Aleksa nie okazał się nowicjuszem w 
swym fachu. Trzy czy czterygyazy karany 
za kradzieże, miał ich za sobą cały szereg, 
nie dziwił się też zbytnio, gdy usłyszał 
wczoraj wyrok: 3 latą domu poprawy i 
m, bezwzględny do uprawomocnienia 

ZA OBRAZĘ FUNKCJON. 
STWOWEGO 2 TYGOD: 

IUSZA PAŃ- 
ARESZTU. 

Wczoraj w tutejszym sądzie pokoju by- 
ła rozpatrywana sprawa niejakiego Lejbowi- 
cza zamieszkałego przy ul. Zamkowej 18 0- 
skarżonego o obrazę urzędnika państwowe- 
go podczas pełnienia przez niego obowią- 
zków służbowych. W miesiącu paźdźierni- 
ku podczas lustracji posesji Nr. 18 przy ul. 
Zamkowej przez komisję sanitarną. Lejbo- 
wicz w nieodpowiedniej formie zwrócił się 
do członka komisji st. prz od. Żochowskiego 
zarzuczając mu stronniczość przy oględzi- 
nach domów. Sprawa ostatecznie oparła się 
o sąd, który postawił Lejbowicza w stan 0- 
skarżenia. Mimo wysiłków obrońcy nieobec- 
nego na rozprawie Lejbowicza został on 
skazany na 2 tygodnie aresztu bez zamiany 
na grzywnę. 

   
   
         



SPORT. 
Wyjazd W.K.S. „Pogoni” do Lidy 

W. K. S. „Pogoń” wyjechała do Lidy 
na dwa towarzyskie mecze piłki nożnej. 
Dziś „Pogoń* zmierzy się z Reprezentacją 
m. Lidy. jutro z 77 p.p. Barwach „Po- 
Oni" wystąpią starzy jej gracze, z Hialic- 
im i Zaborowskim na czele. 

Mecz o mistrzostwo A klasy. 
Dziś o godz. 4 p.p. na boisku Ż.T.G.S: 

„Makabi* odbędą się zawody piłki nożnej 
© miistrzostwo A klasy, między: Ż. A. K. S+ 
1 W. K. S. 85 p.p. strzelców wileńskich: 
Mecz ten zapowiada się bardzo ciekawie. 
Od wygranej jednej lub drugiej drużyny, 
zależy spadnięcie jednej z nich do B klasy. 

Jeszcze o puharze „Slowa“. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że 
dc biegu stanęły następujące drużyny: W. 
K. S. „Pogon“, W. K. S. 3 p. Sap., W. K.S. 
5 p.p. Leg. i A. Z. S. 

ROZGRYWKI © MISTRZOSTWO WIL. 
OKR. GIER SPORTOWYCH 

Zarząd W. O. Z. G. S. przystępuje dn. 15 
b. m, do ustalenia tabeli rozgrywek o mi- 
strzostwo W. O. Z. G. S. (w grupie żeń- 
skiej i męskiej) w piłce koszykowej i siat- 
kowej. 4 

„Rozgrywki w szczypiorniaku piłce poj- 
skiej) i hazenie zostaną przeprowadzone w 
czerwcu b. r. 

W grach będą mogły wziąć udział tylko 
te stowarzyszenia i kluby, które do godz. 
18-ej dn. 15-90 maja wpłacą wpisowe do W. 
O. Z. G. S. w wysokości zł. 5., — zgłoszą na 
pismie udział swoich drużyn ze spisem gra- 
czy i wpłacą po zł. 1, — za udział w grach 
o mistrzostwo W. O. Z. G. S. od każdej dru- 
żyny i konkurencji. 

głoszenia i Se można przesyłać na 
ręce prezesa W. O. Ź. G. $. (W. Pohulan- 
ka 32 m. 2) lub do Okr. Ośrodka W. F. 0 
godz. ł8-ej, dn. 15 b. m. 

ibist do redakcji 
Uprzejmie proszę Szanowną Redakcję 

6 sprostowanie wzmianki, która ukazała 
się w Nr. 111 Dziennika Wileńskiego z dnia 
15 maja. | 

d sę grupa polonofilska składa się z 
członków wybranych z pośród kółek pro- 
wincjonalnych T-wa „Praświety*, które mam 
na Wileńszczyźnie. Panowie zaś wymienie- 
ni we wzmiance nie są członkami tej orga- 
nizacji, gdyż p. Pieszko jest sekretarzem 
w. Białoruskim Instytucie Gospodarki i Kul- 
tury w Wilnie, pp. Szybko i Konopacki, ja- 
ko dziennikarze pracują iw innych piśmach 
„nawet nie białoruskich, a pp. Iwenko i Dy- 
bowski pracowali w T-wie „Chatka Biało- 
ruska” tylko w charakterze buchalterów, 
przyjętych przez b. prezesa T-wa „Chatki* 

p. doincia Pawlukowicza 

* Łączę wyrazy powažania 

  

   

  

RADJO. 
Sobota, dnia 18 maja 1929 r. 

Šį 

ny L. S. G. 16.00 - 16.40: 
gramofonowych. 16.40—17.00: Odczytanie 
programu dziennego, repertuar teatrów i 
kin i chwilka litewska. 17.00 -18.00 Audy- godziny 9 i pół w kancelacji Oddziału Bu- 
cja dla dzieci „Laleczka z Saskiej Porce- 
lany*. 18,00—19,00; Transmisja nabożeń- 
stwa z Ostrej Bramy. 19,10—19,35: Tr. z 
W-wy—„Radjokronika*, 19,35—20.00: Pro- 
gram na tydzień następny, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy. 20.00-: Trans- 
misja z Poznania. „Św. Ludmita“— Orato- 
rjum Antoniego Dworzaka na chóry, sola 
i orkiestrę. Po transmisji komunikaty: 
P. A: T., policyjny, sportowy i inne oraz 
muzyka taneczna z Sali Malinowej hot. 
Bristol. 23.00—01.00: Transmisja z Sa- 
lonu Philipsa w Wilnie, ul. Mickiewicza 23. 
Rewja radjową w wykonaniu amatorów 
wileńskich, oraz zespołu jazz-bandowego. 

Rewja radjowa, 

W sobotę po raz drugi radiosłuchacze 
będą mieli mozność delektowania się lek- 
ką melodją, piosenką nie importowaną z 
Warszawy a z pierwszej ręki, bo wykony- 
waną przez autora „wraz z amatorskim ze- 
społem radjowym. Zespół ten kilkakrotnie 
występował w Teatrze Polskim, zyskując 
sobie wielką popularność. Tym razem pro- 
gram transmitowany będzie z Salonu Phi- 
lipsa, z dodatkiem muzyki lekkiej w wyk. 
Jazz-bandu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 maja 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary | 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85; 124.16. 123,54, 
Kopenhaga 237,63 238,23 237,03 
Budapeszt 158,— 155,90 — 155,— 
Holandja 358,70 — 359,60 — 357,80 

Londyn 43,26, 43,37, 43,15,5 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,87, 34.95, 34.78 
Praga 26,38,5 26.45, 26.32, 

Szwajcarja 171,78, 172.21 171.35, 
Stokholm 238,22 238,82 237,62 
Wiedeń 125,26, 125.57, 124,95, 
Włochy 46,70, 46,82, 46.58, 
Berlin w obr. nieof. 211.66, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 105,50 — 105,75. —105. 
Stabilizacyjna — 92,50. 5 proc. konw. 67. 
5 proc. kolejowa 59.. 6 proc. dolarowa 
84,50 84,75 8 próc. L. Z. Banku Gosp. Kraj. 
i Banku Rolnego, obl. Banku Gosp. Kraj. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 4,5 proc. ziemski 
48,25. 5 proc. warsz. 51.50, S$ proc. warsz. 

  

Spółka Akcyj 

Oddział w 

Teodor Wiernikowski. 

BANK CUKROWNICTWA 
na w Poznaniu 

Warszawie 
| 

ŚKŁAD CUKRU © OILNIE 
ul. Słowackiego 27, w Magazynach Polskiego Lloydu 

Sprzedaż cókru hurtowa i detaliczna, poczynając od 1 worka 
® 
= 
() 

  

  

PRZETARG. 

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgo- 
wa Dyrekcja Robót Publicznych) Ogłasza 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy* piśmienny przetarg ofertowy na wykończe- 
at czasu, hejnał z Wieży Marjąckiej nie rozpoczętej budowy domu 14-0 rodzin- 

w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- nego w Mołodecznie powiatu mołodeczań- 
giczny. 15.10—15.35: Tr. z 'Krakowa Pieś- skiego. Przetarg odbędzie 
ni Maryjne. 15.35—16.00: Kącik artystycz- maja 1929 roku o godzinie 12 w Okręgowej 

Muzyka z płyt Dyrekcji Robót Publicznych w B przy 
ismienne ul. Magdałeny 2 pokój Nr. 78. 

oferty wińne być złożone w tymże dniu do 

dowlanego Dyrekcji pokój Nr. 92 tącznie z 
pokwitowaniem kasy skarbowej na wpłaco- 
ne wadjum przetargowe w wysokości 5% 
zaoferowanej sumy. W ofercie winien być 
podany minimalny termin, w którym firma 
podejmuje się wykonać objętą "niniejszym 
przetargiem robotę. Ogólne warunki przetar- 
gu otrzymać można, jak również i ślepy ko- 
sztorys, w Okręgowej Dyrekcji Robót Pu- 
blicznych w Wilnie pokój Nr. 78 za zwrotem 
kosztów wykonania. Tam również można 
codziennie od godziny 12 do 13 przejrzeć 
ogólne i techniczne warunki wykonania ro- 
bót przez przedsiębiorców, projekt robót, 
projekt umowy oraż ogólne przepisy Min. 
Rob. Publ. o a > które dla oferen- 
ta są obowiązujące. Urząd Wojewódzki za- 
strzega sobie prawo wyboru oferenta uza- 
leżniając to od. fachowych i finansowych 
zdolności przedsiębiorstwa oraz prawo Zre- 
dukowania ilości i robót łub nawet zupełne- 
go ich zaniechania. 

Za wojewodę d a > 

412—VI—?2 zł. 

BOBZEWECCZOZWSA 
OBWIESZCZENIE. 

Pa ństwowy Zarząd Drogowy w Moło- 
decznie ogłasza pisemny przetarg na dosta- 
wę budilcu do budowy mostu przez rzekę 
Uszę w iłości m3 — 213.50. Przetarg odbę- 
dzie się dnia 27 maja 1929 roku o godz. 10. 

Bliższe szczegóły otrzymać  mażna w 
biurze Państwowego Zarządu Drogowego w 
Mołodecznie. ё 

Kierownik  Państwow ego Zarządu 
drogowego (-—) inż:K. Przewłocki. 

  

    

   
     

KRYNIGA 
PIERWSZORZĘDNY PENSJONAT 

„MALOPOLANKA“ 
naprzeciw Domu Zdrojowego. z cen- | 
tralnem ogrzewaniem i wykwintną 
kuchnią od 1 maja otwarty. —0     

| ьв‘нівнп w okolicach Wilna, | 
w_ uroczej miejsco- 

wości, w pobliźu Zielonych jezior, w 
folwarku dogodne pokoje umeblo- 
wane z całodziennem utrzymaniem. 
Las, ogród owocowy, ważywny, do- 
godna komunikacja. Dowiedzieć się: 
GARBARSKA 16 m. 6, od g. 5—7 i 
pół po południu. —0 
    

  

   
  

Wytworny wyglad 

"į przestronnošč 

  

  

się w dniu 28 

ы Dzisi 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

wstrząsnął 
światem: 

FILMU. 

BURZĄ md AZJ 
cznej. Mistrzowska realizacja: genjalnego, głośnego reżysera W. 

Czas trwania realizacji filmu 2 lata. 
Na taki film wyczekuje się całemi latami! Każdy zobaczyć musił 

UWĄGAI Celem odniesienia większego wrażenia, publiczność proszona jest o przybywanie punktual-- 

Arcydzieło jakiego dotąd nie byłol Cud techniki, gry i reżyserji. Film, który 

Potomek  Czingis-Chana. Rewelacyjne 
arcydzieło o niebywałej potędze dramaty- 
UDOWKINA przezwanego NAPOLEONEM 

+ LI 
nie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Honorowe bilety na premjerę nie ważne. 

  MOTTO. Świat kulis i zmysłów, świat szminki, świat ułady, świat masek, Świat cierpień niewymownych, świat 

  

p
o
o
n
 

  

KINO-TEATR | wiecznego udawania i bólu, który szarpie i spycha najnieszczęśliwsze istoty ludzkie na dno nędzy i upadku | 
6в | na wyżyny marzeń i bogactw. Dziś! Czarujący film największych gwiazd ekranu wszechśwatowej sławy tragik į 

„POL NIA IWAN MOŽŽUCHIN, czarująca Dana? Paz gałce MBOŁAJ wrasł w SE: i 
Micki z ń potężny dramat burzliwego życia największego aktora świata. 

go gasi „Świat kulis i zmysłów Początek seansów o g. 4, ost. 10.25. Honorowe bilety nieważne. 

KINO Dziś! Setny rewelacyjny film Ś i а 44 potężny salonowo-erotyczny dramat-opera 
“ króla maski LON CHANEY'A 7 miej się pajacu” w 12 akt. z zakulisowego życia artystów. 

„Wanda W rolach głównych: kwiat amerykańskiego ekranu, mistrz maski LON CHANEY, bosko piękna DORETA 
Wielka 30. JOUNG i urocza ALSTERA NILS. jedyne arcydzieło, którem zachwycał się i podziwiał cały świat. 

Od dnia 15 maja na sezon letni ceny miejsc znacznie zniżone od 50 gr. 
  

  
IDzis wielki uroczysty program 

Kino „Pictadilly“ 
Świąteczny! Nowe wydanie 1929 r. w nowem literackiem Opracowaniu. 

Najpotężniejsze arcydzieło genjusza ekranu. EMIL JANN'NGS 

„NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK 
  

  

    

         

   
     

   
     

    
   

    

  

         

        

  

             

   Wychowawczyni 

  

MKS Wzruszejący dramat žvciowy w 12 akt. Nad program: ARCYWESOEA KOMEDJA w Z aktach. + * 

Е e Leinisko MISTRZE SWIATOWEJ SŁAWY mówią o instrumentach fabryki „Arnold Fibiger*. 
LEOPOLD SZPINALSKI. Stwierdzam z najwyższą satysfakcją i zadowoleniem, że 2 pok., kuchnia i we- 
pianino nie ustępuje najlepszym markom zagranicznym, jak Bluther i Bechstein. Ma randa w maj. Bujki, 
świetną stawiającą miły opór mechanikę i piękny silny ton. około Jaszun  lni. 
KONSTANTY SMIRNOW. Z przyjemnością zaświadczam, że instrumenty „Arnold Ś-to Jakóbska 16 m. 
Fibiger* zasługują na wielką pochwałę i nie ustępują tortepianom najlepszych zagra- T, WŁ K. —o 

nicznych fabryk, z któremi zapoznałem się podczas moich koncertów. 
© ё A. MICHAŁOWSKI. Fortepian koncertowy fabryki „Arnold Fibiger*, na którym gra- WWWAWAW | 
8 u łem w dniu wczorajszym posiada wybitne zalety, stawiające go na równi z pierwszo- й В | 
s SE — rzędnymi instrumentami zagranicznymi. Pianiną „Arnold Fibiger" zaliczyć można do KUPNO l SPRZEDAŻ | 
8 5 s najlepszych w kraju i zagranicą. ; | 
% M Takież pochlebne odezwy podają: |. Winiawski, J. Śliwiński, A. Reisenauer, M- 
« е $ Wąsowska, Hi. Melcer, R. Koczalski, Artur Rubinstein, K. Jaczynowska, H. F. Hatch, WAWAWAW 
LE ® Friedman, S. Niedzielski, Egon Petri, |. Turczyński, M. Orłow etc. 
5 aš Na wszystkich swiatowych wystawach fabryka otrzymała najwyższe nagrody. Czerwonej | 

a gz Wszystkie instrumeta posiadają najlepszą w świecie repetycyjną mechanik : ( ' 
5 ms „Schwander—Paris“. | p ‚ ZM й Te 1 Aj olškieį | 

ц : r zedaj. 

Ž sej e 10-cio letnią gwarancję daje fabryka „Arnold Fibiger* za dobroć i trwałość majątek Hikari. | 
= 3 instrumentów swego wyrobu. Poczta Siaiawka, rów- | 
ž ž Ostrzėgem, že z firmą „Bracia K. i A. Fibiger“, produkującą pianina, fabryka saa” > wa i 

„Arnold Fibiger* niema nic wspólnago. 0 į 

" E mi NE SEE is SEB ) Ц. ой RYB 7 MYAVATVO Dr. G. WOLFSOŃ Si stara re: 4Е 
: weneryczne,  moczo-| dencja szlacheck: 

GŁOWNA sb 2 LEKARZE 3 ciowe i skórne, ul ko wybitnie iek 
: M B B Wileńska 7, tel. 1067.| nem _ położeniu, 
AWYGR: ` z? BAVAVAB L: rzeką, | tA%eM, > : j Н AEREIEESTRTRI ziemia dobra, łąki, 

YA AG AE AE BX | DOKTOR — L L las wartosciowy. | | 
: ; Do nabycia zaraz, 

= Kro o DosRo Domu ŚweGo osa WęZĄ |D.zELDowiEz |ER ANUSZERNI BR) warunki dogodne. 
МЙ WINIEN BEZWZGLĘDNIE KUPIĆ U NAS Т chor. weneryczne, į sud) | D. Heko Zachęta” 

ZSZ  toslIxL.19ELoT.PAŃSTW. E os aa m | Mickiewicza 1, 
2 ь PA wr el. 9- — 

НОЙ — WPŁACILIŚWY ZA WYGRANE UNASLOW — ZWZ +] Zad wiece. Minszerka $miałowska Z —= 
GL MILJONY, MILJONY ZŁOTYCH. E (diatermja). oraz Gabinet Kosme- ® 

‚ : B Przyno mimmaLNE. Cena saRDzo miska В Kóziękilaka | ai, piegi: waż, 
; К @ п иип'“ш' łupież, brodawki, ku-. 
JL = > > o I a rzajki, wypadanie wło- 
ĄSKM ) KOBIECE, WENE- Įsėw. Mickiewicza 46. В 

1« DRZE m |BÓW Nieco | EK audi . LIWE ADRESY: * rzewny, drzewój rą- ` 
Н EL Eikas SKA i: оё 12--2 1 оё 4--6, |ramonomemawzam bane. Dostawa ode w 
7 Ё 7 „LICHTENSTEIN i ) = WARSZAWA. GRA ul. Miekiegicza 24 i POSADY 1, й WAŁ 4. į 

tel. 277. ‚/Н. - 4 Mi OpoziaŁ: WILNO, WIELKA 44, > A a - B soi Šanis pna: ' 
4 AH KonTo P.K.O. N*81051. DOKTOR    FIRMA EGZ.ODR. 1835. IE

     fawyłiiewiczowa Wychowawczyni Myra, tvar 
przyjmuje od 11—12 jąt poszukuje posady większe i mniej- 
i od 5—6. Choroby do młodszych dzieci SZe, Ośrodki, parcele 
skórne, leczenie wło- z całodzienną opieką. blisko Wilna i kolei 
sów, Operacje kosme- Posiada poważne re- 4d rzeką z budynka, 
tyczne i kosmetyka komendacje i długo- Mi posiadamy duży 
lekarska. Wilno, Wi- [etnie Świadectwa, WYbÓT i sorzedzaę 
leńska 33 m. 1. francuski i metodę na bardzo dogodnyc 

W.Z.P. 77 Frebla. Przygotowuje Warunkach, Wilno, | 
z do gimnazjum, wy- Gdańska 6, „Rolko- 

DOKTOR jedzie na wieś. Bene- Mis“. —0 
L. GINSBERG | Gyktynska 2 m. 10. -9 

о
е
е
 

@НВ ИЕ НЕВ. ПИ И ОЬ Н Н ЛОЬ ИН, ЕЬ ЕР ЕВ ЛЕРЕЬ СЕ ЛЕЬ И ИЕВ ЛО 

Zarząd Domu Handlowego dla eksploafacji 
  choroby weneryczne 

kinemafogr. i kinufofonych aparatów Edisona ilis i skórne. Wil- ba samot- ė ga hpa: sat SANS 0: o: RÓŻNIE w Wilnie zawiadamia p.p. udziałowców, że Doroczne Walne 
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca 1929 r. o godz. 
10 rano w lokalu kinoteatru „Helios“ w Wilnie przy ul. 
Wilenskiej 38. я 

W razie nieprzybycia quorum powtórne zgromadzenie 
odbędzie się'w tymże terminie o godz. 12 w południe i bę- 
dzie uważane za prawomocne bez względu na liczbę obecnych 

leton 567. Przyjmuje pracy, może zająć się zmmacwumuwaze 
od 8 do 1 M ho- M ! li kiŚ | 

mowem, lub wycho- 
Dr Hanusowicz waniem dzieci, Mo- 20 MICHALSZEA ANITA 
Ordynator Szpitala stowa 1l-a m. 2. —€z wijna z przystanku 

koło Hali (róg Zawal- Sawicz, choroby skėr- + 

  

  

  

  

  

  

Karoserja Fishera jest ostatniem siowem 

wytworności i komfortu 
* / 

Sześciocyłindrowy Chevrolet wyróż- 

nia się wśród wszystkich samochodów 
swej klasy niebywale niską ceną i umiar- 

kowanymi kosztami utrzymania. Popu- 

larność swą zawdzięcza on pierwszo- 
rzędnym załetom wśród których uderzają 

przedewszystkiem siła, szybkość, spraw- 

ność, komfort i wytworny wygląd. Moc 

jego silnika powiększono o 32.6'/, przez 

co szybkość samochodu wzrosła o 20%, 

pozatem wprowadzono cały szereg naj- 

nowszych ulepszeń technicznych, jak 

specjalna pompka przy karburatorze, 

pomka do benzyny, nowy system wen- 

tylacji karteru i oliwienia, wzmocniono 

wał korbowy i rozrządczy oraz amorty- 

zatory hydrauliczne Lovejoy. Hamulce 

na cztery koła oraz kierownica na łożys- 
kach kułkowych zapewniają zupełnie 

bezpieczeństwo i niezmierną łatwość kie- 
rowania, zarówno w najtrudniejszych 

warunkach ruchu ulicznego jak i podczas 

szybkiej jazdy na otwattej szosie. 

  

Sześciocylindrowy Chevrolet dzięki 

tym wszystkim zaletom od chwili uka- 

zania się na rynku stał się ulubieńcem 

publiczności. Wobec ułatwionych wa- 
runków płatności jest on dostępny dla 

najszerszego ogółu. Najbliższe upowaź- 
nione zastępstwo. udzieli wszelkich in- 
formacji. 

CHEVROLET. 
ZEN AE ` Wyrób Generai Motors! . . 

GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA 

  

nego nowego artykulu w zastosowaniu tak dla domowego, jak 

i.dla przemysłowego użytku FILTRÓW ZMIĘKCZAJĄCYCH i 
ODŻELAZNIAJĄCYCH WODĘ. Zgłaszać się osobiście 16 i 

17 b. m. o godz. 6 do 7 po poł. 4   
Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna 9, tel. 3-23 
POLECA: 

KARTOFLE DO SADZENIA 

„WOLTMANY* i „DEODARA* 

SIEMIE LNIANE „DOŁGUNIEC" 
sprowadzone specjalnie z Rygi. 

"UWAGA: Zwracamy uwagę, że siemię Iniane krajowe prze- 
ważnie w tym roku bardzo źle kiełkuje, skutkiem 
niepomyślnego roku i dlatego, by dąć rolnikom 
pewne nasiona zmuszeni, byliśmy sprowadzić z Rygi 
— o wysokim procencie kiełkowania i czystości. 

6£02-0 

  

OGŁOSZENIE. 

Wydział powiatowy| w Oszmianie ni- 
niejszem ogłasza konkurś$ na posady: agro- 
noma powiatowego. i technika budowlane- 
go. Od kandydatów wymagane jest facho- 
we wykształcenie wyższe, a conajmniej šre- 
dnie, obywatelstwo polskie, oraz praktyka w 
samorządzie powiatowym. Do posad przy- 
wiązane są pobory: 1 — w/g VIII wzgl. 
VII gr. Izaležnie od wykształceńia) płac 
urzędników państwowych z 15 proc. dodat- 
kiem komunalnym i II w/g VIII gr. płac 
urzędników ARCI z 15 proc. dodat- 
kiem komunalnym. Podania z odpisami świa- 
dectw szkolnych, dotychczasowej pracy z 
własnoręcznie napisanym życiorysem i po- 
wołaniem się na referencje należy nadsyłać * 
do Wydziału Powiatowego do dnia 25-go: 
czerwca r. b. Posady do objęcia od zaraz. 

roby skórzane 

  

fle sportowe, 
pielowe 

kuchnią, Mickiewicza 
48 m. |. 0 

Pokėj 
BLUMOWICZ 

"Choroby weneryczne, 
syfilis t skórne. * 

lub dwa z umeblo- 
: Wielka: Zi. waniem, Z wygodami 
Od 9 — 113— 8. go wynajęcia, 

  

jemy na hipoteki. 
Najwyższe  opro- 
centowanie. 
pewniejsze zabez- 

pieczenie 
D. H.-K. „Zach.ęta” 
Mickiewicza 1, 

Naj- į 

szk 
man 

udziałowców. ne, weneryczne, go- 772 mm ej i Sadowej) o go- 
V UZ UD UD UD US WW WU WE WY WY WY OW UW CY WY WY WO WYW WY dziNY przyjęć 5—7 pp. dzinie 5-tej po połu- 

Zamkowa T—1 Le- LOKALE BI niu. (Z. Placu Orze- 
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