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o godz. 5-ej po południu 
u wylotu Aleji Syrokomli + STAR 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A, Łanznk 
kolejowy. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polevie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Butet kolejowy. 
GŁĘBOKIE -- ul. Eamkowa, W. Włodzimierow, 
GRÓDNO — Księgarnia H-wa „Ruch* 

Prworzee kolejowy — K. rulezz | 
WIENIEC — Skiep PI S. Mwierzyński. 

„Jedność” 

walska 13, S. Matecki. 
Ksiegarnia T-wa „Ruek“, 

Dzisiejszy - numer zawiera 6 stron 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwibskiegu. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK -- Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolmej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg, Kol. „Ruch”. 
WQGŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

  

w Aleji Cielętnika 
% równoległej do Arsenalskiej META 

PR-YZYREMECKZTSCUKZEK 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeląryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru danodovego Si 20 groszy. 

lzję! Bieg okrežny o puhar „SLOWA“ B : 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

  

    

    

  

' „Мшепініпвг Deutscher Antomobilclnb" 
zorganizował zawody solidności i ekonomiczności wozu, które poraz 

pierwszy miały miejsce w 1928 r. w Neubergring (pod Adenau w Niemczech): 

W zawodach tych, gkonkurując z samochodami o daleko wyż” 

Szym poziomie ceny, 

NOWY „FORD” ofrzymał ZŁOTY MEDAL. 
Próba ta była jedna z najtrudniejszych, jakiej kiedykolwiek poddane 

zostały samochody: 

Poszczególne próby obejmowały: 

szybkość— niezawodność — ekonomiczność —łatwość startowania i hamowania   oraz zdolność brania wyniosłości. 

o
 

, Zwycięstwo Nowego FORDA w tych próbach Świadczy 

o podziwu godnej solidności i ekonomiczności wozu. 

Henryk Ford 
: ! 

Samochody osobowe 
zwykłe i luksusowe 

Autoryzowane Przedstawicielstwo 
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EPEE TTE PTT APE ei YYY TYT PATTAYA TW CZ 

Dom P.-H. ©. MALINOWSKI Inżynier 3 
Spółka z ogr. odp. ŚKSG%% esz. od 1699 r. 

WILNO, Wileńska 23. — Telef. Nr 310. — Adres telegr. „WUMA”. 

Ea dokad АМЬ соыль a aki ias Aa is a da zoo W dac b Oda dub c dub dub dba db ków kkk? 

W styczniu 1929 roku 
cieszyły się powodzeniem samochody w Ameryce, 
gdzie mają dobre drogi i znają się na wozach 

    

  

STAŃ: | Fono | е | Doria | Es 
Arkansas . . . 660 0 EZ 26 

NUNOJSZZ 72. 2413 1116 520 325 

Kansas . . . 781 498 151 т 

Półn. Carolina . 1835 1342 172 173 

Połud. х 1063 635 140 67 

Półn. Dakota 563 268 140 43 

Rhode Island 240 128 % 42       
Porównywując te rubryki widzimy, że zarejestrowano: w wyżej wy: 

mienion,ch Stanach: 

samochodów „FORD'a* — 7555 sztuk 
innych razem wziętych — 6394 ,, 

Cyfry te nie wymagają żadnych komentarzy i z nich można wyciągnąć 

pewny wniosek, že „FORD“ wciąż jest najpopularniejszym wozem 

i nietylko w Ameryce. 

Samochody fowarowe 
lekkie i ciężarowe 
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PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

Mnaratów Fotograficznyi 
„SALON SAMOCHODOWY RENOWIL” 

Wiino, Mickiewicza 6. Adres telegr.: RENOWIL—WILNO. 

Przedstawicielstwo na województwa Wileńskie i Nowogródzkie 
francuskiej fabryki 

RENAULT 
Billancoua (Seine) France 

   
Poleca SAMOCHODY różnych typów: 

Limuzyny, Torpedo i Landolety 
6:io 8-0 cylinirowe w cenie od 9000 do +00 

(Reinastella). 

1 miejscowe TAKSÓWKI 6 cylindrowe, bardzo ekonomiczne 

z karoserjami fabrycznemi, ze specjalnem urządzeniem do 

przewożenia bagażu. 

PODWOZIA półciężarowe i ciężarowe do AUTOBUSÓW. 
PODWOZIA transportowe od 1 i pół 10 tonn z odnośnemi 

karoserjami lub bez. 

WOZY SZEŚCIOKOŁOWE (terenowe) dostosowane specjal- 
; nie do dróg piasczystych i górzystych. 

TRAKTORY ROLNICZE 
Samochody szczególnego przeznaczenia jak to: 

SANITARKI całe komplety 
AUT STRAŻACKICH 

wozy magistrackie da równo" 

czesnego czyszczenia i polewa- ASENIZACYJNYCH 

nia ulic i innych 

na gumach dętych i pełnych. 
Centrala w Wilnie posiada stale na składzie wszystkie części 

zapasowe i akcesorja. 

Na żądanie wysyła się prospekta ze szczegółowym opisem. 

Specjalne warsztaty reperacyjne pod kierownictwem inżyniera 
specjalisty. —0 

4-0, 

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

g I AUDI 
WILNO, 

Najstarsza firma w kraju 

egzyst. od r. 1840 
„ DOMINIKANSKA 17, tel. 10-58. 
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NIE DFCYDUJCI E SIE NA K UPNO aparatu fotograficzn ego 

  

    

  

= "TOUR DE FRANCE 
fo najpo'gžniejsza impreza aufomobilowa Francji! 

15-dniowy czas trwania, długa trasa, trudne warunki, wielka ilość 

prób: szybkości górskiej, zapalania i t. d., stwierdzają niezawod- 
ność wozu, który w imprezie tej osiągnie zwycięstwo. 

W roku bieżącym bezapelacyjne zwycięstwo odniosły samochody 

E E X 
Większość nagród t. zw. rejonowych, stanowiących 0 przyzna- 
niu najwyższego odznaczenia 

„GHALLENGE DE TOUR DE FRANCE“ 
zdobywa Mo rel na seryjnym samochodzie 

ESSEX AODEL 1929 R. 
(zwany The Challenger) 

skarosowanym jako Roadster. 

Drugi za Morelem w ogólnej 

również na samochodzie seryjnym 

ESSEX MODEL 1929R. 
skarosowanym jako Town-Salon 

Tryumf Essex'ów w Tour de France nie był niespodzianką 
dla kół fachowych, które nie mają dość słów uznania dla no- 
wego wspaniałego, a przytem tak taniego modelu Essex The 

Challenger. = 

Uznanie to podzieli niewątpliwie każdy kto obejrzy ten 
samochód w zastępstwie rejonowem: 

Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 23 

klasyfikacjj La my 
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g Ty dzien Dziec ka Żądajcie znaczków i nalepek, składajcie ofiary, popierajeie kwestę. | ka 

    

Dwa traktaty 
Dn. 17 maja podpisany został w 

Rewlu traktat handlowy sowiecko-ło 

tewski. Traktat ten zawarty jest na 3 

lata, zawiera 25 paragrafów. Dotych- 

czas nie został jeszcze ogłoszony z 

nieznanych nam bliżej względów, są- 

dząc jednak z wiadomości półoiicjal- 

nych, oraz informacji prasy estoń- 

skiej” plan Sowietów ugrupowania 

swej hegemonji ekonom.cznej nad 

Bałtykiem, tak świetnie się zapowia- 

dający po rządach socjalistów na 

Łotwie, których minister spraw  za- 

granicznych zawarł osławiony układ z 

Moskwą— doznał poważnej porażki w 

Estonji. Jak wiadomo Łotwa zawarła 

swojego czasu z Sowietami układ, 

przeciwko któremu powstały wszystkie 

bez wyjątku sfery handlowo-przemy- 

słowe łotewskie. Dzięki jednak  naj- 

różniejszym kombinacjom dyplomatycz- 

nym, przy usilnym.współdziałaniu posel 

stw zarówno sowieckiego jak niemiec- 

kiego, przy zupełnie już tajemniczych 

machinacjach za kulisami sejmu łotew- 

skiego, vdało się ten 'układ ratyfiko- 

wać, tem samem wprowadzić go w ży- 

<«ie' — Posłużył on 'do poważnego 

rozdźwięku pomiędzy najbliższymi so- 

jusznikami Łotwą i Estonją, stał się 

przeszkodą do urzeczywistnienia tak 

popieranej w obu państwach "unji 

"celnej łotewsko - estońskiej i t. d. 

"Łotwa w zawartym traktacie uwzględ- 

niła t. zw. „klauzulę sowiecką", którą 

zastosowała do wszystkich państw z 

iktóremi zawierała traktaty handlowe. 
Ulgi, które Łotwa udzieliła Sowietom 

Są tak daleko idące, iż porównać je 

można jedynie chyba do stosunków 

ekonomicznych panujących pomiędzy 

Anglją i dominjami. Słusznie zatem 

jedno z pism ryskich stwierdza, że 

podtym względem Łotwa znalazła się 

w sytuacji zupełnie izolowanej wobec 

swych sąsiadów. Pierwszy tego do- 

wód mamy właśnie w zawartym U- 

kładzie handlowym  estońsko-sowiec- 
kim. 

Estonja nie poszła za przykładem 

Łotwy. Przedewszystkiem więc traktat 

zawarty został na warunkach zwykłe- 

go największego uprzywilejowania, bez 

uwzględnienia klauzuli "sowieckiej. +Po 

drugie zawarty jest tylko na lat trzy, 

w odróżnieniu do 5-ciu, o których 

mówi umowa łotewsko-sowiecka, po 

trzecie wreszcie, i co najważniejsze, 

nie uwzględnione zostały wymagania 
Sowietów uznania urzędników  misyj 

handlowych sowieckich za osoby nie- 

/tykalne. Estonja bardziej doświadczo- 
na i bardziej zagrożona ze strony 

czerwonego imperjalizmu  moskiew- 

skiego, doskonale uprzytamnia sobie, 

co się za kulisami każdego przedsta- 

wicielstwa sowieckiego dzieje... Reasu- 

mując powyższe stwierdzić należy, że 

traktat estońsko-sowiecki w żadnym 
wypadku nie posiada tych groźnych 

cech zapowiadających poważne  nie- 

bezpieczeństwo dla niepodległości pań- 
stwa, co podobny układ z Łotwą. 

„Już te same różnice pomiędzy dwoma 
układami z dwoma państwami bałtyc- 
kiemi, świadczą o pewnej porażce dy- 

plomatycznej Sowietów, tak  zamiło- 

wanych w łącznem traktowaniu spraw 
ze wszystkiemi państwami bałtyckiemi 

naraz- 
Mimo wszakże tych wszystkich 

okoliczności sfery handlowo-przemy- 

słowe Estonji, w mniejszym być mo- 

że rozmiarze niż Łotwy, wykazują 

temniemniej niezadowolenie z układu. 
Głównie wysuwane “są objekcje, że 
nie może być mowy o zupełnem rów- 
nouprawnieniu (dwuch ukladających 

się stron, gdyź firmy estońskie nie są 
w stanie prowadzić na terenie SSSR. 
normalnych operacyj handlowych, pod- 

czas gdy Sowiety pokryły Estonję 
całą siecią ajentur torgpredstwa. k. 

„ES ZA R IE GK, AC GAZA GRA TEA SOD. RT IA 

fi Kapelusze i czapki, bieliznę męską 
ad i damską, krawaty, rękawiczki, wy- 

roby skórzane i trykotowe, ройсхо- 
fi chy, skarpetki, Iaski, parasole, panto- 
i fle sportowe, walizki, ubrania ką- 

pielowe 

poleca firma 

WILNO, Zamkowa?8. B 

Ceny najniższe. B 

P wz wy w ww wy wzi) 

FARBUJCIE OBUWIE: 
I INNE WYROBY.JKÓRZAKNE 
KRAJOWEMI, L aa etatas 

        

       
     

ECHA STOLICY 

Dwa sprawozdania MN. I- K. P. 
za rok budżefowy 1928—9 

Projektowane jest w roku  bieżą- 
cym, by Najwyższa lzba Kontroli 
Państwa opracowała dwa sprawozda- 
nia za okres budżetowy 1928—9. 
Jedno sprawozdanie dotyczyć będzie 
wykonania budżetu do 1-go kwietnia 
r. 1929, drugie zaś kredytów, termin 
których upływa z dniem 30 czerwca. 

Perfrakfacje handlowe Polski i 
Rumunii 

Po powrocie min. Kwiatkowskiego 
z Rumunji rozpocząć się mają per- 
traktacje gospodarcze polsko rumuń- 
skie, Delegacja Ministerstwa Przemy- 
słu i Handlu wyjechać ma do Buka- 
resztu na konferencje dnia 24 b. m., 
tak że pertraktacje te zbiegną się z 
wizytą min. Zaleskiego w Rumunii. 

Wycofanie projektu usfaw z Sejmu 

WARSZAWA. 18.5. (tel. wł, „Słowa”). 
Kancelarja Sejmu otrzymała dziś pismo z 
Prezydjum Rady Ministrów, które w wyko- 
naniu ti ostatniego posiedzenia Rady 
Ministrów wyosfuje z Sejmu 14 RAY 
ustaw, zgłoszonych przez Rząd dr. Bartla. 
Wśród wycofanych projektów znajdują się 

między innemi słynne 3 projekty podatkowe 
ministqa Czechowicza, oraz, projekt budowy 
domów, zgłoszony przez „Ministerstwo Robót 
Publicznych. Jednoicześnie z tem Rząd złożył 
Sejmowi projekt ustawy o asygnowaniu jed- 
nego miljona SE dla głodującej ludności 
Wileńszczyzny. Uchwała w tym względzie 
zapadła rówuiież na ostatniem posiedzeniu 
Rady Ministrów, a wydatkowanie owego mil- 
jona złotych jest włałciwia przekroczeniem 
budżetowem, które przez uchwalenie przdło- 
żonego dziś proj ustawy uzyska legali- 
zację. Oczywiście wejście tego | projektu 
pod obrady Sejmu stanie się aktualne dopie- 
ro po zwołaniu sesji. 

Nowe odznaczenia krzyżem za- 
sługi 

WARSZAWA. 18.5. (tel. wł. „Słowa”). 
W dzisiejszym „Monitorze Poiskim* ukazały 

się ia Prezyderita Rzeczypospolitej 
nadające srebrne i złote krzyże zasługi kilku- 
nastu urzędnikom administracyjnym, kilku 
dyrektorom i wyższym urzędnikom gónno- 
śląskich kopalń, oraz dyrektorowi i 4 człon- 
kom zespołu teatru i w Katowicach 
który padł ofiarą napadu w Opolu. 

Przyjazd francuskiego wice-mi- 
nistra Liss i handlu na 

WARSZAWA. 18.5. (tel. wł. „Słowa”). 
Dowiadujemy się, że w dniu 15 czerwca rb. 
wystawę poznańską odwiedzi francuski wi- 
ce - minister przemysłu i handlu p. Bon- 

NeSOUS. В 

Min. Składkowski w Poznaniu 
POZNAN. 18,5. Pat. 

Spraw Wewnętrznych gen. Składkowski 
przybył wczoraj " wieczorem autem do 
Poznania. Pan minister spędził dzień dzi- 
„ejszy w Poznaniu. Jutro p. minister wy- 
leżdża do Ustronia. 
1 e 

Konferencja prasowa polsko-ru- 
muńska 

W dniu 8 czerwca odbędzie się w 
Poznaniu konferencja porozumienia praso- 
wego polsko-rumuńskiego. Do Polski 
przyjeżdżają: dyrektor biurą prasowego ru- 
muńskiego M S. Z. p. Filoti, korespon* 
denci „Uniwerso Cekropide*, „Adyerula- 
Faguse i „Cuventu“ p. Jonescu. 

Zjazi konsulów polskich z Fran- 
cjii Belgii w Paryżu 

W dniu 31 maja i l-go czerwca r. b. 
obradować będzie w Paryżu dwudniowy 
zjazd konsulów polskich, działających na 
terenie Francji i Belgji. 

Zjazd poświęcony będzie omówieniu 
spraw, związanych z działalnością naszych 
placówek konsularnych na terenie obu 
państw. W obradach zjazdu weźmie udział 
delegat M. S. Z. 

Dyr. Emil Młynarski. 
WARSZAWA, 18 V.PAT. Dyrektor Emil 

Młynarski został zaangażowany na kierow- 
nika działu orkiestrowego Curtiś Insytut w 
Finlandji, największej uczelni muzycznej w 
Stanach Zjednoczonych. 

Pożyczka i zapomogi dła samo- 
rządów 

Dnia 22 bm. odbędzie się w Banku Ko- 
munalnym posiedzenie specjalnej komisji dla 

samorządów z komunalnego funduszu po- 

życzkowo - zapomogowego. Komisji prze- 

wodniczy dyrektor departamentu samorządo- 

wego p. Strzelecki, 

Pan Minister 

Prowadzenie ksiąg podafkowych 
Projektowane przekazanie prowadzenia 

niektórych ksiąg podatkowych kasom skar- 

bowym przez urzędy podatkowe odroczone 

zostało od roku przyszłego. Jak wiadomo, 

inowacja ta miała na celu odciążenie pracy 
urzędów podatkowych. 

Poselsfwo perskie w Polsce 
Perskie ministerstwo spraw zagra- 

nicznych zdecydowało utworzyć w Pol 
sce reprezentację dyplomatyczną. Po- 
seł perski ma być akredytowany przy 
rządzie polskim jeszcze w roku bieżą- 
cym. 

Eksport papierosów polskich do 
Japonii 

Polski monopol tytoniowy stanął do kon- 
kursu o dostawę papierosów swego wyrobu 
a to „egispskich“, „Grand prix“ i „Ergo“ dla 
rządu japońskiego. 

Wczoraj nadeszła wiadomość, że kolekcja 
papierosów polskich „zyskała aprobatę ja- 
pońskiej komisji ekspertów tak co do ceny, 
jak i co do gatunku. 

Prawdopodobne jest więc, że monopol 
tytoniowy otrzyma dostawę papierosów dła 
Japonii. \ 

” 

       

Ustawa o walte przeciwko tortorystom 
W Kownie 

KOWNO. 18. 5. (PAT). Litewski 
gabinet ministrów ministrów uchwalił 
projekt ustawy © walce przeciwko te- 
rorystom - pleczkajtisom. Ważniejsze 
pumkty ustwy są następujące: 

1) za należenie do organizacji (ple- 
czkajtisowców tak na Litwie, jik i w 
obszarze wileńskim, lub w państwie 
neutralnem winnym grozi kaja śmierci. 

2) takaż kara grozi każdemu, kto 
będzie okazywać pleczkajtisowcom ja- 
kiekołwiek bądź poparcie, lub przyj- 
mować ich u siebie. 

3) wszystkie procesy, związane 
z działalnością pleczkajtijgowców, będą 
rozpatrywane przez sąd wojenny. 

4) osobom, które dostarczą orga- 
nom państwowym wiadomości o plecz- 
kajtisowcach, albo dopomogą do ich 
zaaresztowania, wypładone zostaną 

premie. RZ 

owe ofiary terort na Litwie 
Z Kowna donoszą: starszy posterunkowy 

Żagarskiego rejonu Antoni Pelecki, dowie- 
dział się, że miszkaniec wsi Jurgajcie gm. 
Skajgirskiej Izydor Micius - Miciulis przecho- 
wuje literaturę pleczkajtisowską, udał się 
więc tam i rzeczywiście po przeprowadzeniu 
rewizji znalazł większą ilość „Pirmynu* i 
innych druków. Aresztował przeto Miciusa i 
wiózł go na posterunek policji. jednak po 
drodze Micius nagle chwycił policjanta za 
gardło, wyciągnął jego browning i zastrze- 
li go na miejscu. Następnie wyrzuciwszy 
trup z wozu, grożąc rewolwerem, kazał woź- 
nicy wieść siebie do łotewskiej granicy. Zbli- 
żywszy się do lasku tuż obok pogranicza, 
Micius wyskoczył z wozu i zbiegł. 

Jednocześnie w pow. Kiejdańskim gm. 
Kroki do zaścianku Pilemonty należącego 
do Wł. Maciejowskiego w nocy przyszło 
dwóch nieznanych osobników, którzy podali 
się za urzędników kryminalnych z Kiejdan. 
Spiesznie wyciągnęli oni Maciejowskego z 
łóżka, zastrzelili. Policja ustaliła, że było 
to dzieło „płeczkajtisowców*. Odgrażali się 
oni już niejednokrotnie że zabiją aMaciejow- 
skiego. 

lamach na nauczyciela polskiego: 
Z Kowna donoszą: Omegdaj wieczorem 

nauczyciel gimnzjum polskiego w Kownie 
Kałusowicz, leżąc już w łóżku usłyszał ja- 
kieś szmery w swem mieszkaniu. Zacieka- 
wiony tem Kołusowicz zajrzał do sąsiednie- 
go pokoju, gdzie z przerażeniem uj 
na | odze bombę z palącym się lontem. 
Lont został natychmiast zgaszony. Jednak 
i poraz drugi rozległy Się szmery, teraz już 
głośniejsze. Gdy Kałusewicz dopadt do drzwi 
ujrzał trzech wymykających się osobników, 
którzy zabrani unieszkodliwioną bombę. Po- 
wiadomiona o tem policja nie zdołała wy- 
kryć osobników. 

4 

stan zdrowia Wasiliūsa 
Kowno. 18.5. (PAT). Stan zdrowia 

rannego terorysty Wasiliusa, który 
znajduje się w kowieńskim szpitalu 
wojskowym, natyle się polepszył, że w 
dniach najbliższych oczekują zupełne- 
go powrotu Wasiliusa do zdrowia. Co 
się tyczy dwóch innych uczestników 
zamachu Gudelisa i Bułoty, policja 
dowiedziała się, że ukrywają się ani w 
lasach na terenie powiatu trockiego. 
Policja wpadła już na trop zamachow- 
ców i ma w najbliższym czasie ich 
ująć. 

kowno zaciąga wewnętrzną pożyczkę 
m szmę 3.000.000 It. 

Z Kowna donoszą: 9 maja Rada 
Miejska przyjęła uchwałę w sprawie 
emisji zagwarantowanej pożyczki wew 
nętrznej na potrzeby wodociągu i ka- 
nalizacji na sumę 3.000.000 lit. po 6 
proc. z premjami, na które się przezna- 
cza coroku 75.000 It. Nabywca obli- 
gacyj pożyczkowych za nominalną ce- 
nę otrzymuje corocznie odsetki dwa ra- 
zy do roku, a pozatem może wygrać 
znaczną sumę. Zwrot pożyczki równe- 
ami ratami rocznemi. Bony pożyczkowe 
wartości po 100 It. ukażą się z dn. 1 
lipca, subskrypcja na bony zostanie ot 
warta już w czerwcu. 

Jak sądzą, rząd zaaprobuje projekt 
pomienionej pożyczki i udzieli na to 
swą zgodę. 

Projekt pożyczki przesłano do De- 
partamentu Samorządowego. 

Podpisanie traktatu pestońsko-gowieckiego 
TALLIN, 17 V. Pat. Dzisiaj zo- 

stał podpisany traktat handlowy 
estońsko-sowiecki. Traktat podpisali 
ze strony estońskiej Piip, Peets, Hurt 
i Wirma, ze strony sowieckiej —Piet- 
rowskij, Smirnow, Rosenblum i Kauf- 
mann. 

KLA 
WWE 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach 
trawienia, niesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, zaparciu stolca, wymiotach lub roz- 
wolnieniu już jedna szkłanka naturalnej wo- 
dy gorzkiej Franciszka - Józefa działa pewnie 
szybko i dodatnio. Przy przeładowaniu na- 
rządów trawienia przez jedzenie lub picie 
woda Franciszka - Józefa jest prawdziwem 
dobrodziejstwem dla chorych. Żądać w apt. 

Przywódcy stronnictw angielskich © rozbrojeniu 
LONDYN. 18.5. (PAT). Przywódcy trzech stronnictw premjer Baldwin, 

Ramsay, Mc-Donald i Lloyd George odpowiedzieli na odezwę, wydaną przez 
komisję rozbrojeniową, przedstawicieli towarzystw interesująęcych się czyn- 
nie w ugrupowaniu pokoju powszechnego. 

Premjer Baldwin w odpowiedzi swej na propozycję, aby Anglja wystą- 
piła do państw zainteresowanych z konkretnemi wnioskami, rozstrzygające- 
mi granice rozbrojenia oświadcza, że w tej dziedzinie Anglja poczyniła już 
kroki realne, jeśli chodzi o rozbrojenie na morzu. Co się tyczy zbrojeń na lą- 
dzie, to premjer jest zdania że słuszniej będzie, jeżeli Anglja pozostawi ini- 
cjatywę w tym względzie mocarstwom wojskowym, tem bardziej, że w pro- 
pozycjach już przedstawionych Anglja wyraziła gotowość przyjęcia projektu, 
uzgodnionego przez państwa kontynentalne. 

W porównaniu z rokiem 1914 również marynarka brytyjska została po- 
ważnie zredukowana. Brytyjska armja lądowa łącznie z rezerwami wojsk 
regularnych i terytorjalnych zmniejszona została o ćwierć miljona ludzi. 

W odpowiedzi swej p. Mac-Dolnad wyraża pogląd, że pakt paryski 
powinien był wejść odrazu w życie, jako porozumienie, odpowiadające reali- 
nym możnościom rozstrzygnięcia problematu rozbrojenia. Przywódca Labour 
Party jest zdania, że w chwili obecnej możliwe jest całkowite porozumienie w 
sprawach morskich między W. Brytanią i St. Zjednoczonemi. 

Również Lloyd George opowiada się wyraźnie na korzyść zdecydowa- 
neco ograniczenia zbrojeń i por zumienia przyjaznego ze St. Zjednoczonemi 
w sprawach morskich. GU! 

Po urafowaniu „Hr. Zeppelina“ 
Głosy prasy niemieckiej 

BERLIN. 18.5. (PAT). Uratowanie sterowca „Zeppelin* wywołuje w całych Niem- 
czech ołbrzymią radość, która wyraża się również w głosach prasy. Znamienną jest 
przytem rzeczą, że prasa demokratyczna i lewicowa otwarcie wyraża wdzięczność dla 
czynników urzędowych francuskich za okazanie pomocy, gdy natomiast prasa demokra- 
tyczna nie umie się zdobyć na żadne słowo wdzięczności. „Vorwaerts*, omawiając lot 
„Zeppelina“ w swej krótkiej notatce redakcyjnej przychodzi do wniosku, że obecne przy- 
gody sterowca dowodzą, że problemat utworzenia regularnej i pewnej komunikacji tran- 
soceanicznej za pomocą balonów sterowych znajduje się w dalszym ciągu w stadjum 
eksperymentalnem. Dziennik pisze dalej, że nie można mówić o uratowaniu wielu Niem- 
ców z poważnego niebezpieczeństwa bez wspomnienia z wdzięcznością o tych Francu- 
zach, których energicznej pomocy zawdzięczać nałeży ocalenie stęrowca. 

Vossische Ztg“ pisze, że sterowiec został ocalony na terytorjum francuskim, to 
też całe Niemcy będą musiały wspominać z uczuciem serdecznej wdzięczności ротос 
Francuzów, okazaną dr. Eckenerowi. „Berliner Tageblatt* również podnosi, że władze 
francuskie zarówno cywilne, jak i wojskowe, działając szybko i zdecydowanie, uczyniły 
wszystko, co tylko uczynić mogły, aby okazać pomoc sterowcowi. Nawet wojskowe te- 
reny do lądowania oddane zostały do dyspozycji dr. Eckenera. Prasa nacjonalistyczna 
przytacza podziękowanie, złożone przez dr. Eckenera władzom francuskim, podnosząc 
jednak, że uratowanie sterowca jest wyłączną prawie zasułgą dr. Eckenera i jego w porę 
powziętej decyzji. „Lokal Anzeiger" w depeszy z Friedrichshafen, mówiąc o pomocy 
francuskiej, oświadcza tylko, że Francja starała się zawsze zatrzeć złe wrażenie jakie 
wywołało jej zachowanie się przy początku podróży „Zeppelina”. 

Dr. Eckener dziękuje Francji za pomoc 
TULON. 18.5. (PAT). W wywiadzie z przedstawicielem Havasa dr. Eckener wy- 

raził wielkie zadowolenie z zarządzeń, które umożliwiły sterowcowi pomyślne lądowanie. 
Eckener mówił z entuzjazmem o współdziałaniu władz wojskowych i wyraził wielką 
wdzięczność armji i marynarce francuskiej. Władze cy wilne i wojskowe wydały nie- 
zbędne zarządzenia celem udzielenia pomocy i ulokowania załogi i pasażerów sterowca. 
Cała załoga była głęboko wzruszona przyjęciem, zgotowanem jej przez ludność. 

Naprawa sterowca 
BERL' IN. 18.5. (PAT). „Local Anzeiger* podaje, że warsztaty „Graf Zeppelin" 

w Friedrichshafen, natychmiast po otrzymaniu wiadomości o wylądowaniu sterowca w 
Tulonie, wysłały cztery nowe motory i materjał maszynowy do Tulonu, gdzie sterowiec 
ma być naprawiony i stamtąd też ma podjąć podróż do Ameryki. 

Losy pasażerów „Żeppelina* 
TULON. 18.5. (PAT). Załoga Zeppelina pozostała w Cuers, pasażerowie zaś miesz- 

kałi w jednym z hoteli tulońskich. Pasażerowie, zaopatrzeni w paszporty, mają swo- 
body ruchu na terytorjum Francji, co do reszty zaś zapadnie dzisiaj decyzja. Goryl 
pozostał w hangarze wraz z trzema tonnami rozmaitych towarów. Z Friedrichshafen wy- 
jechał do Tułonu dyrektor tamtejszych warsztatów, wioząc ze sobą cztery zapasowe mo- 
tory. 

  

  

  

Sprawa wydalenia korespondenfa „Prawdy” 
z Niemiec. 

BERLIN, 18 V. PAT. Jak donosi „Berliner Tagebląt*, berliński korespondent 
„Prawdy* p. Grzegorz Grossmann, któremu prezydjum policji wręczyło już nakaz 
opuszczenia Niemiec w ciągu 8 dni, zwrócił się o obronę prawną do posła socjali- 
stycznego w Reichstagu dr. Rosenfelda, który komunikuje dziś w „Berliner Tageblatt", 
że p. Grossmann podawał do Moskwy tylko te wiadomości, które znalazł w prasie 
berlińskiej i że żadnych depesz przez siebie zmyślonych nie nadawał. P. Rosenfeld 
podnosi, że korespondent „Prawdy* pracował w Niemczech, jako korespondent, z 
wyjątkiem okresu wojny, od roku 1893. Sprawa żobecnie znajduje się w zawieszeniu 
aż do decyzji w kwestji złożonego przez p. Grossmanna zażalenia. 

Sensacyjny proces 
BERLIN. 18.5. (PAT). W Wystruciu w Prusach Wschodnich został 

zakończony sensacyjny proces rewizyjny b. żandarma Dujardin za popełnio- 
ne przed 10 laty rzekomo morderstwo. Sąd po tygodniowej zgórą rozprawie 
wydał wyrok uniewinniający Dujardina, który już 10 lat przesiedział w wię- 
zieniu. „Vossische Ztg.“ donosząc 0 tym wyroku sądu, domaga się wprowa- 
dzenia do ustawodawstwa niemieckiego postanowień, któreby ułatwiły rewi- 
zię procesu. Dziennik zestawia proces Dujardina z mającym wkrótce się od- 
być procesem rewizyjnym polskiego robotnika Jakóbowskiego, który — jak 
wiadomo — był skazany na karę śmierci za rzekome morderstwo i stracony. 

Powszechna Wystawa Krajowa 
Otwarcie wystawy bydła okazowego 

POZNAŃ. 18.5. (PAT). W dniu dzisiejszym w godzinach rannych Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej dokonał otwarcia wystawy bydła okazowego, 
stanowiącej jeden z fragmentów działu rolniczego PWK. Po szczegółowem 
zwiedzeniu wystawy wraz z p. min. Niezabytowskim Pan Prezydent około 
południa powrócił do Zamku, poczem odwiedził JE ks. Prymasa Hlonda. 

Drugi dzień konkursów hippicznych 

POZNAŃ. 18.5. (PAT). Dziś na konkursach hippicznych w Poznaniu zakończono 
rozpoczęta w dniu wczorajszym rozgrywkę otwarcia o nagrodę honorową prezesa Wiel- 
kopolskiego Klubu Jazdy. Pierwsze miejsce zajął rotm. Skupiński, drugie — por. Dąbski- 
Nerlich, Nagrody od 3-ej do 7ej zostały podzielone między majora Chamberlaina (USA), 
kpt. Alana (Rumunja) i 3 jeźdźców polskich. Następne 4 nagrody zdobyli zawodnicy 
rumuńscy. W konkursie uczestniczyło ogółem 100 koni. Zwyciężcą konkursu wczorajsze- 
go o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej był — jak się okazuje — nie por. Andrei, 
lecz kpt. Constantinescu (Rumunja) na koniu Arta. 

Znowu kafastroia lotnicza © 
Pilot zginął pod szczątkami zdruzęotanego samolotu 
TORUŃ. 18.5. (PAT). Dnia 17 bm. na lotnisku w Toruniu wydarzyła się katastrofa 

samolotowa, a mianowicie o godzinie 3 po poł. na platowcu wystartował kapral'- pilot 
Hofman Juljan, :przy starcie na wysokości 15 metrów samolot zrobił wiraż, z którego 
z powodu małej wysokości, pilot już nie zdołał aparatu wyciągnąć, padając wraz z nim 
na ziemię i с śmierć zarytym głęboko aparatem. W parę SA apa- 
rat stanął w płomieniach. Pod szczątkami znałezżono zwęglone łzwłoki lotnika. Kapral 
Hofmann skończył przed miesiącem szkołę pilotów w Bydgoszczy. 
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Listy Rzymskie 

Rzym, 10-V 1929. 

„Pelno tu jeszcze ech wizyty wło- 
skiego wice-ministra spraw zagranicz- 
nych w Peszcie. a już mówią o wiży- 
cie, którą Mussolini chce złożyć Tur- 
kom w Angorze. Chodzą wieści; iż po 
rozcięciu najtrudniejszego węzła dy- 
plomatycznego, jakim była sprawa 
rzymska — nadchodzi kolej na toro- 
wanie Włochom drogi do zajęcia w 
świecie miejsca, jakie należy się spad- 
kobiercom Kwirytów; w podziwie, z 
jakim np. Francuzi mówią o tryumfach 
Włoch — dzwoni cichutko jakaś nu- 
ta dziwna — może zazdrości? — mo- 
że obawy przed bliską przyszłą potę- 
gą Włoch? I oczekują wszyscy wiel- 
kiej mowy samego Mussoliniego na 
temat układów laterańskich. 

Nie będziemy próbować zaglądać 
w przyszłość. Cieszmy się tem, ca jest. 
A nawet — na chwilę — zwróćmy 
myśl ku dawnym, minionym «dziejom. 

Kiedy w roku 1527, 6 maja, wojska 
Connetabla de Bourbon zajęły i w 
sławnem „Sacco di Roma*  złupiły 
Rzym — Papież Klemens VII, Medy- 
ceusz, tylko dzięki bohaterstwu  sta- 
rej, jeszcze przez Juljusza II założonej 
gwardji szwajcarskiej zdołał ujść z 
Watykanu i schronić się w niedostęp- 
nych murach Zamku św. Anioła. Od- 
tąd gwardja szwajcarska ma dzień 6 
maja za dzień swego święta. 

I temu dni kilka, jak co roku, wśród 
wspaniałych murów podwórca Belwe- 
derskiego, — podwórca, którego linje 
zakreślił Bramante — odbywało się 
zaprzysiężenie nowych  gw'ardzistėw, 
przybyłych z Szwajcarji. Nie byle kto 
ma dostęp do szeregów Gwardji Pa-- 
pieskiej. Są w Szwajcarji góralskie ro- 
dziny, które od wieków się chlubią 
dziedziczną Papieżowi służbą. Dobie- 
rają tylko pięknych, rosłych chłopców, | 
te kilka lat służby garnizonowej w 
Rzymie są dla nich ze wszech miar 
miłe. Bo rzeczywiście, wspaniale wy- 
glądali onegdaj, w swoich barwnych, 
przez Michała—Anioła — użyjmy mo- 
dnego słowa: „kreowanych'* strojach, 

Szerokich, bufiastych, pasiastych | 
czerwono-żółto--niebieskich, strojach, 
które podnoszą jeszcze ich urodę, Ww 
pancerkach z herbowym Dębem della 

Ea
 
we
 

Roverów, w wysokich „szwedzki ky 
hełmach, z halabardami — chlopLy 
jak topole, jeden w drugiego, na ) 
schwał. Było na co popatrzeć. I pa- 
trzał, jak patrzy co roku, cały tłum ga- 
piów. Podziwiano pułkownika d, Astre- 
mont; — budził on wspomnienia Mu- 
szkieterów Dumasa, gaskańskich ka- 
detów, „de Carbou de Castel Jaloux“. 
Ale płowe wąsy, twarde, jak miotły, 
gardłowy ton niemieckiej komendy 
przenosiły widza — do obozu Wallen- +. 
steina. Nowozaciążni składają przysię- 
gę. Kapelan ksiądz Krieg, czyta rotę 
po niemiecku — kolejno podchodzą 
żołnierze. Więc naprzód przysięga ma- | 
jor baron Ptyffer — potem, jeden po 
drugim, składają przysięgę wierneści 
Papieżowi szeregowcy.  Dwudziestu: 
kilku w tym roku. A potem staje puł= > 
kownik w środku dziedzińca, przy. 
fontannie i przyjmuje defiladę. Równo 
grzmi krok. Lśnią halebardy, hełmy, 
pancerze, w czerwieni, w złocie, w 
błękicie. Idą jak mur. 

Gapią się dyplomaci. Widzieli róż- 
ne gwardje. Znają i Scotch Guards w 
Londynie, widzieli Lejb-Trabantów na 
Burgu i sztywnych Guarde du Corp w - 
Poczdamie, i herkulesowych, lecz to- 
pornych Preobrażenców i pancernych 
kawalergardów. — A jednak tak pię- 
knej, tak wymusztrowanej, tak barwnej 
gwardji, jak ci oto Szwajcarzy — nie 
miał żaden władca. Oni, właściwie, 
tylko oni, nie rażą wśród tych bla- > 
sków, tych marmurów. I dobrze, że 
właśnie oni trzymają straż we WSpa- 
niałych salach pałacu papieskiego. A 

A z pod słonecznej kopuły wło- 
skiego nieba — leci myśl na dalekie, 
szare rozłogi, gdzie wśród olszniaków 
i rojstów, na pustych, wrzosem poro- 
słych pasiekach, też straż trzymaja 
żołnierze. Szary strój, grube buty, w - 
zgrabiałych rękach karabin — oczy w 
ciągłej czujności ku wschodowi zwró- | 
cone. 1 

I myślę — že lepsza, Szczytnieįsza, | 
bo twardszą stužbę mają owi obron- | 
cy Kresów — niźli Ci gwardzišci Z 
marmurowych podwórców. 

Br. Pius S. P. 1, 
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ZJAZD. , MAGIEJÓWEK" э 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
pierwszy zjazd byłych uczenic i wy- 
chowanek pani Jutji Maciejewiczowej 
w Wilnie. 

Dzień ten jest dla nas wszystkich, 
które byłyśmy w Jej szkole:za czasów 
Na i ucisku — dniem nad wyraz 
radosnym, miłym i uroczystym. Czuje- 
my się szczęśliwe mogąc naszej dro- 
giej opiekunce i wychowawczyni, zło- 
żyć wyrazy czci i uwielbienia, podkre- 
Ślić naszej do Niej uczucia — wielkie- 
go szacunku, niezmiernego przywiąza- 
nia. Miło nam znów przypomnieć wszy 
stkim, jak bardzo, zawsze kochamy 
panią Maciejewiczową, 'jak cenimy 
miepospolite przymioty jej umysłu i 
charakteru, jak wielbimy . krzyształo- 

  

"wość duszy i wielkie, dobre serce. 
Trudno tutaj wyliczyć mnogość 

tych zasług, olbrzymi trud całego Ży- 
cia, niezliczone wysiłki i poświęcenia, 
wytrwania na obranej drodze w celu 
wychowywania całych zastępów dzie- 
wcząt na przyszłe kobiety, obywatel 
ki, matki i Polki. 

Nie mając własnych dzieci, — po- 
święciła się pani Maciejewiczowa wy- 
chowaniu dzieci cudzych. Praca to 
ciężka, żmudna, często niewdzięczna. 
Praca wytężona, codzienna, nieustają- 
ca, która nie zna ani święta, ani wy- 
poczynku. 

Oprócz szkoły bowiem prowadziła 
pani Maciejewiczowa stale internat 
dła zamiejscowych, w którym dzieci 
znajdowały się całkowicie pod jej opie- 
ką i kierownictwem. 

Wiemy, w jak trudnych warunkach 
musiała prowadzić swą szkołę przed 

wojną, pod kontrolą, narzuconych Jej 

różnych rosyjskich dyrektorów. język 
wykładowy rosyjski, — większość na- 
uczycieli — Rosjanie. jak ciężko było 
fpogodzić gorące uczucia narodowe z 
wysiłkiem poddania się artibralnej i 
podejrzliwej władzy zaborców. 

A jednak — szkoła pani Macieje- 
wiczowej przed wojną nie była szkołą 

rosyjską. Obcy język, profesorowie 

Rosjanie, były to cechy tylko formalne 

nieistotne. Duch rusyfikatorski nie ska- 

ził wnętrza szkoły trucizną swego ja- 
du. Starsze z naszych koleżanek mo- 

gły już wówczas to należycie ocenić, 

My, małe wyczuwałyśmy to raczej 
podświadomie. Nie zaznałyśmy nietyl- 

ko wrogiego, ale nawet protekcjonal- 

nego stosunku nauczycielek Rosjanek. 

(Nikt nie obrażał naszych uczuć, nikt 

<nas rozmyślnie nie prowokował. Wy- 
niki takiego, a nie innego stanu rzeczy, 
zawdzięczała szkoła taktyce i postępo” 

waniu swojej przełożonej. A garstka 

nauczycieli — Polaków, która dokoła 

niej się gromadziła, stanowiła tę spo” 
kojnię wewnętrzną, i nie dawała nam 
o naszej polskości zapomnieć, ani jej 
lekceważyć. Znając reakcyjny chara” 
kter gimnazjów rosyjskich, chciała par 
ni Maciejewiczowa, w szkole swojej 
tego uniknąć. Szkoła dostała nazwę 
komercyjnej i wprowadzone zostały 
przedmioty handlowe i nauki prakty- 
czne, aby tem samem odciążyć pro- 
gram od historji Rosji. Nauki prakty- 
czne obejmowały głównie, prócz ste” 

NOTATKI MUŻYCZNE 
Eugenjusz Dziewulski. 

  

  

Niezaprzeczenie, zasługą . wielkiej 

doniosłości było urządzenie przez Wi- 
leńskie Towarzystwo Filharmoniczne i 
„Radjo Polskie“ W Wilnie koncertu 

Symionicznego w Sali „Reduty“ i tran- 
smitowanego przez radjo na wszystkie 
stacje polskie, a poświęconego: wy- 

łącznie utworom Eugenjusza Dziewul- 

skiego, pod batutą samego kompozy- 

tora. ; ч j 

Był to dzień, od kiedy każdy mi- 

łośnik muzyki — zwłaszcza Polak — 

powinien znać nazwisko Eugenjusza 
Dziewulskiego, tak naprawdę utalen- 

tóowanego i mającego gruntowną wie- 

dzę fachową — kompozytora, który — 

skutkiem zbytniej skromności i niepo- 

spolitej ustępliwości — stał dotąd w 

cieniu, rzucanym przez różnych Spry- 

ciarzy, nie przebierających w sposo” 

bach torowania sobie drogi do zdoby- 

" cia stanowiska i rozgłosu, najczęściej 
całkiem niewspółmiernego ani ze zdol- 
nościami, ani z wykształceniem mur 
zycznem takich karjerowiczów. Mamy 
ich w Polsce niemało!.... 

Niepodobna nie odczuwać żalu 
szczerego do „Reduty”, że w ciągu lat 
czterech, mając muzyka tak wysokiej 

reotypowych robót ręcznych, — lekcje 
gospodarstwa domowego. Zajmowała 
się tem sama pani przełożona. Pa- 
nienki uczyły się prać, prasować, 
sprzątać i gotować. Pani Maciejewi- 
czowa posiada w swoich zbiorach 
szereg fotografij, przedstawiających 
mistrzynię 'w gronie wychowanek, 
które: po przyrządzeniu smacznego 
obiadu zabierają się, aby go wspólnie 
spożyć. 

Za moich czasów lekcje gospodar- 
stwa nosiły charakter bardziej teore- 
tyczny. Pani przełożona uczyła nas 
rozpoznawania rodzajów i gatunków 
mięsa. Lekcja gospodarstwa zwykle 
bywała ostatnia, kiedy już ani dyrekto- 
ra, ani większości — nauczycieli nie 
było w lokalu szkolnym. Na tablicy 
wisiała rycina, przedstawiająca pokrat- 
kowaną na różne części krowę. Wszy- 
stkie terminy i nazwy rodzajów mięsa, 
wyliczała pani Maciejewiczowa po ro- 
syjsku — później zaś głosem zciszo- 
nym — po polsku. Wiedziała bowiem 
dobrze, iż te drugie nazwy będą nam 
w życiu stokroć potrzebniejsze. - 

Jako wychowawczyni — byla pa- 
ni Maciejewiczowa w miarę surowa i 
wymagająca. W kwestjach pedagogi- 
cznych okazywała zawsze, daleko idą- 
cą przenikliwość i sumienność. Nieraz 
karciła nas ostro i nie roztkliwiała się 
nigdy nad pojedyńczemi ofiarami ogól- 
nych przewinień. Każda z nas za to 
miała możność dopiero później się 
„przekonać, jak nas wszystkie kochała, 
jak każdą z osobna pamiętała, z jakim 
żalem się z nami rozstawała. 

Kiedy przyszły czasy okupacji nie- 
mieckiej, do wspólnej pracy z panią 
Maciejewiczową, nad stworzeniem 
szkoły polskiej, stanęli i inni. Nie była 

teraz samotna; wysiłki Jej nie były 

odosobnione. Ze zdwojoną energją 
prowadziła dalej swoje dzieło. Sto- 
pniowo zmniejszył się ciężar obowiąz- 
ków szkolnych, powiększyły się abo- 
wiązki wychowawcze. Ileż to sierot, 
pod Jej opiekę oddanych, 

Jej domu uczuć prawdziwie matczy- 
zaznało w jj 

    
  

nych; ileż to dziewczynek ubogich, ^ 
aby opuszczonych, karmi i odziewa, 
do móc je kształcić i doprowadzić 

upragnionej matury. 

A dla nas młodszych „maciejówek'* 
które potem już uczyły się w innych 
warunkach, w nieskrępowanej niczenr 
szkole polskiej, została jednak pani 

Maciejewiczowa zawsze najbliższą 
osobą, najlepszą opiekunką i ukocha- 
ną przełożoną. Świadczyły o tem dobi- 

tnie coroczne manifestacje kwiatowe i 
wdzięczne laurki w dniu 22 maja. 

Podczas przewrotów politycznych i 
z trudem zdobywanej niepodległości, 
trwa na swojem stanowisku, na swej 

placówce. Za ponownem wkroczeniem 
bolszewików do Wilna zostaje uwię- 
ziona właśnie za oświatę polską i osa- 

dzona 'w czrezwyczajce na szereg dni 
przykrego więzienia, w okropnych wa- 
runkach sanitarnych i narażona na mo- 
ralne tortury badań różnych panów 
komisarzy. Gdyby nie niepomyślne 
konjunktury dla Sowietów, zmuszają- 

ce do opuszczenia Wilna — kto wie, 

możeby została wywieziona do Rosji. 

Teraz, kiedy mogłaby już pani Ma- 

ciejewiczowa odpocząć po tyloletniej 

pracy tak pięknej, tak owocnej i por 

myśleć trochę o sobie, gdyż dotąd nie 

było na to czasu — czynna jej natura 

i usposobierie pełne energji nie po- 
zwała na to. Po całkowitem usunięciu 

się ze szkół, prowadzi nadal swój in- 

ternat, wychowując wciąż nowe po- 

kolenia. Zawsze pełna życia, pagody 
ducha i humoru. 

My, dzisiaj tłumnie, dokoła Jej dro- 

giej osoby zebrane oddajemy hołd Jej 

pracy cichej a ofiarnej, trudomi niezmo- 
żonym, wzniosłemu pięknu całego Jej 

życia. 
Życzymy ci droga Pani długich je- 

szcze lat zdrowia i pomyślności, po- 
ciechy z pracy, którą tak niezmordo- 
wanie prowadzisz i pragniemy znów 
niedługo się zebrać, aby w tem samem 
gronie, podziwiać Cię i uwielbiać. 

Jadwiga Wokulska — Piotrowiczowa. 

miary, nigdy nie dała nam go poznać 
wszechstronnie i niejako ukrywając 
jego istotne wartości, pozostawiała 
mu tylko nader ograniczone pole pra- 

cy, bardzo żmudnej a mało wdzięcz- 

mej w tworzeniu ilustracji muzycznej 
do sztuk teatralnych. Nie dość tego, 
że skazany był kompozytor do wypra- 

Cowań w zakresie „sztuki stosowanej”, 

lecz zmuszony był jeszcze tracić czas 
drogocenny i siły na spełnianie w „Re- 
ducie* czynności administracyjnych i 

gospodarczych. Było to — conajmniej 
lekkomyślne, wręcz niewybaczałne — 
marnowanie darów Bożych!... 

Szczęśliwie jeszcze, że niezwykła 
pracowitość i jakaś niezłomna siła du- 
chowa, pozwoliła Dziewulskiemu, przy 
tych zajęciach przeszkadzających, nie 
ustawać w pracy . twórczej i napisać 
liczne dzieła, o których nawet osoby, 
stojące najbliżej ruchu muzycznego, 
nader mało wiedziały, a o zaproduko- 
wanie ich „„Reduta* się wcale nie za- 
troszczyła. 

Kto: wie, — jakby to jeszcze długo 
trwało, gdyby ludzie dobrej woli, sto- 
jący na czele obu instytucyj, organizu- 
jących ten niezwykle pamiętny koncert 

kompozytorski, nie zajęli się z godną 

najszczerszego uznania. energją i nie 

pokazali światu muzycznemu — jak 
godną uwagi powszechnej osobistość 
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muzyczną tutaj posiadamy? 

Był to koncert wręcz rewelacyjny. 
Znając rozmaite ilustracje muzycz- 

ne do przedstawień „Reduty, miałem 
już bardzo pochlebne mniemanie o ta- 
lencie i wykształceniu muzycznem 
Dziewulskiego, spotęgowane jeszcze 
przez poznanie uwertury do „Księcia 
Niezlomnego“, wykonywanej niejedno- 
krotnie przez orkiestrę 6 p.p. leg. i wy” 
danej w zbiorze utworów repertuaro- 
wych dla orkiestry wojskowej. Wszak- 
że ta część, z nader zasobnego dorob- 
ku twórczego, którą poznaliśmy na 
ostatnim koncercie, sprawiła wrażenie 
całkiem nieoczekiwane, stawiając Dzie 
wulskiego w najprzedniejszym szeregu 
współczesnych kompozytorów, będą- 
cych w pełnym rozwoju wrodzonego 
talentu i dojrzałości erudycyjnej . 

W. indywidualności Dziewulskiego 

przeważa skłonność do liryzmu, lecz 

nie brak też i akcentów energicznych, 
w momentach właściwych. Bogactwo 

pomysłów o pięknej linji melodyjnej 

i ożywcze ciepło wewnętrzne muzyki 

niezbicie dowodzą, że artysta tworzy 
na jedynie żyznym gruncie; na szcze- 

rem odczuciu i pod wpływem natchnie 
nia, nie ulegając modnym dziś prądom 

„objektywicznym*, polegającym 
głównie — na sprytnem obmyślaniu 
najbardziej zawiłych skojarzeń rytmi- 

  
SZKOŁA FILŃOWA 

Zw. Art, Szt. Kin. 
Przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929 

Kancelarja czynna codziennie od godz, 11—1 — 5-7 

Ostrobramska — 27 

Już otwarta została 

Restauracja „„SŁOŃIANIKA 

Obfita kuchnia. 
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RKACH 
Doborowa orkiestra dęta. 

WYŚCIGI NA 

Wyścigi — trzeba mieć naprawdę 
szczęście żeby na nie trafić nawet na 
Saharze! 

Biskra poruszona, zelektryzowana, 
udekorowana flagami, chorągiewkami 
zielenią, ogromny zjazd, hotele prze- 
pełnione, cała osada en fete. 

Eleganckie zaprzęgi, śliczne limu- 
siny, wspaniałe autocary, breacki sta- 
roświeckie z białym baldachimem, bia- 
łe konie arabskie w dyszlu, w bieli 
Arab na koźle, szoferzy w europej- 
skich ubraniach tylko tezy na głowach. 
Całe to różnobarwne i różnorodne to- 
warzystwo, rozbawione wyśmienicie, 
Europejczycy pomieszani z krajowcami 
mknie do Beki-Mora. 

Wyjechawszy z Oazy jedziemy pu- 
stemi terenami, piasczysto-żwirowato- 

gliniaste przestrzenie. A Beni-Mora 
najbardziej oryginalny  hippodzome, 
jaki w życiu widziałam: na zboczu ska- 
listej góry, wykute w skale. długie 

dwie terasy o kilku kondygnacjach na 
nich rzędami ustawione krzesła, a dach 
bardzo egzotycznie liśćmi  pal- 
mowemi kryty, towarzystwo pomie- 

szane, Europejczycy, turyści, Arabi. 
Naprzeciw tych oryginalnie improwi- 
zowanych trybun przestrzeń ogrodzo- 
na, ustawione ławki i tam tylko kra- 
jowcy i bardzo dużo pięknych i mniej 
pięknych, bardzo strojnych dam; obli- 
cze zakryte tylko oczy się świecą, inne 
udają, że” mają twarze przykryte; 
stroje narodowe, są to kurtyzany arab- 
skie, (niektóre typy zdradzają pocho- 
dzenie hiszpańskie) — to są kobiety 
przeklęte przez Allaha! 

W wyścigach bardzo ełeganccy ka- 
walerzyści francuscy na pełnej i pół- 
krwi angielskich koniach, biją na dłuż- 
szej przestrzeni miejscowe prześliczne 
czysto arabskie konie. 

Ale coś jedynego w swoim rodza- 
ju to wyścigi samych krajowców, na 
ognistych cudnych koniach arabskich, 
widziało się naprawdę licznych „Fary- 
sów*. Jeździli doskonale z jakąś zacię- 
tością, powiem jakby z jakimś fana- 
tyzmem religijnym, jakby chodziło o 
życie i śmierc. Dumna mina, wspania- 
ła postawa, ubrani w bardzo szerokie 
szarawary, kurty obcisłe, odznaki od 
łokcia do ręki, turbany olbrzymie, Arab 
z koniem jakby zrośnięty. 

W konkursach hippicznych Arabi 
sównież wspaniale się przedstawili, 
jeździli znakomicie z werwą i odwagą. 

Gry rycerskie Mosabitów (Arabo 
wie z południa) niesłychanie oryginal- 
ne, ciekawe i jednocześnie, niektóre 
badzo naiwne! Mosabici szli na wyś- 
cigi, olbrzymią procesją z czerwonemi 
sztandarami z modlitwą i pieśnią na 
ustach, zwarci, sami, z nikim się nie 
łączący, ani zadający. Orkiestra — ja- 
kieś archaiczne piszczałki, zawiodziły 
żałośnie: tłum ten robił wrażenie na- 
bożnej pielgrzymki. To są ludzie, 
co przychodzą tu na sezonowe roboty, 
żyją bardzo odosobnieni, bardzo na- 
bożnie, uczciwie omal ascetycznie. Ko- 
biet+wśród nich niema, te zostają w 
domu; rycerskie walki ze  szpadami 
pełne dzielności, najrozmaitsze dowo- 
dy zręczności, rozmaite strzelaniny i 
t.d. Bez hałasu i stuku nie byłoby za- 
GRAŃ dła Araba. 2 

Niektóre zabawy wywołują u nas 
uśmiech swą rozbrajającą naiwnością. 

Najwspanialej wyglądały szwadro- 
ny kawalerii arabskiej — Spahis'i, w 

ER 

„SILBET“ 
Przedsiębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 

t.j. zbiorników dla konserwowania zielonej 
paszy soczystej dla bydła. 

CENTRALA: POZNAŃ, ul. Skarbowa 6-III. 
ODDZIAŁ WILEŃSKI: Nowa Wilejka, Połocka 12. 

W roku 1928 zbudowano 26 silosów, na ogólną pojemność 2510 m3. We wła- 
snym interesie nie należy zwlekać z zamówieniami, by dać możność naležy- 

temu wykończeniu robót. 

Oferty i informacje wysyła bezpłatnie na żądani: 
Oddział Wileński. T. 

  

cznych i jaknajzgodniejszych zesta- 
wień dźwiękowych. 

Konsttukcyjnie — muzyka Dzie- 
wulskiego wzorowana jest na najlep- 
szych zdobyczach międzynarodowej 
kultury muzycznej; może najbardziej 
się odczuwać dają wpływy najsłynniej- 
szych mistrzów rosyjskich, skutkiem 
otoczenia, w jakiem kompozytor zdo- 
bywał wykształcenie. Z całą stano- 
wczością twierdzę, że tylko na tem się 
ogranicza zależność kompozytorska 
Dziewulskiego od jego pierwowzorów. 
Poza tem, cała muzyka jego, najzupeł- 
niej samodzielna, bogata w jasno za- 
kreślone, wyraźne ljnie tematów szla- 
chetnych i pięknych melodyjnością 
swą, często opartych na pierwiastkach 
muzyki ludowej. Harmonja przejrzysta, 
niepozbawiona interesujących  zwro- 
tów śmiałych, w duchu współczesnym, 
lecz używanych z umiarem i temsa- 
mem podnoszących urok całości. Zna* 
komite władanie barwnością orkiestry 
niezmiernie podnosi walory estetyczne 
wykonanych tutaj utworów. Mało je- 
szcze zużyty gfekt: wprowadzenia for- 
tepianu, jako instrumentu orkiestrowe- 
go, doskonale został wykorzystany w 
Ill symfonji, szczególnie, że wykonania 
tej nader trudnej i odpowiedzialnej 
partji podjęła się uprzejmie świetna 
pianistka prof. Marcelina Kimontt-]a- 
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Tylko marnofrawcy wydają pieniądze na bezwartościową sacharynę; ludzie rozsądni kupują zdrowy i pożywny cukier 

cynowa z całym sobie właściwym ar- 
tyzmem. Symfonja ta odstępuje pod 
względem tormy, od innych dzieł tego 
rodzaju, że się kończy na „Scherzo, 
bez finału. Dzieło to zawiera tyle war- 
tości muzycznych, że może być śmiało 
zaliczone do prawdziwych ozdób re- 
pertuaru koncertowego. 

Niezaprzeczenie, punktem kulmina- 
cyjnym koncertu była powyższa sym- 
fonja, która dobitnie wykazała nieprze- 
ciętne warunki kompozytorskie Dzie- 
wulskiego. Już pierwszy numer pro- 
gramu „„Uwertura jubileuszowa*, na- 
grodzona na ko''kursie jubi euszowym 
Filharmonji Warszawskiej, wywołała 
nastrój sympatyczny słuchaczy, który 
się coraz więcej potęgował. Suita, zło- 
żona z bardzo krótkich i ładnych sze- 
ściu fragmentów, wykazała, że i spo- 
niewierany przez różnych partaczy ta- 
niec współczesny „Blackbotom* w rę- 
kach utalentowanego i wykształcone- 
go muzyka, może się stać utworem 
wartościowym i najzupełniej szczerze 
przyłączamy się do manifestantów ży- 
wego wyrazu zadowolenia, który spo- 
wodował nawet „bisowanie* tego ka- 
wałka. 

Na zakończenie orkiestra symfoni- 
czna ustąpiła swe miejsce dzielnej dru-, 
żynie muzyków 6 p. p. leg., która wy- 
konała wstęp do dramatu „Książę Nie- 

    

czerwonych burnusach, białych turba- 
nach z obnarzonemi szablami na bia- 
łych arabskich koniach pełniłi honoro- 
wą straż w Szeni Mora: — widok im- 
ponujący. 

Pierwszego dnia upał, słońce piek- 
ło. Drugiego dnia trochę deszczyk prze 
szkadzał. Trzeciego więcej polał. A że 
teren wyścigowy lekko gliniasty, więc 
jazda była trudna i ciężka gdy glina 
rozmokła. i 

Teren wyścigowy — to kawałek 
Sahary z cudnym widokiem; na hory- 
zoncie góry mieniące się barwami opa- 
li * fioletów zwane Zab Dahraoni. 

Kościołek katolicki stoi w ogrodzie 
publicznym jeden, mały, ale miły; pro- 
boszcz Francuz z wielką czarną bro- 
dą inteligentny i sympatyczny; pleba- 
nja ładniutka i ogródek najśliczniejszy 
w Biskrze; pełen palm, fikusów, róże 
herbaciane, irysy w kwiecie, róże, ró- 
że i róże robią ten ogródek uroczy! 

  
    

                  

    

        

   

  

   

        

   
    

      

     

   

    
    

  

    

   

    

    

  

    

  

   

   

    

Ogród publiczny długi, a wąski; w 
środku Biskry; pełen przedziwnego 

aromatu tak jak u nas w Polsce, gdy 
w końcu czerwca zakwitną łąki przed 
skoszeniem — pachną aromatycznie i 
tak miło; tu pachnie tak ładnie, pewien 
gatunek mimozy, o dużych żółtych kul- 
kach jak orzechy laskowe nasze. Po- 
za tem palmy i palmy, kaktusy i inne. 

O jakiś kilometr od Biskry przepię- 
kny ogród Londona założony przez hr. 
Landon de Longeville. Jakieś dziesięć 
hektarów — egzotyczny labirynt pod 
gołym niebem; aleje zwarte, strzyżone | 
ściany olbrzymie; najbardziej rzadkie 
okazy zgrupowane, altany, zakątki. Mo 
żna zbłądzić i zgubić się wśród tych 
olbrzymich palm, glicynji, belombrów, 
cyprysów, laurów białych i różawych 
etc. 

Janina Falewicz. 

  
Tajemnica jeziora Nemi 

Temi dniami wydobyto na powierz- | 

chnię pierwszą galerę cezara rzym- 

rzymskiego Kaliguli, zatopioną wraz 

z innymi w jeziorze Nemi. Tyloletnie 

działanie wody zniszczyło doszczętnie 

wierzchni pomost, tak że ze spodzie- 

wanych Skarbów artystycznych tej 

starożytnej galery nic prawie nie .po- 

zostało. 
Druga galera znajduje się jeszcze 

pod wodą, i potrzeba jeszcze czterech 

miesięcy czasu i olbrzymich kapitałów. 
aby ją na powierzchnię wydobyć. Wo* 
bec zawodu doznanego z pierwszą ga” 

lerą, zachodzi pytanie, czy rząd włoski 

zechce w dalszym ciągu tak wielkie 

koszty pokładać dla wydobycia szcząt- 

ków galery nie przedstawiających 

wielkich wartości artystycznych Z. K. | 

„dsókwa 
SPYTA 

złomny”, bardzo udatny utwór, jedyny 
— zdaje się — dotąd wydany w druku. 
z pomiędzy dzieł Dziewulskiego. 

Całym koncertem dyrygował sam“ 
kompozytor, ujawniając doświadczenie 
we władaniu zespołem  orkiestrowym | 
tem cenniejsze, że rozporządzał — jak | 
zwykłe u nas — wręcz nieprawdopo- 
dobnie małą ilością prób, a trudności | 
utworów wykonywanych były bardzo 
duże. Że mimo to wszystko, całe wy- 
konanie stało na poziomie poważnym, 
nie można skąpić uznania wszystkim 
uczestnikom. gi 
„Powodzenie koncertu wzmagało się 

stale, przechodząc w końcu w gorącą| 
manifestację, okraszoną licznemi po- 
darkami kwiatowemi. Bardzo oryginal- 
ny był podarek od „Reduty* w posta- 
ci olbrzymiej „wierzby*, ułożonej z 
kwiatów i gałązek sosnowych na wzór] 
wierzb, używanych tutaj na obchodach 
w dniu kwietnej Niedzieli. A 

Oby ten koncert był początki 
szczęśliwym dalszej karjery kompozy” 
tora!.. Szczerze mu tego życzymy. | 

Michał Józefowicz.



  

Ц kim świeci nas. na Szerokim ŚWIECIE... 
Dziś święto, mają państwo czas,żu, gdzie jak wiadomo, ojcowie mia- 

czemu więc nie rzucić od niechcenia 
okiem, co to się tam dzieje gdzieś, hen, 
na „szerokim świecie*? A ponieważ 
danem mi jest przypadkiem właśnie 
tam przebywać, więc chętnie cośniecoć 
z wiadomości ostatnich udzielę Sza- 
помпут Państwu przebywającym 
gdzieś, hen, w dalekiem Wilnie. 

Nic już nie zdoła uciec od reklamy, 
tej despotycznej i natrętnej pani no- 
woczesnego życia. W latach ostatnich 
wkradła się do teatru, gdzie, pomija- 
jąc kurtyny upstrzone nazwami firm 
(czyliż nie jest Państwu znany osobi- 
ście pewien taki śliczny wypadek?) — 

  

"widzi się na scenie sztuki mające za 
tytuł marki samochodowe; w kabare- 
tach całe sketche i obrazy poświęcone 
bywają chwale firm kupieckich i ich 
wytworów; w kinematografach żyjące 
i ruchliwe rysuneczki opowiadają re- 
klamowe historyjki; na tramwajach i 
autobusach wykaz stacyj gubi się 
wpośród ogłoszeń zachwalających ka- 
żde.co innego. Całe ogromne gmachy 
i wieże stają się wieczorem żywemi, 
jaśniejącemi afiszami. I nawet niebo w 
nocy pokreślone jest przez samoloty o 
Iśniących wyraziście napisach. . 

t I oto do kompletu, w Paryžu magi- 
strat wynajął agencji reklamowej cho- 
dniki i jezdnie, aby winkrustować w 
nie mozaikowe ogłoszenia. Tak więc 
nie można będzie uczynić kroku bez 

_ wdepnięcia w czekoladęDelicje, pastę 
do butów Negrito lub musztardę Ay- 
ay-ay. Będziemy sobie naznaczać ren- 
diez-vous na pięknym placu na literze 
S Szelek Ideal, a w dziennikach, w ru- 
bryce wypadków, będziemy czytać coś 
w. tym rodzaju: „Wczoraj, o godzinie 
5-6] p. p. pewien pan upadł na chodni- 
ku ulicy Miłej i skręcił sobie nogę na 

Jiterze O Aparatów Ortopedycznych 
Prima-Prima. Gdy go podnoszono, był 
właśnie w trakcie notowania sobie 
adresu tej firmy na wypadek, gdyby 
„został kulawym'*. 

Ze swą zwykłą pomysłowością 
„ogłaszacze* zawładną przypuszczal- 
nie chodnikami pewnych arteryj, któ- 

' re im się wydadzą specjalnie odpowie- 
dniemi dla danych artykułów. 

Tak więc ulicą Włoska będzie za- 
chwalała płyty gramofonowe z Caru- 
sem, Rybna — sardynki w oliwie, Pię- 
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kna — mydło Tryumf i krem Cazimi 
„etc. A cóżby tak naprzykład mógł za- 
lecać wileński zaułek Obżorny? Może 
najlepsze pigułki rycynusowe? 

Nie tu koniec nowalijek. W Pary- 

    
W. BRIDGES. 

> SOBOWTÓR 
|. — Sądzę — mówił dalej York, że 
powinniśmy wrócić na jezioro i po- 
rządnie poszukać, zanim oznajmimy 

' panion tę strzaszną wiadomość. 
— Masz rację, — odrzekł Maury- 

  

cy. — Jestem bardzo o niego niespo- 
kojny. 

Stanąłem przed „oknem i rzekłem 
- spokojnie: 

— W takim razie Maurycy, uwa 
„žam za swój obowiązek uspokoić cie- 
PIE 7 

Rozdział XVI. Billi pracuje. 

Nigdy w życiu nie zapomnę twarzy 
' Maurycego! Policzki jego przybrały 

kolor popiołu, potem pobladły jak pa- 
' pier. Patrzał na mnie nieruchomemi 
oczyma, jakby skamieniały z przera- 
żenia. Jeśli miałem wątpliwości co do 
jego udziału w spisku, obecnie straci- 
łem je. 

___ Ogromnym wysiłkiem woli zapano- 
wał nad sobą i roześmiał się głucho: 

— O, Boże, Stuarcie, ależ nastra- 
Szyłeś nas; Myśleliśmy że wpadłeś do 
bagna i utonąłeś. 

— Nie, straciłem Poka kapelusz, — 
odrzekłem spokojnie pokazując wszy- 
stkim wielką w nim dziurę. 

EET 

sta głowią się oddawna nad kryzysem 
ruchu, ogromny kłopot sprawiają im 
częste wypadki uszkodzenia policjanta 
przez rozpędzone w nocy samochody, 
nie mające dostatecznego szacunku dla 
person regulujących ruch uliczny. 

To też dwie głowy z tych wielu 
głów magistrackich _ wykombinowały 
w trudzie i męce kapitalny projekt po- 
licjanta jaśniejącego, któryby w nocy 
błyskał zdaleka niczem  iluminowana 
wieża Eiffel. Jak to technicznie prze- 
prowadzić, jeszcze dokładnie niewia- 
domo, chodzi o sam pomysł. 
wspaniała idea! 

Cóż za 
Policjant widoczny 

zdaleka, jak latarnia morska na cie- 
mnych morza odmętach, samym swym 
wyglądem zaprowadza porządek wo- 
koło w polu widzenia. Oto co się na- 
zywa okazać siłę na to, by jej nie po- 
trzebować użyć! 

Okazało się potem, że podobny 
przykład zastosawano już w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie dał wyborne re- 
zultaty. Możliwe. Lepiej w każdym ra- 
zie wierzyć na słowo, niźli jechać 
sprawdzać osobiście amerykańskie wy- 
nalazki. Tyle to razy słyszę o nowych 
nadzwyczajnościach, że gdybym chciał 
je wszystkie naocznie stwierdzić —ca- 
łe me życie upłynęłoby na pokładzie 
transatlantyku — i przyszło mi na myśl 
że jednak wolę nie. 

Przypuśćmy więc, że policjant fosfo- 
ryzitjący nie jest mytem, i że tam, w 
Ameryce zapala się na ulicach w tym- 
że czasie co gwiazdy na niebie i ulicz- 
ne latarnie. Ale czy szoferzy zyskali 
na ostrożności i zręczności wskutek 
tego nadetatowego oświetlenia? Naj- 
wyżej przypuszczalnie niezgrabiasze 
wpadają za jednym zamachem na poli- 
cjanta i na latarnię w jednej osobie. 

Może i to przewidzieli genjalni 
projektodawcy paryscy, gdyż proszą 
również o wystawianie w ruchliwszych 
miejscach tablic z Iśniącemi napisa- 
mi ostrzegającemi o obecności w po- 
bliżu policjanta — latarni. Słowem od- 
syłacz do ostrzegacza i t. d. i t. d. 

A o co właściwie chodzi? O to, że 
nieszczęśni piechurzy muszą albo rzu- 
cać się w szalońym skoku w bok, albo 
wrastać przerażeni w ziemię przed pa- 
rą błyszczących latarni samochodu, 
wpadającego na nich z potworną szyb- 
kością. I uważam, że aby teriu zara- 
dzić — trzeba by auta odróżniały pie- 
szych w ciemności. Pieszy, widzialny 
zdaleka, odrazu będzie się czuć pe- 
wniej. Ale jak go oświecić? Inna kwe- 
stja z policjantem, inna z miljonową 

, rzeszą publiczności. Jakoby Pierre Mi- 
Ile, pisarz francuski, wziąwszy kąpiel 
w morzu Czerwonem, które fosforyzu- 
je, oświecał potem swym blaskiem 
ciemną kabinę, niczem statua obsypa- 
na złocistym pyłem. Ale, niestety, nie 
wszyscy mogą sobie pozwolić na ką- 
piel w morzu Czerwonem, nawet ci 
ludzie „z szerokiego Świata'.... 

Ostatecznie możnaby podciągnąć 
pieszych pod typ innych wehikułów i 
kazać im od czwartej godziny w zi- 
mie, a od ósmej latem, nosić z tyłu la- 
tarkę. Wojskowi mogliby je mieć w 
formie gwiazdek. Cóżby to był za wi- 
dok wspaniały, te krzyżujące się świa- 
tełka! I automobile, zmieszane tym tań- 
cem świetlików, napewno nie ryzyko- 
wałyby jazd na miasto. Wróciłaby ci- 
Sza a wraz z wią poezja. I możnaby u- 
słyszeć dziewczęta śpiewające: 

i w. a : 

— ©О Boże! — krzyknął York, — 
co to znaczy? 

Pochwycił kapelusz i począł cieka- 
wie/oglądać dziurę: sir Georges przy- 
glądał się jej nachylony przez jego 
ramię. 

— To znaczy, — uśmiechnąłem 
się, że straciłem dwadzieścia pięć szy- 
lingów. Jest to doskonały kapelusz z 
najlepszego sklepu londyńskiego. 

Spoglądałem ukradkiem na Maury- 
cego i zacząłem opowiadanie: 

Gdy skończyłem nastała chwila 
mlczenia, którą przerwał sir George, 
który odrazu zorjentował się w sytua- 
cji. 

' — Alež... alež to usilowanie тог- 
przerażony. — 

usiłowanie mor- 
derstwa, — zawołał 
Najautentyczniejsze 
derstwa! 

— Zabito tylko mój kapelusz, — 
odrzekłem żartobliwie, — chociaż nie 
przeczę, że zamiary strzelających były 
niezawodnie poważniejsze. 

Na białe policzki Maurycego wra- 
cały zwolna rumieńce. Drżącą ręką 
przygładził rozrzucone włosy. 

— To te łotry kłusownicy! Miałem 
z nimi już kilka razy przejścia, ale nie 
sądziłem, by bezczelność ich mogła 
dojść do tego stopnia. 

Nie rozumiem co o tem my- 
ślisz? — zapytał York, nie wypuszcza- 
jąc kapelusza z rąk. 

4-Chodzę od rana do nocy dooko- 

  

    

„Mama na mnie Się gniewała, 
Że gdzieś mi się zapodziała 
Latarenka moja mala!...4“ 

I naprzykład takie konwersacje: 
para ząkochanych spaceruje po cie- 
mnej alei. Młodzian szepce coś długo 
i blisko w ucho panience. Po dobrej 
chwili, ona wykręca głowę i z niepo- 
kojem ogląda sama siebie: „Ach mój 
drogi! — wykrzykuje co ty robisz! 
Słuchając twych wyznań zapomniałam 
zapalić moje tylne światło! 

I to jeszoze nic, jeszcze inne rzeczy 
dzieją się u nas, na szerokim świecie. 
Tak np. spotykam raz mego przyja- 
ciela Fifikusa. _ - 

„Mój drogi, mam tylko trzy minuty 
czasu dla ciebie. Nigdy nie byłem tak 
zajęty..... 

„Interesy? 
„Tak, interesy. Albo wlašciwiej 

eksploatacja mego ostatniego wyna- 
lazku. Wyobraź sobie, wykonałem ma- 
ły aparat, cudowny, zadziwiający i 
który mi przynosi majątek. Elektrograt 

" antyhałasowy.... 

„Elektrograf antyhałasowy?! 
„Właściwie to nic nadżwyczajnego 

ale należało go wynaleźć. To tak zre- 
sztą bywa zawsze z genjalnemi wyna- 
lazkami. A więc słuchaj: nieraz pewno 
byłeś obecny, jak i ja, na wiecach wy- 
borczych. I musiałeś stwierdzić, że 9 
razy na 10 nieszczęsny kandydat, nie 
mógł powiedzieć trzech słów z-rzędu. 
W każdej sali banda obwiesiów wyje, 
ryczy, gwiżdże, szczeka, przeszkadza- 
jac radykalnie mówcom, i potem liczy 
się natysiące stracone głosy.w każdej 
kampanji wyborczej. Otóż mój elektro- 

   
graf antyhałasowy składa się z prostej 
jasnej tablicy, na której kandydat mo- 
że wypisywać ognistemi literami w 
miarę dyskusji wszystko, co chce wy- 
powiedzieć publiczności. Bez wysiłku, 
bez zmęczenia i zdzierania strun gło- 
sowych, uderza z uśmiechem w. małe 
klawicze przyrządu ustawionego przed 
nim i mowa jego drukuje się na tabli- 
cy przed oczyma obecnych. Przykła- 
dy: Obywatel, który mię nazwał idjo- 
tą — sam jest nim! Kandydat X, któ- 
ry współzawodniczy ze mną jest prze- 
kupiony przez Niemców! Obywatel, 
który podał w wątpliwość cnotę mej 
żony zasługuje jedynie na moją pogar- 
dę! etc. I w ten sposób, mój drogi, 
pomimo gwizdów, ryków i skowytów, 
wyborcy muszą słyszeć, czyli widzieć 
wszystko, co kandydat chce im wypo- 
wiedzieć. I nie wyobrażasz sobie co 
za świetne rezultaty otrzymałem już 
za pomocą mego aparatu! Czy uwie- 
rzysz, że wszędzie, gdzie mój elektro- 
grat jest zainstalowany, sale zebrań 
są do połowy puste... tak wiele osób 
przychodzi na te wiece tylko żeby 
wrzeszczeć! 

4 
A jakie testamenty się „u nas' czy- 

ni! Całkiem coś oryginalnego i nape- 
wno nikt z Państwa nie może się po- 
szczycić takim pomysłem w swej naj- 
bliższej rodzinie. ' 

Ostatnio, pewien bogaty londyń- 
czyk zapisał w swym testamencie ca- 
ły majątek dzieciom swym i siostrom. 
Żomie swej legował zaś jedynie parę 
spodni, aby, jak brzmi testament: 
„usymbolizować fakt, że za mego ży- 
cia zawsze chciała nosić spodnie, 'a ja 
na to nie pozwalatem“. 

ła jeziora, polując na kaczki. Już mnie 
ostrzegano, że to niebezpieczny  ele- 
ment, gdy brałem w dzierżawę jezioro. 
Uważają, że jezioro należy do nich, 
jako do tutejszych mieszkańców, a 
kaczki traktują jako swoją wyłączną 
własność. 

— Opowiadano mi o nich mnóstwo 
złego, ale nawet'do głowy mi nie przy- 
szło, żeby mogli posunąć się а% й0 
morderstwa, tu zwrócił się do mnie i 
uścisnął moją dłoń! — Drogi przyja- 
cielu nie potrafię wyrazić, jak bardzo 
jestem tem przygnębiony. 

Widziałem bez słów, że jest przy- 
gnębiony, ałe o przyczynach tego sta- 
nu miałem własne zdanie. 

— Nie przejmuj się, — odrzekłem, 
— nikt nie może być pewnym, że go 
taka przygoda nie spotka! 

— Jesteś pan zdumiewająco spo* 
kojnym człowiekiem, panie Norscott,— 
zauważył Geonges — gdyby się to 
mnie przytrafiło, zaalarmowałbym już 
dawno policję i aresztowałbym wszy- 
stkich mieszkańców okolicznych. Bóg 
wie, co za porządki! 

— Zaraz oddam tę sprawę w rę- 
ce policji — oznajmił Maurycy. — 
Czy mógłbyś poznać tych ludzi? 

Miałem ochotę dać odpowiedź twier 
dzącą, aby zobaczyć wyraz jego twa- 
rzy, ale postanowiłem go nie przestra- 
szać przedwcześnie, dopóki policja 
rzeczywiście nie weźmie się do. dzieła. 

— Nie mógłbym ręczyć za to, — 

  

   

_Bieg okrężny o puhar ;„Słowa” 

   

    

ч 1 
` 

—  Kyrazeń biega 

Dziś w niedzielę punktualnie o 
godzinie 5-ej po południu odbędzie 
się bieg okrężny o nagrodę przechod- 
nią puhar „Slowa“ 

Bieg zapowiada się nader intere- 
resująco wobec licznych zgłoszeń za- 
wodników których liczba w tym ro- 
ku będzie konkursowa. 

Trasa biegu wynosi: 2700 
metr. i biegnie jak na szkicu. 
Start u wylotu Alei Syrokomli i 
ul, Tadeusza Kościuszki, meta— 
w alei Cielętnika równoległej 
do ul. Arsenalskiej. 

sddwós | ;/rssa Liga 

Do biegu mogą stawać członko- 
wie towarzystw Sportowych. stowa- 
rzyszeń przysp. wojskowego, i t. d. 

Bieg nosi charakter drużynowy 
to znaczy: każda organizacja uczestni- 
cząca w biegu wystawia drużynę w 
składzie najmniej 6 osób. 

Zwycięża organizacja (towarzyst- 
wo) której zespół osiągnie naimniej- 
szą ilość punktów. Punkty oblicza 
się według kolejności osiągniętych 
miejsc, przyczem klasyfikuje się tylko 
6 pierwszych biegaczy zespołu. 

Klasyfikowane będą tylko te dru- 

Bliggu ogrodowego 

,' 

ŁkiE trary 

żyny, których uczestnicy (6 osób( 

bieg ukończą. Bieg odbywa się we- 
dług przepisów P. Z. A. A. Nagroda 
przechodnia przechodzi na własność 

tej organizacji, która zdobędzie ją 

3-krotnie kolejno, lub 5-krotnie bez 

zachowania kolejności. Nazwa zwycię- 
sziego zespołu uwidoczniona zostaje 
każdorazowo na nagrodzie przechod- 
niej. 

Tr 

Rewelacyjne odkrycie nowych promieni 
Niebieskich Uitraprzenikiiwych 

Znakomity tizykom prof. Kolhórster 
i Millikan, udało się odkryć nowe Pro- 
mienie « Niebieskie  Ultraprzenikliwe, 
znacznie silniejsze od Promieni X, któ- 
rych działanie ustaje nie mogąc prze- 
niknąć cienkiej płyty ołowianej, 5- 
niejszych od Promieni Radjowych Ga- 
ma, które nie zdołają przebić kilku 
centymetrów ołowiu, Promienie Nie- 
bieskie Ultraprzenikliwe, nie tracą 
swojej siły po przejściu przez płytę 
ołowianą  kilkometrowej grubości. 
Uczeni prowadzą obecnie doświadcze- 
nia nad zbadaniem szybkości Promieni 
Ultraprzenikliwych płynących do nas 
z atmosfery niebieskiej. Zbiadanie do- 
kładne tych nowych Promieni może 
mieć nadzwyczaj doniosłe skutki w 
świecie nauki, medycyny, a nawet te- 
chniki wojennej. Z. K. 
  

Taką mniej więcej miną powitała 
małżonka nieboszczyka tę upragnioną 
za życia męża część garderoby! 

e 
L. 

   
odpowiedziałem więc, — ale przypu- 
szczam, że turysta z „Ploffu* pozna 
ich, ma zapewne lepszy wzrok ode- 
mnie. . 

Humor mego kuzyna został zatru- 
ty do reszty. 

— Ależ to djabli wiedzą, co za 
czelność! — wołał sir Georges. — Oto 
wasz wychwalany parlamentaryzm: 
ota rezultaty szczucia jednej klasy spo- 
łeczeństwa na drugą! Gdyby to zale- 
żało odemnie, w ciągu dwudziestu 
czterech godzin wyrżnąłbym tych pa- 
nów. ł 

— Nie wiedziałem, kogo zamierzał 
wyrżnąć poważny jegomość, ale jego 
szczere oburzenie wzruszyło mnie. 

— Sądzę, że lepiej jest nie mówić 
nic paniom o tem przykrem zajściu — 
zauważyłem. — Nie chciałbym, żeby 
dziura w moim kapeluszu poruszyła 
cały dom. 

Maurycy westchnął z ulgą. 
„ — Masz rację Stuarcie. Ja też tak 
myślę, że nie należy pań niepokoić. 
Jutro rano pójdziemy z tobą do Wood- 
ford i rozmówimy się z inspektorem 
policji. Wyszukam i ukarzę tych ło- 
trów: możesz o to być zupełnie spo- 
kojny. 

Uspokojeni rozeszliśmy się do na- 
zych pokoi, by przebrać się do obia- 

du. 
Późny obiad i reszta wieczoru upły- 

nęła nam w miłej atmosferze. Lady Ba- 
radell i miss York były w doskonałym 

  

   

Jubileusz  kucharsko-poetycki 
Anglja obchodzi obecnie 130-letnią 

rocznicę urodzin Elizy Acton, która 
była taką naszą panią Ćwiarciakiewi- 
czową wcześnej epoki wiktorjańskiej. 
Napisanie książki kucharskiej nie było 
wprawdzie jedynym celem jej życia, i 
historja okoliczności, które ją do te- 
go pchnęły, nie jest pozbawiona ro- 
mantyzmu, a zawiera przytem zachętę 
dla tych wszystkich, co chcą zarabiać 
piórem, puszczają się na znikome poe- 
zyjki. 

W latach czterdziestych zeszłego 
stulecia, zdobywszy pewien rozgłos 
paru tomikami poezyj, Eliza Acton 
zaniosła następny zbiorek da wydaw- 
ców, panów Longman, w nadziei, że 
jej to wydadzą. Ale spotkała się z nie- 
oczekiwaną repliką! 

„Poezja. proszę pani, to lichy towar 
na rynku. Gdyby to była książka ku- 
charska, wtedy...“ 

„Czyżby mi panowie radzili napi- 
sać książkę kucharską? — wykrzyknę* 
ła ze zdumieniem. 

„Tak, jeśli pani potrafi napisać do- 
brą — odrzekł wydawca. 

I Eliza Acton, zabrała się da pracy, 
smażąc i pitrasząc w całej baterji gar- 
nuszków, skąd wychodziły coraz to 
nowe smakołyki. Kółko jej znajomych 
smakoszów próbowało te delicje i wy- 
dawało o nich swą opinję, a pani Acton 
skrzętnie notowała sposób przyrządza” 
nia. 

Książka jej w krótkim czasie osią- 
gnęła istny ttyumf. Zastąpiła wszystkie 
inne dotąd znane. Po paru latach uka- 
zała się druga, również witana entu- 
zjastycznie. 

'Tak więc autorka bardziej jest zna- 
na przez swe smaczne przepisy, niż z 
racji paru tomików  poezyj, 
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humorze, dowcipkując z małych  tro- 
feów myśliwskich (były trzy kaczki na 
czterech myśliwych), śmiały się z na- 
szych niepowodzeń. 

Miałem wielką ochotę dowiedzieć 
się, coby powiedziały, gdyby znały po- 
wód naszego niepowodzenia. 

Położyłem się wcześnie i po raz 
pierwszy spędziłem noc spokojnie. Do 
rana nie zdarzyło się nic nowego, cho- 
ciaż byłem już przyzwyczajony i do 
tego rodzaju przygód, jak zjawianie 
się pięknych dam w moim pokoju w 
nocy. Obudziłem -się pełen sił i goto- 
wy do nowej walki. 

Podczas śniadania Maurycy oznaj- 
mił nagle: 

— Musimy ze Stuartem pojechać 
do Woodiord. 

Panie zaprotestowaly žywo. 
— Nie, nie, obiecališcie dač nam 

rewanž tennisowy, — oznajmila kate- 
gorycznie miss York. 

— Nie rozumiem, jakie sprawy 
mogą panów czekać w Woodford? — 
zdziwiła się lady Baradell. — Miesz- 
kańcy tego miasteczka nic nie robią, 
tylko piją piwo i rozmawiają a polity- 
ce na rogach ulic. 

— O, mamy bardzo ważne sprawy, 
— odrzekł Maurycy, —niedużo to nam 
czasu zajmie. Pojedziemy końmi i za- 
raz wrócimy. 

— Dobrze, jeśli pojedziecie, — 
wtrąciła ciocia Mary, — przywiezie- 
cie mi marmolady, proszę was, nie za- 

które 

Sukces sportowy nowego Forda 
Nowy Ford znów zademonstrował przed 

całym światem swe niebywałe zalety jazdy” 
w każdych warunkach, swym udziałem w 
zawodach sportowych na trasie Kopenhaga, 
Paryż - Kopenhaga, urządzonych staraniem 
Duńskiego Kłubu Automobilowego (Dansk 
Motor Union) oraz jednego z najpoczytniej- 
szych dzienników kopenhaskich: „Politiken*. 

Nie tylko, że Nowy Ford (Tudor Sedan), 
zdobył pierwszą nagrodę, 10.000 franków, 
oraz puhar honorowy „Politiken*, ale drugie 
miejsce, a więc i drugą nagrodę w sumie 
6.000 franków, uzyskał również Nowy Ford 
(Phaeton). Co dziwniejsze, że naprzekór do- 
tychczasowym doświadczeniem, w tym wy- 
padku zwyciężył zamknięty wóz, aczkolwiek 
w konkursie brały udział otwarte wozy, 
specjalnie przystosowane do zawodów spor- 
towych, 

Zdobywca pierwszej nagrody, p. Thol- 
strup, kupiec z miasta Roskilde, przejechał 
swym wozem już przeszło 35.000 kilometrów 
i dotąd nigdy nie brał udziału w konkur- 
sach samochodowych. 

Samochody wystartowały w czwartek 
wieczór o godz. 11-ej z duńsko - niemieckie- 
go miasteczka pogranicznego Krusaa i u- 
czestnicy odpoczywali w Paryżu 12 
godzin. Ogółem w zawodach brało udział 
11 samochodów i 15 motocykli. 

Dystans mierzył około 2300 km. tam i z 
powrotem, nie licząc 600 km. z Kopenhagi 
do pogranicza i vice versa. х 

Pierwsze miejsce zdobył  Tholstrup ma 
Fordzie w czasie 32 godzin 42 min. przy 
przeciętnej szybkości 70,2 km na godzinę. 
Drugie zdobył również Ford w czasie 32 g. 
51 m. Trzecie wreszcie książe Rene na Tal- 
bocie w czasie 33 godz. 16 min. przy prze- 
ciętnej 69.0 km. na godzinę. 

Główna część trasy biegła przez Niemcy 
do francuskiej granicy i stamtąd do Paryża. 
Współzawodnicy wybierali rozmaite drogi, 
większość jednak przebiegała miasta: Ham- 
Burg, Kolonję, Aachen, Rheims i Leodjum. 

onieważ samochody wyruszyły z Kru- 
saa wieczorem , większa część jazdy począt- 
kowej i drogi powrotnej odbywała się wśród 
nocnych ciemności, a co gorzej wśród gę- 
stej mgły, która na dużej przestrzeni utrud= 
niała rozróżnienie drogi. 
TENS ii er E TIT KONTO V TVT T ATK 

wszakże w swoim czasie też cieszyły 
się powodzeniem. 

   
    

pomnijcie o tem, liczę na Stuarta, bo 
Moryś napewno zapomni. 

Obiecałem, że marmoladę dostarczę 
i jeszcze pół godziny rozprawialiśmy 
wesoło. Wreszcie podano powóz i obaj 
ruszyliśmy w drogę. 

Maurycy miał bardzo 
mnę, gdy brał lejce da rąk. 

— Mam nadzieję, że policja znaj- 
dzie zbójców, nie robiąc wielkiego ha- 
łasu, — mruknął popędzając konie. — 
Nie chciałbym żeby tę historję opisano 
w gazetach. 

Rozumiałem doskonale, że nie cho- 
dziło mu o rozgłos, który mógł wpły- 
nąć fatalnie na jego przyszłość, więc 
wtrąciłem uspakajająco: 

— Miejmy nadzieję, że wszystko 
będzie dobrze, gdybyśmy nawet mieli 
dużo kłopotu, pocieszajmy się, że 
uwolnimy okolicę od niebezpiecznych 
kłusowników. 

niepewną 

Maurycy milczał. W milczeniu wje-, 
chaliśmy do miasta i zatrzymaliśmy 
się przed gmachem policji. Policjant 
wybiegł na nasze spotkanie i powitał 
gizecznie Maurycego. 

— Czy pan inspektor jest? — za- 
pytał Maurycy. 

— Tak, sir. Przyszedł przed chwilą 
czy chce pan go widzieć. 

Maurycy skinął głową i weszliśmy 
do domu. W pokoju znaleźliśmy tę- 
giego jegomościa w mundurze. 

      

  

—



"x
 

NOWOGRÓDEK. 18.5. (tel. wł. „Słowa'). Z iście amerykańskim roz- 
machem przystępują władze do odbudowy spalonego miasteczka Iwie. W 
«dniu dzisiejszym na miejscu w Iwiu komisja omówi prace dotyczące regula- 

odbędzie się konierencja, celem zorganizowania masowych pomiarów placów 
i sporządzenia projektów nowych budynków a także masowej budowy do- 
mów z materjałów glinobitnych i piaskowo - wapiennych oraz uruchomienia 
na miejscu wytwórni pustaków i dachówek cementowych. Na rozpoczynający 
się w dniu 21 maja sejmikowy kurs budownictwa ogniotrwałego uczęszczać 
będzie 10 mieszkańców Iwia, którzy później przyjęci będą jako instruktorzy. 
«o się tyczy 'akcji pomocy pogorzelcom, to ta posuwa się bardzo szybko 
naprzód. Z całego województwa płyną ofiary w dniu dzisiejszym lidzki ko- 
nitet niesienia pomocy pogorzelcom nadesłał 500 paczek z bielizną. 

Meteor nad Lidą 
LIDA. 18. 5. (tel. wi. „Slowa“). Onegdaj mieszkańcy spacerujący po ulicach mia- 

sta © godz. 21 mieli ść oglądać duży meteor w kształŁcie kuli posuwający się z 
olbrzymią szybkością z południa na północny zachód. gė ai za sobą długi 
wspaniały ogon świetlny. Było to rzadkie, ale bardzo piękne zjawiska przyrody. 

_ Tradycyjne pielgrzymki do Kalwarii 
Dziś jutro jako w święto Zielonych Swiątek wzorem lat ubiegłych 

przeciągną przez miasto liczne pielgrzymki z prowincji udające się do 

tKalwacji. W roku bieżącym szczególnie dwie pielgrzymki urządzają  litwini 

którzy mają przybyć do Wilna w liczbie kilku tysięcy osób przeważnie z 

terenu powiatu Święciańskiego. Organizatorzy tych wycieczek już obecnie 

zapowiadają, że poza zwiedzeniem Kalwatji pielgrzymi będą mieli możność 

odpowiedniego poznania Wilna jako historycznej stolicy Litwy. | 

Pozatem są zapowiadane liczne pielgrzymki ludności polskiej. 

cji miasta i odbudowy z materjałów ogniotrwałych, w środę również w Iwiu 

Etha spraw „Odrodzenia w Watykanie 
„Osservatosc Romano“ z dnia 12 

maja r. b. pod rubryką „,Z Polski“ za- 
mieszcza następującą wiadomość: 

W Wilnie, z inicjatywy Stow. Mł. 
Akad. „Odrodzenie* odbył się pier- 
wszorzędnej wagi Tydzień Społeczny. 
Jest to już piąty tydzień tego rodzaju 
i miał za przedmiot kwestje małżeń- 
skie. Powodzenie miał najlepsze, pra- 
sa miejscowa podała szereg artykułów, 
a ze względu na najbardziej odpowie- 
dnich mówców w tej sprawie, profe- 
sorów Uniwersytetu i wybitnych pra- 
wników, aały poziom tygodnia był 
bardzo wysoki. Frekwencja szczegól- 
nie ze strony młodzieży uniwersyte- 
ckiej, znacznie większa, niż w latach 
ubiegłych. Specjalne zainteresowanie 
wzbudziły odczyty prof. Bossowskiego 
„0 przyczynach obecnegc kryzysu rodzi 
ny“ i ks. prof. Żongołłowicza „o naj- 
nowszych projektach polskich prawa 
małżeńskiego. W tym ostatnim od- 
czycie profesor rozejrzał w świetle 
krytyki projekt komisji kodyfikacyjnej 
i projekt niektórych katolików. Piąty 
Tydzień Społeczny w Wilnie poruszył 
serję spraw aktualnych, dotyczących 
spraw aktualnych i obrony rodziny ka- 
tolickiej. 

Jak wiadomo, „Osservatore Roma- 
no* jest organem Stolicy Apostolskiej. 

  

NOWOŚĆ STYLU, 
konstrukcji Dzięki uwzględnieniu przezkonstruke 

i wykończenia torów Oaklanda najbardziej wybrednych 
wymagań współczesnego automobilisty, 
samochód ten odznacza się piękną, hare 

monijnie wydłużoną karoserją, posiada 

potężny elastyczny 6 cylindrowy silnik i 
wszystkie ostatnie ulepszenia techniczne. 

Zarówno w wykonaniu wewnętrznem 

jak 1 zewnętrznem Oakland nosi cechy 

nowości konstrukcyjnej. W mieście wy- 

różnia się eleganckim wyglądem, na wsi 

zapewnia szybką i wygodną podróż pods 

czas najdalszych wycieczek, oraz z łate 

wością przebywa najcięższe drogi i wys 

niosłości. Przemawia więc pod każdym 
względem do prawdziwych znawców i 

miłośników sportu automobilowego. 
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Upoważnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w Wolnem Mieście Gdańsku: 
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EMICINO-PAMMACEUTYCZN 5 
Kro o DOBRO DoMU ŚWEGO DBA 
WINIEN, BEZWZGLĘDNIE KUPIĆ U NAS 

  

SKI wazszawa 0 | 

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim złotym medalem 

Tendolity. 
niwelatory, 
astrolabje, 
qonjometry, 
planimetrų 

etc. 

Hajlepsze 

instrumenty 

GEODEZYJNE: | 

powszechnie znanej firmy 

(staw HEYDL, Drezn, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
i PRZYBORY KREŚLARSKIE 
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  w WIELKIM WYBORZE z 
skład fabryczny w POLSCE a 

66 в 

„OPTYK RUBIN" sua. 3 
Dominikańska 17, telefon 10-58 g 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku) н 
: 0) 3 ю { =     

  
Fortepianów, Pianin i Fisharmoniji 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej M 
jakości- 

Łos I KL.19*LOT.PAŃSTW. 
WYPŁACILIŚMY ZA WYGRANE U NAS LOSY 
MILJONY, MILSONY ZŁOTYCH. — 

RYZYKO MINIMALNE. CENA BARDZO NISKA 
16 e 

'NASZE SZCZĘŚLIWE ADRESY: 
E.LICHTENSTEIN i $Ś2 WARSZAWA. 

OppziaŁ:WILNSQ,WiELKA 44: 
KoNTro P.K.O. N*81051. 
FIRMA EGZ.OD R. 1835. 

Firma egz. od 1874 r. 

K. Dąbrowska. 
m 
= 

й 
m 

ilno, ul, Niemiecka 3, m. 6, 8 
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   PRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

LOWO 

  
Nabożeństwo żałobne za dusz 

LE 

Anatoljusza firanickiego 
Studenta W. S. H. w Warszawie, zmarłego dn. 9 maja r. b. 

odbędzie się w kościele parafjalnym w Wilejce Powiatowej w dniu 21-go 
maja poczem nastąpi 

  

KRO 
NIEDZIELA 

19 Dziś 

Zesł. D. Św. 
jutro 

Bernardyna. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 18 — V. 1929 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m. ) 758 

Wschód sł. g. 3 m. 10 

Zach. sł. o g, 19 m. 21 

  

"Temperatura | B 
średnia > 

Opad za do- | 
bę w mm. | 

Wiatr A Północny. 
przeważający ; 
Uwagi: Pochmurno. 

deszcz. 
Minimum za dobę -I-11*C. 
Maximum na dobę -i- 110C. 
Tendencja barometryczna: stan stały, póź- 
niej wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Zjazd inspektorów szkolnych. W dniu 

16 i 17 bm. w lokału Wileńskiej Izby Skar- 
bowej odbył się zjazd inspektorów skarbo- 
wych i referentów opłat stemplowych okręgu 
wileńskiego. W zjezdzie wzięli udział rów- 
nież prezes Izby Skarbowej i przedstawiciel 
Ministerstwa Skarbu. Obrady toczyły się do- 
koła sprawy należy tego stosowania przepi- 
sów ustawy o opłatach stemplowych z uw- 
zględnieniem zmian zaszłych od wejścia 
w życie tej ustawy. 

MIEJSKA 

Posiedzenie komisyj miejskich. We 
wtorek, dnia 21 maja, odbędzie się połą- 
czone posiedzenie komisyj miejskich: finanso 
wej, Technicznej, i Gospodarczej, Na po- 
rządku dziennym: 1) dodatkowy preliminarz 
budżetowy na rok 1929 - 30, 2) sprawa prze 
pisów o urządzeniu kanalizacji i wodociągów 
w_ nieruchomościach. 

WOJSKOWA. 
„— Przegląd poborowych. We wtorek, 

dnia 21 maja, winni stawić się do przeglądu 
w lokalu komisji poborowej przy ul. Bazyl- 
jańskiej 2, poborowi rocznika 1908, z naz- 
wiskami na lit. K, zamieszkali w ob' rębie 
4 1 5 komisarjatów policji m. Wilna. 

FI KOMUNIKATY 

— Zjazd księży byłych akademików Pę- 
tersburskich. W związku z odsłonięciem po- 
mnika śp. Arcybiskupa Cieplaka 18 czerwca 
rb. odbędzie się zjazd księży, b. akademi- 
ków Petersburskich z całej Polski. Komitet, 
z ks. prałatem Hanusowiczem na czele, już 
opracował program zjazdu. Min. kolei ugzie- 
liio zniżki na przejazd. 
„_ — Walne zebranie Koła  Bibljotecznego 
im. Ton.asza Zana odbędzie się dn. 29 maja 
we środę w bibljotece i czytelni im. T. Zana 
(Wielka Pohulanka 14 - 15) o godz. 18.30. 

razie braku przewidzianego kompletu o 
godz. 19 z prawomocnością uchwał bez 
względu na ilość członków. 

„ — Z konsulatu łotewskiego. W czasie 
Zielonych Świątek konsulat będzie nieczyn- 
ny: w niedzielę 19 maja, w poniedziałek 20 
maja, we wtorek 21 maja. ł 

  

Komunalna Przyjmuje 
Kasą oszczędności 

Oszczędności od 1 zł. i' 
m A m. Wilna oprocentowuje 
ul. A. Mickiewicza od 7 — 9 proc. 

Nr. 11 tUdziela pożycze 

B 
B 
B 
B 
B 

Przyjmuje wszelkie wpływy na rak 8 
chunek Magistratu: za wodę, elektry- B 
czność, kanalizację i podatki bez do- B 
datkowych oplat 

M. Wilno ręczy za wkłądy i B 
wszelkie zobowiązania Kasy całym i 
swoim majątkiem. B 

a 

  

uskutecznia się w kolejności zgłoszeń, 
60 gr. od tomu, 

  

jego dzieła, które cie: 
w. 2-gim nakładzie. 
: Każdy może stać się właścicielem zbiorowego wydania Dzieł Tołstoja, obejmu* 
jącego 28 tomów (5.500—6.000 szczelnie zadrukowanych stron), gdyż dajemy je ka- 
żdemu czytelnikowi tego pisma bezpłatnie, jeżeli w ciągu 10 dni nadeśle pod naszym 
adresem niżej załączony kupon. 2 į 

DZIEEKA TOESTOJA-potęžnego myšliciela, psychologa i artysty — to skarb w 
dziejach piśmiennictwa. Głęboki znawca duszy ludzkiej, wspaniały „Lew z Jasnej Polany*, „olbrzym ducha i myśli, jest 
Tołstoj zjawiskiem tak cudownem w, historji literatury, że poznanie jego nieśmiertelnych utworów jest obowiązkiem ka- 
żdego kulturalnego człowieka. —Dzieła Tołstoja ukażą się pięknie drukowane w zwykłym formacie książkowym. Wysyłkę 

jedynie opakowanie i koszta reklamy wymagają zwrotu kosztów w wysokości 

eksportacja zwłok do grobów rodzinnych 
O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych, pogrąženi w glę- 

i bokim smutku 
RODZICE i SIOSTRY, 

—Z T-wa Prawniczego im. Ignacego Da- 
miłowicza w Wilnie, Zarząd Towarzystwa 
przypomina pp. członkom, iż w dniu 21 maja 
rb. o godzinie 7 wiecz. odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa (Gmach Sądów 
lokal Rady Adwokackiej). 

SZKOLNA. 

. „— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 
to im. ks. Adama Czartoryskiego w 

Wilnie podaje do wiadomości, że egzaminy 
wstępne do kl. 1 rozpoczną się dn. 28. . 
1929 r. o godz. 9. 1 

Podania przyjmuje kancelarja szkolna co 
dziennie od godz. 1 — 3 pp. (Góra Boufa- 
łowa 1. 

TEATR I MUZYKA 

— Reduta na Pohulance. „Polka w Ame- 
ryce*. Dziś ostatni występ znakomitego ar- 
tysty teatrów miejskich w Warszawie — 
Amtoniego Fertnera — przed jego wyjazdem 
zagranicę na urlop wypoczynkowy. 

Fertner pożegna publiczność  wilenską 
postacią Jakóba Ferti ga w komedji St. Ko- 
złowskiego p.t. „Polka w Ameryce". Fertig 
z Nju Sącza to arcydzieło komicznej sztuki 
Fertnera, któremu towarzystwa, nieustannie 
kaskady śmiechu, płynące z widowni, a tem- 
po komedji oraz gra Zespołu Reduty — stwa 
rzają całość pełną życia, barwy i humoru. 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. 
Bilety rano w Orbisie i od godz. 13.30 w ka- 
sie teatru. 

— „Przyjaciele*. Jutro arcydzieło Al. hr. 
Fredry p.t. „Przyjaciele”. Jest to ostatnie 
przedstawienie Zespołu Reduty w Wilnie — 
przed wyjazdem na doroczny objazd ziem 
Rzeczypospolitej. 

— Teatr Polski. Występy Marji Gorczyń- 
skiej. Wczorajsza premjera świetnej brawu- 
rowej komedji Hennequina i Vebera „Nie wy 
wiódł jej w pole* odbyła się przy wysprze- 
danej widowni, zaś M. Gorczyńska była 
przedmiotem owacji. Sensację również wzbu 
dziły jej oryginalne i dalekie od szablonu, 
niezwykłe toalety. Dziś i jutro w dalszym 
ciągu „Nie wywiódł jej w pole* z uroczą 
Marją Gorczyńską, której sekunduje z og- 
romnym humorem i opanowaniem cały an- 
sambl Teatru Polskiego. 

„Nie wywiódł jej w pole* jest jeden z 
najweselszych wieczorów w Teatrze Pol- 
skim. 

— Dzisiejszy popis baletowy L. Sawinej- 
Dolskiej w Teatrze Polskim. Dziś o g. 12.30 
w Teatrze Polskim wystąpi zaszczytnie zna- 
na tancerka Larysa Sawina Dolska z jej 
zespołem-. : 

W programie: Czajkowski, Drigo, Grieg, 
Aasz, Glinka i in. Poranek ten wzbudził zro- 
zumiałe zainteresowanie; mimo wielkiego 
zainteresowania, poranek powtarzanym nie 

dzie. 
Pozostałe bilety sprzedaje kasa Teatru 

Polskiego od g. 11 rano. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Kradzieże. Abramowi Machałomedowi 
(Portowa 13) skradziono 2 garnitury warto- 
ści 1030 zł. zaś Józefowi Runiewiczowi (Wo 
łokumpie 18) marynarkę. 

— Zatruła się przez nieostrożność esen- 
cją octową Anna Gensówna I. 18 zamieszka- 
ła przy ul. W. Pohulanka 17. Zatrutą uloko- 
wano w szpitalu żydowskim. 

— Usiłowanie samobójstwa. Z niewyjaś- 
nionych narazie przyczyn usiłowała pozba- 
wić się życia przez wypicie esencji octowej 
43 letnia Anna Krzywicka (Rydza - Smigłe- 
go 40) Zatrutą odwieziono do szpitala ży- 
dowskiego. ‚ 

— Nagle zmarła cierpiąca od dłuższego 
a na epilepsję Agata Szarska (Szope- 

na 4). 
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BEZBŁĄTNIE 
DZIEŁA 

TOŁSTOJA 
J Pragnąc uczynić przypadającą w r. 1928, setną rocznicę urodzin genjalnego 

pisarza rosyjskiego LWA TOŁSTOJA, wydało Wydawnictwo Gutenberga zbiorowe 
szą się wielkiem powodzeniem, czego dowodem, że ukazują się 

Całość składać się będzie z powieści następujących: 

Zmartwychwstanie, Lata dziecinne, chłopięce i młodzieńcze, 
Kozacy, Sonata Kreutzerowska, Djabeł, Ojciec Sergjusz 

Zamówienia są ważne tylko dla ku” ! 
\ ропб otrzymanych w ciągu 10 dni* 

Wydawniefwo 

- GUTENBERGA 
Kraków, Wolska 19-a. 

  

Imię i nazwisko 

AE RES EMA TENS ES EAS 
Skład szyb i luster 

Sz. Sobol 
Wilno, ul. Niemiecka 3, telef. 5-73 

podaje do wiadomości Sz. Klienteli, iż otrzymano transport 
zagranicznych 

bardzo wielkich SZYB 
do okien wystawowych. 

(GERE A ZZ DAB BEE SARI A O HE 4 BEM EK 
  

Wojna i pokój, Polikuszka, 
„ Anna Karenina 

Niżej podpisany życzy sobie otrzymač bezplatniej 
DZIEŁA TOŁSTOJA. 

5 

— Błąkającego się ' chłop:ca zatrzymano 
W na moście antokolskim. Malec ma lat 4 na 

imię Wacek, blondyn, pod lewem okiem ma 
znaczną bliznę. 

— Zaginął 12 letni Izaak Tylewicz, za- 
mieszkały dotychczas u: rodziców przy uli- 
cy Mostowej 19. 

— Pożar. Od zapruszonego ognia pow- 
stał pożar w mieszkaniu Bera Rafa Zawałna 
50) Spaliły się oddrzwia. Straty nieznaczne. 

— i Genowefa Kozłowska Ar- 
tyleryjska 1). 

—Skutki deszczu. Podczas piątkowej u- 
lewy zapadła się jezdnia na ulicy W. Ste- 
fańskiej na przestrzeni 1 i pół metra. Jedno- 
cześnie wobec pęknięcia na tej ulicy rury 
wodociągowej i temsamem potrzeby napra- 
wy, ruch kołowy na ulicy Stefańskiej został 
chwilowo zamknięty. 

RADJO. 
Niedziela, dn. 19 maja 1929 r. 

10.15—11.56: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Poznańskiej. 11.45: Transmisja z 
Poznania. Komunikat Powszechnej Wysta- | 
wy Krajowej. 11.56 — 12.10: Transmisja z 
Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie, orąz komunikat 
meteorologiczny: 12.10 — 14.00: Transmisja 
z Poznania. Uroczyste otwarcie Zjazdu 
Chórów Wszech-Słowiańskich. 14.00—14.2 : 
Transm. z W-wy. Odczyt z dz. „Rolnictwo* 
p. t. „Ubezpieczenia w rolnictwie*. 14.20— 
—14.40: Tr. Warszawy: Odczyt z dz. „Rol- 
nictwo” p. t. aa E sposėb žywienia 
świń”. 14.40—15.00: Tr. z W-wy. Odczyt z 
dz. Rolnictwo* p. t. „Organizujcie wyciecz- 
ki na Wystawę Powszechną w Poznaniu* 
15.15 — 17.30: Transmisja z Warszawy: 
Koncert Popularny z Filbarmonji Warszaw- 
skiej. 17.30—17.55: Tr. z W-wy Pagadanka 
p. t. „Przesąd w grze* wygł. dyr. Loterji 
Państwowej Witold Czechowicz. 17.55— 
18,20: Tr. z W-wy: Odczyt p.t. „Księżna 
Łowicka” 18.20-19.00: Tr. z W-wy: Audy- 
cja ludowa  literacko-muzyczna.  19.00— 
19.20: Audycją dla dzieci. Bajki. 19.20 — 
19.45: Tr. z W-wy: Odczyt p. t. „Narodo- 
wa religja Japonji*. 19.55—20.00: Sygnał 
cząsu z Warszawy. 20,00—20.15: Przerwa. 
22.15: Transm. z Poznania. Po transmisji 
komunikaty: P.A.T., i inne, oraz muzyka 
taneczna z dancingu „Oazy*. 

Poniedziałek, dnia 20 maja 1929 r. 

10,15: Transmisja Nabożeństwa z Ka= 
tedry Poznańskiej. 11,45: Tr. z Poznania. 
Komunikat Powszechnej Wystawy Krajowej. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12,10—14,00: Tr. z W-wy. Poranek pieśni 
z Filharmonji Warszawskiej. 14,00 — 14,20: 
Tr. z W-wy: Odczyt z dz. „Rolnictwo* p. t. 
„Choroby zaraźliwe bydła". 14,20 — 14,40: 
Tr. z W-wy: Odczyt z dz. „Rolnictwo* p. t. 
„Hodowla ryb w małych stawach*. [4,40— 
15,00: Tr. z W-wy: Odczyt z dz. „Rolnictwo“ 
p. t. „Naprawiajcie drogi*. 15.15—17.05: Tr. 
z W-wy: Koncert popularny z Filharmonii 
Warsz. 17.10 — 17.35: Audycja dlą dzieci. 
17.35 - 18.00; Audycja dla młodzieży, 18,00 
—18,20: Audycja wesoła. 18,20 — 19,00: Tr. 
z W-wy: Koncert popularny. 19,05 — 19,30: 
Odczyt: „W poszukiwaniu drogi do Indji*. 
19,30 - 19,55; Audycja recytacyjna. Utwory 
Władysława Syrokomli. 19,55—29,00: Sygnał 
czasu z Warszawy. 20,00—20,15: Tr. z Po- 
znania: Komunikaty Powszechnej Wystawy 
Krajowej. 20,15: Tr. z Poznania: Koncert 
Słowiański. Po transmisji komunikaty P. 
A. T.i inne Oraz muzyka taneczna z Sali 
Malinowej hotelu Bristol. 

Wtorek, dnia 21 maja 1929 r. 

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

w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.30 — 16.50: Kurs alfabetu 
Morse'a. 16.50 — 70.10: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatrów 'i kin 
oraz chwilką litewska. 17.10—17.30: Muzy- 
ka z płyt gramofonowych.  17.30—17.55: 
Mała skrzyneczka. Listy dzieci. 17455 — 
18.35: Transm. recytacyj poetyckich z 
Katowic. 18.55 — 19.20: „O Pani dla Pa- 
ni*. 9.20—19.45: Odczyt z cyklu „Miesiąc 
Maryi" p. t. Obraz Matki Boskiej Często- 
chowskiej*. 19.45 — 20.00: Program na 
dzień następny, komunikaty i sygnał czasu 
z Warszawy. 20.00—22.15: Transmisja z 
Poznania. Komunikaty Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej 20.15—: Tr. z Poznania. 
Festiwal Muzyki Polskiej. Po transmisji 
komunikaty P.A.T. i inne oraz „Spacer de= 
tektorowy po Europie* (retransmisja stacj 
zagranicznych z lokalu P.A.P.); 
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Samochody angielskie są jednak najtrwalsze i najoszczędniejsze! 

O tych wyjątkowych zaletach przekonał się narówni ze Światowym rynkiem 

również i polski rynek samochodowy. 

FABRYKATY NA JPOTĘŻNIEJSZYCH FABRYK ANGIELSKICH 

TOP еч еча СОр И ур САЧ Т АР 

в са мю 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

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

wstrząsnął BURZA nad AZIĄ Potomek Czingis-Chana.: R ewelacyjne 
światem. = arcydzieło o niebywałej potędze dramaty - 

cznej. Mistrzowska realizacja genjalnego, głośnego reżysera W. PUDOWKINA przezwanego NAPOLE ONEM 
FILMU. Czas trwania realizacji filmu 2 lata. 

Na taki film wyczekuje się całemi latami! Każdy zobaczyć musi! Q, 

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

nie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. kionorowe bilety na premierę nie ważne. я 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA“ 

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

wiecznego udawania i bólu, który szarpie i spycha najnieszczęśliwsze istoty ludzkie na dno nędzy i upadku 
na wyżyny marzeń i bogactw. Dziśł Czarujący film największych gwiazd ekranu wszechśwatowej sławy tragik 

IWAŃ 'MÓŻŻUCHIN, czarująca NATALJA LISIENKO oraz niezrównany MIKOŁAJ KOLIN w obrazie: 
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„M O R R į 2. Mickiewicza 22. „Świat kulis | zmysłów 19 potężny dramat burzliwego życia największego aktora Świata. 
Początek seansów o 4, 4, ost. 10.25. Honorowe bilety nieważne. 

  
zyskały w całej Polsce należne uznanie. 

Nowe rewelacyjne modele samochodów osobowych 

MORRIS MINOR M ORRIS COWLE MORRIS OXFORD 

(idealny typ „małego samochodu') 
(samochody otwarte, karetki (mocne piękne samochody 

KINO D 

„Wanda” 
Wielka 30. 

króla maski LON CHANEY'A в ś 
W rolach głównych: kwiat amerykańskiego ekranu, mistrz maski LON CHANEY, bosko piękna DORETA 
JOUNG i urocza ALSTERA NILS. jedyne arcydzieło, którem zachwycał się i pocziwiał cały świat. 
Od dnia 15 maja na sezon letni ceny miejsc znacznie zniżone od 50 gr. 

potężny salonowo-erotyczny dramat-opera y zis! Setny rewelacyjny film 
w 12 akt. z zakulisowego życia artystów. 

ка + 

„Śmiej się pajacu" 

  

i specjalne typy taksówkowe) wszelkich typów) 

oraz podwozi ciężarowych i specjalnych autobusowych 

MORRIS$ COAAMERCIAL 
(specjalne typy, dostosowane do ciężkich polskich warunków drogowych) 

oraz SAMOCHODY 6-cio kołowe 

ofiaruje na dogodnych warunkach zastępstwo rejonowe 

J. EHGAWNOWICZ, Wilno, Wileńska 6. 
Nieobowiązujące demonstracje na każde żądanie! 
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Nie kupujcie samochodu, zanim nie obejrzycie i nie wypróbujecie nowego „MORRIS'A". 65L1-0 

T i Pe A T dok ddd Ka 

  GWAWAWE inżynier JAN GUMOWSKI — fynakt; 1 
  

od 12--2i od 4-6, 

   

Dziś wielki 

Kino „Piccadilly ” 
WIELKA 42, 

uroczysty program Świąteczny! Nowe wydanie 1929 r. w nowem literackiem opracowaniu. 
Najpotężniejsze arcydzieło genjusza ekranu EMIL JANN'NGS 

„NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK 
Wzruszający dramat życiowy w 12 akt. Nad program: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

T 
  

"Kino - Teatr 

„„ Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. | W 

Br. G. WAŁFSOŃ 9 (0р 
mocžo- 

Dziśl Perła szampań- ią“ iała tryskaj h komedia. W h 
skiego humoru! „Miłość zašlepia aten sont artyści ulubiades AuDli-hOeEi a 

skiej CONRAD VEIDT, LIL DAGOWER i EMIL JANNINGS. Sensacja!!! CONRAD VEIDT po raz pierwszy 
roli komicznej. 

ogodnie | 
19, 20, 21 jGkuRCUNZAGUNZNCZANNWNSSNOSENA ! pokoje Z wy- 
26 maja sta-g Skład mebli, wyrobów stolarskich a godami do 

  

weneryczne, wynajęcia w b. do- tki będą  kursować8 i tapicerskich 

Wileńska 7, tel 1087 Bym Punkcie miasta | ZAŁATWIAMY |mędzy „winem ag p jojuciewski Vilne: i 
: A aa * obok przystanku au- POŻYCZKI Werkami. Odjazd zg D. 0 EMS | ul. Wileńska Nr. 23 © 

- 15 tobusowego. Weišciei Wil. Biuro. Komi- | Wilna od godz. 8, coR Poleca najtaniej -- 
КОВЕ PERS niekrępujące. Dowie-į sowo - Handlowe, | godzinę, ostatni zg Leżaki zakopiańskie od 5 zł m 

1 dzieć się: W. Pohu-] M.ckiewicza 21, |Werek o g. 21. _ — ой Łóżka metalowe na siatkach 45 B 
BE AKOSZERKI BR lanka 19 2. — 04 tel. 152. — уе '—= Łóżka składane z materacem 27 5 

pio" IEDROGO w ma-8 > SSE 2 B 
Р 5 ао ооа с ооа jatku umeblowanett Foteie wiklinowe o 3 

Saus OLWARKCośro-_| LETNISKO, miejsco 8 Krzesełka składane 5 

Gżyńska-Smolska анна в ооа а скоов 

   
pzm 

Pokój dek obszaru 45 > SI ь 2 
ość łąd Sienniki jutowe i płótniane 

| Ba, klm odoko: |YR spina + SUCHA Raja wiedeńskie 10.75 m 

    

  

Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. Akugzerka SmiałOW$KO do wynajęcia dia sa-| re! sprzedamy do. | 1 | Pół klm. od st. iBio = 

PRZEDSTAWICIELSTWO FABRYKI BMAWAGA Gabinet Ki motnego, ul. Ludwi- dż i niedrogo mio Wilna p jakEakassuspap as ausa 
66 SĘ _... oraz Gabinet Kosme- sarską 1—12. —o| Wil. Biuro  Komi- | PŚ! £042. Koleją. Las, 

P A € = 6 E e A X d O: tyczny usuwa Zzmar- rain ES rzeka Produkty na 
z. PO LO i BZPEUKAECOPENA ! DOKTOR szczki, piegi, wągry,| Mieszkania o ai miejscu, ceny nizkie. 

Sp. Akc. w Poznariu. | D.ZELDOWIEZ | tupież, brodawki, ku-. : tel. 152 a „£ | Dowiedzieć się: Zwie- 

Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe. konstruk- ch aóryczadii rzajki, wypadanie wło- | w śródmieściu z za rzyniec, ul. Inflancka 2, 

cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze odlewnie żelaza i stali. Оа атар 1 25%. Mickiewicca 48.] wygoda. posiada od 224 lab ad e e. 

| EZSOCH аЬ PEM › @ М —1. od 5—8 wiecz. D. H--K, “ Ё 
| Elektroterapia | KOBSBEERIGRZE | LK „act ` LECZY da i ) ckiewicza »|Z ogrodem owoco 

I ( iatermia): LEKARZE DENTYSCI tel. 9-05. —0 ! жут do sprzedania w I ; 

Kobieta-Lekarz -N-Wilejce, przy ul. dolarów 

ОНЕ ЕО Е иа он ннна 3 ОАа у е айоконас w 
ш. 1!…“‘[1"“‘ Ho Ludwisarska I różnych sumąch na ł | 

KOBIECE, WENE- |  Lekarz-Dentysta į LETNISKA įr : —Opierwszą | hipotekę oryg. y | 
RYCZNE, NARZĄ= MARYA TED GRO W ZZM czystą lub po banku, fi ! 
DOW MOCZOW. pod -dom w_ Wilnie. & | 

! ul. Mickiewicza 24, 
tel. 277. 
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DOKTOR 

awryłkiewiczowa 

  

  

  

      
  przyjmuje od 11—12 

i od 5—6. Choroby 
  

  
  

L. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
mo, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do liod< da 8. 

Dr Kanusowicz 
Ordynator 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 

złote man s 
korony. Sztuczne zę- Wilia, kąpiel, plaża, 

Wojskowym, u- 

Porcełanowe i 

by. | 
rziędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

.5. Przyjmuje: oś 

  

skórne, leczenie wło- 8—1 i od 4 7. 
sów, operacje kosme- Wydz. Zdr. Nr. 3 
tyczne i kosmetyka 

a Wo i- Wa 

eńska 33 m. 1. | Lekarz-Dentysta 
W.Z.P. TI 

a Jadwiga Piotrowska 
DOKTOR przeprowadziła się na 

ul. Jagiellońską Nr 10 
m.2 i przyjm. od 
g. 10—2 i 4-6. = 

elektryczność, infor- złota, srebr< , brylan- | owo - Handlowe, 
macje: Wilno, Arse-tów, futer i różnych ! Mickiewicz. 
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2 R Oferty składać d 

. Letnisko «а S NA S Šakos Cl Ed K L A ® Е 
blizko Wilna, utrzy- ая ООТО\ПКЕ. » a 

manie, las, rzeka (JJ r różnych ONA ) 
tach lokujemy pod | Piszemy 
zabezpieczenie hipo-' NA MASZYNACH łódz, na miejscu, in- SR GA GR SA SA EA SEA REA KIA EIA SEA MA 4 

  

  

formacje:  Jagielloń- 
Kc — п*естье bez kosztów : fach K -2 ska 9—13, L ustepaych, Wilno, ac LRK b u B i E W l E b KI 

ZP: dańska 6, „Rolko-| Wil. Biuro Komi- znane zdrojowisko koło 
Letnisko mis*. = sowo - Handlowe, LWOWA. 

« pensjonat w lesie so- —n<.:."| Mickiewicza 21 
snowym pół klm. od Oszczędności tel. 152. 2 Kąpiele siarczane, borowinowe, A 

st. Landwarów. Dow.swoje ułokuj na 12 T diatermja.  Kąpieie elektryczne, 
się: Zakretowa 2- 2.proc. rocznie. Gotėv —на lampa kwarcowa, Solux, Inhalacje 
Olszewska. — Oka twoja jest zabez- _ Zierzawy Buliinga, Emanatorjum radowe, 
—н р1есхопа žtotem, srę-, Majatkow _ ziem- Zander i t. d. 8102—0 

ianiki brem i drogiemi ka-': Skich posiadamy w 
Druskieniki „aim LOMBARD różoych wielko” 

Pokoje z całodzien- Piąc Katedralny  Bi-j Ściach i miejsco 
nem utrzymaniem, skupia 12, wyć „e po- „. wościach : 
kuchnia  wyborowa,życzki pod zastaw, Wil. Biuro Komi- 

Sfwarcie sezonu 15 maja. 

Ceny niskie! Łazienki, leżalnie i 
mieszkania ogrzewane. 

Informacyj udziela Zarząń Zdrojowy. zł; 
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zgi gl tel. 152. 

i od 4—6 
  

  

  

    

  

  

  

      

  

    

: A i DRE" АНО CA GODNA BR BRAŁA 
i - ot. — : й 

о osoba samot-P9. PS, į Kapitalow "ZGU BY EEGEEDEWYTLEBIEDSE TCA R PREDERZEA 
dziny przyjęć 5—7 pp. Starsza na poszukuje Letnisk | różnych poszuku- 

Zamkowa 7-1 Lg- pracy, może zająć się  LEUNISKA | jemy na hipoteki. | gomamsewnamawan: 2 8 
czenie światłem: Sol- gospodarstwem  dO-gobrze urządzone Z ‹ ajwyższe  opro- dub. dowód toż. Zdolny szofer tylko z Kursów 

lux lampa Bacha mowem, lub wycho- swjątłem  elektrycz-. centowanie. — №- авОа na kos samochodowych 

(sztuczne słońce gór- waniem dzieci, Mo- nem i wszelkiemi wy- į PAU Au ŚR Nr en p Liń A i 

„pkd A stowa 11-a m. 2. — © Zora 4 RE D uk „Zacl.ęta“ | wałach ur. w 1924 r., rylińskiego, ! 
iatermja), _Ogig_ m" najęci . wade . isa AZ: 

: Зь racownicy | inteli- pod Wilnem. Poczta, | BLOK ula Bać. gą. imię: ok Warszawa, Aleje Jerozolimskie | 
DOKTÓR gentni — panie itelefon na  miejscu, ———— frego Dziadula, unie- 21. Opieka i mieszkanie zapew- 

BLUMOWICZ. ееа в statkami | ero mysia sę | c] "piore. Największe warsztaty p dzi opagandowe- с й + ue. ! 

Re W l ас i asBzOonu! do PORKIEGO Instytu- busowa. Adres: Werki, | 4, Wjjgnkin | $-4a nia 15 maja oko- 4- szkolne į 

> 7. Choroby weneryczne, ty _ Wydawniczego, Wilno 12. r D to g. 11 wieczo- g į 
7 f syfilis i skornė. = Zgtoszenia pisemRės daj Spółka x ogr. odp. tem aklas M oc i 

‚ у ВЬ . Wilno, Kalwaryjska ilno, ul. Tatarska iętej toj AAS 

* Overland PL 2Ё Superior Wielka ZL. ogi Ma lało |2..dom, viasny |róz Zankowej i Kró- g ы 
/ 049 — 113 — Ba osobiście w godz. окО «umeblawase Istnieje od 1843 r. | lewskiej zgubiono a Zakład Zegarmistrzowski ® 

(relet 921) pia RA mma OddZIElNE lub z kuch- Fabryka bii skład | bransoletę z herbem E E 

` Doktór-Medycyny dea ha, vytalmę "blisko | jadanie sypialnie |nej goreaie. Uraz g W. TOMASZEWSKI 3 
Nowy Model na rok 1929 4—6 eyl A CYMELER Rzą 5 .1;5“'1(’\"9“35'3" Sapie- salon * gabinety, sa wo 5 r B. Sk a 

lo rolny z długoletniemi żyńska 9 3. —Ol żóżka niklowane i si . 5-Ка. 

Eilniejszy mofoer, dłuższe podwozie wielki luksus. choroby, skórnię we” SE it avilio angielskie, Kreden- m drożeje: 8 S. Sienkiewicz B 
L rycz we м: я 3 S В ZG 

Do obejrzenia w Przedstawicielstwach: piclowe, Elektrotera- gospodarstwach przyj” ej pa koc du | ada Be oska, B Aosta Ai aa sg 
i e, ub 08 nym mc A . 6, 

w: Z. Nagrodzki, Zawalna Nr 11-a. Lwów: N.Friedlinder, Dąbczańskiej Nr 7. EA sns Find wą, na ordy- tj sel gor PLAM 27 si a Konino Aaa iennie i tanio. i 
: i - - я т i > Ę sumiennie i . 

arszawa: P. Bitschan i S-ka „Auto Gdańsk: Harder 8: Tressum G. m. b. H. IGE -Ś. K baseinas, BB „asiu о9 & ) с „Ba is. aa suo RR 
mobile“, Kredytowa Nr 18. 

Krakėw: „American-Auto“, S. Fedorowicz, 
Pijarska Мг 4. 

Poznań: „Autolux“, J. Małkiewicz, Św. 
Marcina Nr 43, 

Dominikswall Nr 9. * 

"Łódź: Landeck i Hofman, Andrzeja Nr 6. 

Bydgoszcz: K, S. „Auto”, K. Śmigielski, 
Gdańska Nr 19. 

CENY NIEPODWYŻSZONE. 

Superior-Whippet 
Willys Knight 

Tatarskiej 9—2 i5—8 
W.Z.P 43. m 

  

De. POPILSKI 
choroby skórne i we= 
meryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 11 ой 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawainej 

W.Z.P. Wyrób Koncernu Willys Overland   
  

аога TATTO RA ACERO AK IPO URL KAI 
SKEAD APARATOW FOTOGRAFICZNYCH 

    

   

                

   

    
kursów codziennie od godz. 12:ej do 18 ej 

l l w starszym 
5008 wieku poszu- 

kuje posady do dzie- 
cka, samotna, inteli- 
gentna, ma  świa- 
dectwa. Adres: Mic- 
kiewicza 62, spytać u 
dozorczyni domu: O 

— 

Poszukuje się 
ekonoma do prymity- 
wnie zagospodarowa- 

    

Dwa pokoje 

m pod jednym zarządem. m 
Informacje: godz. 5-7, 
Warszawa, Polna 78 
m. "e 
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CHÓR 
Stosowany przez p: p. Doktorów « z kogutkiemi 

  

    

na są do Sprzedania 

  

. я Czopki he я 250 ha majątku. zy laritol Е # I “r 
Dwuletnia Szkoła Pielęgniarstwa Polskiego Czer- i 4 b Adres: maj iało- moroidalne ›› usuwają ból * „Balsam Thiocolan Age 

i dres: majątek Biało- | złotych sprzedamy : ° Е » ь hicie, ' 

wonego Krzyża przyjmuje zapisy na kurs rozpoczy- ie RABINOWICZ pa, AMB osa: z SE WA ua zab i a WOT ECA inaie. się” płwodaj, 

nający się we wrześniu. Wpisowe 100 zł., internat i WILNO, Wielka 12 Telefon 759. į kol. Orany, ol D. HL-K. „Zachęta” Sprzedają apteki i składyne. aptecz wzmacnia organizm i samopoczucie | 4 

| utrzymaniem 50 zł. miesięcznie. Informacje: War- ; 8 Polkes S wialkin > 4 OR RIE ъ = Sam Thiocoln AGE" : | 
szawa, Smolna 6 telef. 535-117. -0 i wyborze: l jj "sram pg е a 5 sprzedają apteki i składy apteczne. 

” WIATOWEJ SŁAWY E i i х u m a Żądać tylko w oryginalnem opako- 

| aa TRACI ia ia i ai dada 7° APARATY 4 LOKALE a lm doza 2 E fikumulatory D ra POLLAKA 5 waniu dpteki A, GĄSECKIE O w 

Lu Ge EAZA LL LL i AM FOTOGRAFICZNE l I arun amas e 1-2 DO SPRZEDA- w radjowe, ae aż в kų ziel = ez o 5 
й 8 sam NIA 50 mieszkań, yr 1<rvch bat. akumul, ano- B ad w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

Kursy Kierowców, Samochodowych Stowarzy- I przybory do nich. g Do wynajęcia ogród owocowy, stu dów a оо o [mmo 
i ia be - p. kości » ‚ @ szenia Techników Polskich w Wiłnie Ba Wc Miekjewicta aš O warunkach: "ul: B T paid | 

ul. Ponarska 55, telef. 13-30 | TERE WSLSNKE m. 14, wejście odLwowska 12 m 8 -o g Fachowe ładowanie i naprawa. g 
A i | 2 _ —н в į 

GRUPA XXXIII Moza Rings owe ywa papa A „_ MIEHRG GIADO | 
M kandydatów na zawodowych kierowców samocho- : : niem. -- JĄIMIEŃ chijski, kar. $_ Wilno, Szopena 8, tel. 16 7:. 14970 g 
: dowych rozpocznie zajęcia dn. 24 b. m. Śl Pod toile „Woltmany“. Bu- Tr . 

iš a . т я й «p. 2 raki pastewne Ecken- 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela da Il kia sr i siai | om mma ) dorfski i słoma jarzyn- 

| 
i 
PAE TITANO (CENTRE NSTAGIKKDOLAIAUAN CT AWATAR 

ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
  

  

umeblowane do  wy- 

    

Jesteś zakłopotaną? najęcia. Mickiewicza 

u u WIOSNA! Sukienka KUERZYŁ „się pod 31 m. 4. SĄ 
"_ RABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ pachami, ręce masz wilgotne? Nogi się po-. ; 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. cą? Nie martw się i stosuj DINOL płynny, | 3 pokoje 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i fusuwanie niezawodny środek od POTU. Opatento- | „ kuchnią i wygodami 
wąd cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 

mw Z. P. 112. 

wany przez Urząd Wynalaz. Rzeczyposp. 
Polsk., jako zupełną nowość w dziedzinie kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10 3 i 4—8. Ce; $ 
chemii kosmetycznej. —0 66LI-4g 

  

do wynajęcia. Oglą- 
dąć od 6 8 po poł, 
Rzeczna 11—10. —o 

w majątku Gudiłki — 
ypadanie, łupież, wypadanie, łupież, 

łysienie u s iw a 
„Esencja Chinowo - Chmielowa” i 

poczta Stasiły. Zyła- 
szać się do Zarządu. nana Chiromantka Wróżka | 

wyzarowiała wznowiła przyjęcia. 
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itni anion kw, : Przepowiada przyszłość, sprawy SĄ- 2 

P.ckardowskie ? dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od Ё -МУЁ‘: gi Chmielowe* (z i 

eCKar ю : 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na* 8 Kogut! PA przedają apteki, skłądy i | 

części ymiennė: 3 przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 apteczne. Główny skład Apteka Gą- ś 

Skład fubrYCZNY: 3 m. 6, w bramie na prawo schody. seckiego, ul. Freta Nr 16. 

Rotax, Warszawa, z o-Lóss | Wydz. Zar. Publs Nr. 154, @ 
Niecała 1. -2Z Iununuunusnasausunnununas r UR 45 R A PI AAS EMA GTA GB AKCJ (RE ZX? MAE | 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydytło. 
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