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BUDAPESZCIE 
Wizyta węgierskiego ministra spr. 

zagr. Walko w Warszawie miała cha* 

rakter Ściśle ceremonjalny, grzeczno- 

Ściowy. Jej. znaczenie polityczne ogra* 

niczało się do stworzenia pewnego 

nastroju. W międzyczasie pomiędzy 

pobytem p. Walko w Warszawie, a 

obecną wizytą naszego ministra w Bu- 

dapeszcie, pracował w stolicy króle- 

stwa węgierskiego jeden z najbardziej 

obiecujących naszych polityków, obec- 
ny minister skarbu p. Matuszewski. 

Wizyta naszego ministra już nie jest 

tylko grzecznošciową „i nastrojową, 

skoro w jej czasie hr. Bethlen mówi 

o zmianie orjentacji polityki węgierskiej. 

Wszystko co robi minister Zaleski na 

kewnątrz, nie ubiera się w jaskrawe ko” 

lory. Prawda, że pracę min. Zaleskiego 

oceniać będzie nie ulica, nie tłum czy- 
telników gazet, nie parlament i nie 

sejmowa komisja, lecz szef jeden, 

stąd ma p. Zaleski zadanie ułatwione, 

pracą swą dyplomatyczną prowadzi 

prawdziwie dyplomatyczną drogą i me- 
todą, bez żadnych zboczeń na teren 
polemiki z opozycją wewnętrzną, bez 

żadnych popasań na łące demagogii. 

W ciszy i tajemnicy gabinetu tworzy 

swe plany polityczne i dzięki obecne- 

mu systemowi ustroju politycznego 

Polski może je planowo, konsekwent- 

nie wcielać w czyn. Ten nasz ustrój 

polityczny jest jedynym atutem min. 

Zaleskiego wobec jego kolegów Chem- 
berlaina, Brianda, Stressemanna. Każdy 

bowiem z tych potentatów musi co 
chwila twarz poważną od zielonego 
stolika konierencji odwracać i mrugać 

oraz podmrugiwać w stronę swojej 

„opinii publicznej”, albo też zgoła nie- 

samowite czynić miny. Te mrugania 

i podmrugiwania i konieczność wyra- 

biania owych min do własnej „opinii 
publicznej” szkodzi niesłychanie pla: 

nowej robocie dyplomatycznej. — Żału- 
ję, że zwolennicy hasła . Trockiego 
„precz z tajną dyplomacją" wezmą 

mi za złe „cynizm* powyższy, ale na 
ich pocieszenie to tylko powiem, że 

i sam p. Lew Trocki od czasu poko- 

ju Brzeskiego dużo zmienił w swoich 

poglądach. 

Znaczenie wizyty min. Zaleskiego 
dla Francii. 

Wyrazy hr. Bethlena o zmianie 

orjentacji polityki węgierskiej oznacza- 

1а możliwość opuszczenia przez Węgry 

proniemieckiego obozu. Świetny mów- 
ca hr. Apponyi ile razy występował 

w Lidze Narodów tyle razy, uważany 

był za wielkiego  mówcę obozu 

zwyciężonych państw europejskich. 
Nawet hr. Skrzyński odwrócił się od 

wiekowego Apponyi, gdy ten chciał z 
nim mówić. Hr. Apponyi był dla Ligi 
Narodów jakby dodatkiem do 
Stressemanna. Zmiana orjentacji na 

Węgrzech byłaby więc antyniemieckim 
krokiem, Węgry musiałyby opuścić 

dotychczasowego swego  Sojusznika. 
Jak to będzie przyjęte we Francji? 
Francuzi dawno już zgodzili się, że 
traktat Wersalski wyrządził tę wielką 
krzywdę polityce francuskiej, iż pod- 

niósł i wyolbrzymił znaczenie Niemiec 
w Europie środkowej przez zniszcze- 

rie równorzędnego z Niemcami pań- 
stwa, którem była Austrja. Francuzi 
uważali zawsze, że Sedan był skut- 
kiem Sadowy, a traktatem  Wersal- 

skim wzmocnili tylko, dzieło Bismar- 

“ka, wzmocnili pierwszeństwo Prus w 

całej Europie Środkowej niszcząc 
wszystko co mogłoby się z Berlinem 
równać, Berlinowi przeciwstawić. Cle- 

menceau poszedł dalej w błędach Na- 

poleona Ill-go, tamten dopuścił do 

zwyciężenia Austrji przez Prusy, ten 
zniszczył samą Austrię. Francja na- 
kajutrz po traktacie w St. Germain 

)pokój z. Austrją) zaczęła tworzyć 
Austrję z powrotem i tutaj nawinął 
się p. Benesz ze swoją Małą Ententą. 
Ale już wtedy Mała Ententa zaczęła 
w Paryżu budzić podejrzenia. Zasta- 

nawiano się, czy Mała Ententa jest 
istotnie pewnem narzędziem antynie- 

z odniesieniem do domu lub z | 

Finalizowanie rokowań o Genfral- 
ny Bank Ziemski 

Rokowania paryskie o utworzenie 
Centralnego Banku Ziemskiego w 
Polsce są na dobrej drodze i dobie- 
gają pomyślnego końca. Z ramienia 
Ministerstwa Skarbu biorą w tych ro- 
kowaniach udział: dyrektor departa- 
mentu obrotu pieniężnego p. Barań- 
ski i p. Michalski. 

Po zakończeniu rokowań o statut 
przyszłego Banku nastąpi drugi etap 
rokowań, który dotyczyć będzie za- 
warcia z grupą międzynarodową kon- 
traktu pożyczkowego. Kontrakt ten 
ustali warunki, na jakich grupy finaa- 
sowe, wchodzące w skład koisorcjum 
bankowego, sprzedawać będą obliga- 
cje Centralnego Banku Ziemskiego. 
Przypuszczalnie obligacje te w pierw- 
szym okresie lokowane będą  prze- 
ważnie na rynkach europejskich. Wy- 
sokość oprocentowania nie jest jesz- 
cze ustalona, co się zaś tyczy wyso: 
kości emisji obligacji, to dokładna 
suma tych emisji będzie ustalona tuż 
przed podpisaniem układu kontrakto- 
wego. Prawdopodobnie ernisja ta 
osiągnie wartość 20 miljonów  dola- 
rów, przyczem w miarę sprzedaży 
obligacji nastąpią dalsze emisje. 

Centralny Bank Ziemski zorgani- 
zowany będzie jako spółka akcyjna. 

Wyeleczka Zjednoczenia Rzymsko- 
Kafolickiego w Belwederze 

„ WARSZAWA, 25—V. Pat. Wycieczka 
Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego, która 
przybyła ze Stanów Zjednoczonych, była 
podejmowana w dniu 25 bm. w Belweue- 
rze na specjalnem przyjęciu przez panią 
m arszałkową Piłsudską. 

Sprawa nadużyć przy budowie 
domów kolejowych w Ghelmie 

WARSZAWA, 25 -V. Pat. W uzupełnie- 
niu komunikatu Ministerstwa Komunikacji 
o przesłaniu do ministra sprawiedliwości 
sprawy budowy gmachów dyrekcji kolejo- 
wej w Chełmie, Ministerstwo Sprawiedli* 
wości podaje do wiadomości, że sprawa ta 
została bezpośrednio po otrzymaniu skie- 
rowana do prokuratora sądu apelacyjnego 
w Lublinie. Na wniosek prokuratora sąd 
wydelegował do przeprowadzenia ; śledztwa 
w tej sprawie sędziego śledczego 'apelacyj- 
nego do spraw „wyjątkowego znaczenia, 
który niezwłocznie rozpoczął czynności 
śledztwą. 

Skrucha ks. Okonia 

Ks. poseł Hugenjusz Okoń ieden z 
organizatorów stronnictwa chłopskiego, 
który od roku przebywa na pokucie koś- 
cielnef w Dukli ogłosił w dziennikach list 
następujący: 

Niniejszem oświadczam, że z miłości 
Pana Boga, Oraz z przywiązania, wierności 
i posłuszeństwą dla św. Katolickiego Kos- 
cioła potępiam wszystkie swoje czyny, któ- 
remi przez szereg lat dawałem zgorszenie, 
przepraszam za nie wszystkich, a szczegól- 
nie moją władzę duchowną, względem któ- 
rej swem nieposłuszeństwem bardzo Zawi- 
niłem i przyrzekam, że będę Jej zawsze u- 
ległym i będę się starał dalszem swojem 
prawdziwie kapłańskiem życiem naprawić 
zło, które sprawiłem. 

Ks. Eugenjusz Qkoń. 
Dukla, dnia 2: mzją 1929 r. 

Wycieczka Zjednoczenia Kafolie- 
kiego. 

WARSZAWA, 25-V. PAT. Wycieczka 
Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego z Ame- 
ryki drugi dzień swego pobytu w. Warsza- 
wie rozpoczęła nabożeństwem w katedrze 
św. Jana, poczem część delegacji udała się 
do ks. biskupa Szlagowskiego, który bardzo 
gorąco prosił Polaków amerykańskich o za- 
chowanie języka, ducha i tradycyj polskich. 
Następnie złożono wizytę w poselstwie ame- 
rykańskiem. Druga część delegacji udała się 
do nuncjusza papieskiego Marmaggi, do 
którego przemówił w języku włoskim ks. Ja- 
neczko. 

T      

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

WIZYTA W ECHA STOLICY 7ZA KORDONÓW 
Delegat Ligi Narodów na Litwie 

RZĄD KOWIEŃSKI UWAŻA GO ZA 
TURYSTĘ. 

KOWNO, 24 V. PAT. 'Elta ko- 
munikuje, że przedstawiciel ko- 
misji tranzytowej Ligi Narodów 
gen. Candell otrzymał wizę na 
wjazd do Litwy. Rząd litewski 
postanowił traktować go, jak 
zwyklego turystę. 

* 

Jak wiadomo, gen. Candolli 
przybywa na Litwę z polecenia 
komisji tranzytowej Ligi Naro- 
dów, celem zaznajomienia się ze 
sprawami komunikacyjnemi mię- 
dzy Polską a Litwą. 

Kiba zamachu na Voldemaraga 
KOWNO, 25 V. PAT. Sąd polowy 

zdecydował skonfiskować majątek Wa- 

siliusa. 
„Lietuvos Aidas* w dłuższym arty- 

kule wstępnym pisze, iż wsprawie Wa- 
siliusa wyjaśniło się, że zamach na 
Woldemarasa był zorganizowany przez 
Wasiliusą i jego towarzyszów Gudelisa 
i Bułotę, 6 maja. Wasilius w uaiwersy- 
tecie otrzymał od Gudelisa trzy grana- 
ty, parabellum i mauzer, W umówionem 

miejscu w parku miejskim  Wasilius 

oczekiwał na Gudelisa i Bułotę, którzy 
jechali za Woldemarasem. Całkowicie 
zostało wyjaśnione, iż pozostawione w 

parku miejskim granaty były przezna- 
czone dlaSmetony. ` 

Ragowanie języka polskiego z kościo- 
ów w. Litwie 

W ub. tygodniu zostały zniesione 
w Łabunowie, pow. Kiejdańskiego na- 
bożeństwa niedzielne w. języku  pol- 
skim. Jak dotąd, nabożeństwa te od- 
bywały się naprzemian w języku pol- 
skim i litewskim. W związku z tem 
zarząčzeniem kilka osób ukarano 
grzywną. 

łowy poseł fiewski w Szwecji 
Z Kowna donoszą: Poseł litewski 

w Sztokholmie B. Dajlide wręczył 
szwedzkiemu królowi swe listy uwie- 
rzytelniające. BA 

Kapelan armji litewskiej 
KOWNO, 25 V. PAT. Pisma do- 

noszą, że kanonik Mironas mianowa- 
ny został naczelnym kapelanem armji 
litewskiej. ` 

Droczyste prayjgcie akraiica Ww Kownie 
Z Kowna donoszą: 23 b. m. litew 

sko-ukraińskie t-wo urządziło herbatkę 
w celu uczczenia ukraińskiego działa: 
cza społecznego i dziennikarza dr. 
Czuczmana. Na herbatce zebrało się 
około 30 osób, wśród nich redakto: 
rzy największych w Kownie dzienni- 
ków i tygodników oraz kilku profe- 
sorów. Po rozpoczęciu herbatki proi. 
M. Birżyszka przedstawił zebranym 
gościa, podkreślając, że jest to wielki 
bojownik za wolność Ukrainy. i na- 
woływał do uważnego wysłuchania 
myśli, które dr. Czuczman rozwinie. 
Następnie dr. Czuczman dłuższy czas, 
zgórą godzinę, przemawiał. 

Prezydent Łotwy wyjechał do Szwecji. 
RYGA, 25 V. PAT. Dziś o godz. 

"8 wieczorem prezydent państwa Zem- 

ZA i PRZECIW 
Stefan Bafory ofrzymał lisf. 

nana M Mełrg — 
- Л//ЛАЁ›Ц „‚ш‚„щ = 

ha 
mei”, Per 

Do Bibljoteki Uniwersytetu Stefana 
Batorego nadszedł dziwny list. Zaadreso- 
wany jest: „Pan St. Batory: Bibljoteka Uni- 
wersytetu“. Należy sądzić, że pomiędzy 
urzędnikami Bibljoteki niemą żadnego Ste- 
fana Batorego, ale należałoby może wysłać 
do Rotterdamu list z pokwitowaniem za 
tę korespondencję na ręce pana Wilhelma 
Orańskiego. 

gals wraz ze Świtą, w skład której 

między innemi wchodzą minister Spraw 

zagranicznych Balodis oraz szei pro- 

tokułu Tepfer, wyjechał na okręcie 

do Stokholmu. W chwili odjazdu pre- 

zydenta na przystani zebrał się in 

corpore rząd, korpus dyplomatyczny 

oraz przedstawiciele sejmu. 

0 posła łotewskiego w Moskwie 
RYGA, 25 V. PAT. W związku z 

odwołaniem Ozolsa ze stanowiska 
posła w Moskwie w prasie miejsco- 
wej pojawił się * szereg pogłosek o 
rzekomych kandydatach na opróżnio- 
ne stanowisko. Ze źródeł oficjalnych 
komunikują jednak, iż kandydat na 
stanowisko posła w Moskwie dotych- 
czas nie jest wyznaczony. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. į 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot". i  N. SWIECIANY — 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Bufet kolejowy i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. į 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. Ё 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. | 
KLECK — Skiep „ Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. į 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. ! 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch'. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierży Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

   PKZ ERY PRC EIKA СОСИ 
Komunikaty oraz 

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

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

Przeń wyborami w Anglii 
Przepowiednie Lloyd George'a 

LONDYN, 25.V. PAT. Lloyd George oświadczył w wywiadzie, iż w 
zbliżających się wyborach konserwatyści uzyskają 6 i pół miljona głosów, 
liberali—7 milionów, Labour Party 7 1 pół miljona. 

Hr. Bethlen o polityce Węgier 
BUDAPESZT, 25.V. PAT. Według dzisiejszych porannych doniesień 

węgiersciej agencji telegraficznej z Bolonji, „„Resto del Canline“ ogłasza 
wywiad z węgierskim prezesem rady ministrów hr. Bethlenem, który wyra- 
ził między innemi nadzieję, że stosunki Węgier z państwami sukcesyjnemi 
będą się nieustannie poprawiały. Ze strony Węgier istnieje w tym kierun- 
ku jak najlepsza wola. Stosunki z Francją poprawiły się. Z krajem tym 
Węgry nie mają żadnych punktów starcia. Premjer zaznaczył w dalszym 
ciągu. że wizyta miu. Zaleskiego wzmocniła odwieczne węzły, łączące Bu- 
dapeszt z Warszawą, a ponieważ Polska jest również sojusznikiem Ru- 
munji, przeto należy się spodziewać, że przyjaźń z Polską przyczyni się 
do poprawy stosunków z Rumunją i to nietylko w sprawie optantów, któ- 
ra winna doprowadzić do rozstrzygnięcia na drodze bezpośrednich roko- 
wań, ale również w szerszym o wiele zakresie. Stosunki z Czechosłowacją 
są nadal takie same, jak w ostatnich latach. 

Niejednokrotnie wyłaniała się konieczność doprowadzenia do końca 
zapoczątkowanych rokowań, jednakże nic podobnego nie zaszło, albowiem 
ze strony czeskiej brak niezbędnych konkretnych propozycyj. Rozstrzygnię- 
cie sprawy dynastycznej nie jest wcale aktualne i zbyteczną rzeczą jest to 
podkreślać. Większość narodu węgierskiego :żywi głębokie, można powie- 
dzieć religijne, uczucia monarchistyczne, które nie wygasną. Tymczasowo 
sprawa głowy państwa jest rozstrzygnięta i to nawet na znakomitej pod- 
stawie prawnej przez wybór regenta. Szereg tego rodzaju przykładów przy- 
noszą tysiącletnie dzieje Węgrów. Ostatnie wydarzenia przesunęły dynasty- 
czną sprawę węgierską na teren międzynarodowy. Głupstwem byłoby za 
pominać o tem i dawać przeciwnikom Węgier sposobność do mieszania 
się w te sprawy. O ile nadejdzie odpowiedni moment, pierwszym warun- 
kiem rezstrzygnięcia sprawy byłaby konieczność ze strony króla identyfiko- 
a. swoich przekonań z wolą i interesem kraju. Król musi być na- 
rodowy. 

Wojska Amanullaha rozhite 
Król jedzie do Rzymu 

SILMA, 25. V. PAT. Były król Amanullah, któremu rząd indyjski udzie- 
lit ułatwień w podróży od granicy do Bombaju, odjechać ma do Rzymu. Wedle 

ostatnich wiadomości, przed odjazdem króla Amanullaha z Afganistanu doszło 
do ciężkich wałk, w czasić których resztki wojsk Amanullaha zaatakowane były 

przez przeważające siły emira Kabulu Habibullaha. Bitwa zakończyła się po- 
rażką wojsk Amanullaha, który pośpiesznie wyjechał z Kandaharu. Ё 

  

Dookola sprawy odszkodowai | 
BERLIN, 25-V. PAT. Dzisiejsza prasa berlińska zgodnie donosi z 

Paryża, że dr. Schacht na wczorajszej konierencji z Ovenem Youngiem i 
przedstawicielami delegacyj aljanckich oświadczył, że wszelkie podwyż- 
szenie sum, przewidzianych w projekcie Younga jest dla delegacji niemie- 
ckiej nie do przyjęcia. Biuro Wolifa w depeszy z Paryża podaje, że ostatnia 
odpowiedź aljancka podwyższa plan Younga o 58.800 tys. marek i oświad- 
cza, że wobec tej decydującej różnicy należy się liczyć z możliwością, iż 
albo złożone zostaną dwa raporty przez konferencję, to znaczy raport więk- 
szości i raport mniejszości, albo też, że wogóle nie dojdzie do porozumie- 
nia. Wczoraj wieczorem w rozmowach popołudniowych delegacja niemie- 
cka miała zażądać od delegacyj aljanckich, wypowiedzenia się jasnego w 
sprawie zastrzeżeń niemieckich. „Berliner Tageblatt", donosząc o tem żą- 
daniu delegacji niemieckiej, zapowiada, że odpowiedź na zapytanie niemie- 
ckie zapewne nastąpi w przyszłym tygodniu. 

Międzynarodowy zjazd katolicki 
MADRYT, 25-V. PAT. Wczoraj odbył się tu piod: przewodnictwem 

nuncjusza papieskiego wielki kongres międzynańodowy zjazd katolicki. W 
zjeździe wzięli udział przedstawiciele 12 państw. Cały szereg mówców pod- 
kreślił w swych psłzemówieniach znaczenie! religijnego wi polityce 
pokojowej i konieczność współpracy katolików z Ligą Narpdów. 

Gzy korespondent „Prawdy" będzie wysiedlony 
z. Niemiec. 

BERLIN, 25 V. PAT. Jak donosi biuro Wolffa, pruski minister spraw wewnętrz- 
nych wystosował do prezydenta policji berlińskiej pismo w sprawie berlińskiego ko- 
respondenta moskiewskiej „Prawdy*, zalecające prezydentowi policji cofnąć wydalanie 
ze względu na to, że Grossmann zamieszkuje w Niemczech od 1893 roku i liczy on 
lat 66, żona jego jest ciężko chora nerwowo, a jego obaj synowie uczęszczają do 
uniwersytetów niemieckich, Wobec tego minister spraw wewnętrznych wyrażą swą 
zgodę na pozwolenie red. Grossmanowi na dalszy pobyt w Niemczech, zaleca jedno- 
cześnie prezydentowi policji; aby ostrzegł Grossmana na przyszłość aby podkreślił 
mu przytem, że nawet zą sprawozdania, które wyszły z pod obcego pióra, przez 
Grossmanną jednak podawane były telefonicznie do Moskwy, ponosić on musi odpo- 
wiedzialność. Ostątni ustęp odnosi się do tego. że główny zarzut, na podstawie któ- 
rego Grossmanowi zagroźono wydałeniem odnosi się do artykułu, przesłanego przez 
Grossmanna do kraju, ale pisanego przez kogo innego. 

Zawieszenie „Rote Fahne“ 
BERLIN, 25 V. PAT. Prezydent policji berlińskiej zawiesił dziś ponownie na 

dalsze trzy tygodnie organ komunistyczny „Rote Fahne*, który po poprzedniem za- 
wieszeniu w związku z wypadkami pierwszomajowemi w Berlinie ukazał się wczoraj 
po raz pierwszy. Zarządzenie prezydenta policjj uzasadnione jest tem, że „Rote 
p. ponownie rozpoczęło swą działalność podjudzającą do walki przeciwko 
państwu. 

Niezwykłe sposohy przemytników 
PARYŻ, 25-V. PAT. W miejscowości Hazebruck policja celna pochwyciła po 

dłuższym pościgu auto, w którem znaleziono ładunek tytoniu, wartości 71 tys. ir., 
przewożony w drodze kontrabandy z Belgii. Koła auta zaopatrzone były w opony no- 
wego które Laimi pl przemytnikom przebywiać bez uszkodzenia maszyny róż- 
nego rodzaju przeszkody, ustawiane na drodze przez straż celną w oelu zwalczania 
kontrabandy. 

Trzęsienie ziemi w Azji Mniejszej nie ustaje. 
KONSTANTYNOPOL, 24 V. PAT. W Kara Hissar w Azji Mniejszej nastą- 

piło znowu trzęsienie ziemi. 53 osoby zostały zabite, 45 odniosło rany. 

  
mieckiem, czy też Mała Ententa ma 

tylko swoje cele na widoku, to jest 

utrzymanie traktatu w Trianon (po- 

nie Mała Ententa przedstawia rzeczy- 

wiście dużą wartość? Z jednego jednak 

zdawano sobie w Paryżu sprawę, mia- 

Ententy i Węgier jednocześnie. To leologue'a szybko zgasła i że jego 

było przyczyną, że orjentacja filo-wę- następca w departamencie politycz- 

gierska jeszcze w 1921 r. reprezento- nym p. Berthelot i późniejsi kierow- 
kój z Węgrami), czy wreszcie militar- nowicie, że nie można mieć Małej wana na Quai d'Orsay przez p. Pa- nicy polityki francuskiej woleli popie- 

rać trzy sprzymierzone państwa w 
Małej Entencie, niż trzema wrogami z 
trzech stron zagrożone Węgry. 

Węgry i Mała Ententa. 

Mała Ententa jest istotnie wrogiem 

zajadłym Węgier, co powstało dlate- 

go, bo wszystkie państwa wchodzą- 

ce w skład M. Ententy są państwami 
zaborczemi w stosunku do Węgier. 
Toteż przyczyną powstania i warun- 

kiem istnienia Małej Ententy jest jej 

anty-węgierskość. : 
Czytalem w „Gazecie Lwowskiej“ 

zapewnienia, že wizyta p. Zaleskiego 

w niczem nie naruszy naszych przy- 

jaznych stosunków z państwami . Ma- 

łej Ententy. Oczywiście — tylko że 
Polska, taksamo zresztą jak i Francja, 

widzi swój interes polityczny w jak- 

najlepszych stosunkach z Czechosło- 

wacją i Jugosławją (nie mówiąc już 
o Rumunji, która jest naszym naj- 

bliższym sojusznikiem) lecz nie może 

upatrywać żadnego swego interesu 

politycznego w antywęgierskim  kie- 
runku polityki tych państw, a ten an- 

tywęgierski kierunek polityki nazy- 

wa się Małą Ententą. Szu- 

kając dla myśli powyższej; krót- 

kiej jakiejś formuły powiedzmy: Je- 

steśmy wielkimi przyjacielami państw 
wchodzących w skład Małej! Ententy, 
lecz samo istnienie Małej Ententy jest 

dla nas co najmniej obojętne. CH 

A nawet powiedzmy więcej: istnie- 
nie Małej Ententy przestanie dla nas 
być obojętne i stanie się niepożądane 
O ile antywęgierskie założenia M. En- 
tenty pójdą w kierunku aktywnym 
i 1) ałbo będą popychać Węgry do 

filoniemieckiego obozu w Europie, 2) 

albo sprowokują jakąś antypokojową 
' burzę w Europie Środkowej, któraby 

oczywiście nie odpowiadała naszym 

państwowym interesom („i naszym 
pokojowym ideałom* — doda tu za 
mnie każdy z czytelników). a 

Mała Ententa jest jeszcze dlatego 

tworem nietylko sztucznym, ale i nie- 
pewnym, niesolidnym, bo Mala En- 

tenta to dąženia Czech do hegemonji 

na po-austrjackich terytorjach. Czechy 

chcą być przewodniczącym Małej En- 

tenty, chociaż nie posiadają ku temu 

żadnych  objektywnych _ warunków. 

Czechy są państwem o połowę mniej- 

szem od nas i Czechy są państwem 

mniejszem niż Rumunja. Czechy są 

wogóle państwem małem, a jeśli do 

ich małości doliczyć jeszcze wszyst- 

kie niebezpieczeństwa, które temu pań- 
stwu zagrażają, uwzględnić że jest to 
państwo którego „mniejszości* są w 

„większości*, to uznać należy, że 

Czechy są 'jednem z najsłabszych 
państw w Europie, narówni z Grecją, 

Danją i Łotwą. Ta rola, którą ode- 

grały Czechy w pierwszych latach po 

Traktacie wersalskim, ta rola tak dy-. 
sproporcjonalna z istotnym wykład- 
nikiem siły tego państwa już się skoń- 

czyła, a dla historyków stanowić ona 

będzie nietylko historyczne curiosum 

lecz i dowód, jak dalece na ślepo» 

jak poomacku szła polityka europej- 

ska w pierwszych latach powojenne- 

go chaosu. 

„Wyciągnięta ręka". 

Publicysta francuski nam przychyl- 
ny pisząc o franko-polskich stosun- 
kach, mówi, że Polska wisi na „wy- ‚ 
ciągniętej ręce" Francji i że ta „wy- 
ciągnięta ręka" może zemdleć. To 
znaczy, że Bainville widzi Polskę oto- 
czoną niebezpieczeństwami, a bez po- 
mocy. 

Istotnie nie możemy ani wisieć 
na „wyciągniętej ręce", ani też od tej 

wyciągniętej ręki całkowicie załeżeć, 
dlatego: 

Musimy dokoła siebie 'stworzyć 

system sojuszów, których sojusz z 

Rumunją jest szczęśliwym początkiem. 
Nie możemy przystąpić zwyczaj- 

nie do M. Ententy, gdyż organizacja 
ta podczas wojny polsko-bolszewic- 
kiej rozpoczęta, posiada cele nie po- 

krywające się z naszemi i nie da się 
przekształcić na organizację, w której 
Polska zajęła by miejsce należne jej 

stanowisku. Cat. 
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ECHA KRAJOWE 
Wybory burmisirza m. Niešwieža 

P. Rudolf Chołowiecki—burmistrzem Nieświeża. 

Na posiedzeniu Rady miejskiej w dniu 21 maja na burmistrza wybra- 
ny został p. Rudoli Chołowiecki, obywatel ziemski, wybitny członek Orga- 
nizacji Zachowawczej Pracy Państwowej. 

  

          

Gdynia — Druja 
Od kilku dni zaczęły dochodzić do 

Wilna wieści o zamieraniu robót przy 
budowie kolei  Woropajewo -- Druja. 

Budowę tą rozpoczęto rok temu, pre- 

liminując 20 miljonów złotych i wy- 

znaczając termin ukończenia robót na 

31 grudnia 1930 r. 

Budująca się kolej, przecinając 

trzy północne powiaty: Brasławski- 

Dziśnieński i Postawski nawiedzony w 
tym roku klęską nieurodzaju, wybor- 

nie; nadawała się do zatrudnienia 

ludności potrzebującej zarobku. O 

klęsce nieurodzaju mówiono, pisano 

'w prasie i memorjałach już od jesie- 

ni roku ubiegłego t. j. od chwili, gdy 

przedwczesne mróz i śnieg na pniu 

zniszczyły opóźnione wskutek chłod 

nego i mokrego lata zbiory jarzyn i 

Inu. Skutek był ten, iż chociaż ze 

znacznem opóźnieniem jednak zdoła- 
no poruszyć zakamieniałe serce War- 

sSzawy, która od marca b. roku za- 

częła poważnie traktować klęskę Wi- 

leńszczyżny, Na jednem z posiedzeń 

sejmowych po mowie posta ks. Sa- 

piehy, obrazującej klęskę nieurodzaju, 
p. Minister Spr. Wewn. wskazał na 

budującą się kolej jako na źródło 

zarobku dla głodującej ludności. 
Obecnie mówi się o zredukowaniu 

kredytów na rok bieżący do 2 mil- 
jonów złotych, o przejściu na gospo- 

darczy system budowania, (,który we- 
dług słów pesymistów polegał by na 
rozłożeniu robót na długi szereg lat. 

Z terenu budującej się drogi nadcho- 

dzą alarmujące wieści o zamarciu ro- 

bót, o „odprawianiu z kwitkiem“ 
przyby wających okolicznych  robotni- 

ków. Wyliczono nawet, iż o ile Mini- 

sterstwo Komunikacji będzie 'asygno- 
wało po 2 miljony złotych rocznie, to 

kolej oddaną zostanie do użytku publicz, 
za lat dziesięć -— to znaczy w termi- 

nie gdy siłą rzeczy trzeba będzie 

przystąpić do zmiany podkładów, 
słupów  telegraficznych i t. p. inwe: 

stycyj. 
Pomińmy cały "szereg utyskiwań 

lokalnych, wypływających z przejścio- 

wej klęski jaką jest tegoroczny nieu- 

rodzaj, a spójrzmy na całą „sprawę 
z punktu polityki mocarstwowej, któ- 
ra musi stanowić puakt wyjścia dla 
racji stanu wszystkich naszych rzą- 
dów. Hasło mocarstwowe, zataczają- 

ce coraz szersze kręgi pośród wszy- 
stkich ugrupowań politycznych przed- 
wojennej taty, jest największym wy- 

 chowawczym dorobkiem pierwszego 

_ dziesięciolecia naszego samoistnego 
bytowania. W scementowaniu trzech 
zaborów wspólnym interesem pań 
stwowym leży nasza przyszłość; dziel- 
nicami zaś decydującemi „o przyszło- 
ści mocarstwowej państwa są 'dziel 
nice. pomorska ze swem „wybrzeżem 

'morskiem i — Wileńszczyzna z ideą 
'_ Jagiellońską. W ;praktycznem zasto- 

sowaniu budownictwa mocarstwowego 

wiążą się z sobą we wspólnym wy: 

siłku gospodarczym, polegającym z 

jednej strony na budowie portu w 

Gdyni, z drugiej na połączeniu wy- 

brzeża Dźwiny obok Drui koleją że- 
lazną z Wilnem. 

W umysłach szerokiego ogółu 

równe traktowanie przez rząd go- 

spodarczych potrzeb tych dwuch dziel- 

nic, stanowi wysoce dodatni państwo: 

wy motyw wychowawczy, który raz 

z takim wysiłkiem zastrzygniety w 

organizm społeczeństwa nie może być 

lekkomyślnie niszczony. Gdynia i 

Druja dla państwa są jakby  dwoj- 

giem dzieci dla rodziców, które tem 

droższemi i bliźszemi ich serca z cza- 

sem się staną, im więcej kłopotów i 

zachodów w zaraniu swej młodości 

przyczynią. Wszelkie dążenia oszczęd- 

nościowe, wypływające z chwilowych 

trudności państwowych nie mogą na- 

ruszyć niewzruszonej zasady  mocar: 

stwowej racji stanu, polegającej na 

równem otaczaniu  opiekuńczemi 

skrzydłami rodzonych swych dzieci. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę 
z trudności finansowych przez które 
przechodzi nasze państwo. Rozumie- 

my potrzebę oszczędności tam, gdzie 

one powinny być zastosowane. Przy- 

puszczamy wreszcie, iż Ministerstwo 

Komunikacji w budżecie własnym po- 

trzebnych sum na budowę nie znaj- 

dzie. Twierdzimy jednak, iż koniecz- 

ność państwowa wymaga traktowania 
budowy kolei Woropajewo-Druja w 
skali szerszej niż możliwości finanso- 
we jednego resortu Min. Komunikacji. 
Sprawa powinna być tematem bardzo 

pilnej rozwagi Rady Ministrów, gdyż 

stanowi podstawy państwowej polityki 

o skali mocarstwowej. Tego wymaga 

dobro państwa i opinja kraju, która 

nie może być lekkomyślnie potrakto- 

wana w chwili gdy po szeregu lat 

jawnego lekceważenia, rząd obecny 

zaczął źłobić w psychologji społeczeń- 
stwa zaufanie i wiarę w traktowanie 

nas na równi z innemi dzielnicami. 

Stojąc blisko potrzeb tutejszego 

kraju i opinji szerokich warstw lud. 

ności ostrzegamy przed powierzchow- 

nem potraktowaniem sprawy, którą 

racja stanu wynosi ponad szablon 

zwykłych oszczędności. * 
Gdynia i Druja, położone na dwuch 

przeciwiegłych rubieżach, są dziś wi- 

domym symbolem mocarstwowej pie- 

czołowitości państwa. Zet. 

Zajścia pod Glęhokiem. 
Doniosło wczorajsze „Słowo* o 

BEOED 

Święto przekroczenia równika 
Życie marynarzy zawodowych, pły- 

nące zdala od rodziny, w obliczu cią” 
głych niebezpieczeństw, rozszalałego, 
bezkresnego odmętu, tak różne od ży- 
cia naszego, nas zwykłych szczurów 
lądowych, z konieczności musiało 
wpłynąć na rozwój całej masy przesą- 
dów, odmiennych tradycyj i obcho = 
dów, przechowywanych z fanatyczną 
ścisłością przez marynarzy. 

Da najbardziej znanych a zarazem 
najweselszych uroczystości należy tra- 
dycyjny chrzest przy przejeździe przez 
równik, 

Przeddzień już, pilot w dziwacz- 
nym stroju herolda, z lunetą i rozwia- 
ną brodą, spuszcza się ze szczytu naj- 
wyższego masztu, by obwieścić ko- 
mendantowi statku zbliżenie się do 
równika, ofiarować swoje usługi przy 
przeprowadzeniu okrętu wśród niebez- 
piecznych skał i raf podwodnych, i 
wręczyć pismo króła Neptuna w ol- 
brzymiej opieczętowanej kopercie, za” 
lecając ścisłe wypełnienie rozkazów 
królewskich. W pismie swojem krół 
Neptun zapowiada swoją wizytę ma 
dzień następny i poleca komendanto- 
wi wydać podwójną rację wina całej 
załodze. 

Wprost niezapomnianym jest zwła- 
szcza dla tych, którzy po raz pierwszy 
oglądają, widok wkroczenia na pokład 
statku króla Neptuna z małżonką, or- 
szakiem i orkiestrą. Zazwyczaj mary- 
narze długo zawczasu wysilają swo- 
ją pomysłowość na obmyślenie i skon- 
fekcjonowanie oryginalnych  kostju- 
mów dla orkiestry, astrologa, cyrulika, 
djabłów i dam dworu. 

Wspaniały orszak przy dźwiękach 
muzyki kilkakrotnie okrąża pokład, 
wreszcie ustawia się na mostku ko- 
mendanta, z którego król wygłasza 
swoje orędzie i odczytuje listę neofi- 

  

prowadzili do zajść zupełnie niepo- 
żądanych. 

Nie będziemy powtarzać ich prze- 
biegu. Dodamy tylko, że z dobrze 
poinformowanych źródeł otrzymujemy 
wiadomość, iż krzyż, którego wkopa* 
nie stało się bezpośrednią okazją do 
zajścia, nie mia: nigdy stanąć na zie- 
mi cmentarza obecnej cerkwi, lecz 

akcji czynników nieodpowiedzialnych— stanąć miał tam, gdzie stanął, i dotąd 
czynników, które siały fałszywe wia- stoi: we wsi, poza gruntami cer- 
domości wśród ludności prawosław: kiewnemi. Cóż było powodem do 
nej o rzekomych zamiarach katolików, awantur? Były niem podstępnie sze- 

mających rzekomo dążyć do odzyska: rzone wieści o wrogich zamiarach ka- 

nia przemocą dawnego kościoła, o- tolików; te wieści, trafiając na podat- 

becnej cerkwi w Mamajach. Wywołali ny staa umysłów prawosławnych, wy- 

tów morskich, mających być ochrzczo- 
nymi, w przygotowanym na ten cel 
głębokim basenie napełnionym po 
brzegi wodą morską. Astrolog — Ктб- 
lewski na mównicy umieszczonej tuż 
nad basenem wygłasza okolicznościo- 
we kazanie, po skończeniu którego 
niefortunny mówca, ku ogólnej uciesze, 
pierwszy wpada do basenu, trafiając 
w fęce djabłów, którzy dokładają sta- 
rań, by, biedny delikwent napił się 
jaknajwięcej słonej wody, nareszcie 
z trudem udaje mu się wymknąć z rąk 
oprawców. 

Poczem kolejna wszyscy, nie wy- 
łączając oficerów a w razie potrzeby 
i samego króla, zajmują miejsca na 
brzegu basenu, cyrulik mydli ich i sym 
bolicznie goli fantastyczną drewnianą 
brzytwą olbrzymich rozmiarów, po- 
czem odbywają przymusową kąpiel w 
basenie. 

Na nic się nie zda wszelki opór 
opornych wrzuca się do basenu siłą, 
i podaje jeszcze dłuższym i wymyśl- 
niejszym ablucjom. Wychodzących z 
kąpieli obsypuje się różnokolorowemi 
konieti i bombarduje gradem fasoli. 

Po dokonanej ceremonji chrztu 
wśród ogólnej wesołości, uroczyście 
ogłasza się wszystkich wilkami mor- 
skiemi i cały pokład zamienia się 
w olbrzymią sałę balową, osnutą ser- 
pentynami i zasypaną konfeti. Aby 
wreszcie położyć kres zabawie trzeba 
puścić w rich wszystkie pampy, któ- 
re zalewają pokład strumieniami wo- 
dy, zmuszając wszystkich do ucieczki 
i powrotu do codziennych zajęć. 

Taką właśnie uroczystość przekro- 
czenia równika przeżyła załoga kra- 
żownika „Duquesne*, uroczystość, 
która na długo zostanie w pamięci 
wszystkich jej uczestników Z. K. 
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Uwagal "pan go" rocznym. BB 
Wileńskie Tow. Handlowo-Zastawowe (Lombard). 

Plac Katedralny, Biskupła 12, tel. 14-10. 

Wkłady są zabezpieczone złotem, srebrem i drogiemi kamieniami. 
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селу: 

gruntem, na którem to zajście stało 
się możliwem— jest Ów stan, trwający 
dotąd; stan, przy którym ludność 
prawosławna, w nieswoich kościołach 
czuje się nieswojsko, co chwila ocze- 
kując, że się prawi właściciele upomną 
o swoje. W tych warunkach powstaje 
zrozumiała drażliwość, przy której 
się wierzy każdej plotce nieodpowie- 
dzialnych czynników, przy której byle 
co uważa się za napaść, lub za chęć 
wywołania zatargu. 

Jedynie rozstrzygnięcie ostateczne 

LISTYR 
Kzym, 18-V 1929 r. 

W Watykanie jak zawsze, tak i te- 
raz ruch wielki. Pielgrzymka za piel- 
grzymką. Przyjmuje je Papież, do każ- 
dej kilka słów powie z tronu, pote m 
obchodzi długie, długie szeregi, i rę- 

ZYMSKIE 
mował. I takich użył wyrazów, jakich 
ten arcypoważny dziennik nigdy 

„Więc zapytuję „Osservatore Romano" 
„wystarczyłoby by do Rzymu przyszli np. 
Manichejczycy, z ich wstrętnym  bezładem 

kę każdemu daje do pocałowania. Co moralnym, by katolicyzm miał ich imię i ich 
raz to temu, to owemu słowo rzuci. naukę?! — Potwomość, nieprawdaż? Po- 

Idą przed nim gwardziści, idzie Mon- tworność, której absurd jest również jasny, 

najprawdopodobniej nie wyszłaby ponad 

tem zgniłem środowisku, jak chociażby sekty 
essen 

bnie zgasła, nie pozostawiając 
‚ sobie". 

grom hukną!; „Osservatore Romano“ 
wybuchł jak człowiek, co długo się ha- 

w ręce dziecinne, i uniknięcia w nich (Er 

> ь е # jak ż jest ob: i 6 
signor Maggiordomo, całe kilometry tuje, Te zt. 
szeregów obchodzą. Temu dni kilka 
przyjmował Papież uczni z Colleggio Tylko unika „Osservatore“ wymies 
di Mondragone. Audjencja miała miej- nienia nazwiska Mussoliniego, gdy o 
sce w wielkiej sali konsystorskiej, nad jego tezach pisze. 
portykiem kościoła św. Piotra. Sala ta No ale mniejsza o Mussoliniego. 
ma dwa rzędy okien: jedne wychodzą Niech tam sobie, jak umie włoskie 
na plac, widać z nich obelisk, który sprawy układa. Mimo wszystko, naj- 
pamięta Mojżesza, kolumnadę, fontan ważniejszą dziś kwestją — kwestja, 
ny. Drugi rząd okien wychodzi na wnę- która porusza wszystkie umysły — jest 
trze Bazyliki. Nową posadzkę tu ułożo- zagadnienie: pójdzie — czy nie pójdzie 
no, już za czasów obecnego papieża. Papież z procesją Bożego Ciała po 

Ciekawe rzeczy mówił do młodzie- Rzymie? Br. Pius s.pi. Ą 
ży i jej wychowawców Papież. Ury- Przyp. red. List dostoj A = . red. įnego przyja 
wek chcę zacytować: ciela naszego pisma uwalnia nas od 

„Zadanie wychowania młodzieży należy potrzeby odpowiadania Sz obronę Ми- 
przed kimkolwiek w pierwszym rzędzie — ssoliniego, podniesioną przez niektóre 
AS aa o A ido pisma wileńskie. Na korzyść tych pism 

i matek, należy mich z prawa na- i i && 7 
turalnego i Božego, a wskutek tego należy a. Mk ACE pratakas 
nieodwotalnie, bezspornie, niezmiennie. Oczy dobnie аПю Mussoliniego, ani а 
wiście Państwo nie może i nie powinno być tykułów w Osservatore nie znają. 
obojętnem w sprawie wychowania obywa- 
teli, lecz ograniczać się powinno do okazywa 
nia pomocy tam, gdzie jednostka i rodzina 
same nie wystarczają. Państwo nie po to 
istnieje by w sobie zaobsorbować, zniszczyć 
jednostkę i rodzinę; byłoby to absurdem, 
byłoby to przeciw naturze, gdyż rodzina 
jest przed społecznością i Państwem. Nie 
może więc Państwo być obojętnem w spra- 
wach wychowania, lecz musi przyczyniać 
się do uzyskania tego co jest konieczne i 
W zaa dla poparcia, wzmocnienia, 
udoskonalenia akcji wychowawczej rodziny; 
do uzyskania tego, co odpowiada zamiarom 
ojca i matki; szanując ponad wszystko 
boskie prawo Kościoła”, 

JP IA VO OIS GOD URI 
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CHOROBY PLUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmiacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 

„Balsam ihiocolan Age“ 
SAMA apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalaem opako- 

waniu apteki A. SECKIEGO w 
Warszawie; ul, Leszno 41. 

Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

To wszystko jest tem bardziej cie- 
kawe, że wygłoszonem zostało zaraz 
pa tem, gdy Mussolini w parlamencie 
mówił nieledwie o monopolu państwo- 
wym na nauczanie. 

Wogóle ta mowa Mussoliniego ob- 
fitowała w jaskrawe słowa. Oto „ispis- 
ssima verba" jego o Kościełe katoli- 
ckim: 

„Ta religja (katolicka) narodziła się w 
Palestynie, łecz stała się katolicką w Rzy- 

mie. yby była pozostała w Palestynie, 
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> Wygrane Lotaji Państwowej 
W drugim dniu ciągnienia 19 państwo- 

i terafantów; byłaby prawdopodo- wej loterji l-ej, klasy padły następujące 
śladu po wygrane. 

15000 zł. wygrał Nr. 171457, 
5.000 wygrał nr. 120357. 
zł. wygrał nr. 2799. 
400 zł. wygrały nr. 3717, 10201, 68832. 
300 zł. wygrały nr. 11275, 13674, 48350, | 

90018, 101620, 109374, 155563. ы 
Po 200 zł. wygrały nr.: 8246, 30884, 

32583, 45883, 50234, 75255, 80479, 87835, 

poziom jednej z tych sekt, które kwitły w 

Kilka dni milczały gazety. Aż dziś 509 

re R OR ICH 
Abecadło świętych PRZ 280 zł, wygrały nę: 711, 140685318. 

Ь ‚ 8 3 ‚ "10313, : 
We Francji ksiądz Feliks Klein 11664, 12925, 15114, 15619, 15730, 19175, 

wpadł na pomysł urozmaicenia banal- 20402, 20840, 21902, 22444, 23316, 29474, 

nych abecadeł jakie zazwyczaj dajemy 23571, 303 72, 33884, 40269, 41182, 42409 
9, 43753, 44106, 49788, 51685, 53200, 

: ! € 53764, 54172, 58340, 60697, 61558, 66501, 
tego braku wszelkiego związku pomię- 66732, 70098, 75039, 75684, 76411, 20 
dzy wyrazami dawanemi na przykłady 80350, 80386, 81198, 88112, 91898, 94125, 

liter. 05374 98115 98580, 100292, 101334, 
* : RSE 101661. 103049, 105708, 10, 112910, 

Ksiądz Klein uważa, że abecadło „16561: 118851, 121018, 127705, 121777, 
może służyć nie tylko do nauczania 124148, 125321, 127085, 128038, 128418, 
kształtu liter i ich następstwa po o. 128807 X 135167, 135382, 136527, 

Tiz jąc się ustalonego rządku, 138410, ‚ 139035, 139083, 142799, 
izymając się ustalonego porcal kh, tągidi, 145561, 147700, 150090, 150291; 

używa alfabetu dla wtajemniczenia |50890 151257 151719, 156260, 156746 
swych małych czytelników w życie kil- 157663, 158531, 158639, 168437, 162084, 
ku z największych Świętych. Każda 162403, 163497, 164503, 167070, 172034, 
litera służy do wprowadzenia jednego 172258, 176894, 184906. 

z nich i przedstawienia go w najwa- 

żniejszych a atk a ze tej 

dokładnością. Autor zmuszony do R. 32 2 

nie wyboru wśród bogatego ma" mób<i<h<h sh sh 4 

terjału, postępował bardzo roztropnie, 

z widoczną troską o zbudowanie swej 

małej publiczności. 
Aby dopełnić ładny i wartościowy 

tekst księdza Kleina, pan Maurycy 

Lavergne, doskonały ilustrator, maryso- 
wał dla każdej z 26 wzmianek śliczny 

sprawy gmachów i świątyń skonfisko- odpowiedni obrazek. Wydanie, słowem 
wanych katolikom mogłoby uspokoić jest bardzo interesujące, i radzibyśmy 

; dwa kierunki zachodni i žwschodni oni rozdražnienie, i w rez uliacie do-wolaly burzę, Ale podkładem, tłem, 

W OCZEKIWANIU NOWYCH GOŚCI 
Lada dzień przybyć ma do Wilna 

jeszcze jedna wycieczka zagranicznych 

dziennikarzy — tym razem wysokiej 

marki międzynarodowej, gdyż wybit- 
nych, fachowych dziennikarzy niejaka 

akredytowanych przy Lidze Narodów. 

Oczywiście, że ci panowie nie wy- 

brali się specjalnie do Wilna, tylko 
poświęciwszy względnie dłuższy czas 

zwiedzeniu Polski, mają zamiar do- 

trzeć aż do Wilna i zabawić tu u nas, 

podobno, aż trzy dni. 

Przed laty, gdy Kraszewski, już ja- 

ko znany powieściopisarz, objeżdżał 

dwory ° dworki na Wołyniu, okrutnie 

bano się tego pana „co wzorki zbie- 

ra'... i przygotowywano się odpowied- 

nio na jego przyjęcie. Ręczyć nie będę 

czy w tym lub owym dworze wiejskim, 

aczkolwiek równym wojewodzie na 

swojej zagrodzie, nie urządzano ge- 
__ neralnych repetycyj przyjęcia, oprowa 

dzania i ugaszczania tak niepospolitego 
gościa. A jakie musiało odbywać się 

bezpośrednio przedtem sprzątanie w 

„pałacu”, gracowanie w ogrodzie, ш- 

strowanie budowli gospodarskich i tu- 

'alet pani i panieniek domowych, a u- 

kładanie szczegółowego planu  jakie- 

goś „improwizowanego*  polowaniź, 

grzybobrania, majówki, lub wycieczki 
do dalszej, małowniczej okolicy. 

A miano przecie pozować tyl- 

ko powieściopisarzowi, w dodatku pol- 

skiemu, co to może coś napisze a mo- 

że nie napisze, a którego książka w 
и ‘ 

žadnym wypadku po za ziemie polskie 
nie wyjdzie! 

Dziś... my wszyscy, dosłownie 
wszyscy, nietylko w Polsce, nietylko 
w naszym zapadłym wileńskim kącie, 
lecz na calutkim ziemskim globie, 
aż do samego Bieguna Północnego 
włącznie — aby się tak wyrazić — 
eksponowani jesteśmy  bezbronnie i 
dyskrecjonalnie na bezgraniczne i nie- 
znające żadnego hamulca— p ardon! 
— wścibstwo Prasy, jednego z 
najpotężniejszych dziś „„mocarstw** na 
świecie. 

Prasa wszystko może... Na jej ski- 
nienie padają na szpalty czasopism, 
czytanych na całym świecie, artykuły, 
których (proszę mi wierzyć na słowo) 
żadną siekierą potem nie wyrąbisz... 
Prasa może na niewiedzieć jak ob- 

szernych terytorjach pokierować opi- 

nją publiczną, prasy ofenzywa jest w 

miemniejszej mierze potężną jak jej — 

głuche milczenie, a już jako narzędzie 
wszelkiego rodzaju propagandy, 
niema Prasa, jak wiadomo równego 
sobie. Narzędzie to jest atoli bynaj- 
mniej nie bierne! Jeszcze się ten nie 
urodził, ktoby potrafił wziąć prasę w 
kluby własqego widzi - mi - się. Ileż 
by dał np. dziś rząd francuski, ileż by 
dały przemożne sfery polityczne Fran- 
cji wyznające zasadę jaknajściślejsze- 
go aljansu z Polską, leżącego ich zda- 
niem w najżywotniejszym Francji i n- 
teresie, za jednołicie polonofilski, 

й 

bez żadnych wyjątków front prasy fran 
cuskiej! A przecie — nie wspomina- 
jąc o publikacjach książkowych — ileż 
to razy, raz po raz , ukazują się w pra 
sie francuskiej artykuły wręcz szko- 
dzące aljansowi francusko-polskiemu? 
W prasie francuskiej. A cóż 
dopiero mówić o międzynarodowej? 
Mądry będzie kto ją w garść weźmie i 
da jej „nastawienie jednolite takie a 
nie inne! 

Nic niema niepewniejsze- 
go па świecie jak właśnie Prasa; 
bardziej nieobliczalnego; niepodległe- 
go (nawet przy stosowaniu najpowab- 
niejszych i zdawałoby się, najskutecz- 
niejszych sposobów „ujmowania* naj- 
bardziej wpływowych piór); nic niema 
bardziej wybujale indywidualnego, 
zależnego od chwilowego nastroju, 
poddającego się wrażeniom, wyraźmy 
się „chimerycznego* a zarazem pe- 
wnego siebie i nierobiącego sobie nic 
z jakiegokolwiek autorytetu — nad 
właśnie Prasę. 

Zbiorowo lub pojedyńczo przyby- 
wają zawsze dziennikarze zagraniczni 
do Polski na zwiady i wywiady 'albo 
z własnej inicjatywy, z własnej potrze- 
by bezpośredniego przyjrzenia się no- 
wemu państwu wyrosłemu ma mapie 
Europy pa wojennej ulewie krwi i że- 
laza, albo na poufną inwitację naszego 
ministerstwa spraw zarganicznych za 
pośrednictwem  odnośnego naszego 
poselstwa lub poselstw. W tym drugim 
wypadku władze nasze aranżują „wy- Tem jednak, pamiętajmy, niebez-nów, któryby nie chciał, nie poczyty- | 

coraz bardziej burzące się umysły. 
X. 

cieczkę“ tak aby dla jej uczestników. p 
wypadła jaknajprzyjemniej i, broń Bo- 
że, nic a nic ich nie kosztowała. W 
pierwszym wypadku stanowisko władz 
naszych — jest też takie same. Bo je- 
dnym z dogmatów całej akcji, o której 
mowa, jest, w rozumieniu jej aranże- 
rów głębokie przeświadczenie, że-naj- 
znakomitszą propagandą dla 
Polski jest... jej pokazanie cu- 
dzoziemcom. 

Tymczasem: pokazać bynaj* 
mniej jeszcze nie wystarcza... A w wie- 
łu jeszcze wypadkach jest, krótko mó- 
wiąc: opłakaną propagandą. Odwrot- 
nie, czasem czegoś... nie pokazać mo- 
że tylka wyjść na dobre naszemu do- 
piero odbudowywanemu państwu. 

Nie trzeba się kwapić z zaprasza” 
niem cudzoziemców, autentycznych 
„europejczyków*, w odwiedziny pod 
naszą „strzechę* i ugaszczaniem ich 
„czem chata bogata”, niema — jesz- 
cze! — dobrej racji cieszyć się, że 
nas całemi korowodami wycieczek od- 
wiedzają, wodząc dokoła szeroko ot- 
wartemi oczyma, ostrzeliwując każdy 
nasz zakątek z najostrzejszych apara- 
tów fotograficznych. 

Zauważy kto może: żaden cudzozie- 
miec, osobliwie dziennikarz, nie przy- 
jeżdża przecie do nas... na studja! 
Zwłaszcza do Wilna. Tak niezawod- 
mie. Bawi u nas zazwyczaj tak krót- 
ko, że na „przestudjowanie'* kraju na- 
szego, miasta, warunków, stosunków 
nie starczyłoby mu poprostu czasu. 

powitali coś podobnego na naszych 

półkach księgarskich. L. 

ieczniejczą . jest dla nas taka 
iście błyskawiczna lustracja. 

Ileż to razy słyszałem z ust wyso” 

kiego cudzoziemskiego inteligenta, np. 
dziennikarza, publicysty, zdającego so- 
bie dokładnie sprawę, że 24-godzinny 

lub 48-godzinny pobyt w Wilnie choć- 
by połączony z przejazdżką po wsi 0- 
kolicznej, przecie nie pogłębi jego 
znajomości tak egzotycznego 
dlań świata. 

Lecz mówił mi oto tak: 
— Chodzi mi o nic innego, jak tyl- 

koo wrażenie, a bezpośrednie 
zetknięcie się, choćby na moment je- 
den, z tem, co tu jest w rzeczywi- 

stości... To jest dla mnie niezbęd- 
nem dopełnieniem tego, com zaczerp- 

nął z książek i ludzkich informacyj. 

Potrzebuję jakby puszczenia w 

ruch, przez to zetknięcie się, mojej... 

intuicji. 
Oto poco oni aż tu do nas przy- 

jezdżają, nie szczędząc, trzeba przy” 

znać, fatygi. 
Słusznie. Trudno negować wielką 

wagę takiego zetknięcia się beżpośred- 

niego — choćby na moment krótki — 

z krajem i ludźmi, których się zna je- 
dynie z książek i opowiadań. 

Trzeba też podnieść, jako rys cha- 

rakterystyczny ogromną jedną atrak- 

cję, która ciągnie tu do nas Anglików, 

Francuzów, Włochów etc. interesują- 

cych się specjalnie sprawam* politycz: 

nemi, więc parlamentarzystow, dzien- 

nikarzy.. Niktby mie zgadł! Niebyła 

jeszcze w Wilnie jednego z tych pa-   

wał za konieczność dla siebie... zoba- 
czyć, tak, zobaczyć, na byle jakim od- 
cinku, granicę polsko-litew- 
ską Zazwyczaj wozi się naszych 
gości oglądać ją w Bortkuszkach 
p. Lednickiego. Goście z dalekich 
Stron, stwierdziwszy de visu, że... 
nic się na owej, tak rozgłośnej dziś 
granicy nie dzieje, wracają do Wilna 
rzetelnie ukontentowani, że spełnili 
swój obowiązek. 

Lecz to jest tylko szczegół — tyle 

tylko, że specyficznie lokalny i wcale 
pikantny. : 

Jest rzecz główna. 
W oczach prof. Ruszczyca, dyr. Wa, 

cława Gizbert Studnickiego, może w o- 
czach prof. Kłossa, a z pewnością w 
oczach piszącego te słowa niema nad 
Wilno miasta piękniejszego na świe- 
cie. Lecz któ ż to uczyni aby oczami 
naszemi spójrzał choć raz jeden na se” 
kund kilka: cudzoziemiec! Żadna naj- 
wyśmienitsza propaganda tego nie do- 
każe, żadne przy, najwymowniejszych 
słowach rozpościeranie ręką przed sie- 
bie, za siebie i dookoła ze szczytu Gó- 
ry Zamkowej! 

Choćby się go obwaziło po mieście 
na resorach najlepszej, jaką Wilno po- 
siada, limuzyny — wszystkoż zaraz na 
pierwszy rzut oka zmiarkuje on co tot 
za horrendalnie zacofane musi być mia 
sto posiadające dotąd... takie bruki i 
co to musi być za męka człapać po nich 
na wiosnę i jesienią... Wystarczy mu 
przejechać kilka ulic aby mu na zaw- 
sze utkwiła w pamięci: nieprawdopo- 
R 
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swego olimpu nie rzuca. Cytuję now 

    
 



     

14-g0 w Warszawie odbyło się or- 
ganizacyjne zebranie Komitetu Ucz- 
czenia Pamięci Edwarda  Woyniłło- 
wicza, zawiązane na podstawie no 
wego statutu zatwierdzonego na tery- 
torjum całego państwa. — Przedwstęp 
ne kroki porobił prowizorycznie w ro- 
ku zeszłym zawiązany Komitet; teraz 
istnieje już zupełnie formalnie. 

Przewodniczył zebraniu mec. Igna- 
cy Witkiewicz, dotychczasowy prezes 
prowizorycznego Komitetu. — Między 
innymi na zebraniu byli: arcybiskup 
Ropp, minister Niezabytowski, Roman 
Skirmunt, Mieczysław Porowski, Lu- 
dwik Narkiewicz - Jodko, Zygmunt Do 
mański i t.d. 

Przedewszystkiem przyjęto nowy 
statut. — Według niego zadania sto- 
warzyszenia są takie: 

„Celem stowarzyszenia jest uczcze 
nie pamięci Edwarda Woyniłłowicza, 
zasłużonego dla sprawy polskiej oby- 
watela. Dla osiągnięcia powyższego 
Stowarzyszenie z zachowaniem obo- 
wiązujących przepisów prawa: orga- 
nizuje akademje i odczyty; zbiera fun 

_ dusze na stypendja imienia śp. Edwar- 
"da Woyniłłowicza dla kształcącej się 
młodzieży w uczelniach; wydaje prace 
poświęcone Kresom Wschodnim Rze- 
czypospolitej Polskiej i prowadzi też 
inne wydawnictwa związane z osobą 
Zmarłego; może prowadzić na Kresach 
Wschodnich czytelnie i bibljoteki im. 
Zmarłego. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą 
się na dożywotnych i rzeczywistych. 
Członkiem dożywotnim lub rzeczy- 
wistym może zostać każdy obywatel 
lub obywatelka, przyjęty przez Zarzą- 
dy Stowarzyszenia lub jednego z od- 
działów. Członek dożywotni płaci je- 
dnorazową składkę w wysokości 1000 
zł., członek rzeczywisty płaci stałą 
składkę roczną w wysokości 12 zł. 

Fundusze Stowarzyszenia powstają 
ze składek członkowskich, subwencyj 
państwowych i komunalnych, ofiar i 
darowizn, różnych imprez dochodo- 
wych, dochodów i odsetek od mająt- 
ków, kapitałów i przedsiębiorstw Sto- 
warzyszenia, wreszcie innych nieprze- 
widzianych dochodów. 

| Zarząd Stowarzyszenia znajduje się 
w Warszawie i składa się z pięciu o- 
sób: prócz tego dwa autonomiczne Od- 
działy w Wilnie i Nieświeżu. 

Do pierwszego Zarządu wybrani 
zostali ks. A. Radziwiłł jako prezes, 
mec. I. Witkiewicz i mec. A. Lednicki 
jako wiceprezesi, p. R. Skirmunt jako 
sekretarz i p. Porowski jako skarbnik; 

jako zastępcy p. M. Jastrzębski i L. 

Wańkowicz. — Do komisji rewizyjnej 
pp. A. Meysztowicz i A. Kieniewicz, 
zastępca p. Iwaszkiewicz. — Do zor- 
ganizowania oddziału wileńskiego pro- 
szeni są p. A. Meysztowicz i p. Re- 
wieński ,a oddziału nieświeskiego p. 
L. Narkiewicz - Jodko i p. Z. Domański 

Ustalono program najbliższej dzia- 
łalności Stowarzyszenia. — Najważniej 
szą rozumie się jest kwestja zebrania 
odpowiednich funduszów. Pójdzie to 
zapewne łatwo, gdyż odrazu na zebra- 
niu szereg osób zapisało się na człon- 
ków dożywotnych. 

W kolejności urzeczywistnienia ce 

łów Stowarzwszenia przedewszystkiem 
uchwalono wydać pamiętniki śp. Ed- 
warda Woyniłłowicza. — Pamiętniki 
jednego z najbardziej wpływowych 

_ Polaków i leaderów na Litwie i Rusi 
będą miały wielkie znaczenie historycz 
ne. — Ś.p. Edward Woyniłłowicz pisał 
pamiętniki przez całe życie i zbierał 

Oto coś istotnie rozczulającego: 
Radjostacja w Cardiff (Anglja), 

nadawała dnia 18 maja odezwę nawo- 
| łującą do powszechnego pokoju, gło” 

sem niewinnego dziecięcia. Mianowi- 
cie, mały uczeń walijski, zwracał się 
do wszystkich kolegów z całego świa-   

    

  

„nienawidzili 
wojny i starali się zachowywać pokój” 
Zwyczaj tych apelów istnieje już od 

ta, zaklinając ich, by 

dat kilku, a zapoczątkował go pan 
_ Gwilym Davies, który co roku używa 
_ w ten sposób fal eteru, niczem skrzy- 

__ deł gołębicy, na słanie powszędy oliw- 
nej gałązki pokoju. 

Ale czemu tę właśnie datę wybrał 
sobie pokojowy pan Davies? 
“Oto ma ona przypominać otwarcie 

I Kongresu Pokojowego w Hadze 18 
"maja 1899 roku. Lecz trzeba przyznać, 
że od tego czasu pewne wypadki do- 
wiodły nam namacalnie, a chyba i fa- 
matycznemu „pokojowcowi* że maj- 
słodsze, najczulsze, najbardziej pacyfi- 

_ styczne zapewnienia są, niestety, bez- 
silne wobec grzmotu armat! 

Nic nie szkodzi! Pan Davies jest 
wytrwały i trzyma się swej idei, praw- 
dziwej idei z powietrza! Tedy malec 
obdarzony głosem specjalnie radjofo- 
nicznym, miał jak co roku swój mały 

  

Komifet Uczczenia Pamięci Edwarda Woyniłłowicza 
do nich najrozmartsze dokumenty. Nie- 
stety w czasie pogromu jego siedziby 
przez czerń bolszewicką wszystko prze 
padło. Niezrażony przewnościami sta- 
rzec mając siedemdziesiąt kilka lat, 
rozpoczął pracę nanoawo i w Bydgosz- 
czy z pamięci zrekonstruował całe pa- 
miętniki. O rozmiarach pracy może 
świadczyć fakt, że w druku wyniosą 
około 600 stronic. — Ponieważ autor 
obawiał się, czy go w niektórych szcze 
gółach pamięć nie zawiodła, więc pro- 
sił czterech swych dawnych współpra- 
cowników, by przed wydaniem pamię- 
tn*ka przejrzeli i ewentualnie skorygo- 
wali. — Komitet postanowił przede- 
wszystkiem wydać pamiętniki, powołu- 
jac do tego specjalistę historyka i u- 
zupełniając znacznie dział aneksów, by 
pamiętniki stały się zarazem jak gdy- 

by odźwierciedleniem ubiegłej epoki. 
Niezależnie od tego Komitet za- 

mierza wydać obszerną monografję, 
Mińskiego Towarzystwa Rolniczego, 
założonego i prowadzonego przez 

dziesiątki lat przez śp. Edawrda Woy- 

niłowicza. Ponieważ archiwum Towa- 

rzystwa przepadło, przeto Komitet 

prosi wszystkich mających _jakiekol- 
wiek dokumenty tyczące się Tawarzy- 

stwa, by zechcieli przesłać je w auten- 

tykach lub odpisach do p. Mieczysława 

Porowskiego (Warszawa — ul. Kru- 

cza 13). : 

Dalej ma byč opracowany žyciorys 

śp. Woyniłłowicza; wmurowana bę- 

dzie tablica pamiątkowa w kościele w 

Nieświeżu, wreszcie w rocznicę śmier- 

ci 16. 6. urządzone nabożeństwa ża- 

łobne w Warszawie, 'a zapewne i w 

Wilnie oraz Nieświeżu. 
Nadwyżka funduszów zebranych 

oraz wycofane przy sprzedaży wy- 

dawnictw pójdą częściowo na stypen- 

dja. 
; Komitet zwróci się z odezwą do sze 

rokich sfer społeczeństwa kresowego 

z wezwaniem do składek i ofiar. — 

Wkrótce powstanie Komitet w Nieś- 

wieżu; już obecnie składki i ofiary 

składać można na ręce p. Zygmunta 

Domańskiego, upoważnionego do ich 

przyjmowania przez Zarząd główny 

Stowarzyszenia. 
Dom. 

  

  

LL) WHUOUUPUKUNEZKNCAESRESRSZAAE 

acjonalna 
R pielęgnacja 

włosów 

! 

i 

wymaga | 
bezwzalę 

dnie 
naturalnej 
WODY 

į 
' zlotowej 

"CE 

   

  

0 WSZYSTKIEM POTROSZĖ 
speech. Tylko że musiał się nauczyć 
na pamięć tych pięknych słów, które 
głosił, może niezupełnie rozumiejąc ich 
treści. A w jego wieku to nie tak za- 
bawnie — uczyć się na pamięć. Więc 
przypuszczalnie, aby go do tego zachę- 
cić, autor przemowy obiecał mu jakąś 
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nagrodę w formie np kasku błyszczą- 

cego, pięknej szabli blaszanej czy ka- 
rabinka, aby mógł się bawić w wojsko. 

Taka to jest podszewka powszech- 

nych rozbrojeń i wszechświatowego 

pokoju! 

"Co zaś jest podszewką walki o 
prohibicję? 

To, że najbardziej popierają ją... 
przedsiębiorcy alkoholowi. Nie, to nie 

paradoks. Oni to najcudowniej Żara- 

biają właśnie na zakazie przywozu na” 
pojów wyskokowych, utrzymując 'ar- 
mje: + kontrabandzistów, prowadząc 
dosłownie całe batalje z policją nad- 
brzeżną — no i oczywiście odbijając 
sobie wszelkie te koszty na „spragnio- 
nym konsumencie. Walka pomiędzy 
„Suchą“ i „mokrą partją wre w dal- 
szyim „ciągu. Namiętni amatorzy alko- 
holów, nie mogąc czasem pokonać tru- 
dności w Stanach, robią „wypady* na 
porządne, „wstawy* tylko.... do Kana- 
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GOŚCINNE WYSTĘPY 

  

  

  

  

  

    

ZESPOŁU RYSKIEGO ROSYJSKIEGO Teatr LUDOWY 
Teatru ae, (Lutiwisarska 4) 

4 ZOO TA K. L-A TK A Dyrektor teatru 
Lim | Sztuka w 4 ch akt. 5 obrazach A GRISZIN 

K. Ostrožskiego R A NZ 

ze URWISKO RCA: Poniedziałek E. STUDENCOW 
+ Sceny w-g. rom?nsu Gonczarowa 

27 maja | w 4-ch akt. 8 obrazach JURI PP 

я Wtorek PROCES MARY DUGAN N. w 
28 maja | Sztuka w 3 akt. B. Wejlera B esa 

> PEN M 

Šroda SERENADA NOCNA L MELNIKOWA 
29 maja Komedja w 4-ch akt. M. Logiela I. MOSKWIN 

S. NEWSKI 

E. RUDBER Czwartek PANNA z FIOLKAMI ' RG 
3 ! maja | Komedja w 4 akt. T. Szczepkinej-Kupernik E as 

W. CZENGERY 
Początek o godz. 8.45. Ceny od 1 do 10 zł. Bilety do naby-į LILJA SZTENGEL 
Cia codziennie, również w niedzielę w księgarni „Lektor*| | AROSZEWICZ 
(Mickiewicza 4), do godz. 5-tej i od 6-ej w kasie teatru JURI -JAKOWLEW     
  

w dniu 30 maja, 2, 6, 9, 

© godz 4-ej pp., w dniu 16 

Szczegóły 

urządza na torze w POŚPIESZCE 

WYŚCIGI 
i konkursa hippiczne 

Początek wyścigów w dniach 30 maja, 2, 6, 9, 11 i 12 czerwca 

TOTALIZATOR będz'e czynny. 
Konkursa hippiczne odbędą się w dniach 2, 6, 9 i 13 czerwca. 

Początek konkursów o godz. 2-ej m. 30 pp. 

Wileńskie T:wo Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego 
11. 13 i 16 czerwca 1929 r. 

KONNE 

czerwca O godzinie 3-ej pp. 

w afiszach. 

  

POWAŻNA SPÓŁKA AKCYJNA / 
poszukuje zdolnego energicznego akwizytora, wymagane znajo“- 

mość w dziedzinie techniki oświetleniowej, dobra znajomość 

języka polskiego oraz umiejętność załatwiania klijentów. 

Zgłoszenia pisemne wraz z curiculum vitae referencje możliwie 

z fotograiją, składać do Administracji sub. „Spółka Akcyjna". 

  

  

SZKOŁA 

  

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

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

Ostrobramska — 27 

„SILBET“ 

  

FILKOWA 
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Przedsiębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 
t. į. zbiorników dla konserwowania zielonej | 

paszy sbdczystej 

CENTRALA: POZNAŃ, 

dla bydła. 

ul. Skarbowa 6-1II, 

ODDZIAŁ WILEŃSKI: Nowa Wilejka, Połocka 12. 

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

temu wykończeniu robót. 

Oferty i informacje wysyła bezpłatnie na żądani 
Oddział Wileńs ki. о 

  

dy czy Meksyku. Potrafią jechać dwa 
dni na to, by dosiegnąwszy blogosta- 
wionej granicy prohibicji, oddać się 
bez reszty czynności wchłaniania alko= 
holu, i po kilkugodzinnej rozkoszy pła- 
wienia się w ożywczem źródle spiry- 
tualji, przedsiębrać znów dwudniową 
podróż powrotną do domu. „Niema 
złej drogi do mojej niebogi', powiada 
stare polskie przysłowie. Okazuje się, 
że whisky i brandy mają w sobie nie- 
mniejszy czar przyciągania niż jakieś 
tam uwielbiane oczy, „jedyne na świe- 
Ele Ele. 

Ale oto zamyka się jedna z bram 
raju, miejsce sympozjonów  wódcza- 
nych. Z Meksyku donoszą, że prezy- 
dent Portes Gil, napomyka  niedwu- 
znacznie o swym zamiarze zaapliko- 
wania również systemu prohibicyjnego 
na wszystkie napoje alkolohowe, prócz 
wina i piwa. Tych jednak wolno bę- 
dzie używać tylko dorosłym. 

O biedni młodzieniaszkowie me- 
ksykańscy. Aż do tego stopnia chcą 
was „wysuszyć! 

Pozatem w Meksyku utworzył się 
N-rodowy Komi.tet Antyalkoholowy 
pod przewodnictwem ministra hygjeny. 

Tymczasem w Stanach Zjedn. Towa 
rzystw. Antyprohibicyjne opublikowało 
ostatnio statystykę, według której za- 
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„mokrym“ i „suchym“ jednocześnie. 
Oto pan Sebastjan Kresge wystę- 

pował stale jako gorący stronnik pra- 
wa „suchego“, w cichości niemniej 
gorącym praktykantem „mokrych“ po- 
czynań. Żona jego otrzymała rozwód 
na skutek sensacyjnych rewelacyj, 
które winnemu małżonkowi przyspo- 
rzyły wiele badań sądowych. W ciągu 
tych badań wyszło na jaw, że czcigo- 
dny pan Sebastjan Kresge, którego za- 
pał do obrony praw prohibicji po- 
pchnął aż do ofiarowania na jej cele 
daru 500 tysięcy dolarów, był sobie w 
prywatnem życiu stałym i gorliwym 
konsumentem whisky. I jakoby wielu 
podobnych panów Sebastjanów gnie- 
ździ się w Stanach. 

Inny wypadek z pod znaku walk 
spirytusowych: 

Był raz sobie pies dobrej rasy i 
dobrze edukowany, bo policyjny. Od- 
dawał wielkie usługi na pewnym po- 
sterunku celnym, gdzie niemiał sobie 
równego przy wywąchiwaniu kontra- 
bandy i odnajdywaniu schowków za- 
kazanych towarów. 

Pewnego ranka po powrocie z ob- 
chodu służbowego, zauważono z nie- 
pokojem niezwykłe zachowanie się 
poczciwego czworonoga. Potykał się 
nieco i oczy jego, tak bystre zazwyczaj 

  
stosowanie prawa prohibicji 

kosztowało Amerykanów ' płacą” 
cych podatki w roku 1928 939 
miljonów dolarów! I bądź tu mądrym! 

Okazuje się jednak, że można być 

zdawały się dziwnie zmętniałe. Może 
zjadł co zatrutego? Położono go i 
spał do wieczora. Po obudzeniu się 
długo węszył wokoło, poczem ulotnit 
się w pobliski las. Następnego „ranka 

Nadgrobek mefrop. J. 
Bazylika Wilenska pozyska juž w 

bliskim czasie wartošciową pod wzglę 
dem artystycznym i monumentalnym 
naprawdę ozdobę. 

Około 15-g0 umontowano we 
wnęce ściany nawy bocznej 
kościoła, nader okazały posąg arcypa- 
sterza - męczennika Śp. ks. Jana Cie- 
płaka. Odsłonięcie zaś ma nastąpić 
dn. 18. 6. rb. 

Całość pomnika, bardzo ładnie 
skomponowanego, osadzonego  przy- 
tem w efektowne obramienie stiukowe 
i uzupełnione bardzo gustowną tabli- 
cą z marmuru szarego, przedstawia 
się niewątpliwie okazale i poważnie. 

Figura, dostojnego kapłana, przy- 
brana w strój pontyfikalny pochylona 
jest nieco, zwłaszcza zaś sama głowa 
w dół ku widzowi, ile że ulokowaną 
jest ta postać w ambonie, umieszczo- 
nej dość wysoko w niszy. Arcypasterz 
wyobrażony jest tu w pozie błogosła- 
wiącej tłum: w prawym ręku trzyma 
krzyż, lewa zaś dzierży pastorał. Na 
samej ambonie przed kapłanem leży 
księga. 

Aczkolwiek posąg metropolity, od 
lany w bronzie jest barwy ciemnej jed- 
nak dobrze będzie harmonizować ko- 
lorystycznie z oprawą marmurów, 
zwłaszcza zaś części stiukowych, wy- 
konanych pięknie w guście a Fantique. 
Autorem, dominującej w nagrobku 
postaci jest prof. Bolesław Bałzukie- 
wicz, zaś wykonania robót stiukowych 
p. Tołłoczko. Zresztą nieśli tu przy 
wykonaniu całości artystycznej kom- 
pozycji nagrobkowej inni również po- 
mocnicy autora, dobrze pomyšlanego 
pomnika arcypasterza. 

Piękna tablica epitaijum  nagrob- 
nego, na które się złożyły setki liter 
złoconych, ma jeszcze tę dodatnią ce- 
chę, że głosi cnoty i zasługi patrjoty- 
czne wielkiego kapłana męczennika w 
języku swojega narodu — zrozumia- 
łym dla wszystkich języku polskim. 

Wszystkie bronzowe części nagrob 
ka odlane zostały w pracowni uniwer- 
syteckiej — w piecu ad hoc wykona- 
nym staraniem prof. Bałzukiewicza, 
którego sprawa pomyślnego odlania 
różnych części figury kosztowała bar- 
dzo wiele trudu i zabrała ogrom cza- 
su. Z próbą wykonania pierwszego w 
Wilnie monument alnego dzieła sztu- 
ki w bronzie, wypadła pomyślnie, cie- 
szyć się należy wraz z przezacnym au- 
torem cennej tej dla Wilna pamiątki. 

Właściwie pomnik ten wykonany 
był w murach samego uniwersytetu, 
jak i klasztoru po - Bernardyńskiego 
przy ul. św. Anny. 

Świątynia katedralna wileńska po- 
siada już od wieków kilka pięknych 
nagrobków biskupich, z których słyn- 
ne są mianowicie 2 renesansowe z mar 
muru czerwonego, umieszczone w ka- 
plicy Gasztoldowskiej, a pochodzące 
z wieku XVI (są one dłuta mistrza wło 
skiego Jana ze Sienny). : 

Cennem również dziełem sztuki XVII 
w. jest nagrobek biskupa Jerzego Ty- 
szkiewicza, z postacią tego znakomite- 
go kapłana odlaną w bronzie i tablicą 
marmurową u spodu. 

I biskup Tyszkiewicz umieszczony 
jest na ambonie. Bardzo ładną jego 
reprodukcję chromo-litogiaficzną u- 
mieściło niegdyś „Album Wileńskie'* 
dr. J. K. Wilczyńskiego. 

Z nagrobków ostatnio umieszczo- 
nych w Bazylice wiłeń. jest skromny, 
a wykonany biustowo monument bi- 
skupa Antoniego Andziewicza, zmarłe- 

zataczał się jeszcze wybitniej, 
pod nim drżały, na pysku miał nieco 
piany, a oczy całkiem nieprzytomne. 
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Naczelnik posterunku, wysoce zaintry- 
gowany, wydał rozporządzenie, aby 
śledzić psa przy jego następnej wy- 
prawie. Było z tem nieco kłopotu, bo 
brysio zaszył się odrazu w leśny 
gąszcz — ale gdzież nie dotrze celnik? 
Oto podpatrujący psa, ujrzał go na 
dnie rowu, w trakcie smakowitego 
chłeptania czegoś z pękniętej beczki. 

Tajemnica wyszła na jaw. Był to 
nielegalny ładunek wódki jałowcowej, 
ukrytej w rowie przez kontrabandzi- 
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stów. Jedna z beczek pękła. Pies, prze- „ 
biegając tamtędy, może spragniony, 
skosztował jałowcowego nektaru. A 
powiedziane jest: kto raz pić zaczął — 
pić będzie. W przykładnym dotąd psie 
— policjancie zbudził się zgubny po- 
ciąg do alkoholu, i byłby prawdopodo- 
bnie został nałogawcem, powtarzając 
codziennie swą naganną pielgrzymkę 
gdyby go do porządku nie przywiódł 
człowiek — sumienie, człowiek — de- 

spota, co nawet psu pić nie pozwala! 
Co dopiero mówić o bliźnich! Prawdzi- 
wie psie -życie! 

-Lepsze już bytowanie miał ten 
bezrobotny z przedmieścia Londynu 
West Haus, nawet gazety angielskie 
zamieściły a nim wzmianki. Żona jego 
zeznała przed władzami co następuje: 

„Od siedmiu lat mąż mój kładzie się 
we czwartek do łóżka i wstaje aż w 
poniedziałek rano, aby pójść położyć 
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Gieplaka i jego fwórca 
go przed dwudziestu kilku laty i po- 
chowanego w podziemiach kaplicy bi- 
skupów djecezjalnych. Rzeźbę tę wy- 
konał artysta warszawski Aleksander 
Filipowski. Robota pod względem wy- 
konania jest dosyć mierna. 

Wracając do autora pięknego po- 
sągu metropolity Cieplaka, przypom- 
nieć musimy, że niegdyś wspominaliś- 
my o nim w „Słowie'*, lecz że opuści 
liśmy jedną z najpierwszych i więk- 
szych jego prac wileńskich. Albowiem 
wielki posąg allegoryczny umieszczo- 
ny na szczycie wileńskiej elektrowni 
nad Wilją, wykonany był na zamówie- 
nie šp. J. Montwiłła przez prof. B. Bal 
zukiewicza wkrótce po powrocie jego 
ze studjów paryskich u Mercier'a. 

Przedostatnią z prac prof. B. jest 
tablica pamiątkowa, z bronzową po- 
dobizną marszałka |. Piłsudskiego, u- 
mieszczona w klatce schodowej Klini- 
ki Ocznej Uniwersytetu SB. \ 

Rzežba rzeczona odlana w bronzie 
przez prof. B. Balzukiewicza, tak się 
podobata w Warszawie, že drugą po- 
dobną zamówiono u artysty dla którejś 
z warszawskiej tablic pamiątkowych. 

Obecnie prof. B. wykonał rysunko- 
wo 3 rozmaite projekty, uchwalonego 
przez Magistrat wileński pomnika pu- 
blicznego dr. Józefa Montwiłła. 

Czy monument znakomitego filan- 
tropa wileńskiego będzie wykonany 
już w roku bieżącym, należy powątpie- 
wać, zwłaszcza wobec nieprzychylne- 
go odniesienia się pewnej grupy ław- 
ników magistrackich, do projektowa- 
nego uczczenia śp. Montwiłła, drogą 
wzniesienia mu choć najskromniejsze- 
go pomniczka na placu publicznym. 

Wiemy, że upatrzony twórca projek- 
towanego monumentu p. B. Bałzukie- 
wicz wolałby znaleźć bardziej właści- 
we dla niego miejsce, na które słusz- 
nie wskazywał w ogrodzie Bernardyń- 
skim prof. F. Ruszczyc. 

Sulimczyk. 

nogi dem lat cztery dni na tydzień 

W kinie w teatrze 
i wszędzie najlepszym posilkiem jest 

CZEKOLADA 

„POUR DA MES“ 

  

wytworne pudełko zaw. 12 tabl. 
cena zł. 2 gr. 25. 

  

Liana Chiromaniie Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są: 
dowe, © miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na* 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 
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Bo 

į cryg. PROF. GESEVINS Modrowa 
nowa najpienniejsza odmiana 0 żół- 
tym miąszu. Worki po 50 kg. w ce- 
nie zł. 10.50, ze świadectwami 
kwalifikacyjnemi poleca WILEŃSKI 
SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT ROL- 
NICZY. Wiiro, Zawaina 9. — 

pod 

  

  

  

pierzynę z czystego amatorstwa! 
Widocznie gorszy żywot przypadł 

w udziale jednemu z Czechosławacji, 
skoro powiesił się w lesie koło mia- 
steczka Trban. Powiesił się, ale nie tu 
koniec. Bo oto odkrywszy  wisielca, 
cała ludność miasteczka zbiegła się, by 
uzyskać choć kawałeczek jego sznura, 
który jak wiadomo powszechnie, ma 
przynieść szczęście.  Pretendentów 
zgłosiła się tak wiele, że aż doszło do 
poważnych rękoczynów o ów talizman. 
Wtedy genjalna myśl uderzyła w gło- 
wę burmistrza miasteczka. Aby zakoń- 
czyć zażarty spór, uczynił odrazu na 
miejscu... licytację na drogocenny 
sznur, i po długich ceremonjach, pe- 
wien bogacz nabył go tryumfalnie za 

(i \ 

cenę 9 tysięcy koron. Suma ta została 
niezwłocznie rozdzielona pomiędzy 

swój podpis na specjalnym rejestrze, miejscowych biedaków, którzy nape- 
dającym mu prawo do wsparcia dla 
bezrobotnych““. 

Tenci miał żywot rajski! Przez sie- 

wno do końca życia będą wszystkim 
opowiadać, że szńur wisielca napraw- 
dę przynosi szczęšcie. i
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SŁOWO 

Generalna Reoja Pracy I Twórczości polskiej 
Znaczenie Powszechnej Wystawy Krajowej 

O skutkach gospodarczych i kultu- 
ralnych wielkich wystaw, urządzanych 
zagranicą istnieje cała literatura. 
Wpływ ich na rozwój poszczególnych 
państw był przeogromny. Wystarczy 
wskazać typowy przykład Francji, któ- 
ra można powiedzieć bez przesady — 
przez urządzanie wspaniałych imprez 

nać statystykę konsumpcji np. Sląska 
Górnego a Kresów Wschodnich. Przez 
wystawę przesuną się setki tysięcy 
obywateli polskich z tych części kraju, 
gdzie konsumpcja przemysłowa jest 
znikoma. Nie ulega najmniejszej wąt- 
pliwości, że Wystawa wzbudza tu 
zdrową emulację zwłaszcza, że sfery 

  

  
  
  

  
  

  

  

  

Pawilon „Polonja zagranicą”. 

wystawowych z Paryża zrobiła metro- 

połję całego Świata. 
W odrodzonej Polsce Powszechna 

Wystawa Krajowa jest pierwszem 

przedsięwzięciem  rekordowem w 

dwóch kierunkach: raz dlatego, że Wy- 

stawa zbudowana została w niesły- 

chanie krótkim czasie, niespełna 

dwóch lat, powtóre dlatego, że pow” 

stała znikomemi wprost środkami jak 

na swój ogrom. że odpowiadała ona 

żywotnej potrzebie naszego życia go” 

spodarczego ikulturalnego, na to da- 

ła przytakującą odpowiedź cała „Pol- 

ska biorąc udział w Wystawie i nie 

szczędząc znacznych na nią ofiar. ro: 

wstała więc P.W.K. na fundamencie 

ogólno-narodowego zrozumienia spra” 

wy. Rzadkie były w ostatnich latach 

dziesięciu przykłady tak imponującej 

zgody wszystkich stanów i wszystkich 

ziem polskich. 
Nasz charakter narodowy skłonny 

jest do wybuchów łatwo przemijają” 

cych, a mniej do skoordynowanej pra- 

cy. Powszechna Wystawa Krajowa, to 

jakby zapowiedź, że coś zaczyna się 

zmieniać ma lepsze i w tym względzie. 

Społeczeństwo bowiem przez jednoli- 

ty front moralny pomogło inicjatorom 

i organizatorom Wystawy do ukończe- 

nia tego największego w ostatnich la- 

tach dziesięciu dzieła zbiorowego Pol- 

ski Odrodzonej. jest to tem znamien- 

niejsze, że tworzyliśmy Wystawę w 
czasie depresji gospodarczej, która by- 

ła największą właśnie wtedy, kiedy 

skończyliśmy naszą znojną robotę. Ta- 

jemnicą tego powodzenia jest to, że 

potrafiliśmy podtrzymać nastrój psy” 

chiczny, jaki wywołany został zaraz 

na początku dla tego wielkiego dzieła. 

Nie tu miejsce i pora, aby omówić 

imponującą organizację wystawy, 

niech mi wolno będzie raczej wskazać 

na skutki, jakie Wystawa pozostawi 

na trwałe naszemu gospodarstwu na- 

rodawemu. 
Zasadniczym celem gospodarczym 

Wystawy było podniesienie konsump- 

cji wewnętrznej i eksportu, ulepszenie 

metod pracy i propaganda zagranicz- 

na. 
Bogata literatura francuska i fiie- 

miecka dostarcza niezbitych nauko- 

wych dowodów, że wystawy decydu- 

jąco wpływały przedewszystkiem na 

konsum wewnętrzny. Co to znaczy, 

łatwo zrozumiemy, skoro sobie uprzy- 

tomnimy, że konsum ten w różnych 

częściach naszego państwa jest nie” 

słychanie nierówny. Wystarczy porów- 

$DBOWTÓR 
Uirzałem na alei Billa, w szarym 

kostjumie, zdążającego ku nam. 

— To master Lohan, który miesz- 

ka w Woodiord, — pośpieszyłem wy- 

jaśnić. — Poznaliśmy się na polowaniu 

i Maurycy upoważnił mnie do zaprosze 

nia/go na match. 
Gościnna dusza cioci Mary szcze” 

rze się ucieszyła. 
— Ach, jak dobrze! — zawołał — 

Może on zechce wziąć udział w kro- 

kiecie! CR A 
— Naturalnie, jeżeli panie go po- 

proszą! — odrzekłem, uśmiechając się 

chytrze i wstając na powitanie Billa. 

Bili, który nigdy nie odczuwał go- 
rąca, szedł słoneczną stroną, gdy sta- 

nął przed ławką, zdjął kapelusz. Przed 

stawiłem go obecnym. || 3 
— Bardzo mi przyjemnie poznać 

pana, — powitała go uprzejmie ciocia 

Mary. — Czy nie zechciałby pan wziąć 
udział w grze, po stronie Woodford? 

Kapitan York potrzebuje jeszcze jed- 
negopartnera i byłby zachwycony, gdy 

by pan nim został. 
Z uśmiechem patrzałem na Billa. 

— Niestety, — odrzekł grzecznie, 

  

*krokiet nie jest moją specjalnością. Ni- 

gdy w życiu nie grałem w krokieta. Ale 

pewien jestem, że master Norscott 

mógłby wybawić z kłopotu kapitana 

Yorka, zapewn'e pan gra doskonale? 

«— Nie, master Norscott, — odrzek 

łem wesoło, — ma głębokie poczucie 
swego niedołęstwa pod tym względem. 

— Pan jest bardzo skromnego © 

   

rządowe i samorządowe, doceniając 

znaczenie wystawy pod tym wzglę- 

dem, dokładają wszelkich starań, aby 

zorganizować wycieczki wszystkich 

czynników decydujących, przedewszy- 

stkiem w gospodarce samorządowej. 

Jeżeli idzie o eksport, to nigdy jeszcze 

zagranica nia miała sposobności po- 

znania tak dokładnie naszych możli- 

wości wywozu, jak na P. W. K. Na tym 

małym skrawku ziemi polskiej w Po- 

znaniu jest bowiem reprezentowany 

cały przemysł, polskie rzemiosło, pol- 
skie rolnictwo. 

Wystawa przyczyni się niemniej 

do ulepszenia metod pracy. Wskażę 

tylko na rolnictwo. Chłop z Kresów 

naocznie przekona się a skutkach na- 

wozów sztucznych, zobaczy maszyny 

rolnicze, jakich nigdy nie widział. Je- 

Śli idzie o przemysł, to już podczas or- 

ganizowania Wystawy zauważyć moż- 

na było pewien ruch koncentracyjny, 

tworzenie nowych związków, wzaje- 

mne zaznajamianie się, co rzecz prosta 

wpłynie na zatarcie do reszty dawnych 

granic zaborczych, które w handlu i 

w przemyśle ząwsze jeszcze dawały 

się we znaki. 

Cóż mówić o propagandzie. Prze- 

cież nie było w Polsce więcej zanied- 

bań, jak na tem polu. Zagranica nas 

nie znała , dlatego też mie miała do nas 

zaufania. Stąd też tak trudno było o 

zagraniczne kredyty, które wyłącznie 

na zaufaniu polegają. Jeszcze przed 

otwarciem Wystawy, propaganda jej 

dotarła do wszystkich państw  euro- 
pejskich. Niema języka europejskiego, 

w którymby nie-pisano o P. W. K.. Jak 

wiemy z całej Europy i z Ameryki wy- 

bierają się poważne wycieczki do Pol 

ski, pierwszy raz od czasów istnienia 

Polski na wielką skalę zorganizowane. 

Jestem przekonany, że sfery gospo- 

darcze, które tak wielkie dla P. W. K. 
poniosły ofiary, odczują doniosłe skut 

ki naszego wielkiego pokazu narodo- 
wiego w wzmożonym ruchu na wszy” 
stkich polach twórczości. 

Dr. St. Wachowiak. 

\ 

„ 60 fysięcy osób w cłągu dnia 

W związku z Wszechsłowiańskim Zjaz- 
dem Spiewaczym, szeregiem imprez wido- 
wiskowych i pogodą, która dopisała, w dru- 
gim dniu Zielonych Świąt zwiedziło tereny 
Powszechnej Wystawy Krajowej około 60 
tysięcy osób. 

sobie zdania, szczególnie w taki upał, 
jaki jest dzisiaj! 

Właśnie obie partje rozpoczęły 
match. Odrazu dały się zauważyć sła- 
be szanse Woodfordskiej strony. Wi- 
dzowie byli bardzo przejęci grą, zde- 
cydowałem więc, że chwila jest odpo- 
wiednia, do rozpoczęcia rozmowy Zz 
Billem. Wstałem z ławki, proponując 
mu poznanie się z wodzem Orbridg- 
skiej partji. 

—- Cieszę się, że znalazłeś sposób 
rozmówienia się ze mną w samotności, 
— rzekł Bili, gdy już nie było obawy 
że nas ktoś usłyszy. — Mam dla ciebie 
ciekawe wiadomości. A przytem ogrom 
nie chce mi się palić. 

— Poczekaj, — powstrzymałem go 
— zaraz ogłoszą przerwę w grze, bę- 
dziemy musieli podejść do kapitana 
Yorka. Pewien jestem, że lady Bara- 
del śledzi nas... ' > 

— Lady Baradell? — Bili spojrzał 
na mnie poderzliwie. — Kto to jest? 
Czy nowa miłość Norscotta? 

— Lady  Baradell, — odrzekłem 
obojętnie, — to czarująca kobieta, 
która nie jest wmieszana w tę intrygę, 
przynajmniej oficjalnie... 

— Rozumiem, — mruknął znaczą- 
co. 

Znaleźliśmy Yorka przy placu kro- 
kietowym.  Przedstawiłem mu Billa, 
wyjaśniając, że jest to ten sam gentle- 
man, który uratował mi życie na jezio- 
rze. Obaj życzyliśmy powodzenia wo- 
dzowi partji Woodfordskiej. 

— Pan jest bohaterem dnia, — mó 
wiłem, śmiejąc się, — śpiesz pan zbie- 
rać laury! 

Wskazałem na podniecone i zacie- 

Pierwsza polska torbina powietrzna na 
P NK 

Obok pawilonu „Organizacji Rolniczej" 
na P. W. K. wznosi się na 34 metry w górę 
ciekawy eksponat: pierwsza polska turbina 
powietrzna o specjalnem przystosowaniu do 
warunków wietrznych naszego kraju. 

„, Dotychczas w Polsce nie mieliśmy wy- 
twórni tego rodzaju silników, a importowa- 
ne z z agranicy b. często nie spełniały za- 
dania, gdyż nie były dostosowane do wa- 
runków wietrznych naszego kraju. W da- 
datku fabrykaty zagraniczne  kalkulują się 
niesłychanie drogo, przyczem i montaż ich 
na miejscu jest połączony ze znacznemi trud- 
nościami. 

O tem, jak kolosalne usługi może oddać 
dla naszego kraju pierwsza polska turbina 
powietrzna świadczy sam fakt, że za zapęd 
jej służy wiatr, przycze silnik nie wyma- 
ga żadnej obsługi, gdyż się reguluje samo- 
czynnie i ustawia pod wiatr. W czasie bu- 
rzy i huraga-nów automatycznie obraca 
swoje śmigi, pracując bez przerwy. Moc 
silnika wynosi przeciętnie 20 koni mecha- 
nicznych, co najzupełniej wystarcza dla go- 
spodarstw rolnych, celów  meljoracyjnych, 
elektryfikacyjnych i t. p. 

Konstrukcja silnika oparta jest na naj- 
nowszych zdobyczach aerodynamiki i me- 
chaniki, a mechanizm zbudowany na kulko- 
wych i rolkowych łożyskach, powodujących 
nadzwyczajną czułość i lekkość pracy. 

Pierwsza polska turbina powietrzna jest 
wykonana według projektu inż. Witolda Wi- 
šniewskiego z Inowrocławia i pod tegoż 
kierownictwem zbudowana dla inowrocław 
skiej fabryki maszyn rolniczych w lnowro- 
cławiu. Inż. Wiśniewski pracuje obecnie nad 

  

       
Pierwsza polska turbina powietrzna — jeden 

z ciekawych eksponatów na P. W. K. 

konstruk-cją dwuch następnych turbin, a 
mianowicie: jednej dla przemysłu młynar- 
skiego, 60-cio konnej i jednej aero-elektro- 
turbiny, mającej służyć tylko dla wytwarza- 
nia prądu. 

ŻYWE SZACHY 
W szeregu imprez widowiskowych, zor- 

ganizowanych z racji Powszechnej Wystawy 
Krajowej, oryginalnością koncepcji wyróż- 
niają się „żywe szachy” — rozgrywane na 
arenie widowiskowej PWK. — Pomysł pole- 
ga na tem, że partja szachów rozgrywana 
jest na wolnem polu za pomocą żywych fi- 
gur improwizujących kostjumami poszcze- 
gólne postacie szachowe. 

, Rozgrywka poprzedzająca jest defiladą 
da pod takt muzyki, dalej tańcami poszcze 
gólnych figur, np. pary królewskie tańczą 
gawota, inne menueta i t.d. Przed zajęciem 
pól szachowych obie drużyny przechodzą 
parami przy dźwiękach poloneza Szopena 
przed zgromadzoną publicznością wokół are- 
ny. 

Widowiska „Żywych Szachów* odbywały 
się dwukrotnie w ciągu obu dni Zielonych 
Świąt i we wtorek 21 bm. 

W drugim dniu Świąt na widowisko to 
przybył an Prezydent Rzeczypospolitej 
wraz z małżonką w otoczeniu swej świty 
i przedstawicieli dyrekcji PWK, obserwując 
z zaciekawieniem malownicze i sympatyczne 
widowisko. 

Partje żywych figur szachowych tworzy 
drużyna pań z Kalisza. Dochód z imprezy 
przeznacza się na cele dobroczynne miast 
Kalisza i Poznania. 

  

kawione grą panie. Skromny młodzie- 
niec zarumienił się z zadowolenia, na 
myśl o możliwości zwycięstwa, wzru- 
szył ramionami i, niby niedbale, skie* 
rował się ku paniom. 

Zostaliśmy sami. 
— Mam nadzieję, że nie masz bar 

dzo złych wiadomości, Billu? — zapy- 
tałem z niepokojem. 

— Ale i nienajlepsze, — odpowie* 
dział, a twarz jego przybrała wyraz 
niepokoju. — Obawiam się, że twojej 
dziewczynie grozi niebezpieczeństwo. 

Serce zamarło mi w piersi. 
— Nie, na razie niema nic poważ- 

nego, — dodał śpiesznie,, — ale ci 
spryciarze, widocznie dowiedzieli się 
w jakiś sposób o waszem spotkaniu i 
zamknęli ją. 

— Skąd wiesz o tem? 
— Słyszałem przez okno. Gdyby 

ono była szerzej otwarte, wiedziałbym 
o wiele więcej, ale djabelskie metysy 
śmiertelnie boją się przeciągów. 

Bili zapalił fajkę i zamilkł na chwi- 
lę. : 

— Wlaztem po rynnie, —dodal po 
chwili, — nie przedstawiało to więk- 
szych trudności, niż włażenie na drze- 
WO... 

— Jesteś gruboskurem zwierzę- 
ciem, — przerwałem mu niecierpliwie. 
— Czy nie możesz powiedzieć wr esz- 
cie, co tam słyszałeś? 

— Zaraz, zaraz! Wiesz jakim psim 
językiem porozumiewa się tego ro- 
dzaju banda: nawpół po hiszpańsku, na 
wpół po angielsku, a słowa skaczą, jak 
pchły. O ile mogłem zrozumieć, ktoś 
dał im znać, że widziałeś się z Marją 

Tajemnicze ginięcie przesyłek pocztowych 
Od dłuższego czasu opinja pewnej 

części mieszkańców Paryża była poru- 
szoną zbyt wielką ilością przepadają” 
cych przesyłek pocztowych, zwłaszcza 
paczek zawierających biżuterję. Wresz 
cie 25 lutego 1928 roku jeden z więk- 
szych jubilerów ulicy de la Paix wniósł 
skargę do policji że zginęła wysłana 
przez niego pod adrese mjego filji w 
Londynie wartościowa przesyłka po- 
cztowa zawierająca naszyjnik z 58 -u 
pereł wartości 6 miljonów 700000 fran- 
ków. Paczkę tę za numerem 264 nadał 
jubiler w urzędzie pocztowym na ulicy 
świętego Rocha, paczka pod nr. 264 
z ulicy św. Rocha doszła coprawda do 
Anglji ale pod innym adresem niż wy- 
słał ją nadawca i zawierała książkę. 

Władzom bezpieczeństwa udało się 
wykryć i aresztować złodzieja w oso- 
bie urzędnika pocztowego Emila Se- 
berac który w tych dniach stanął przed 
sądem. Oskarżony bronił się, że chciał 
tylko popełnić małą mistyfikację, ma- 
jąc zamiar odesłać perły z powrotem 
jego właścicielowi, w między czasie je- 
dnak przesłał je w starej marynarce 
swojej matce do Tuluzy. W toku śledz- 
twa wykryło się jednak, że matka Sć- 
bėraca już dosyć często otrzymywała 
od syma przysłane biżuterje. 

Dosyć zagadkowo przedstawia się 
cała sprawa, gdyż oskarżony broni się 
że nikt mu udowodnić nie może, żeby 
on albo ktoś z jego rodziny sprzeda- 
wał biżuterję, przytem powołuje się na 
jaknajlepsze świadectwa swoich prze- 
łożonych. 

Niczem się jednak nie da wytłoma- 
czyć jakim sposobem ze skromnych о- 
szczędności, matka jego wdowa po u- 
bogim żandarmie w ciągu ostatnich lat 
zdołała nabyć kilka gospodarstw i fol- 
warków przedstawiających / wartość 
'przeszio pół miljona franków. Ta wła- 
śnie okoliczność każe przypuszczać że 
Sćberac popełniał swoje złodziejstwa 
systematycznie i planawo, wbrew wy- 
wodom jego obrońców, którzy na pod- 
stawie jego chorobliwego i wycien- 

czonego wyglądu, chcą udowodnić je- 
go niepoczytalność umysłową. W dal- 
Szym ciągu procesu zapewne i matka 
Sćberaca, obecnie przesłuchiwana w 
charakterze świadka zasiądzie na ła- 
wie oskarżonych. Z. K. 

  

Rank Gospodarstwa Krajowego, 
Oddział w Wilnie, 

ulica Sniadeckich 8 

komunikuje, że z dniem 15 maja 
1929 r. płaci od wkładów: 

złotowych na książeczki oszczęd- 
ności (podatek rentowy i opłaty 

stemplowe ponosi Bank) 

7 proc. 

od wkładów dolarowych do 

5 i pół proc. 

w stosunku rocznym.     
Ku powszechnej uwadze 

Wydarzyły się w ciągu ubiegłych dni 
liczne wypadki, że osoby przyježdžające na 
Powszechną Wystawę Krajową znalazły się 
w kłopotliwem położeniu w związku ze zni- 
żkowemi biletami kolejowemi. Wobec tego 
raz jeszcze zawiadamia się wszystkich wy- 
jeżdżających do Poznania ażeby natychmiast 
przy kasie kolejowej w chwili wyjazdu z 
miejsca zamieszkania zawiadamiali że wy- 
jeżdżają do Poznania na Powszechną Wysta- 
wę Krajową, gdzie otrzymają zniżki na prze- 
jazd do Poznania i na tej podstawie w Po- 
znaniu już bez żadnych trudności  otrzy- 
mać będą mogli ponowne zniżki na drogę 
powrotną. Kto nie zastosuje się do powyż- 
szego i nie zgłosi wyjazdu w miejscu za- 
mieszkania nie może PQ żadnym warunkiem 
liczyć na żadne zniżki, й 

     

  

czas wisiałem na rynnie w niezbyt wy- 
godnej pozycji). Byli wściekli i roz- 
mawiali o tem, co mają zrobić z nią. 
Ten, który strzelał do ciebie był bardzo 
kategorycznym. Gdyby on był wo- 
dzem szajki, nie dałbym dwuch pensów 
za życie Marji; ale, na szczęście decy- 
dujący głos miał najspokojniejszy z 
nich. Oznajmił, że nie pozwoli na ża- 
dne ekscesy, któreby mogły zaszkodzić 
całej sprawie. Reszta musiała się z nim 
zgodzić. 

— To ich szczęście!--zgrzytnałem 

zębami. * 
Bili kiwnął głową. 
— Tak, to było dla nich bardzo 

szczęśliwą okolicznością, gdyż gdyby 

zapadło inne postanowienie, wlazłbym 

do nich przez okno i rozprawił się z 

niemi. Jak wiesz, nie rozstaję się nigdy 

z rewolwerem. 
Ale wobec tego, że wszystko przy- 

jęło obrót łagodniejszy, postanowiłem 

zaczekać. 
— Nie długo już będziemy czekać, 

— oznajmiłem stanowczo, — dziś w 
nocy musimy za wszelką cenę, uwolnić 
Marię. 

— Doskonale, — zgodził się Billi. 
— Musimy dowieść im, że nie mają do 
czynienia z chłopczykami bojazliwemi. 
A co nowego u ciebie? ; 

Nie tracąc czasu na zbyteczne sło- 
wa, opowiedziałem mu pokrótce roz- 
mowę moją z Marją i o tajemniczej de- 
peszy, wzywająceį „mego kuzyna“ do 
Londynu. 

— Do diabła! — mruknął patrzac 
na mnie. Ciekawa historja! Nie wiedzia 
łem, że Norscott i ten przeklęty Prado 

w wiatraku, (nie zapominaj że cały — są jedną osobą- 

       
   

KRONIKA RADJOWA 

Sfudjo ofwarfe w Salonie 
Philipsa. 

Zagraniczne sta cje radjofoniczne coraz 
częściej budują t. zw. studja otwarte, to 
jest takie studja, które podczas nadawania 
audycyi radjowych są dostępne dla publi- 
czności. Dzięki zainteresowaniu, jakie wzbu- 
dza czynny mikrofon a przedewszystk'em 
dzięki odpowiedniemu poziomowi i doboro- 
wi programów studja otwarte cieszą się po- 
wcdżeniem. 

W Polsce pierwsze takie otwarte studjo 
zosiało uruchomione u nas, w Wilnie, w 
Salonie Radjowym Philpisa.. Ciekawem jest, 
že Wilno już po raz drugi jest na czołowem 
miejscu wszystkich dzielnic Polski pod 
względem wprowadzania kultury radjowej. 
Podobne przeodujące stanowisko zajęło Wil 
no w roku ubiegłym, torując drogę najnow- 
szej i bodaj że jednej z największych zdo- 
byczy w radjofonji odbiorczej — t.zw. lam- 
pie ekranowej; pierwsze bowiem w Polsce 
odbiorniki z tą lampą zbudowane zostały 
przez wileńskich radjoamatorów i tu, u nas 
zdobyły pierwszy rynek, stając się popular- 
nenii w początkach r. ub., podczas, kiedy 
w krajach tak zradjofonizowanych jak 
Niemcy i Francja, lampy ekranowe były w 
tym czasie jeszcze wielką rzadkością i ie- 
welacją. Również i pod względem  studja 
otwartego ma Wilno pałmę pierwszeństwa, 
gdyż żadna inna radjostacja polska, prócz 
wiieńskiej ze studja otwartego dotąd nie 
korzysta. 

Pierwsze koncerty, nadane ze studja ot- 
wartego w Salonie Radjowym Philipsa, ro 
kują tej placówce b. pomyślną przyszłość. 
Słyszeliśmy już 2 koncerty od Philipsa: je- 
den — koncert sekstetu, wykonany w ubie- 
gły poniedziałek, 22-go bm. i koncert Soli- 
stów — w niedzielę dn. 28 bm, Zarówno 
jęden jak i drugi koncert pod względem tech 
nicznym wypadły bez zarzutu. Szczególne 
uznanie słuchaczów zdobył piękny śpiew p. 
Skowrońskiej - Szmurłowej, która wykona- 
ła szereg arij i pieśni, oraz świetne sola 
skizypcowe prof. Sołomonowa. Nawet for- 
tepian, najbardziej nieradjofoniczny ze wszy- 
stkich instrumentów, brzmiał bez zniekształ- 
ceń, co w radjo należy do rzadkości Można- 
by postawić pewne zarzuty zespołowi orkie- 
strowemu, występującemu na poprzednim 
koncercie, który w pewnych miejscach wy- 
kaza: zamało dyscypliny zbiorowej i spo- 
istości; pozatem rezonans sali był chwilami 
zbyt silny. Tego jednak rodzaju usterki są 
zawsze do naprawienia, szczególnie co do 
rezonansu sali, który łatwo stłumić odpowie- 
dniemi zasłonami z materji. Szkoda tylko, 
że lokal studja otwartego w Salonie Radjo- 
wym Philipsa jest trochę za szczupły zaró- 
wno dla dużych zespołów koncertowych, 
jak i dla większej ilości słuchaczy, których 
nie braknie wśród umuzykalnionej publicz- 
ności wileńskiej. Sądząc z budowy salonu, 
możnaby kosztem przeniesienia do innego 
lokalu sąsiadujących biur, powiększyć stu- 
djo otwarte prawie w trójnasób, podnosząc 
w ten sposób znacznie wartość studja, ;ako 
przybytku sztuki. Mamy jednak nadzieję, że 
i ta trudność znajdzie pomyślne rozwiązanie. 

  

* 

Konkurs na króla humoru wileńskiego ra 
rok 1929, organizowany przez Polskie Radjo 
w Wilnie wraz z Wystawą Philipsa, wzbu- 
dzi! łatwo zrozumiałe zainteresowanie wśród 
ogółu radjosłuchaczy. Wydział programowy 
Rozgłośni Wileńskiej otrzymuje liczne za- 
pytania listowne i telefoniczne o bliższe 
szczegóły tego ciekawego konkursu. Pośpie 
szamy zakomunikować, że w najbliższych 
dniach podamy je do wiadomości osób zain 
teresowanych. Przypominamy równocześnie 
że termin zgłoszeń do konkursu upływa dn. 
1 czerwca rb. 

W porozumieniu z Wydziałem Zdrowia 
przy Magistracie m. Wiina, Polskie Radjo 
w Wilnie rozganizowało cykl odczytów pod 
ogólnym tytułem „Hygjena i Medycyna". 
Trud organizacji wziął na swoje ramiona dr. 
Michał Minkiewicz, który zaprosił do spół- 
pracy szereg najwybitniejszych specjalistów 
w tej dziedzinie. 

Ogółem odbędzie się trzydzieści ooga- 
danek w odstępach tygodniowych — w p:ą- 
tki. Słuchacze dowiedzą się z tych pogada- 
nek © ruchu ludności (rozrodczość — śmier- 
telncść — przyrost) dałej w jakiej mierze 
choroby trapią ludność miast i jak im zapo- 
biegac. 

Wię będą pogadanki o prawach i nor- 
mach odżywiania, o odżywianiu niemowląt, 
oraz dzieci w wieku szkolnym, o produktach 
spożywczych i zawartych w nich witaminach 
o używkach i ałkoholizmie. Następnie radjo- 
słuchacze usłyszą o ekonomii ciepła w ustro- 
ju człowieka o powietrzu pod względem hy- 
gjenicznym, o klimacie. Potem dowiedzą się 
jak się ubierać hygjenicznie i jak pielęgno- 
wać skórę. Następną grupą pogadanek bę- 
dą odczyty w sprawie mieszkań. Więc o gle 
bie pod względem hygjenicznym o ogólnej 
hygjenie hodowlanej, o wentylacji, oświet- 
leniu i ogrzewaniu mieszkań — o tak waż- 
nej sprawie jak zaopatrywanie osiedli w wo 
dę iw urządzenia hygjeniczne. Dalej do- 
wiedzą się słuchacze o zasadniczych postula- 
tach hygjeniy szkolnej, hygjeny pracy umy- 
słowej i hygjeny przemysłowej. Następnie 

Słyszałem, że był on Anglikiem, ale 
nie wierzyłem temu. Nic dziwnego, że 
nie jest popularny w swej Południo- 
wo-Amerykańskiej ojczyźnie, mój chło- 
cze! 

— Chciałbym wiedzieć, w jaki spa 
sób udało mu się uciec stamtąd, — za- 
uważyłem, — i co to za Liga prześla- 
duje go? 

Billi uśmiechnął się. 
— Prado nie należy do tego typu 

ludzi, którzy zostają ma miejscu nie- 
bezpiecznem. Musiał opuścić podpalo- 
ny przez zbuntowany tłum pałac. Być 
może nawet, że on sam sprowokował 
powstanie, aby móc umknąć niepostrze 
żnie. Wiemy, jakie są zwyczaje w tam- 
tych krajach. Widocznie Prado nale- 
żał do jakiegoś tajnego towarzystwa, 
które dopomogło mu w zamordowaniu 
Solano i objęciu tytułu prezydenta.: 
gdy zaś doścignął celu, zapewn'e, jak 
zwykle w takich razach bywa, zapra- 
gnął pozbyć się swych pomocników! 
A teraz oni szukają go po całym świe- 
cie, by się z nim porachować. 

— W każdym razie, — oznajmi- 
łem, — dziś jeszcze musimy uwolnić 
Marję i odwieźć ją do Londynu. Tylko 
w domu Tragattoka może się czuć bez 
pieczną. 

— Licz na moją pomoc, ale jak to 
zrobimy? 

Szybko ułożyłem plan. 
— Sfałszujemy depeszę od Maury- 

cego. Oddasz ją w Woodford o piątej. 
W depeszy tej będzie on żądał mego 
przyjazdu do Londynu. Będę miał pre- 
tekst do wyjazdu z Ashton. Powiem, 
że wyjeżdżam samochodem i spotkam 
się z tobą w „Ploffie". ; 
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prelegenci dadzą szereg wskazówek, jak za- 
pobiegać chorobom zakaźnym, jak walczyć 
z aurami: brzusznym, osutkowym i powol- 
nym, oraz z gruźlicą. 

Ostatnie pogadanki będą poświęcone о- 
chronie matki i dziecka, wreszcie zagadnie 
nie prawa dziedziczności, eugenika i kwe- 
stja wyboru zawodu, zakończą ten oożyte- 
czny cykl. 

Jak widzimy cykl obejmuje całokształt 
wiadomości tak nieodzownie potrzebnych 
każdemu człowiekowi zarówno mieszkańco- 
wi wsi jak i miasta. 

Pogadanki takie wypowiedziane w ja- 
snej i przystępnej formie mogą oddać rie- 
obliczalne usługi szerokim warstwom spo- 
łecznym niedość poważnie traktującym spra 
wy hygjeny w życiu codziennem. Padną tu 
słowa ostrzeżenia, wskazówki i rady, a wszy 
stko to skłonić może społeczeństwo do ba- 
czniejszego zwrócenia uwagi na tę tak bar- 
dzo zaniedbaną stronę naszego życia. 

Macki dla radiopajęczarzy 

Czasopisma niemieckie donoszą, jakoby 
pewien inżynier w Mannheim zbudował apa- 
rat śledczy, pozwalający w obszarze pięciu 
kilometrów od stacji nadawczej skonstato- 
wać każde zużycie energji. Nawet minimal- 
na ilość prądu jakiej wymaga odbiornik de- 
tektorowy może być wyśledzona na miliam- 
peromierzu. Aparat ma postać ręcznego ku- 
ierka i pracuje nie zwracając niczyjej uwa- 
gi. Niemieckie Ministerstwo Poczty pań- 
stwowej zamierza nabyć większą ilość tych 
aparatów śledczych do wyłapywania radjo- 
pajęczarzy. 
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Pamięć według metody prof. mne- g 
moniki, Członka Akademii Paryskiej 
S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
cnia i udoskonala u osób każdego 
wieku D. Fajnsztejn Wilno Zawal- 
na 15, tel. 12-73. Specjalny kurs dla 
maturzystów i eksternów.Moje lekcje 
korespondencyjne dla zamiejscowych 
w zupełności zastępują ustne wykla- 
danie. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe warunki. 
Informacje 5—6 po poł. Prospekt 

a wysyłam darmo. 
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Skład mebli, wyrobów stolarskich m 

i tapicerskich 5 

B. Łokaciewski w: ё  LOKNCICWSKI ш. Wilenska Nr. 23 B 
Poleca najtaniej 

* Leżaki zakopiańskie od 
Łóżka metalowe na siatkach 45 
Łóżka składane z materacem 27 
Materace z morskiej trawy 30 
Fotele wiklinowe od 1 
Krzesełka składane | 3.50 

i Sienniki jutowe i płótniane 5.50 

M Krzesła wiedeńskie 10.75 
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a w cenie do 1.000 zł. kupię. Oferty: 

в red. „Stowa“ dla Z. M. 

  

— Dobrze, — zgodził się Bill, — 
ja przygotuję maszynę do drogi. 

Splunął i zacierając ręce dodał: 
— Wesoły będziemy mieli wie- 

czór! 
— Nie można traktować tego, jako 

rozrywkę, — zauważyłem. — jest to 
bardzo poważna sprawa. Nie powinniś- 
my nikogo zabijać, jeśli uda się nam 
uwolnić Marję, bez przelewu krwi. 

— To, wyobrażam sobie, jak t 
te stare psy będą usadzały twoją dzie- 
wczynę do naszego auta, jeszcze bło- 
gosławiąc ją na drogę! — zauważył 

— Zrobimy wszystko, co trzeba, 
by ja uwolnić, ale nic ponadto! — od- 
powiedziałem stanowczo. 

W milczeniu przechodziliśmy się 
chwilę po alei, wreszcie Billi zapytał: 

— Co masz zamiar robić w Londy- | 
nie? : 8 

— Wzruszyłem ramionami. 
— Nie czas teraz na tworzeni 

planów. Ja będę planowałł, a signor 
Guares — będzie decydował! Jedna 
rzecz jest pewna, że nie mogę się u- 
kryć, ani uciec w ciągu trzech tygodni, 
Gdyby nie słowo, dane Narscottowi, 
dawno bym już uciekł stąd! 4 

— Tržeba poszukač Miliorda, — 
zauwažyt Billi. d 

— Tak, a i poza tem jest dužo do 
zjedzenia. Trzeba nie jedną rzecz wy-- 
jaśnić. Mam też przed sobą poważne | 
porachunki z Sangattem. dad 

— Trzeba działać bardzo ostrożnie 
bo ani obejrzysz się, jak zostaniesz 
bez głowy. Ja myślę, że będę musiał 
zamieszkać z tobą na Park Lyne. 

      

   



Władze wojewódzkie wstrzymały wykonanie uchwały Rady Miejskiej e po 
pieraniu 100 prot. ńódatku do podatku od nieruchomości. 

W dniu 23 kwietnia r. b. Rada Miejska m. Wilna powzięła uchwałę 
ów przedmiocie wymierzenia w roku bieżącym dodatku komunalnego do 
podatku państwowego od nieruchomości w wysokości 100 proc. Uchwała 
ta łącznie z opinią Wydziału Wojewódzkiego w Wilnie z dnia 21 maja r.b, 
stwierdzająca możliwość maksymalnego wymiaru tego podatku jedynie do 
15 proc. zgodnie z przepisami prawa została przedłożona przez Urząd Wo- 
jewódzki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem powzięcia meryto- 
rycznej decyzji. W związku z tem Urząd Wojewódzki zawiesił wykonanie 
wymienionej uchwały Rady Miejskiej do czasu jej rozpoznania przez wła- 
dze centralne. Ponieważ z licznie wpływających do Urzędu Wojewódzkiego 

« „odwołań właścicieli nieruchomości wynika, iż Magistrat rozesłał już naka- 
zy płatnicze na ten podatek, władze nadzorcze wydały w dniu dzisiejszym 
zarządzenie wstrzymania akcji poboru tego podatku tudzież anulowania 
nakazów już rozesłanych. (b) 

W więzieniu na Łukiszkach wybuchła głodówka 
więźniów politycznych. 

Wczoraj rano; w więzieniu na Łukiszkach, rozpoczęła się głodówka siedzących 
tam więźniów komunistów. Powodem do nieprzyjmowania jedzenia posiużył wypadek 
z Konigsbergiem, który jak wiadomo popełnił w więzieniu samobójstwo. Powody, 
które skłoniły Konigsberga do targnięcia się na życie są znane. Od Śmierci Konigs- 
berga mijął tydzień i więżniowie - komuniści wcale na wypadek niereagowali aż do- 
piero w piątek otrzymali oni z zewnątrz polecenie rozpoczęcia głodówki. Zostało 
ustalone, że w ubiegły piątek, który jest dniem odwiedzin więźniów przez osoby z 
miasta wysłannicy z partji komunistycznej zdołali przesłać do więzienia polecenie 
rozpoczęcia demonstracji. Proklamowanie głodówki ma na celu podniesienie na duchu 
siedzących w więzieniu więźniów politycznych i obliczone jest na zewnętrzny efekt 
po nieudanych demonstracjach na placu Łukiskim i w innych częściąch miasta. | 

Głodówka rozpoczęła się 0 godzinie 6 rano przez nieprzyjęcie wydanego im 
jedzenia przepisowego. Władze więzienne powiadomiły o tem natychmiast prokuratora, 

dy ten przybył na miejsce, strajkujący oświadczyli, że postanowili rozpo* któremu, ś ) 
cząz glod wkę dla wyrażenia protestu wobec śmierci Konigsberga. Wobec wyraźnej 
demonstracji, straży więziennej polecono jedynie wzmocnić uwagę na cele i likwido- 
wać wszelkie próby awantur. Jednocześnie wezwano policję, która wzmocniła poste- 
runki ną zewnątrz więzienia. (©) 

Litwini usiłowali zatrzymać zbiegów. 
Nocy wczorajszej na odcinku Niemenczyn, wpobliżu Śrubiszek, nasze pla- 

<cówki graniczne zostały zaalarmowane 
litewskiej. Po pewnym czasie, 
znacznie wzmocniona a wzdłuź linji granicznej 

gęstą strzelaniną, powstałą po stronie 
stojąca na tym odcinku Straż litewska, została 

poczęli krążyć silne patrole. 
Jak ustalono, powodem alarmu i strzelaainy było starcie straży litewskiej z 
grupą ludzi usiłujących przedostać się na nasze tćrytorjum. Poszukiwania za 
zbiegami w pobliskich zaroślach trwały całą noc i rezultatu nie dały, (b) 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 25 V. 1929 r 

Ciśnienie | - 
średnie w m. į 769 

Temperatura | — о0С 
średnia | zk 

№Ораа га @0' _ 
bę w mm. | 

Wiatr przeważający , Wschodni 
1 

© Uwagi: Półpochmurno. 
Minimum za dobę -1-110C. 
Maximum na dobę -|- 2336. 
Tendencja barometryczna: 
stan stały, 

spadek, poiem 

  

KOŚCIELNA 

— J. E. ks. Bandurski wyjechał 
w sobotę, dnia 25 b. m. do parafji Żodzisz- 
ki, by poświęcić nowo wystawioną kaplicę 

* pod wezwaniem Nieustającej Pomocy N. 
Mfarji Panny w Duboku. 

SZKOLNA. 

- — Koedukacyjne gimnazjum im. Tadeu- 
sza Czackiego w Wilnie (z prawami) zawia- 
damia iż egzaminy dla nowowstępujących 
rozpoczną się: 

o klasy wstępnej — dn. 4 i 24 czerwca 
o godzinie 12, do klasy 1 dn. 28 czerwca o 
odz. 9 rano, do pozostałych klas — dn. 

Šį czerwca o godz. 12. 
W terminie jesiennym egzaminy rozpo- 

Aa się dn. 28 sierpnia o godz. 10 rano. 
odania przyjmuje kancelarja gimnazjum 

od godz. 10 — 1. Wiwulskiego 13, gmach 

KOLEJOWA. 
— (c) Ulgi kolejowe dła absolwentów. 

Władze szkolne porozumiały się z Dyrekcją 
kolejową i ustaliły, że absolwentom powra- 
cającym po ukończeniu zakładu naukowego 
do miejsca stałego zamieszkania, czy też 
udającym się na odpoczynek letni bezpośre- 

dnio po otrzymaniu świadectwa, przysługuje 
prawo korzystania ze zniżki kolejowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Zrzeszenia Asystentów U. S. 

B. niniejszem informuje członków Zrzesze- 
nia, że w dniu 26 b. m. o godz. 1l i pół 

„w_ I terminie i o godz. 12-ej w drugim ter- 
minie odbędzie się walne zebranie (sala Nr. 

achu głównego). 
"CE Odczyt Se na temat: „Sztuka 
pierwotna (starszej epoki kamienia i buszme 
nów) — jej treść i forma" wygłosi art.-ma- 
larz Witold Kajruksztis we środę 29 maja 
r. b. o godz. 19-ej w sali „Domu Inwalidy 
Wojennego”, Zawalna 1. Psychika  człowie- 
ka jaskiniowego i buszmenów, powstanie 
sztuki, znaczenie realizmu w sztuce pierwot- 
nej, powstanie sztuki a religja — oto kwe- 
stje, które porusza prelegent. Odczyt będzie 
ilustrowany przeszło 70 przezroczami. Wstęp 
1 złoty, dla młodzieży akadem. — 50 gr. 

— Z T-wa Pedjatrycznego. W dniu 29 
m. b. o godz. 20 w lokału Wil. T-wa lekar- 
RCA odbędzie się posiedzenie wil. oddz. 
pol T-wa Pedjatrycznego z następującym 
porządkiem dziennym: ы 

1) dr. M. Moszyński: „W sprawie roz- 
poznawania przepuklin pachwinowych u 
dzieci, 2) Doc. dr. j. Abramowicz: Schorze- 

mia oczu w zołzach u dzieci w świetle now- 

szych badań, 3) dr. F. Ejzenberżanka: Obec- 
ne poglądy na zołzy u dzieci, 4) sprawy 
bieżące i wolne wnioski. 3 

— Zarząd oddz. wiłeńskiego Polskiego 
T. wa Krajoznawczego zaprasza usil- 
nie wszystkich swoich członków i sympaty- 
ków na Wałne zebranie Towarzystwa, któ 
re się odbędzie we wtorek 28 b. m. w lo- 
kalu gimnazjum im. A. Mickiewicza (Domi- 
nikańska 3). Pierwszy termin zebrania o 
godz. 17,30, drugi termin godz. 18 : 

Zebranie wyznaczone na 12 b. m. nie 
mogło się odbyć z przyczyn od Zarządu 
niezależnych. 

KOMUNIKATY 

— Kasa Chorych m. Wilna przypomina, 
że od składek za miesiąc kwiecień, br. nie- 
wpłaconych do dnia 31 maja br. będą pobie- 
rane procenty zwłoki oraz po tym terminie 
zaległe składki będą ściągane w drodze e- 
gzekucji wraz z procentami zwłoki i kosz- 
tami egzekucyjnemi. { 

Składki, należne Kasie Chorych m. Wil- 
na można wpłacać do Komunalnej Kasy 
Oszczędności m. Wilna, przy ul. A. Mickie- 
wicza 11, podając jednocześnie Nr. konta i 
serji pracodawcy, lub na konto czekowe w 
PKO Nr. 81050. 

TT L k a S S ИЕ 

dobna ilość żydów — i to jeszcze ja- 
/ kich! A gdy go poprowadzimy podzi- 

wiać Alumnatę, to jak gdybyśmy mu 
zarazem dali wykład poglądowy — o 
podwórzach wileńskich! I t.d., i t.d. 
Każdy z nas resztę bez tritdu w duszy 
swej dośpiewa. 

Lecz... kościoły nasze? [Lecz św. 
Piotr i Paweł? Lecz św. Anna?... Nie 
łudźmy się. Cudzoziemiec który wi- 
dział choćby tylko kościoły w Char- 
tres i w Poitiers i w Dijon'ie nie wspo- 
minając o włoskich renesansach i go-. 
tykach niemieckich może conajwyżej 

, tylko... zdziwić się, że takie Wilno 
ma jednak tak nieoczekiwanie ładne 
kościoły. Cały zaś urok ich historycz- 
ności jest przecie dla niego... Czemże 
on dla niego może być? Naszego Sen- 
tymentu, naszego pietyzmu nie prze- 

„lać mu w serce. 
Juści, jako turysta, cały w polorze 

starej kultury powie nam wszystko, co 
będzie przypuszczał, że przyjemność 
nam sprawi, wpisze się z całą uro- 
czystością i powagą w księgę pamiąt- 
kową tu, tam, choćby w zakrystyji ko- 
Ścielnej... żegnając się na dworcu ko- 
lejawym zapewni, że w żadnem mieście 
polskiem nie zaznał takiego jak w Wil- 

^ nie przyjęcia... no, i wrażeń takich, 
niezapomnianych. 
, , Lecz — Jecz oby się dowiedział o 
jednym jednym szczególe. O tem mia- 
nowicie, że Wilno ma 200 tysięcy mie- 
szkańców. Dla cudzoziemca, choćby 
nawet z przeładowanej Belgji, cyfra 
200 tysięcy: mieszkańców (nie o ja- 
kość chodzi leczo ilość) to istny 

/ 

wskaznik, którym on mierzy poziom do 
brobytu, rozwoju i kultury miasta. 
Mój Boże, wszak Bruksella, ten rze- 
czywisty „mały Paryż”, ma wszystkie- 
go 215 tysięcy mieszkańców, Bolonia, 
której teatry rywalizują zwycięska z 
rzymskiemi, ma ich 210 tysięcy, a Try- 
jest o mało mniej od Wilna, bo 238.000 

A jakież to miasta! 
Karlsruhe, prześliczne miasto - wa- 

chlarz, liczy tylko 135 tysięcy miesz- 
kańców. Moguncia 107.  Miinnheim 
przerastający Wilno pod względem 
ilości mieszkańców tylka o jakie 20 
tysięcy, ma od czasów: Ifflanda teatr 
dramatyczny jeden z pierwszych w 
Niemczech a operę znakomitą; 58-ty- 
sieczna Parma ma „politeamę“ (teatr- 
operowy) gdzie galerjowa pu- 
bliczność, jak sam raz byłem świad- 
kiem, nie zawaha się przyjąć gwiz- 
daniem wzięcie jakiejś nuty o ćwierć 
tonu za nisko przez... własnego swego 

ulubieńca, świetnego nota bene tenora. 
A u nas w Wilnie? ` 
Dokąd wieczorem gościa - cudzo- 

ziemca zaprowadzić? W 200-tysięcz- 
nem Wilnie! : a 

Czyśmy się przypadkiem nie wzięli 

zwabiač do Wilna cudzoziemców - 
europejczyków... za wcześnie? 
Któżby tam temat taki wyczerpał? Pod 
daję tylko dwa, trzy punkty do roz- 
ważań, które oby ujęły naszą nieco 
bezkrytyczną propagandę w cugle roz* 
sądku, praktyczności i zdawania sobie 
trzeźwo sprawy z sytuacji. 

1» BAS 

Powstanie Towarzystwa badania historji 
wyzwolenia Wilna Е Wleńszczyzny 
W sali konferencyjnej urzędu wojewódz- 

kiego odbyło się zebranie w celu założenia 
Towarzystwa badania historji wyzwolenia 
i obrony Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

Na zebranie przybyli rektor U. S. B. 
ks. Falkowski, senator Abramowicz, posło- 
wie Jan Piłsudski, St. Mackiewicz, prof. 
Ruszczyc, prezes Z. O. W. gen. Mokrzecki, 
pułkownicy Myszkowski i Stachiewicz, p.p. 
H. Wilczewska i Dawidowska, dyr. Gizbert- 
Studnicki, wiceprezydent inż. Czyż, dr. Eu- 
enjusz Dobaczewski, Jan Tyszkiewicz, W. 

rkiewicz, Stanisiaw Iwanowski, mec. En- 
giel, p. Mienicki i inni. 

Inicjatywę ku założeniu tego towarzy- 
stwa podał szef historycznego biura wojsko- 
wego gen. Stachiewicz. 

P. wicewojewoda w krótkiem przemó- 
wieniu wspomniał, iż podczas niedawnych 
obchodów 10-lecia wskrzeszenia Państwa i 
10-lecia wyzwolenia Wilna, myśli wszystkich 
rodaków biegły wstecz, przechodziły wszy- 
stkie etapy tych wielkich w dziejach wyda- 
rzeń, poczynając od wybuchu wielkiej woj- 
ny światowej. Od samego początku w cza- 
sach okupacji Wilna przez Niemców, społe- 
czeństwo wileńskie dążyło wszelkiemi siłami 
do wyzwolenia Wilna i połączenia z Pań- 
stwem Polskiem, powstała nielegalnie P.O.W. 
Koła narodowe dokonują olbrzymiego wy- 
siłku, wreszcie kulminacyjnym momentem 
było wkroczenie wojsk naczelnego wodza. 
Niebawem obchodzić będziemy  10-lecie 
oswobodzenia Wilna przez gen. Żeligowskie- 
go, 10-lecie Litwy Środkowej. Należyte zba- 
danie, najdrobniejszych szczegółów owych 
wypadków będzie zadaniem nowego Towa- 
rzystwa. Dzieje tych wysiłków przekazać 
winniśmy przyszłym pokoleniom ażeby czer- 
pały z tych czynów wielkich i małych — moc 
tak jak my i nasi przodkowie czerpali moc 
ducha z prac o powstaniach, o dziejach 63 
roku. Towarzystwo badania historji wyzwo- 
fenia Ziemi Wileńskiej będzie miało za za- 
danie zebranie wszystkich materjałów, do- 
kumentów, pamiętników i osobistych wspo- 
mnień uczestników wyzwolenia Wileńszczy- 
zny, opracowanie tych materjałów w spo- 
sób naukowy i ogłoszenie ich w druku. 

Na zaproszenie p. wicewojewody prze- 
wodniczył obradom zebrania poseł Jan Pił- 
sudski. 

W. ożywionej dyskusji, w której ucze- 
stniczyli niemal wszyscy obecni, przykla- 
śnięto jednomyślnie inicjatywie wojskowego 
biura historycznego. Uchwalono jednogłośnie 
założenie Towarzystwa badania historji wy- 
zwołenia i obrony Wilna i Ziemi Wileńskiej i 
wybrano komitet organizacyjny, w którego 
skład weszli: wicewojewoda Kirtiklis, sena- 
tor Abramowicz, gen. Dąb-Biernacki, posło- 
wie: M. Kościałkowski i St. Mackiewicz, mec. 
Engiel, dr. E. Dobaczewski, prof. Ferdynand 
Ruszczyc, Charkiewicz i por. dyplom. Ka- 
wałkowski. 

Komitet ten zajmie się opracowaniem 
statutu oraz sformułowaniem listy  založy- 
cieli, która obejmie wszystkich działaczy, po- 
lityków i wojskowych, którzy w tej lub in- 
nej formie odegrali czynną rolę w wyzwo- 
leniu Wilna i ziem wschodnich. 

Około 15 czerwca odbędzie się walne 
zebranie, które zatwierdzi statut, listę zało- 
žycieli i poweźmie uchwały co do daiszej 
swej działalności. \ 

RÓŻNE 
— Pienia religijne procesji Bo-- 

żego Ciała. Zwyczajem dawnym lat chór wi- 
leńskiego T-wa muzycznego „Lutnia* bierze 
udział w uroczystej procesji Bożego ciała i 
w wykonaniu szeregu pieśni religijnych. 
Śpiewacy życzący wziąć czynny udział w 
zbiorowym chórze proszeni są o jaknajlicz- 
niejsze przybycie na próbę chóru w ponie- 
działek 27 b. m. o godz. 7 wiecz. do sali 
prób T-wa Lutnia (ul. A. Mickiewicza 8). 

— oddziału Ligi Morskiej i 
Rzecznej wzywa wszystkich członków po- 
Rzecznej wzywa wszystkich członków po- 
siadających przepisowe umundurowanie do 
przyjęcia udziału pod Banderą Ligi w pro- 
cesji na uroczystość Bożego Ciała. Zbiórka 
punktuałńie o godz. 9 rano w dniu 30 b. m. 
w lokalu członka zarządu p. W. Szumańskie- 
go, ul. Mickiewicza Nr. 1. 

Centrali Opiek Rodzicielskich 
śr. Zakł, Nauk. w Wilnie składa swoje go- 
rące podziękowanie wszystkim osobom, któ- 
re przyczyniły się do zorganizowania i po- 
wodzenia Loterji Fan towej i zbiórki ułicz- 
nej na rzecz niezamożnych uczniów szkół 
średnich, a w szczególności: pp. A. Janow- 
skiej i H. Sławińskiej, oraz ofiarodawcom: 
pp. S. Rudnickiemu i T. Krasowskiemu. 

Czysty zysk od Loterji Fantowej wynosi 
1529 zł. Ž 

Czysty zysk od zbiórki ulicznej wynosi 
3 zł. 
— (c) Zamknięcie klubu kolejowców. 

125. 

LOWO 

SPORT 

Zawody lekkoatletyczne o mi- 
strzowstwo Okręgu Wil. 

W dniu 24 maja br. na Stadjonie Okr. 
Ośrodke W. F. Wilno na Pióromoncie, któ- 
rego uroczyste otwarcie ma nastąpić w 
dniach 15 i 16 czerwca br. rozpoczęły się 
zawody lekkoatletyczne O mistrzowstwo 
Okręgu Wilenskiego. W zawodach wzięło 
udział blisko 100 zawodników reprezentu- 
jących Pogoń, 3 p. Sap., A.Z.S,, Sokół, 5 p. 
p. Leg., Siłę, Pol. Kl. Sp. ZAKS i Makabi. 
Wyniki pierwszego dnia były następujęce: 

  

s Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w wieku lat 64 nasza 
ukochana żona i matka 

B. p. Paulina Rozental 
Q czem zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu 

RODZINA. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi DZIŚ o godzinie 12—30 PP: 
z mieszkania ul. Sadowa Nr. 4. 

  

Przedbiegł 100 metr.—panów  Przedbiegi 110 metr. przez płotki Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
I. przedbieg: 1) Gniech (3 p. sap.) 12 s. 

. 2) Wojtkiewicz (Sokół) 
Ii. przedbieg: 1) Synkiewicz (Pogoń) 12 s. 

2) Białkowski (3 p. sap.) 
Ill. przedbieg 1) Wieczorek (3 p. sap.) 12 s. 

2) Legus (Strzelec) 
Wszyscy wyżej wymienieni wchodzą do 

finału. 

Przedbiegi 400 metr. 

1. przedbieg: 1) Gniech 57 s. 
2) Synkiewicz 
3) Jasieński (A.Z.S.) 

il. przedbieg: 1) Wojtkiewicz 57,4 
2) Sadowski (3 p. sap.) 
3) Janowski (Pogoń) 

Bieg 1500 metr. 

1) Malecki (Pogoń) 4:20,8 2), Żylewicz 
Jan (3 p. sap.) 3) Rudek (3 p. sap.) 

I. Przedbieg: 1) Sadowski Aleks. (3 p. 
sap.) 21,6 2) Nowicki (Pogoń) 

Il. Przedbieg: 1) Wieczorek 19 5. 2) 
Gniech. 

Skok w dal pań 

1) Lewinówna (Makabi) 415 cm. (re- 
kord Okręgu) 2) Sawicka (AZS) 405 cm. 
3) Kraśnicka (Strzelec) 396 cm. 

Rzut dyskiem oburącz panów 

I) Wieczorek (37,42-1-29,82)—67,24 re- 
kord okręgu 2) Nawojczyk (3 p. sap.) 

30,82-1-24:47) 55,29 3) Wojtkiewicz (Sokół) 
30,19-1-24,51)=54.70. 3 

Rzut dyskiem oburącz pań 

1) Lewinówna (26,69-1-17,19—-43,89 2) 
Krasnicka (22,34-1-17,49)—39,48 3) Wilma 
(Pogoń) 17,70-1-21,58) =39,28. 

szewskiego „Panienka z dancingu" w której 
tworzy niezapomnianą kreację. 

Występy Marji Gorczyńskiej SEN 
się w Wilnie wielkiem powodzeniem. Nie- 
wątpliwie publiczność wileńska tłumnie po- 
dąży na dzisiejsze pożegnałne przedstawie- 
nie tej świetnej artystki. 

— Pociąg-Widmo'". Jutro, w poniedzia- 
łek, ukaże się na przedstawieniu przeznaczo- 
nem dla inteligencji pracującej sensacyjna 
i pełna grozy sztuka Ridley'a „Pociąg-Wi- 
dmo“. Ceny miejsc zniżone. Н 

— „Ich czworo“. We šrodę wchodzi na 
repertuar doskonała sztuka G. Zapolskiej 
„Ich czworo*. Obsadę tworzą najwybitniej- 
sze siły zespołu. 

— Występy Hanki Ordonówny w Te- 
atrze Polskim W piątek 31 maja i w sobotę 
1-go czerwca odbędą się w Teatrze Polskim 
dwa występy Hanki Ordonówny primadonny 
teatru Qui pro quo. 

Jako piosenkarka i recytatorka, H. Or- 
donówna jest niezrównana. Każdy utwór jej 
bogatego i pięknego repertuaru w jej inter- 
pretacji wywołuje szczery zachwyt. W wy- 
konaniu bogatego programu weźmie udział 
znakomity piosenkarz Marjan Rentgen. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego. 

—Gościnne występy zespołu ryskiego ro- 
syjskiego teatru dramatycznego. Dziś drugi 
występ odegrana będzie sztuka w 4 akt. 5 
obrazach K. Ostrożskiego „Złota Klatka". 

Jutro 27-go maja „Urwisko* — Gon- 
czarowa. 

WYPADKI I KRADZIĘŻE 

— (c) Płonie las graniczny. Z Druji dono- 
szą nam że wpobliżu strażnicy 'K.O.P. Ba- 
łuje z i non a przyczyn powstał 
pożar lasu. Pożar .trwa. - 

— (c) Skład przemytniczy w Sejnach. 
W miasteczku Sejny ujawniono skład prze- 
mytniczy, w którym przechowywany był 
tytoń i sacharyna pochodzenia Htewskiego. 

— Znalezienie kości ludzkich. Podczas 
kopania ogrodu przy ul. Witoktowej 30 na- 
trafiono na części szkieletu ludzkiego. Ko- 
ści odesłano do zakładu medycyny sądowej. 

— (c) Zatruł się spirytusem skażonym. 
Z powodu nadmiernego użycia spirytusu 
skażonego zasłabł nagle 48-letni Józef An- 
drokojć (Majowa 4) z zawodu stolarz. Nim 
zdołano przyjść z pomocą zatruty — zmarł. 

— (c) Auto wpadło na wóz. Na ulicy 
Zarzecznej auto magistrackie Nr. 14488 
(ciężarowe) najechało na wóz Antoniego 
Znajdzińskiego (Trakt Batorego 25), wsku- 
tek czego wóz uległ poważnemu uszkodze- 
niu. Szofer auta józef Mietlicki, został za- 
trzymany. у 

— {Ь) Echa ostatnich napadow w Wil- 
nie. Dochodzenie policyjne prowadzone w 
sprawie bezczelnych napadów rabunkowych 
na ul. Zawalnej, Zygmuntowskiej i Popław- 
skiej nie zdołano dotychczas ujawnić win- 
nych tych napadów, co wysoce niepokoi, 
szczególnie tych, którzy muszą często wra- 
cać do domu w nocy. 

RADJO. 

Niedziela, dn. 26 maja 1929 r. 

9.30—10.30: Transmisja wotywy z Ka- 
tedry Wileńskiej. Przy organach prof. Wła- 
dysław Kalinowski. 11.60 - 14.00: Transmi- 
sja z Poznania. Uroczystości Watnego Zja- 
zdu Rolników. 14.00 — 14.2 : Transmisja z 
Warszawy. Odczyt z dz. Rolnictwo" p.t. 
Pogadanka dla gospodyń wiejskich. 14.20— 

14:40: Tr. Warszawy: Odczyt z dz. „Rol- 
nictwo* p. t. „Jak przechowywać obornik". 
14.40—15.00 Transmisja z Warszawy: Dia- 
log z dz. „Rolnictwo* p. t. „Rozmowa o 
jedwabnictwie*. 15.15 — 17.30: Transmisja 
z W-wy: Uroczysta Akademja „Dzień mat- 
ki" Transmisja z Filharmonji. 17.30—17.55: 
Tr. z W-wy: Odczyt p.t. „Albert Einstein, 
czyli na marginesie teorji względnošci“. 
17.55 18,20: Audycja dla dzieci. 18.20 — 
19.00: Audycja ludowa literacko-muzyczna. 
19.00—19.20: Tygodniowy przegiąd filmowy. 
19.20 - 19.45: Tr. z W-wy: Odczyt p.t. „O 
lakach, pórcelanach, bronzach japońskich". 
19.55—20.00: Tr. z W-wy: Sygnał czasu z 
Warszawy. 20,00—20.30: Transm. z Krako- 
wa, Słuchowisko wesołe. 20.30—22.60: Tr. 
koncertu kameralnego z Salonu Philipsa w 

Wilnie. 22.00 -23.00: Tr. z W-wy: Komuni- 
katy: P. A. T., policyjny, sportowy i inne, 
oraz muzyka taneczna z dancingu „Oazy*. 

Poniedziałek. dnia 27 maja 1929. r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.50—13.00: Transmisja z Poznania. Kom. 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 15.10 — 
Transmisja z . Krakowa. Pieśni majowe. 
17.00-17.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatrów i kin i chwiłka li- 
tewska. 17.20 — 17.30: Chwilka strzelecka. 
17.30 — 17.55: Audycja dla dzieci. 17.55 -- 
18.50: Tr. z W-wy: a lekka z Ga- 
stronomji. 18.50 - 19.00: Transmisja z Po- 
znania. Komunikat Powszechnej Wystawy 
Krajowej. 19.00—19.25: Audycia' dk 
na. Legendy o Matce Boskiej. 19.25 — 19.55: 
Muzyka z płyt gramotonowych. 19.55 —20.00: 
Sygnał czasu z Warszawy. 20.00 20.05: Od- 
czytanie programu na dzień następay i ko- 
munikaty. 2005—20.30. Odczyt p. t. „ROz- 
wój muzyki tanecznej”. 20.30 — 22.00: Tr. 
koncertu międzynarodowege z Pragi. 22.00 
—22.25: Tr. z W-wy: Odczyt. 22.25 —23 00: 
Tr. z W-wy: Komunikaty: P.A.T., policyjny, 
sportowy i inn., Oraz muzyka taneczna z 
Sali hotelu Bristol. 

WAGA DOKTORSKA 
Niechno tylko słońce wiosenne  cokol- 

wiek mocniej przygrzeje, niechno tylko ocie- 
pleje troszeczkę, zaraz w  Cielętniku, na 
Skwerze przed województwem zjawia się 
a dE) pod firmą „waga doktor- 
ska“. 

Siedzi przy niem zazwyczaj panieneczka 
młodziutka i zbiera dwudziesto i dziesięcio- 
groszówki. 

Interes ma powodzenie. Raz w raz ktoś 
pragnie dowiedzieć się czy jest „w normie”, 
czy może musi się dokarmiać, ałbo też ha- 
mować apetyt. 

Czasem ktoś ociągając się i wokoło - 
ogłądając się, czy aby nikt nie widzi, staje 
ukradkiem na wadze, jak gdyby nie za wła- 
sne pieniądze się ważył. 

Czasem niewiasta zażywna 
się" próbuje. 

— Sto piętnaście kilo 
wi „przedsiebiorczyni“. 

Dama jak piec czuje się w obowiązku 
zauważyć, że to dziwne, bo tydzień temu 
ważyła się i wtedy jej powiedziano, że wa- 
ży 90 kilogramów. 

Innym znowu razem podchodzi jakiś chu- 
deusz. Nie 20 groszy, ałe 5 złotych zapłacił- 

„powiesić 

pani waży, mó- 

  

by z przyjemnością, gdyby mu tylko waga 
te skromne 60 kilo wykazała. Ani rusz nie 
«chce. Wtedy taką rozmowę usłyszeć można: 

— Czy aby pani się nie myli? Czy to 
możliwe, żebym tylko 58 kilo ważył? 

Panienka uśmiecha się, Ona też chcia- 
taby, żeżby ten pan więcej ważył, kiedy tak 
bardzo tego pragnie. Cóż kiedy waga 'inaczej 
pokazuje, a ona musi mówić prawdę. 

Obok siedzi na ławeczce stara niania z 
dziecięciem. Cały czas pilnie patrzy i notu- 
je coś w myśli. Wreszcie słychać uwagę: 

— Ciž to możno każdemu dogodzić? 
poz chce żeb wiencej ważyć, a drugi, a 
roń panie Boże, ani... Powiem pani, ja so- 

bie tak cichińko siedza i wszystko zgaduja 
ila chto wiesu ma. Ci dasz pani wiary, tru- 
dno i odgadnąć. jedan zdaje się i mały, a 
dlatego, jak stani na waga, tak, patrzaj 
wiencej wyciągni jak drugi, choć i wielki, 
ale chudy. Zbieram sie i ja poważyć, ale 
wszystko zapominam  pieniądzów z domu 
zabrać. Cikawość ila mnie pańsłka waga 

pokažy“. 3 ъ 
nienka od ązyi,musimywmmnis  „0,euaauj 

Dalszy ciąg zazwyczaj jest taki 2е „ра- 
nienka od wagi* proponuje niani zważenie 
się na kredyt. Niania ochoczo się waży, a 
potem notorycznie zapomina „pieniądzów* 
zabrać z domu. Mik. 

  

Fabryka środków spożywczych 

    

Niejednokrotnie już donosiliśmy o uprawianiu — (a) Kradzież bielizny. Nieujawnieni 
w tak zwanym klubie kolejowców przy ul. sprawcy skradli z podwórka domu Nr. 21 
Dąbrowskieg,o hazardowej Sty w karty, Co przy ul. Święciańskiej bieliznę wartości 400 
zostało stwierdzone przez policję podczas złotych będącą własnością Stefana Kozłow- 
rewizyj Nienormalnemi stosunkami w klu- skiego. 
bie zainteresowało się starostwo grodzkie, — (a) Nie udało się. Na gorącym uczyn- 
które po rozpatrzeniu przedłożonego spra- ku wynoszenia materjałów. budowlanych z 
wozdania o działalności klubu, postanowiło tartaku Szejniuka, mieszczącego się przy ul. 
nakazać, zawieszenie działalności klubu za Pijarskiej przylapano Wacława Raubo (Kar- 
tolerowanie gry w karty i umožliwienie szu- packa 3) Antoniego Minkiela  (Wiłkomier- 
łerom wstępu do lokalu. ska 77) Włodzimierza Niedźwieckiego (Wił- 

komierska 92) i Jana Rynkiewicza (Wiłko- 
— Sprostowanie. Do artykułu posła Po- mierska 41). 

doskiego p. t. „Konstytucja 3 maja i wnio- — (b) Obiecująca dziewczynka. Anto- 
sek Klubu Bezpartyjnego w sprawie zmiany nina Seronek (Krzywe Koło 12) powiado- 
Konstytucji 17 marca* (Słowo Nr. 117 z dn. miła policję, że podczas jej choroby zginęło 
24-V 29 r.) zakradło się kilka omyłek dru- z mieszkania 113 rb. w złocie. Ustalono, żę 
karskich, z których trzy najważniejsze, bo kradzieży dokonała bratanica / meldującej 
zniekształcające zupełnie tekst, niniejszem 10 letnia Stanisława Wróblewska, która 
prostujemy. Mianowicie, ży (i . wprawdzie do winy przyznała się lecz miej- 

1) Na str. 2 w kolumnie pierwszej wy- sca ukrycia pieniędzy wskazać nie umie. 
drukowano: Obie konstytucje dążą... do : : 
sprowadzenia roli else 2 паго- . ‚ — (a) Nagle zasłabnięcie. Na ulicy 
dowego do ram jego właściwych kompeten- Ostrobramskiej koło domu Nr. 25 ZR. 
cyj i uczynienia zeń ciała, zdolnego do speł- nagle Bejla Drejzensztok (Zawalna ), 
niania swych licznych i doniosłych „żądań w Która ulokowano w „szpitalu. 
harmonji współpracy z władzą wykonawczą” 
ži e w harmonijnej współpracy 
z władzą wykonawczą”; ы 

2) w tejże kolumnie wydrukowano da: Przy rozmaitych niedomaganiach natu- 
lej pod b) „uzależniają-w drugim stopniu od ralna woda gorzka Franciszka - Józefa dzia- 
roli głowy Państwa” zwoływanie Izb usta- ła przyjemnie i znacznie zmniejsza te dole- 
wodawczych na sesje nadzwyczajne” za- gliwości, często nieraz mała ilość działa już 
miast „uzależniają w dużym stopniu od woli pewnie. Prace lekarzy ginekologów jedńo- 
głowy Państwa it.d. głośnie stwierdzają łagodne działanie wody 

3) w kolumnie przedostatniej wydruko- Franciszka - Józefa, która nadaje się do de- 
wano: prof. Stanisław Kutrzeba ze najwięk- likatnego ustroju kobiecego. Żądać w aptek. 
szą zasługę poczytuje twórcom Konstytucji 
3maja, że.. wybierając, co dobre w poglą- швчанидисиют NSZ WMANKNNZNNNK 
dach obcych, umieli to pogodzić z „pier- 
wiastkami rodzinnymi* zamiast „pierwiast- 
kami rodzimemi“. 

LECZY 

  

- KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (c) Nowe ceny na chleb. Onegdaj 

odbyło się posiedzenie komisji rzeczoznaw= 
ców do spraw ustałenia cen na chleb żytni. 
Komisja po rozpatrzeniu przedłożonych ma- 
terjałów i kalkułacyj postanowiła ustalić ce- 
nę na chleb żytni 70 proc. na 49 gr. za kłgr. 
i za Chleb żytni 98 proc. — na 39 gr. za kig. 
Ceny te uznano za obowiązujące od dnia 27 
b. m. Policji wydano zarządzenie zwrócenia 
bacznej uwagi na piekarnie, które winne za- 
stosować się do powyższych cen. 

TEATR I MUZYKA 

— Pożegnalny występ Marji Gorczyń- 
skiej. Dziś urocza artystka Marja Gorczyń- 
ska pożegna Wilno w sztuce St. Krzywo- 

    

ir. Migist Oetker, oliwa 
DOT. RUCHU BOJKOTOWEGO: 

Ruch bojkotowy, którego cel jest polepszenie polskiego bilansu hand- 
lowego wywołuje skutki nieżyczone przez Rząd Polski. Ruch ten zwraca 
się także przeciw wyrobom przemysłu gdańskiego. jest momentem pocie: 
szającym, że w kierunku tym skomunikował silę Senat gdański z Komisa- 
rzem Generalnym Rzeczypospolitej Połskiej w Gdańsku i, jak się spodzie | 
wano, oświadczył p. minister Strasburger zupełnie wyraźnie, że akcja ta nie | 
rozciąga się na towary sprowadzone z Gdańska. 

omisarz Generałny Rzeczypospolitej Polskiej nadmienia w pismie | 
swoim do Senatu Gdańskiego z dnia 29.'XL. r. ub. wyraźnie, że dążeniem 
Rządu Polskiego jest ułatwić ruch handlowy między Polską a Gdań- | 
skiem, kfóry stanowi z Rzeczypospolitą Polską jedność celną i gospodar: | 
czą i dlatego Rząd Polski w żadnym razie nie pragnie tamować czy 
utrudniać ruch towarowy w granicach tego obszaru. 

Niżej podaję dosłowny odpis odnośnego pisma do Senatu Gdańskie- 
go z dnia 29. XI r. ub. 

Gdańskim sferom gospodarczym zależy w wysokiej mierze na dobro- 
bycie Państwa Polskiego. Spodziewam się, że nadużycia hasła tej akcji nie- 
bawem się skończą. ‚ 

      

  
  

  

7 powažaniem 

DR. AUGUST OETKER. | 
ODPIS. 

, Gdańsk, dn. 29 listopada 1928 r. 

\ 

Komisarz Generalny | 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w Gdańsku. 
No. 831/28/T Do 

Senatu Wolnego Miasta 
Gdańska. 

2 Potwierdzam odbiór pisma z dnia 16b. mę No: H11597/28. | 
jak jaż miałem zaszczyt oświadczyć ustnie P. Senatorowi dla. 
"Handlu i Przemysłu akcja wszczęta w Polsce w kierunku ogra-_ 
niczenia zakupu towarów zagranicznych nie rozciąga się na to- 
wary sprzedawane z Gdańska. Dążeniem Rządu Polskiego jest 
ułatwić ruch handlowy między Polską a Gdańskiem, który Sta- 
nowi z Rzeczypospolitą Polska jedność celną i gospodarczą 
i dlatego Rząd Polski w żadnym razie nie pragnie tamować czy 
utrudniać ruch towarowy w granicach tego obszaru. Obawy ży- 
wione w tym kierunku przez niektóre sery gospodarcze Gdań- 
ska polegają mojem zdaniem na nieporozumieniu. 

Komisarz Generalny (—) Henryk Strasburger | 
Pieczęć. ам у < ;ве 

    

\ 

  

Za zgodność odpisu: Gdańsk, 5 grudnia 1928 r. 
й (—) Podpis. Nadinspektor Państwowy.  



Rejestr Handlowy 
uo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

9687. I. A. „Kieńska Cyla* w Niemenczynie, pow. Wi- 
leńsko-Trockim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Kieńska Cyla, zam. tamże. 256—VI 

9689. I. A. „Sklep skór Kaganowicz Jankiel* w Gródku, 
pow. Mołodeczańskim, sklep skór prostego wyrobu,. obuwia 
zwyczajnego i dodatków szewckich. Firma istnieje od' 1928 
roku. Właściciel Kaganowicz Jankiel, zam. tamże. 258—V1 

9690. I. A. „Kantorowicz Sosia* w Wołmie, paw. Woło- 
żyńskim, sklep galanteryjny i spożywczy oraz tytuniowy. Fir- 
ma istnieje od 1927-roku. Właściciel Kantorawicz Sosia, zam. 
tamże. 259—VIl 

w dniu 19-111. 1929 r. dodatkowe: 
2065. II. A. „MARYLA“ Marji Marciniak“. Przedsiebior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 294—VR 

w dniu 8-III 29 r. 
4018. II. A. „Gold Reweka“. Wiašcicielka przedsiębior— 

stwa Goki Reweka zmarta. Przedsiębiorstwo zostało zawie- 
szone. 295—VI 

Dział: B dodatkowy. 

84. VIII. B. „Spółka Akcyjna Nowo-Werkowska Fabry- 
ka Papieru“. Po przerachowaniu bilansu na dz. 1 lipca 1928 r.. 
stosownie do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
22 marca 1928 r. (Dz. Ustaw Nr. 38 poz. 352) kajitał zakłado— 
wy obecnie wynosi 880.000 złotych, podzielony na 8.000 akcyj 

o 110 złotych każda. Zarząd obecnie stanowią: inż. Jakob: 
Szwarc, jako prezes, Maurycy Szwarcsztajn jako: wice-prezes, 
Michał Czarno-Szwarc, Róża Halpern i Lejba Szwarc — jako 
członkowie oraz Mojżesz Szwarc i Hugon Spiegel, jako za- 
stępcy członków zarządu. Wpisano na mocy uchwały Walne- 
go Zgromadzenia akcjonarjuszy z dn. 18 NE 2 go. 

Dział A w dniu 19-Il 1929 r. 

9823. |. A. „Sklep drobnej biżuterji, Mojżesz i Lejt> 
Żejdmanowie S-ka.*. Sprzedaż biżuterji niklowej, metalowej i 
srebfnej. Siedziba w Święcianach, Rynek 28. Spółka istnieje 

* 0d 1927 roku. Wspólnicy zam. w Święcianach, ul. Łyntupska, 
d. własny: Mojżesz i Lejb Żejdmanowie. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 30 stycznia 1929 r. na czas nie- 
określony. Zarząd i prawo podpisywania w imieniu spółki 
wszelkich zobowiązań dłużnych, weksli, skryptów i  innycłe 
dokumentów pod stempiem firmowym należy do każdego ze 
współników. 

Dział A. 
w dniu 28. 3. 1929 r. 

9833. 1. A. „Aron Balberyski* w Wilnie ul. Wielka 56. sklep 
gotowych ubrań. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Bal- 
beryski Aron zam. w Wiłnie ul. Węgłowa 12. > 

- 9834. I. A. „Młyn Parowy i Krupiernia Witolda Houwalta 
w Rakliszkach* w maj. Rakliszki gm. Mackiskiej, pow. Lidz- 
kiego, młyn parowy. Firma istnieje od 1928 r. Właścicieł Ho- 
uwalt. Witold, zam. tamże. 299 — VI. 

0835. |. A. „Rakliska Sącziłamnia i Cegielnia Witolda Ho- 
wwalta* w maj. Rakliszki gm. Mackiskiej pow. Lidzkiego, ce- 
gielnia i wytwórnia drenów (sączek). Firma istnieje ed 1928 
roku Właściciel Witold Houwalt zam. tamże 306 — VL 

9836. 1. A. „Mowsza Jakobson* w Wilnie,. ul. Szeptyckiego: 
10 - 8, eksploatacja lasu. Firma istnieje od 1927 roku. Właści 
ciel Jakobson Mowsza, zam. tamże. 301 — VL. 

9837. |. A. „ALLSKINS - Sałomon Kahan* w Wiłnie, uł. 
Sadowa 6 skup zawodowy, skór surowych w celu odsprzedaży. 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Kahan Salomon, zam. 
w Wilnie, ul. Piłsudskiego 18. 302: — VI. 

9838. I, A. „Tyszkiewicz Józef* w Duniłowiczach, pow. 
Postawskiego, młyn mączny, wodno - parowy z krup:ernią. 
Właściciel Tyszkiewicz Józef zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 
62 - 5. 303 — VL 

Dziai B. 
w. dniu 22. 3. 29 r, dodatkowy. 

282. III. B. „Wileński Młyn Walcowy spółka z < K ograniczonę 
iedzialnošcią“. Zarządcą spółki pozostaje nadal do dn. 

31 grudnia 1929 roku Nochon.- Wulf London.  .  304—Vl. 

306 III. B. „Roma spółka z ograniczoną odpawiedziałnoś 
cią”. Siedziba zarządu i firmy w Wilnie, przy ul. 
skiej 9. : 305 — VL 

aiczoną owiedzialnošcią“. К 
Карі;.‘а*!риаиа‹іошу podwyższony został o 9:200 złotych 7 

obecnie wynosi 25.300 zł. podzielony na 460 udziałów po 55 
zł. każdy, całkowicie wpłacony. Wpisano na mocy uchwały 
Zgromadzenia Wałnego udziałowców z dn. 6 marca 1929 roku. 

306: — VIL 

4 w dniu 5. 4. 29 r. dodatkowy. 
170. VII. B. „STELLA — spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnošcią“. Na mocy decyzji Sądu Kae w Wilnie Wy- 
działu Rejestru Handlowego z dn. 5 kwietnia 1928 r. zarządzo- 
no łikwidację spółki i na likwidatora wyznaczono adwokata 
Izaaka Milchikiera, zam. w Wilnie, przy 'ul. Mes s 

w dniu 22. III. 29 r. dodatkowy. 
- 226. Il. B. „Europejskie Towarzystwo Transportowe — 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", Zgłoszono likwidację 
spółki. 

Na likwidatora powołano Oddział Wileński „BALTRUSTRA 
(Bałtycko - Rosyjskie Towarzystwo Transportowe) — spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością* w osobie Georga Mins- 

kiera. ; 2 308 — VL 

w dniu 3. 4. 29 r. dodatkowy. 
256. V. B. „Dom Handlowo - Komisowy — KOPRA* — 

w Wilnie spółka z o: iczoną odpowiedzialnoscią“. 
Czas trwania spółki nieokreślony. 309—Vf.. 

w dniu 13. II. 1929 r. 

415. I. B. „BALTRUSTRA (Bałtycko .- Rosyjskie Towa- 
rzystwo Transportowe (spółka z ograniczoną Odpowiedział- 

° побса“. Celem spółki jest współpraca z Miedzynarodowym 
Koncernem transportowym — Baltrustra (Bałtycko — Rosyjskie . 
Towarzystwo Transportowe) mającym Centralę w Rydze i 
posiadającym oddziały w różnych miastach. Europy, jak również 
iw Wilnie pod firmą: „Europejskie Towarzystwo Transporto- 
we, spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“, oraz Samo- 
dzielne wykonywanie wszelkiego rodzaju operacyj komisowych. 
w dziedzinie przewozu, ubezpieczenia, przechowywania i łom 
bardowania towarów w Polsce. Siedziba Centrali w Warsza- 
wie, przy ul. Bielańskiej 3, Oddziału zaś w Wilnie, przy ul. 
Niemieckiej 22. Kapitał zakładowy 10.000 złotycih, podziełony 
na 100 udziałów, całkowicie w gotowiźnie wpłaceny. Jedynym 
zarząd cą spółki jest Jerzy Przedborski, zam. w Warszawie, 
ul. Wilcza 35, który zastępuje spółkę wobec wiadz i osób 7 
prowadzi jej interesy podpisując firmę pod jej stempiem. Mo- 
rycowi Abkinowi ul. Marszałkowska 15-a, Eljaszowi Sliozbergo- 
wi ul. Królewska 31, Dawidowi Landau ul. Marszałkowska 94, 
wszystkim z Warszawy, udzielono prokury z prawem podpisy- 
wania we dwuch łącznie z tem, że podpis Abkina we wszystkich 
wypadkach jest obowiązujący. Fabjanowi Swiadoszczewi i Sa- 
ulowi Dajonowi udzielono prokury dia Oddziału w Wilnie z 
prawem podpisywania każdego z nich weksli i innych zobowią- 
zań pieniężnych łącznie z zarząd cą Jerzym. Przedborskim: z 
prawem podpisywania i żyrowania czeków, rachunków: bieżą- 
cych pod zastaw. wk towarów i weksli, żyr na. wek- 
siach i umów we dwfich łącznie, oraz z prawem samodziełne- 
go podpisywania każdego z nich wszelkich innych dokumentów. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na. mocy ak- 
tu, zeznanego przed Notarjuszem Jasińskim w Warszawie w 
dn. 31 stycznia 1928 r. za Nr. 234 na czasokres do dh. 31 grud- 
nia 1903 r. z automatycznem przedłużeniem na dalsze trzylet 
nie okresy, o ile na trzy miesiące przed upływem termina jeden: 
ze wspólników mie zawiadomi pozostałych notarjalnie o chęci 
wystąpienia ze spółki. 340 — VL 

w dniu 22. III. 29 r. dodatkowy. \ 
1846. II. A. „Muszkat Chana“. Przedsiebiorstwo zostaio zii-- 

kwidowane i wykrešla się z rejestru. 313 — VI. 

w dniu 21. HI. ,29 r. dodatkowy. 
9631. Il. A. „Zakłady Przemysłowe w jaszuttach Anny Soł- 

tanowej“. Prokurentem firmy jest Aleksander Pereświet - Soł-- 
tan, zam. w maj. Jaszuny pow. Wileńsko — R. i 

Archanie- | 

в еа м о 

POT ZABIJA CZAR KOBIETY! 

     
płinny niezawodny 

"SRODEK OD POTU 

Opatentowany przez Urząd Wynalazków Rzeczypo- 
spolitej Polskiej za Nr. 6944, jako ostatnie słowo 

chemji kosmetycznej w dobie obecnej. 

DINOL—uwalnia bezpowratnie od pocenia się 
pachy, ręce i nogi. 

DINOL— usuwa radykalnie niemiłą woń potu. 

DINOL— zapobiega poceniu się pod pachami, chroni 
więc suknie w tych miejscach od plamienia. 

DINOL—ochrania obuwie i pończochy od zniszczenia 

DINOL —nie wywołuje żadnych objawów ubocz- 
nych, szkodliwych dla zdrowia. 

DINOL—jest to płyn, więc wchłania się szybko 
przez skórę co mu daje znaczną przewa- 
gę nad proszkami. 

Laboratorjum Chemiczne „DINOL'* Warszawa, Elektoralna 26. 
Telefon 240-52. Konto P. K. O. Nr. 13807. 

Sprzedaż w periumerjach, skł. apt. i aptekach. 

Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

ODCISKIS 
Dra Scholla Zinopads 
leczą przez usuwanie dolegliwości, 
spowodowanych uciskiem lub 
tarciem obuwia. Są cienkie i 5 RZA 
mieprzemakalne, ochraniają oraz leczą jednocześnie, 

wygodne do zastosowania, gdyż same przylepiają się 
z łatwością. Nie odlepiają się nawet podczas z 
Wyrabiane są również w wymiarach na nagniotki, 

zgrubienia skóry oraz miejsca wrażliwe 

-  Dra$cholla | 
Instytut Pielęgnowania Nog 

Warszawa, Marszałkowska 154. 
Do nabycia w Wilnie: Skład Apteczny |. Prużan. 

Wilno ul. Mickiewicza 15. —o 

  

  

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

"wielkim złotym medalem 

Teodolity, 
niyelator, 
ОН, 
gonjometry, 
saint 

etc. 

  

| tajlepsze 

   
Nm 

powszechnie znanej frmy 

Gustav HYDE, Drozno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
i PRZYBORY KREŚLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN sine. 
Dominikańska 17, telefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku) 

  

  

  
    

  

  

a Już czas zamawiać 
i SUSZARNIE dla OWOCÓW, GRZYBÓ 
B JARZYN, ZIÓŁ LECZNICZYCH it. 

światowej sławy 
firmy Benno Schilde 

Wilefskie przedstawicielstwo: 

skakac iadiowe A. Kawenoki, Inżynier 
Wilno, Wielka 66, telefony 10 - 47 i 13—80, 

ź 2 
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GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. 

twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i fusuwanie 
wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 

kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10--3 i 4—8. 
aW- Z. P. 112. 66LI—0g 

ABBOESEESDENENEKKNKZ ‚ 908 2029000 302 20393 8 9 В 9 5 А О 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. i 
„.(,. Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowane. 
jakości- - 

SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE. 
AMAWUUWNMELUZODNAKAGAAECZUGSAGOWNKAGENABUNA 

Ponierajcie l. 0. P.P. 
  

     

  

Dziś! Arcysensacja KINO-TEATR doby obecnej! 
66 

„HELIOS 
„ZAGŁABA ROSJI 

kierown. filmu spoczywało w rękach Ks. JUSUPOWA, Rekordowa obsada! 
„Cesarzowa* -- Diaaa Karenne. „Dama Dworu* — Nat. Lisenko. „Ks. Jasupow* -- Jack Trevor. Al. Murski 

Wielki epokowy dramat, którego treścią 3 AE jest RĄSPUTIN 
i KOBIETY Dzieje czarnego kapłana rozpusty. Główne 

„Rasputin* — А. Malikow. 

i inni. Koncert gry ulubieńców światal Wszechświatowy sukcesli Początek ssansów 9_godz. 4, 6, 8 i 10.15.47 

  

Dziś po raz pierwszy w Wilniel 
kreacji 

Kino „Piccadilly ” 
HARRY 

zai „degd najniebezpieczniejsza przygoda” 
nie interesujących przygod, których Harry Peel © mało nie przyołacił życiem. Szczyt sensacji. 

PEEL w swojej najnowszej, najpotężniejszej i najodważniejszej 
Ten wspaniały film w 12 akt. 
obfituje w maostwo niesłycha- 

Jazda moto- 

  

  

WIELKA 42. cyklem po schodach hotelowych. Partnerka Harry Peela jest najpiękniejsza Szwedka — WERENG VERA 
SCHMITTERLOW. 

KINO | Dziś! Najnowsze arcydzieło reżyserji genjalnego rosjaniaa ALEKSANDRA RAZUMINA przeróbka sensacyjne 

«% | powieści MAURYCEGO Ž rewelacyjny film w 12 aktach. W rolach tytu- 
„Wanda \ DEKOBRY KSIĄ E czy BLAŽEN łowych ulubieńcy publiczności JWAN PETRO; 

Wielka 30. | WICZ i MARCELA ALBANI. 
  

T 
  

  

Żadne inne OPONY nie służą tak pewnie, jak 

У 

G00D YEAR 
Jakość tych opon, dostosowanych do użycia w naj- 
trudniejszych warunkach, użyczona im została przez 
specjalnie elastyczną i niezwykle trwałą tkaninę z 
materjału „SUPERTWIST*.' Opony te posiadają wyjąt- 
kową siłę pociągową dzięki protektorowi o znanym 
profilu „All Weather", zezwalającemu na pełną szyb- 

kość przy bezwzględnem bezpieczeństwie. 

Jeżeli was interesuje ekonomiczna w użyciu opona 

tuje O P O RY 

GOOBFYEAR 

  

Przedstawiciel ). WŁODAWSKI, Wilno. 
Ul. Wielka 29, tel. 631. 

  

AI 

  

  

Jest zakłopotaną? 
martw się i stosuj 

  

  = 

b—9801 

Sukienka zniszczyła 
się pod pachami? | 

ręce masz wilgotne? Nogi ci się pocą?Nie | 
DINOL 

niezawodny środek od POTU. Opatento- 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzplit. Polsk. 
jako zupełna nowość w dziedzinie chemii 
kosmetycz. Sprzedaż w aptekach, składach 

apteczn. i perfumerjach. 

płynny ; 

  

ZARZĄD WILEŃSKIEGO OKRĘGU POL- 
SKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. 

Niniejszym zawiadamia, w myśl par. 29 
i 30 statutu, swoich członków honorowych, 
dożywotnich i zwykłych, że roczne Walne 
Zebranie członków Wileńskiego Okręgu — 
Oddziału PCK odbędzie się dnia 29 maja rb. 
o godz. 19-ej (7 wieczór) w sali Związku 
Kresowego, ul. Zawalna Nr. 1, przy nastę- 
pującym porządku dziennym: 

1) Zagajenie Zebrania. 
2) Wybór prezydjum i sekretarzy. 
3) Sprawozdanie Prezesa Zarządu za 

1928 rok. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5) Plan prac na 1929 rok. 
6) Preliminarz wpływów i wydatków na 

1929 rok. 
7) Wybór członków Komitetu Okręgo- 

wego. 
8) Wybór członków Komisji Rewizyjnej. 
9) Wybór członków Zarządu Oddziału 

Wileńskiego. 
10) Wolne wnioski. . 
Wstęp na Zebranie za okazaniem Karty 

Członkowskiej za 1929 r. Opłatę członkow- 
ską można uiszczać przy wejściu. 

{ Ё 

..ддддддддддд-' 

PRAWO JBZDY najprędzej otrzy- 

masz na kursach Samochodowych 

ką i dadzą mieszkanie. Warszawa, 

Aleje Jerozolimskie 27. 

WILEŃSKA 10. Składnica SportoWA posada duży 
wybor po cenach konkurencyjuych 
RAKIETY, piłki, siatki, przybory do 
RYBOŁOWSTWA oraz — artykuły 

wszelkiego SPORTU. — 

: W b 0 5 ń w wypadanie, łupież, 

  

łysienie usuwa 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 

R „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
E Kogutkiem). Sprzedają apteki, skłądy 

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

1—e022 Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

  

Czopki he- “ z kngutkiemj 
moroidalne „Varital usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
i i 4, od g. 2—4 po poł,m. 11, Lachowiczowa, Šu ia ainiai ss RZNOAADWÓO (leon 0. | dog o 

B 
B 

Prylińskiego, gdzie otoczą cię opie- 8 

WWAWA WE 
j LEKARZE * 
WA WZYAM 

DOKTOR | 
D.ZELDOWICZ 
chor. 
zylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

dr. Zeldciczowa 
| KOBIECE, WENE- 
* RYCZNE, NARZĄ= 
į DOW MOCZOW. 

od 12—21 od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

    

DOKTOR 

awryłkiewiczowa 
= od 11-17 rasowe „Pekina* 

od 5—6. Chorobyłe — para. 
skórne, leczenie wło- tanio. Stacja Poruba- W3» 
sów, operacje kosme- nek 

A te tyczne i 
lekarska. Wilno, 
lefska 33 m. 1. 

W.Z.P. 77 į 20 ha sprzedamy 

BR AROSZERKI Bf do wynajęcia oda 1 

weneryczne, | 

1lih Z pokoje 3 letniska 
z wygodami, umeblo-po 2 — 3 pokoje z 
wane, wejście oddziel- kuchnią, 6 kilom. od 
ne. Pańska 4 2, -Q Wilna w ładnej miej- 

choroby skórne i we” 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
3-—; pp. W.Pohulan- 

  

    

к 2 208 Žawalnej —— ч scowości nad jeziorem 

W.Z.P. Poszukuję w nowocześnie vrzą- 
tzosym domu. Na 

7 PR zd po miejscu poczta, autogį. 
koi Zz kuchnią lubbus, parostatki, las“ 

Br. ©. COLFSON bez'w chszesciańskim Wilia w pobliżu. In- 
weneryczne, moczo domu. Oferty w admi-formacje: Mostowa 7 
rłciowe i skórne, ui nistracji „Stowa“ dia J. m. 5, g. 9—11 rano i 
Wiłeń'ka 7, tel 1067 03 5 po południu. - © 
—LLIS 8 3 a JASTRZĘBIA GÓRA 
Doktór-Hedycyny POKOJE „BAŁTYK: Hotel— 
A. GYMBLER z kuchnią i wygoda- Pensjonat, tuż nad 

choroby: zkó? mi do wynajęcia. morzem, przy parku loroby skórne, we- OQgjądać od g. 3 po SOsnowym, urządzony 

ie Riemeojęre. PO ROG LI m. IKS: SOA GLOWE, | 2 wy wintna. €Karz, 
ace: PR So 2 ciepłe kąpiele mor- 

rmja, ux. Mieszkanie skie, wodociągi, kana- 

  

    

    

  
  

  

  

  

    

B. Ašcik.  —o Bagińska. 

  

  

Mickiewicza 12, róg е lizacja. Dojaza szos: 
Газагвкте] 9—2 1 5—5 шБ letnisko Ww Ko- zę stacji TE w.Z.p 43 lonii Kolejowej Gór- 52, d 15 

nej. Dowiedzieč się MO 050 paźdsieraika: 
1 iw*s2i «- ж 

GEE EBU naprzeciwiSzkoły. — 0 zozoszenła: Jastrzębia 
г —- Обта, - рож. Morski, 1АНЕ ИЕМО Й — Росгикы)е — стосы обанзксв 

się lokal z 6-8 du- Warszawa, Smolna 14 
у Н i . 9, о4 12 — Mi 
6862 ЭУ0 ВОКО! РОЙ ЛНЕ ad aria rbodłiktie na a chłopców. 3 
Lekarz-Dentysta Oferty nads:łać pod Oprócz świąt, telefon 

MARYA pęreten: Kalwaryjska 2 f 

Ożyńska-Śmaiska 6 me e ` ‘."'"'Р 6.8-6'._1 
oroby jamy USENEL P) ESIEKIS EURES 

Plombowanie i usuwa s B D Y 8 
nie zębów bez bólu LETNISKĄ GERRY 18 СО 0 УОИ 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę” drzganwzzmnamama Potrzebny 
riądnikom i uczącym ęgęjynąt LET NISKO gotowania chiopėa do 
и ;'ШЁ;‘ .'Э:Ё:'{пвс: snowym, 10 m. drogi at aa 

8-Ti od 4-7, : WEN : і'г‚‘иг_':з:" wynagrodzeniem i о4- 
Wydz. Zdy. Nr. dwieża Olszewakać"*0 na Roiecke 

g SAB ; | Woj. Nowogródzkie 
UW Druskienikach melštek | „Naikos 

w a na całe lato lewski. оо £pzc—0 
1 pokój duży sło- & 

E ania neczny z oszkloną PRACOWNIKÓW 

Hkuśzorkaśmiałowska cen: ies а, МУСН—-рай 1 panów, 
RZEK RE użycia kuchni. Jagiel- do intelektualnej pra- 

ax (iabiret Kosme- Jońska Nr 1 m. 4 odcy w dziale propa- 
tyczny Usuwa zmar-2—4, tel. 69. 0 adowym._poszuku 
imie, odda KE: ms P э * 4 э = 

rzajki, wypadanie wło- Letnisko grodzenie solidne 
sów. Mickiewicza 46. blisko stacji kolejo- Absolutnie zabezpie- 
m. 7 wej. _ Całodzienne czające e SEZ : 

WWUWAWAW OT 2 V Wieiskie i Nowos . „Słowa*. — K SE a grodzkie, — - miasta, 
iastecz KUPI SPRZEDAĆ ini więk SKOR= mame Wsie. Zna” 

WAWAWAW: BUCIANY, 3 szenia pisemne - lub 
i 2-wa pokoje z osobiście, codziennie, 

" g kuchnią i oddzielnem z referencjami i do- 
i WI li 15 wejściem każde. Miej- wodami  osobistemi, „Alenia d BP bag ao pracowników 

: я > um ы ilno. 
półka z ogr. odp. |las sosnowy. Dojazd Kalearyjika 15 09 

ilno, ul. Tatarska |od stacji Landwaro= B; Z. i 
20, dom  własny.| wą, Ceną przystępna. nach. biurowych. o75 
Istnieje od 1843 r. | Bliższa wiadomość w GT я 
Fabryka i_ skład|bjurze Polskiej Ma- grzmusiumuwuws 

e mebli: | cierzy Szkolnej 3—2 и 
jadalnie, sypialnie, | codzienare od g. 9-tej RÓŻN E 
salony, gabinety, | rano do 5-tej po poł. 
łóżka niklowane i — о WAIKATO B BE 
angielskie, kreden- R 2 
sy, sto szay | Liethisko Oszczędności 
owa i ai z 3 pokoi z kuchnią swoje ułokuj na 12 
Id wanna o-|w, bardzo pięknej proc. rocznie. Gotów- 

na raty '| miejscowości nieda- ka twoja jest zabez- 
; leko Wilna. Do kolei pieczoną złotem, sre- 
— @ 4 Кш. \Мабото$ё w brem i drogiemi ka- 

e adm. „Słowa”. - 0 mieniami. LOMBARD 
THaóm(,:===— Plac Katedralny  Bi- 

Letnisko | za Ero 3 yczki po zastaw 
(4 pokoje) w N. Wi-złota, srebte, brylan- 

KO Ria aw e i różnych 
„ „blisko, ul. Letnia 15. towarów 2181- 5 opałowy, kowalski i — 0 —н — Rt as MS 

®° 100 kg. a od Hallerowo | talatala 3 
D./H. „Wiłopał”. Ciepłe kąpiele mor-| D. H.-K. „Zachęta 
Styczniowa 3, 1661 05К® ! _ pensjonat Mickiewicza 1, tel. 

DUCH „Warszawianka. Ка- { 9-05. _ 68170 
Ё nalizacja, wodociągi, 

Kaezki tenis, pianino. Poczta MeKEJE rt 
bia- i Stacja na miejscu. FRĄRCUSKI 

sprzedam Wiadomość: Warsza: RAI i konwersacja 
Mokotowska s» osobom starszym i 

I młodzieży uczącej się- 
SNS Ul. Zarzeczna Nr 

ZIAŁKA ziemi o | Jastrzghbia Góra Czytelnia „Dobra 
obszarze około |nad pełnym morzem prasa”. A 

kilka najpiękniej po- WEZERWOWY PO- 

T POZ 

  

    

  

       
  

— natychmiast za | łożonych will-pensjo- 

9000 złotych — |nat „jąsna* od 6 lat KM RUCZNIK W. P. . 
L. GIŃSEER D. Baca > jednym zarządem. posiadający gina” 

Mickiewicza „ į Informacje: godz. 5-7, Zyum z egzaminem 
„L Ei m tel. 9-05. —0) Warszawa, Polna Roza Ak en о — 2 —2 turjentów z 
sytikz i skórne. Wii L ооа ноЕ Handl. w, Krakowie, 

u) Wileńska 3, te- 
1+' „ 567. Przyjmuje 
od 8 do 1iod4 do8.4-osobowy Torpedo, 

  

Dr Hanusowicz 
Szpitala 

Sawicz, choroby skór- 
Ordynator 

ne, weneryczne, 

amkowa 7—1 

EE W mość w Biurze Re- lux, lampa 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością ska I, 
(diatermja).- 08IS— 

DOKTOR 

BLUKOWICZ 
Choroby weneryczne, [Do wynajęcia blowanych do wyna- doskonali. 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9 — 1i 3 — 8. walnością kuchni, ła-na, w pobliżu Zielo- J- 

— zienką i (Telet. 921). 

‚ у £0- ży sklep materjałów 
ADS PIZVIGC ST BP, plemiennych z 6 8 

Samochód i raktykę jako oficer 
Kryniea p. kas. oraz kilku- 

pierwszorzędny _pen- letnią praktykę admi- ‹ 
syonąt „Leśna  Pola- nistr. rachunk. poszu- 
na* blisko, nowych kuje  odpowiednego 
SEA wśród lasów zajęcia. zaa 

iR „poleca słoneczne po-pod „B. 20% do adm. 

powodu wyjazdu ae ž catodziennėm „Slowo“. 
+ „ utrzymaniem, EK do sprzedania du a intną, łazienka, 

o = Nauka | 
Letnisko pisania na maszynie. 

Orzeszkowej 11 m. 16. 
3 lub 2 pokojowe z Dow. g. 2—5 —0 
kuchnią i werandą z 
osobnym wejściem gwasowaGiWuD zB LJ 
każde. Stacja Poruba- g KOSMETYKA ė 

VDS PETA ES 

nek, B. Aścik. 

EE CAREY | Letnisko kobiecą gi к A ap m ы Цте."""шк‹›:щ:ж 

Ustro- usuwa braki i skazy 

w _ bardzo dobrym 
stanie sprzedam tanio. 
Zarzecze,  Filąrecka 
d. Nr. 49. —ó 

ннн 

  

urządzeniem. Wiado- 

Garbar- klamowem, 

od 1 czerwca na 3jęcia w maj. W Е 
letnie miesiące 3 po- nie, 14 klm. od Ši ses 

koje umebl. z uży- na. Miejscowość ślicz- Fryniewiczowej. 

i. ior. Infor- Trwałe przyciemniane 
vi ah naka brwi. Wielka 18—9, 

godz. 10-19, 
W. Z. P: Nr. 26. 

Jagiellońska Nr 1 m. macje: 

  

wydawca Stenisław Mackłewicz.  Bedaktor odpowiedzialny Witold Woywyłio. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszełna 23.


