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TYGODNIA 

21.V — 27.V 

W międzynarodowej polityce na te- 

renie europejskim tydzień ubiegły, po- 

za wizytą min. Zaleskiego w Budape- 

szcie, omówioną obszermie na tem niej 

scu w wydaniu niedzielnem, cechowa- 

ło pewne zacisze. Coś jakby cisza 

przed burzą. Owa cisza poprzedzająca 

wybory angielskie podkreśla ich zna- 

czenie. Cały świat oczekuje wyników i 

nikt rzecz zrozumiała nie chce w tej 

chwili angażować się w mniej lub wię- 

cej zdecydowane posunięcia politycz- 

ne. Stąd też prace konferencji repara- 

cyjnej, posuwające się żółwim krokiem 

toczą się w atmoswerze ospałej. Dysku 

sja nad raportem sir Josiasa Stampa 

nie ma widoków, że zostanie ukończo- 

na przed decydującym czwartkiem, kie 

dy wyborczynie angielskie przeważą 

szalę zwycięstwa w stronę konserwa- 

tystów, jak twierdzą, przedstawiciele 

tego obozu lub sprawią, że do władzy 

dojdzie gabinet Snowden - Lloyd Ge- 

orge. Kwestja kto zwycięży w wybo- 

rach angielskich i jakie to zwycięstwo 

pociągnie za sobą zmiany w polityce 

międzynarodowej, nie schadzi ze, 

szpalt prasy europejskiej. Wbrew licz= 

nym przewidywaniom, że w razie zwy 

cięstwa labourzystów i liberałów poli- 

tyka angielska radykalnie się zmieni, w 

prasie zagranicznej spotykamy wcale 

pokaźną ilość głosów twierdzących, 

że żadnych zmian na większą skalę nie 

będzie. Zwolennicy tego poglądu wska 

zują na tradycyjną linję polityki angiel- 

skiej, która zawsze unikała jaskrawych 

zwrotów i zmian mimo, że do władzy 

dochodził obóz przeciwny. Oświad- 

czenia Snowdena i Lloyd. George, 

nastrojone na tak wysoki rewolucyjny 

ton, należy brać z zastrzeżeniem, a ich 

rewolucyjność i jaskrawość zapisywać 

na rachunek kampanji wyborczej. 

Zmiany w polityce zagranicznej Wiel- 

kiej Brytanji w wypadku objęcia rzą 

dów przez koalicję liberałów z labou- 

rzystami niewątpliwie będą, ale nigdy 

ster polityki angielskiej nie zostanie 

obrócony na 1800, tego bynajmniej o- 

czekiwać nie należy i kto na tem budu- 

je dalsze kombinacje niewątpliwie do- 

zna rozczarowania. ' 

'W chwili gdy w Europie panuje 

atmośfeęra wyczekiwania, na scenie 

azjatyckiej trwa już od dawna niezwy- 
kłe ożywienie, coraz silniej przykuwa- 

jące uwagę całego politycznego świa- 

ta. Trzy 5а punkty a raczej ogniska 

wydarzeń — Afganistan, Indje i Chiny. 

Sytuację w Afganistanie o tyle mo- 
Żna uważać Za wyjaśnioną, że zdetro- 
nizowany Amanullach, który bądź co 

bądź reprezentował przez cały czas naj 
poważniejsze niebezpieczeństwo dla 

spokoju wewnętrznego, zrezygnował z 

dalszej walki i jak ostatnio sygnalizo- 

wał telegraf, opuścił Afganistan udając 

się do Europy. Należy tu podkreślić, że 
w ucieczce swej z Afganistanu Aman- 

ullach korzystał z pomocy angielskiej. 

Pózostali antagoniści Bącze Sakao о- 

becnego władcy Afganistanu nie są 
groźni. Załatwi się on z nimi szybko i 
skutecznie to nie ulega najmniejszej 

wątpliwości. Natomiast inny fakt a mia 
nowicie ostatnie napady band aigań- 

skich na granicy sowieckiej są wyda- 

rzeniem na które należy zwrócić uwia- 

gę.. Napady te powtórzyły się w ciągu 

kwietnia i maja kilkakrotnie. Bandy 
w sile 200 — 400 ludzi przeszły gra- 

nicę i opanowały teren sowiecki wgłąb 

na 10 klm., oczywista na krótko, gdyż 

straż pograniczna sowiecka niebawem 

je wyparła. Prasa sowiecka z powodu 

napadów podniosła alarm rzuca” 

jąc oskarżenie, że bandy te nie są 
zwykłemi bandami rabusiów lecz są 

organizowane przez Anglików. Trzeba 

również pamiętać, że Amanullach i ca- 

ła jego polityka była wykładnikiem 
pływów sowieckich zmierzających do 
utrudnienia jeżeli nie całkowitego za- 
tamowania dróg angielskich do Indyj. 

Gdy tylko rozpoczęły się walki pomię- 

dzy Bacze Sakao a Amanullachem w 
Turkiestanie, Sowiety skoncentrowały 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej). 

Sprawa b. min. Czechowicza. 
WARSZAWA. 27. 5. (tel. wi. „Stowa“). 

Prowadzący. śledztwo w sprawie b. ministra 

Czechowicza sędzia Sądu Najwyższego p. 
Załeski udał się dziś do Bełwederu, cełem 
przesłuchania Marszałka Piłsudskiego, który, 
jak wiadomo piastował urząd prezesa Rady 

Ministrów w okresie, o który chodzi w ©- 
skarżeniu sejmowem. Panu sędziemu Zales- 

kiemu towarzyszył z własnej woli poseł Wy- 
rzykowski, jeden z trzech oskarżycieli sej- 

mowych, którzy urzędują na prawach pro- 

kuratorów i mają wobec tego wgląd w 

śledztwo. Marszałek Piłsudski sędziego Za- 

leskiego przyjął i konferował z nim około 

2 godzin, jednak przyjęcia posła Wyrzykow 

skiego Marszałek odmówił. 

Na nadzwyczajną sesję Ligi. 

WARSZAWA. 27. 5. (tel. wi. „Słowa”). 
jazd ministra Spraw Zagranicznych p. 
a na kolejną sesię Rady Ligi Naro- 
dów, ra tym nazem odbędzie się w Ma- 
drycje, został ustalony ostatecznie na 31 ma- 
hr sė o paczek INE 
delegacja polska udają się z peniem i- 
sec: m sekretarjatu p. Szumlakow- 
ski, Ik wydziału Tarnowski, oraz p. 
Dębicki, z wydziału spraw mniejszości а- 
rodowych. Do Madrytu przybędą wprost z 
Genewy: minister Sokal oraz, radqa Gwia- 

Ba ozn zw zaś przybędzie również 
na sesję y polski poseł przy 
mieckim minister Roman 

leski zatrzyma się w Paryżu dwa dni, gdzie 
wśród i ch konierencyj na 

wysuwa się spotkanie mini- 
z z ministrem Briandem i prem 

zw roda kiai © prasie 2 wywoluje ie w za z 
> wielkie zainteresowanie w ak. z 

ją wizytą 'ministra Zaleskiego w Bu- 
dapeszcie. 

Zjazd działaczy samorządowych 

W niedzielę odbył się w Warszawie zjazd 
działaczy samorządowych. Na zjazd przy- 
było około: 1000 osób. Przybyli też licznie 
przedstawiciele Rządu i Sejmu m. in. min. 
Składkowski, marszałek Szymański, wicemi- 
nister płk. Pieracki, dyrektor departamentu 
PCE? płk. Stamirowski, wielu 
nych posłów 
na czele. 

Zjazd otworzył pos. Pachołczyk, poczem 
ukonstytuowało się przeydjum z przewodni- 
czącym zjazdu — prof. Błędowskim na cze- 
te. ® > 

Prof. Błędowski, zagajając obrady zja- 
zdu, stwierdził, że organizacją BB winna 
była wziąć na siebie ciężar zorganizowania 
grupy działaczy politycznych i gospodar- 
czych państwa, który odwracając się od 
sporów politycznych, dążą do zwrócenia ca- 
łego. ciężaru umysłowości polskiej tej nowej 
naszej Polski, do spraw konkretnych, w 
których samorządy tak wielką odgrywają 
ro 

Na wniosek prezydjum postanowiono 
wysłać depesze powitalne do Ę Prezydenta 
Rzeczypospolitej, marszałka Piłsudskiego i 
premjera Świtalskiego. 

Programowe przemówienie wygłosił pos. 
Sławek. | 

w przentówieniu swojem prezes BB oś- 
wiadczyt m. inn: у 

Praca samorządowa, jako praca nad za- 
gadnieniami konkretnemi, oddala nas od dok 
tryn a zbliża do rzeczywistości. W' obecnych 
ciałach samorząd. utrzymują się zbyt silnie 
ugrupowania polityczne, odpowiadające da- 
wnym partjom politycznym i metody sjemo- 
we zostały przeszczepione na grunt samo- 
rządowy. Chodzi o to, ażebyśmy po przez 
odsuwanie od wpływów na życie samorządo- 
we ludzi o partyjnem zabarwieniu, starali 
się wydobyć na powierzchnię życia samo- 
rządowego ten typ działaczy, którzy potrafią 
dać jak największą zdolność widzenia rzeczy 
wistości. 

Po tem przemówieniu pos. Sławka, pos. 
dr. Jaroszyński, b. wiceminister spraw wew- 

nętrznych wygłosił referat p.t. „Samorząd a 

państwo”. Następnie prezydent m. Sosnowca 
dr. ]. Marczyński wygłosił referat p.t. „Bez 
partyjny Blok a zagadnienia samorządu". 

Po referacie zjazd podzielił się na dwie 
sekcje: samorządu ziemskiego i samorządu 

miejskiego. - 
Na plenum zjazdu, które ponownie roz- 

poczęło obrady o godz. 7 wieczorem, wszy- 
stkie uchwały komisji przyjęto jednomyślnie. 
Następnie plenum na wniosek prezydjum u- 
chwaliło przez aklamację rezolucję w której 
stwierdzono, że unormowanie życia samo- 
rządowego. bez równoczesnego unormowania 
ustroju państwowego jest nie do pomyślenia 
i postanowiono zwrócić się do władz naczel 
nych oraz do Klubu parlamentarnego BB z 
żądaniem przeprowadzenia za wszelką cenę 
reformy ustroju Państwa w myśl zgłoszo- 
nego przez BB projektu zmiany konstytucji. 

17 miljonów hekfarów ziemi za- 
kwalifikowane do meljoracji, 

Min. Reform Rolnych  prowadzi 
obecnie obliczenia gruntów, na  któ- 

rych przeprowadzona ma być meljo- 

racja. Giruntów takich, które poddane 
zostaną meljoracji w całej Polsce jest 

17 miljonów hektarów. Przeprowadze- 
nie planu meljoracyjnego przy wiel- 
kich kredytach budżetowych i przy 

ewentualnej pomocy kapitałów obcych 

potrwałoby najmniej lat 10. 

Radża Bahadur-Singh w Warsza: 
wie. 

WARSZAWA. 27. 5. (PAT). Przybył 
do Warszawy radża Bagangu  Bahadur - 
Singh założyciel klubu humanitarnego w In- 
djach. Radża wygłosi w Warszawie odczyt 
i zamierza założyć filję klubu humanitarne- 

go. £ 

Rządzie nie kiej 
Knoll. Minister Za- 

wybit+ 
BB z prezesem pik. Sausė 

Prezydent Zemgals W Šiokbolmie 
STOKHOLM, 27 V. PAT. Dziś 

rano na pokładzie łotewskiego łama* 
cza lodów „Chrystjan Waldemar“ 
przybył prezydent republiki łotewskiej 
Zemgals w celu złożenia oficjalnej 
wizyty królowi szwedzkiemu. Król w 
towarzystwie ministra spraw zagrani- 
cznych, posła szwedzkiego w Rydze i 
innych osobistości udał się na pokład 
Statku łotewskiego. Pierwsze spotka- 
nie naczelników państw było nacecho: 
wane niezwykłą serdecznością. Prezy- 
dentowi Zemgalsowi towarzyszy łotew- 
ski minister spraw zagranicznych Ba- 
lodis. Po powitaniach goście łotewscy: 
w asyście szwadronu kawalerji odje- 
chali do pałacu królewskiego, gdzie 
prezydent zamieszka na czas swego 
pobytu w stolicy Szwecji. Król Gustaw 
rewizytować będzie prezydenta Zem- 
galsa w końcu czerwca po oficjalnej 
swej wizycie w Estonii. 

Katastrofa kolejowa koło Mitawy 
am de Przedwczoraj uległ ka- 

Święto samarskiej tarki dywizji 
| w Mińsk 
Z Mińska donoszą: rozpoczęł! 

tu uroczystości 10 cioletniego jubileu- 
szu Ssamarskiej kawaleryjskiej dywizji 
im. proletarjatu angielskiego. Samarsk 
dywizja stacjonuje już od kilku lat w 

ńsku. Na uroczystości przybył między 
innymi przedstawiciel c.k komunistycz- 
ne; partji Anglji Dżekson. Przebieg u- 
roczystości obftował w wrogie wzglę- 
dem Polski i Anglji manifestacje. || 

Nowy zamach na Liiwie 
Z Kowna donoszą, że w dniu 

25 b. m. zbrojna banda dokona- 
la zuchwałego napadu na poste- 
runek' policji w powiecie ' Kre- 
tyngowskim. Napad dokonany 
został w nocy. Napastnicy: ob- 
rzucili posterunek: policji grana- 
tami, demolując całe urządzenie. 
Jeden z policjantów jest ciężko 
ranny. : 

Slóżewicz zamiast Wilejszysa 
sZ Kowna donoszą: burmistrz Kow- 

na Wilejszys ustąpił ze stanowiska pre « 
zesa centralnego komitetu partji laudi- 
ninków. Stanowisko to zajmie obecnie 
b. premjer Sleżewicz, który postanowił 
powrócić do działalności politycznej. 

Dziennikarze iemietcy w Kłajpedzie 
W tych dniach do Kłajpedy przy- 

bywa statkiem motorowym  wyciecz- 
ka dziennikarzy niemieckich, złożona z 
45 osób. W celu uczczenia dziennika- 
rzy ma być urządzony „Bier abend“, 
na którym będzie obecny -guliernator 
Kłajpedy, przedstawiciele dyrektorjatu 
sejmiku i inn. 

atastrofa motocyklowa na szosie 
Kowno—Preny 

Z Kowna donoszą: onegdaj 18 klm. od 
Kowna na szosie Kowno — Preny uległ ka- 
tastrofie jadący motocyklem wraz z 23 let 
nią artystką, występującą w restauracji „Al- 
hambra“ Martą Pecke, syn rejenta kowień- 
skiego jesajtisa Kazimierz Jesajtis. 

Naskutek da Jesajtis został ciężko 
ranny; artystka Pecke zmarła podczas prze- 
wożenia jej do szpitala miejskiego w Kownie 
Na miejsce wypadku wyjechali urzędnicy 
policyjni. Jak ustalono, jesajtis długo zapra- 
szał jecke, by się zgodziła z nim na wyciecz 
kę, zanim uzyskał na to jej zgodę. Zrazu 
podróż odbywała się pomyślnie, ale w po- 
łowie drogi między Kownem a Prenami mo- 
tocykl raptem najechał na kupę kamieni 
przewrócił się i został zupełnie zdruzgotany. 

Pogłoski o emigracji Rosjan dó Ame- 
nyki. Połudnłowej 

Z Kowna donoszą: Kilka tysięcy Rosjan, 
zamieszkałych w Litwie, zamierza wyemi- 
grować do Ameryki Południowej. Obiegają 
pogłoski, iż jeden z kapitalistów zagranicz- 
nych zakupił w Ameryce Południowej wiel- 
ki obszar ziemi i zaprasza Rosjan, zamiesz- 
kałych w Litwie, aby tam zamieszkali. Emi- 
granci mają uzyskać wielkie ulgi na przeciąg 
5 lat. Obiegają również pogłoski o tem, iż 
chętnych do wyjazdu z Litwy Rosjan zbierze 
się około 6000. 

Orzczenie ofiary zamachu 
Z Kowna donoszą: Z rozporządzenia Dur- 

mistrza miasta Wiłejszysa onegdaj izolo- 
wano w ogrodzie miejskim miejsce, gdzie 
został zabity adjutant premjera prof. Wolde- 
marasa kap. F. Gudinas. 

Bałtycki zjazd strażaków w Kownie 
Z Kowna donoszą: W lipcu odbędzie się 

w Kownie zjazd strażaków Litwy, Łotwy 
i Estonii. 

się: 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buóet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnią T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — uł. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. i
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Br. Schacht 2wleka 2 odpowiedzią 
PARYŻ, 27.V. PAT. Dr. Schacht nie wręczył dotychczas odpowiedzi 

na memorandum. Pomiędzy delegatami toczą się w dalszym ciągu rozmowy. 

Min. Streseman wyrzeka się von Kuehlmana 
BERLIN, 27.V. PAT, W związku z szeregiem pogłosek, krążących na 

temat rokowań reparacyjnych w Paryżu i zarzutów, stawianych przez prasę 
prawicową ministrowi spraw zagranicznych odbył dziś minister Stresemann 
konferencję z przedstawicielami prasy niemieckiej, udzielając im obszernych 
wyjaśnień. > 

Między innemi oświadczył minister Stresemann, że z podróżą byłego 
sekretarza stanu spraw zagranicznych von Kuehlmana do Paryża urząd 
spraw zagranicznych, ani żaden z odpowiedzialnych urzędników tego urzę- 
du nie miał nic wspólnego i bynajmniej nie był o tem poinformowany. Mi- 
nister przyznał, że istotnie ambasador angielski uczynił dćmarche w urzę- 
dzie spraw zagranicznych, powołując się na dokument, pochodzący od 
Kuehlmana. 

Minister Stresemann oświadczył, że nie zwracał się wcale do ambasa- 
dora o pozostawienie mu tego dokumentu, ponieważ stanął na stanowisku 
że ani on sam, ani urząd spraw zagranicznych nie ma nic wspólnego z 
podróżą von Kuehlmanna do Paryża. Tak samo oświadczył minister Stre- 
semann, że nie ma On, ani urząd jego, nic wspólnego z podróżą innego 
polityka niemieckiego Rechberga, ani z jego projektami przymierza, które 
nie były inspirowane, ani pochwałane przez urząd spraw zagranicznych. - 

Wobec ustąpienia dr. Voeglera ze stanowiska rzeczoznawcy niemieekie- 
go przytoczył minister, że Voegler istotnie przed kilku tygodniami zgłaszał 
listownie swoją dymisję, jednakże wkrótce potem w następnym liście wy- 
cofał ją i prosił o uznanie pierwszego listu za niebyły. Wobec tego wydział 
prasowy— zdaniem ministra Stresemanna— postąpił całkowicie słusznie, gdy 
zdementował pogłoski o dymisji aż do chwili otrzymania oficjalnej o niej 
wiadomości. 

) UE SUSE 

Snekulacja niemiecka na wyhorach angielskich 
BERLIN, 27.V. PAT. Korespondent berliński „Berliner Tageblatt" 

przytacza zarzuty prasy francuskiej i wydania paryskiego „New-York He- 
ralda“, oskarżające dr. Schachta o dążność do przewlekania rokowań poza 
czwartek, to jest poza dzień wyborów angielskich, gdyby bowiem większość 
konserwatywna miała się poważnie zmniejszyć, wówczas dr. Schacht miał: 
by zyskać na odroczeniu na czas późniejszy nieuregulowanych obecnie 
punktów. Korespondent przytacza między innemi zarzut, że dr. Schacht po- 
mimo zwrócenia się doń rzeczoznawców aljanckich © przedstawienie na 
piśmie odpowiedzi na ostatnią propozycję wierzycieli, umyślnie zwleka z 
przedstawieniem tego memorandum. Odpowiadając na zarzuty prasy fran- 
cuskiej, utrzymuje korespondent dziennika, że dr. Schacht nie wręczył do- 
tychczas memorandum tego delegatom strony przeciwnej tylko na ich wy- 
raźne życzenie, zmierzając do tego, by umożliwić prowadzenie dalszych ro- 
kowań. Zwłoka ta z. wręczeniem memorandum trzymana jest przez dr. 
Schachta w tajemnicy w porozumienin z przewodniczącym  konierencji w 

„interesie dalszych rokowań. _. - Žž 

Sesja Międzynarod. Biura Pracy 
BERN, 27. V. PAT. Rada administracyjna Międzynarodowego Biura - 

Pracy zebrała się dziś przed południem pod przewodnictwem Artura Fon- 
taine na zwyczajną sesję majową. W najbliższy czwartek będzie otwarta w 
Genewie 12 zwyczajna Międzynarodowa Konferencja Pracy. 

Przystąpienie Belojl do umowy o rozjemstwie 
GENEWA, 27. V, PAT. Rząd belgijski powiadomił sekretarjat gene- 

ralny Ligi Narodów o przystąpieniu Belgji do powszechnego aktu w spra- 
wie rozjemstwa z .dnia 26 września 1928 r. ) 

Zdemenfowanie niemieckich plotek 
WARSZAWA, 27. V. PAT. W związku z ogłoszeniem w Moskwie w 

tygodniku niemieckim „Moskauer Rundschau* tekstu rzekomej francusko- 
polskiej konwencji wojskowej z 5 września 1922 roku oraz rzekomej do- 
datkowej klauzuli z 12 maja 1925 roku Polska Agencja Telegraficzna upo- 
ważaiona została do oświadczenia, że żadne tego rodzaju konwencje i 
klauzule dodatkowe między Polską a Francją „nie istnieją i że ogłoszone 
przez „Moskauer Rundschau“ teksty są zwykłemi falsyfikatami. 

PARYŻ, 27. V. PAT. W związku z doniesieniem dziennika „Moskau- 
er Rundschau* w sprawie dokumentów, dotyczących rzekomej konwencji 
wojskowej polsko-trancuskiej ministerstwo spraw zagranicznych stwierdza 
że dokumenty te są falsyfikatami. | 

Lokaut w niemieckim przemyśle włókienniczym 
BERLIN, 27. V. PAT. W sobotę rozpoczął się w Śląskim przemyśle 

włókienniczym lokaut, kióry objął 50 tysięcy robotników. Liczba robotni- 
ków pozbawionych pracy jest nawet o 10 tysięcy większa wskutek licznych 
aa i ograniczeń pracy w przemyśle włókienniczym w ciągu ostatnich 
miesięcy. ; 

„Turcja dla turków” . 
KONSTANTYNOPOL, 27 V. Pat. Rząd przedstawił do aprobaty parla- 

mentu projekt ustawy przewidującej zabronienie cudzoziemcom wykonywania 
pewnych zawodów ne terytorjum tureckiem. Chodzi tu między innemi o zawód 
adwokacki i lekarski. i 

Ostatnie chwile lorda Balioura 
LONDYN, 27—V. Pat. Agencja Reutera podaje, że w zdrowiu lorda Balfoura 

byłego członka rządu i byłego premjera konserwatywnego nastąpiło pogorszenie 
Lord Balfour liczy obecnie 87 lat. 

  

Straszna katastrofa samochodowa pod Łowiczem 
‘ Artysta Roland zabity. Bodo—ranny. 

„Morskie Oko“: Witold Roland, Eugenjusz Bodo, tancerka Zoija 

Michał i Marjan Raczkowie współwłaściciele kursów samochodo- 

wych Tuszyńskiego postanowili w sqiedzielę udać się samochodem na PWK do Pozna- 

nia. Po drugiem przedstawieniu w teatrze „Morskie Oko* wspomniane osoby . zajęły 

miejsca w samochodzie marki „Chevrolet*, stanowiącym własność art. Bodo, który też 

zasiadł przy kierownicy. O godz. 2 min. 15 na szosie, tuż za Łowiczem, wskutek nagłe- 

go zakrętu oraz mokrej drogi samochód nagle zarzucił tyłem, wskutek czego spadł do 

rowu głębokiego na 4 mtr. Wszyscy jadący zostali dakryci wywróconym do góry kołami 
samochodem. Okazało, się, że Bodo i b-cia Racźkowie, oraz. Oldyńska, oprócz, ogólnego 

wstrząsu i powierzchownych obrażeń wyszli z CY tej bez poważniejszego szwan 

ku. Przeto zdołali oni wspólnemi siłami wydostać się, celem spieszenia z pomocą Ro- 

landowi, który dawał słabe oznaki życia, poczem wkrótce Ończył życie. Wieść o ka- 
tastrofie szybko dotarła «do miasta Łowicza, skąd pośpieszono na pomoc. 
Wspomniane 4 osoby © godz. 3 m. 6 przywieziono już do szpitala w Ławiczu. Zwłoki 
śp. Rolanda narazje zabezpieczono ra miejscu przy rozbitym aucie — do czasu przyby- 
cia władz policyjno - sądowych. 

Artyści teatru 
Oldyńska, oraz bracia 

PO LKAL 

PRZEDSTAWICIELSTW A 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA. POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

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

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, 

drożej. 

znaczną ilość wojsk. W Moskwie od- 

było się kilka narad w rezultacie któ- 

rych zostały zarządzone nadzwyczaj- 

ne ćwiczenia wojskowe rzezerwistów 

kilkunastu roczników w okręgu Turkie 

stańskim Nadwołżańskim. Rzecz cha- 

rakterystyczna, iż sztab sowiecki za- 

rządzając nadzwyczajne ćwiczenie re- 

zerwistów jak by przewidywał, iż nie- 

bawem wtargną bandy i tego rodzaju 

wzmocnienie sił jest niezbędne. Trudno 

również zrozumieć dlaczego doskonale 

wyćwiczona i wyekwipowana sowiecka 

straż graniczna nie mogła dać rady u- 

zbrojonym w przedpotopowe fuzje ban 

dom. Ta koncentracja wojsk nasuwa 

przypuszczenie, iż bandy te o których 

wtargnięciu zawczasu był poinformo- 

wany sztab sowiecki mają odegrać ror 

4ę pretekstu dla wkroczenia wojsk 

czerwonych do Afganistanu, aby u- 

łatwić „zwycięstwo'* Amanullahowi. 

— Zaburzenia w lndji, które przy- 

brały 'w ostatnich miesiąc. tak poważ- 

ne rozmiary są w znacznym stopniu re 
zultatem agitacji i prowokacji zwią- 

zku komunistycznego pod nazwą 

„Czerwony Sztandar* pozostającego 

w scisłym kontakcie z Moskwą. Oczy- 

wista byłoby błędem uważać wszystko 

co się dzieje w Indjach za skutek wpły 
wów sowieckich i propagandy komu 

nistycznej. Teren indyjski od lat bez- 

ma!a dziesięciu podminowują corąz sil 

niej prądy nacjonalistyczne, jednakże 

nie byłyby one tak niebezpiecz- 

ne. dla spokoju powszechnego, 

gdyby nie  bakcyle komunizmu, 

zaszczepiane przez Moskwę. Straj- 
ki w przemyśle włókienniczym, bomba 
w parlamencie w Delhi, ciągłe prowo- 

kacje zaostrzające waśń wyznaniową 

pomiędzy muzułmanami z jednej stro- 
ny a bahaminami i buddystami z dru- 

. giej, sprawiają że Indje wciąż się znaj- 

dują w stanie wrzenia. . 

W tych warunkach polity: 

angielska posiada przed sobą nielada 

trudności, które jeżeli omija lub poko- 

nywuje to zawdzięczać należy wyra- 
bieniu i długoletnim doświadczeniom 
i taktowi politycznemu kierowniczych 

sfer angielskich w Indjach. 

„Chrześcijański* generał Feng walczy 

z Czang Kai Szekiem. Zatargi wynikłe 

pomiędzy rządenł nankińskim, którego 
personifikacją jest znane u nas nazwi- 

sko gen. Czang Kai Szeka a również 
ni: mniej znanym „chrześcijańskim ge 

nerałem Fengiem, doprowadziło do 

zbrojnych utarczek i grożą wzniece- 

niem zarzewia nowej wojny domowej 

w Chinach. Skąpe informacje nie po- 

zwalają ra dokładne odtworzenie isto- 

tnego stanu rzeczy i powodów zatar- 

gu. Wiadomo jedynie, że w manifeście 

ogłoszonym przez Fenga, ten ostatni 

oświadcza, że „dnie Czang Kai Szeka 

są policzone i wzywa państwa obce 

do zachowania neutralności, uprzedza- 

jąc, iż nie uzna żadynch pożyczek ani 

układów zawartych z „nielegalnym rzą 

dem nankińskim". Z drugiej strony 

Kuo Ming Tang, stronnictwo, będące 

podstawą rządu nankińskiego wyklu- 

czyło Fenga i poleciło zorganizować 

karną ekspedycję przeciwko Fengowi 

i jego bandzie. Oprócz tych kilku luż- 

nych informacyj do prasy europejskiej 

przedostaje się cała masa wiadomości 

o drobnych nic nie znaczących wyda- 

rzeniach które miast ułatwić zrozumie- 

nie sytuacji w Chinach, potęgują chaos 

w pojęciach wszechwładnie panujących 
zarówno u nas jak zagranicą. Sz. 

U UNNUNEKUZNEWNENUNNNNENUM 

  

Dbajcie o sw je zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut* są stosowane przy 
chorobach  ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE QORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem  przeczyszczającym, _ uła- 

twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1165—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

W
R
U
N
E
E
R
E
S
R
Z
N
E
Ę
Z
N
S
R
O
R
E
G
Z
O
W
O
D
U
W
O
W
O
W
O
W
U
K
A
N
E
U
M
 

ч
и
м
е
р
н
н
н
н
н
и
н
н
о
н
н
н
н
н
и
н
и
о
я
 

- 
A
K
U
O
N
O
R
U
N
N
N
N
U
N
N
A
N
N
M
 

 



| „Studebaker“ — Powrėt z tamtego 
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ECHA KRAJOWE 
  

— Propaganda turystyczna Porzecze ko- 
ło Grodna. Na posiedzeniu Komitetu budo- 
wy Domu Ludowego im. Marszałka Piłsud- 
skiego w Porzeczu, w dniu 16 maja 1929 
roku wskładzie p. p. pułk. Perkowicza, Zy- 
gmunta Lisiewicza, kpt. Alojzego Brzozow- 
skiego ks. Ignacego Kobłukowa, ks. Chle- 
wińskiego, Wagnera, Godlewskiego i Głon- 
ka między innemi wyłoniła się kwestja nie- 
wykorzystanej turystyki w tut. okolicy. Pię- 
kno krajobrazu, w jakie obfitują tut. miej- 
scowośći, naprzykład įezioro „Lot“, „Raj- 
gród”, gdzie, jak głosi miejscowa legenda, 
zapadło się miasto tej nazwy i inne, godne 
jest zainteresowania. Niestety, można tu za- 
stosować śmiało przysłowie, „sami nie wie- 
cie co posiadanie, cudze chwalicie swego 
nie znacie” — wszakże, jeżeli chodzi o tu- 
rystykę, to słyszy się o wszystkich okoli- 
cach kraju, tylko nie o Grodzieńszczyźnie, 
tak, jakby tutaj nie było nic godnego do 
zwiedzenia. Nic dotychczas nie' uczyniono 
w kierunku wywołania odpowiedniego za- 
interesowania, tymczasem przeprowadzona 
odpowiednia propaganda ściągnęłaby nie- 

„waątpliwie rzesze turystów do tut. okolic. 
Dlatego też Komitet, mając na uwadze to, 
postanowił wszcząć odpowiednią. akcję w 
powyższym kierunku, a przedewszystkiem 
zwrócić się z gorącym apelem do prasy o 
odpowiednie poparcie zamierzeń Komitetu. 

-__ Przy tej sposobności nie można pominąć 
milczeniem, że stacja kolejowa Druskieniki, 
dokąd przyjeżdża okeło piętnastu tysięcy 
kuracjuszy w sezonie letnim, a w tem wielu 
cudzoziemców, jest dotychczas otoczona 
"mało troskliwą opieką ze strony dyrekcji ko- 
lei pażstwowych i wygłąd estetyczny tako- 
wej pozostawia wiełe do życzenia, a z tego 
wzgtędu pożądanem byłoby, aby odpowied- 
nie władze zainteresowały się tą sprawą. 

Prezes Komitetu i wójt gminy Porzecze: 
RAR 'wicz. 

  

"PRAWDA O GAJOWYCH. 
Najuprzejmiej ' proszę o zamieszczenie 

mojej odpowiedzi na artykuł p. Eks.-Lešni- 
czego „w obronie gajowych“ wydrukowa- 
ny w Nr. 113 „Stowa“ z dn. 18 maja r. b. 
°° Po dwuch artykułach p. Hopko o nie- 
doli gajowych i leśniczych, zjawił się prze- 
jaskrawiony, patetycznie napisany artykuł p. 
Eks-Leśniczego, w którym autor zdradza 
swoją ignorancję w sprawach przedstawio- 
nych tak dosadnymi wyrazami. Ё 

Z trešci artykulu trzeba wnioskowač, že 
chodzi o gajowych państwowych. Gdzie p. 
Eks-Leśniczy widział traktowanie gajowych 
jako niewolników i znęcanie się nad nimi? 

- W lasach państwowych robi się wiele dla 
wyrobienia w gajowych poczucia obowiązku 
służbowego i obywatelskiego, godności 05s0- 
bistej i dumy zawodowej. Przechodzą oni 
przez 6-tygodniowe kursy z ogólnokształcą- 
cemi i fachowemi wykładami. 

Zwierzchnicy odnoszą się do gajowych 
życzliwie i są bardzo dbali o ich dobrobyt, 
zawsze chętni do czynnej pomocy i biorą 
na siebie bardzo często wynikające stąd 
zobowiązania materjalne. Nieliczni, tępi pod 
tym względem osobnicy stanowią większość 
pomiędzy eks-leśniczymi. 

Dyscyplina panuje w służbie leśnej, jak 
wszędzie, gdzie jest porządek i zastosowa- 
na jest «do służby leśnej. | 

W pilnych sprawach leśniczy posyła 
gajowego do nadleśnictwa, jeśli niema innej 
Okazji. Tam się załatwia sprawa natychmiast 
i nieprzetrzymuje się gajowego. Jeśli gajo- 
"wy w takich wypadkach robi 50 klm. to 
koleją i pobiera zwrot kosztów „przejazdu i 
djety, również jak staje w sądzie. 

"Takie wypadki nie są częste bo nadłe- 
śnictwa są telefonami połączone z leśnictwa- 
mi. 

|  „Musztra gajowych* jak się wyraża p. 
Eks-Leśniczy, polega na tem, że się od ga- 
jowego wymaga,. zawsze przyzwoitego za- 
chowania, noszenia w czasie służby przepi- 
sowej oznaki i składania służbowego 'mel- + 
dunku. 

   Zw. Art, 

Przyjmuje zapisy na 

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

Ostrobramska — 27 

  

   

  

- SZKOŁA FILĄ4OWA 

Na połowaniach gajowi prowadzą pod 
kierownictwem leśniczych nagankę, jak być 
powinno, i pobierają conajmniej zapłatę jak 
naganiacze. Wydawanie niezbędnych dyspo- 
zycyj nie jest „musztrą“, a żądanie od ga- 
jowych występowania ,„, w największe mrozy 
w przepisowym mundurze” jest wymysłem 
nieliczącego się choćby tylko z sensem p. 
Eks-Leśniczego. Gajowi, jak wszyscy 1ešni- 
cy, lubią polowanie jako fachową rozrywkę. 

W ustępie o wymaganiach stawianych 
gajowym p. Eks-Leśniczy się ośmiesza, nie 
mając pojęcia o podziałe pracy w lesie. Kto, 
jeśli nie gajowy ma wyszukiwać robotnika 
do „sadzenia lasu*  (ieśnik powiedziałby 
uprawy leśne łub kultury), dozorować robo- 
tnika, pilnować lasu od pożaru a materjałów 
od kradzieży i t.p. To są bezpośrednie obo- 
wiązki gajowego. Co wreszcie w/g p. Eks- 
Leśniczego gajowy ma robić i za co odpo- 
wiada? W spełniającym przypadające mu 
obowiązki gajowym p. Eks-Leśniczy upatru- 
je „sługę* i „gończego” zamiast gońca, bo 
gończy — to pies myśliwski. Stróżem zaś 
własności państwowej gajowy być musi jak 
i jego zwierzchnicy. 

Wreszcie co do odpowiedzialnošci stuž- 
bowej gajowego i „smutnych następstw za 
przewinienia”. Gajowy odpowiada za niewy- 
kryte defraudacje, jeśli o nich nie meldował, 
jeśli ich rozmiar udowadnia niedbałość w 
dozorze lasu lub w wypadku sprzeniewierze- 
nia w konszachcie z defraudantami. Wtedy 
sprawa idzie do prokuratora. ; 

Zwierzchnicy gajowego znają się do- 
skonale na wartości anonimów, pisanych 
przez jego wrogów, na zamaskowanych, 
przez donosicieli—defraudantów pniach i t.p. 
i śledztwa prowadzone „z całą surowością 
i bezwzględnością” prowadzą zawsze do re- 
habilitacji uczciwego gajowego, którego 
zwierzchnicy zawsze bronią. AS 

Obchodėw (p. Eks-Lešniczy nazywa je 
działki) o powierzchni 2000 ha niema, to są 
obszary teśnictw. Przeciętny obchód: gajo- 
wego wynosi 350 ha i może być łatwo do- 
patrzony. i ы 

Jako dowód dbałości 0 gajowych ze 
strony władz przełożonych i doceniania ich 
pracy przytoczę odznaczenie w r. b. krzy- 
żem zasługi w D. L. P. w Wilnie 2 gajo- 
wych, prócz których otrzymali to odznacze- 
nie tyłko 1 inspektor i 1 nadleśniczy i 2 1e- 

śniczych. ]. Biernacki. 

A 

Zwracamy uwagę rolników, że 
a krajowe siemię Iniane w większości 

wypadków skutkiem niepomyślnego 
roku zeszłego bardzo źle kiełkuje, 
Dlatego  sprowadziliśmy Z RYGI 

ORYGINALNY „Dolguniec“ 
o wysokiem kiełkowaniu i czystości 
i polecamy rolnikom po cenie zł. 150 

77 WILEŃSKI 
dnołizelczy Syndykat 

Wilno, Zaw: r 9. £222-0 

  

       — 

"огув. PROF. GESEVINS Modrowa 
nowa najplenniejsza odmiana o żół- 
tym miąszu. Worki po 50 kg. w ce- 
nie zł. 10.50, ze świadectwami 
kwalifikacyjnemi poleca WILEŃSKI 
SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT, ROL- 
NICZY. Wilno, Zawalna 9. 6622 0 

  

: 2 a 
Ofiarności Sz. Czytelników po” 

łecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostątniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa“ dla Karpowiczowej. -— 

77 

    

  

Szt. Kin. 
rok szkolny 1929 

  

  

E Specjal GB handel” 

с 

Sklad Hurtowy N. G. Pitkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

słoniną i szmalcem 
В m Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. | 

marki 
„SWIET* 

DO SĄ- l 
DZENIA 

асо ю 

Сапозза frockistów w Bolszewji | 
Powrót Radka do Moskwy 

BERLIN, 27 V. PAT. Agencja Telegraficzna Union donosi z Moskwy, 
że znany przywódca opozycji trockistowskiej 
nem wygnaniu powrócił do Moskwy. 

Karol Radek po 14-miesięcz- 
Radek został przyjęty narazie do 

szpitala na Kremlu, ponieważ jest chory. Następnie ma się udać do Rosji 
południowej. Telegraphen Union komentuje powrót Radka do Moskwy, 
jako ostateczną kapitulację lewego skrzydła opozycji trockistów. 

Sfresemann nie pojedzie do Madrytu 
BERLIN, 21. V. PAT. Poza „Local Anzeiger“ również  „Boersen 

Courrier" donosi, że minister. Stresemann nie weźmie prawdopodobnie udzia- 
łu w Sesji Rady Ligi Narodów w Madrycie. Dziennik donosi, że minister 
nie podał żadnych powodów co do ewentualnego zrzeczenia się wyjazdu 
do Madrytu i wyraża przypuszczenie, że tego rodzaju decyzja może zale- 
żeć od dalszego rozwoju rokowań reparacyjnych w Paryżu. 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych połsko-niemieckiej Konwencji W Sprawie 
robotników rolnych 

BERLIN. 27. 5. (PAT). Dziś w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy odbyła się 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych połsko - niemieckiej konwencji w sprawie pol- 
skich robotników rolnych, podpisanej dnia 24 listopada 1927 roku w Warszawie. Pro- 
tokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisali: poseł polski w Berlinie Roman 
Knoll i dyrektor ministerjalny w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy niemieckiej dr. 
Oskar Trautmann. 

polsko-rumuńska konierencja ekonomiczna 
BUKARESZT. 27.5. (PAT)..Polskó - rumuńska konferencja ekonomi- 

czna rozpoczęła swe prace. Przemówienie powitalne wygłosił sekretarz ge- 
neralny ministerstwa spraw zagranicznych Gafenko. W odpowiedzi na to 
„przemówienie poseł polski Szembek oświadczył, iż stosunki polityczne mię- 
dzy Rumunją a Polską wypływają z niektórych imperatywnych konieczności. 
Winniśmy rozpatrzeć z jak najżywszem zainteresowaniem zagadnienie. tran- 
zytu i komunikacji. — Zadanie to będzie ułatwione przez żywą przyjaźń łą- 
cżącą głęboko oba narody. Następnie przemawiał sekretarz generalny mini- 
sterstwa handlu Eno, któremu odpowiedział członek delegacji dyrektor So- 
kołowski, wykazując wszecheuropejskie znaczenie zagadnień, podlegających 
dyskusji. 

Rezultaty wyborów municypalnych w Brukseli. 
BRUKSELA, 27 V. PAT. Jak podaje prasa, w|g dotychczasowych wyników wy- 

borów liberałowie uzyskali 8 mandatów, stracili 2, katolicy uzyskali jeden mandat, 
stracili 4, socjaliści stracili 5 mandatów Tak zw. frondyści uzyskali 3 mandaty. Ko- 
'muniści stracili 2 mandaty. Ponadto został wybrany jeden poseł bezpartyjny i jeden 
autonomista. Definitywne wyniki znane ibędą prawdopodobnie jutro. | : 

Walka z pirafami morskimi u ujścia Whang-Pou 
LONDYN, 27—V, Pat. Korespondent „Times'a“ donosi z Szanghaju, že u 

ujścia rzeki whang Pou chińskie statki rządowe stoczyły z iratami „morskimi 
krwawą walkę, trwającą dwie godziny. W czasie starcia statki rządowe zatopiły 
20 łodzi pirackich, na których zginęło 1000 ludzi. Do niewoli zdołano wziąć 
250 piratów. Na statkach pirackich, które ocalały, skonfiskowano dwa tysiące 
karabinów i wielkie zapasy. amunicji. 

  

Żywiołowe klęski w Małopolsce Wschodniej 
"STANISŁAWÓW. 27.5. (PAT). Wskutek obeńwania się skały droga z 

Kosowa do Rostoka w województwie Stanisłąwowskim. zasypana zpstała 
kamieniami na przestńżemi 2 kilometrów. ||| a L 

' WARSZAWA. 27.5. (PAT). Dnia 25 bm. wskutek oberwania sję chmu“ 
ry woda deszdzdwa piodmyla tor kolejowy.miedzy stacjami Basznia — Ногуй 

Jerostaw — Rawa Ruska. Potoki:wody zniszczyły tod na przestrze na odcinku 
ni 150 metrów, wskutek czego ruch pociągów na tym odcinku, tak towarowy, 
jak i osobowy, został wstrzymany na przeciąg kilka dni. ZYTA 

Powszechna Wystawa Krajowa 
KOMANDOR BAINBRIDGE W POZNANIU. 

POZNAŃ. 27. 5. (PAT) Wczoraj w połu 
dnie przybył do Poznania komandor mary-* 
narki Stanów Zjednoczonych. p. William . 
Bainbridge, profesor chirurgji, delegat ame- 
rykański na międzynarodowym kongresie 
medycyny w Londynie, odznaczony wszyst- 
kiemi wyższemi orderami . wojskowemi 
państw, biorących udział w wojnie świato- 
wej, kawaler, i komandor „Polonia Restitu- 
ta". Kom. Bainbridge przybył do Poznania z 
Łondynu celem zwiedzenia Powszechnej Wy 
stawy Krajowej. Pan Bainbridge jest osobi- 
stym przyjacielem prezydenta Hoovera i ser- 
decznym przyjacielem Polaków. Przyjazd in 
nych oficerów marynarki amerykańskiej na 
Powszechną Wystawę Krajową nastąpi za 
dwa tygodnie. 

WSZECHSŁOWIAŃSKI ZJAZD: SOKQL- 
: STWA. 
POZNAŃ. 27. 5. (PAT). Na wszechsło-. 

wiański zjazd sokolstwa, który z racji Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej odbędzie się w 
Poznaniu w końcu czerwca br. zgłosiło swój 
przyjazd już ponad 25 tys. sokołów z Pol- 
ski i ponad półtora tysiąca sokołów z zagra- 
nicy. 

„na czele. 

WYCIECZKA ZJEDNOCZENIA RZYMSKO- 
! KATOLICKIEGO 'Z AMERYKI. ' 

POZNAŃ. 27. 5, (PAT). Dziś rano przy- 
była do Poznania wycieczka Zjednoczenia 
Rzymsko - Katolickiego ż Ameryki, z ks. 
Janem Pa prezesem organizacji 

o powitaniu na dworcu : przez 
przedstawicieli miasta i PWK gości zakwa- 
terowano w hotelach, O godzinie 11 wyciecz 
ka udała się na Zamek, gdzie była przyjęta 
na audjencji przez p. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. Z kolei wycieczka udała się do ks. 
kardynała Hlonda oraz na zwiedzenie katedry 

250 TYS. OSÓB ZWIEDZIŁO WYSTAWĘ. 

POZNAŃ. 27. 5. (PAT). Zarząd Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej stwierdza, że 
do dnia 26 bm. włącznie, a więc w ciągu 
pierwszych 10 dni trwania Wystawy, zwie- 
dziło Powszechną Wystawę Krajową prze- 
szło 250 tysięcy osób. Szczególnie ożywiony: 
ruch zwiedzających zaznaczył się ostatniej. 
niedzieli b. m. ze względu na prześliczną w 
w tym dniu pogodę. 

Dalsze szczegóły procesu Marty  Renan 
Proces znanej szantażystki Marty 

Hanau trwa w dalszym ciągu. Ostat- 
nio badano Tunizyjczyka, Mimusza 
Amara, który prowadził z nią nieraz 
konszachty i pośredniczył w jej ma- 
chinacjach z innymi. Zarządzono kon- 
frontację pomiędzy dwoma ptaszkami, 
gdyż Mimusz Amar oświadczył, że 
„prezeska* dała mu czek na 200 ty- 
sięcy franków, ona zaś utrzymuje, że 
był to cały miljon gotówką, który Amar 
miał wręczyć dalej. 

Na poparcie swego twierdzenia, 
Tunizyjczyk wymienił jednego ze 
swych przyjaciół, niejakiego pana Pi- 
storazzi, który widział ten czek. Pan 
Pistorazzi, przy spotkaniu z Amarem, 
chwalił się, że właśnie wygrał na wy- 
ścigach większą sumę, ten zaś odpo- 
wiedział, iż on także robi interesy i 
pokazał mu ów 200 tysięczny. czek na 
zielonym papierze małego formatu. 

Marta Hanau zaprzecza temu kate- 
gorycznie twierdząc, że jej książeczka 
czekowa na Bank Francuski ma duży 
format. 
'Doprowadzony do wściekłości twier- 

dzeniem Hanauowej, Amar splunął jej 
w twarz, jak to jest we zwyczaju u 
tragarzy Algieru i Tunisu. Wprawdzie 
namówiony przez swych adwokatów, 
przeprosił ją za ten czyn nieelegancki, 
niemniej dowodzi to, że ptaszki są do 
siebie wrogo usposobione i zaczynają 
wsypywać jeden drugiego. 

Trzeci ptaszek, „mistrz szantażu”, 
Jerzy Anquetil, również broni się jak 
może. Ostatnio wywiązał się rodzaj 
pojedynku pomiędzy nim i Hanauową, 
każde z nich bowiem używa wszelkich 
środków, aby ta druga strona była są- 
dzona najpierw. Widocznie zależy im 
mocno na zwłoce. 

Spodziewane są ciągle nowe rewe- 
„łacje z obu stron. L. 

Zaginięcie bez ślada pani Capas 
Do jednego z komisarjatów paryskich 
zgłosiła się jakaś dama w średnim wie- 
ku, o wyglądzie dystyngowanym i po- 
dała dyżurnemu policjantowi, dwa li- 
sty, z prośbą o dostarczenie tychże 
panu. komisarzowi Sollier, Jeden Fs$ 
był zaadresowany da pana komisarza, 
drugi do właściciela: hotelu de I'En- 
terepót seu w : 

Z treści listów okazalo się, že da- 
mą, która po doręczeniu listów znikła, 
bez śladu, jest wdowa po Altredzie Ca- 
pus człowieku szeroko znanym w świe 
cie literackim i teatralnym. Ę 

Sztuki Capusa pełne optymizmu, 
„ werwy i humoru, były grywane z du- 
żym powodzeniem w teatrach Pary- 
skich. Od: śmierci cenionego komedjo- 
pisarza przed 7 laty, warunki materjał- 
ne wdowy po nim stale się pogarsza- 
ły, co wpłynęło niezmiernie deprymu- 
jąco na stan psychiczny kobiety, przy- 
zwyczajonej w swojej młodości do. do 
statku, a nie mającej kwalifikacyj po- 
trzebnych do otrzymania odpowiedniej 
posady. ' : : 

W ostatnich czasach zupełnie zruj- 
nowana i: przygnębiona pani Capus, 
zamieszkała w małym hoteliku wpobli- 
żu kanału Saint - Martin, zwracała się 
do niektórych dawnych przyjaciół z 
nieśmiałą prośbą o wynalezienie dla 
niej jakiegoś zajęcia umożliwiającego 
dalszą egzystencję. NAA 

Policja rozpoczęła energiczne po- 
szukiwania za nieszczęsną kobietą, któ 
ra w obu listach zaznaczyła, że nie-ma 
już sił do dalszej walki z nędzą, to też 
widzi się zmuszoną popełnić samobój- 
stwo w mieście, które tak. umiało się 
bawić ma sztukach jej męża, a które 
dzisiaj wdowie po mim nie może za- 
pewnić najskromniejszej nawet posa- 
dy. Žukas 

ARA, 
Pr" 

Potrzebny jest lokal frontowy = 
na 80 metrów kwadratowych. Front 
nie mniej niż 7 i pół. metr. W rejo- 
nie: Wileńska, Niemiecka, Wielka i 
Zamkowa. Informacje: ul. Gim- 
nazjalna 6—10. — 

Howe zastosowania elektryczności 
Z Oslo donoszą, że metoda elek- 

tryzacji ma być zastosowaną w przy 
szłym sezonie polowań na wieloryby, 
na morzach arktycznych. Zwykły spo- 
sób zabijania wielorybów polega na 
zarzucaniu harpuna, poczem albo li- 
czy się na Śmierć zwierzęcia z ostate- 
cznego wyczerpania, gdy wieloryb 
pędzi po morzu wlokąc za sobą har- 
pun i łódź z myśliwymi, albo przy- 
czepia się do harpuna materjał eksplo- 
dujący. Ale oba te sposoby są okrut- 
ne i do pewnego stopnia marnotrawne, 
bo wieloryb traci masę krwi przed 
śmiercią. 

Nowa metoda przewiduje metalowy 
przewód przytwierdzony do liny, któ- 
ra łączy harpun ze statkiem wieloryb- 
niczym. W chwili, gdy harpun zaha- 
cza o bestję, silny prąd elektryczny, 
puszczony przez przewód elektryczny, 
wywołuje nat, chmiastową Śmierć. Po- 
zostaje do zbadania sprawa; czy prąd 
elektryczny nie wpłynie na jakość tra- 
nu, który jest, jak wiadomo, najgłów- 
niejszym przedmiotem , polowań па 
wieloryby. 

Pozatem w jednem z jezior w 
okolicy Miinster w Westfalji, przepro- 
wadzono próbę połowu ryb za pomo- 
cą elektryczności. Puszczono prąd 
220 woltów przez drut miedziany 
umieszczony na kilka centymetrów 
pod wodą, i ryby porażone i oszoło- 
mione wypłynęły na powierzchnię, 
gdzie je można było łapać za pomo- 
cą czerpaków. L 

Gock o księciu Walji , 
Pan Cook jest, jak wiadomo, se- 

kretarzem Federacji Górników Brytyj- 
skich. W swej ostatniej mowie, ów 
trade - unionista zwracał słowa podzię 
ki do księcia Walji za jego szlachetne 
zachowanie się i zacytował fakt, któ- 
rego sam był naocznym świadkiem: 
dwuch komunistów płakało z rozczu- 
tenia przy czytaniu odezwy, którą ksią- 
że wystosował do społeczeństwa w 
dzień Bożego Narodzenia w sprawie 
poprawy losu górników. 

Mowa ta wywołała oburzenie prze 
wodników. komunistycznej partji an- 
gielskiej, Zaprzeczyli... łzom dwuch 
towarzyszy i napiętnowali postępowa- 
nie p. Cooka, jako podłe pochlebstwo 
w stosunku do typowego przedstawi- 
ciela wrogiej klasy. 2 

Nie.dając się zbič z tropu temi ata- 
kami, p. Cook odpowiedział swym prze 
ciwnikom: | 

" „Dla mnie książę Walji jest takim 
samym człowiekiem jak i inni. I nale- 
ży mu się podziękowanie, jeśli doko- 
nał rzeczy, która mna nie zasługuje. 
Książę wykazał w tej okoliczności, że 
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jest człowiekiem dobrego serca i już 
go prosiłem o to by wstąpił do Labo- 
ur Party“. 

Prasa londyńska milczy o tem, czy 
następca tronu angielskiego zareago- 
wał na te uprzejme zaprosiny. 
EDIT TENISAS LRT Act OWA PTO Т. 

Powiat Święciański jest głodny. Zepewne 

dlatego do szeregu gmin w tym powiecie 
zjechał urzędnik wydziału sejmikowego 1, 

pod jego presją uchwałono podwyższenie 

podatków gminnych o 50 proc. 

Przewodniczącemu wydziału sejmikowe- 

go p. staroście Mydlarzowi warto jest po- 
słać paczkę gazet warszawskich bo wileń- 

skich zapewne nie czytuje. Gazety te przy- 
dadzą się p. Mydlarzowi. Dowie się z tych 
gazet stołecznych, że u niego w powiecie 

panuje głód. Może wtedy sam dojdzie do 

przekonania, że podwyższaniem . podatków 

w głodowych gminach podrywa się samą 
akcję zapomogową dla głodującej Wileń- 

szczyzny. 

  

"Raid nad Narocz. 
| Glinki i piaseczki — Przez miaste 

. czka — Narocz w całej kujasie — Górą 

świata. 
Trzeba przyznać, że pomysł p. inż. 

_ Janowicza, dyrektora kursów samož 

" chodowych stowarzyszenia techników 

polskich w Wilnie zorganizowania rai- 

-" idu (wycieczki) samochodowego do 

jeziora Narocz był świetnym pod wszy 

stkiemi względami, gdyż łącząc przy” 

jemne z pożytecznem dał: moc miłych 
wrażeń uczestnikom, doskonały trening 

kierowcom absolwentom kursów oraz 

pozwolił zorjentować się w jakości 
" maszyn bicrących udział w raidzie. 

W przeciwieństwie do ińnych, nie- 
_ stety rzadkich u nas, imprez automo- 
bilowych nie chodziło tu o wyścigi, 
lecz właśnie o zaznajomienie się z pra- 
cą maszyn w ciężkich warunkach te- 
renowych no i powtarzam, trening 

kierowców. 

'Z uwagi na te warunki raidu wzię- 
ły w nim udział maszyny o dużej róż- 
nicy litrażu i prowadzone przez b. 

nierównej klasy kierowców. Mimo dość 

miepomyślnych (tylko miejscami) wa- 

runków terenowych, raid zakończył 

się b. pomyślnie, ku ogólnemu wielkie- 

mu zadowoleniu uczestników i dopraw 

dy, wszyscy, kto w ostatniej chwili 

_ „ wycofał maszyny, motywując to oba- 
wą złego stanu dróg, dali nieszczegól- 

me świadectwo swej odwadze i... co 
gorsza, wiary w maszynę. Ale o tem 
— potem. Ё : 

® Niepewna pogoda opóźniła wyjazd 

' wyznaczony na godz: 7 rano z lokalu 

Stow. Techników. O 8 dopiero wyja- 

Śniło się, że jedzie tylko dziesięć ma- 

szyn. Pozostałe, a między innemi i 
Renault, przedstawicielstwa wycofano. 
Wiadomość tę przyjęto dość obojętnie 
gdy wyjaśniło się, że starczy miejsc 
dla wszystkich uczestników, gotowych 
jechać „bez względu na pogodę*. 

O 8 m. 30 ruszyliśmy w drogę. 
Nowiutki „Chevrolet“ (6. cyl.) 

przedstawicielstwa, prowadzony przez 
inż. Janowicza awansuje do godności 
maszyny komandorskiej, następnym 
idzie piękny „Fiat* prof. Rydzewskiego 
„Paugeot“ inž. 'Walickiego, „Fordy“ 
kpt. Modzelewskiego i p. Stankiewicza, 
dwie maszyny szkolne „Chevrolet“ i 
„Morris“ (ten ostatni z racji złamane- 
go resoru musiał się zatrzymać i do- 
pedzač) i wreszcie półciężarowy „Stu- 
debaker“ wiozący zapas benzyny i ba- 
gaże. ; 

W drodze dopędził nas „Essex“ 
inż. Szestakowskiego, a dalej oczeki- 
wał już „Ford* (nowy typ — biego- 
wy) prowadzony przez inż, Krukow- 
skiego. 

„Studebakerowi“ nie podobało się 
nasze zbyt ciężarowe tempo, to też 
wyrwał się naprzód i uciekł. Humory 
dopisywały zwłaszcza, że droga do 
Nowej Wilejki oraz kawałek świetnej 
szosy dawały przedsmak jazdy co się 
zowie. 

Niestety iluzje te rozwiały się już 
za Mickunami. Po „siedmiu dniach tłu- 
stych** przyszła kolej na glinkę, okrop- 
ne objazdy, budującej się drogi, je- 
szcze trochę glinki i dopiero przed Ła- 
waryszkami wyrwaliśmy się na dobrą 
drogę. 

Jedziemy pełni jaknajlepszych na- 
dziei z utęsknieniem spoglądając na 
walizki z wiktuałami. . 

W Michaliszkach tłumy. Jesteśmy, 
sądząc z wesoło šmiejących-się oczu i 
gęb poroztwieranych, niemałą atrakcją. 

Ten i ów, zwłaszcza starsi, kłaniają 
się uprzejmie, na wszelki wypadek 
da chto jawo wiedaje, możet i sam 
wojewoda). 

Za Michaliszkami pierwsze niepo* 
wodzenie, odpada „Ford p. p. Stan- 
kiewiczów, „Nawalit“ dyferencjał. Za- 
bieramy na swego „Chevrolet'a* por. 
Markiewicza. Państwo Stankiewiczo- 
wie postanawiają wracać do Wilna. 

Jedziemy dalej. Mijamy Konstanty- 
nów i skręcamy w stronę, do Świru. 

„najsłabszy wiezie największą ilość pa- 
sażerów. ` 

Jesteśmy już prawie u celu. Pozo- 
staje kilka kilometrów drogi prowadzą- 
kę do schroniska, podobno drogi b. 
złej. 

Dochodzą nas pierwsze wieści o 
„Studebakerze*. Jest, siedzi w piasku. 
Pędzimy na ratunek. Okazuje się, że 
pomoc nasza jest spóźniona. „Stude- 
baker“ wykopał się już sam. Był w 
schronisku, nie miał cierpliwości do- 

  

Tu też tłumy, zwyczajnie, jak w mia- 
steczkach na Zielone Świątki. Odpo- 
czywamy chwilę i jazda z powrotem 
do drogi na Narocz. 

Zaczyna się „kraina wielkich  je- 
zior*. Pierwsze z nich Świr — obser- 
wujemy przejeżdżając. Dalej za Ko- 
bylnikiem mamy znów w kilku miej- 
scach ciężką drogę. Glinka rozmokła 
przy falistym terenie przyczynia:.. 
niemało kłopotu kierowcom. mimo to, 
mijamy tę zaporę szczęśliwie, zachwy- 

_cając się pięknością Narocza. 

Dopędza nas „Morris“ prowadzony 
przez p. Wojciechowskiego, wioząc 
rozbitków z „Forda. Poczciwina, choć 

czekać się nas i wracając wpadł w 
piasek. 

Od włościan dowiadujemy się o 
drugiej, specjalnie do schroniska prze- 
prowadzonej drodze, tuż nad brzegiem 
jeziora (zdaje się Miasto, sąsiadują- 
cego „o miedzę* z Naroczem. 

Tu jeszcze gorzej. Błocko okropne. 
Wiłazimy i... niema mowy o powrocie, 
gdyż niema możności zawrócić maszy- 
ny. Przy pomocy rąk przeprowadzamy 
„Stępa“ maszyny. „Studebaker“ rezy- 
gnuje i wraca do Wilna, pozostawiając 
we wsi przy drodze zapasy benzyny. 
Wraca, gdyż „ma tego došč“. co w 
tłomaczeniu p. Ludwika, świetnego 

kierowcy komandorskiego „Chevrole- 
ta' brzmi: spalili sprzęgło. | 

Jesteśmy u celu. Piękny budynek 
schroniska doprowadzony pod dach 
przedstawia się imponująco, szkoda 
tylko, że mniema okien, a po prowizo- 
rycznie nasłanej podłodze chodzi się 
jak po klawiszach. ! 

Jest ognisko, szumi prymus, będzie 
herbata i można się umyć, jednem sło- 
wem jest dobrze. 

Na wszystkich ścianach  schroni- 
ska widnieją plakaty reklamowe „Stu- 
debaker*. Zupełnie słusznie, chłopi po- 
magający wygrzebać się z piasku na- 
deślą zapewne wkrótce zamówienia. 

Po posiłku Towarzystwo rozbija 
się na dwa obozy. Jeden zachwyca się 
malowniczością krajobrazu, jeździ łód- 
ką, strzela z dubeltówek, rewolweru i.. 
okiem, drugi szuka locum na noc. 

Znajduje się kącik u stróża, oszklo- 
ny domek, jakaś komórka a kiedy nad- 
chodzi wieść, że p. Hałko (łaskawy 
fundator ziemi, na której buduje się 
schronisko) przysłał furę siana, kwe- 
stja mieszkaniowa przestaje być 'palą- 
cą. ; 

Obydwa obozy zbierają się przy 
ognisku zwabione dźwiękami wiejskiej 
kapeli (skrzypce, harmonja i cymbał- 
ki). Z przyjemnością słuchamy swoj- 
skich pardon — „regjonalnych* me- 
lodyjek, podziwiając zręczność chtop- 
ca grającego na cymbałkach. 

Stopniowo audytorjum zmniejsza 
się, o około 1l-ej pozostają tylko wy- 
znaczeni na służbę (pilnować maszyn 
i prowiantów). ' 

Robi się zupełnie cicho, 
tylko plusk fal i trzask ogniska. 

Od czwartej zaczynaysię ruch. 
Ranna toaleta, śniadanie, spacer 

łodzią i polowanie (z dubeltówką i 
„na upatrzonego“). Zdobycz niewielka 

stychač 

` \ 

— w pierwszej kategorji mewa i wro- 
na, w drugiej zbyt nieuchwytna aby 
można było coś konkretnego powie- 
dzieć. | 

O ej sygnał — powrót. 
Żegnam „Chevrolet'a" gdyż p. Ja- 

nowicz pozwala mi łaskawie prowa- 
dzić „Morrisa*. Przełazimy (dosłow- 
nie) przez piasek, dopełniamy we wsi 
zbiorniki i jazda da Wilna. 

Poczciwina „Morris“, na którym 
tyle już osób nauczyło się jeździć 
przezwycięża trudności. Zarzuca na 
błocie, pojękuje pod górki, kicha na 
pełnym gazie ale ciągnie chwacko. 
Szkoda tylko, że trzęsie bestja, przez 
co wprowadza w zły humor p. dokto- 
rową Orlicką, najlepszą pad słońcem 
(może trochę przesadziłem) gospody- 
nię podkarmiającą przez cały czas za- 
łogę „Morrisa. С 

Przed Ławaryszkami spotykamy 
„Studebakera* a na nim bladego z 
przerażenia p. Markiewicza, główne- 
go mechanika przedstawicielstwa „Che 
vrolet“. Wyjašnia się, že „Studebaker“ 
dla niezrozumiałych dla nikogo powo- 
dów, narobił w Wilnie alarmu. Rzeko- 
mo wszystkie maszyny nawpół poła- 
mane zasiadły w błocie, a tylko on 
dobrnął do Wilna, po odsiecz. 

Uśmiechamy się wszyscy, spoglą- 
damy po sobie i... zresztą, jak mówią 
poznaniacy „szkoda kużde słowo”. 

Znów kilka kilometrów okropnej | 
drogi i ną zakończenie raidu, jakby w 
nagrodę za trudy, kawałek szosy. Da- 
jemy gazu. Chwila i już jesteśmy w - 
Wilnie. 

Do widzenia, do następnego raidu, 
0 ile... rzecz jasna zostanę zaproszony. 

RT 

  

 



“ jednego z 

Komiiei Uzzczenta Pamigei Edwarda Woynillowicza 
14-go 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. — PrzedwstęD 
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 lks. 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 ip. 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 

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 

  

do nich najrozmartsze dokumenty. Nie- 
stety w czasie pogromu jego siedziby 
przez czerń bolszewicką wszystko prze 
padło. Niezrażony przewnościami sta- 
rzec mając siedemdziesiąt kilka łat, 
rozpoczął pracę nanawo i w Bydgosz- 
czy z pamięci zrekonstruował całe pa- 
rmniętniki. 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- 

jąc 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  monograiję, 

Mińskiego Towarzystwa Rolniczego, 

założonego i prowadzonego przez 

dziesiątki lat przez śp. Edawrda Woy- 

niłowicza. Ponieważ archiwum Towa- 

rzystwa przepadło, przeto Komitet 

prosi wszystkich mających jakieko|- 

wiek dokumenty tyczące się Towarzy” 

stwa, by zechcieli przesłać je w auten- 

tykach lub odpisach do p. Mieczysława 

Porowskiego (Warszawa — ul. Krur 

cza 13). г 

Dalej ma być opracowany życiorys 

śp. Woyniłłowicza; wmurowana bę- 

dzie tablica pamiątkowa w kościele w 

Nieświeżu, wreszcie w rocznicę Śmier- 

ci 16. 6. urządzone nabożeństwo 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. 
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D WSZYSTKIEM POTROSZE 
Oto coś istotnie rozczulającego: 
Radjostacja w Cardiff (Anglia), 

nadawała dnia 18 maja odezwę nawo- 
łującą da powszechnego pokoju, gło” 
sem niewinnego dziecięcia. Mianowi- 

* cie, mały uczeń walijski, zwracał się 
do wszystkich kolegów z całego świa- 

  

ta, zaklinając ich, by „nienawidzili 

wojny i starali się zachowywać pokój” 

Zwyczaj tych apelów istnieje już od 

łat 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, naj- 
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 

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 

=. 

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 odszewk. 
prohibicję? SA 

walki o 

To, że najbardziej popierają ją... 
przedsiębiorcy alkohołowi. Nie, to nie 
paradoks. Oni to najcudowniej zara- 
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- 
szym ciągu. Namiętni amatorzy alko- 
holów, nie mogąc czasem pokonać tru- 
dności w Stanach, robią „wypady na 
porządne, „wstawy* tylko.... do Kana- 

47 tyż e 

  

  

  

  

  

  

    

GOŚCINNE WYSTĘPY 
ZESPOŁU RYSKIEGO ROSYJSKIEGO Ea: 

Teatru okna (Ludwisarska 4) 

„IE ZŁOTAŻKEATKA Dyrektor teatru 
kre | Sztuka 2 1 akt. 5 obrazach A a ba 

žski strožskiego R. UNGERN 

6 URWISKO BENCÓT 
iPoniedziałek| E. STUDENCOW p Sceny w-g. romansu Gonczarowa 

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

A Wtorek PROCES MARY DUGAN i w 
28 maja Sztuka w 3 akt. B. Wej 1 BUŁATOW j ztuka w a B. Wejlera В. BUNCZUK 

3 eye 
Środą SERENADA NOCNA LA MELNIKOWA 
29 maja Komedja w 4ch akt M. Logiela 1. MOSKWIN 

S. NEWSKI 

E: RUDBERG Czwartek PANNA z FIOŁKAMI ° R 
3: maja | Komedi T ае i E. STUDENCOW ] omedja w 4 akt. T. Szczepkinej-Kupernik A. UNGER 

W. CZENGERY 
Początek o godz. 8.45, Ceny od 1 do 10 zł. Bilety doZnaby-| LILJA SZTENGEL 
cią codziennie, również w niedzielę w księgarni „Lektor* JUR. JURKOWSKI 

(Mickiewicza 4), do godz. 5-tej i od 6-ej w. kasi a a 4), do go: tej i od 6-ej kasie teatru JURI JAKOWLEW     
  

Wileńskie T-wo Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego 
w dniu 30 maja, 2, 6, 9, 

Szczegóły 

urządza ną torze w POŚPIESZCE 

W YśSGCLG1 
i konkursa hippiczne 

Początek wyścigów w dniach 30 maja, 2, 6, 9, 11 i 13 czerwca 
o godz. 4-ej pp., w dniu 16 czerwca o godzinie 3-ej pp. 

TOTALIZATOR będzie czynny. 

Konkursa hippiczne odbędą się w dniach 2, 6, 9i 13 czerwca. 
Początek konkursów o godz, 2-ej fa. 30 pp. 

11. 13 i 16 czerwca 1929 r. 

KONNE 

w afisząch. 

  

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 fotografją, składać do Administracji sub. „Spółka Akcyjna". 
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„SILBET" 

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

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

Ostrobramska — 27 
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Przedsiębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 
+ t.j. zbiorników dla konserwowania zielonej 

paszy soczystej 

CENTRALA: POZNAŃ, 

dla bydła. 

ul. Skarbowa 6:III. 

ODDZIAŁ WiLEŃSK!: Nowa Wilejka, Połocka 12. 

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

temu wykończeniu robót. 
Oferty i informacje wysyła bezpłatnie na żądani 

Oddział Wileński. RY 

  

dy czy Meksyku. Potrafią jechać dwa 
dni na to, by dosięgnąwszy błogosła- 
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- 
cie. „SiO: 

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! й 

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” 

3 

„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, že 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- 
żdzi się w Stanach. 

„Inny wypadek z pod znaku walk 
spirytusowych: 

Był raz sobie pies dobrej rasy i 
dobrze edukowany, bo policyjny. Od- 9 
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 spał do wieczora. Po obudzeniu 

zdawały się dziwnie zmętniałe. Może 

zjadł co zatrutego? Położono go i 
się 

miljonów dolarów! I bądź tu mądrym! długo węszył wokoło, poczem ulotnił 

Okazuje się jednak, że można być się w pobliski las. Następnego ranka 

Hadgrobek meirop. J. 
Bazylika Wileńska pozyska już w 

bliskim czasie wartościową 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- 
plaka. 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 niewatpliwie 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 Iantique. 
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 pomyślanego 
pomnika arcypasterza. 

Piękna tablica epitafjum 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 swojego 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 zśprzezacnym 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 chrormo-litogiaficzną ш- 
mieściło niegdyś „Album Wilenskie“ 
dr. ]. K. Wilczyńskiego. 

Z nagrobków ostatnio umieszczo- 
nych w Bazylice wileń. jest skromny, 
a wykonany biustowo monument Di- 
skupa Antoniego Andziewicza, zmarte- 

zataczał się jeszcze wybitniej, nogi dem lat cztery dni na tydzień s 
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? 

to 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- 
stów. Jedna z beczek pękła. Pies, prze” „ 
biegając tamtędy, może spragniony, 
skosztował jałowcowego nektaru. 
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 nałogowcem, 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 
swój podpis na specjalnym rejestrze, 
dającym mu prawo do wsparcia dla 
bezrobotnych. ; 

Tenci miał żywot rajski! Przez sie- 

3 * 

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 śp. 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 j. Piłsudskiego, u- 
mieszczona w klatce schodowej Klini- 
ki Ocznej Uniwersytetu SB. : 

Rzeźba rzeczona odlana w bronzie 
przez prof. B. Bałzukiewicza, tak się 
podobała w Warszawie, że 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. 3 

Czy mėnument 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, droga 
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- | 

Sulimczyk. | 
skim prof. F. Ruszczyc. 

  

W kinie w teatrze ||| 
i wszędzie najlepszym posilkiem jest 

CZEKOLADA | 
„POUR DA MES* | 

    
wytworne pudełko zaw. 12 tabl. 

cena zł. 2 gr. 25. . 
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Inena Chiromanika Wróżka 
wyzdrowiałą wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynosa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. | 
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Karfofle 25: 
cryg. PROF. GESEVINS Modrowa 
nowa najpienniejsza odmiana 0 £6!- 
tym miąszu. Worki po 50 kg. w ce- @ — 
nie zł. 10.50, ze  świadectwanu E 
kwalifikacyjnemi poleca WILEŃSKI 
SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT ROL- 
NICZY. Wilno, Zawalna 9. = 

  

      

     

   
   

od 
pierzynę z czystego amatorstwa! || 

Widocznie gorszy żywot przypadł | 
w udziale jednemu z Czechosłowacji, | 
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 
zgłosiło się tak wiele, że aż doszło d 
poważnych rękoczynów @ б talizman. 
Wtedy genjalna myśl uderzyła w gło 
wę burmistrza miasteczka. Aby zakoń- 
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czyć zażarty spór, uczynił odrazu na | 

   

   

    
    

miejscu... licytację na drogocenny 
sznur, i po długich ceremonjach, pe- 
wien bogacz nabył go tryumfalnie z 

UT są 

cenę 9 tysięcy koron. Suma ta została A 
niezwłocznie rozdzielona pomiędzy. 
miejscowych biedaków, którzy nape 
wno do końca życia będą wszystkim 
opowiadać, że sznur wisielca napraw 
dę przynosi szczęście. AE



SŁOWO 
  

Generalna Rewju Pracy I Toórczosci polskiej 
" Zmaczenie 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 kónsumpcja przemysłowa jest 
znikoma. Nie ulega najmniejszej wąt- 
pliwości, że Wystawa wzbudza tu 
zdrową emulację zwłaszcza, że stery 

    

  

  

  

    
  

  

  

  

wystawowych z Paryża zrobiła metro- 

polję 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- 

spodarcžego ikulturalnego, na to da- 

ła przytakującą odpowiedź cała Pol- 

ska biorąc udział w Wystawie i nie 

szczędząc znacznych na nią ofiar. Po- 

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. Pawszechna Wystawa Krajowa, to 

jakby zapowiedź, że coś zaczyna Się 

zmieniać na 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 nie- 

„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- 

w. BRIDGEŚ. 

*  SOBOWTOR 
Ujrzałem na alei Billa, w szarym 

kostjumie, zdążającego ku nam. | 

—- To master Lohan, który miesz- 

ka w Woodford, — 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! 
— 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. 
—_ 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. Ь 

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 0 

zj   

Pawilon „Polonja zagranicą". 

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 o 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 zawsze jeszcze dawały 

się we znaki. 

Cóż mówić o propagandzie. Prze- 

cież nie była w Polsce więcej zanied- 

bań, jak na tem polu. Zagranica nas 

nie znała , dlatego też nie miała do nes 

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 pisana 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, cdczują doniosłe skut- 

ki naszega wielkiego pokazu narodo- 

wego w wzmożonym ruchu na Wszy” 
stkich polach twórczości. 

Dr. St. Wachowiak. 

60 fysięcy osób w ciągu 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 Z 
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 ma 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 torbira powietrzna na 
КИК 

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 montaž 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. 3 

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- 
śniewskiego z Inowrociawia * i pod tegoż 
kierownictwem zbudowana dla inowrocław- 
skiej fabryki maszyn rolniczych w Inowro- 
cławiu. inż. Wiśniewski pracuje obecnie nad 

  

        
Pierwsza polska turbina powietrzna — n 

z ciekawych eksponatów na P. W. Ę* 

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. i 

_ Rozgrywka poprzedzająca jest defiladą 
figur 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 wtoręk 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. | 

   
niec zarumienił się z zadowolenia, na 
myśl o możliwości zwycięstwa, wzru- 
szyt 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. 

Billi zapalił fajkę i zamilkł na chwi- 
ię, 

— Wlazłem po-rynnie, —dodał 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 pinięcie 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- 
cztówa 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 Sė- 
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 Sė- 
bćraca już dosyć często otrzymywała 
od syna 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 o- 
szczędności, matka jego wdowa pa u- 
bogim żandarmie w ciągu ostatnich lat 
zdołała nabyć kilka gospodarstw i fol- 
warków przedstawiających wartość 
przeszło pół miljona franków. Ta wła- 
śnie okoliczność każe przypuszczać że 
Seberac popełniał swoje złodziejstwa 
systematycznie i planowo, wbrew wy- 
wodom jego obrońców, którzy na pod- 
stawie jego chorobliwego i wycien- 

czonego wyglądu, chcą udowodnić je- 
go niepoczytałność umysłową. W dal- 
Szym ciągu procesu zapewne i matka 
Seberaca, obecnie przesłuchiwana w 
charakterze Ś$wiadka zasiądzie na ła- 
wie oskarżonych. Z. K. 

Bank 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 przyjeżdżające 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 będa mogli ponowne zniżki na drogę 
powrotną. Kto nie zastosuje się do powyż- 
szego i nie zgłosi wyjazdu w miejscu za- 
mieszkania nie może pod żadnym warunkiem 
liczyć na żadne zniżki. 

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 mim 

zgodzić. 
— To ich szczęście!—zgrzytnąłem 

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 
Marję. ‚ 

— Doskonale, — zgodził się Billi. 
— Musimy dowiešč im, že 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 patrząc 
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 Salunie 
Philipsa. 

Zagraniczne sta cje radjofoniczne coraz 
częściej budują t. zw. studja otwarte, to 
jest takie studja, które podczas nadawania 

i radjowych są dostępne dla publi- 
Dzięki zainteresowaniu, jakie wzbu- 

dza czynny mikrofon a przedewszystk'em 
dzięki odpowiedniemu poziomowi i doboro- 
wi programów studja otwarte cieszą się po- 
wcdzeniem. 

W Polsce pierwsze takie otwarte studjo 
zostało uruchomione u nas, w Wilnie, w 
Salonie Radjowym Philpisa.. Ciekawem jest, 
że 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- 
nemi w początkach r. ub., podczas, kiedy 
w krajach tak zradjofonizowanych jak 
Niemcy i Francja, lampy ekranowe były w 
tym czasie jeszcze wielką rzadkością i 1e- 
welacją. Również i pod względem  studja 
otwartego ma Wilno palmę 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 
jeden 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 saloau, 
możnaby kosztem przeniesienia do innego 
lokalu sąsiadujących biur, powiększyć stu- 
djo otwarte prawie w trójnasób, podnosząc 
w ten sposób znacznie wartość studja, jako 
przybytku sztuki. Mamy jednak nadzieję, że 
i ta trudność znajdzie pomyślne rozwiązanie. 

  

* 

Konkurs na króla humoru wileńskiego na 
rok 1929, organizowany przez Polskie Radjo 
w Wilnie wraz z Wystawą Philipsa, wzbu- 
dził 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. 

i 1 czerwca rb. 
W porozumieniu z Wydziałem Zdrowia 

przy Magistracie m. Wilna, Polskie Radjo 
w Wilnie rozganizowało cykl odczytów pod 
ogólnym tytułem „Hygjena i Medycyna". 
Trud organizacji wziął na swoje ramiona dr. 
Micha: 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) dalej w jakiej mierze 
choroby trapią ludność miast i jak im zapo- 
biegac. 

Wię będa pogadanki o prawach i nor- 
mach odżywiania, o odżywianiu niemowlat, 
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, ošwiet- 
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 na 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 „Płoffie'. 

    

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 vożyte- 
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 nie- 
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. 

Mzacki dla radionajęczarzy 

Czasopisma niemieckie donoszą, jakoby 
pewien inżynier w Mannheim zbudował apa- 
rat śledczy, pozwałający 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- 
ferka 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- 
moniki, Członka Akademji Paryskiej 

® S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
m prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
iš cnia i udoskonala u osób każdego 
s wieku D. Fajnsztejn Wilno Zawal- 
m na 15, tel. 12-73. Specjalny kurs dla 
® maturzystów i eksternów.Moje lekcje 
£ korespondencyjne dla zamiejscowych 
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w zupełności zastępują ustne wykła- 
danie. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe warunki. 
Informacje 5—6 po poł. Prospekt 

wysyłam darmo. 

    ТЕ 
m Skład mebli, wyrobów stolarskich m 
B i k, = 

i i ilno, ® 
: В Ш“ШШП‘Ш ul. Wileńska Nr. 23 B 
a Poleca najtaniej 8 
E Leżaki zakopiańskie od 15 zł g 
m Łóżka metalowe na siatkach | 45 m 
8 Łóżka składane z materacem 27 — @ 
H Materace z morskiej trawy 30 в 
m Fotele wiklinowe od 13 в 
® Krzesełka składane | 350 B 
E , Sienniki jutowe i płótniane 550 B 
Mc» Krzesła wiedeński: 10.75 m 
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Wierzchowca 
w cenie do 1.000 zł. kupię. Oferty: 

red. „Słowa” 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 te 
te stare psy będą usadzały twoją dzie- 
wczynę do naszego auta, jeszcze bło- 
gosławiąc ją na drogę! — zauważył 
drwiąco. 

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

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

Co masz zamiar robić w Londy-   

nie? 
— Wzruszyłem ramionami. 
— Nie czas teraz na tworzenie 

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

— Trzeba poszukać Milforda, — 
zauważył Billi. 

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

— Trzeba działać bardzo ostrożnie 
bo ani obejrzysz się, jak zostaniesz 
bez głowy. Ja myślę, że będę musiał 
zamieszkać z tobą na Park Lyne. 
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ObradyKresowegoZwiązku Ziemian 
W niedzielę 26 maja obradowała 

WW Wilnie Rada Nadzorcza Kres. Związ- 
/ ku Ziemian. W poniedziałek 27 maja 

© godz. 10 rano w sali Polaków Za- 
kordonowych (Zawalna 1) rozpoczęły 
się obrady Walnego Zebrania Przed- 
staw cieli Powiatów. 

Zebraniu walnemu przewodniczył 
ks. Konst. Czetwertyński jako Prezes 
Rady Nadzorczej. Przy stole prezydjal- 
nym zasiadali Prezes Związku hr. 

„Ant. Jundziłł oraz panowie Hipolit 
' Gieczewicz, Karol hr. Zabiełło, mec. 
Szadurski. 

Porządek dzienny obejmował spra- 
wy organizacyjne, podatkowe, kredy- 
towe, umów zbiorowych, a także omó- 
wienie wycofanego już obecnie przez 
rząd projektu obrotu ziemią oraz rzą- 
dowej ankiety w sprawie administra- 

'cyjno-samorządowego podziału Pań- 
„t Stwa. 

Przy punkcie spraw organizacyj- 
nych prezes związku hr, Jundziłł wy- 
głosił niezwykle ciekawe przemówie- 
nie witając pomyślne objawy z życia 
Związku jak wpłynięcie składek za- 
ległych skutkiem energicznej akcji Ża- 
rządu Głównego, jak ukonstytuowa- 
nie się Rady Wojewódzkiej Kres. Zw. 
Ziemian w województwie Poleskiem.. 
Natomiast smutnem jest, że Związek 
musifsię zastanowić nad ewentualno- 
ścią likwidacji swoich _ oddziałów 
w _Stolinie i  Łunińcu. Skut: 
kiem podziału powiatu Lidzkiego na 
dwa powiaty Lidzki i Szczuczyński 
przybywa Związkowi jeszcze oddział 
w Szczuczynie. Hr. Jundziłł omawia 
też sprawę niepożądanych incydentów 
w Głębokiem, gdzie skutkiem różnych 
tarć i nieporozumień nastąpiło rozdwo- 
jenie miejscowego oddziału Zw. Zie- 
„mian. Na takie rozdwojenie Zarząd 
Główny zgodzić się nie może i hr. 
Jundziłł jako Prezes Związku razem 
z prezesem Gieczewiczem i hr. . Za- 
biełło odwiedzili Głębokie, aby przy- 
krym tym incydentom położyć koniec. 

Przy omawianiu *spraw podatko- 
wych szereg mówców wskazywało na 
upośledzenie, w którem znajduje się 
nasz kraj pod względem podatkowym. 
"Wymiar podatku dochodowego pro- 
wadzony u nas jest w ten Sposób, że 
obciąża on dochód znacznie ciężej, 
niż to ma miejsce w innych dzielni- 
<ach. Również specjalnie dla nas uciąż- 
liwy jest podatek wyrównawczy, a tak- 
że szarwark. Jeden z mówców wska: 

 xał, że państwowa asekuracja nie wia: 
domo dłaczego pobiera znacznie wyż- 
sze stawki od budynków wiejskich 

«niż od nieruchomości miejskich. Wska- 
zywano także, że na jesieni 1929 
będzie zbieg rat podatkowych, które 
wobec ciężkiego ekonomicznego poło- 
żenia kraju domagają się koniecznie 
rozłożenia na dłuższy okres czasu. 

/ Warszawy, która zaznajomiłaby się w 
bót wodociągowo kanalizacyjnych. . 

maumerze jutrzejszym, 

Nocy 

ukrył si 
stwierdził: 

działających na naszem terytorjum. 

„Zarząd Polskiego Touring-Klubu ni- 
- niejszem podaje do wiadomości jaknajszer- 
szego ogółu oraz wszelkich  instytucyj 

' państwowych. samorządowych i  prywat- 
nych, iż Biuro Touryng-Klubu (pawilon 
poczty na terenie Targów Północnych, te- 
łefon 1772) organizuje wycieczki zbiorowe 
i pojedyńcze na Powszechną Wystawę 
Krajową w Poznaniu, oraz wycieczki okręż- 
ne do Lwowa, ROW Katowic, Gdyni, 
Poznania 1 Warszawy. Zwiedzenia wystawy, 
ewentualnie wyżej wymienionych miast bę- 
dzie się odbywać na zasadzie sprzedawa- 
mych w Wilnie czeków zabezpieczających 
w Poznaniu i innych miastach zupełne u- 
trzymanie, mieszkanie, zwiedzenie wystawy, 
usługę, lokomocję autami, autobusami i 

| korzystanie z przewodnika oprowadzające- 
go po wystawie i miejscach godnych wi- 
dzenia. Tego rodzaju system ułatwia szyb- 
kie i dokładne obliczenie absolutnie wszel- 
kich kosztów, tak iż opłaciwszy w_ Wilnie 
odpowiednią należność np. za zwiedzenie 
Lwowa, Krakowa, Gdyni, Poznania i War- 

ы W oraz pełne utrzymanie w ftych mia= 
ach—właściciel czeków nie potrzebuje 

_ ponosić żadnych więcej kosztów, bo na 
_ skutek odpowiedniego zlecenia Touring-Klu- 

- bu otrzyma wszystko na miejscu bez zapła- 
ty. Równocześnie podaje się do wiadomoś- 
ci, że Ministerstwo Komunikacji na mocy 
ok specjalnego z dnia 30 kwietnia r. 

'_ „p: przyznało następujące ulęj jadących 
> wystawę w Poznaniu: ALORA 

1) Dla osób jadących pojedyńczo na 
wystawę w Poznaniu otrzymuje sę zniżkę 
w Obie strony w wysokości 33 proc. For- paka załatwia się przy kasie kolejowej. 

Ё B grup liczących najmniej 25 osób 
udai ass się na wystawę do Poznania znižkę 
B CA w obie strony (bilety I, H i Ill 14 » Ze Oszenię należy składać na 10 dni 

рт 1{“'Шшш_: wyjazdu do Dyrekcji Ko- "dei Pa) Ewowej (ul. Słowackiego 2). 
E (atezonii a młodzieży szkolnej wszelkich 

Ra rii rządowych i na prawach szkół 
sek od zniżka wynosi 66 proc. w obie = у (]Пшунз zz tej zniżki korzystać 
a Ža ające się najmniej z 10   
Poznaniu.   oszenie ь я wyjazdu. na 10 dni przed terminem 

4) Dla wystawców i ich pracowników 
_aniżki 50 proc, (kl. I, Il i LiL)” za, legity- 

macją Powszechnej Wystawy Krajowej w 

Przy jednem z punktów porządku 
dziennego rozpoczęła się po przemówie- 
niu p. Ciszewskiego dyskusja ideowa, 
podczas której hr. Jundziłł dał wyraz 
myśli ogółu zebranych stwierdzając, 
że tego znaczenia państwowego, które 
posiada ziemiaństwo naszej dzielnicy 
nie potrafi nic zastąpić. Polskość kra- 
ju warunkuje się istnieniem  ziemiań- 
stwa, a ziemiaństwa tego nie zastąpi 
pod tym względem osadnik wojskowy 
czy cywilny, chociażby najliczniej im- 
portowany. 

Przy omawianiu ankiety o podzia- 
le państwa wywiązała się ciekawa 
dyskusja na temat paradoksalnych 
stosunków w województwie Nowo- 
gródzkiem, gdzie każdy urząd woje: 
wódzki znajduje się w innem mieście 
jak w Nowogródku, Grodnie, Białym- 
stoku, Wilnie, Brześciu, Białowieży 
it d. : 

W sprawie głodu na Wileńszczy- 
źnie uchwalono rezolucję następu- 
jącą: 

„Walne Zgromadzenie po wy- 
„słuchaniu sprawozdania w sprawie 
„akcji rządowej i społecznej niesienia 
„pomocy Wileńszczyźnie uważa za 
„konieczne zwrócić uwagę na wadli- 
„wość okazywania pomocy wyłącznie 
„rozdawnictwem zapomóg, ponieważ 
„działalność zapomogowa powinna 
„być w pierwszej mierze oparta na 
„dostarczaniu ludności pracy przez 
„uruchomienie robót publicznych 
„przez M-two Robót Publicznych i 
„budowy kolei Woropajewo - Druja 
„przez M-two Komunikacji. Walne 
„Zgromadzenie zwraca się do Rządu 
„£ usilną prośbą, aby zapoczątkowa- 
„ne prace przy budowie kolei Woro- 
„pajewo-Druja nie. były przerwane 
„nie tylko ze względu na konieczność 
„dostarczenia pracy głodującym  po- 
„wiatom, lecz i na to, że połączenie 
„kolejowe Woropajewa z Drują ma 
„ogromne znaczenie dla północno- 
„wschodnich powiatów pozbawionych 
„dróg komunikacyjnych". 

Sprawę wycofanego przez rząd 
p. Świtalskiego, a opracowanego za 
czasów p. Bartla przez min. Ref. 
Rolnych, projektu obrotu ziemią, 
referował p. mec. Szadurski. Walne 
Zgromadzenie uchwaliło w tej spra- 
wie rezolucję tej treści: 

„Walne Zgromadzenie po rozwa 
„żeniu byłego projektu Ministerstwa 
„Reform Rolnych 0 obrocie ziemią 
„uznaje podobne pomysły za niwe- 
„Czące w dziedzinie stosunków rolnych 
„te podstawy,'na których winno opie: 
„rač się państwo kulturalne. Walne 
„Zgromadzenie wyraża .nadzieję, że 
„Rząd polski uchroni na przyszłość 
„Społeczeństwo od wstrząsów gospo- 
„darczych, nięuchronnie związanych 
„Z podobnymi eksperymentami". : : 

Rada Miejska 
b Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone dyskusji wodocią- 

, gowo*kanalizacyjnejpprzeciągnęło do późna w nocy. Po dłuższych debatach 
uchwalono, na wniosek wszystkich klubów wysłać delegację radnych do 

stolicy z techniką i organizacją ro- 

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad Rady zamieścimy w 

Zastrzelenie komunisty na granicy 
onegdajszej w pobliżu W. Hutor usiłowało dostać się na nasze te- 

ro dwóch osobników którzy zauważeni przez patrol KOP salwowali się u- 
<cieczką. W trakcie pościgu jeden ze zbiegów został zastrzelony, drugi zaś 

na terytorjum sowieckie. Wyniki rewizji przeprowadzonej u zabitego 
„ że był to emisarjusz sowiecki wysłany z Mińska 'do komunistów 

Okólnik Polskiego Touring-Klubu. 
Oddział w Wilnie. 

5) Dla podróży dba zniżkę 33 
proc., bilety zniżkowe sprzedawane są w 
biurze „Orbis*. 

6) Bilety okręgowe za legitymacją spe- 
cjalną ważne są na 15 dni i upoważniają 
do dowolnego podróżowania o każdej po- 
rze dowolnymi pociągami z tem, że 13-go 
dnia podróżujący powinien ostemplować 
bilet w Poznaniu, przyczem bilet tąki waż- 
ny na 15 dni podruży kosztuje: 

dla klasy 1—255 zł. : 
į „ II -153zł. 
»  » III—102 zł. 

zgłoszenią na 7 dni 
wyjazdu, 

1) Bilety zbiorowe ulgowe w grupach 
do 25 osób ze wskazaniem stacji zątrzy- 
mania się mają zniżkę 33 proc., zaś ną od- 
cinku ostatnim przed Poznaniem i pierw- 
szym za Poznaniem 30 proc. 

Bližszych szczegółów co do wyjazdu 
na wystawę Oraz na wycieczki po kraju 
udziela Polski Touriug-Klub. 

Niezależnie od wyżej wymienionych 
wycieczek Polski Touring-Klub urządza wy- 
cieczki z Wilna do najbliższych okolic o 
czem każdorazowo zawiadamia ogół za po- 
mocą ogłoszeń na ulicach i w pismach tu- 
tejszych. 

Polski Touring-Klub. 

HEMOROIDY 

przed terminem 
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Samobójstwo majora K.0.P. 
Wczoraj w 

о 
godzirtach wieczornych rozeszła się w. mieście wiadomošė, 

samobójstwie majora KOP Mikołaja Hanuli.. Według infońmacyj 
jakie udało się nam uzyskać major Hanuła z dowództwa 6. brygady, wynajął 
mumer w hotelu Bristol (pokój 56). Wcąoraj około godziny 7 wieczońem do 
hotelu zgłosiło się kilku oficerów, którzy zapytywali a majora. Gdy mumerowy 
wskazał pokój — oficerowie zastukali — nikt nie odpowiadał. Po dłuższem 
pukania zdecydowano wyważyć drzwi. Oczom przedstawił się straszliwy wi- 
dok w kałuży krwi leżą cego majora. Na stole pozostawił list. Zmarły. tragi- 
cznie major Hanula licządy sobie 35 lat pozostawił żonę. 

Przyczyny, które skłoniły majora do tragicznego kńoku, według otifzy- 
marych wiadomości, polegały w nieuleczalnej chorobie płuc. Onegdaj major 
Hanula dowiedział się w szpitalu garnizoniowem, że , nie 

Sądząc, że taturiek | jest: niemożliwy, 
postanowił skończyć samobójstwem. 

pi są t. zw. „gałopujące". 
Hanula 

suchoty па ktore cier- 
major 

Głodówka na Lukiszkach frwa 
Głodówka więźniów komunistów w tutejszym więzieniu na Łukiszkach, 

która wybuchła w sobotę trwa w dalszym ciągu z przerwy. Jak się dowiadu- 
jemy głoduje kilkuset komunistów przeważnie żydów. W sobotę oświadczyli 
oni, że głodówka jest demonstracją z okazji samobójstwa komunisty Konigsber- 
ga, obecnie wysunęli już żądania, a mianowicie: zwiększenie czasu na spacery; 
częste widywania oraz zniesienie regulaminu który przewiduje różne oddziały 
dla żydów i chrześcjan, Strajk głodowy wybuchł właśnie wśród komunistów 
żydów. Prokurator żądania te odrzucił jako niezgodne z regulaminem. Strajk 
głodowy trwa w dalszym ciągu, ma na ogół jednak przebieg spokojny. (b) 
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ŻAŁOBNA. 

— Nabożeństwo za duszę atamana 
Petlury. Dn. 26 bm. w cerkwi prawosław- 
nego klastoru Św. Duchą . archimandryta 
Makarjusz odprawił mszę żałobną za Spo- 
kój duszy atamana Ukraińskiej. Rzeczypo- 
spolitej Narodowej S. Pietlury, 5 

Na nabożeństwie obecni m. in. byli? 
naczelnik administracyjnego wydziału  u- 
rzędu wojewódzkiego p. Dworakowski, re- 
daktor p. Okulicz, ! 
T-wa „Praświty* p. Wiernikowski oraz gru= 
pa ukraińców wileńskich z p* Kacurskim 
na czele. : .. 

MIEJSKA 
— W wie likwidacji pożyczki an- 

gielskiej. We środę, dnia 29 maja, odbędzie 
się posiedzenie specjalnej : komisji miejskiej: 
do spraw likwidacji pożyczki angielskiej. 

— O używanie ch ruszto- 
wań. Wobec zakazu przez Min. Robót publi- 
cznych używania rusztowań wiązanych na 
dwiich linach, bez żadnego zabezpieczenia 
pracujących, co powoduje nieraz wypadki 
kalectwa a nawet Śmierci, centralne władze 
budowlane zarżądziły w swoim czasie, aby 
przy budowie używane były - rusztowania, 
zaopatrzone w odpowiednie urządzenia, za- 
pewniające bezpieczeństwo robotnikom. 

W związku z rozpoczętym sezonem bu- 
dowlanym miejska inspekcja budowlana po- 
winna roztoczyć nadzór nad budwlami i rie- 
dopuszczać do używania dotychczasowych 
urządzeń niebezpiecznych zarówno dla pra- 
cujących, jak i dla przechodniów. 

— Rozbiórka domów zagrożonych. Ko- 
misja porządkowa dokonała lustracji niektó- 
rych posesyj położonych w środmieściu w 
celu stwierdzenia stanu bezpieczeństwa tako- 
wych. Postanowiono nakazać natychmiasto- 
we przystąpienie do rozbiórki drewnianej 
budowli parterowej na roku ulic: Wileńskiej 
i Lelewela i budynku mieszkalnego przy uli- 
cy Garbarskiej 9. 

— Lustracja sklepów. Realizując zarzą- 
dzenie władz administracyjnych policja przy- 
stąpi do lustracji sklepów spożywczych i 
piwiarń w celu stwierdzenia czy zakłady te 
nie mają bezpośredniego połączenia z miesz- 
kaniami. W razie stwierdzenia przejść, drzwi 
do mieszkań zostaną opieczętowane. Pó- 
wyższe tyczy się również zakładów fryzjer- 
skich. 

— Zwiększono rzeczy. W 
związku z nastaniem sezonu  kąpielowego 
władze policyjne, chcąc uniemożliwić kąpa- 
nie się w miejscach niedozwolonych, co jak 
wiadomo pociąga za sobą liczne utonięcia, 
postawiły etat posterunku rzecznego zwięk- 
szyć o kilku policjantów. 

— Ku uwadze właścicieli domów. Pod- 
czas dokonywanych w bieżącym sezonie re- 
montów domów, lokali i t.p, mogą zajść wy- 
padki uszkodzeń urządzeń elektrycznych. W 
celu zapobieżenia tym wypadkom właściciele 
domów którzy mają zamiar przystąpić do 
remontu winni powiadomić Magistrat z proś- 
bą o zabezpieczenie instalacji. W .przeciw- , 
nym razie wszelkie uszkodzenia będą rapra- 
wione na koszt właściciela domu. ‘ 

— Znižka ce: na chleb. Dn. 27 bm. 
wskutek zniżki cen mąki i większego jej 
dowozu obniżono w Wilnie cenę chleba o 
4 grosze na kilo. Razowy chleb kosztuje 
38 gr. za klgr. 

SZKOLNA. 
— Egzaminy wstępne do gimnazjum O. 

©. Jezuitów w Wilnie na rok szkolny 1929— 
30. Dyrekcja gimnazjum O. O. jezuitów w 
Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny do 
kl. 1 rozpocznie się 28 czerwca o godz. 9 
rano. 

Podania о przyjęcie wraz z metryką uro- 
dzenia, świadectwem zdrowia, wydanem 
przez iekarza szkolnego (t. j. dr. Wrześniow- 
skiego — Wilno, ul. Wileńska 30 m. 17), 
świadectwem powtórnego szczepienia m, i 
ostatniem świadectwem szkolnem ma kandy- 
dat złożyć osobiście w kancelarji gimnazjum 
(Wielka 58) w godzinach urzędowych (t. 
j. od godziny 11 do 13.) 

Egzamina wstępne do kłasy 2, 3, 4, 5 
rozpoczną się 25 czerwca o godzinie 9. Po- 
dania wraz z dokumentami przyjmuje kan- 
celarja do dnia .5 czerwca. 

Zgłoszenia na rok szkolny 1929—30 
aktualnych uczniów gimnazjum przyjmuje 
kancelarja do dnia 15 lipca. 

Dła uczniów, uczęszczających do @- 
mnazjum O. O. |ezuitów otwarty jest M 
Kolegium 0.0. jezuitów internat па` 7( 
miejsc. 7 

Zgłoszenia przyjmuje Rektor Kolegium 
ks. Stanisław Lic 

prezes białoruskiego 

NIKA 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— 'Wybuchł strajk rękawiczników. Za- 
strajkowali rękawicznicy pracujący w domach 
jako chałupnicy. Porzuciło pracę około 200 
osób. Strajkujący żądają unormowania pra- ' 
cy w ten sposób by znaleźli pracę wszyscy 
bezrobotni rękawicznicy. | Charakterystycz- 
nem jest że większe zakłady zgadzają się na 
żądania robotników natomiast sprzeciwiają 
się temu stanowczo właściciele mniejszych 
zakładów. 

ZEBRANIA i ODCZYTY . 
— Zebranie Zwią zku PNSP. W dniu 

29 maja o godz. 19 odbędzie się w lokalu 
Związku (ul. 3-g0 Maja 13 — 7) Walne Ze 
branie Związku PNSP w Wilnie; ostatnie w 
roku bieżącym szkolunym. 

Na porządku. dziennym 
ważne. i 

O ile z braku quorum zebranie nie dojdzie 
do. skutku w pierwszym terminie, naznacza 
się drugi termin tegoż dnia o godz. 19.30. 

Zebranie w drugim terminie będzie ważne 
bez względu na ilość członków. 

— Odczyt red. Kodzia. 
rb o g. 18 w Ognisku kol. p. red, Stanisław 
Kodź wygłosi odczyt na temat: „Co to jest 
Liga Narodów". 

— Prawosławny Komitet Pomocy Bied- 
nym. Onegdaj odbyło się walne zebranie 
członków prawosławnego komitetu pomocy 
biednym na którym wybrano nowy zarząd 
w następującym składzie: M. Bielewska, 
(prezeska) i Rutkowska' (wice - prezeska) 
duchowny Kościeńczyk (skarbnik),  Eug. 
Sołohub: (sekretarz), Jakubowska, 'Arbuzowa 
Jurgiensowa i Bażeranow. + | | 

— Seans . W dniu 27. 4. br. 
p. D. Fajnsztejn wygłosił w Wil. Tow. Oś- 
wiatowym odczyt na temat „Pamięć ludzka 
i jej wzmocnienie przez mnemonikę nowoczes 
ną” 

sprawy bardzo 

KE c rozwój historyczny 
sztuki udoskonałenia pamięci, zatrzymując 
się. nieco szczegółowiej na metodzie polskie- 
go mnemonisty A. Jažwinskiego, opubliko- 
wanej. akurat przed 100 laty (w r. 1829), 
następnie zaś wytłumaczył stawy psy- 
chologiczne najnowszej. metody wzmocnienia 
pamięci, opartej na aktywacji kojarzeń. 

Odczyt został ilustrowany demo nstracją 
niezwykłych wyników ćwiczeń mnemonicz- 
nych: p. Fajnsztejn podawał* na wyrywki 
logarytmy i trzecie potęgi wszystkich liczb 
dwucyfrowych wyciągał z pamięci pierwia- 
stki sześcienne liczb w zakresie miljona, cy- 
tował ogromną ilość najrozmaitszych danych 
statystycznych oraz recytował w prostym i 
odwrotnym porządku (a także z dowolnego 
miejsca na wyrywki) wszystkie 708 cyfr 
э ° 8 

Następnie prelegent, nie patrząc na sza- 
chownicę, rozwiązał z pamięci zadanie sza- 
chowe polegające na tem, ażeby obejść ko- 
nikiem w 64 posunięć całą szachownicę tak 
aby „konik ani razu nie stawał dwukrotnie, 
na to samo pole. Pierwsze pole od którego 
należało rozpocząć posunięcia zostało dowo! 
nie wyznaczone :przez publiczność. .- к 

Największe wrażenie wywołało podawanie 
przez p. D. Fajnsztejna ilości ziaren, któreby 
należało położyć na każde z pól szachownicy 
gdybyśmy na pierwsze pole położyli 2 ziar- 
na, na drugie — 4, nd trzecie — 8'i t.d., aż 
do 64 pola włącznie. Potęgi w tym ekspe- 
rymencie gwałtownie rosną i dosięgają licz- 
by 18446744073709551616 na ostatniem po- 
lu. Ilość ziaren była podawana dla wszyst- 
kich. pól w żądanej przez publiczność kolej- 
ności. - 
‚ Wszystkie pokązy zostały przeprowadzo- 
ле bezbłędnie, co zgromadzona publiczność 
miała możność stwierdzić za pomocą rozda- 
nych jej tablic. ; 

02 KOMUNIKATY 
— Kasa Chorych m. Wilna podaje do 

wiadomości ubezpieczonych, że szczepienie 
ospy odbywa się codziennie: 1) w Ambula- 
torjum dla niemowląt do 2-ch lat na Stacji 
Opieki nad Matką i Dzieckiem od godz. 12 
do 4 i dla starszych dzieci oraz dorosłych 
w gabinecie zabiegów od godz, 9 do 3 i od 
4 do 8. 2) w przychodni na Śnipiszkach od 
a 11 do 12 i 3) w przychodni na Antoko- 
lu od godz. 3.30 do 4.30. 

— Centrala Chrześc. Zw. Zaw..w Wilnie 
wzywa wszystkich członków poszczególnych 

. Członków Chrz. Zw. Zw. wchodzących 
w skład Centrali Ch. Zw. Zw. do przyjęcia 
gremjalnego udziału w procesji Bożego Ciała 
w dniu 30 bm. pod sztandarem odnośnego 
daru swego nie posiadają pójdą za sztanda- 
dar swego nie posiadają pójdą za sztanda- 
rem Centrali. Zbiórka wszystkich Związków 
wyznaczona w lokalu Centrali Ch. Z. Z. (ul. 
Świętojańska 3) w dniu 30 bm..o godz. 9 
rano punktualnie. 

RÓŻNE 
— Ks. B. Bandurski wyjechał dnia 27. 

5. do Bydgoszczy na uroczystość 10 lecia 
61 p.p. Wielkopolskiej. 

Dnia 29 i 30 maja weźmie udział w Kon- 
gresie Eucharystycznym w Toruniu. 

Dnia 1 czerwca w Grodnie poświęci 
sztandar Polskiego Czerwonego Krzyża. 

‚ — (b) Lotne komisje porządkowe. Do- 
wiadujemy się, że w pierwszej połowie czer- 
wca r. b. zostaną uruchomione lotne inspe- 
kcje sanitarno-porządkowe, na terenie Wil- 
na i wszystkich powiatów województwa, 
które dokonają lustracji posiadłości prywat- 

nych, rządowych i samorządowych. Celem 
tych inspekcyj będzie sprawdzenie na miej- 
scu, czy zarządzenia, wydane przez w'adze 
administracyjne pierwszej instancji w spra- 
wach sanitarno-porządkowych zostały nale- 
życie wykonane. Na podstawie sprawizeń 
komisyj lotnych winni niestosowania się do 
wydanych zarządzeń w doprowadzaniu po- 
wicrzónych ich pieczy posesyj, do należyte- 
go porządku, będą pociągnięci do odpowie- 
dzialności administracyjno-karnej. 

— (c) Walka z handlem sacharyną. W 
celu skutecznego walczenie z nielegalną 
spizedażą sacharyny, co jak wiadomo wy- 
rządza skarbowi państwa, konsumentom i 

go 

W dniu 30. 5. 

Z SĄDÓW 

„Tydzień Młodzieży*. 

Sprawa przy drzwiach zamkniętych. 
już to samo wzbudza zaciekawienie: kto? 
o co? jak? — Na wokandzie art. 102 cz. I, 
a podsądny lzaak Szufjan lat 20, kama- 
sznik, 8 klas gimnazjum. 

Czem żeż ten maturzysta-kamasznik, 
od niedawna prawdopodobnie, zważywszy 
na jego wiek, zajmował się? 

Urządzał „Tydzień Młodzieży" (czytaj: 
„komsomolskiej*) i w sierpniu roku ubie- 
głego na ul. Makowej i sąsiedniej wywie- 
szał sztandary z napisami: „Precz z faszy- 
stowską amnestją“, „Žądamy zwolnienia 
wszystkich więźniów politycznych* i t. p. 

Sąd Okr. pod przewodnictwem sędz. 
Bobrowskiego i sędziach: Kalink i Umia- 
stowski, przy prok. Rutkiewiczu i obronie 
adw. Smilga, skazał podsądnego Szufjana 
na 4 lata ciężkiego więzienia, z zalicze- 
niem aresztu prewencyjnego od 1 IX 28 r. 

Kobieta szpieg. 

Obserwującemu sprawy szpiegowskie 
w sądach musi rzucić się w oczy, że więk- 
szość tego rodzaju procesów, o ile chodzi 
o Litwę, dotyczy kobiet, rzadziej mężczyzn. 
Tak też i tym rażem pod zarzutem szpie- 
gostwa stanęła Jadwiga Biekszowa, lat 18, 
obywatelka litewska. — Sprawy tego ro- 
dzaju z reguły rozpatrywane są przy 
drzwiach zamkniętych, więc nie zagłębia- 
jąć się w szczegóły, stwierdźmy, że Sąd 
Okr. po wysłuchaniu świadka Bolesława 
Hutnika, biegłego Jana  Musielewicza, tło- 

    

macza Bohdana Kościałkowskiego i wywo- $ 
dów broniącej z urzędu adw. Sienkiewiczów- 
ny, skazął Biekszową na 1 rok c. więzienia. 

Żotaty recydwista. 

Aron, syn Abrama-Wulfa i Mery Trau- 
be, liczy sobie zaledwie iat 21, z których 
parę już spędził w odosobnieniu na Łukisz- 
kach. Jest naturalnie żonaty, choć nie wiado- 
mo po co, jak się to zaraz okaże. 

Aron Traube miał niedawno spotkanie. 
Nie umówione, lecz przygodne. Ulicą szła 
Joanna  Nastejkisówna i Aron Traube ją 
spotkał. A spotkawszy, chciał zobaczyć, а- 
kiego sekretu ona używa do swych karmino- 
wanych usteczek: Leichnera czy też „Oja*? 
Sięgnął więc do torebki i w tej chwili go 
złapano. No, a resztę łatwo się domyśleć: 
„recydywista“... „art. 587“.. „3 lata domu 
poprawy z zaliczeniem 7 mies. aresztu pre+ 
wencyjnego“. 

I po co takiemu žona? 

Wsi sielska... spokojna... 

Czy to nie wszystko jedno, o co Petros 
neła Stołowiczowa miała proces z Wołode 
kiewiczem? Dość że zebrała swoich Świad- 
ków i pojechała do Jaszun „na sprawę”. Tej 
sprawy tak jak nie było, ale świadków ugo- 
ścić trzeba. Więc też pani Petronela kupiła 
jedną buteleczkę „z białą główką”, a drugą 
nieco pośledniejszą i zawartość tych butele- 
czek w pięć osób wypito. A potem to już 
kupiono 2 mniejsze buteleczki składkowe i 
wypiło je już tylko 3 osoby, bo p. Petronela 
odjechała. To zmniejszone liczebnie grono 
stanowili Michał Jackiewicz, Wincenty Wo- 
łodkiewicz (kuzyn pozwanego przez p. Pe- 
tronelę) i Jozef Ryn kiewicz. 

Po wypiciu drugiej porcji towarzystwo 
zapragnęło czemś zakąsić i udało się — do . 
„piwnej”, ale tam im odmówiono, wódki, 
więc nieco urażeni goście puścili się w, dro- 
gę do swej wsi. Niedaleko jednak uszli, al- 
bowiem w drodze Wołodkiewicz przypomniał 
sobie, że kiedyś syn Jackiewicza sołtys, coś 
mu tam sekwestrował, za co on przyrzekł 
mu teb skręcić. A'że zamiast soltysowi, 
skręci jego ojcu, czy to nie wszystko jedno? 
I nie wiele myśląc, jak wyrżnął kamieniem 
czy kijem w głowę starego Jačkiewicza raz 
i drugi, to ten zemdlony upadł na ziemię. 
Miał mu w tem zajęciu pomagać Rynkiewicz, 
— tak przynajmniej twierdzi Jackiewicz, 
który czuł ciosy z dwóch stron—ale ktoby tam 
wierzył człowiekowi z 6 dziurami w głowie, 
a w dodatku pijanemu i zemdlonemu! — 
dość, że Jackiewicz znalazł się w szpitalu 
w Białym Dworze, a nieco później Wołod-* 
kiewicz i Ryn kiewicz na ławie oskarżonych. 
— Świadkowie ustalili okóliczności zajścia 
w rezultacie Wołodkiewicz broniony przez 
adw. Nejmana uzyskał 2 lata domu poprawy, 
Rynkiewicz, którego bronił adw. Szeskin, 
wyszedł obronną ręką, a Jackiewicz, którego 
rzecznikiem był adw. Grądzki i który doma- 
gał się 2000 zł. odszkodowania uzyskał przy= 
znanie 1200 zł. powództwa cywilnego na 
załatanie dziur w nadwyrężonym budżecie 
domowym. BO 

STIKLAS 

cukrownictwu powažne szkody i straty, wla- 
dze szkolne postanowiły wezwać nauczycieli 
do wszczęcia akcji uświadamiającej ludność 
wiejską, o szkodliwości sacharyny, tak chęt- 
nie nabywanej na targach i u RY io 
korzyściach dła organizmu łudzkiego, pły- 
nących ze spożycia cukru i wyrobów cukro- 
wych. 

— Jeszcze w sprawie pomnika ś.p. Jó- 
zeia Montwiłła. Onegdaj w Magistracie od- 
było się posiedzenie Komisji Urbanistycznej 
pod przewodnictwem wiceprezydenta miasta 
p. W. Czyża. W liczbie spraw innych bę- 
dących na porządku dziennym  poruszoną 
została i sprawa wyboru placu pod budowę 
pomnika znanego działacza Ś.p. Józefa Mon- 
twiłła. W komisji brał też udział zaproszony 
przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika, 
P. L. Ostreyko, który w wyczerpującej for- 
mie dawał wyjaśnienia, co do projektu i spo- 
sobu budowy tej godnej uwagi pamiąte- 
ki @@ Wima. Po wszechstronnem roz- 
ważeniu i dłuższej dyskusji, Komisja przy- 
szła do wniosku, że najstosowniejszem miej- 
scem do wzniesienia pomnika mogą być: 
albo placyk u zbiegu ulicy Zawalnej i Tro- 
ckiej, albo trawnik przy kaplicy Suzinowskiej 
na skw. Franciszkańskim. W tej też płaszczy 
źnie uchwalono prosić Komitet Budowy aby 
porozumiał się z profesorem Bałzukiewiczem, 
który w najbliższym czasie ma sporządzić 
projekt pomnika, dostosowany do jednego z 
wymienionych placów i przedstawić takowy 
dla zatwierdzenia przez Komisję Urbanistycz- 
ną w celu otrzymania definitywnej zgody 
zarządu municypalnego. 

— Pomoc dla pogorzelców w Iwju. Gm. 
żydowska w Wilnie zważywszy ciężki stan 
materjalny mieszkańców spalonego miaste- 
czka Iwje postanowiła  wyasygnować na 
rzecz pomocy ofiar pożaru sumę jednego ty- 
siąca złotych. Taksamo wydział powiatowy 

w Święcianach przekazał p. staroście w Li- 
dzie 200 zł. na pomoc pogorzelcom. 

— Konierencja gminy z Rabinatem. O- 
negdaj odbyła się konferencja gminy żydow 
skiej z delegatami rabinatu wileńskiego zwo- 
łana w celu znalezenia modus vivendi w 
sprawie osoby naczelnego rabina. W konfe- 
rencji wzięli udzia: Kruk, Wygodzki, rabin 
rencji wzięli udział: Kruk. Wygodzki, rabin 
Ajges. Konferencja trwała 3 i pół godziny i 
pożądanych rezultatów nie dała mimo pro- 
pozycji gminy stworzenia przy rabinie Ru- 
ZE stanowiska kilku jego zastępców. 

oszukiwanie właścicieli spadku 1000 
dolarów. Dn. 23. 3, 1928 r. zmarł w Minnea- 
polis, Minnexta śp. Joseph j. Dannick, ró- 
wnież znany pod nazwiskiem J. Fisiński, po- 
chodzący z b. gubernji Łomżyńskiej, pozo- 
stawiając po sobie ubezpieczenie, wart. 1000 
dolarów, płatne na rzecz masy spadkowej po 
wyżej nazwanym zmarłym. 

Prawni spadkobiercy mają dostarczyć wy 

kody Ś0UBGF GAEY Sa RAPA NEJ 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
  

„WILNO SIĘ EUROPEIZUJE“. 
Tak się już jakoś przyjęło i w gazetach 

wiłeńskich i w rozmowach wilnian, że niech- 
no Magistrat jakąś, cokolwiek lepszą inowa- 
cję wprowadzi, zaraz słychać, zaraz piszą: 
„Wilno się zaczyna europeizowač“. 

Tak zupełnie jakgdyby miasto nasze by- 
ło jakimś Pacanowem, czy zgoła przysło- 
wiową, „Pipidówką”, jak gdyby każdy krok 
postępu w życiu Wilna był czemś nadzwy- 
czajnem, ergo normalnym miastą naszego 
stanem miał być stan jakiejś abnegacji, ja- 
kiegoś zaśniedziałego bałaganu. 

Stąd powiedzenie „Wilno  europeizuje 
się“ stało się dla mnie osobiście czemś w 
rodzaju „rugatielnowo stowa“ obražającego 
nasze miasto, a kto wie czy i nie nas, Wil- 
nian samych. 

Czy bowiem nie jest właściwem mó- 
wienie o europeizacji miasta, które posiada 
350 letni uniwersytet, które już sto lat temu 
jaśniało sławą swych uczonych, które sta- 
nowi stolicę kraju, co tyłu wielkich synów 
Ojczyźnie wydał? 

  

Znowu znalazł się powód dla wielu de 
egzaltacji na temat europeiskości Wilna. 
Oto z nastaniem upałów, -Magistrat urucho- 
mił hydrant. Dość wyjść w ciągu dnia na 
któryś z placów wileńskich, aby zobaczyć 
wielki samochód wypuszczający z pod mo- 
toru w bok dwa wielkie strumienie wody. 

Pięć minut wystarczy, aby polać cały 
Plac Katedralny. 

Pamiętam, z jaką zazdrością spogląda- 
łem jeszcze rok temu na podobną maszynę 
w Warszawie. Myślałem sobie wtedy: „Mój 
Boże, jakby się to zdało w Wilnu*, Anim 
się spostrzegł, że już i Wilno swój hydrant 
ma. Brawo, Magistrat! 

Ciekawym jest ten proces polewania 
ułic hydrantem; coraz to ktoś przystanie i 
popatrzy, bo ciekawie popatrzeć. » 

- To tak zupełnie, jakby ktoś na wysoką 
górę się wdrapawszy, obserwował promie- 
nie słoneczne na ziemi. „To kryją się: za 
chmury, to znowu wyglądają z za nich* 
najpierw cała wielka widzialna przestrzeń, 
jaśnieje od słońca, potem nadejdzie chmurka, 
robi się równiutko, jak uciął, pas ciemny, 
szybko ku nam, albo od nas biegnący. Ten 
sam efekt ma praca hydranta. - 
„. Jedzie sobie samochód z wielkim zbior- 

nikiem po. suchej, wypalonej przez słońce 
na. biało, ulicy. Jak puści strumień wody, 
ulica ciemnieje. I tak równiutko, jak wymie- 
rzył, coraz więcej i więcej ciemnego przy- 
bywa i przybywa, aż się cała.ulica ciemną 
stanie, a hydrant (Smok się nazywa) swo- 
je zrobiwszy, dalej jedzie. „Mik. 

. Przechadzka po kinie, ‹ 

„ Jedno z kin nadesłało nam ogłoszenie, 
żaopatrzone taką „uwagą*, które woleliśmy 
z dziąłu inseratowego przenieść tutaj do 
działu redakcyjnego. Sądzimy, że to kino 
będzie nam tylko wdzięczne. Dział redak- 
cyjny to przecież lepsze miejsce dla re- 
klamv. 

Ogłoszeniowa ta 
dosłownie: + sł 

, „Uwaga! Po raz pierwszy w Wiłnie w 
„kinie „Wanda* przeprowaczona będzie an- 
„kieta o kwestji wolnej miłości, każda 50 
„osoba biorąca udział w głosowaniu otrzy- 
„ma bezpłatny bilet wstępu”: 

Pozostaje do wyjaśnienia, czy ta „an- 
-kieta" przeprowadzona . będzie w czasach 
przerw, czy w czasie trwania seansów. Czy 
za światła, czy też przy świetle przyćmio- 
nem. S STA 

. Siedzieć w kinie i zajmować się wolną 
miłością...hmm wcale ponętne. Któż to jest 
właścicielem i współwłaścicielem tego po- 
mysłowego Kina? A może w tej interesu- 
jącej ankiecie weźmie też udział policja 
obyczajowa, a pan starosta grodzki dlą po- 
głębienia studjów właścicieli kina w tej 
dziedzinie samo kina zamknie. Szkoda by 

"„uwaga“ brzmi tak 

"było, ale zdarzyć się może. З 

„ TEATR LU0OWY | Gošcinne wy- 
Ludwisarska 4. stępy Zespołu 

Ryskiego Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego. 

Wtorek 28-go maja 
Proces Mary Dugan. — 

Sztuka _w _3-ch akt. Wejlera, | 

Środa 29-go maja 
Serenada Nocna 

Komedja w 4-ch akt. Logiela | 

2 Czwartek 30-go maja * 
przedstawienia 

0 godz. 1-ej p. p po cenach zniżo- 
nych od 50 gr. do 4 zł. Urwisko 
o godz. 8 m. 45 Panna z Fiołkami 
Komedja w 4-ch akt. T. Szczepkinej- 
Kupernik. 

Piątek 31-go maja 
Łatwy R 

Komedja w 4 akt. A. strowskiego. 

Bilety do nabycia codziennie do 
godz. 5-ej w. w księgarni „Lektor* 
(Mickiewicza 4) od godz. 6-ej wiecz. 
w kasie teatru. Bilety na przedsta- 
więnie popołudniowe do nabycia w 
kasie teatru od godz. ll-ej rano. 

  

    
ciąg z ksiąg ludności stałej, wykazuj ący ca- 
łokształt stosunków rodzinnych zmarłego, 
pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich 
spadkobierców, uprawniające do zastępowa- 
nia ich przez konsulat R.P, w Chicago w 
sądzie spadkowym, oraz protokularne zezna- 
nie co do liczby spadkobierców i miejsca 
ich zamieszkania. 

Dokumenty te po za zaświadczeniu Sądu 
Pokoju legalizacji wyższych instytucyj nie 

podlegają. aa 
Bliższych informacyj. w tej sprawie 0so- 

bom zainteresowanym udzieli Urząd Śledczy 
w Wilnie, 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Po- 
ciąg widmo". Dziś po raz ostatni w sezonie 
sztuka, dająca wiele wzruszeń i różnorod- - 
nych wrażeń „Pociąg-widmo*, która od 
dwu lat zyskała największe powodzenie i 
popularność, 

— „lch czworo”, Gabrjela Zapolska w 
swej sztuce „Ich czworo przędzie nici co- 
dziennego życia, które jednak w rękach ge- 
njalnej autorki nabierają cech prawdziwej 
sztuki, zaliczonej do arcydzieł literatury dra- 
matycznej. W naszym Teatrze „lch czworo” 
otrzymało staranną wystawę, zaznaczyć na- 
leży, że jedną z ról głównych odtwarza 
„cudowne dziecko* Jasia  Owczarkówna. 
Premjera jutro. 

— Występy Hanki Ordonówny. Wieczo- 
ry Hanki Ordonówny, wyznaczone na naj-



k 

bliższe piątek i sobotę, wzbudziły ogromne 
zainteresowanie. W oba te wieczory Teatr 
będzie przepełniony, a składać się one będą 
z zupełnie odmiennych programów, dających 
przegląd najlepszych i najbogatszych utwo- 
„rów w dorobku artystycznym uroczej i wy- 
soce utalentowanej artystki. Sekundować jej 
będzie Marjan Rentgen. 

— Występy świetnych artystów — Теа- 
trów Miejskich w Warszawie. Kierownictwo 
Teatru Polskiego, pragnąc urozmaicić letnie 
miesiące tym, którzy czas spędzają w Wil- 
nie, pozyskało najlepsze siły Teatrów Miej- 
skich, aby korzystając z urlopów, spędzili 
takowy choć część w Wilnie. Otóż w naj- 
bliższej sensacyjnej premjerze p. t. „Kokoty 
z towarzystwa", wystąpią Marja Majdrowi- 
czówna, najpiękniejsza i wysoce utalentowa- 
na artystka Teatru Narodowego, świetny re- 
zoner-bohater Antoni Różycki, mający w 
Warszawie największe powodzenie oraz za- 
szczytnie znany Wilnu z poprzednich wy- 
stępów Władysław Lenczewski. Artyści wy- 
stąpią w otoczeniu zespołu naszego teatru. 
Z udziałem tych świetnych artystów grana 
będzie, niestety, tylko jedna wyżej wymie- 
niona sztuka, 

— Wczoraj donosiliśmy o wieczorze ta- 
necznym zespołu Lidji Winogradzkiej, który 
odbędzie się dnia 2 czerwca o godz. 8.30 
wieczór w sali „Reduty* przygotowanym 
wielkim nakładem kosztów i pracy aby mógł 
stanowić prawdziwe święto wiosny i tańca. 
obecnie. donosimy, że p. Lidja. Winogrado 
wa „po. występach w [ilnie:  wyjeż- 
dża ze swoim zespołem zagranicę. Na tym 
wieczerze nie powinno nikogo zabraknąć 
Bilety <do nabycia w zo 

— Gościnne występy ryskiego rosyjskie- 
go teatru dramatycznego m Rae tudo. 
wym. Dziś premiera!  Odegraną zostanie 
„Proces Mary Dugan" w 3 aktach Wejlera. 

Bilety wcześniej nabywać można w księ- 
garni „Lektor" (Mickiewicza 4) do godz. 5 
zaś od godz. 6 wiecz w kasie teatru ludowe- 
go( ul. ludwisarska 4.) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Ofiary Koło wsi Sześniki wy- 

dobyto z Wilji zwłoki 8 letniego Jana Łow 
kisa który jak dowiedzieliśmy utonął przed 
paru dniami. Na ulicy Fabrycznej wyłowiono 
4 Wilji zwłoki nieznanego mężczyzny lat :- 
koło 30. Najprawdopodobniej samobójcy. 

Wczoraj zaś po południu zaalarmowano 
policję o nowych dwóch wypadkach uto- 
nięć dwóch nieznanych mężczyzn kąpiących 
się na Zwierzyńcu. Poszukiwania ciał to- 
pielców niedały rezultatów. 

za dobę. Za ubiegłą dobę 
zanotowano w Wilnie ogółem 100 wypad- 
ków. W tem kradzieży było 12, przekroczeń 
administracyjnych — 39 i zakłóceń spokoju 
i opilstw: 28. 

lepu Waulffa Lifszy- — Kradzieże. Ze 
ca (W.W. Świętych 17) skradziono tysiąc 
arkuszy tektury wartości 500 zł. 

Jerzemu Weberowi (Podgórna 1) wynie- 
Roe garderoby o zł.. 

lą gorącym uczynku kradzieży pieniędz. 
ze sklepu Aleksandry Szenblat ii 
ska.5) zatrzymano Mieczysława Cieślińskie- 
20 (-Р‹Ё]›!ашзіш 58.) 

, — Usiłowanie samobójstwa. Z powodu 
nieporozumienia z mężem usiłowała odebrać 
sobie życie przez wypicie sublimatu Zofja 
Królikowska (Połocka 70) Zatrutą ulokowa- 
no w: szpitalu św. Jakóba. 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 3 

  

przy ul. św. Mikołaja znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w. wieku około 2 tygodni. 

—Požar. Z niewyjaśnionych narazie przy 
czyn wybuchł pożar w posesji Nr. 34 przy 
ul. Obozowej. Ogień zniszczył wiązania da- 
chów na dwóch domach mieszkalnych. Stra- 
ty nieznaczne. 

— Policjant użył broni. Wczoraj w nocy 
w domu Nr. 90 przy ul. Raduńskiej kilku 
osobników usiłowało pobić kaprala z Paru- 
banku. Na pomoc napadniętemu pośpieszy! 
posterunkowy Il kom. P.P. Helman na wi- 
dok którego napastnicy porzucili swoją о- 
fiarę i zajęli niewłaściwe stanowisko wobec 
interwenjującego. Na żądanie udania się do 
komisarjatu awanturnicy rzucili się na po- 
licjanta chcąc go rozbroić. Wówczas post. 
Helman w obronie własnej użył broni białej 
raniąc bagnetem w policzek jednego z na- 
pastników Józefa Mieszkowskiego ze wsi Zaś 
cianek gm. rudomińskiej. Zajście zlikwidowa 
no aresztowaniem 2 winnych. Reszta ukry- 
ła się. 

— Zawalił się płot. W niedzielę po połu- 
dniu zawalił się płot okalający część posesji 
Nr. 4 przy ulicy W. Pohulanka właś5ciwie 
przez Dyrekcję Robót rubl. przeznaczony 
do rozbiórki. Idący w tym czasie ul. jeden z 
sędziów tut. sądu został poraniony kawał- 5 
kiem deski. 

— Dwaj robotnicy spadli z rusztowania. 
Wczoraj w p tołudnie podczas robót przy od- 
nawianiu dóntu Nr. 9 przy ul. Ad. Mickiewi- 
cza urwała się lina podtrzymująca rusztowa- 
nie. Wskutek czego dwaj robotnicy którzy 
upadli z wysokości drugiego piętra doznali 
poważnych pokaleczeń. Ułokowano ich w 
Szpitalu żydowskim. Są to: Mejer Kren (Kru 
E D i Mikołaj Simonowicz (Warszaw- 
ski 19). 

  

RADJO 

Wtorck dn. 28 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
1250—13.00: Transmisja z Poznania. Kom. 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 15.35 
16.00: Tr. Warszawy: Odczyt p. t. O za- 
wodzie artysty plastyka" —wygł. prof. Ta- 
deusz Marczewski. 16,40 17,00: Kurs alfa- 
betu Morse'adla krótkofalowców i amato- 
rów. 17,00 17,20: Odczytanie programu 
dzienńęgo, repertuar teatrów i kin i čhwil- 
ka litewska. 17.25 — 17.50: Transmisja z 
Katowic. Odczyt p. t. „Tryptyk historyczny 
na tle dziejów Sląska" wygl. p. Roman 
Sumowški. 17,55 — 18,30: Retransmisją z 
Paryża. 18,30 -18,55: Odczyt p. t. „Radjo a 
literatura* — wygłosi Witold Hulewicz. 
18,55—19,20 „Kronika z życia młodzieży*— 
wygł. Wróżka Dzieciolubka. 19,20 — '19,45; 
„Kącik dla Panów*—wygł. Karol Wyrwicz- 

dzień następny i komunikaty i sygnał czasu 
ź Warszawy. 20.00-20.15: Transmisja z Po- 
znania. Komtimikat Powszechnej | Wystawy 
Krajowej. 20,15 — 22,25: Tr. z Poznania 
Festiyał muzyki polskiej. Orkiestra Filhar- 
monji Warszawskiej pod dyr. „Grzegorza 
Fitelberga, Artur Rubinsztejn (fort). Tr. 
z Auli Uniwersytetu Poznańskiego. 22,25 - 
23,00: Tr. z W-wy: Komunikaty: P. A. T., 
policyjny, sportowy i inne, 23.00 — 24.00: 
„Spacer detektorowy po Europie" (Retrans- 
a Šiai zagranicznych z lokalu PAT. 

w je. 

Rejestr Handlowy | 
60 Rejestru pa Sądu 

о jące 
w dniu 22. III. 29 r. 

418. 1.|B. „Biuro 
W. Nowicki, spółka z, 
dzenie roszczeń do zarządów kolejowych i 
przewozowych. Siedziba w Wilnie, przy ul. Wielkiej 47. Spółka 
istnieje od 8 lutego 1929 roku. Kapitał zakładowy 8.000 złotych, 

na 200 udziałów po 40 złotych każdy, przyczem podzielony 40 
2.000 złotych wpłacono w gotowiźnie, 4.000 
oszacowanej koncesji na prowadzone przedsiębiorstwo i 2.000 
złotych w postaci specjalnych uzdolnień i kwalifikacyj udzia- 
łowca Leon a Daniuszewskiego. Zarząd spółki stanowią zam. 
w Wilnie: jan Galijewski — przy ul. Wiwulskiego 22 i Wła- 
dysław Nowicki — przy ul. Objazdowej 4. 

stkich instytucjach sądowych, administracyjnych i innych, jak 
w imieniu spółki plenipotencji oraz do występowania we wszy- Ė 

również wobec osób prywatnych upoważnieni są obaj zarządcy 
pod stemplem firmowym; weksle zaś, czeki 
nia, tranzakcje t umowy winny być podpisywane przez trzy 
msoby, a mianowicie przez obu zarządców i przez Saula Da- 
jona albo Fabjana Swiadoszcza również pod stemplem firmo- 
wym, natomiast pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju 
korespondencji i przekazów z poczt i telegrafów podpisuje 
jeden z zarządców pod stemplem firmy. Spółka z ograniczoną 

aktu, zeznanego przed Ja- 
ydziale Hipotecznym Sądu 

Okręgowego w Wilnie w dn. 8 lutego 1929 roku za Nr. 618 na 

odpowiedzialnością zawarta na moc 
nem Bupko, Notarjuszem przy 

czasokres dziesięcioletni. łicząc od dnia 8' 

w dniu 23. Ill. 1929 r. 
9826. 1. A. „Inż, Don Komaj* w Wilnie, 

sprzedaż maszyn i urządzenia techniczne. 
1927 roku, Właściciel inż, Don Komaj, zam. tamże. 

9827. I. A. „Michał Gordon* w Wilnie, uł. Filipska 15, urzą- 
dzenie elektryczne. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Gor- 
don Michał zam. tamże. 

9828. I. A. „Ksawery Gorzuchowski* w Wilnie „ul. Zamkowi 
9, kolektura Loterji Państwowej i pracownia jubilerska. Firma 4 
istnieje od 1900 roku. Właściciel Gorzuchowski Ksawery, zam. 
tamże. 

w Wilnie, ul. Wingry 25 
handel artykułami chemicznemi. Firma istnieje od 1928 roku. 

9829. I. A. „Fiszel Lewiński 

Właściciel Lewiński Fiszel zam. tamże. 

9830. I. A. „Mackićwicz Jan* w Gudohaju, gm. Polańskiej, 
powł Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Mackiewicz Jan, zam. tamże. 

9831. I. A. „PALSPIR - Mejera Percikowicza* w Wilnie, ul. 
Wielka '39, rozlewnia spirytusu drzewnego. 
1929 roku. Właściciel Percikowicz Mejer, zam. 
Wielka 18. 

9832. I. A. „Josel Swerdlin* w Duniłowiczach, pow Postaw- 

wpisy. 

„roszczeń przewozowych J. Gadieysi i 

w Wilnie wcią- 

*..Docho- 
innych zakładów 

  

złotych w postaci 

Do podpisywania 

i inne zobowiąza- 

kasową, 

  

lutego 1929 roku. 
311 — VI. 

ul. Bosaczkowa 5 
Firma istnieje od 

315—VI. 

316 — VI. 

317 — VI. 
Jan 

318 — VI. 

319 — VI. 

Firma istnieje od 
w Wilnie, ul. 
320 — VI. 

skim, skłep towarów blawatnych. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Swerdlin Joseł, zam. tamże. 

Dział A. 
w dniu 3. 4. 29 r. dodatkowy. b 

112. II. A. „Dom Handlowo - Przemysłowy — WSCHÓD- 

p(oL — Romuald Kędzierski i inż. Józef Kurowski — spółka 

ома“. 
Spółka została zlikwidowana i wykrešla 

Apo Ai E LAK a 
w dniu 9. III. 1929 r. 

fi 

19722. 1. A. „Melcer Icek* w Swirze, pow. Święciańskim 
bakalejno - gałanteryjny i wyrobów tytoniowych. Firma 

istnidje od 1920 roku. Właściciel Melcer Icek zam. tamże. 
skle 

— — 

9723. I. A. „Miadziolska Sonia'* w Święcianach, Rynek 7, 
Firma istnieje od 1918 roku. sklep) bakalejno - galanteryjny. 

Wlašciciel Miadziolska Sonia zam. tamże. 
  

9704. |. A. „Mogilnik Sonia“ w Widzach, 
sklep spożywczy i kolonialny. Firma istnieje 
Właściciel. Mogilnik Sonia, zam. tamże. 

9725. |. A. „Miller Fajtel* w Swirze, pow. Święciańskim, 
sklep kolonjałno - galanteryjny i zboża. Firma istnieje od 1888 
roku, Właściciel Miller Fajtel, zam. tamże. 

321 — VI. 

się z rejestru. 
312 — VI. 

322 — VI. 

323 — VI. 

"pow. Brasławskim 
od 1928 roku. 
"324 — VI. 

1382—11 
325 — VI. 38 

Wichrowski. 19,45 — 20,00: program na“ 

Wilno, 

    
Ponad 50,000 

SŁ owo 

  GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 maja 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dziś premjera! Sensacja dob; 
obecnej! Przebój sezonu „ŚWIAT NOCY” 

Dzielnica szału.i bogactw. Wałka_o serce 

„PICCADILLY*. Potężne arcydzieło mistrzowskiej 
realiz E. A. DUPONT'A. W roli głównej 

światowej sławy chinka ANNA-MAY-WONG. UWAGA! Głośny na cały świat taniec „DRESZCZ PICCADILLY*. 
mężczyzny. Tajemnicza zbrodnia. W' szale zawiedzionej miłości. 

gwiazdą 

  

  

  

  

  

    

  

  

       

  

  

  

Tranx. Sprz. Kupno Początek seansów_o godz. 4.30, 6, 8_i 10.15. 
Dolary 8,90 8,92 8,88 : p 

23.85, 24.12. 123,50, т - - - — Нч 
:::::Шняі sa 58 Pris 237,03 й гцз po raz pierwszy w Wilniel HARRY PEEL w swojej najnowszej, zaa estai i a wzi 

й A reacji Н en wspaniaty m w akt. 
Budapeszt _ 158,— 15590  155,— KINO „Piccadilly p. t. „Jego najniebezpieczniejsza przygoda obfituje w mnostwo niestycha- 

Holandja 358,66 35983 357,73 nie interesujących oc? których Harry Peel o mało nie przypłacił życiem. Szczyt sensacji. Jazda moto- 
Londyn 43,25, 43,36, 43,14,5 WIELKA 42. cyklem po schodach hotelowych. Partnerka Harry Peela jest najpiękniejsza Szwedka — WERENG VERA 

Nowy-York _ 80 892 8.86 SCHMITTERLOW. 
Paryż 34,85, 34.94, 34.76 BC . 

:"8;6 ] i a > RE skersai ao mentas film, osnuty na tle znanego dzieła rosyjskiego pisza T. Donio Kao Ža 
zwajcarja , , 66 4 * Potężny dramat w akt., tragedja białych niewolnic 

Stokholm 238,37 238,82 _ 237,62 „Wanda i PONIŻENI p. Ч „ZA GŁOSEM SERGA ilustrujący życie handłarzy żywym towarem w Polscej Wiedeń 125,25, 125.56, _ 124,94, Wielka 30. W rolach głównych: LILI ROMSKA, ZYGMUNT MODZELEWSKI i inni. 
Włochy 46,69, 40,82, 46.58, aš ii 

Gdańsk 17285 AUNNUZKRGZERUNENA ZZEGRRUKURAZNAASARSESESAE NAN ANZZÓN AD AN AN: i Berlin w obr. nieof. 212.40, 8 Skład F a bia t Od (674 a - ESY Ср СФ YYY" 8 sie SR e 

Papiery procentowe ||| on yna { Раженоеи _ E TEKST OBWIESZCZENIA,  żzisceiem ć sowę 
Pożyczka inw. 105— 104,50. Stabi- K D b w k я du wyjazdu. Punkt 

lizacyjna— 92,50. Premjowa dolarowa 75,50. s в ą ro S a. u Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział dobry; Antokolska 33, 
proc. konw. 67. 5 proc. kolejowa 59. д Wii Ni M Cywilny, obwieszcza, że na żądanie Króli- (Trynitarska). - 

10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. listy g iz ilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, ® kowskiego Henryka decyzją z dnia 8 marca . Ada: zastawne B. Gosp. Kraj. i B. Roln., obliga- B Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- @ r. 1020 postanowił: unieważnić: następująco т : 
cje B. Gosp. Kraj. 94. Te same_7 proc. g kis instrumentów tylko gwarantowanej R tytuły na okaziciela: 4 i pół proc. listy za- Poko 1 8825. 45 PRO - ао 0. > в akošci SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. E stawne Wileńskiego Banku Ziemskiego łą: 

proc. ziemskie dolarowe 94. 8 proc. p ° " see znie z należącemi do nich kuponami, mia- gi jęci. ickie- 
szawskie 66,25 66,— 66,25. НЕ Aaa a os a ndwjcie: 8 RSA Nr. 20082 na 500 By 8 serji OI MAE 

Akcje: ry M Nr. 39676 na 100U0 rb., 8 serji Nr. 39677 na . .. is, 
Bank Dyskontowy 126. Polski 168, 1000 rb., 8 serji Nr. 73152 na 1000 rb., * 

169. Zachodni 74. Špėlek Zarobkowych 8 serji Nr. 74543 na 1000 rb, 8 serji 2 Pokoje 
18,50. Firley 52,50. Nobel 20. Lilpop 30. F b A N L E > R 0 Z 8 A D A Nr. 74644 na 1000 rb, 8 serji Nr. 876484na go wynajęcia (lub Modrzejów 24,25. Ostrowiec 8350 Rudzki 1000 rb., 12 serji Nr. 132733 na 1000 rb, jeden). Wszelkie wy 
89. Starachowice 26.50 Borkowski 12,50. warzywne i kwiatowe w wielkim wyborze polecają 28 serji Nr. 177172 na 1000 rb, 30 serji gody, balkon, uźy- 

Zakład Nr. i na 500 rb. razem dziesieć = walność kuchni. Za- 
л akla y zastawnych na sumę dziewięć tysięcy rubli kretowa 15 m. 10. 

K > id l inalnych. al GIEEDA WILENSKA ogrodnicze e e r = nominainyc а и 

21 maja 1929 r. m < 
Czaki i wołać UL. SADOWA Nr. 8, UL. SŁOWACKIEGO Nr. 6 a aaa Ё LETNISKA 

Pa (dawn. Kaukaska) i PONCZOCHY CGUMOZE | comocumazsazam 
E Ceny umiarko Sprzedaż od 7 | wszęlkich gatunków l i | w iol. SKOR- New Jork 8,891/4 y umiarkowane. Sprzedaż od godz. 7 do 18. PASY BRZUSZNE Lelnigka BuciANY, 3 

— Wielki wybór pelargonii do balkonów — dla ciężarnych i 2-wa pokoje z Listy zastawne 

4 i pół proc. Wil, Banku Ziemsk. — .« 

  

  

  

WAKUJE 
«w Gminie Kobylnickiej posada za- 
stępcy sekretarza, wymaga się znajo: 

100 zł. — 528 — 525 g 

i 

mości buchałterji i rachunkowości 
gm., wykształcenie 4 'kl. szkoły a 

"średniej i praktyka. --° i 

i 

światowej sławy 
firmy 

Biuro 
techniczno-handlowe 

Już czas zamawiać 
II SUSZARNIE dla OWOCÓW, GRZYBÓW 
g JARZYN, ZIÓŁ LECZNICZYCH it. d. 

Wileńskie przedstawicielstwo: 

Wilno, Wielka 66, telefony 10 - 47 i 13—80, 
A. Kawenoki, Iniynier 

  

  

CJ 

8 
4 

  

KOMUNIKAT 

Z dniem 1 czerwca b. r. Zarząd Kasy Chorych m. 
wyborczych ubezpieczonych i pracodawców dla wyborów 
29 września 1929 r. : 

` О1а uniknięcia błę 

1) Nr legitymacji kasowej, 
2) Nazwisko i imię, 
3) Imiona rodziców, 

«Wilna 

dów w tych listach, skutkiem nieprawidłowych adresów, 
m. Wilna uprasza wszystkich ubezpieczonych. w wieku od 20. lat, "zmienili swoje miejsca zamieszkani i 

Zmiany adresów należy 
do Oddziału Ewidencji 

wieczór, lub też pisemnie, podając: 

osobiście, 
Ubezpieczonych — Dominikańska 15 w 

Zarządu Kasy Chorych 

m. Wilna. 
przystępuje do układania ścisłych lis 

do Rady ' Kasy, ® które odbędą sie w dniu 

Zarząd Kasy Chorych 
którzy w okresie ostatnich 2 — 3 lat 

ia, o niezwłoczne podanie Zarządowi „Kasy swych adresów obecnych. 
zgłaszać do dnia 10 czerwca b. r.: mając ze sobą legitymację 

godzinach od 8 rano do 8 

4) Rok urodzenia, 
5) Adres zamieszkania 

i 6) Pracodawcę wzęl. firmę, gdzie pracuje. 

Zawiadomienia pisemne można składać do skrzynek: w; tym celu umieszczonych w lokalach Kasy: 

1) Administracja Kasy — ul. Magdaleny 4, 
2) Ambulatorjum Centralne — ul. Dominikańska 15, 
4 8 Dentystyczne — ul. W. Pohulanka 18, 
4) Przychodnia — przy. ul. Kalwaryjskiej 29 . 

i 5) »  —  „ .„. Antokolskiej 62, 

dnia 27 maja 1929 r. | 

Gradowski. 

DYREKTOR: 

o mocy na haku pociągowym 

  

cią- 
gówek — CLETRAC— 
pracuje we wszyst- 

kich częściach 
świata. 

  

„CLETRAC” 

100... 

  

W powyższy sposób Zarząd Kasy Chorych m. Wilna chce ze swej strony uczynić wszystko, aby 
spisy wyborców były jaknajdokładniejsze i nie zawierały braków, ujawnionych przy poprzednich wyborach. 

Aleksander. Zasztow. 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: 

Ponierajcie ОВр 

   

Wszelkie wyroby gumowo chi- 
rurgiczne, czapki kąpielowe. 
Ogrzewacze gumowe. Stałe w 
większym wyborze w skł. apt. 

S. PRUŽANĄ 
Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482, 

| IT rybołówstwa wędki, zy 

8 
sznury, haczyki i t. p, 

|] Sklep materjałów 
piśmiennych J. Arkina 

mo ul. Wileńska 32. 8Z6!- 1 ggg 

MWAVAWE Gr. POPILSKI 
4 LEKARZE oczne, siai 
NMAVAYAB; 

od godz. ib so li od 
p.p. W.Pohulan- 

DOKTOR  ! 

róg Zawalnej 

D.ZEbDOUWIEZ | PAWIEZESECIE 

w.Z.P, 

{ 
chor. weneryczne, 

syfilis, | narządów | erze Danai į 
moczowych. od 9 o okE ce] 

- 1. od 5 8 wiecz. 

  

  

    

Elektroterapja 
(diaterinje). PE 

Kobieta-Lekarz | Ożyńska-Śmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Płombowanie i usuwa 
nia zębów hez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rtędnikom I uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
„5. Przyjmuje: od 

8—1 i od 4-7. 
Wydz. Zdr. Nr, 3 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-2 | оё 4—46, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 271. 

DOKTOR 

awryłkiewiczowa | 
poje od 11—-12 

od 5—6, Choroby 
skórne, leczenie wło- 

  

Lekarz-Dentysta 

Jadwiga  Plotrowska 

      

г rzeprowadziła się na 
łów operacje kosme: „| "ją giellońską Nr 10 
lekarska, Wilno, Wi- m5 4 Prim od 
leńska 33 m. 1. w zb 

W.Z.P. 17 maa 
zu "1 

Doxros „88 AND „L BINAGSNS Rana ms 
roby  weneryc:Di 

a ad й efska cą „ в Przyjmuje NKOGZOTKA Śmiałowska 
04 8 do Viod4 do 8 Graz Gabinet Kosme- 

man ŻYCZNY USUWA ZMAF* 
DOKTÓR szczki, piegi, wągry, 

BLUKO ICZ rzujki, wypadanie wło- 
1 Mickiewicza 46. 

Choroby weneryczne, "a 6. " 
sytilis i skėrnė. ! 124295 TA G A 

Od 9 83 — 6 M aaa ai ы 
(Telet. 921). - : 

—— Poszukuje 
się lokal z 6—8 du- 

Mr. 6. WOLFSOŃ ży:» pokoi pod inter- 
Wa moczo- nat ©1а chłopców. 

=. e ul. Oferty nadsyłać pod 
„ tel. 1067. adresem: Kalwaryjska 

—LLIS 6 m. 12. — 

Światowej sławy amerykań- 
skie ciągówki 

„CLETRAC' dla przemysłu irol- 

gąsienicowe 

nictwa wyrobu The Cleveland Trac- 
tor Co., Cleveland, Ohio U. S. A., mo- 

dele 1920 r., urzędowo wyprėbowane 
na uniwersytecie w Nebraska — tanie 

w kupnie i eksploatac 
stawicielstwo na Polskę i w. m. Gdańsk. 

GÓRNOŚLĄSKIE 
TOVARZYS1WO 
PRZEMYSLOWE 

Warszawa, Sewerynów 3, Telefony: 221-44, 2417-54, 241-66. skr. telegr. Getepe. 

PRZEDSTAWICIELE REJONOWI POSZUKIWANI. 

poleca przed- 

    

łupież, brodawki, Ки=, J: 

kuchnią i oddzielnem 
wejściem każde. Miej- 
scowość zdrowa, Su- 
cha i ładna. Rzeka, 
las sosaowy. Dojazd 
od stacji Landwaro- 
wą. Ceną przystępna. 
Bliższa wiadomość w 
biurze Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej 3 - Z 
codziennie od g. 9-tej 
rańo do 5-tej po poł. 

Szzz 0 | 

ą POSADY Ę 
Kwalifikowany 

SeRENACEA notarjalay 
poszukuje pracy, któ- 
rą utracił Žž powodu 
śmierci poprzedniego 
pracodawcy. Oferty 
do adm. „Słowa*. -I 

KUPKO I SPRZEDAŻ 
WAWAWAW 
Filodendron 

b. okazały (15 liści), 
agawy etc, do sprze- 
dania, uł. Mickiewi- 
cza 60 m. 5, od g. 3 
do 5 po poł. -© 

KAMIENICĘ "7 
frontową skanali- 
zowaną, dochodo- 
wą z dużym pla- 
cem sprzedamy 

natychmiast 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel. 

9-05. -0 

Pianina 
pierwszorzędnych“ fa- 
bryk sprzedaję na 
dogodnych warun- 
kach. Wynajem. W. 
Pohulanka 9—23. -2 

  

A R WE SEL WASZE NME 

B KOSMETYKA 8 ВВ ЕО СО WI 

РО сооаегицеь ‘к‹›птще… 
doskonali. odświeża, 
usuwa braki i skązy 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej _ „Cedib” 

p Hryniewiczowej. 
Trwałe przyciemniane: 
brwi. Wielka 18—9, 

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

a RÓŻNE 
Lekcje języka 
FRANCUSKIEGO" 
teorja i konwersacja 
osobom starszym i 

0 młodzieży uczącej się: 
Ul. Zarzeczną Nr 
Czytelnia „Dobri 
prasa”. = 
—- —— 

ZEGARMISTRZ 

A.RYDLEWSKI | 
WILNO. 

    CZEOWIECZEL 
W linjach Twych 
dłoni i twarzy 
masz ukryty Ho- 
roskop całego ży- 
cia. Dokłądnie od- |; 
czytać Twoją | 
przeszłość i 
przyszłość z tych. 
linji, dać najlepszą | 
radę, może słynny ' 
CHIROMANTA 
WASILEWSKI / 

Wilno, Wielką 3 
m. 10, od g. 9—10/ 
rano do g. 8 w. 
Ostatnie trzy dni 

| w Wilnie! __ —t   
    

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpawiedzialny Witokd Woydyłło. 
» 

“ 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23. 

r 

1


