
    

  
= rjały, obrazujące przygotowania do Powszechnej Wystawy Krajowej 
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Nabożeństwo žalobne za duszę 

"š. p. Jozefa Siewiorka 
Notarjusza w Wilnie, zmartego 2 paždziernika r. b. w To- 

runiu i tamże pochowanego, odbędzie się 8 października, w po- 

niedziałek, o godzinie 9-ej zrana w kościele Św. Jakóba, o czem 

powiadamia kolegów, przyjaciół i znajomych zmarłego. 

  

Wileński Oddział Zrzeszenia Notarjuszów i 
Pisarzów  Hipotecznych.   

NTSG YAD YZOOZDZZOYZDZZWYZBYZOYZOYDY2YYZ092DYA VA 

3 BACZNOŚĆ FI. PRZEMYSŁONCI, KUPCY | ZIEMANEJ 5 
„ILUSTROWANA KSIĄŻKA PAMIATKOWA PO t-ych TARGACH PÓŁNOCNYCH 

ukaże się w ostatnich dniach b. m. 

Na całość „llustrowanej Książki Pamiąt- 2 
kowej po I-ych Targach Północnych* złożą się: 

3 rzeczowe artykuly, omawiające stan gospodarczy Ziem Północno- 
= Wschodnich, znaczenie Pierwszych Targów Północnych oraz urzą- ' 
< dzonych przy nich Wystaw Rolaiczo-Przemysłowej i Regjonalnej, 

wywiady i autografy pionierów pracy kulturalno-gospodarczej Kraju, 
monografje wszystkich poważniejszych firm, in- 

= stytucyj i gospodarstw rolnych w kraju, wykaz 
kilkuset nagrodzonych wystawców, wreszcie mate- 

        

- w Poznaniu. 

„ilustrowana Książka Pamiątkowa 
< po I-ych Targach Pėlnocnych“ będzie: 
< pierwszą na szeroką skalę zakrojoną monografją gospodarczą Kra- 

ju, wydaną w estetycznej szacie bogato ilustrowanego albumu. 
Każdy działacz gospodarczy, przemysłowiec, kupiec i ziemianin winien znaleść w niej 

<< odzwierciedlenie swych dążeń i wysiłków obywatelskich. 
UWAGA: Zgłaszać się o wszelkie informacje do red. Bolesława Wita ŚWIĘCICKIE- 
= GO, b. kierownika Działu Propagandowo-Prasowego przy Komitecie       

! 
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i 
i 
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!     

Wykonawczym I Targów Północnych, Wystawy Rolniczo-Przemysłowej 
£ i Regjonalnej w Wilrie. 

ja Wilno, ul. Zawalna 1 m. 4, Telefon 12-95, 3026 ` 

NNNNNNINNNNNNNNNNNNNDRNRRNIRNNNNNINAS 

: i 

- w Wilnie. 
Wobec zorganizowania równoległego kursu pierwszego, Dyrekcja Instytutu w dalszym 

ciągu przyjmuje podania. Mogą wstępować osoby płci obojga po przedstawieniu 
świadectwa o ukończeniu 6 klas gimnazjum, lub innego równoznacznego. 

Instytut korzysta z praw uczelni państwowych 
Informacje i zapisy w sekretarjacie, ul. MICKIEWICZA 18, IV piętro. Telefon 14—14. 
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В ZAWIADOMIENIE. A 
В We WTOREK, 9-go października w nowoodrestaurowanym lokalu byłej 
В Restauracji Myśliwskiej przy ul. Mickiewicza 9, nastąpi OTWARCIE 

_ | 33 Zi o s ki $ 

Restauracji Ziemianskiej 
3320 Z powažaniem ZARZĄD. В 
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Wolne posady 
Dla kilku inteligentnych panów oraz pań. WIADOMOSCI FACHOWE NIEKONIECZNE 

° Warunek: debra prezencja, Oraz wymowa dobra. 

| POSADA STAŁA. 
Wysoka prowizja i ew. pensja. Praca obwodowa dla firmy wikpolskiej. 

Zgłoszenia tylko z dowodami osobistemi. 
W dniach 8 i 9 b. m. od=10 do 13 u kierownika. Bakszta 2/1 dawn. Hot. jo. 

E TUB KEL ISM 

Wybory do sejmu lotewskiego. 
RYGA, 6-X. (Pat). Wybory do sejmu łotewskiego tak na prowincji, jak w stolicy 

przechodzą spokojnie. 
Ożywienie na ulicach nieznaczne, aczkolwiek widocznem jest że dość duży procent 

ludności bierze udział w wyborach. 
Jak komunikują z biur wyborczych, do południa zostało oddanych w Rydze 

przeszło 15 tysięcy głosów. 

Przewidywane. wyniki wyborów 
„ RYGA, 6.X. (ATE), Pomimo silnej akcji ugrupowań komunistycznych wybory 

mają przebieg spokojny. Według powszechnie panujących poglądów wybory poważniejź 
Szych zmian Ww układzie sił w parlamencie nie przyniosą. W nowym sejmie stworzenie 
jakiejkolwiek większości będzie równie utrudnione, jak dotychczas. Jedynie w wypadku 
zdobycia kilka mandatów przez komunistów prawe skrzydło będzie mocniejsze. W każ- 
dym razie przeprowadzenie jakiejkolwiek koalicji rządowej bez udziału mniejszości na- 
rodowych będzie nadał niemożliwe. Mniejszości narodowe uzyskają prawdopodobnie 
około 15 mandatów na ogólną liczbę 100. Polacy uzyskają zapewne dwa mandaty, t. 
j. tyle, ile posiadali dotychczas. | 
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p. W. Stpiczyński w artykule p. t. 
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"NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY, 
” 

NP. 230 (1277) 

  

  
LUNA PARK 
Na fundusz Olimpijski 
— — _ już otwarty. 

Park rozrywkowy w Parku Żeligowskiego 
  

  
To niepowszednia atrakcja. 

    

Każdy Wilnianin i Wiinianka doznają 
tam niesamowitych emocyj i wrażeń. 

Czynny codziennie od g. 4 pp., w Święta od 2 pp. do g. 12 w nocy. 

3315 

    

Odgłosy oświadczeń Premjera Bartla. 
Wywiad z p. Premierem Bartlem, 

ogłoszony w numerze z dn. 4 bm. „Kurje- 

ra Wileńskiego" odbił się głośnem echem 
w całej niemal prasie polskiej. Wczorajsze. 
trzy pisma warszawskie zajmują się nim 

w artykułach wstępnych. 

Redaktor naczelny „Głosu Prawdy" 
„Głos 

premjera Bartla w sprawach ustrojowych" 
pisze o wywiadzie co następuje: 

„Jest to pierwsze wypowiedzenie się! 
miarodajnego przedstawiciela obozu rządo- 
wego w tej ważnej Sprawie i oczywiście, 
jak to łatwo zauważyć, nie ma ono nic 
wspólnego co do ducha i treści z bigosem 
sporządzonym przez redaktora socjalistycz- 
nege organu z luźnych notatek pewnego 
posła konserwatywnego, poczynionych na 
marginesie jednej z licznych narad przed” 

e. BB., nad sprawami konstytucyj- 
nemi. 

Trzeba przedewszystkiem podkreślić 
z całym naciskiem brak w oświadczeniu 
premjera jakichkolwiek zamysłów rewolu- 
cyjnych, dążności do burzenia istniejących 
zrębów demokratycznego ustroju Rzplitej i 
wystawiania na ich miejsce konstrukcji ne” 
watorskich. Nikt nie może powątpiewač, 

,że człowiek, który to oświadczenie uczynił, 
„jest w swej najgłębszej istocie demokratą 
szczerym, politykiem ostożnym, obywate- 
lem głęboko etycznym, — podchodzącym 
do zagadnień państwowych bez żadnych u- 
bocznych tendencji, a jedynie z pragnieniem 
przysłużenia się, w miarę swoich sił, po” 
żytkowi Narodu i Rzplitej. 

Myślą przewodnią prof. Bartla jest 
dążenie do naprawienia tego, co w ustroju 
naszym zostało przez samo życie napiętno- 
wanę jako zło, bez naruszania ogólnych 
przesłanek demokracji parlamentarnej, za- 
wartych w naszej konstytucji." 

Podając w dalszym ciągu część oświad- 
czeń p. premjera, w której wypowiada się 

on za rozszerzeniem uprawnień Prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz za zmniejszeniem 
„pola do nadużyć politycznych, dla oso- 

bistych lub grupowych spekulacyį“  przy 
obałaniu ministrów przeź parlament, redak- 

tor Stpiczyński podkreśla, iż . 

„ta część oświadczenia premjera wy- 
raża w zasadniczym konturze, w jakim jest 
uczyniona, przemyślenia i przekonanie 
ogromnego odłamu obozu rządowego, a 
może nawet całego obozu, poza chyba 
jednostkami, negującemi zasadniczo sen- 
sowność demokracji i republikanizmu”. 

Również oświadczenia p. premiera w 
kwestji tworzenia rządu uważa autor arty- 

kułu za „oddające tendencje ogólne”, oraz 
zaznacza, że to co prof. Bartel nazywa „sy- 

stemem kanclerskim* jest | 
„dążeniem do postawienia tamy  po- 

wrotnej fali obyczajów, gdy premier był 
figurantem i posługaczem panów ministrów 
od uzgadniania ich antagonizmów, —mini- 
strów, którzy nie poczuwali się do żadnej 
wzajemnej solidarności jako rząd, ani od* 
powiedzialności przed kimkolwiek bądź in 
nym, jak*przed swoją partją. Gdy się mó- | 
wi słowo — rząd, ma się na myśli ciało 
zorganizowane i solidąrne. Parlament me” 
że mie mieć zaufania do rządu i ten ostat- 
ni ustępuje. Lecz nikt nie potrafi dowieść, 
by—jak to się działo u nas—wystrzeliwa- 
nie z gabinetu przez parlament poszczegól- 
nych ministrów, było objawem zdrowych 
stosunków, oraz dowodem rozumu i gabi” 
netu ministrów, który na to pozwalai par- 
lamentu, który to czyni. 

Dzisiaj tak dalece odwykliśmy od tych 
stosunków, że wydają nam się być jakąś 
fantasmagorją. A jednak tak było i, jeśli 
nie zostaną stworzone normy prawne, unie- 
możliwiające powrót do tej przeszłości, 
może on nastąpić. To też słuszność uwag 
prof. Bartla, dotyczących tej kwestji, jest 
nieodparta“. 

Zwraćając następnie uwagę na nową 
1 oryginalną myśl P. Premjera „rozdziele 

nia dwóch spraw. | 
1) sprawozdania rządu z gospodarki 

w roku ubiegłym i dyskusji Sejmu nad 
tem sprawozdaniem i 2) debaty budžeto- 
węj — spraw dotychczas połączonych w 
dyskusji budżetowej”, 

zakaficza red. Stpiczyńskt swój arty- 
kuł następującemi słowami: 

„Reasumując,—przed przystąpieniem 
do szczegółowej analizy zagadnień, wysu- 
niętych 'w tem oświadczeniu, — należy 
stwierdzić, iż prof. Bartel zarysował plat- 
formę dyskusji ustrojowej, na której może 
nastąpić uzgodnienie poglądów większości 
posłów”. 

Również naczelny publicysta „Kuriera 
Porannego“ solidaryzuje się z poglądem P. 
Premiera Bartla na kwestję niedomagań 
parlamentaryzmu. 

„W bardzo interesujących uwagach p. 
premjera Bartla o sposobach leczenia współ- 
czesnego parlamentaryzmu zwraca przedew- 
szystkiem uwagę idea odciążenia dyskusji 
budżetowej od retrospektywnej krytyki po- 
litycznej działań rządowych i przeniesienia 
tej krytyki na specjalną dyskusję, dla któ- 
rej podstawą winno być sprawozdanie rzą- 
du z jego całorocznej działalności ogólnej. 
Skupienie dookoła uchwalania budżetu, a 
więc pracy zupełnie specjalnej, złączonej z 
samą istotą konieczności państwowych, 
szturmu politycznego opozycji przeciwko 
rządowi i uzależnianie głosowania nie od 
stanowiska posła, czy grupy posłów do o- 
gólnej konstrukcji budżetu czy jego posz- 
czególnych działów czy pozycyj, ale od po- 
litycznego stosunku tego posła czy tej gru- 
py do osób, zasiadających w rządzie, czyni 
budżet przedmiotem manewrów taktycznych, 
na których cierpią nieraz najpoważniejsze 
interesy państwa. 

W parlamencie takim, jaki się wytwa- 
rza z reguły przy zasadzie głosowania рго- 
porcjonalnego, a więc w parlamencie pstro- 
katym partyjnie — gdyby nawet przypuścić, 
że żaden z czynników partyjnych nie uwa- 
ża skarbu państwa za dojną krowę, obo- 
„wiązaną dostarczać mleka profitów—wyna- 
 lezienie takiego rządu, któryby zaspokajał 

; wszystkie nieraz zasadniczo Sprzeczne ży- 
iczenia choćby tylko polityczne grup, po- 
trzebnych dla sklejenia budżetowej więk- 
szości i jeszcze w dodatku swoim składem 
osobistym nie budził wśród tych grup ża- 

, dnej niechęci i nie urażał niczyjej ambicji 
czy próżności—jest czysto technicznem nie- 
podobieństwem. Ta kwadratura koła była 
w okresie przedmajowym u nas rozwiązy- 
wana przez kuluarowe konszachty, przez 
pakty lanckorońskie, przez dziwotwory koa” 
licyjne, martwe już w chwili swego poczęcia. 
Tworzenie rządów przez stronnictwa za- 
mieniało się w zażartą walkę o podział łu- 
pów: jak na tem wychodziło państwo i jak 
tragiczny był tego wszystkiego epilog, ni- 
komu przypominać nie trzeba. Po tych 
doświadczeniach, zgubnem dla państwa sza- 
leństwem byłaby wszelka próba powrotu 
do tych obmierzłych praktyk. 

Teza, podkreślona przez p. premiera | 
Bartla, że tworzenie rządu musi być bez- 
„względnym przywilejem zwierzchnika pań- 
stwa i zależeć jedynie od jego poglądu na 
najkorzystniejszy dla racji stanu dobór sze- 
fa rządu, który według swego uznania do- 
biera sobie współpracowników, z jakimi 
może i chce najskuteczniej: pracować, nie 
może już chyba po przedmajowych ante- 
cedencjach spotykać się ze sprzeciwem ża» 
duej państwowo myślącej rozwagi”. 

Autor artykułu stwierdza następnie, 

mówiąc o uwagach p. premiera w kwestji 
odpowiedzialności parlamentarnej rządu, że 
były tu poruszone tylko pojęcia zasadni- 
cze, bez wchodzenia w szczegóły, wypo- 
wiada jednak przypuszczenie, że 

„wniosek o apel do Prezydenta, aby 
rozstrzygnął konflikt pomiędzy rządem a 
Sejmem na rzecz Sejmu lub rządu, musi 
być szczegółowo umotywowany, zgłoszo- 
ny z ustaloną konstytucyjnie liczbą podpi- 
sów w terminie ściśle określonym przed 
wprowadzeniem wniosku na porządek dy- 
skusji i z zastrzeżeniem prawomocności u- 
chwały jedynie w razie zyskania przy gło- 
sowaniu ostatecznem kwalifikowanej liczby 
głosów. Według naszego poglądu, idea 
„„wyłuskiwania" poszczególnych ministrów 
powinna przytem zupełnie zniknąć z kon- 
stytucji, ponieważ sprzęciwia się pojęciu 
nieodzownej solidarności rządu w stósun- 
ku do Sejmu i zasadzie swobody premiera | 
w dobieraniu najbliższych współpracowni- 
ków, a także i dla tego, że sprzyja intry- 
gom osobistym orąz podstępnym planom. 
podkopywania rządu od wewnątrz, co już   próbowali czynić „machjawele“ sejmowi 
nawet w pomajowej erze“. |   

W sprawie ordynacji wyborczej jest 
autor artykułu zdania, że 

„wymaga ona jeszcze innych, daleko 
głębszych przekształceń. Naiwidoczpiejszą 
intercją premjera jednak było poruszenie 
па razie tych tylko koniecznych zmian w. 
ustroju, które powinnyby uchodzić za bez- 
sporne. Jestto metoda najsłuszniejsza, gdy 
się przystępuje do rozwiązywania zagad- 
nień tak ciężkich i skomplikowanych, jak 
te, przed któremi obecnie staje rząd i Sejm". 

Mniej zadawalnfają oświadczenia p. 
premjera Bartla „Gazetę Warszawską”, któ- 
ra zaznacza, iż nie podziela on, jak widać 

poglądu p. Bukowieckiego o całkowitej 

nieodpowiedzialności rządu przed parlamen- 

tem i w myść swoich marzeń „o większoś- 

ci programowej* (czytaj „lekkomyślnej*) 
doradza inne Środki naprawy: 

„Słuszna jest troska p. premiera o 
trwałość rządu, wydaje się jednak, że naj- 
skuteczniejszym sposobem _ złagodzenia 
wskazanej przez niego sprzeczności jest z 
jednej strony istnienie programowej więk- 
szości, której powstanie może ułatwić or- 
dynacja wyborcza, z drugiej zaś prawo 
Prezydenta do rozwiązania parlamentu i 
odwołania się do ostatniej instancji kont- 
rolnej, jaką jest naród”. 

Czyniąc wreszcie na podstawie słów 
premiera wnioski co do aktualnej sytuacji 

politycznej „Gazeta Warszawska” znacząco 
konkluduje.: 

„W lipcu przy zamknięciu sesji 
grzmialy pioruny, w październiku zakwitła 
różdżka oliwna. Atmosfera „współpracy* 
jest tworzona gorączkowo z różnych stron*. 

Sjonistyczny „Nasz Przegląd" wyraża . 

zadowolenie z samego faktu, że szef rządu 

„ma początku sezonu politycznego” wypo- 

wiedział swoje zdanie „w sprawie, która 

najbardziej niepokoi obecnie umysły w | 
Polsce", zarazem jednak treść wywiadu nie 

usuwa całkowicie owego „niepokoju“ pi- 
sma, chociaż go cokolwiek osłabia: 

„W każdym razie gdyby nawet pro- 
jekt p, Bartla przeszedł en bloc i wyczer- 
pał sobą wszystkie zamiary „reformowe*, 
to możnaby było westchnąć z ulgą, że z 
wielkiej chmury spadł mały deszcz. Tyle 
co do stosunku między Sejmem a Rzą- 
dem“. 

Stanowisko p. premjera W sprawie 
cenzusu wieku w ordynacji wyborczej u- 
waża „Nasz Przegląd" za „rzucenie ręka- 
wicy“ (I) P. P. S. oraz lewicowym partjom 
chlopskim,wreszcie dość smętnie konkluduje: 

„Tak czy owak na tle zmian ustro- 
jowych Rząd będzie miał twardy orzech do 
zgryzienia, a społeczeństwo będzie Świad- 
kiem ciekawej dyskusji a może i sensa- 
cyjnych czynów." 

Możemy tu od siebie zazaaczyć, że 
rząd zgryzł w ciągu ubiegłych 2 i pół lat | 
niejeden podobny, a może jeszcze trward- 
Szy orzech, a więc i z tym — mamy nie- 
płonną nadzieję — poradzi sobie. 

KSIEGARNIA : 
| Poleca podręczniki szkolne i uniwer- | 
| syteckie oraz wszelkie książki z róż- | 
| -_ mych dziedziń. | 

Nowości wydawnicze. 

Materjały piśmienne. 3314-1 

  

      
      
     

U. lniadow 
powrócił z urlopu i przyjmuje chorych w 
Poradni Polskiego Zrzeszenia Lękarzy Spe- 

  

cjalistów, ul. Garbarska 3 m. 17. Wtorek, 
środa i piątek od 4 do 5. p.p. 3321—0. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FO TOGRAF. 
Jagieliońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 2980
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Dzień polityczny. 
Dnia 30 września r. b. na uroczystem 

przyjęciu w poselstwie. polskiem w Buka- 
reszcie szef protokułu dyplomatycznego ru- 
muńskiego wręczył p. Marszałkowi Piłsud- 
skiemu łańcuch do orderu Karola (najwyż- 
sze odznaczenie w Rumunii), podpułkowni- 
kowi sztabu generalnego Beckowi odznaki 
Il-ej klasy orderu korony Rumunii (koma- 
dorja z gwiazdą), pułkownikowi dr. Woy- 
czyńskiemu i podpułkownikowi Wendzie 
krzyże komandorskie orderu korony rumuń 
skiej, wreszcie kapitanowi Sokołowskiemu 
krzyż oficerski orderu korony Rumuńskiej. 

Dnia 6 b. m. o godz. 7 wieczorem 

odbyła się u p. prezesa Rady Ministrów 

prof. Bartla konierencja, w której wzięli 

udział p. minister Spraw Wewnętrznych, 
mieister Skarbu, minister Rolnictwa, przed- 
stawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
naczelnik wydziału aprowizacyjnego Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych i szef sekre- 
tarjatu Komitetu Ekorzomicznego ministrów. 
Na konferencji tej omawiano sprawy apro* 
wizacyjne kraju, a w szczególności sprawę 
tworzenia dalszych rezerw zbożowych. 

* 

Dnia 6 b. m. między godz. 5 a 7 po 
południu odbyła się w Belwederze konie- 
rencia, w której wzięli udział p. prezes Ra- 
dy Ministrów prof. Bartel, p. minister Spraw 
Wojskowych Marszałek Piłsudski i p. mi- 
nister Skarbu. Na konferencji tej ustalono 
zasady budżetu Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych. z 

We wtorek o godz. 12 w. 30 w po- 

ładnie odbędzie się posiedzenie Rady Ga- 
binetowej, na którem rozpatrzony zostanie 
budżet państwowy na rok 1929/30. 

Dnia 8 b. m. p. minister reform rol- 
nych, prof. Staniewicz, wyjeżdża do Kroto- 
szyna (woj. Poznańskie) w celu wzięcia u- 
działu w uroczystości poświęcenia kilku 
nowowybudowanych i zaopatrzonych we 
wszelkie zabudowania gospodarskie parcel. 

Dobra krotoszyńskie znajdują się w 
komisowej parcelacji Banku Rolnego, któ- 
ry wyznaczone parcele zabudowuje. Po po- 
święceniu, nowe parcele będą sprzedane w 
drodze przetargu. W uroczystości poświę- 
cenia wezmą również udział przedstawicie- 
le naczelnych władz Państwowego Banku 
Rolnego. я 

Od kilkufdni pojawiają się w codzien- 
nych pismach wiadomości o rzekomym spo- 
rze kolejowym między Polską a Łotwą. Mi- 
nisterstwo Komunikacji wyjaśnia, iż chodzi 
tu jedynie o rozstrzygnięcie kwestji, czy 
nowe międzynarodowe kelejowe konwencje 
berneńskie o przewozie towarów i osób 
obowiązujące w Polsce od 1.X 1928 roku 
mają być stosowane od tego terminu także 
w komunikacji między kolejami Łotwy i 
Polski. 

Wątpliwość ta zaś powstała dlatego, 
że komunikacja kolejowa [między Polską a 
Łotwą odbywa się narazie na zasadzie pro- 
wizorycznej umowy z roku 1923 i to nie 
w bezpośredni, lecz w t. zw. sposób łama- 
ny, t. j. z dokumentami przewozowemi od 
stacji Zemgale. Zdaniem Ministerstwa Ko- 
munikacji spodziewać się naležy pomyślne- 
go załatwienia sprawy w czasie najbliższym. 

KU R J E R 

Dzień siódmego paździer. w Wiedniu. 
Wiedeń zabezpieczył się przed demonstracjami. 

WIEDEŃ, 6.X. (Pat) Przygotowania wojskowe celem utrzymania porządku w 
Wiener Neustadt i okolicy zostały ukończone. 

Wedle doniesień dzienników zostały zakwaterowane w Wiener Neustadt przeszło 
8 tysięcy żołnierzy różnych rodzajów broni. 

Wieczorem odbyła się w Wiener Newstadt przed ministrem spraw wojskowych 
defilada oddziałów wojskowych przy dźwiękach marsza Radeckiego. 
zarządziła dziś ostre pogotowie. Z Salzburgu donoszą, że policja tamtejsza skonfisko- 
wała w związku zawodowym kolejarzy 12 karabiny Manlichera. 

WIEDEŃ, 6:X. (Pat). (Godz. 22). W Wienier Neustadt panuje zupełny spokój. 
Oddziały wojska i żandarmerji obsadziły po południu iinję demarkacyjną i ważniejsze 
punkty miasta. Na domach powiewają chorągwie o różnych barwach. Dziś po połud- 
niu i wieczorem nadeszły pociągi specjalne z oddziałi Schutzbundu i 
Schutbund zamówił 22 pociągi specjalne, Heimwchrów obliczają na 20 tysięcy osób. 

Faszyści włoscy zaoflarowali swą pomoc Seiplowi. 
WIEDEŃ, 6-X. (Pat). Radykalny socjalistyczny „Abend” podał wczoraj wieczo- 

rem wiadomość, jakoby tutejszy poseł włoski odwiedził trzykrotnie kanclerza Seipla, 
ofiarowując mu pomoc faszystów włoskich na dzień 7 października. Tutejsze poselstwo 
oświadcza, że cała ta wiadomość pozbawiona jest wszelkiej podstawy. 

Niezwykły i sensacyjny wypadek. 
BERLIN, 6 X. (Pat.) W radjo berlińskiem wydarzył się dziś niezwykły i sensa: 

--raterodjrale eil, 
Grupa Regjonalna B, B. W. R. 

a klęska nieurodzaju na Wileń- 
szczyźnie. 

Zgodnie z uchwałami, powziętemi na 
ostatniem posiedzeniu Grupy Regjonalnej 

B. B. z daia 4 b m. w sprawie okazania 

pomocy terenom Wileńszczyzny, dotknię- 

tym klęską nieurodzaju, prezes Grupy pos. 
Jan Piłsudski odbył konferencje z p. Wo- 

jewodą Wileńskim, prezesem Izby Skarbo- 

wej i dyr. Banku Rolnego. 

Urząd wojewódzki zajęty jest pilnem 
badaniem rozmiarów kleski, która dotkli- 
wie dała się we znaki zwłaszcza północnej 

części Wileńszczyzny, i czyni energiczne 

zabiegi w celu skutecznego zaradzenia złu. 

W związku z państwowym planem aprowi- 

zacyjnym p. Wojewoda zapewnił sobie mo- 

żność dostatecznej aprowizacji Wilna, a po 

wyjaśnieniu potrzeb badanych obecnie po- 

wiatów będzie dążył do odpowiedniego za- 

opatrzenia prowincji. 

Bank Rolny koficzy lustrację terenów 

klęskowych, poczem niezwłocznie przystą- 

pi do udzielania niezbędnej pomocy kredy- 
towej. Kredyty na zakup paszy trešciwej 

dla bydła będą wydawane na warunkach 

ulgowych wyłączne organizacjom rolniczym 
dla podziału wśród poszkodowanych i to 

w formie akredytyw na frachty. Pozatem 
Bank otworzył kredyt w wysokości 400.000 
zł., który może być wydatnie powiększony, 
na zachowanie i przetrzymanie inwentarza 

hodowlanego w okręgach, gdzie z braku 
paszy i ogólnego nleurodzaju rolnicy by- 

liby zmuszeni wyzbywać się cennych nie- 

raz okazów dla opędzenia innych potrzeb. 
Do opinjowania w sprawach tej pomocy 

będą powołane organizacje spółdzielcze. 

О1а zapobieżenia zbyt wielkiemu spadkowi 

cen na bydło będą mogły być przyznane 

kredyty specjalne niektórym instytucjom 

spółdzielczym (np. Rzeżnia spółdzielcza w 
Wołkowysku), przy zachowaniu niezbęd- 

nych w takich razach gwarancyj. 

Sprawa odroczenia spłat kredytów 
różnego rodzaju oraz odroczenia zaległych 

wzgl. bieżących podatków podlega kompe- 

tencji Ministerstwa Skarbu i wymaga bliż- 

szego opracowania. Spodziewać się należy, 

iż interwencja prezesa pos. Piłsudskiego 
spotka się z przychylnem stanowiskiem 

władz centralnych w Warszawie, dokąd u- 

daje się p. poseł w niedzielę, dnia 7-go 

b. m. ы 
Jednocześnie Sekretarjat B. B. W. R. 

w Wilnie opracowuje w porozumieniu z 

władzami wojewódzkiemi szczegółowy pro- 

jekt zastosowania ulg podatkowych dla te- 

renów nieurodzajnych. 
  

Silne lotnictwo to polęga państwa! 

WILENSK I 

cyjny wypadek. 

berlińskie wysyła po niego auto. 
Gdy redaktor Schwarz siadł w auto, 

agitacyjną przeciwko budowie pancernika. 

budowie pancernika. 

ności, albowiem bezpośrednio po odczycie 
teatralnego. 

wzywającej do popierania komunistycznego 

Posiedzenie Sekcji Kulturalno-Oś- 
wiatowej Woj. Komitetu Regjo- 

nalnego, 
W dniu 5 bm. o godz. 19 w wielkiej 

sali Urzędu Wojewódzkiego odbyło się w 

obecności p. wojewody Raczkiewicza po- 
siedzenie Sekcji Kulturalno-Oświatowej Wo- 
jewódzkiego Komitetu Regjonalaego pod 
przewodnictwem p. kuratora Pogorzelskie- 

go. Na posiedzeniu tem przyjęto regula- 

min obrad Sekcji oraz powierzono tym- 
czasowe przewodnictwo podsekcji oświaty 

i wychowania fizycznego, P, kuratorowi Ро- 

gorzelskiemu, Następnie omówłono szereg 

spraw dotyczących prac Sekci! Oświatowej, 

między innemi sprawę budowy schroniska 

krajoznawczego w Trokach oraz keniecz- 
ności udogodnienia komunikacji do tej 
miejscowości, co zebrani uznali za sprawę 
b. ważną dla rozwoju ruchu turystycznego, 

postanowiając w celu zrealizowania tej 

myśli zwrócić się do Wojewóddzkiej Ko- 
misji Turystycznej. Poruszona również   została kwestja uznania czasopisma „Zród- 

Policja wiedeńska 

Heimwehry, 

Na godz. 7 m. 30 wieczorem wyznaczony był odczyt redaktora „Vorwartsu* Wolf- 
ganga Schwarza, jako, pierwszy z cyklu odczytów O zagadnieniu zabezpieczenia pokoju 

, światowego. Przed odczytem dano znać redaktorowi Schwarzowi telefonicznie, że radjo 

które po niego zajechało znałazł w niem 
dwóch ludzi, którzy steroryzowali go rewolwerami, wywiezli z Berlina i pozostawili na 
mało uczęszczanej drodze. W tymże czasie na radjostacji nadawczej zgłosił się jakiś 
osobnik, który przedstawił się za redaktora Schwarza i wygłosił do mikrofonu mowę 

Okazało się, że redaktor Schwarz wykradziony został przez komunistów, którzy 
wysłali na jego miejsce jednego ze swych mówców, ażeby przy pomocy radja prze- 
prowadzić propagandę za rozpoczętą przez komunistów akcję plebiscytową przeciwko 

Incydent dzisiejszy do tej pory nie jest znany jeszcze szerszym kołom publicz- 
rozpoczęła się transmisja przedstawienia 

Radjosłuchacze byli zdumieni, że miast zapowiedzianego odczytu redaktora socja- 
listycznego musieli wysłuchać namiętnej mowy propagandowej przeciwko socjalizmowi 

wniosku o plebiscycie. 

tetu Regionalnego. Odpowiedni wniosek 
pryedstawiony zostanie plenum Wojewódz- 

kiego Komitetu. W dyskusji na temat po- 

ruszonych spraw zabierali głos p. wojewo- 

da Raczkiewicz, prof. Limanowski, poseł 

Okulicz, prof. Ehrenkreutz i inni. 

  

Ртоге Narjawitów w Płocku, 
Piętnasty dzień rozpraw. 

Na wstępie rozprawy stanął przed sądem 
świadek Marjan Piechociński, duchowny kościoła 
narodowego. Zeznaje, iż w Warszawie córka puł- 
kownika W. P. Halina Syrokomska oświadczyła 
mu, że proces ten jest stworzony sztucznie, więk- 
szość świadków oskarżenia została przekupiona, 
że Osinówna otrzymała 300 złotych od Zaremb- 
skiego, które nawet pokazywała. Zeznania te po- 
twierdził ks. Bucholc, proboszcz parafji Marjawic- 
kiej w Warszawie, który był przy rozmowie z Sy- 
rokomską. 

Nzstąpiła konfronta:ja ks. Piechocińskiego 
z ks. Pągowskim. Stwierdzono, że klasztor marja- 
wicki otrzymał podczas wojny światowej od Sta- 
rokatolików w Utrechcie 2 tys. guldenów, co było 
przedstawione przez ks. Pągowskiego, jako sub- 
wencja z Niemiec w kwocie 25 tys. 

Sąd zarządził tajnność obrad podczas ze- 
ła Mocy* za organ Wojewódzkiego Komi: | znań zakonnicy Czeregi. 

Nr. 230 (1271) 

U nerwowo chorych i cierpiących psy= 
chicznie, łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka „Franciszka- Józefa" przyczynia się do do- 
brego trawienie, daje im spokojny, wolny od cięż- 
kich myśli sen. Doświadczenia słynnych neurolo- 
gów wykazały, że używanie wody Franciszka- 
Józefa jest nieodzownie wskazane, nawet w naj- 
cięższych wypadkach cierpień mózgowych i mle- 
cza pacierzowego. Żądać w aptekach i drogerjach. 

Wieści z kraju. 
Napad rabunkowy na majątek. 

Nocy onegdajszej na majątek Rozwa- 
dow w gminie markiewickiej powiatu wo- 
łożyńskiego dokonano napadu rabunkowe- 
go. Podczas snu domowników do mieszka- 
nia wpadło 4 zamaskowanych i uzbrojo- 
nych baadytów, którzy po sterroryzowaniu 
przerażonych mieszkańców majątku powią- 
zali ich i przystąpiii do rabunku. Przetrzą- 
sając cały dom znalezli 1400 złotych i zna- 
cznej wartości garderotę, którą załadowali 
na fury zaprzężone w dworskie konie i 
zbiegli w okoliczne lasy. Pościg niedał re- 
zultatu. 

"Wypadek „zmartwychwstania pod Lidą. 
Ciekawy wypadek „zmartwychwstania* zda- 

rzył się onegdaj pod Lidą. We wsi Popielnice pod- 
czas budowy domu spadł z dachu kloc drzewa, 
który przygniótł 30 letniego Jana Ławrynowicza* 
Przygnieciony nie dawał żadnych znaków życia i 

miejscowy felczer stwierdził zgon. W tym czasie 
do izby, gdzie leżał zmarły, weszła cyganka, któ- 
ra przystąpiwszy do zmarłego poczęła go czemś 
nacierać, a następnie wlała w usta jakieś krople. 
„Zmarły” nagle „ożył*; robiąc wrażenie całkiem 
przytomnego. Po kilku jednak godzinach począł 
tracić przytomność i zmarł, W międzyczasie cy- 
ganka gdzieś się ulotniła, tak, że nie zdołano jej 
odszukać. Wypadek ten wywołał oczywiście wśród 
okolicznych włościan wielkie wrażenie. 

Ze swej strony zaznaczamy, że najpraw- 
dopodobniej cyganka zauważywszy, że Ławryno- 
wicz jeszcze żyje, zastrzyknęła mu morfiny co 
przez kiika godzin podtrzymywało go przy Życiu. 

Włościanie niezauważyli naturalnie tych za- 

biegów i twierdzą, że cyganka „czaruje”. 

Śmierielae porażenie prądem elektrycznym. 
Wczoraj w dzień w Nowo-Wilejce zda- 

rzył się straszny wypadek. Podczas robót 
nad naprawą linji elektryczaej dostał się na 
wysoki słup robotnik elektrowni kolejowej, 
20 letni Stefan Stankiewicz zamieszkały 
stale w Landwarowie. Podczas pracy na 
słupie Stankiewicz z niewyjaśnionych na 
razie przyczyn został porażony tak silnym 
prądem, że śmierć nastąpiła natychmiast i 
ciało nieszczęsiiwej ofiary obowiązku spa- 
dło bezwładne na bruk ulicy. 

Samobójstwo pomocnika pisarza gminnego. 
Wczorajszej nocy wystrzałem z re- 

wolweru pozbawił się życia pomocnik pi- 
sarza gminnego w Krasnem Stefan OIl- 
szewski. 

Przyczyny samobójstwa nieznane. 
= a. osierocił żonę i dwoje 
zieci. 

Mężczyzna 2 przegzlością 
z Conrad Vejdtem 

wkrótce w kinie „HELIOS*. _3338 

  

  

        

O Napoleonie I. 
(Zawsze i ciągle). 

Zdawałoby się, że dużą bibljotekę 
można ułożyć z tego wszystkiego, co od 
lat stu kilkudziesięciu napisano ©  najpo- 
tężniejszym człowieku, jakiego zna historja 
nowożytna, i o nąjiantastyczniejszej karje- 
rze jego życia. 

Ale zawsze i ciągle można jeszcze 
coś odnaleść o nim zawsze i ciągle kusi auto" 

rów temat, tysiące razy opracowany. Jeśli 
nie treść, w której już trudno coś dodać, 
to forma ujęcia w pewen styl przedmiotu, 
ugrupowanie zdarzeń, oto wciąż zajmujące 
ćwiczenia dą historyków. Opisano stokroć 
najszczegółowiej jego życie; prywatne, pu- 
bliczne, jako prawodawcy. 

Jego konstytucje, które narzucał 
podbitym krajom do dziś są przedmiotem 
zdumienia dla prawników, jako militarysty, 
wojskowość całego Śwlata uczy się jego 
planów, jako polityka, dyplomaci z uwagą 
wmyślają się w zręczność jego włoskiej 
przewrotności, jako panującego, kogóź nie 
oszałamia jego bajkowy przepych, jako 
rewolucjonisty, któryż spiskowiec nie bie- 
rzę go za przykład gienjalnie wykonanych 
zamachów stanu! Któraż kobieta nie widzi 
w nima najszaleńszego kochanka, mającego 
czas pomiędzy zdobywaniem tronówi państw, 
kochać do obłędu, najpokorniej i najde- 
spotyczniej kolejno i jednocześnie JÓzefinę, 
Marję-Ludwikę i Marję Walewską. Najdziw- 
nięjszy człowiek, mieszczący w sobie stu 
potężnych ludzi i umiejący, co sie nawet 
nie zawsze genjuszom udaje, a co mu było 
kapitalną pomocą w wykonaniu tytanicz- 
nych planów, ujarzmić, popchnąć i kiero- 
wzć ludźmi, których umiał wybrać i wy- 
różnić z tysięcy i wesprzeć swą  gienial- 
ność ich bohaterstwem, oddaniem się, cno- 
tą i siłą. Bóg wojny, pod którego stopa- 
mi trzęsła się lat kilkanaście Europa, ma- 
sakrowana jego okrótnemi dłońmi, rabo- 
wane, kopana żołnierskim butem, upoka- 
rzana, rzucana sobie pod nogi, budowana 
i niszczone, wysączona z krwi i ludzi, dy- 
зхаса nadziejami i pogrążona w rozpaczy, 
pełna kalek, wdów i sierot, wybuchów u- 
bóstwienia i przekleństw... aż... pociągnął 
ge ku sobie mroźny, dziki Wschód i mar- 

twą swą bielą jak całunem zaciągnął całą 
tę epiczną, purpurową fanfarę. 

Historja opowiedziana tysiąc razy. 
Dzieje Napoleonidów... tragiczna, bo tea 
fundator państw i dynastyj, żadnej nie u- 
trwalił, komiczna, bo ta rodzina Korsykań* 
skich szlachciurów rwała i szarpała skar- 
bce i trony jak przekupki targujące w ich 
rodzinnem Ajaccio, kłócące się o jarzywy. 

Ostatnio ukazała się o tych dziejach 
książka Emila Ludwiga, Napoleon, w tłu* 
maczeniu Staffa, z dużą werwą literacką 
pisane duże dwa tomy; największy nacisk 
położony jest na psychologję Bonapartego, 
w którą autor stara się wżyć i rozwija 
przed oczami czytelnika jej dziwne zawi- 
łości i sprzeczności, chodzi mu o wewną* 
trzną stronę Napoleona, o jego uczucia. 

Zwięźle i malowniczo ujęte są cieka- 
we, najmniej znane dzieje pierwszych am- 
bicyj Korsykanina: zdobycia i unierależ- 
nienia od Francji rodzinnej wyspy, intrygi 
i przewroty, załamania się i wynikłe fatal- 
ne warunki finansowe Napoleona. Dużo 
przecierpiał ten tytan: żył w nędzy, poże- 
rany ambicją, odrzucany, nielubiany oficer 
artylerji Bonapartć. A po małżeństwie z ubós- 
twianą Józefiną, ileż się męczył gdy go 
zdradzała jawnie i z bezwstydem, łączącym: 
w sobie cynizm amcien rógime'u z rozwią- 

ią rewolucji. 
Jakże niezwykłą, niepodobną do in- 

nych wojen jest wyprawa do Egiptul z ar- 
mją uczonych, lingwistów, narzędziami i 
bibljoteką, jakże straszny pochód do Syrii 
i rozkaz otrucia zadżumionych, i odwaga 
w ae ich. 

ak szybko i prosto dzieje się przew- 
rót 18 Brumaire i stopniowe ara wyż- 
Sze, cO raz eine wstępowanie na 
wyżyny, aż do momentu, gdy зрго- 
wadziwszy rozkazem papieża na koro- 
nację, by dokonać jej jak dynaści kilka- 
wieczni, sam wkłada sobie i klęczącej żo- 
nie koronę na głowę... Wśród tych tryum- 
fów, tego dymu prochu i chwały, tych or- 
łów przelatujących zwycięsko Europę, wiel- 
ki człowiek żarty jest najpotworniejszym 
upokorzeniem! Syna! Następcy tronul dn. 
który wszystko łamie, nie ma siły ode- 
pchnąć Józefinę, wiarołomną, starą, roz- 
rzutną do szaleństwa! Ale wreszcie decy-   duje się nagle, z rozpaczą w sercu, mimo, 
że oczekuje od słodkiej Walewskiej dziecka, 

żeni się piorunująco szybko z głupiątkiem 
Habsburskiem i z rozkoszą żołdaka, z pa- 
sją starzejącego się południowca, posiada 
na noclegu w Cumpiegnie tę 18 letnią cór- 
kę Cezarów, na której spotkanie wyjechał 
t wlazł do jej karety mokry od deszczu i 
zabłocony po uszy. Tryumf urodzin syna 
z Walewskiej, potęguje tysiąckrotnie uro- 
dzenie króla rzymskiego, późniejszego tra- 
gicznego księcia Reichstagu. Wtedy to za- 
wołał w duszy to, co określił tak cudow- 
nie Wictor Hugo w wierszu o tem zdarze- 
niu. „Przyszłość, Przyszłość do mnie na- 
leży*! A tam w zimnych lodach Rosji czai- 
ła się potęga, która go miała zmiażdżyć. 
Ale on, kołysząc synka, marzy swe mło- 
dzieńcze marzenie zdobycia Wschodu! Indji 
droga Alexandra wielkiego i cios Anglji, 
jedynie nie tkniętej jego żelazną dłonią, 
jedynej antagonistki Francji. ° 

Wyprawa na Rosję to już zmierzch 
Boga“. Jaka po raz pierwszy w życiu 
chwiejność, niechęć do posiiwania się dalej, 
do bitew, pragnienie układów! Trzy listy 
Napoleona do cesarza Aleksandra w tym 
czasie, to coś, czego przedtem i potem nie 
było. Może zmienia jego charakter rodzin- 
na choroba wątroby nurtuująca organizm, 
może zmęczenie, może ojcostwo, może... 

bezcelowość tej wojny, o której Polakom i 
Litwinom wmawiał, że dla oswobodzenia 
ich krajów ją prowadzil 

Jednak podtrzymuje go ciągle, już nie 

tyle gienjalna bystrość, co temperament po- 

łudniowca, z całą blagą korzykańskiego 

awanturnika; wciąż wmawia w koło, że klę- 

ska nie jest ostateczna, że armja (I?) skon- 

centruje się koło Wilna, że winni są Pola- 
cy, bo mu nie dali posiłków i żywności, 

zapominając, z niewdzięcznością despoty, 

że gdyby nie ułani eskortujący jego Sanie 
i dziesiątkowani przez mróz, wilcy Jub ko- 
zacy zrobiliby z mim koniec. Postój w 
Warszawie w hotelu Angielskim jest potwor- 

ną tragikomedją, cesarskie „słońce Auster- 

litzu* blednie i zachodzi; pędzi dalej z nie- 

odstępnemi towarzyszami Daru i Caulain- 
court' em. (W drodze w Śniegach, chce na- 
gle zajechać do Walewic, do zamku Marie. 
ledwie go od tej fantazji wstrzymują..). 
Szczerby i pęknięcia zarysowują się na tym 
gienjalnym mózgu. Przychodzi rozpaczliwa,   

najzaufansi, nawet rodzina, obsypana do- 
brodziejstwami. Tylko Józef Poniatowski z 
obcych, wierzy do ostatka, tak jak w Fon- 
tainebleau, wierną jest Walewska, siedząca 
całą noc w przedpokoju i odchodząca z ni- 
czem.. matka jego pierworodnego synal... 

A potem wśród przekleństw ludu, prze- 
brany, zdezorjentowany jedzie na Elbę. Tam 
rządzi „jakby nigdy nic”, miota się i go- 
spodaruje, a w ciszy gotuje spisek, naiwnie 
czeka na żonę i syna, a zamiast nich Wa- 
lewska z małym napoleonistą się zjawia, 
ma dwa dni, dwie noce... ostatnie. 

Sto dni... nagły wyjazd, tyumfalny po- 
chód, gwardje przechodzą ku niemu, w Pa- 
ryżu wszyscy zdrajcy, zdradza ją ponownie 
i szeregi się tworzą na nowo. Bo teraz nie 
o zdobycze, ale o los Francji chodzi. Fran- 
cji z Napoleonem nie zniesie koalicja. Wa- 
terloo i fatalne zbiegi okoliczności. Napo- 
leon wraca do Paryża i jeszcze walczy o 
utrzymanie się na tronie, ale już to jest 
koniec. Zdany na łaskę i niełaskę Angjji, 
na ponurej wyspie św. Heleny kończy swój 
nadludzki żywot w drobnostkowych zaję- | 
ciach, w bólach choroby, opuszczony, w 
biedzie prawie. Książka Ludwiga daje 
syntezę momentów psychicznych  Napa- 
leonana tle wypadków, podkreśla  dxi- 
wne, fantastyczne sprzeczności tego charakte- 
ru, drobiazgowego analizuje jego pobudki, 
uczucia i właściwości. Zwiężle i dość malowni- 

czo zebrał te dzieje olbrzymie w dwóch du- 
żych tomach ozdobionych potretami Napo- 
leona chronologicznie ułożonemi. Prócz 
tego wspomnienia o cesarzu, mamy no- 
wość iście sensacyjną: dokładne streszcze- 
nie rozmów, raczej monologów, jakie sła- 
wny z gadulstwa Napoleon, toczył nieprzer- 
wanie przez dni 14, od 2 grudnia 1812 r. 
do 14.X1 wieczór jadąc swą „sypialnią“ po- | N. 
śród 28” stopniowych mrozów Litwy, apo- 
tem po błotach Niemiec. Towarzyszyli mu: 
w karetce Caulaincourt Duroe Monton 
br. Loban w świcie, a konno, wy- 
probowanej wierności hr. Wąsowicz, nie- 
wolnik Rustan, i dwóch koniuszych, Amo- 
din i Fagalde. Pierwszy z nich, zsuwając 
się hezwładny z siodła pod Paryżem, ma 
jeszcze tyle siły, że staje na nogi, by ceSa- 
rzowi portjerę otworzyć, gdy wysiada w 
Tuilerjachi A nawet w zamkniętej karecie,   potworna w swym ogromie bitwa narodów 

pod Lipskiem, zdradza kto może, nawet 

  

owinięci w potrójne futra od stóp do głów, 

stygają z zimnal.. Cesarz oczywiście m 
wygody, jakie tylko można zdobyć i pod- 
trzymuje swe siły snem, do którego miał 
specjalne zdolności, mógł spać o k żdej 
porze i na zawołanie. Ale Caulaincourt 
musi się zająć wielu szezegółami podróży, 
wozi rozkazy naprzód kupuje futra w Wil- 
nie, ze szpadą w ręku wydostaje w Niem- 
czech konie i t. p. a na postojach i prze- 
przęgach pisze wszystko, co mu Cesarz 
przez długie godziny sam na sam mówi. 
O wszystkiem. O wojnach, narodach, kon- 
stytucjach, o teatrze i Kościołach, przekli- 
na Pradta i Bassano, że nie potrafili wię- 
cej wycisnąć z Polski i Litwy. Nic, nie wi- 
dać z tych rozmów najmniejszego poczu- 
cia sprawiediiwości w stosunku do nas. Za 
wygłodzone i obdarte Ks. Warszawskie, za 
zrujnowaną Litwę, za 62 tysiące żołnierzy 
naszych, które szły w awangardzie naprzód 
a osłamiały tyły uchodzącej armji м сё- 
wrocie... aż wróciło tylko 18 tys. za wy- 
sługiwanie się z zaparciem się siebie, du- 
my, ambicji Księcia Poniatowskiego, Dą- 
browskiego, Kniaziewlcza i innych, za to 
wszystko, zo. uwielbianie bez granic i bez 
pewności, cóż mówi Napoleon o Polakach? 

„Nie mają jedności, wiecznie się kłó- 
cą, na tronie mógłby być Polak, zaraz by 
go zazdrość magnatów zgubiła, oni mają 
tyle zachcianeki Sami nie bardzo wiedzą 
czego chcą i t. p.*. 

Oto zapłata za wysługiwanie się ob- 
cym, choćby w najczystszej intencji rato- 
wania Ojczyzny. Czytanie tych dziejów i 
porównywanie ich ze współczesną historją 
dużo niesie nauki... i napełnia szczęściem, 
że to poza nami, 

Rękopis tych arcyciekawych rozmów, 
będących jakby politycznym testamentem 
apoleona, pozostawał w rodzinie Caula- 

incourt'ów, nie pozwalano na drukowanie. 
Dopiero teraz, wnuczki adjutanta wielkiego 
cesarza, zgodziły się, a wszystkie trzy mia- 
ły u siebie w archiwach kopię dzieła dziad- 
ka, na szczęście, gdyż jeden z rękopisów 
zniszczony został w czasie wojny. Teraz 
więc, Revue deux Mondes drukuje te 
dzieje w jeszcze jednej odmianie, wydoby- 
wając jeszcze jedno Światło z olśniewają- 
cej, a zarazem ponurej postaci „boga 
wojny“. 

Her. Romer.   Cesarz i Caulaiqcourt mają wrażenie,że za- 
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"Ni. 230 (1277) 

KRONIKA. 
Dziś: N. M. P. Różańcowej. 
Jutro: Brygidy Wd. 

Wschód słończ—g. 5 m. 18 
Zachód а g. 17 m. 00 

KOŠCIELNA, 

— 100-lecie seminarjum prawosławnego. 
Jak się dowiadujemy w połowie października r. 
b. przypada 100-lecie istnienia w Wilnie Prawo- 
sławnego Duchownego Seminarjum. Stulecie ma 
być obchodzone w Wilnie z niezwykłą uroczy- 

  

  

stością. ` 
; duż obecnie wśród prawosławnej ludności 
"czynione są starania o zorganizowanie obchodu, 
w którym również weźmie udział arcybiskup pra- 
wosławny Teodozjusz. : 

— Sprawa oddania Białorusinom cerkwi 
Piatnickiej. Jak się dowiadujemy sprawa oddania 
Białorusinom, którzy złożyli w tej sprawie spe- 
cjalną prośbę, cerkwi Piatnickiej w Wilnie, nie 
została rozstrzygnięta. 

Wileński prawosławny Konsystorz gostano- 
wił odroczyć rozpatrzenie sprawy © oddaniu cer- 
kwi Białorusinom do czasu powrotu z Warszawy 
arcybiskupa Teodozjusza. 

URZĘDOWA. 
— Rezerwa zbożowa w Wilnie. Wczoraj w 

Urzędzie Wojewódzkiem odbyła się konferencja 
powołanych czynników w sprawie zaprowizowa- 
nia miasta. Na konferencii tej, której przewodni- 
czył naczelnik Wydziału Samorządowego Urzędu 
Wojewódzkiego, obecni byli między innemi sta- 
rosta grodzki p. Iszora Oraz z ramienia Magistra- 
tu ławnik Łokucjewski. Obecni na konferencji 
przedstawiciele maista zostali powizdomieni, iż 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych via Bank Rol- 
ny zgodziło się udzielić kredytu w formie po- 
życzki na zakup 40 wagonów zboża, które trzy- 
mane będzie przez miasto, jako rezerwa na wy- 
padek nieuzasądnionej spekulacji cen zboża. 

— Przyjazd do Wilaa wyciecki szkolnej. W 
pierwszej połowie października w celach krajo- 
znawczych przybywa do Wilna wycięczka młodzie- 
ży szkolnej z Łodzi. 

— Wybory nowego ławnika. Z powodu 
choroby szefa Wydziału Nieruchomości i Ziemi 
Miejskiej ławnika p. Grzegorza Abramowicza sta- 
ła się aktualna sprawa wyboru nowego ławniks. 
W sprawie tej w najbliższy poniedziałek o godz. 

" 8 wiecz. w gabinecie prezydenta miasta odbędzie 
się posiedzenie radnych z listy Nr 8 (Żydowskie- 
go Bloku Narodowego), na którem wysunięty zo- 
stanie nowy kandydat na miejsce p. Abramowi- 
cza. Zaakceptowanie nowoobranego ławnika na- 
stąpi prawdopodobnie już na najbliższym posie- 
dzeniu Rady Miejskiej — we czwartek 11 bm. 

— Sprawa Banku Komunalnego. Jak już 
podawaliśmy w swoim czasie, w łonie Magistratu 
powstał projekt założenia w Wilnie banku komu- 
nalnego. W związku z powyższem w najbliższy 
wtorek odbędzie się w lokalu Magistratu m. Wil- 
na posiedzenie miejskiej Komisji Prawuej, na 
którem zaopinjowany zostanie statut nowego 
banku, poczem wpłynie on pod obrady Rady 
Miejskiej celem definitywnego zaakceptowania. 

— Posiedzenie Komisji Finansowej. We 
wtorek 9 b. m. w lokalu Magistratu odbędzie się 
posiedzenie miejskiej Komisji Finansowej. Na po- 
rządku dziennym: 1) przeniesienie kredytów z 
jednych działów budżetu 1928/29 r. do innych, 2) 
sprawa subwencji dla szkolnictwa żydowskiego, 
3) sprawa zryczałtowania podatku widowiskowego 
od kinematografu kolejowego „Ognisko. 

— Budowa „Ośrodka Zdrowia”. Jak się 
dowiadujemy, Magistrat m. Wilna opracowuje o- 
becnie projekt budowy specjalnego gmachu, któ- 
regoby cel sprowadzał się do propagowania kul- 
tury zdrowia. Potrzeba tego rodzaju domu — o-. 
środka zdrowia szczególaie u nas w Wilnie jest 
bardzo znaczna i dlatego inicjatywę Magistratu 
powitać należy z całem uznaniem. : 

W chwili obecnej wszczęte zostały już sta- 
rania O uzyskanie potrzebnych na ten cel kredy- 
tów. Miejsce i czas rozpoczęcia robót nie zostały 
jeszcze ściśle ustalone i uzależnione są od wyni- 
ku prowadzonych petraktacij. 

Podkreślić należy, iż budowę „Ośrodka 
Zdrowia* w Wilnie żywo zainteresował się znany 
filantrop i miljoner amerykański Rockffeler, który 
przyrzekł udzielić miastu subwencji w sumie 
15 tys. dolarów na urządzenie tego domu podług 

ostatnich wymogów techniki. Celem szczegółowe- 
go i dokładnego zaznajomienia z  działalaością 
„ośrodków zdrowia'' zagranicą, z ramienia Ma- 

dostosowanego dla tego celu kursu — powróci do 
Wilna i najprawdopodobniej obejmie osobiście 
kierownictwo wileńskiego domu „Ośrodka Zdro- 
wia“. 

— Osma rocznica odzyskenia Wilna. W 
dniu 9 b. m. jako w 8 rocznicę odzyskania Wilna 
przez generała Żeligowskiego odbędzie się w ka- 
tedrze o godz. 9 m. 30 uroczyste nabożeńswo, 
które celebrować będzie Ks. arcybiskup metropo- 
lita Jałbrzykowski. Kazanie wygłosi ks. biskug 
Michalkiewicz. 

| WOJSKOWA. 

— Dodatkowa komisja poborowa. We 
środę 17 b. m. w lokalu przy uł. Bazyljańskiej 2 
odbędzie się dodatkowa komisja poborowa dla 
wszystkich tych mężczyzn stale zamieszkałych na 
terenia m. Wilna, którzy z jakiechkciwiekbądź 
powodów we właściwym czasie nle stawili się na 
komisję przeglądową. 

Z UNIWERSYTETU. 
  

— Inauguracja roku akademickiego 1928/29. | 
W czwartek, dnia 1l-go października r. b. odbę- 
dzie się uroczyste otwarcie roku akademickiego 
1928/29. Uroczystość rozpocznie mszą Św. w 
Kościele św. Jana o godz. 1l-ej rano, po mszy 
św. O godz. 12-ej odbędzie się w Auli Kolumno- 
wej Inauguracja, na którą złożą się: 

1) Sprawozdanie b. Rektora dr-a Stanisław a 
Pigonia za rok akad. 1927/28, 

2) Przemówienie J. M. Rektora ks. d-ra 
Czesława Falkowskiego,   
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3) Wykład Inauguracyjny na temat: „Prob- 
lem młodości św. Franciszka z Asyżu”, wygłosi 
J. M. Rektor ks. dr. Czesław Falkowski. | 

Uprasza się o punktualnie przybycie do 
Auli, gdyż ze wzgledu na to, że uroczystość |na- 
ugracji będzie transmitowaną przez radjo, 0 godz, 
12-ej min. 10. Aula będzie zamkniąta i osób 
spóźnionych wpuszczać się bezwarunkowo nie bę- 
dzie. Wstę» do Auli tylko za zaproszeniami, 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzamin z języka polskiego dla nau- 
czycieli. Zgodnie z pozporządzeniem Ministerstwa 
WR i OP. z dn. 18.XI. 1925, ogłoszonem w Dzie- 
niku Urz. Min. WR i OP. Nr 20 ex 1925 poz. 217, 
Kuratorjum O. S. Wil. organizuje egzamin z 
języka polskiego dla nauczycieli, 
którzy nie ukończyli polskiej szkoły średniej o- 
gólnokształcącej a pragną uzyskać dyplom na na- 

j nauczyciela szkół średnich ogólno-kształcących. 
‚ Egzamin rozpocznie się dnia 15 paZ- 

dziernika 1928 o godzinie 9 w Kuratorjum 
O. S. Wil. (pokój Nr 16 na parterze). 

Kandydaci winni wnieść w teiminie do dnia 
14 października 1928 podanie do Kuratorjum O. 
S. Wil., dołączając: 1) życiorys, 2) metrykę uro» 
dzenia, 3) dowód obywatelstwa polskiego, 4) fo- 
tografję uwierzytelnioną, 5) pismo Ministerswa 
WR iOP., uzależniające uznanie kwalifikacyj kan- 
dydata, wząlędnie wydanie mu dyplomu nauczy- 
cielskiego od zdania egzaminu z jęz. polskiego i 
9) taksę egzaminacyjną w wysokości 20 złp. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

_ — Strajk na bocznicach trwa. Sytuacja 
strajkowa na bocznicy „kiartwiga* nie uległa w 
dniu wczorajszym zmianie. Dyrekcja niechce 
ustąpić z warunku zwolnieniu z pracy robotnikow, 
którzy wywołali strajk. Nowozsangażowani ro- 
botnicy uważając zapewne żądania strajkujących 
za szłuszne nie przystąpili do pracy. 

RÓŻNE. 

— Po zgonie Ś. p. prof. Noskowskiego. W 
odpowiedzi na depeszę kondolencyjną wysłaną 
przez p. wojewodę Raczkiewicza z powodu zgonu 
Ś. p. prof. Stanisława Noakowskiego, Rektora Po- 
łitechniki Warszawskiej nzdesłał pismo z wyraza- 
mi serdecznego podziękowania. 

‚ — — Pokaz gazowy. Dziś w niedzielę 7 paź- 
dziernika b. r. pomiędzy godziną 12.30 a 14 odbę- 
dzie się na placach Katedralnym, przed kościołem 
św. Piotra i Pawła oraz w rejonie Zielonego Mo- 
stu pokaz gazowy zorganizowany przez Komitet 
Wojewódzki Wileński L. O.P.P. przy współudziale 
wojska. 

Pokaz ma na celu zademonstrowanie ataku 
i obrony gazowej, sposobu użycia masek i zacho- 
wywania się w falach gazowych. 

— Nowi prawnicy. W sesji jesiennej roku 
akademickiego 1927/28 ukończyły Wydział Prawny 
U. S. B. i uzyskały dyplomy ze stopniem magi- 
strów praw następujące osoby: 

Andrełłowicz Jan, Bojaruniec Longin, Bu- 

  

  

gistratu m. Wilna wyjechał już do Ameryki d-r , czyńskiaWitold, From Kazimierz, Gliński Bolesław, 
Wasilewski, który] po przesłuchaniu specjalnie Karbowski Eugenjusz, Kobusiewicz Wacław, Kohn 
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w kinie „HELIOS“. 3339 
Dla młodzieży dozwolone. Począt. o 3 30 
L TT PV 

Pinkus, Montwiłł Teodor, Nowacki Jan, Oren- 
szteja Mojżesz, Powiskier Adolf, Stalewski Wa- 
cław, Szczerbicki Teodozjusz, Stempelberg Zyg- 
munt, Zapolski-Downar Władysław. 

— Przedstawiciel „Le Temps* w Wilnie. 
W dniu 7 października przybywa do Wiina kore- 
spondent warszawski „Le Temps* p. Monfort. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Uroczystości Pol. Czerwonego Krzyża. 

Dnia 7 października w kościele św. Jana o godz. 
10 m. 30 J. Exelencia ks. biskup Bandurski od- 
prawi Mszę św., następnie wygłosi okolicznościo- 
we przemówienie do zebranej młodzieży i doko- 
na na dziedzińcu U. S. B. poświęcenia sztandaru 
Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Zebrana Młodzież z muzyką i poświęconym sztan- 
darem przedefiluje na ulicy Zamkowej przed wła- 
dzami, wojskowymi, cywilnymi przyjezdnymi wła- 

| dzami z Warszawy, jak również zaproszonymi 
gośćmi. 

W dniu 8 października o godzinie S pop. 
w Szpitalu Wojskowym na Antokolu w Sali Wy- 
kładowej Kliniki Ocznej odbędzie się uroczysty 
akt rozdania świadectw wszystkim tym osobom, 
które w roku bieżącym ukończyły teoretyczne i 
praktyczne kursa sióstr rezerwy Polskiego Czer- 
wonego Krzyża. 

Tego samego dnia o godz. 7 wieczór w lo- 
kalu przy ul. Zawalnej Nr. 1 odbędzie się uroczy- 
ste posiedzenie Zarządu Wileńskiego Okręgu P. 
C. K. w obecności delegatów z Warszawy, zapro- 
szonych władz cywilnych i wojskowych, oraz 
przedstawicieli społeczeństwa. se 

— Konwent Polonia i Filistrzy komunikują 
niniejszym, iż obchód stulecia Konwentu odbędzie 
się w dniu 12, 13 i 14-ym października r. b. w 
Wilnie. 

Informacyj wszelkich udziela Konwent (ul. 
Królewska 7) codziennie między 6 a 8 wieczorem. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś popołudniu komedja J. Szaniaw- 
skiego — „Ptak”. Postać studenta kreuje J. Oser- 
wa. Początek punktualnie o godz. 4-ej. 

Bilety po cenach zniżonych, t. j. od 3 zł. 
do 20 gr. wcześniej do nabycia w biurze „Orbis*— 
a od godz. 2-ej w kasie teatru. : | 

Wieczorem „Wesele na Kurpiach* w wy- 
konaniu zespołu Teatru Regjonalnego. Dyrekcja 
Teatru Regjonalnego chcąc uprzystępnić młodzie- 
ży szkolnej ujrzenie tego niezwykle ciekawego 
i pouczającego widowiska — daje w poniedziałek 
popołudniu 2 specjalne przedstawienia szkolne po 
cenach zniżonych. Początek tych przedstawień o 
godz. 2.30 i 5 popol. н 

W poniedziałek wieczorem о godz. 8-€į — 
„Wesele na Kurpiach“ — paraz ostatni. 

Zapowiedź reduty. 

Żespół Reduty rozpoczął intensywne prace 
przygotowawcze do wystawienia dramatu G. Za- 
polskiej p. t. „Tamten“. 

Postać Korniłowa — odtworzy znakomity 
artysta teatru Polskiego w Wąrszawie — Kazi- 
mierz Junosza-Stępowski. > 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 
— „Hokus-Pokus w teatrze Polskim. Dziš 

o godz. 8 m. 30 wiecz. groteska duńskich auto- 
rów — Hirschfelda i Francka „Fokus. Pokus*. 

— Dzisiejsze popołudniówki w Teatrze 
Polskim. Dziś o godz. 3 popoł. sensacyjna sztuka 
Ridleya „Pociąg-Widmo* po raz 33-i. Ceny zni- 
żone. 

— Dziś o godz. 5-ej popoł. lekka komedja 
Quinsona i Miranda „Prawo Pocałunku*, 

— Najbliższe premjery w Teatrze Polskim. 
Zespół Teatru Polskiego jest zajęty obecnie przy- 
gotowaniem trzech premjer, a mianowicie: „Je- 
sienne skrzypce* — Surguczewa, które pójść ma- 
ją w najbliższy piątek, „Stary Kawaler" — Korze- 
niowskiego, którą to świetną komedję Teatr przy- 
gotowuje jako premjerę dla młodzieży szkolnej 
i inteligencji pracującej, oraz krotochwilę Moncey'a 
„Pan naczelnik... To ja”. 

Radjo. 
PROGRAM STAČJI WILENSKIA), 

Fala 435 mtr. 
NIEDZIELA, dn. 7 paždziernieka 1928 r. 
10.15—11.45: Transmisja mabożeństwa z 

Katedry Poznańskiej. 11.55—12.10: Transmisja z   

  

  

  

  

Najtrwalsze — najelegantsze — Ryskie 

(KALOSZE i ŚNIEGOWCE 
DRAT* „KWA 
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QUADRAT 
JAKOŚĆ GWARANTOWANĄ. 

SKŁAD 
Fabryczny 

WILNO, Niemiecka 28, 

> 

"
W
O
J
E
P
I
U
 
M
A
J
O
J
Z
 

WI
YĄ
JS
TĄ
 

"1 
8Z

61
 

SI
UJ
IM
 
M 

SI
ME
JS
AĄ
Ą 

EU
 
au
oz
po
lS
eu
 

Ar
 

-B
js
Oz
 
nq

oJ
Am

 
Sf
o0
eB
2]
3 

| 9
04
E|
 
Łz

sz
Am

 
[E

u 
87

 

M. ZŁATIN 
telef. 13-21. 

3332 

Przy 

  

Telefon: Bielsko 2043. 

  

  
  

do wynajęcia. Reperacja I 

strojenie. UI. Mickiewicza | [gnacego 5 m. 6. 
24—9. Estko. 3152 | OGDWGPNGONGONWGE 

Pianina Pokój umeblowany 
do wynajęcia. 

    

Państw. Szkole Technicznej 
Holendernia Nr. 12. | 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela 
Sekretarjat T-wa Kursów Technicznych 

godz 5—7 (gmach Szkoły Technicznej). 3312-2 

90000000 0000000060600 

polskie Tow. Akumulatorowe 
Spółka akcyjna 

BIAŁA koło BIELSKA 

Adres telegr.: Akumulatory Bielsko. 

Przedstawiciel: 

Michał GIRDA Wilno, Szopena 8, 

0000000000600000060060 
; :уаупут organem įest 

  

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzew- 
nej w Polsce. PRENUMERUJCIE! OGŁASZAJCIE 

SIĘ! Kwartalnie zł. 12. Nr Nr okazowe gratis. 

  

Trzyletnie KU RSY| KUPIĘ 
Techniczno-Chemiczne 

zostaną uruchomione z dn. 15 b. m. używane 

adresem: 

Perlmuftera Ufranaryna   
szą i 

i celów malarskich. 
Odznaczona na   

   

         

  

  

  

NO 

1 STROPPING HONING 

£— — 

МАРЕ INU.S.A. 

KNOWN THE WORLD OVER 

NO 

  

Uczucie ulgi i zadowolenia przy- 

nosi golenie się nożykiem Gillette 

Kiedy ostry nożyk przesuwa się 

miękko po skórze, nie dostrzegasz 

nawet, jak równocześnie wraz z pianą 

mydlaną znika zarost z twarzy. Goląc | 

się poraz pierwszy nożykiem Gillette, 

odczuwa się zaraz ulgę i zadowolenie. 

Po ogoleniu nożykiem Gillette skóra 
jest gladka i miękka, jak u chłopca. 

Nożyki w opakowaniu po 30, 10 i5 sztuk są do 

nabycią we wszystkich odnośnych sklepach. 

* 

GILLETTE SAF 

kiej w Krakowie, oraz komunikat meteorologicz- 
ny. 12.15—15.00: Transmisja z Warszawy: Pora- 
nek symfoniczny z Filharmonji Warszawskiej. 
Wyk. Orkiestra Filharmoniczna pod dyr. Józefa 
Ozimińskiego i Aleksander Kontorowicz (skrzyce) 
W programie utwory Mendelsohna. 14.00—15.00: 
Transmisja z Warszawy: Odczyty rolnicze. 16.15— 
17.20. Transmisja z Filharmonji Warszawskiej: 
Koncert chóru słowiańskiego „Gilasbena-Matica" 
z Lublany pod dyr. Macieja Hubada. 17.20—17.45: 
Transmisja z Warszawy: „Rozwój demokracji w 
Stanach Zjedn. A. P.* odczyt V-ty wygł. dr. Wła- 
dysław Wayda. 17.45 — 18.00: Transmisja z War- 
szawy: Chwilka lotnicza. 18.00 — 19.00: Przerwa. 
1900 — 19.20: Odczyt w jezyku litewskim wygł. 
Juzef Kraunajtis. 19.20—19.45: Transmisja z War- 
szawy: „Boczna Antena" odczyt wygł. Brono Wi- 
nawer. 19.45—20.15: „Jak podnieść wydajność 
polskiej gleby?* odczyt z działu „Roloictwo“ 
wygł. Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Rolniczych w Turuniu Wacław Hulewicz. (w przer- 
wie odczytu sygnał czasu z Warszawy). 20.15 — 
20.30; Komunikaty i odczytanie programu na ро- 
o: 20.30—22.00: Transmisja z Warszawy: 

oncert w wykonaniu Orkiestry P. R. pod dyr. 
Józefa Ozimińskiego, prof. Jan Dworakowski 
(skrzypce) i prof. Ludwik Ursztein (akomp.). W 
programie muzyka lekka. 22.00—23.30: Transmisja 
z Warszawy: Sygnał czasu, komunikaty: P.A.T., 
policyjny, sportowy i inne,oraz muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 8 października 1928 r. 

11.55—12.05: Transmisja key sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
oraz komunikat meteorologiczny. 13.10: Odczyta- 
nie programu dziennego. 15.15—17.00: Transmisja 
w Sali Śniadeckich U.S.B. Walnego Zebrania Zjaz- 
du Ziemianek w Wilnie. Referaty wygłoszą: p. 
Szumlakowska („Organizacja pracy w gosp. rol- 
nych*), p. Kotwiczowa („Przemysł ludowy*), p. 
Przewłocka („Opieka nad matką i dzieckiem na 
Kresach*) hr. Zamoyska („kongres Unji Kat. w 
Hadze*). 17.10—17.35: Bajki dla najmłodszych. 
17.35—18.00: Transmisja z Warszawy: Odczyt org. 
staraniem Min. W. R. i O. P. p.t. „Stanowisko 
geografji w szkole* wygłosi prof. Gustaw Wuttke. 
18.09—19.00: Koncert popołudniowy: Wykonawcy: 
Orkierstra dęta i p.p. Leg. pod dyr. kapelmistrza 
Feliksa Koseckiego. Zygmunt Protassewicz (bary-   Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z wieży Macjac- / 

AUTO PÓŁCIĘŻAROWE 
lecz w dobrym 

stanie. Oferty nadsyłać pod 

ZYGMUNT NAGRÓDZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

jest bezwzględnie nailep- 
najwydatniejszą 

farbą do bielizny, wapna 

wysta- 

tom) i dr. Tadeusz Szeligowski (akomp.) Cz. I-a 

  

р 

Každy prawdziwy nožyk 
Gillette jest oznaczony tą 

"marką ochronną. 

ES 9. 5. А.     
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WORLD OVER 
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1) U. Giordano: Monolog Gerarda z op. „Andrze. 
Chenier“ 2) T. Giordano: „Caro mio beu“ 3) F 
Schubert „Sobotwėr“ 4) R. Wagner „Pieśń do 
gwiazdy* z op. „Tannhau ser“, 5)8Z. Noskowski 
„Stach“ 6) Jan Gall. „Gdybym był młodszy” 
St. Moniuszko: „Sołtys'* wykona Z. Protassewicz. 
Cz. ll-ga 1) St. Moniuszko: „Polonez z op. „Hal- 
ka" 2) F. Poppy: Suita wschodnia 3) Bartłomiej- 
czuk; walc koncertowy—,,Słowik" solo plut. Fier- 
mannwicz na flecie (piccolo) 4) M. Józefowicz: 
„Krakowiak — kaprys w opr. na orkiestrę F. Ko- 
seckiego wykona 1 p. p. Leg. pod dyr. kapelm. 
Feliksa Koseckiego. 19.00—19.25: Audycja niespo- 
dzianka. 1925 — 19.50: Emancypacja Wielkiego 
Przemysłu odczyt z działu „Technika* wygłosi 
Michał Szczytt. 19.50—20.05: Komunikaty, sygnał 
czasu i odczytanie programu na wtorek. 20.05 — 
20,30: „Wspomnienia jako elementy skojarzeń 
podšwiadomych“ odczyt VI-ty wygł. prof. U.S.B. 
juljusz Kłos. 20.30—22.00: Transmisja z Katowic: 
Koncert wieczorny z udziałem Mieczysława klan 
za. 22.00—23.30: Transmisja z Warszawy: knmuni- 
katy. P.A.T., policyjny, sportowy i inne. Oraz mu- 
zyka taneczna. 

M wileńskim braki. 
— Wydobycie topielca. Z Wilji kolo Zak- 

retu wydobyto zwloki męžczyzny ubranego w ką- 
pielowe spodenki. Nazwiska topielca narazie Bie- 
zdołano ustalić. 

nach wieczornych podczas gdy cała rodzina Gur- 
wiczów (Kijowska 4) siedziała przy kolacji do 
mieszkania przez otwarte okno dobrali się zło- 
dzieje i z sąsiednich pokoi wynieśli 
garderobę wartości 2 tysiące złotych. O bezczel- 
ności złodzieji świadczy fakt, że część garderoby 
wynieśli razem z kuirem. 

— Oliwa wychodzi na wierzch. Dytekcja 
domu handlowego „Sair”* stwierdziła, że od dłuż- 
szego czasu nieujawnieni sprawcy wykradają z 
cystern stojących na stacji towarowej — oliwę po- 
wodując straty sięgające kilku tysięcy złotych. 
Policja po przeprowadzeniu dochodzenia odna- 
lazła w jednej z melin przy ul. Raduńskiej część   skradzionej oliwy i ujawniła dwóch sprawców, 

  

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE   

Oszczędności, renty, 
kapitały lokujemy naj- 
pewniej u osób odpowię- 

dzialnych i majętnych. 

"Wileńskie Biuro 

którzy zostali aresztowani. 

z urządzenie m Sklep i mieszkaniem 

do wynajęcia. 
ul. Kalwaryjska 69-8. 

  

  

jadalne, sypialne, I gabine- 
towe, kredensy, stoły, sza- 

3317 fy, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 
Niedrogo. 

na dogodnych warun- 
kach | na raty. +s64 

  

      

  

  

VNZNANZNZNZNZNZNZNY 

Mieszkanie 
7 pokoi 

łowska 10 m. 1 od 3—5. 

  
Komisowo-Handlowe A 

Mickiewicza 21. tel. 152. Ma j ąte ziemski 
przy Sa- 

3322-3 | mej st. kol. obszaru około 
80 ha. Ziemia dobra. Budyn- 
ki kompletne sprzedamy - 

3293 zaraz. 

Dom H.-K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

  

      

e 

Dwa pokoje 
z dużym balkonem bez 

Montwi- mebli ze wszystkiemi wy- 
godami do wynajęcia od 
zaraz. Wiadomość: Banko- 
wa (od Makowej) dom 1 

  

ZN/Ń 
  

  

Okazyjnie 3313 

© 
mahoniowy Litewski 
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sypial- 
nia, ja” 

dalnia,gabinet dębowy,salon 
pod mahoń—450 zł., salon 

XViw. tylko znawcom,przyj- . 
muje wszelkie zamówienia. pod „Wiiko“. 

„Upraszam przekonać 
SB się, ŻE tanio, gustowniei na 
p» raty, 40 latpracyw tym za- 
8 kresie. ST. MAKOWSKI. 
‚ X 
2 > 

Ž -4 

Roy > * 

3311. 

wintny umeblowany ро- 
kój w centrum miasta о- 
sobie pojed. oraz ' dam częś- 

ciowe utrzymanie. 
Zgłoszenia do administra” 
cji „Kurjera Wileńskiego" 

3324-0 

e h w Brukseli, Med- 
® olanie i Paryżu złotymi zw wszelkie wygody 

fe) Biuro Fabryki Ch. Perl- - CZ 3 j- 000 zło- dowiedzieć się: 

© | "° = Słone- | pod | teo isGotGoseostiowa 
7 

9 ..':. NA IN/NYJŃ 

(> | Wszędzie do nabycia. „bezpłatnie odnajmę wyk- ANONANDNANANANA. 

© 
© 

styl 

Pożyczki 
załatwiamy szybko i do: 

godnie. : 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

m. 14, od 9 zrana do 9 
wieczorem. Tamże potrzeb- 
ny RZĄDCA - EKONOM 
z poważną rekomendacją 
zaraz, dowiedzieć się od 9 
do 12 zrana. 33140         

  
  

w pobliżu dwor- 
Dom ca Kolejowego z 
wygodami sprzedamy z roz- 
terminowaniem wpłat, 3324-2 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152       

3.200 dol. 

.Wileńskie Biuro   

  

posiadający trzy 
Dom mieszkania, b. ła- 
dnie położony nad rzeką, z 
ięknym ogrodem owocow. 

i warzywnym sprzedamy za | 
3324-2 | 

Komisowo-Handlowe | 
Mickiewicza 21, tel. 152. | 

  

w średnim wie- 
ku poszukuje 
posady bony, 
z dobremi 

. rekomendacja- 
| mi, zgodzi się na wyjazd. 

Ul. W. Pohulanka 6 m. 11 
ed godz. 4 —5. 

  

        

   
DRUKARNIA „PAX* 

UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

Mickiewicza 21, tel. 152. | PRE7RR7ASYRYYASY PASY 

POGOŃ" В 
Sp. £ 0. 0. 

Telefon Nr. 8-93. 

SZYBKO i DOKŁADNIE. | 

— Znaczna kradzież. Onegdaj w godzi- | 

wszystką | 
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KUR IE R “it Nr.. 230 (1277) 

  

| w s l kamienny, górnośląski dla celów 
| ęgie opałowych i przemysłowych z dosta- 

1 wą od 1 tonny w zamkniętych .plom= 

: bowanych woząch. 

| odlewniczy, kowalski i gazowy (dla ga- 
| Koks zogeneratorów) śląski i karwiński. 

      

    

         

JEDNAK... 
najkorzystniej kupić na spłaty 
aparaty i sprzęt radjowy tylko 

w firmie 

„OGNIWO: : 3175/15036-1 

WILNO, Ś.TO JAŃSKA 9 

Wykonujemy instalacje radjowe. 

POLECA w NAJLEPSZYCH GATUNKACH 

Przedstawicielstwo Handlowo-Przemysłowe 

M Deull istniejące przeszło 30 lat 

e + Wii, Jaiekska 3 el. l. 
  

W "= 

P R ZETARG "o sa aoaacaci 

Е Ё ак z © istniejącego, dab- й 

па 40.1‘:;":‹1]0\:‘;0%%:;?';21.31[15“?517331'?00„*‚],‚;121;‘!:\ 1‘(')"‚'0“;{13 [ЦЕ' ROZSZERZENIA rze presperującego PROEDSIĘIOR- 

słoniny, 2500 kg. kaszy jęczmiennej, 2500 kg. pęcaku, 3000 Кв @ ИЛ handlowego branży techniczno naczynie” В 
fasoli i 3000 kg. grochu. Termin składania ofert wyznacza się wej, posiadającego wyrobioną klijentelę, 

do 2 eye gh a. a = žo duży sklep i składy w centrum missta, nawiąże 
erty należy n с ancelarį ęzienia w zie i - 

w kopercie zapieczętowanej z napisem: „Oierta na dostawę skai i na m A 
artykułów żywnościowych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 M wiednie , + gotówkę й 

października r. b. o godz. 12.ej. Zarząd Więzienia zastrzega Į Z, yt 12 ys k i ZAPEWNIONE. 
sobie wybór oferenta, względnie nieuwzględnienie żadnej 2 S + 
z ofert. Zgłoszenia pisemne do Administracji „KURJERA WI- @ 

ZARZĄD WIĘZIENIA LENSKIEGO — pod „PAX 3373 

3320/1445/VI 1 w Lidzie. [>>| 2 || 2-12 CJ >| O O|O|--|->| O] -O-|-0.|->|--|O 

Istnieje od 1840 r. 

ela OLKIN 
MAGAZYN MEBLI 

Wilno, Niemiecka Nr 3 
tel. 362. 

MEBLE 
stołowe, sypialnie, gabi 
netowe, salonowe, łóżka, 
kredensy, stoły, Szafy, 
biurka, krzesła i t. p. 

Dogodne warunki 

SMAKOSZE 
CAŁEGO ŚWIATA 

pije tylko angielską 

HERBATĘ 

LYONS'a 
Ta niezrównana w smaku herbata używsn         jest na dworze KRÓLA angielskiego oraz 

  

  

  

1 na RATY. 3333 
na wszystkich dworach EUROPEJSKICH, 

Do nabycia w sklepach kolonjalnych. c 

JĄKANI E PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ 32775104 11 
oraz wszelkie inne zboczenia 

mowy «radykalnie usuwa 

ZAKŁ. LECZ. DLA JĄKAŁÓW 
S.Żyłkiewicza, Warszaws, 
Chłodna 22, 3278-0 
Prospekty wysyła się bezpłatnie, 

WARSZAWA, MAZOWIECKA 5 i 

Teofil Marzec, MARSZAŁKOWSKA 89. 

Przedstawiciel: |, Abłumowicz, Wiln, Kasztanowa 7. 

  

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2!1/e; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2V/2. 

Gabinet 

Miejski Kinematograi 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, „chirurgiczny, ginekologiczny 

Roentgena i _elektro-leczniczy, Ho": ones: 
Oddnia 2 do 7 października 1928 r. włącznie będzie wyświetlany jeden z NAJWIĘK- 

SZYCH filmów ze Świata zwierzęcego, jaki kiedykolwiek ukazał się na ekranie: 

  

    

Wynik ekspedycji naukowej MERIAN COOPER'A i ER- 

: СНАМ Kaltaralno-Ośwlatowy a NESTA SCHOEDSAK'A do džungli Siamskich w 8 akt. 
SALA MIEJSKA CHANG jest fiimem, którego powstanie kosztowało 2.000.000 dolarów i życie kilku 
(Ostrobramska 5) set ludzi, Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów 

о4 # 4-е!. _ Następny program: „AGONJA JEROZOLIMY", 

KINO-TEATR Dziś! Naj potężniejsze mae arcydzieło Epokowe! ERT 
enjalna wizja ABLA GANCE'A. W rol. główn. ALB 

HELIOS" NAPOLEON DIENDONNE, SUŻY VERNON, MIKOŁAJ KOLIN, AL. 
оя KUBALSKI. W муКоп. „Napoleoni“ brało udział 200 aktorów oraz 10.000 statystów. 

Wyprod. tego superfilmu kosztowało 61.000.000 franków. Przepiękne kobiety! Niewldziany przepych 
Wileńska 38. i wystawal Emocjonujące sceny batalistyczne. Powiększona orkiestra. Honorowe bilety nieważne. 

Dla młodzieży dozwolone. _ Początek_o godz. 3.30. 

©088G0 Dziś EPOKOWY film, W roli 
K IR 0 głównej ulubienica publiczności DOROTHY GISH s obcasie P.d. 

k : e 
Obraz odsłania nam zakulisowe 

POLONIA” I tetresa Króla intry.i kamarylli dworskiej Frau- 
l cji i pokątne grzeszki wyrafino- 

Mickiewicza 22; wanej kochanki dworskiej. 

000000 
Kino 

„Piscadiily 

J 5С egomošcia. 
Dziš wielka uroczysta premjera! Nowe wydanie 1928 r. W nowym literackim opracowaniu* 

WDA ANDREJEWA Ten, ktėrego biją po twarzy 
(Łzy Błazna). W rolach głównych: Człowiek o stu twarzach LON CHANEY, JOHN GlL- 
BERT i NORMĄ SHEARER. 10 aktowy. dramat zbolałej duszy, ukrytej pod maską śmiechu. 

Początek o g.4ej. Ost. 10.25. czątek o g. 4 ej 022 

  

  

  

    
  

    

  

  
  

  

  

    

fotografowanie, przešwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 

    

     

  

    

  

UD hgesz otrzymać posadę? 
PRZEPISUJEMY Musisz ukończyć kursa facho- 

na maszynach fachowo, ta- | we korespondencyjne prof. Se- 

nio i szybko. 3297- kułowicza. Warszawa, Zórawia 
Wileńskie Biuro 42. Kursa wyuczają listownie: 

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

Ё buchalterji, rachunkowości ku- 
Pomian POCO 1SZ pieckiej, korespondencji han- 

! dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni (or- 
tografji). Po ukończeniu świa- 
dectwo. Żądajcie PRO 

, Mickiewicza 21,      
3321 

E Lekarze š 

Or. I. OLGA 
Choroby ucha, 
gardla i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). 
Od 11—1 popol. 3328 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GIMRÓG 
Choroby weneryczne | skórne. 

ME TAMORBHCSA 

/rmre Usuwa piegh, piegł, 

SE
£E

 

WRĘTY.XITN CAA IDre 

  

  

Bieliźniane i pościelowe "DOM : zk! Elektroterapia,  diatermia, 
materjaly + w wielkim wyborze są 7 ы 

oraz artykuly Iniane do nabycia w firmie drewniany Mickie: dė 12 

ewicza 
z ogrodem owocowym róg Tatarskiej. J. BANIEWICZ 

  

  

    

  

Wielka 42. Rekord powodzenia łym świecie. Począt i ei i 10.30. : „M 
UWAGA: 2 рош:]ац wielkiego AA E AA RENE MA I a EIB Fik zedam AE AR io Przyjmuje 9—2 15—7. 2971 

KINO |Dziš! Naįpotežniej PERM Soc Film, który 7 ZA) ės A ua : DOKTOR ajpotężniejsze arcy- ilm 0GD0TD00G—0 
« dzieło wszechświatowej sławy Swiat w płomieniach. oszałamia! ; Е 

LUX Potęga wrażeńl W roli gl6wneį niezapomniana DOLORES DEL RIO. Ten film—to wielka BLOMOWIEŻ a 
„® manifestacja Žycia, przewyžszający „Wielką paradę“ zarėwno rozmachem jak i ogromem scen p R Z E T A R G 

Mickiewicza 11. zbiorowych. Prawdziwe oblicze wojennego frontu. Podobnych scen nie widzieliśmy w żzd- Choroby weneryczne, syfi- 

: nym filmie. Poczatek o godz. 4. Ost. 10.15. Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie ogłasza niniejszem w dniu 23 października 1928 roku lis i skórne. 

KINO _ JOdtt Ona terwWikiiel Nows-wydanięł*. Nieśeierielas arepdcinió BREDA NIBLO 5 nt Wad Bo ada Beka ai Mie Wielka: 21; objektów wodnych: ; ю 44 в — 049—113—1.(Те!!.921), 
BEN e HU 66  Monumentalne epokowe ® dla Z ————— 

99 misterjum w 12-u aktach. к, 5 BĘ ge >= е 
5 2 

W roli tytułowej Ramon Novarro. ma WA EPZKA Gmiax T 8 l. ‚ AUM! GN 
w = = za “sz = 

Kino Kolejowe| Od dnia 5 października 1928 r. wyświeilane będzie arcydzieło polskiej wytwórni kinęma- = Ž> 248 5 cje m. 

u |tograflcz- Ś dramat serc w 12 aktach według powieści # A: PSR ZERA 
„Ognisko" sej zi U MIECH LOSU Persriakiadų. W rolach głównych Jadwiga POWŁAT WILEŃSKO-TROCKI Mickiewicza 28 m. 5 

ze azimierz Junosza STĘPOWSKI. Orygi BA a kane, ; m a 

(Rok dworca | słynnych tancerek sióstr HALAMA. Całkowity A z Aa dniach 5.i 6 SA raka 3 Rzeka Wilia od Santok do Michaliszek Mainiataka, 10700, 19500 iau ai L 
olejewego).  |czony jest na rzecz wpisów szkolnych dla niezamożnych uczniów Państwowej Szkoły Technicznej, % » » .» Nato>ra qp Styral by = 

Passpartout i bilety bezpłatne nieważne. Początek seansów o godz. 6 ej. W niedziele i święta o g. 4 pop. 1 Jezioro Jusino-Minczele, Birżewo - Niemenczelis zeszafiska 56.00 78.00 80 

A )-Kotysz1 Wojniak Niegienczyńska 37.77 90.00 90 I Kenigsherg 
z wys -—Notysz | ojnia 

M A S z y N y do SZY CI A 1 3 Ełomiany, Maiwaszą: Giedziapy i Ч ао > UWÓROSY WENERYCZ 
T: je wi "L - 

ё ‚‚" E R I T A S 13 . Birwa.Biryny ca przed). SK (2686) 4 4,42 e NE I SKÓRNE. Przyjmuje 
, ( 52, Raka - * , Wi- 

na dogodnych warunkąch gołankszys | Szemiot : As I alkas iš 9—12 i 4—8. 
141 s az ski two, łocie, Piliszki, 

р о1 еса WILNO Oczko, Kuchnia | Oliwka | aj 39,93 167.00 80 Mickiewicza 4, 
15 5 Popis i rzeka Waka (część) 2 Rudziska 21373 74400 370 tel 1000, W.Z.P. 39 2069 

» ° eZer tel. 4-21 | 16 . Ligajais-Rastytis (z wyspą) Turgojcie 
opszta „ ь Niemiecka 35, | 17 — „” Mieduviss Miedeyrzecs (< myspami), Kor- 108.28 398.00 200 NANNENNNENNNNENNNNEM 

Gdańska 6. : wie, Łukno, Jeziorka, Iikuč-Iiga i Bie- E Ak ki 3 
dugnia > 186.74 65200 325 B uszer З 

штштото@оштш POWIAT ŚWIĘCIAŃSKI NENNNENUNANZNENANENE 

SzkłowOkien 5 ) ;ч weż, ан aiski д gana 
> | s ni, c: i 

SWOJĄ FORM $ he dok 6% | PIER Dumie Ва п поны- та оа о@ ®° Maria ВМНа 
' (Q sprzedaż skrzyniami i przerznięte do podanyc kis I Aukszlinis х sbłocińska 174 184.00 90 

ELEGANCKIM wymiarów. DJAMENTY DO CIĘCIA SZKŁA. | 25 » WEN daycke | Worzeżali | Po- = przyjmuje od 9 rano do 7 w. 

+. 1 TRWAŁYM KOOPERATY. WOM UDZIELAMY RABAT. O 4 . ržweta, Dietkowczyzna i Ostrowiszki _ Twerecka s = = ul Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

/NIEGOWCOM AK UE. ua ВО p a | ME'ŻBE ZA ощ В 
’- - ' м?шэшештьф 34 Kierodie i Glerrzeciszki kamaskę zo. 72 3 pozy 

" u 
: > POWIAT POSTAWSKI E LEKARZE-DENTYŚCI a 

ž|  ZAWIADOMIENIE | Bumujóśa""* 79% (ox, au kais > 8 МУ Dumbla i Olsia Jasiewska 165.00 . 347.00 180 
o 

1 ! ч O ы „ — Miastro (wstęp age, LEKARZ - DENTYSTA 
Niniejszym zawładamiamy, że zastępstwo nasze miesz- Ė < ш'шю& i Symięa (wstępy) SZOSIE 1 = į 50 . 

uć : | > RE aaa = Wielkiej Nr 56 z dniem l-go października | 54 | SROrY: Sa z Tyro, Głu- Maako ska i R ROTNIGK Ą 
2 c zostało li OcžyCa etło. wstęj stawska: 

Wyłączne zastępstwo Wielkiej (nad f. d. aus do lokalu Nr 42 przy ulicy | jeziora Szwskszta Wielka i Mała (wstępy) Kobylnicka 109300 27490 LO 
zzopowadzoneśo. pizeiichięrztwa, dobra. "egzystencja, = B : В° „ Narocz (wstęp) » 8009.00 100000 500 ul. Ludwisarska 7—6. 

. 7 a - į z” R 
2 „Kap 000 ad. Praca przy biurku. Wiadomości special: Brela HOHN i S-ka POWIAT DZIŠNIENSKI As re li = w.. 

ne niepotrzebne, bo wpracowanie nastąpi przez siły kaczce LC SMITHBROSCORONA | 48 Jezioro, Dołhoje (wstęp) Prozorocka _ 800 800 || 10» 

Oferty poważnych refiektantów należy adresować: Wilno, ul. Wielka 42. Tel, 14-38, . Termin dzierżawy od 1.XI 1928 roku do 1.IV 1940 roku. Popierajcie 
EKLAMA ZACHODNIA” Poznań, Wolności 6. 3367 Gener. i lkich informecyj, dotyczących warunków przetargu, udzieja D; Lasów Pań- 

e ! mne Binro: „Administeacjał, | „owych, ulica Wielka 66, pokój Nr 8 w dnie urzędowe. reke ASS Ligę Morską i Rzeczną 
и — н r 

Redakcja i Administracja: Jagiellońska 3. Tel. 99. „oda. 3—3 ©d 23. od godz. 10 do 10.30 przed połuś. we wigrki | plątki. Rękopisów Redakcja nie zwracę. 
mak я ….„5'..’.'."'‚..&._‚. gd 9: pret. Oetoajagi Rica Na ie ai Ss ais Aa Konie czekowe A a да — al św. Ignacego 8 Tek Goa - 

CENA M ; miesięcznie z odnoszeniom do domu nicą 7 zł. GENA OGŁ xa wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr:, w tekście I i II str.-—30 gr., Hi t TV str.—28 gr. ua tekstem—10 й 

sia I jmiowe—10 gr. (za wisfsz owy), kr. reki. gr Ga" iar dako szukujących prac i tabelowe 0 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniom miejsca 14%. drożej. zagraniczna fk Śro. 

Odėsisi w Grodai ©. Ginkowa B 3 + чпщі„ Sio łamowy, na 2 stro! e W Salo | Cyfrowe ministracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. : 

  —р Теч. rd „Pogod“, Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. T Befabto odzowiedziająy Jówat Jarilowko | 

  

  

   


