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LIDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

POSTAWY — 
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Ljazd katolicki w Warszawie, 
W dniu wczorajszym rozpoczął 

w Warsząwie obrady zjazd katolicki. 
O godz. 9tej jego Eminencja ks. 
kardynał Kakowski odprawił w ko- 
ściele Zbawiciela uroczystą Mszę św. 
podczas której podniosłe kazanie wy: 
głosił ks. prałat Newakowski, po- 
cžem uczestnicy zjazdu mdali się do 
gmachu politechniki, gdzie w gtów- 
nym hallu odbywzją się narady. 

Na otwarcie zjazdu przybyli J. E. 
ks. kard. Kakowski, J. E. ks. arcybi- 
skup Ropp, księża biskupi: Jatbrzy- 
kowski, Ryks, Okoniewski, Tymie: 
niecki, Gali, Owczarek, Łoziński i 
Przeździecki. Ze sfer parlamentarnych 
i rządowych przybyli: marszałek Sej- 
mu Rataj, min. Spraw Wewn. Mto- 
dz'anowski, podsekretarz stanu M-stwa 
Spraw  Zagran. Knoli, podsekretara 
stanu M-stwa Sprawiedliwości Sien: 
nicki, wice-marszałek Sejmu Gdyk, 
szereg posłów i senatorów, wojewo- 
da Sołtan, komisarz rządu gen. Sła- 
woj-Skladkowski. Władze wojskowe 
reprszentował gen. Tokarzewski. O 
godz. 10tej min. 40 przybył Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki w towarzystwie adjutanta. 
Pana Prezydenta powitał w imienia 
zjazdu J E. ks. Kard. Kakowski wno- 
Sząc na zakończenie okrzyki: „Pan 
Prezydent Rzeczypospoliiej niech ży- 
je“, podjęty z entmzjazmem przez 
obecnych. 

Z kolei zjazd rozpoczął obrady, 
Przy stole prezydjalnym— pp. Glinka, 
Tyszka, Okęcki, O O. Pawelski i Pie- 
chocki. Prezes komitetu Władysław 
Glinka zagaił posiedzenie w językach 
polskim i francuskim, poczem zapro: 
ponował powołanie przez aklamację 
księcia Janusza Radziwiła na mar- 
szalka zjazdu. Marszałek zjazdu ks, 
Jsnusz Radziwiłł w krótkiem prze- 
mówieniu podziękował za wybór i 
podkreślił konieczność zorganizowa:« 
nia katolicyzmu w obronie przeciwko 
niebezpieczeństwom, które mu obec: 
nie zagrażają, poczem zwrócił się do 
ks. kardynała Kakowskiego z prośbą 
o otwarcie zjazdu. Ks. kard. Kakow- 
ski wyraził na wstępie podziękę Pa- 
nu Prezydentowi Rzeczypospolitej za 
przybycie na zjazd i oznajmił uroczy" 
ście Panu Prezydentowi i rządowi 
Rzeczypospolitej, że katolicy są siłą 
duchową, klóra w. każdej chwili i 
bez zastrzeżeń oddaje się na usługi 
Rzeczypospoiitejj -Wzamian kałolicy 
mają prawo spodziewać się i wyma: 
gać, aby rząd uszanował uczucia i 
przekonania róligijne ludności kato- 
lickiej. Zł 

Ks, kardynał wznosi okrzyk „Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej niech 
żyje*. Następnie ks. kard. Kakowski 
zwiócił sę z powitaniem do wszy- 
stkica obecnych dostojnych gości 
przybyłych na zjazd i zakomuniko- 
wał o przysłaniu przez Ojca Święte- 
go życzeń i apostolskiego błogo: 
sławieństwa dla zjazdu. Wszycy obec- 
ni oddali cześć Qjcu Św. przez po: 
wstanie i postanowili wysłać doń de- 
peszę wyrażłsjąca mu hołd. 

Po przemówieniu ks. kardynsła 
zabrał głos przedstawicie! nuncjatury 
Msgr. Chłarlo oraz delegat komitetu 
rzymskiego Ferraris, poczem marsza- 
łek zjazdu odczytał nadesłane depe- 
sze gratulacyjne. Depeszę nadesłał, 
między innymi: marszałek Senatu 
Trąmpczyński, minister -W. R. i O. 
P. Sujkowski, Ignacy Paderewski 
szereg biskupów zagranicznych, oraz 
liczne organizacje społeczne w kraju. 
W dalszej części posiedzenia wygło: 
Sili referaty! p. Chaciński p.t. „Rocz- 
nica św. Stanisława a chwila obecna* 
oraz ojciec Jan Rostworowski p. t. 
„Rodzina w zamiarach Opatrzności”. 

Na tem zakończono pierwsze po- 
siedzenie plenarne, Po południu od 
bywały się posiedzenia sekcji reli- 
gijnej, moralnej, wychowawczej, le- 
karskiej, prawniczej i gospodarczej. 

og. min, 30 po południu 
odbyła się w Filharmonji akademja 
ku czci św, Stamisława. 
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Konfereńcja w sprawie Tangeru 
LONDYN, 28.VIII (PAT). Daily Telegraph 'donosi, że nota hiszpań: 

ska wzywa wszysikie państwa, które podpisały konwencję w sprawie 

Tangeru, oraz układ w Algeciras na konferencję mającą się zebrać w 
Genewie dn. 1 września. 

MADRYT, 28Vill (PAT). Minister spraw zagranicznych Vanguras 
cświadczył przedstawicielowi dzieunika ABC, że cieszy go umiarkowany i 

przyjazny ton wszelkich dzienników zagranicznych wszystkich narodo- 
wości w związku z żądaniami Hiszpanji w sprawie Tangeru. Minister 
dodzł, że chwila obecna jest może jedyną i decydującą w całem zagad- 
nieniu marokańskim. 

LONDYN, 28.VIII (PAT). Daily Mail donosi, że między Anglją i 
Francją panuje zupełae porozumienie co do tego, że Tangeru nie należy 
odstępować Hiszpanji i że w sprawie tej ma być zwołana międzynarodowa 
konferencja. To samo pismo donosi z Tangeru, że jedyne ukazujące się 
tam pismo ogłosiło gwałtowne ataki przeciwko rządowi hiszpańskiemu z 
ostrzeżeniem, że ludność tubyicza nigdy nie przyjmuje panowania Hisz- 
panji nad strefą Tangęru. Times donosi, że na skutek iego artykułu 
przedstawiciel - Hiszpanji złożył ostry protest u konsula Irancuskiego. 
Włoscy mieszkańcy Tunisu przyłączyli się do tego protestu, gdyż artykuł 
ten zawierał wyrazy obrażające Mussoliniego. 

Odjazd przedstawiciela Niemiec do Genewy. 
BERLIN, 28 Viil. PAT. Prasa donosi, że bawiący obecnie w Berlinie 

ambasador niemiecki w Paryżu von Hósch przed wyjazdem swym do 
Berlina odbył z Briandem cłuższą korferencję na temat reorganizacji Rady 
Ligi. Ambasadbr wyjeżdża dzisiaj do Genewy. Wbrew dotychczasowym 
informacjom Beiliner Tageblatt dowiaduje sę, że niemiecki radca prawny 
dr. Gauss ma towarzyszyć ambasadorówi Hóschowi. Lokal Ainzeiger za 
uważa, iż wyjazd d-ra Geussa na kcnferencję w sprawie reorganizacji 
Ligi został postanowiony dopiero w ostatniej chwili, 

Minister Zaleski w Paryżu. 
PARYŻ, 28 VIII. PAT. Minister spraw zagranicznych Briand wydał 

wczor2i Śniadanie na którem obecni byli między innymi p. miń. Zaleski 
z małżonką, amb. Chłapowski również z małżonką ži dyrektor departa- 
mentu politycznego M stwa Spraw :Zagran. p. Jackowski. Po południu p. 
min. Zaleski odbył dłuższą konferencję z prezesem rady ministrów Poin- 
carem w obecności amb. Chłapowskiego. 

Jednolity front narodowy w Niemczech. 
BERLIN, 28 Vill. Pat, Według jednej z agencyj lewicowych, nieba- 

wem ma się iu odbyć konferencja przedstawicieli bojówek prawicowych, 
której celem ma być urzeczywisinienie planu jednolitego frontu narodo- 
wego. Autorem tego projektu jest kapitan Erhardt, 

Układ Austryjacko-Rumuński, 
WIEDEŃ, 28, Vill. Pat. Neues Wiener Tageblatt donosi z Bukare- 

sztu: W kołach poinformowanych słychać, że w najbliższych dniach 
nastąpi podpisanie układu między Austrją a Rumunją wzorowanego na 
2awartem przed dwoma miesiącemi układzie rumuńsko szwajcarskim. 

Zniszczenie „Ajaksa'. 
LONDYN, 28.Vill. PAT. Na podstawie układu waszyngtońskiego, 

admiralicja wydała polecenie zniszczenie pancernika. „Ajaks*, który brał 
udział w bitwie morskiej na wodach Juiłandj. „Ajaks* spuszczony na 
wodę w 1012 roku, zosiznie zastąpiony przez nowy pancernik „Rodney* 

Międzynarodowy kongres studentów. 
PRAGA, 28 Vili. PAT. Podczas obiadu wydanego wczoraj na cześć 

uczestników kongresu studeckiego, przemawiał min. Benesz podkreślając 
znaczenia zbliżenia między narodami. Młodzież akademicka — mówił mi- 
nister — może oddzć wielkie usługi idei Ligi Narodów. W imieniu gości 
zabrał głos prezes federacji studenckiej p. Balński— Jundziłł, podkreślając 
ścisłe stosunki istniejące między Polską i Czechosłowacją. 

Zakończenie kongresu studentów 
PRAGA, 28 Vlil (PAT). Dziś zakończył swe obrady międzynarodowy 

kongres siudentów, Na początku zebrania delegacja słowizńska powzięła 
rezojucję postanzwisjącą, iż do kcńca roku administracyjnego 1927 sto- 
wieńskim językiem obrad ma być język polski. Kongres wybrał stałą ko- 
misję dla przeprowadzenia studjum nad filmem naukowym, w skład której 
wchodzi 5 osób. Ze strony polssiej wybrany został p. Wroczyński. 
Przyszły kongres odbędzie się w. Rzymie. Zarząd zbierze się w styczuiu 
w Szegedynie s w kwietniu w Bukareszcie. 

PRAGA, 28.Viil (PAT). Delegacja polska na międzynarodowy kon- 
gres studentów złcżyła w cćniu dzisiejszym wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. ; А 

Lot Warszawa— Tokio, 
MOSKWA, 28.VIII, Pat. Porucznik Orlińsk odbywający lot do Tokio 

wylądował w Kazaniu o godz. 18:-tej. 

Wywiezienie Abd-el-Krima. 
CASABLANCA, 28 VIII. PAT. Wczoraj Abd-el-Krim wraz ze šwitą 

odpłynął na pokładzie statku „Abda* do Marsylj, gdzie nie schodząc 
na ziemię przejdzie na pokład statku „Admiral Pierre", który odwiezie go 
na wyspę Reunion. 

Rozwiązanie organizacji katolickich we 
Włoszech. 

WIEDEŃ, 28. Vill. Pat, Neues Wiener Tageblatt donosi z Mantui, 
że z powodu ostatniego starcia między członkami katolickich związków 
młodzieży i faszystami, wydano dekret ministerjalny rozwiązujący wszyst- 
kie organizacje katolickie i zarządzający zamknięcie wszysikich ich lokali. 

Żółta febra w Hiszpanii. 
PARYŻ, 27 VIII. Pat, Jak donosi Herald z Madytu, w okolicy Sera* 

gossy stwierdzono 32 wypadki żółtej febry, z których jeden. był 
śmiertelny. 3 

Nauki w szkołach wiejskich, : 
, WARSZAWA, 28-V lilr PAT. Otólnik M stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego z dn, 25 sierpnia r. b. za N rem 0. Rez. 7424.26 był spowodowany prze* 
dewszystkiem myślą o szkolnictwie w większych środowiskąch oraz O niebezpieczeństwie 
rozszerzania się zarazy wskutek gromadnego przewożenia koleją młodzieży szkolnej, 
Obecnie ze względu na uspakajające wiadomości z okolic wiejskich, M-stwo W. R. i 
0. Р, upowaźwiło władze szkolne do zarządzenia podjęcia nauki szkolnej w szkołach 
wiejskich w terminie normalnym (dn. 1 września) względnie w nieco opóźnionym (dn. 
6 września r. b.), we wszystkich tych miejscowościach, w których, według orzeczenia 
władz sanitarnych, niema wypadków szkariatyny. Mistwo zauważa jedriocześnie, że za- 
świadczenia na ulgowy przejazd kolejami dja młodzieży szkolnej powracającej do szkół 
zatrzymują waźność do dnia 15:go września. 

Opłata nocztówa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

Sowiecki komisarz do spraw za- 
granicznych fp. Czyczerin zamierza w 
najbliższych dniach udać się do Wies- 
badenu na kurację. W czasie swej 

podróży p. Czyczerin odwiedzi Pa- 
ryż, gdzie odbędzie konferencję z 
Min. Briandem ;i premjerem p. Poin- 
care. Tak przed paru dniami donosi- 
liśmy. ° 

Zamierzona: podróż p. Czyczerina 
nie zwróciła narazie większej uwagi 
sfer politycznych Europy. Nic dziw: 
nego, główna uwaga opinji publicz- 
nej Europy zwrócona jest na Gene- 
wę, gdzie za dni kilka rozpoczną się 
obrady Ligi Narodów, które mają 
rozstrzygnąć tak trudną i zawiłą 
kwestję rekonstrukcji Rady w związ- 
ku z wejściem Niemiec do Ligi. Za- 
mierzona 'zatem podróż p. Czyczeri- 
na rozpocznie się w podobnych oko- 
licznośziach jak rok temu kiedy so- 
wiecki komisarz jechał na kurację do 
Meranu i czuwał nad obradami w 
Locarno. 

Rzecz jasna, że nietylko kuracja 
jest celem podróży p. Czyczerina, 
Etap paryski tej podróży ma p. Czy» 
czerin —wykorzystać dla rozmów z 
p.p. Briandem i Poincere w celu za: 
łatwienia sprawy długu rosyjskiego" 
Pertraktacje prowadzone dotychczas 

przez ambasadora sowieckiego w Pa- 

ryżu Rakowskiego nie dały pozytyw- 

nych wyników. Może więc p. Czy* 
czerin będzie miał szczęśliwszą (rękę. 

Rokowania o zwrot długu rosyj- 

skiego toczą się już bezmała rok i 
' Rosja Sowiecka pragnęłaby bardzo 
sprawę tę załatwić. Tą chęć do roz- 

rachunku z Francją z długu zaciągnię: 

tego przez rząd poprzedni należy 

sobie tłómaczyć jako skutek między- 
narodowej sytuacji Sowietów, którć 
w walce z Anglją pragną za wszelką 
cenę stworzyć na kontynencie europej- 
skim blok państw. Stąd płynie, że 
Sowiety wysilają się na rozmaite 

koncepcje spłaty długu i rokowania, 

które w innych warunkach dawno 
już byłyby zerwane, przeciągają w na- 
dzieji że wreszcie po długich targach 
i wobec ciężkiej finansowej sytuacji 

Francji uda sięim dopiąć swego celu, 

Dotychczasowe propozycje Sowie: 
tów według prasy angielskiej docho- 
dziły do trzeciej części 15 miljonowej 
spłaty sumy rocznej żądanej przez 
Francję. Obecnie p. Cziczerin przy-. sejm, senat, 

wiezie podobno nowe propozycje 

zawierające gotowość płacenia 65 
miljow fr. zt. rocznie. Jeżeli infor- 
macje te istotnie odpowiadają praw- 

dzie, można przypuszczać, że rokowa- 
nia francusko sowieckie potoczą się 

szybko naprzód ku ostatecznemu zą* 

kończeniu. Tak wysoka zmiana w 
cyfrze spłat rocznych wobecc trudnej 
sytuacji finansowej Francji będzie 

nielada pokusą. ' E 
Dojście do skutku rokowań o 

spłatę długu rosyjskiego Francji przez 
Sowiety miałoby jeszcze inne ogromne 

znaczenie; Z. $. 5. R. uznałoby bo: 
wiem po raz pierwszy zobowiązania 
zaciągniętę przez rządy poprzednie. 

Powracając do podróży p. Czy- 
czerina trzeba jeszcze zaznaczyć, ze 

w czasie swej bytności w Paryżu 
będzie on niewątpliwie współdziałał 
przy próbach francusko-niemieckiego 
zbliżenia. Leży to w jego ogólnej 
koncepcji politycznej walki z Anglją, 
która w ogólnych zarysach wygląda- 
łaby jako porozumienie francusko” 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 у 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 

Poco pojedzie p. Czyczerin, 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe'i tabelowe o 25 proc. droże 

niemieckie pod egidą Sowietów. 
Z Niemcami łączy Sowiety nidawno 

zawarty w Berlinie traktat, dla Francji 

zaś byłaby spłata długu i mnóstwo 

obiecanek, w rodzaju koncesyj i t. p. 

w Rosji, Ale nie tylko sama myśl o 

budowie nowej konstelacji politycznej 
w Europie, zdaje się, przyswiecać 

będzie w drodze sowieckiemu komi- 

sarzowi. Ma on jeszcze inne troski 
a najważniejszą z nich jest troska o 

wierność swego niemieckiego kontra- 
henta z traktatu Berlińskiego. | tak 
jak w roku ubiegłym z pobliskiego 

Meranu czuwał p. Cziczerin nad 

przebiegiem obrad w Locerno i psut 
humory dyplomatom, tak teraz pod- 

czas sesji wrześniowej Ligiz Wiesba- 
denu będzie się przyglądał i zabiegał 

aby cnota niemiecka pod natarczy« 
wością Anglji na szwank narażona 

niezostała. Czy zamierzenia połityczne 

p. Czyczerina będą i mogą być zre- 
alizowane? to w dużym stopniu za« 
leży od sesji Ligi Narodów. Trzęba 

pamiętać, że każde niepowodzenie 

Angiji podczas obrad w Genewie 
umiejętnie zostanie wykorzystane 

przez obserwatora z Wiesbadenu dla 

zrealizowania froniu aniyangielskiego 
tak jak lord Chamberlain pracuje 
nad stworzeniem froniu antysowiec- 
kiego. 

SZ; 

Przeniesienie relikwij 
św. St. Kostki. ' 

W piątek jak donosiliśmy odbyło 
się uroczyste przeniesienie z Płocka 
do Warszawy relikwj św. - Stanisława 
Kostki patrona naszej młodzieży. 

Program uroczystości przyjęcia 
relikwji zapoczątkowany był już w 
środę b. tygodnia z chwilą odjazdu 
2 przystani warszawskiej statku „Baj- 
ka*, na którym przewieziono z Pioc- 
ka do stolicy relikwię świętego. W 
środę do g. 9 ej wiecorem straż przy 
relikwjarzu na statku pełnili płoccza- 
nie, Od tej godziny objęli straż, aż 
do samej stolicy sokoli warszawscy. 
Statek wyruszył z Płocka jużo godz. 
4-ej rano, a przybył na przystań war- 
szawską o "godz. 7-ej wieczorem. 
Przybyło z Płocka również 5 kapła- 
nów z ks. prałatem Stroynowskim 
na czele. 

Od przystani warszawskiego to- 
warzystwa wioślarskiego w ?pócho- 
dzie wzięły udział bractwa, orkiestra, 

rząd, sąd najwyższy, 
cechy, duchowieństwo, _ młodzież 
szkolna, związki i stowarzyszenia, 

Pochód dążył Nowym Światem, 
Krak. Przedmieściem, do kościoła O. 
O. Jezuitów. Stowarzyszenia skiero- 
wały się na stary Rynek, a relikwje, 
duchowieństwo, rząd, sejin, senat, ka- 
pituły orderów i delegacje do koš- 
cioła. Bractwa rozwiązały się na pl. 
Zamkowym, idąc w ul. Podwale. 

Na czele duchowieństwa szli do- 
stojnicy kościoła: ks, kard. Kakow: 
ski, arcybiskup wileński ks. Jaibrzy- 
kowsk!', ks. biskup polowy Gail, ks. 
biskup piński Łoziński, ks. biskup 
łódzki Tymieniecki, biskup chełmski 
ks. Okoniewski, ora ks. biskup  Su- 
fragan Owczarek z Częstochowy. 

Relikwje od kościoła św. Krzyża 
na Krak, Przedmieściu nieśli członko- 
wie warszawskiego t-wa wioślarskie- 
go, skąd aż do katedry. duchowień- 
stwo. Powszechną uwagę zwracali 
delegaci z Mandżurji i Chin. 

W sobotę odbyła się druga część 
uroczystości. O godzinie 9 tej rano 
przed kościołem OO Jezuitów  ufor- 
mewała się olbrzymia procesja która 
odprowadzała relikwię św. Stanisła- 

  

Sejm i Bzad. 

Reorganizacja Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. 

WARSZAWA, 28.VIli(żel,wł Słowa) 
W związku z reorganizacją Prezy- 
djum Rady Ministrów wydział praso- 
wy zostanie wcielony do gabinetu 
premiera, do którego kompetencji bę- 
dą należały wszystkie sprawy polity- 
czne, natomiast sprawy administracyj- 
ne przejdą do biura premiera. 

Marszałek Piłsudski wyjechał 
do Sulejówka. 

WARSZAWA. 28.VIII (żel.wł Słowa) 
Marszałek Piłsudski wyjechał w dniu 
dzisiejszym do Sulejówka W dniach 
najbliższych p. marszałek ma rozpo 
cząć swój urlop, który spędzi. w 
Druskienikach. 

Podwyższenie pensyj podofi. 
cerom i policji. 

WARSZAWA, 28.VIII (żel.wł, Słowa) 
Od 1-go września mają być podwyż- 
szone gaże podoficerów zawodowych 
i policji państwowej. Podwyżka pen- 
syj policji załatwiona zostanie z sum 
które powstały drogą oszczędności 
рггу reorganizacji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. 

«Kurjer Polski» regivivus, 

WARSZAWA, 28 VIII (tel. w, Słowa) ' 
Od 1:go września wznowione zosta: 
nie wydawnictwo „Kurjera Polskie: 
go* który przed miesiącem przestał 
wychodzić. 

Audjencje u Premjera. 

WARSZAWA, 28.Vil.(żel,wł Słowa) 
Premjer Bartel przyjął dziś nowo- 
mianowanego wojewodę sląskiego p. 
Grażyńskiego i nowego vice ministra 
Oświaty p. Gajczaka. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA. 28,Vill. PAT. . Dziś 
w gmachu Prezydjum Rady Mini- 
strów odbyło się o godz. 1l-iej po- 
siedzenie Rady Ministrów, na którem 
uchwalony został przedłożony przez 
ministra spraw zagranicznych projekt 
ustawy w sprawie ratyfikacji między- 
narodowej konwencji  opiumowej 
wraz z aktem końcowym podpisanym 
w Genewie 19 lutego 1925 roku. 
Następnie Rada Ministrów przyjęła 
przedłożone przez ministra spraw 
zagranicznych projekty ustaw o raty- 
fikacji polsko-niemieckiej umowy ko- 
lejowej podp. w Berlinie 27/I11—26 r 
i tymczasowej konwencji polsko-ho. 
lenderskiej o żegludze powietrznej 
Wreszcie R. M. uchwaliła projekt 
statutu organizacyjnego Prezydjum 
Rady Ministrów. 

Obrady PSL..Piasta. 

W dniu 27.go bm. obradował w 
gmachu Sejmu Zarząd Główny PSL.. 
Piasta pod przewodnictwem  pos- 

Witosa. R. ferat o położen u politycz- 
nem wygłosił pos. Witos, pos. 
Dębski mówił o polityce  zagranicz- 
nej, aie poruszył także sprawy we: 
wnętrzne, wreszcie pos. Kiernik o. 
mówił zagadnienia programowe. Dziś 
zbierze się Rada Naczelna tego stron: 
nictwa, która uchwali rezolucje przy- 
gotowane na podstawie referatów. 

Komitet Floty Narodowej, 
. Z inicjatywy Ministra Przemysłu 
i Haadlu p. Kwiatkowskiego podjęto 
pracę nad zreorganizowaniem Komi- 
tetu Floty Narodowej tak, aby we 
wrześniu "mógł podjąć. przerwaną 
dzialalność. W skład Komitetu wejdą 
p.p. Marszałkowie Sejmu i Senatu 
oraz szereg innych wybitnych oso- 
bistości. Ministerstwo Przemysłu i 
Handlu podjęło się pokrywania ko- 
sztów  adminlstracyjnych  Komiieiu, 
zaś wszystkie wpływy ze składek i 
t. p. użyte będą wyłącznie na cele 
bezpośrednio związane z budową 
iloty narodowej. Między innemi ko- 

wa do rodzinnej miejscowości Rost- „mitet organizować będzie propagandę 
zagraniczną oraz wysyłać odpowied< 
nio przygotowanych stypendystów 
na studja zagranicę, przyczem szcze- 
gólny nacisk położony będzie na 

kowa.  Relikwje przewieziono we 
wspaniale przybranym autobusie. 
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Syrop 0 przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo* 
wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 2 
Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski“ 

i marką ochronną—trėjkąt ze statywem. 

Magistra 

A. Bukowskiego rol 

Reg. Min, Zdr. Pubi. Nr 214, 

praktykę w wielkich przedsiebiorst- 
wach k andlu zamorskiego. 
          

Tom poezji 

1. K. IŁŁAKOWICZÓWNY 
zapoczątkowany 

„Historja o Moskiewskiem 
Męczeństwie* 

ukaże się rychło na półkach 
księgarskich. 
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Zjazd Rolniczy w Baranowiczach. 
— Korespondencja *Słowa* — 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Wojewódzkiego Tw. Rolniczego uch- 
walono zwołanie we wrześniu r. b. 
ogólne zebranie członków Towarzy- 
stwa, czyli jak to z brzmienia statutu 
tej organizacji wynika -— wszystkich 
członków Towarzystw Rolniczych, na 
terenie ziemi Nowogródzkiej funkcjo: 
nujących. Zjazd ten ma się odbyć w 
Baranowiczach 12 i 13 września. 
Będzie to pierwsze tego rodzaju ze- 
branie w okresie powojennym, po: 
trzebę którego poważnie myślący 
rolnicy dawno już odczuwali. : 

Nie bez racji utyskują rolnicy 
ziemi Nowogródzkiej, że wszystkie 
bez wyjątku bodaj dziedziny gospo- 
darstwa rolnego stoją u nas na bar- 
dzo nizkim poziomie, a w związku 

z tem sprawa dochodowości gospo- 

darstw przedstawia się opłakanie. 
Hodowla, mogąca łatwo na naszym 

terenie stać się poważnym źródłem 

bogactwa krajowego i dobrobytu 

poszczególnych jednostek, jest pro- 

wadzona nieracjonalnie i bepłanowo; 

uprawa roślin, stanowiąca obecnie 

główną podstawę rolnictwa naszego, 

nie jest nawet bliską tego stanu, w 

jakim przy / wspólnych wysiłkach 
byćby mogła; ogrodownictwo  znaj- 
duje się w upadku, również jak 

pszczelnictwo, produkcja nasion, ho- 
dowla drobiu i wielu innych działów. 
Nietylko drobni gospodarze, ale i 
większość folwarków nie posiada jako 
tako prowadzonej rachunkowości, da: 
jącej obraz faktycznego stanu i roz: 
woju gospodarstwa, Na każdym kroku 
marnuje się skutem wadliwej organi: 
zacji pracę rąk ludzich i inwentarza 

pociągowego. Nieracjonalna kolejność 

płodów, zła uprawa, nieodpowiedni 

dobór odmian roślin uprawnych „przy- 

czynia się do zmniejszenia wydajności 
pól naszych, a nawet, gdy idzie o 
najistotniejsze interesy, nie umiemy 
podjąć wspólnej akcji, by je należycie 
poprzeć lub obronić. : . 

Dobr:e zorganizowane i umiejęt: 
nie prowadzone Towarzystwo Rolni- 

cze musi się zająć podniesieniem i 
ulepszeniem wydajności gospodarstw 
naszych, czuwać nad interesami -rol- 
ników, a łącząc ich wszystkich w 
pracy zbiorowej, dotyczącej spraw 
najżywotniejszych, musi współdziałać 
w wytworzenu tak pożądanego 
„wspólnego frontu* rolniczego. Że 
Towarzystwa nie tylko powinny, ałe 

„i mogą faktycznie spełnić te zadania 
j że Są dla nas konieczne—zgadzamy 
się dziś wszyscy. Jednak rozwijają 
się one w różnych powiatach roz- 
maicie, zależnie od okoliczności i 
warunków miejscowych. Naieży wszę- 
dzie je podnieść, pracę ich zwrócić 
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CASCARINE 

- LEPRINCE 

As ĘESC ZŁY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptskach i składach 

aptecznycz 

EDC TIE WEP ZETOR ZOASZEC ŻA 
W. Z. P Nr. 34 Wilno, 15.Vil 1925 r. 

solowego Lekcje śpiewu *qmefa 

Wanda Toczyłowska 
Zapisy na lekcje w dnie powszednie 

do 1l:ej rano i od 3 — 5 pop. 

Bernardyński 3 m. 8. 
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Monograije artystyczne. 
Wydawnictwo Gzbethnera i 

Wolffa. Wasylewskiego: .<Por* 
tret kobiecy w Polsce w XVIII 
wieku», Zanorskiej; «Matejko», 
Rutkowskiego; <Edw. Wittig», 
Wożnickiegos <Skoozylas», Szy- 
dlowskiego; <Malczewski>, 

Jest kwestja do rozstrzygnięcia; 
czy dana epoka ma „typ zewnętrzny, 
jej tylko właściwy, fizjonomji ludzkich? 
Czyli też to tylko kostium sui gene. 
ris nadaje owym głowom np. Holbei- 
na, Fransa, Halsa, Velasqueza, Mignar- 
da, pani Vigė: Lebrun eic. jakiś spe- 
cyficzny typ „swojej epoki*? Czyżby 
w danem stuleciu mieli istnieć ludzie 
wyglądający zgoła inaczej niż w po- 
przednich i następnych wiekach? 

Uprzytomnijmy sobie jedną z naj- 
popularniejszych w mieście naszem... 
postaci: prof. Ferdynanda Ruszczyca. 
W paliocie, w miękkim kapeluszu, w 
spodeńkach takich to a takich niożna 
go codzień spotkać sunącego szyb- 
kim krokiem po chodniku, wsiadają* 
cego do dorożki, rozmawiającego ze 
znajomym gdzieś na rogu ulicy... Lecz 
niechby np. w jakim żywym obrazie 
zgodził się usiąść przed sztalugami w 
pracowni z epoki Renesansu, w be- 
recie aksamitnym na głowie, w spen- 
cerze barwnym, w szerokim piasz- 
czu.. Wykopany jakiś Van der Meer 
lub antwerpski młody patrycjusz z 
epoki Rubensa a choćby nawet z cza« 
sów rządów hiszpańskich w Antwer* 
pi! A niemniej popularny p. prezy: 
dent Bańkowski? Cóżby to był za 
‘урому np. archiwrista lub kaligraf 

Baranowicze 27,VIIL, 

w kierunku większej pożyteczności. 
Rożważenie na zjezdzie wojewódzkim 
wytycznych, jakich organizacje nasze 
mają się trzymać, ustalenie programu 
pracy z każdej dziedziny, rolników 
bezpośrednio obchodzącej, wysłu- 
chanie referatów ludzi nauki, zasłu 
żonych swą pracą nad podniesieniem 
rolnictwa, wytknięcie niedomagań i 
przedyskutowanie, jak im zaradzić, 
jest potrzebą i obowiązkiem wszyst- 
kich członków Towarzystwu, wogóle 
wszystkich głębiej myślących  rolni- 
ków Nowogródzian. W zebraniach 
wojewódzkich musimy znaleść ten 
łącznik, który niegdyś skupiał nas 
przed wojną europejską przy Miń- 
skiem Towarzystwie Rolniczem, któ: 
rego Zjazdy doroczne tak licznie 
zwykle były obsyłane. 

Byłoby niezmiernie pożądane, by 
zapowiedziany na 12 września Zjazd 
Baranowicki był jak najlicznicjszy, by 
zgromadził całą inteligencję rolniczą 
ziemi Nowogródzkiej i stał się po- 
czątkiem nowego okresu, jako najbar- 
dziej celowej i intensywnej pracy na- 
szych Towarzystw Rolniczych. O ile 
dziś można stwierdzić, zainteresowa- 
wie Zjazdem jest znaczne; zgłoszono 
już szereg ciekawych referatów i na- 
leży sądzić, że Zjazd ten skupi naj- 
lepsze nasze siły rolnicze Z D. 
ORENWERZZZTWZZTZAWA ENTERTA 

Ź Białorusi sowieckiej. 
Nowy typ aeroplanu sowieckiego. 

„Zwiezda* donosi z Mińska, że 
w sowieckich fabrykach aeroplanów 
wykończono niedawno kilka samolo- 
tów dla czerwonej floty powietrznej, 
które przeznaczone są specjalnie do 
transportu bomb i materjałów wybu: 
chowych. Samoloty te skonstruowane 
wediug planu inżyniera Kopulewa 
zapewniają zupełne bezpieczeństwo 
podczas lotu. Budowa nowego apa: 

-ratu kosztuje 280 tys. rubli. W dniu 
23 b. m. przybył, na jednym z tych 
samolotów z Leningradu do Mińska 
znany piiot sowiecki Tomaszewski, 
uczestnik sławnego lotu Moskwa— 
Pekin w roku 1925. Tomaszewski wy- 
lądował w Mińsku bez przeszkód 
przewoząc na swym aparacie około 
1000 klg. materjałów wybuchowych. 

Unormowanie płac robotniczych, 
Ludowy Komisarjat Pracy B. S. 

S R. na wzór Moskwy wydał odpo- 
wieunie przepisy dla Państwowych 
Zakładów Pracy, normujące zarobki 
robotników. Według tego rozporządze- 
nia robotnicy zajęci w fabrykach pań 
stwowych w Mińsku, Witebsku, Smo- 
leńsku i Mohylewie będą odtąd 
otrzymywali miesięcznie 10 rb, w 
miastach ókręgowych 9 rubli, w po- 
wiatowych 8, w okręgach przemysło- 
wych 7,50 i w innych miejscowościach 
7 rubli. Do tego trzeba jeszcze do- 
dać, że robotnicy otrzymują t. zw. 
rację żywnościową, której jest za ma- 
ło by żyć — a za dużą, aby umrzeć' 

Znowu strzelanina. 
W nocy z dnia 25 na 26 b, m. 

żołnierze Strażnicy Budźki na terenie 
3 komp 10 Baonu K. O.P. zostali 
około godz. 2-ej zaalarmowani gęsty- 
mi strzałami po stronie bolszewickiej. 
Wysłany patrol stwierdził, że w od- 
legtošci 2 do 3 klm. od słupów gra- 
nicznych toczy się jakaś wałka mię- 
dzy dwoma zbrojnemi grupami, Rów - 
nocześnie został zapalony folwark 
Niechudowo. Po 20 minutowej wy: 
mianie strzałów nastała cisza. Zazna- 
czyć nalezy, że jest to już trzeci w 
bieżącym tygodniu wypadek  strzela- 
niay po stronie sowieckiej. 

  

U okna zawołany z XVilgo wieku! 
o szybkach w ołów oprawnych, sie- 
dzi w wygodnej czamarze tabaczko: 
wego koloru, nad olbrzymim foljałem 
w fotelu powleczonym spłowiałym i 
wytartym safjanem i z wielką uwagą 
—temperuje pióro, Na obrazie pod: 
pis: Meteu, van Ostade lub Gerard 
Dov. A Wojciech Korsak? Czyliż mo 
że być bardziej typowy ułan „polski z 
pod Somo-Sierry? A baczki £ la ksią: 
żę Józef iluż to jaknajbardziej tego- 
czesnym twarzom nadały „typ“,.. Z 
pod Raszyna i Lipska! Jest, wśród 
portretów Duerera lub może jeśli mnie 
pamięć myli, Holbeina wizerunek trzy: 
dziestokilka letniego mężczyzny, któ- 
remu nawet nie trzeba zmieniać ko- 
stjumu (jest w czarnym na głowie 
berecie) aby mieć przed sobą kubek 
w kubek... jakiegoś francuskiego poe: 
tę romantyka z epoki premiery „Her- 
nani'ego» z czasów Musseta a na 
wet nieco późniejszej cyganerji Mue: 
gerowskiej. I odwrotnie. Na którejś 
z wystaw rycin w warszawskim Do- 
mu Sztuki widziałem raz wizerunek 
wójta wileńskiego Sabina — w pan: 
cerzu i w szerokim, szwedzkim koł- 
nierzu. Zdjąć z niego te żelaza i ko: 
ronki—ubrać w tegoczesny strój, a 
będziemy mieli przed sobą: albo wy: 
lysialego od mozolnych studjów (naj- 
prawdopodobniejfilozoficznych) profe- 
sora jakiej wyższej uczelni współczes- 
nej, albo dyrektora banku nie puszcza- 
jącego się na hazardowne operacje, 
którego jednak personel urzędniczy 
potrzebuje poważnej a czasami i su: 
rowej władzy zwierzchniej. Albo ci 
„wielcy ludzie* tak majestatyczni, tak 

Kryzys komunistycznej 
Partji Polski. 

Lipcowy rozłam w łonie najwyž- 
szych czynników rządzących Rosji 
Sow. nie zosłał bez wpływów na ko- 
munistyczne partje poszczególnych 
krajów. Nie mogły one nie odczuć 
tego wstrząsu, którego wynikiem ma 
być zmieniona taktyka ma wewnątrz 
i głębokie zmiany w rewolucyjnej po- 
lityce II Międzynarodówki. Odbiło 
się to również na najbardziej może 
chwiejnej K.P.P, 

Komunistyczna Partja Polski od 
roku prawie znajduje się w stadjum 
powolnego zamierania, co zostało 
niejednokrotnie stwierdzonem przez 
największych nawet optymistów wo- 
jującego komunizmu. 

Już od samego powołania do ży- 
cia przechodziła . K.P.P. (przedtem K. 
P.RP) silne wstrzący wewnętrzne, 
wynikające na tle bądź to programo- 
wem bądź indywidualnem. Brak by- 
ło silnego człowieka, posiadającego 
autorytet wśród mas robotniczych. 
O tego silnego człowieka, próżno 
wołał w roku 1019 Marchlewski, uwa- 
żany za polskiego Lenina. Zupełnie 
niezorganizowana żyć dopiero zaczy: 
na wiosną roku 1919, gdy szeregi 
jej zostały silnie wzmocnione przez 
odpadłą od P.P.S, dotychczasową jej 
frakcję lewicową z «Żarskim i Mag- 
dą» na czele. . 

Ale już w czasie wojny Polsko- 
Bolszewickiej wysuwają się zupełnie 
z rąk komunistów wpływy na masy 
robotnicze. Sierpniowy eniuzjazm ro- 
ku 1920 był grobem komunizmu w 
Polsce. Zrozumiał to doskonale zim- 
ny, syntetyczny umysł Radka Sobel- 
sona, który w elžwestijach», w kores- 
pondencji z Berlina (gdzie wtedy prze- 
bywał w charakterze przedstawiciela 
handlowego) wyraził następujące zda- 
nie: «zwyciąstwo Polski jest końcem 
ofenzywy proletarjatu na zniszczenie 
zgniłych fundamentów burżuazyjnego 
zachodu», 

Doszło do tego, 
połowie 1021 roku na drugim 
kongresie  kominterru Kom. раг- 
Ца polski została oddaną zupełnie 
pod kuratelę niemiecką. Dopiero rok 
1923 przyniósł pewną zmianę. Wzmoc: 
niły się wtedy wpływy komunistyczć 
ne. Zawdzięczać to należy, nie tyle 
umiejętnemu stosowaniu metod zgi- 
tacyjnych, ile wewnętrznej sytuacji 
w państwie Polskiem. Inflancja, brak 
stałego pieniądza, korupcja i nieumie= 
jętność opanowania mas robotniczych, 
prźez stosowanie  prowokacyjnych 
często, metod wpłynął na ugrupowa- 
nie się wpiywów. Prócz tego K. P. 
R. P. została wciśnięta w ramy Pol- 
ski etnograficznej—Kresy zaś Wscho: 
dnle zostały oddane pod działanie no- 
wo powstałych kompartji Zachodniej 
Białorusi i Ukrainy. 

Nastał rok 1025 Zmiana progra- 
mu komunistycznego przez wciągnię- 
cie szerokich mas chłopskich, znana 
pod nazwą «Нсот k dierewnies, 
Polska Ekspozytura Kominternu mu- 
siala tež w marcu 1925 r, wyrzucić 
ze swych inicjałów literę R, co rów- 
nało się jej zdepopularyzowaniu. U- 
kładu stosunku w Polsce w latach 
1925 i 26, mimo kolosalnego nakła: 
du pieniędzy i pracy nie mogła ani 
na chwilę zmienić. Wszelkie poczy: 
nania komunistów spotykają się z 0- 
porem i kończą się na więzieniu 
mniej lub więcej długoterminowym, 

Najważniejszym jednak momentem, 
była ciągła zależność od Rosji i jej 
supremacja nad K.P.P. Wysuwają się 
też coraz częściej projekty oderwania 
się od Kominternu. 

Ostatecznie jednak prąd opozy- 
cyjny wprowadził do K.P.P. zupełną 
ezorjentację i pomieszanie pojęć, 

Chcąc temu przeszkodzić C K.W, zwo. 
łał w pierwszej połowie b. m. do 
Pragi Czeskiej czwarty z rzędu kon- 

że w pierwszej 

okazali z epoki Ludwika XIV.gc! 
Niechby im tylko pozdejmować z 
głów piramidalne peruki. W  każdem 
pokeleniu Polaków byli ludzie „jak 
stworzeni” do — kontusza, Dziś jest 
ich nie mało. Są inni, których głowy 
jakby się dopraszały.. wysokich kot- 
nierzyków znanych w epoce Ludwi- 
ka Filipa «fatermoerderami* oraz hal- 
Sziuchów.. z "czasów Śniadeckich i 
Odyńca. 

Jedynie co do niewieściego lica 
dałoby się, bez wielkiego „naciągania* 
wyprowadzić regułę, że w oddalonych 
od nas stuleciach twarze kobiece by- 
ły ordynarniejsze i brzydsze, niż w 
epokach późniejszych. Te wszystkie 
Dianes de Poitiers, Gabriellesd'Estrćes, 
wszystkie reines Margot, wszystkie 
Anny Boleyny, Inezy de Castro i jak 
się tam wszystkie „bogdanki* naj- 
słynniejsze nazywały, dla których 
potentaci tego Świzta tracili głowy... 
nawet trony... doprawdy, aż dziw 
bierze jak niepodobne są do ich 
wizerunku, cośmy go sobie w duszy 
wypiastowali. A może to tylko dawni 
łudzle mniej byli wybredni? 

Z biegiem dziesiątków lat, a na- 
wet setek lat, typ niewieści—ze sfer 
zwanych wyższemi — wysubtelnia się, 
wydeiikatnia, nabiera pełaego odcieni 
wyrazu. Pod tym względem nie są- 
dzę aby mógł był nadmiernie wiele 
dołożyć np. Lawrence lub Reynold 
albo Winterhalter, 

W pierwszym tomiku  prześlicz. 
nych  «Monografjj Artystycznych» 
prezentuje nam Stanisław Wasylewski 
całą kolekcję — trzydzieści kilką — 
portretów dam polskich z epoki Sta. 

LO a, 

Litwa kapituluje przed Niemcami, 
KLAJPEDA, 28 VIII. PAT. Rząd litewski odwołał wice-gubernatora 

Klajpedy Szloze, uchodzącego za przedstawiciela narodowych interesów 
litewskich oraz wprowadził napisy niemieckie na dworcach kolejowych. 
Zarządzenia te dowodzą, iż Litwa kapituluje przed Niemcami, ustępując 
ich naciskowi. 

Cziczerin jedzie do Paryża. 
PARYŻ, 28.VIII. PAT. Według doniesienia z Moskwy, Cziczerin w 

najbliższych dniach zamierza przybyć do Paryża w celu przeprowadzenia 
rokowań z Briandem. Rokowania rosyjsko-francuskie w sprawie uregulo- 
wania diugów będą podjęte na nowo w połowie października. 

Przypuszczają, że Rakowski z polecenia rządu sowietów zaproponu- 
je rządowi francuskiemu zwrot kwoty 65,000,000 franków w złocie. Żąda: 
nia Francji wynoszą 125,000,000. Dotychczas sowiety proponowały Fran- 
cji 40,000,000 franków w złocie. 

Łotewski projekt pogodzenia Kowna z Polską. 
Pismo łotewskie «Rigos Zinas» wystąpiło z projektem pośrednicze- 

nia Łotwy w zatargu polsko litewskim. Według tego projektu, Litwa mia- 
łaby otrzymać część Suwalszczyzny wzamian zą zrzeczenie się Wilna. Na- 
tomiast Połonga nad morzem i miastem Mołejki, zaludnione przeważnie 
przez Łotyszów, miałyby odejść do Łotwy. 

Ze swej strony musimy zażnączyć, że tego rodzaju załatwienie kwe- 
stji nigdy nie mogłoby zadowolić Polski, gdyż mowy być nie może o 
oddaniu chociażby piędzi ziemi na pastwę prześladowań Kowieńskich. 

Prof. Kemmerer w Krakowie. 
KRAKÓW, 27.Vil. PAT, Dziś rano przybył tu z Warszawy prof. 

Kemmerer, p. Lutz, p. Bi/adorick, p. 
znawców amerykańskich p. p. Setter 
M-stwa Skarbu, towarzyszą członkom 

Byrne oraz sekretarze misji rzeczo- 
i Donald Kemmerer, Z ramienia 
misji p.p. Tauba, Kostaniecki i Łu- 

bieński. Prof. Kemmerer ztożyl wizyty wojewodzie krakowskiemu i pre- 
zydeniowi miasta. Między godz. 10 a 12-tą konierował z prezesem Izby 
Skarbowej, a godz. 12-iej złożył wizytę rektorowi uniwersytetu Jagielloń - 
skiego prof. Rostworowskiemu, po południu żeś w towarzystwie prof. 
Dsbrzyckiego zwiedził zabytki miasta. O godz. 17 tej próf. Kemmerer 
przybył ponownie do lzby Skarbowej, gdzie odbył konferencję z przed- 
stawicielami kół gospodarczych miasta. O godz. 20 tej edbędzie się 
w Starym Teatrze obiad wydany przez izbą handlową. 

  

W centrum miasta przy ul. Wielkiej Nr 30 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA * 
z wszelsiemi wygodami, 

BIURA, LOKALE HANDLOWE i SKŁADY. 
Informacie: ul. Kwiatowa 5. D. H. „Br. Cholem“, 

068968666 

uregulowanie 

2
8
6
0
6
6
6
6
6
0
 

260800880 
gres delegatów okręgowych, celem 
ustalenia wytycznych programowych. 

l tutaj właśnie nastąpił zasadni- 
czy przełom, Gdy przedstawiciel ko- 
minternu w  pierwszyra dniu obrad 
wniósł na plenum kongresu rezolu- 
cję wyrażającą Radzie Komisarzy Lu: 
dowych S,S.SR. serdecznę życzenia 
z powodu opanowania sytuacji w 
Rosji, powstał w sali obrad tumulf. 
Za rezolucją głosowała załedwie zni- 
koma część prawicy i centrum, — 
przeciwko cała lewica, Przedstawicie- 
le skrajnej prawicy wstrzymali się od 
głosowania. 

To był początek. Już jednak w 
czasie południowych obrad sytuacja 
stała się tak napiętą, że lada chwila 
spodziewać się należało zerwania o- 
brad przez opozycyjnie nastrojoną 
większość. Lewica opuściła wreszcie 
zupełnie obrady i postanowiła w for. 
mie  jaknajkategoryczniejszej zazna- 
czyć swe stanowisko. 

nisławowskiej. 
lleż w nich już jest głębokich 

cech i śladów — kultury obyczajo- 
wejl  Wasylewski jednak przeczy 
aby te portrety odzwierciadiały typ 
kobiety polskiej z epoki rozbiorów. 
„Nie był —pisze —polskim portretem 
kobiety, był raczej portretem kobiety 
w Polsce", Posuwa się aż do przypu- 
szczenia, że damy poriretowane na 
tych irzydziestu kilku wizerunkach 
nie są.. podobne. «Zewnętrzna — pi- 
sze — ressemblance pozostawia wie- 
le do życzenia a podobieństwo we- 
wnętrzne? Odnosi się wrażenie, że w 
tej słodkiej a przyjemnej manierze, 
pod przewagą akcesorjów i dekoracyj, 
muślinów i fryzur, znikła gdzieś i za: 
podziała się indywidualność duszy i 
rasy». 

Upiększone są one,  scudzoziem- 
czone. Brak w portretach dam pol- 
skich, malowanych przez cudzoziem- 
ców, pierwiastków oryginalnych. 
Wielkim angielskim portrecistom ko- 
biet z XVIII wieku i przełomu z 
XVIII-go na XIX ty, którzy „wyprowa- 
dzili lady angielską z dusznoty sa- 
lonu w plein-air, w świat, w ро- 
wietrze“, „damy polskie, niestety nie 
pozowały. я 

Jeden z najsłynniejszych portre- 
tów na świecie, pastel 2 galerji ber- 
lińskiej, wykonany przez Tonci'ego, 
rzekomy wiżerunek małżonki Szczęs- 
nego Potockiego, być bardzo może, 
że jest tylko fantazjowaniem na te- 
mat modelu, a kwestja modelu Ton- 
ci'ego pozostaje „otwartą, jak przy- 
znaje sam Wasylewski, 

Okazało się też, że Greuze wcale 

* / s a z Ba 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz, Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych 

wnoszenie przedpłaty NA WRZESIEŃ. 

Konto czekowe „Stowa“ w P. K. O. 

Nr. 80259. 
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0028a6OŚ 
Równocześnie 

do rosyjskiej przewagi w 
nie, 
jego 

Szość, kontynuowała oddzielnie о- 
brady. 

znaną, gdyż opracowuje się jeszcze 
zawarty w nich program, a nie leży 
to w sferze interesów Rosji i ko: 
minterńu rozgłaszać urbi et orbi o 
klęskach i niepowodzeniach swych 
ekspozytur. W każdym bądź razie, 
nie przesądzając sprawy, jak się uło- 
ży w najbliższym okresie czasu sto- 
sunek K,P.R, do kominternu stwier. 
dzić musimy, że zaszedł bardzo waż. 
ny zwrot, który zaważyć może bar- 
dzo silnie na rozwoju stosunków w 
kompartjach Europy środkowej. 

R. 

nie malował nieszczęsnej Gertrudy 
Komorowskiej, bohaterki „Marji“ 
Malczewskiego, lecz, że pozowala mu 
księżniczka Zofją Czartoryska, póź: 
niejsza ordynatowa Zamoyska. Na 
drugiem zaraz miejscu oglądamy w 
monografjj  Wasylewskiego repro- 
dukcję tego słynnego portretu, który 
— nie istnieje już, Spłonął podczas 
wojny wraz z pałacem Zamoyskich 
w Wysocku. 

Oto i Aniela z Ledóchowskich 
Sanguszkowa wielka działaczka z cżą: 
sów Sejmu Czteroletniego, malowana 
przez Ludwika Marteau, pomimo 
irancuskiego nazwiska rodowitego 
Polaka. Bacciarelli! Jakże by jego 
nazwiska być nie miało w galerji ko- 
biet z epoki Stanisławowskiej? Oto 
przez niego malowane obie siostry 
króla Stanisława Augusta. Właściwe” 
mi atoli twórcami portretu polskie- 
go z epoki Slanisławowskiej byli: 
Grassi i Lampi. Oto Grassi'ego por- 
tret p. Kunegundy Ostrowskiej (cóż 
za naśladownictwo angielskich  wzo- 
rów!), p. Wielhorskiej i Jablonow- 
skiej, oba te ostatnie porirety nazy- 
wa Wasylewski „chyba najswietniej- 
szemi*, jąkie Grassi wymalował. Re- 
produkcja nam tego nie mówi. Lam. 
piego znowu portret siostry Gertru- 
dy Komorowskiej, Teodorowej Po- 
tockiej, poczytuje Mycielski za „jed. 
no z najpiękniejszych płózien port- 
portretówych tego czasu“. Wasylew- 
ski zdobył dla swej kolekcji rzadki 
okaz malarstwa portretowego. Anny 
Rajeckiej, uczennicy Ludwika Mar- 
teau. „Kto wie—pisze—czy z czasem 
nie okaże się Rajecka pierwszym po 

R skrajna prawica, 
zostająca w zdecydowanej opozycji 

kominter « 
(co nadaje charakterystyczny ton Anglja—15, Francja—13, Szwecja—6, uchwałom) przyłączyła się do Japonja—5 i Polska 5. lewicy i posiadając zasadniczą więk- 

. 

Treść rezolucji nie jest jeszcze 

*kiej, bitwa pod 
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SPORT. 
T. K. S. — Makabi 1:1 (0:0). 
Wczorajszy mecz tych drużyn przynió: gospodarzom wynik o jakim Padua, nie i nie šnili, Prawda že T, K. S, wystą - | z kilkoma rezerwowymi, ale i w Mak- abi brakło «duszy» eałej drużyny — Biru- backa, bawiącego obecnie we Lwowie. T. K. S. grał w składzie: Braua; Cie. szyński, Jabłoński, Suchocki, A, Gumowski Spychalski, Wierszowski, Olszewski, Gumo- wski Paweł, Suchocki, Wiśniewski, Brakło więc tylko <króla bramek», prawego łączni- ką Stogowskiego i Piwińskiego, którzy — jak słyszeliśmy zachowani zostali na dzisiej- sze spotkanie z 1 p. p. leg. 
Początkowy przebieg gry nie obfitował w ładne momenty, a Makkabi grająca lewą stroną ataku nie wykorzystała, przez słabe skrzydło, szereg dogodnych sytuacji. Sędzia dyktuje b. „wątpliwy karny obroniony przez Brauna, który b. efektownym wybiegiem rą- tuje drugą krytyczną sytuację. 
Po przerwie Jałowcerowi miaje się u- zyskać powodzenie i od tego momentu gra ożywia się. Goście wyrównywują z Karne- go. — Strzela Cieszyński, 

mae 2 Szmugler i Lukman zytomnie, dopomą 5 tak rzadki gość u Malkabi Raan - ia ogół z drużyny toritńczyków odo- bali się Gumowsoy, Glsrewaki PZąszaióy W Makkabi: Lukman, Zejdel i Krakanowski, Lewoskrzydłowy i Kugiel słabi. Brak Bir, |= SE Sędzia p. Kac, po iwym r iczaości 
bado e arnym dobry, A> 

— Zawody pływackie o mist- rzostwo Wiina. w niedzielę dn. 5 września r. b. przy udziale wszyst- kich klubów wioślarsko pływackich, odbędą sią zawody pływackie e mistrzostwo Wilna. 
Informacji udziela i przyjmuje zapisy, sekretarz m ędzykiubowej or- ganizacji pływackiej, względnie jego zastępca na przystani Wil, Towarz. Wioślarskiego od wtorku 31 b. m. codziennie pomiędzy g. 6 i T wie- 

Czorems,, 

Nieoczekiwana przerwa, 
Jak już swego czasu iuformowaliśmy w dniu 3 b. m. wyruszył z Wilna, celem pod roży pieszej naokoło Wileńszczyzny, czło- nek Związku Strzeleckiego w Wilnie p. Be- zeg Stanisław. Dzielny sportowiec musiał niestety przerwać rekordową podróż, gdyż został powołany na 4:ro tygodniowe ėwi- czenia. Po ukończeniu ówiczeń p. Bezeg roz pocznie z powrotem swą podróż, mającą ma” <elu propagandę sportu pieszego. 

Zwycięstwo Polki. 
, GOTEBORG, 28 Vil. PAT. Na 

międzynarodwych zawodach kobiecych 
atletycznych, zawodniczka polska Ko- nopacka osięgnęła rekord Światowy 
w rzucaniu dyskiem dokonywując 
rzutu na odległość 37,71 metrów. 
Następna z kolei zawodniczka Hitomi 
[Jeponj-] osięgnęła tylko 3362 metry, 
czyli że rzut Konopackiej był lepszy 
od rzulu nėjgiošnisjszeį jej współ- 
zawodniczki o całe 4,0 mtr. W roze- 
granym następnie biegu płaskim na 
250 metrów | miejsce zajęła p. Ed- 

"wards [Angij:] w 33,4 sekundy, u- 
stanawiając rekord  Świątowy. W 
skoku na wysokość zwyciężyła p. 
Bonze [Francja] dokonywując skoku 
na 145 centymetrów. Wieczorem wy: 
rażona w punktach sytuacja zawod- 
niczek z poszczególnych krajów 
przedstawiała się  jax następuje: 

  

Lekejs muzyki 
/ UDZIELA 

Michał Józefowicz 
fortepianista, kompozytor i krytyk muz. 
Przyjmuje HM—12 i 4 1/2 — 6. 

ul. św, Jakóbska Nr 6 m. Nr 1, 
(Róg ul. Dąbrowskiego), 

  

ANARAGARZGAREA 
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 

L 0. P. P. 

   

Kucharskim rdzennie polskim  talen- 
tem, rozkwitłym pod tchnieniem dwo- 
ru Stanisława Augusta“? Idą dalej 
dwa portrety malowane przez Woy- 
niakowskiego. Reprodukcji familjnego 
portretu małowanego przez Smugle- 
wicza („z późaych, wileńskich cza- 
sów"), w kolekcji portretów nie znaj- 
dujemy. Wśród portretów  malowa- 
nych przez artystów nieznanych prym 
trzyma pastelowy wizerunek Amelji z 
Briiłów Mniszchowej słynnej i gwał« 
townej barszczanki. Serję zamyka 
skromny, naiwny, z nad kanapy w 
jakimś wiejskim dworze, portret mat- 
ki Tadeusza Kościuszki. 

® ь 
W. tomiku poświęconym Matejce: 

również ;trzydzieści para reproduk= 
cyj jego obrazów, a z tych kilką mniej 
popularnych (np. portrety hr. Mo- 
szynskiego i hr. Aifredowej Potoc- 

Worną, Wacław Wil- 
czak), z 

„P. Stefanja Zahorska pisząc o 
wielkim twórcy „Batorego" i „Fłoł: 
du" nie odbiega od utartego o nim 
Sądu, Rozbija jego twórczość na trzy 
fazy pod względem punktu wyjścia 
oraz rozwoju, stawia na szczycie tej: 
że twórczości póstać (samą tylko 
postać) Batorego. Doszedł w niej— 
pise—Mafejko do tak. jasnej, tak zde- 
cydowanej koncepcji formalnej, jak 
może nigdy przedtem i nigdy po- 
tem”, Słusznie spostrzega w „Grun- 
waldzie* dynamikę rozsadzającą for- 
mę, a w «Hołdzie» powrót do sta- 
tycznego programu formalnego («ja- 
ko całość bardziej wykończony
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ry sądowe będą 
zniesione. 

W rozważanej sprawie łódzka 
' „Republika* podaje nast. informacje: 

Gdy pe okresie inflacji nastąpił 
ostry kryzys i wielu najbardziej do- 
tąd solidnym i silnym firmom zagro- 
ziło widmo upadłości — okazała się 
potrzeba zastosowania jakiegoś do: 
raźnego środka zapobiegawczego. 

Chodziło o zapewnienie firmom 
zagrożonym okresu wytchnienia dla 
spokojnego i planowego rozwikłania 

: interesów, sposobem ugodowyin, bez 
' wtrącania ich w ruinę. 

Środek taki znaleziono w instyta- 
= tak zwanego nadzoru sądowego. 

Już w roku 1024 w sferach go: 
.spodarczycah zwiacano  uwzgę na 
wielką niedoskonałość Opieki, którą 
madzór daje. 

Przedewszystkiem jednak ze stro- 
twy prawnictwa podnoszono, iż nad- 
zory nie mają oparcia w prawie i 
diatego nie będą się mogły ostać. 

Szereg argumentów za tem prze- 
mawiał. 

W pierwszej linji ten, iż nadzory 
sądowe wprowadził do byłego Kró- 
iestwa Kongresowego niemiecki ge- 
acrał gubernator w drodze rozpo- 
rządzenia, którego legalność kwestjo- 
mowano z tej racji, iż prawo naro: 
dów nie upoważnia okupantów do 
tworzenia nowych instytucji prawnych 
ma obszarze zajmowańym. 

Nadto i ten podnoszono argu- 
* ment, iż rozporządzenie o nadzorach 
rstanowi, że wolno nadzoju sądowe: 
go udzielać wówczas tylko, gdy dane 
rzedsiębiorstwo znalazło się w trud- 
Mściach z powodów będących w 
scisłym związku przyczynowym z 
wojną światową. 

Nie trzeba dodawać iż tarapaty, 
w które popadła większość przedsię- 
biorstw były spowodowane  przynaj- 
maniej bezpośrednio nie wojną, ale 
ostrem przejściem ministra Orabskie- 
go z gospodarki infiacyjnej do no: 
wych form. 

Mimo to sądy b. Krócstwa mad- 
"zory stosowały. Między innymi rów- 
1mież wydział handlowy łódzkiego $4- 
"du okręgowego roztoczył szereg nad- 
zorów nad zagrożonemi przedsiębior- 
stwami. 

Atoli ostatnio nastąpiła gruntowna 
zmiana. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w 
sprawie Bussego contra Bank Ро!- 
skich Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Łodzi o uchylenie nad- 
zoru orzekł, iż iż nadzory nie mają 
sodstawy w literze prawa i dlatege 
.mmszą być zniesione, 

Pozosiaje wpiawdzie insiancja ka: 
yjna, należy wszakże z dużą pew- 

mością przypuszczać, iż wyrok w 
sprawie Banku Polskich Kupców 
Przemysłowców  Chrześcjan stanie 
się prejudykatem na przyszłość i od: 
iąd nie tylko nowe nadzory nie będą 
udzielane ale i stare, w miarę ich 
zaskarżania względnie upływu  ter- 
minów, na które były udzielone, zo* 
sianą uchylone, 

Niewątpliwie ożywienie gospodar- 
<zę, które zapanowało  siępiło w 
„pewnej mierze konieczność istnienia 
wadzorów. 

Wszakże nie wolno zapominać, iz 
Uukwidacja skutków ostatniego prze- 
silenia nie może dokonać się na ро- 
czękaniu i jeszcze przez długi czas 
Szereg bardzo poważnych i solidnych 
trm zmuszonych będzie szukać opie: 
ki dla umożliwienia im powolnego 
gojenia ran kryzysowych. 

Z drugiej strony pewne ožywie- 
mie interesów w ostatniej dobie nie 
może nam zasłaniać polrzeby stwo: 

/ 

‹ Майхо 

    
1ебпо!!у ..ой „ВаЮгеро“); wreszcie 
Gostrzega słabnięcie twórczości w 
«Dziewicy Orleańskiej» i „łKościusz- 
ce“. 

Gest Matejki szeroki, patetyczny, 
niesłychanie wymowny, wyolbrzymia- 
jący treść psychiczną nadaje, jego 
iealizmowi cechy specyficzne. Rea- 
bžm ten wyrosły na giuncię roman: 
tyzmu, rozszerzony do gtanic sym- 
boliki, zbliża Matejkę do nas,—ludzi 
współczesnych, «nawiązuje nową nić 
bliskości między nim a nami». 

O Edwardzie Wittigu, dokładniej- 
sze niż wszelki opis dadzą wyobra- 
żenie dobre reprodukcje kilkudziesię- 
ciu jego nączelnych rzeźb, a dobre 
są one wszystkie wypełniające 3 ci 
tomik «Monogrefji Artystycznych». 

Wystarczy dłużej wpatrzyć się w 
boliczne «Przeznaczenie», bardzo 

niepospolitą | «Ewę», w pełną siły 
«Walkę». Portrety, biusty zdają się 
słabnąć, najnowsze kompozycje rzeź”: 
biarskie (np. projekt pomnika lotni- 
ków) zaczynają hołdować efekciar- 
stwi i wyszukiwaniu najnowszych kie- 
runków w plastyce. 

Szkic Szczęsnego Rutkowskiego 
poprzedzający serję wybornych rep- 
rodukcyj dzieł Wittiga—zbyt  szkico- 
wy. Byłby ponadto pożądany: sąd, 
choćby najbardziej apodyktyczny, nie- 
tylko o indywidualności artysty oraz 
o całokształiności jego dzieła, lecz 
nieomal o każdym, podanym w. re- 
produkcji obrazie, © każdej rzeźbie. 
Takie zdanie, taka opinja sformuło- 
wana w tekście poprzedzającym re- 

ukcję byłaby dla oglądającego 
P... latarką, jakby błyskiem Świat: 

| KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
rzenia na stałe instytucji prawnej, 
której źflaniem byłaby ochrona so- 
lidnego kupca, przemysłowca, banku, 
ż chwilą gdy bez swej winy znajdzie 
się w tarapatach finansowych. 

Ochrona taka jest najniezbędniej- 
szą nawet w najbardziej mormalnych 
czasach. 

Tymbardziej dzisiaj, przy nieby- 
wałej zmierfności konjunktur, życie 
gospodarcze musi taką ochronę po- 
siadać w zanadrza. 

„ Diatego wypada się zwrócić do 
ministrów sprawiedliwości i przemy- 
słu i handiw, aby corychlej spowo- 
dowali opracowanie ustawy o nadzo- 
rach, względnie ustawy o postępo* 
waniu ugodowem i usiawę taką w 
uproszczonej drodze legislacyjnej 
wprowadzili w życie. 

INFORMACJE. 
Ustawa przemysłowa zostanie ro* 

zesłaną w sobotę przez ministerstwo 
skarbu organizacjom przemysłowym. 

D września odbędzie się w mini- 
sterstwie skarbu konferencja z przed- 
stawicielami instytucji zainteresowa: 
nych, na której to konferencji przed: 
stawiciele przemysłu zaznajomieni już 
z projektem rządowym, wypowiedzą 
swoje zdanie o ustawie przemysłowej. 
Następnie minister skarbu ostatecznie 
skoryguje ustawę przemysłową, po- 

  

KRONIKA 
SOBOTĄ 

29 Dziś 
14 po Św. 
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Wsch, ać, o g. 4 m 21 

Zach. st o g. 6 m. 57 

  

URZĘDOWA. 
— (y) Zgłaszanie urodzin dzie: 

ci. Wobec licznie wpływających w 
ostatniem okresie czasu doniesienień 
w Policji Państwowej, na osoby woj: 
kowe, o nie zgłoszenie w terminie 
ustalonym urodzin dzieci, władze 
wojskowe wydały rozkaz normujący 
tę sprawę w najwłaściwszy sposób 
rozkazując wszystkim wojskowym, by 
do 8 dni po przyjściu na Świat zgła- 
szali urodzone dzieci w najbliższysma 
urzędzie stanu cywilnego. 

— (k) Konfiskata. Komisarjat 
Rządu na m. Wilno nakazał konfi- 
Skaię białoruskiej gazety «Narodnaja 
sprawa» z dnia 28 b. m. za artykuł 
«Amstya—a szkoły». 

MIEJSKA. 

— (x) Posiedzene komisji 
finansowo-gospod ingresu |. E' 
arc. W związku z ingresem ] Е. 
arcybiskupa wileńskiego ostatnio 
wyłonioną została komisja finansowo- 
gospodarcza, posiedzenie której od- 
będzie się w poniedziałek 30 sierpnia 
r. b. o godz. 7 wiecz. w sali obrad 
Rady Miejskiej. W skład tej komisji 
weszli p.p. Stanisław Wańkowicz, ks. 
prał. Wołodźko, p. Feliksowa Za- 
wadzka, Józef  Karole, Tadeusz 
Miśkiewicz, Bronisłay Um astowski 
i Ludwik Unichowski. 

— (x) Magistrat podwyższa 
opłaty za pomoc pogotowia ra- 
tunkowego. W związku ze wzro- 
stem kosztów utrzmania samocho- 
dów pogotowia ratunkowego Ma- 
gistrat m. Wilna zamierza ź dniem 
1 września r. b. powiększyć pobie- 
ranie opłat za udzielanie pomocy 
przez pogotowie ratunkowe. 

— (x) Frojekt podziału prądu 
elektrycznego. Wydział elektryczny 
przy Magistracie m. Wilna opraco- 

  

ła. Mógłby zgodzić się lub nie zgo- 
dzić z wyrażoną opinją, lecz miałby 

punkt wyjścia dia własnego krytycz- 
nego sądu; doznałby pódnięty do 
zdawania sobie sprawy z tego, fa co 
patrzy. 

Zgodnie z tem założeniem, trafił 
nam bardziej do przekonania wstęp 
(inicjacja) p. St. Woźaickiego do re- 
produkcji rzeźb i obrazów Skoczylasa 
(Tomik 4ty „Monografij Artystycz- 
nych"). 

Zaraz pierwszy okres..  żapala 
wspomnianą wyżej „latarkę*: „Dzia- 
łalność Władysława Skoczylasa wiąże 
się ściśle z rozwojem grafiki polskiej 
a w szczególności—drzeworytnictwa, 
z poszukiwaniem stylu narodowego 
w naszej sztuce. Z procesem stopnio- 
wego uniezależniania się plastyki od 
tradycyj impresjonistycznych, na rzecz 
kształtu i kompozycji*. Atbo dalej: 
charakterystyka malarskich dzieł Sko- 
czylasa — wyborna! Możebyśmy się 
sami nie pisali na każdy jej szczegół, 
lecz jako wykład i wyrażenie opinji, 
jako faktura tego, co się oglądające- 
mu reprodukcje obrazów do wierze: 
nia podaje—bez zarzutu, 

Trzeba też dodać, że między 
krótką monografją obejmującą dane 
dotyczące życia artysty oraz sąd o 
jego dziełach a reprodukcjami znaj- 
dujemy w każdym tomiku sumiennie 
zebrany i wyczerpujący spis wszyst- 
kich lub najważniejszych artysty prac. 

Teraz zaś oto— Malczewski. 
„Symbolika Mslczewskiego —pisze 

p. T. Szydłowski — nastręcza wiele 
zagadek, lecz jeżelipyśmy nie zawsze 
umieli sobie zdać Sprawę z ich żna- 

2 3 

POCZTOWA. 
— (x) Nadawanie telegramów 

telefonem. W myśl ostatniego roz- 
porządzenia Generalnej Dyrekcji poczt 
i telegrafów za telegramy nadawane 
telefonem przez abonentów pobiera 

Podpalacze i łupieżcy majątków polskich przed 
sądem, 

Trzeci dzień rozpraw. 
: 3 Trzeci dzień procesu 45 „oskarżo. skiego musiała obałamucić w równym czem prześle ją radzie ministrów do się za każde 100 słów, lub część nych o udział w rozgrabieniu mająt- stopniu ciemnych chłopów. я, 

wydania w _ drodze rozporządzenia tychże—20 gr. Wrazie jeżeli abonent ków „położonych na terenie pow. Nie drogą opóźnionej represji są- 
prezydenta Rzeczypospolitej. nadany przez telefon telegram cofnie ROCCO poc = wyma a usuwaniem e zapo- 

i н i je przemówieniom stron i ostatniemu biegniemy na przyszł rozruchom. 
Wydatki w roku budżetowym ać sami nr pośle. słowu oskarżonych. Pierwszy prze- Mecenas Chądzyński obrońca 

1927 —8. nictwo telefoniczne t. zn. wstawia a e ij Ro ona zai sześciu włościan 
: „się ją do rachunku miesięcznego, ratorskiego podprokurator Jankowski, ze wsi Litewszczyzna wskazał na to, NZ PR Z prócz należytości za cofnięcie Gene. Pan prokurator skreślił w barw- że oskarżenie opuściło fakty konkret- 

skata: wydało ©8686 tostrakcje códło "=. Za telegramy nadeszłe, odtelefo- nych słowach obraz raj 7 sto: ne operując ogólnikami. Oskarżeni 
Sawy * Leškniunasadch— spina Oni abonentom, pobiera się za SUūkow w powiecie, = ly to armja działali pod namową agitatorów, któ- 
Wedlug kinach tłałctataa аи każde 100 słów, lub czść tychże 10 niemiecka Lu й ileńszczyznę rzy są sprawcami rabunków. Dalej 

bu ogólna suma wydatków państwo- $': Telegramy odłelefowane uważa m ta akos Ё О‘Ь a ВО ОНа wic w obredie budšelovjja 1921 się za prawidłowo doręczone, nie p bol zażyć w. : kres ten powództwa, jako nieopartego na reai- 

nie będzie mogła przekroczyć maksy- BORSRZOGE przezyje sių WIĘZY zzo va ou die Akla nila malnej granicy '1,750000,000 zł., jako abonenfom przez pocztę, jako listy jał ogromnie dla e 5 band Mec. Mickiewicz uważa, że żasto* 
Buras a który sb jizcić a, zwykłe bezpłatne. rabunkowych, prowadzonych przez sowanie art. 279 jest niesłuszne. Nie 

leźć pokrycie w spodziewanych do: — (X) Oplata za codzienne agitatorów bolszewickich jako pierw- mamy tu do czynienia z bandą, a tylko edek y p y podawanie dokladnego czasu 576 forpoczty sowieckiego ustroju. ruchem żywiołowym, wywołanym 
- abonentom, Za codzienne podawa- Następnie oskaržyciel publiczny om6- psychozą społeczną, podobną tej, jaka 
KRONIKA MIEJSCOWA. nie abonetom dokładnego czasu o "ił Szczegółowo przestępstwa po: była w roku 1905. Wszyscy oskar: 

Gaci Kacać pewnej porze, dyrekcja pocztowa szczególnych oskarżonych i zakończył żeni sią ludźmi nieposzłakowanymi. - 

— (0) Uchylenie zaświadczeń Ogłąd pobierać będzie miesięczną Zwracając się do sądu w te słowa: W definicji p. obrońca prosi o za- 
podatkowych przy paszportach opłatę w wysokości 50 gr. <Panowie sędziowie na wyrok stosowanie amnesijj z roku 1919 

ZD = wayne Min. — ( Uruchomienie nowych Wasz B pow którzy i 1923, 

Karbu podwyžs=yio gtanicę uEza aparatów telefonicznych. W na. nie przyszli tu Szukać zemsty, a tyko ec, Falkowski dowodzi, że 
OE ZY ODESSA w o ulgo- stępnym tygodniu uruchomione bę- Czekają na Rz dal- partja, składająca się z wysłańców we aaa słow dą nowe automatyczne aparaty tele- S7€i spokojnej pracy. Widzą oni w sowieckich teroryzowała włościan 
z tem Izba S > a: O“ foniczne na wzór działejących w wyroku Waszym gwarancję że okres których udział był zupełnie bierny datkowe wyjaśnienie, iż uchylony ZO: vyarszawie i Łodzi. «czerwonego koguta» nie wróci». Prosi o zaliczenie na poczet ewentu 
staja obowiązek wykazania się w SZKOLNA. Z kolei zabrała głos obrona: l i 
uiszczeniu podatków przy ubieganiu — Męska Szkoła Zawodowo- AE Moga taca Ar 

Mecenas Neyman zaznacza, że — Mec. Kern i ю . > Asd т „Mec. gold broni Arsenjusza 

sz aozje w ae a Dokształcająca działu odzieżowego „P adki, miały miejsce osiem lat te. Oriechowa, oskarżonego o zabójstwa 
Związku Stowarzyszeń Młodzieży 

mu, przeto polegać naścisłości infor- wójta Krywionka, prosi sąd i 
ь Ž Я sąd o objek- 

pażpiów. snie Polskiej Koncesjowana przez "Kura s mewa RLM 
R a i, jas NA okupanci niemieccy ustąpili rzucając chęć zemsty. Prosi 5 Pa iaaksa 

M. Wa koki. A i = " w masy hasła rewolucji. W wyniku amyestji i 4 lat aresztu prewencyj- 
Nek o ae mnie; д 'ВО Na ogromnem terytorjum nisz: nego, 

ddział A bały 0 do o, czono dwory, upatrując w tem naj. Mec. Raczkiewicz obroń B 
” o. Gkiól Z ARE | środek zagarnięcia ziemi. Oriechowa prosi o ekon wos i k Wypadki te z tej racji muszą być каа а 

wuje obecnie projekt podzialu prądu < ei pers „oo i ZEŃ. kio, jako rozruchy wywołane poz i este gs EAS 
ži ją. Szkoła mieści się przy szkole Pow: powodami gospodarczo społecznemi. #© poP<łnione było zabójstwo nie 

elektrycznego w okresie zimy, a mia- szęchnej Skopówka Nr. 11, p B (4 * osoby urzędowej — wėjta, ale osoby 
nowicie jakie dzielnice m. Wilna i o Zapisy przyjmuje Sskretarjat Ge- mia 

m > O WY- cywilnej 

jakim czasie mogą być oświetlane mersiny Zwigzku Siow. Mlodziežy Pol. "2776 kary naležy liczyč się z tem, * po przemówieniach stron 
na zmianę, Projekt ten po zatwier- gkjej Wilno Zamkowa 4 (w podwó S O: udziela głosu oskarżonym | 
dzenia go przez Radę Miejską będzie rzu) od 1-go T:go września w godz. od ą w @ 
przez Magistrat opublikowany. Qej do 2-ej i od 6-ej do 7-ej wiecz. SS Ostatnie słowo oskarżonych. 

— (t) O zwoinienin T-wa Fil- — Żeńska s:koła zawodowo: Glėwna osoba w procesie—Moło- 
harmonicznego od podatków dokształcająca. Związku Stowa: townikow mówi «Jestem niewinien», 
miejskich. Wojewoda wileński zwró- rzyszeń Młodzieży Polskiej, konce- Straciłem podczas czteroletniego sie- 
cił się do Magistratu m. Wiina z sjowana przez Kuratorjum, przyjmuje dzenia w więzieniu zdrowie, 
prośbą o zwolnienie wszystkich im. uczenic na wstępny i pierwszy kurs. gruźlicę. Proszę o uniewinienie. 
prez towarzystwa Filharmoniczmego Warunki przyjęcia: . Wszyscy pozostali proszą o unie- 
od wszelkicie podatków miejskich. conajmniej 4'oddziały szkoły po- winnićnie uznając siebie jako nie- 

wszechnej lub przygotowanie dvmo- winnych, : 

WOJSKOWA. we w tym zakresie. й 
Wy: TAS ES S NIEKO ITS Kurs ze wstępnym 3 letni, : 

Nowa afera w Komendzie Okręgowej P. P. kłady od 6 — 9 wieczór. Szkoła mie- 
ści się przy szkole «Caritas» ul. Po: 

Od kilku dni obiegają w Wilnie 
pogłoski o nowej aferze w Komendzie 

macji świadków nie można. 
bolszewicki wykorzystał czas, 

sąd 

Sąd projektuje do rozstrzygnięcia 
336 pytań. Obrona prosi o uwzględ: 
nienie kilka zmian w zastosowaniu 

mam artykułów, poczem  przewodniczący 
oświądcza, że wyrok ogłoszony 
będzie w poniedziałek o godz 12-tej. 

Ё T. 

— (k) Rejestracja mężczyzn 
urodzonych w roku 1908. Po- 
cząwszy od dnia 15 września do 
dnia 15 pażdziernika włącznie, ma- 
gistrat m, Wilna rozpocznie rejestrację 
mężczyzn urodzonych w roku 1908. 
Rejestracja będzie odbywać się przy ul. 
Dominikańskiej 2, pokój Nr. 14, co: 

posluziwał się niejskim Burszteinem - 
żydem. Stwierdzono, że Bursztein po* 
bierał za dostarczany furaż, sumy 
które o 10 proc. przekraczają maksy- 

malne ceny przewidziane przez ma- 

łocka 2. ` 
2арі:у2 ргцітиіё: $=іп'с!;/‘гі::і Ge: 

nerala wiązku Stow. łodzież : ; ky > k 
Polskiej Wilno Zamkowa 4 (w pod, O*regowej Policji Państwowej. Do- 
wórzu) od 1 go do 7 września b. r. tychczas udało się nam z miarodaj: 
w godz. od 9.ej do 2 i od 6-ej do nego źródła, otrzymać następujące 

ЭНЫ T więCz. szczególy: istrat, P. i dziennie od 9 do 13, Winni nie ° *° Bó!y 8 gistrat, Ponadto Bursztein, otrzymywał 
zastosowania się, będą karani grzywną (z siad as B wdech Kontrola Państwowa w Wilnie, bezprawnie większe zaliczki. Tak np. 
do 500, a. w razie nie wpłaty aresz- 
tem do 3 miesięcy. 

— (k) Święta wyznania moj. 
żeszowego w wojsku. Żołnierzy 
wyznania Mojżeszowego na Nowy 
Rok i Sądny Dzień, będą zwolnieni 
od ćwiczeń i zajęć wojskowych, a 
mianowicie: dnia 8.1X od godz. 4 
pool. do 24 10 :X od 3 ppoł. do 24 
17 /Х д0 24 181Х, оп 4 ppoł do 22 

kontrola ujawnita, že pobrat ostatnio 
10,000 zi, tytulem zaliczki. 

Z innych źródeł dowiadujemy 
się, że konie policyjne, w poszczegól- 

nych komendach na powiatach, nie- 
otrzymywały owsa, nieraz po kilka 
miesięcy. 

W. sprawie tej wdrożono śledztwo 

egzamina wstępne w terminie jesien- dokonała ostatnio rewizji w wydziale 
nym odbędą się 3 i 4 września, gospodarczym Komendy Okręgowej 
Podania przyjmuje kancelarja szkolna w Wilnie i stwierdziła cały szereg 
codziennie od g. 12 — 2 p.p. (ulica przekroczeń, popełnionych przez kie- 

iais i Szkola Hang. TOYika tegoż wydziału, nadkomi- 
lowa Doks:talcająca Stow. Kupc. 922 Iwanowa. 
i Przemysł, Chrzešc m. Wilna Nadkomisarz lwanow, dokonywał 

(ul. aty a byk = Aj zakupu furaża dla całego okręgu, 
. zapisy kanydatów (ek). Waruni į 

= 241X od 4 ppoł! do 30IX godz. wiecie 80 Kasi 1 — ukończenie Рипусшпі "a 
0 4 — 5 klas szkoły powszechnej do ie si ieni 
„— () Celowe zarządzenie. W klasy II — 6—7 klas, Lekcje or: awalenie się sklepienia 

związku z niesumiennemi praktykami wają się 3 razy tygodniowo od 5 i pół — (t) Przy robotach przygotowaw: 
kupców, sprzedsjących dla urzędów gą Q wiecz. opłata 6 zł. miesięcznie. czych do odbudowy kościoła św. Igna: 
wojskowych gospodarczych żywność, (y) Szkoła leśna dia inwa. ego (garnizonowego) przy ul. Św. 1g- 
władze wojskowe poleciły na przy- jigów. Wileński Oddział Związku nacego, dnia 26 go sierpnia po skończo! 
szłość, by kupujący, w wypadku jnwalidów wydał okólnik do swych "ych robotach osunął się jedóa z fila: 
stwierdzonego przy zakupach artyku. członków, w kiórym nawołuje do rów nawy głównej, co spowodowało 
łów pierwszej potrzeby przekroczenia zapisywania się do szkoły leśnej dia zawalenie się sklepienia na przestrze- 
cen donosiły o tem natychmiast władzy jnwalidów wojennych, która się od. ni około 3 metrów kwadratowych. Poi 
administracyjnej, celem pociągnięcia bęgzje w Niepołomicach woj. Krakow: wodem osunięcia się filaru, jest, we; 
niesumiennych kupców do odpowie: skiego. Kurs trwać będzie wraz z 6 dług orzeczenia kierownika robót, osła- 

OE PoE ak TT Elektryczność podrożeje zimowych do Ro 1917 
musa roku. Po złożeniu końcowych egza: Di 3 w łęk o A : 

з + TSA. ia równowagi budżetu miejskiego manie dzienne chorych w szpitalach 
minów kandydaci otrzymają Świade magistrat m. Wilna nosi się z za- miejskich. Opłaty zaś za wadę рого- 

miarem zwiększenia opłat, pobiera- staną nadal te same. (x) 
a. upejać się Eu wozadca ctwo ukończenia kursu z lesnictwa 

artystycznej formu w jaką zosi ' ieli a ję. ySty 1 , Jaką Y i'będą mieli pierwszeństwo na obję nych za elektryczność, oraz za utrzy. 

EOS IKT PUNT ISSN IST TAR TOS RZEKA 
zaklgie i 12d0wač się w pelni dobit“ cie posady gajowych w Nadlesnict- 
nością plastycznych kształtów, šwiet- ach Pasisowych, 

= Е Wilni ia > słowo Handiowej im. E. Dmo- dzie Skarbowym w Wiinie skierowa* warstwom społeczeństwa polskiego widowisk 

w Kościele św. Ignacego 
bienie przekroju filaru spowodowaim 
przeróbkami wielokrotnie dokonywane 
„przez wojskowość rosyjską. 

Komitet Budowy kościoła św. Igua 
cezo celem ustalenia środków zabez: 
pieczenia kościoła od możliwych dal- 
szych osunięć zwołuje komisję rzecze: 
znawców z udziałem przedstawiciela 
Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych 

nem rozmieszczeniem figur, harmonją — „Dyrekcja Szkoły Przem 
żywych barw, urokiem tła krajobrazo- „Dyiekija SON Е 

« A т Е -. na do Urzędu Prokuratorskie; Teatru Polskiego, ceny miejsc o 
a p : „„„Chowskiej zawiadamia, že zgodnie wmeputek niedopkirzesiiń Kada ieścaferije niskie E i od 20 kb do ZW 

>ymbolika.. A któż nie pamięta z rozporządzeniem Ministerstwa W. R. isżczony-zósiał ubten niateodiinyj SE" 
„Śmierci na etapie", „Niedzieli w ; O p, lekcje w szkole rozpoczną OBUSZC709Y ž0S'A' SP ępujący: 

a „Zastępca Prezesa lzby Skarbowej p. 
Wacław Daenisewicz nadsyła nam 

5 pismo treści następującej* dopiero 
Bpotem powinno być „Szanowny Pa: 
nie Redaktorze i t. d. 

ТВАТЕ i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 

w niedzielę 29 b. m. dwa przedstawienia: o 
g. 4 m. 30 pp. (od 10 gr. do 2 zł) znako* 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— (k) Kradzież w pałacu hr. 
Tyszkiewicza. W nocy z dnia 27 
na 28 b. m. została dokonana kra: 
dzież w pałacu hr. Tyszkiewicza przy 
ulicy Zygmuntowskiej 6 m. 1, Skra- 
dziono garderobę, oraz serwis stało: 
wy.—Podejrzany jest niejaki Janko: 

kopalni*, „Melancholji*? A „Błędne sję dn. 15.90 września b. r. 
Koło"? Czyliż to nie arcydzielo?., * Ее„„…%‚‘ wstępne odbędą się 
Tragedja wyśnionego a nie dającego 13 114 września na_ Wileńskiej 
się zrealizować ideału... Dysproporcja g. 9-ej.* 

—jak wyraża się p. Szydłowski— * — Czytelnia im. T. T. Zana 
między zamierzonym celem a osiąg- P, M. Sz. w Wilnie W. Pohulanka 
niętnym rezultatem.. Oto artystawy- 14 od 1 września b. r. będzie otwarta: 
bity z sił, runął na schodki w SWEj w poniedziałki od 1—8 g. w inne 
pracowni. Duch niemal z niego U- gnie powszednie od 10 g. rano do 
chodzi, a twór fantastyczny, nół ko- 8 g. wiecz. W niedziele i święta gia. gchiwila W. Rapackiego «Jalu rzą. wski Stanisław zam. Tartaki 18, 

bieta pół tygrys, zagadkowa Chimera ZaDKAedk, > s Ua LSA o Sprawca dostał się do pałacu przez 
zagląda mu w Oczy ze złośliwą AKADEMICKA. W poniedziałek 30 b. m. ostatnie po: Okno do oranżerji ze strony ul. Bo: 
uciechą.. Chimera.. Będzie się ona - żegnalne przedstawienie i zamknięcie sezonu 

raz po razu ukazywać na  płótnach — Uzdrowisko Akademickie 
Malczewskiego.. Opętanie, obsesja... w Nowiczach. Zarząd Bratniej Po: 

Na samym końcu trzydziestu kilku mocy Polskiej Młodzieży Akadem. 

ebrazów Malczewskiego reprudoko. U. $ B. podaje do wiadomości ko- 

wżnych w piątym tomiku „Mono- leżanek i kołegów, iż na mc wrze 

grafij Artystycznych* znajduje się sień jest szereg wolnych miejsc w 

„Pusty dwór” z 1922-go roku. Jesień. Uzdrowisku Akademickiem w Nowi- 
Ganek o białych czterech kolumnach. czach, Zgłoszenia na wyjazd  przyj- 

Na pierwszym planie dwie całkiem muje Zarząd Bratniej Pomocy w po- 
fantastyczne figury.. A na skraju niedziałki, środy i piątki od godz. 

gazonu przed gankiem stoi postać 6 — 8 wiecz, : 
niewieścia, całkiem realna, w ciemnej Jednocześnie przypominamy, że 
sukni, Zamyślona, z Uzdrowiska korzystać: mogą ró. 

I w jednej tej niewieściej postaci wnież członkowie rodzin akademi- 
jest jakby zaklęta cała potęga symbo- ków. RÓŻNE 
liki takiego, jak Malczewski, mistrza. 

Sprostowanie. We wczofajszem 
Cz. J. numerze «Słowa» w notatce pod ty- 

tułem «Sprawa nadużyć w II Urzę- 

gusławskiej. 
— Manja samobójstw. Dn. 29 b. m. 

otruła się esencją octową 37—letnia Wikto» 
ija Daukszowa (Mickiewicza 60). Desperat- 
kę pogotowi: odwiozło do žydowskiego 
szpitala. 

— Dn. 27 b. m. około plaży Zwierzy” 
nieckiej otruł się morfiną oraz usiłował rzu« 
cić się do Wilji Ludwik Czerniak (Šwig- 
ciańska 16). Desperata wydobyto z wody 
i odwiezłone w stanie ciężkim do szpitala 
żydowskiego. 

‚ > Ofiara piorunu. We wsi Turyłłe 
pow. Brasławskiego wskutęk uderzenia pio- 
runu została zabita Helena Pietkunowa. Od 
uderzenia go PoE spłonął dom mie- 

Repertuar będzie się różnił od repertu. $7KalnY, chlew, stodoła i spichrz wraz z 
aru aiz <Zesycta Redula> na Podano iaweniarzemi Straty wynoszą 10.000 zł. 

tem, że Teatr Polski dawać będzie ostatnie Ofiary. 
nowości repertuaru teatrów zarówno war: 
szawskich jak 1 europejskich z uwzględnie- а Dla rodziny w nędzy, zložonej z 4ech 

na osób: niem lekkiej komedji i farsy, Teatr za 
Pohulance — repertuar poważny polski. Pp. Aucan A, zł. 5, Nerodski K. zł. 2 

Celem udostępnienia  jaknajszerszym Pawłowski K. zł, 2, Budzko zł, 1. 

sca, 
ystawioną zostanie po raz ostatni do- 

skonała komedja B. Katerwy <Urwis>. | 
Bilety na wszystkie przedstawienia na 

bywać można w kasie od 11 do końca 
przedstawienia. 

— Otwarcie sezobm zimowego w 
Teatrze Polskim. W środę 1—go września 
po raz pierwszy graną będzie Świetna ko: 
medja Orzymaly:Siedleckiego <Spadkobierca> 

Jednocześnie odbywają się próby z ko: 
medji St. Kiedrzyńskiego — <Wino, Kobie - 
ta i Dancing». 

Kierownictwo Teatru Polsklego spoczy- 
wa w rękach długoletniego dyrektora Tea- 
trów wiieńskich p. F. Rychłowskiego.
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iklejski Kinematogr 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY, || 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || 

  

    o
o
o
 

  

KANTOR WYMIANY 

FH Rymtziuńskiego K.Koutmonst 
ul. NIEMIECKA 37. 

WZNOWIŁ KUPNO i SPRZEDAŻ 
walut zagranicznych, 

Dziś będzie wyświetlany film 

„ZWIASTUN- ŚMIERCI 
W rolach głównych: Betty Compson i Tom Moore. 

NAD PROGRAM: «Kto się na gorącem sparzy, 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

POCZĄTEK SRANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3<ciej, 

papierów ©/, 0/1 akcyi, a Ad bób dd dłu tuba sl ki i BNZORTURAERZNE 
  

Dužų portre 
    

   
   

retuszowany, 
dobieństwem, 

   

  

Do maszyn do pisania 
najlepsze TAŚMY, KALKI 

(iabryk Ellams i Underwood) 
PAPIER i t. p. 

Reperacja maszyn do pisania. 

WAR G. GERLACH 

    

Popierajcie Przemysł Krajowy! 

D. H. „Bławat Wileński" 
Wilno, Wileńska 31, tel. 

POLECA towary ua sezon jesienny wyłącznie fabryk 
kamgarny, gabardiny, krajowych. Szewioty, 

peliny i rozmaite inne towar 
flanele, barchany, 
męskie jesienne, 
poduszki. wata, watolina i pierze. 

Ceny niskie. 
Wybor wielki. 

Panom Urzędnikom i wojskowym 
na raty na dogodnych warunkach. 

  

      
     

H92,2- 
1843 r. 

  

   

     
Kostjumy i Palta Krajowe 

i Angielskie, 

Jedwabie. 
Jedwabie paltotowe 

Krepe-de-chine. 
Crepe-georgette. 

    

   

   

Na szerokim Świecie. 

Walka z lodowcami na północ. 
nym oceanie Atlantyckim. 

Ostatni numer rewji amerykzń- 
skiej „The National Geographic Ma 
gszin* przynosi interesujący bardzo 
opis walki z lodowcami na pėlnoc- 
nym Oceanie Atlantyckim, Jak vela- 
domo, jest północny Ocean Atlan= 
tycki jednem z najniebezpieczniejszych 
miejsc na wodach światowych. Czę- 
ste gwałtowne burze i gęsta mgła 
stanowią nad wyraz groźne niebez- 
pieczeństwo dla kursujących tędy 
okrętów, łączących brzegi zachodnio: 
europejskie z wielkiemi portami ame- 
rykanskiemi. Na  najniebezpieczniej- 
szych punktach oceanu Atlantyckiego, 
w pobliżu wybrzeża amerykańskiego 
znajdują się również największe 
miejsca połowu ryb. Łodzie rybaków 
i okręty znajdują się więc w stałem 
niebezpieczeństwie, grożącem im nie: 
tylko ze sirony cyklonów i trąb 
morskich, lecz i olbrzymich lodow- 
ców, pivriących od brzegów Gren- 
łandji w kięruńku ciepłych wód 
Golfstromu Ponieważ Szkody, wy- 
rządzane przez lodowce poczęły 
ostatnio - przybierać | zastraszające 
wprost rozmiary, postanowiły pań- 
stwa zainteresowane zorganizować na 
północnym oceanie Atlantyckim spe: 

Wydawca Stanisław biackiewicz — Recezktor w/z Częsiew Kzrwowski 

Rozm'iar 35x45 tylko za zł, 6 
artystycznie wykonany ze zdumiewające po- 
w eleganckiem passe-partout, wykonany w przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 złotych. 

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO« 
Warszawa, Zielna Nr. 3. 

      

    

Ossolińskich 4. 

PRAWIE 
DARMO 

    

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
w dnie powszednie o godz. 5-tej. ANONS: <SCA RAMOUCHE» 

  

+“ Masaž twarzy. 
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów. 
Elektryzacja kosmetyczna. 

Mickiewicza 1 m. 8, wejście z placu Katedr, 

RAIUJCIE 
Najsłynniejsz św at owe powagi. lekarskie stwierdziły, że 
750/.chorób powstaje z powodu obstrukcji 

St 

dramat w 7 aktach, 

ten na zimno dmucha» groteska w 2 akt. 

WATTETWNYTĘT 1-3 000000000000000000000600040600 a : 

Gabinet Kosmetyczny m 
Z. Zdzienickiej. 

Stosowanie  Radiolux'u. 

Usuwanie pod- 
brodka. 

W. Z. P. Nr 1 Wilno, da, 301 1026 r. 

   

  

ZDROWIE 

Chory żołądek jest główną pizyczyną powstania najioz: 
maitszych chorób, 

SZAWA 

zanieczyszczą krew i tworzy złą prze 
mianę materji, ; 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ŁA z GÓRAARGUT-ra LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochiloetter i wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 
usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

'są_ niezastąpionym 

  

GWO 

ma SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
Ba KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul. ZAWALNA 1 

Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
Owsa 

Jęczmienia 

a 
Soli. 

  

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 
wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lawuera zostały nagi odzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 
złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 

Cena 

382 

Typsy. pa- 
y, wełniane i półwełniane; 

towary białe bielizniane, 
gotowe i na zamówienia. 

Chustki 
pończochy, skarpetki, fartuszki alpagowe, 

Na prowincję wysylamy towary 
za pobraniem pocztowem. 

Płaszcze 
Kołdry, 

rozmaite, 
szkolne. 

  

   

Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 
otrzymał Dr Laner od osób wyleczonych. 

pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

: ————-1222—— 1 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

    

Wypożyczanie, sprzedaż, 
kupno, zamiana fortepianów 

  

„M. GORDON 
Wilno, ul. Niemiecka 26. 

Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy bogaty wybór 'sukiennych i bławatnych materjałów 

z pierwszorzędnych krajowych i zagranicznych tabryk; 

Crepe-Marocain. 
Wełna na suknie w now. 

des. 
Plusz-Kotik na palto. 

Biały towar: 
Dywany od zł. 7.80 

Gobeliny. 

cjalną służbę bezpieczeństwa, której 
zadaniem byłaby walka z ledowymi 
olbrzymami. Pamiętna katastrofa okrę: 
tu „Titanic“ w nocy z dnia 14 na 
15 kwietnia 1922 r. prżyczyniła się 
do szybkiego sfinalizowania tego 
planu. W wyniku międzynarodowej 
konferencji postanowiono, by Stany 
Zjednoczone Ameryki północnej zor- 
ganizowały specjalną służbę bezpie- 
czeństwa do walki z lodowcami na 
północnym Oceanie Atlantyckim. 
Obecnie służbę tę wykonują trzy 
specjalne okręty! «Tamda», «Modoc» 
i «Seneca>, które bez przerwy krążą 
w  najniebezpieczniejszych punktach 
północnego Oceanu Atlantyckiego, 
podając okrętom na drodze radiotele- 
graficznej informacje co do ruchu, 
wielkości i ilości nadchodzących od 
strony Greniandji lodowców. Dzięki 
czynności tych okrętów  <lodowco- 
wych» stan bezpieczeństwa na pół- 
nocnym Oceanie Atlantyckim jest 
obecnie całkiem zadawalniający, cze- 
go nejiepszym dowodem jest choćby 
ta okoliczność, że od czasu katastro- 
ty «Titanicu» nie zanotowano w tych 
okolicach ani jednego nieszczęśliwe- 
go wypadku na skutek zderzenia 
okrętu z lodowcami, 

Dziesiątki tysięcy Amerykanów 
jeździ co rok na wiosnę do Europy. 
Mało kto z pośród nich wie jednak 
o tem, że kiedy oni 

  

pianin, tisharmonij. 

    

66 Egz. z 
1843 r. 

    

  

MUNDURKI szkolnie. 

FARTUCHY w wielkim wyborze, 
CZAPKI BERETY i panamki, 
KONFBKCJA damska, bielizna i 

trykotaż. 
Zamówienia wykonują się 

prędko i akuratnie, 
Bazar Wytworni Szkół 

Wilno, ul. Wielka 66. 

TELEFON 1—147 

Otrąb żytnichi pszennych EB 

a E EB 8 B E E Es o r. 1843 istnieje £= 

Ba OILENKIN 
B ul. Tatarska 20. 

ZIEMIAN p M EBLE 
B jadalne, sypialne, sa- 

lonowe i gabinetowe 
kredensy, stoły 

E szafy, łóżka i t. d, 
Wykwintne— Mocne— 

= Niedrogo. 
SPRZE DAŻ 

e NA RATY 

  

  

Dr med. LEWIN 
powrócił. 

E UL Zawalna 28 — 30, korepetycje. 

    

  

Ūdorono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

poceniu się. 
Żądać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926r.   
  

Doktór Kobieta-lekarz = а Р D.Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęe. 9—1 i5—8 | od 12.5 Chor. kobiece 
oraz spec. weneryczne, moczopłciowe i 
skórne ul, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. 

Bristol), W. Zdr. P. Nr. 31. 

—— 
Internat T wa „Przyszłość” 

dla uczni szkół średnich, Zamkowa 5. 
Przyjmuje wpisy na rok szkolny 
1926—27. Opłata 80 zł. miesięcznie. 

  

H. NIEMOJEWSKI 

„Leczenie pluc“ 
(Przyczynek do terapji grużlicy). 

Ce Tał. WILNO, Królewska 1, 
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego 
(telef. 314). Konto P. K. O. 80.150 
  

  

  

Przyjmę 2 uczniów—ce 
Wygodny pokój, zdrowy wikt, Pomoc 

w nauce, gra na fortepjanie. 
Dyplomowani pedagodzy: matematy* 
ka, francuski, muzyka. Zwierzyniec, 
Miła 8 m. 2. Przystanek samochodo- 

wy przy vl Starej, 

  

        

Skład pomocy szkolnych 

„KADOS“ Sp z 0. o. 
Warszawa, Ś to Krzyską 1—3. 

Anatomia, Botanika, Fizyka, Geogra- 
fja,  Mineralogja. Optyka: L»mpy 
projekcyjne, epidjaskopy, kinemato: 
grafy szkolne najaowszego typu. Zo- 
ologja. Tablice poglądowe wszystkich 
działów. Szkołom udzielamy kredytu. 

Katalogi ilustrowane gratis. 
Najnowsza mapa Polski prof. Smo- 
leńskiego, globusy plastyczne wlasne- 
go wydawnictwa. Żądać we wszy-   

Materjały mebiowe. 
Mokety meblowe. 
Piusze meblowe. 

Narzuty 
Firanki. 

Kołdry watowe 
i pluszowe, 

czas w salonach „Lewiatana“, „Be- 
rengarie" lub «Racbambeau> —radio- 
telegrafista okrętowy znajduje się w 
stałym kontakcie z wspomnianemi 
powyżej okrętami, informującymi go 
bez przerwy o ruchu lodowców, o 
gęstości mgły i t. p. Nie wiedzą nic 
o sygrałach ich własnego okrętu, 
informującego się o sytuacii па осе- 
anie. Trzeba wiedzieć, iż, ssczególnie 
w nocy, trudno jest bardzo dostr:ec 
nadchodzący lodowiec, wobec czego 
często się zdarzało, iż załoga okrętu 
uświadamiała sćbie grożące niebez- 
pieczeństwo dopiero w chwili, kiędy 
odległość między lodowcem a okrę- 
tem wynosiła zaledwie kilkadziesiąt 
metrów, 

Siużba bezpieczeństwa na północ= 
nym Oceanie Atlantyckim nie ogra: 
nicza się jednak litylko do informo- 
wania okrętów o ruchu lodowców, 
W roku bieżącym poczyniono pierw- 
Sze próby w kierunku wysadzenia 
lodowców w powietrze przy pomo- 
cy materjałów wybuchowych. Próby 
te uwieńczone zostały całkowitem 
powodzeniem, wobec czego istnieje 
nadzieja, iż w przyszłości można bą- 
dzie w ten sposób prowadzić rady- 
kalną walkę z groźnemi lodowcami, 

"Ciekawy proces na Węgrzech. 
Przed sądem w Dzbreczynie toczy 

mile spędzają się obecnie ciekawy bardzo proces, 

       

   
    

   

  stkich księgarniach. 
    

*40464445449066 
OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okrędowy w Wilnie, I-szy. Wy- 
dzieł Cywilny, obwieszcza, że na 
żądanie Heleny Pilawskiej, decyzją z 
dnia 18 marca 1926 roku postano- 

— wił: wsbronić dokonywania wszelkich na dobrych warunkach 

Adjunkt Kliniki skór- 

  

Mickiewicza 33 m 6, Gimnazjum z interna* | 

W 
mic, ntczymanie dobre, do, szkoły powszech 

——— IMiejscu Uu 

  

Ni201 (121 

„M. Mienieki Pszczoły 
z powodu  wyjazdw 
niedrogo sprzedam. | 
Biuro «lnformator» | 

W. Pohulanka ENr 7, | 

no-syfilidolog, Uni 
wersyt. S. 

POWRÓCIŁ 
Wileńska 34 m. 3. 

    

  

Przyjm. od 4 — 7. > 

r ONWIKT J 
з : KSIĘŽY PIJA< | Dr. M. Zagórska KK KSIĘŻY PIJA) 
powróciła. wicach pod Krakowem | 

przyjm 2—4 g. tem przyjmie jeszcze | 
kilkanastu uczniów do į 
l i II bl, gimnazjum | 

ziemiańskiej humanistycznego z | 
rodzinie pokój pełnemi prawami szkó A 
Ja 2-ch uczni— Państw. (L. <A2), or 

    

   d 

klasa przygote” | i „nej: 
BRNO „podwstępna £ | Portowa 4 — 8. wewom 

  

tel. 5—85, wstępna. З 

— — 
| GOTÓWKĘ : : yła kierowniczka Buldogi- w każdej sumie nteligenina wdowa szkoły _zawodo- ) z zapewnieniem |H, przyjmie 2 uczeni. ŚLB wej udafcia jekcji boksery 
i zwrotu w walucie z! e A krojk, robót, — przyj- jet e ji solidnemi gwa. mieszkanie, z pełnem auje obstaiunki na dania. Nowa. WIĘjkA 
rancjami najkorzy. |" trzy maniem, Opieka wzory do wyszywania, Wiadomość w bufeciśi stniej lokoje. zapewniona. Tanie oraz obstalunki na į klasy na dworcu. Dom H.-K. „ jobiady smaczne. zdro- robotą włóczk., szali, 4 
<ZACHĘTĄ |Y€ dla urzediikėw— chustek, pantolli. dla : | Gdeńska 6 m 1, |qiczek: Ul. 3go Maja dorosł. i dzieci, Ul. rzyjmię * aczeńid tel. 9—05. 7 m. 17 od 25 2.3g0 Mala d. 7 m. 17. z inteligeninego“ ———— Ostoja. 2 — 5 godz. domu na mie” 

  

szkanie z całkowite 
RA otrzymaniem. Wiądo* 

Do wynajęcia: mość ul. Mickiewicza 
2 duie pokoje nie: 19 — 24. godz. 4 — @ 
umeblewane, z elekt- 
rycznością, wejscie nie o sprzedania pa krępujące, x ewentu. cele w ogrodzie! 
alrą używalnością od pół dzlesię” kuchni, orax 1 pokój 

umeblowany. Biało- cał 
stocka 6—5, cd godz, .POSPIES ZK AR 9—12 1 ой 6—8 рро! w końcu Antokol ь W święta od gooz, 11 Nr 128, O warunkach do godz. 4 ppoł. dowiedzieć się na 

p. Ogik 
skiej, a pol IX m 
Kaszianowej 4 — 114 

do 2ch z doma“ 
w miejscowości: 

rzyjmę uczenice ® 
całodziennem 
utrzymaniem i 

troskliwą opieką. 
Orzeszkowa 3 m. 1. 

  

Po gruntowym odnmes4 
wieniu lokalu, | 

— Jadlodajnia В 
ad N — K 

ortepian 
Aa Pośred. reso 

nikom wynagrodzenie. 
Szpitalna 7 m. 4 (po- 

bliżu Zawalnej), 

D 

  

obiadów Przyjmowi 
ne są obstalunki nE| 
obiady zbiorowe i | 

ь weselne. Adres: 
o_ wynajęcia ul. Zawalna 1 m. 2. | 
pokoje 2, 3,4 
xe  wszelkiemi 

  

wygodami Wiado- czniowie | mogą!| 
mość: Otarna 2 m, 16, być przyjęci na | 
godz. 3—5 po połud, mieszkanie 

otrzymają opiekę, | 
aaa Zdrowe. dobre- odZ 

rzyjmę uczniow— wianie, w razie póź 
nic z całem utrzy- trzeby pomoc w nat” 
maniem i opieką kach, fortepian ua_ 

miejscu. Informace 

    

wpłat ora« tranzakcyj z 4 i pół proc. Sierakowskiego 25-4 Rzeczna 11 m. 1 
listów zastawnych Wileńskiego Ban» 2097 3—6 p. godz, 5 — 1 
ku Ziemskiego wartości nominelnej LA UCZNIÓWĄ 
A 1000 rb, każdy serji 4-ej Nr. Nr. INTERNAT D mieszkanie ZĄ 
17962, 17063, 17964, 17065, 17966,41a uczącej się mło całem utrzy M 
17967, 17968, 17969, 17070, 170714ziežy. Bazyljaūska 2 niem, Opieka za powa 17980, serji 5ej NrNr. 22541, 22542, | 04 $— 6 podz. niona, stół dobry: 
22543, 22544. 22545, 22546, 22547, 
22548, 22549, 22550, 22551, 22552, 
22553, 22554, 22505 Wzywa się 
przeto wszystkich roszczących prawa eałkowitem utrzyma- do wyżej wymienionych tyfu'ów, aby niem 
w ciągu lat dwuch od daty pierw- 
szego ogłoszenia w Monitorze Poi- 
skim złożyli je w Sądzie Okręgowym 
w Wilnie lub zgłosili sprzeciwy, 

Nr. spr. Z. 618/25 

Sekretarz 

. $46444064666645 ska 6 m. 8 front. 

Garbarska 5—29. 

rzyjmę ucznia lub 
uczenicę ua Kongres 

mieszkanie z Eucharystyczny | 
„ Opieka  trostli- „Ww Chicago. 2 

wa. Foitepian na okładny opis, wy” | 
miejscu. szedł nakładem: . 

Mickiewicza «2—3. Wiadomości  katolic"| 
kich w Krakowie. 4 

a Dedzichów— Boczna 58] 
O KÓJ duży, Cena i zŁ=z prze” | 
słoneczny, pełie syłką pocztową 1.10 złe | 

Dzicy, wa- 
runki dogodne, Gdań- 

    

aniotna wdowa | 
poszukuje posad, 

ek umie doskonale 
  

Zapisy przyjmuje i informacji 
PSEM w godz. 5 — 7 

kłóry budzi wielkie zainteresowanie z osób umowę tę podpisujących, i 21 godzin. 
nie tylko w kołach prawniczych, lecz 
w całem społeczeństwie węgierskiem. 
Pewna mieszkanka Debreczynu, pani 
Józefina Szabo wyemigrowała przed 
wojną do Ameryki, gdyż nie mogła 
pogodzić się ze swym mężem. W 
"Ameryce nawiązała bliższe stosunki 
z Grekiem  Kakodatesem, który po 
przyłączeniu się Ameryki do państw 
koalicyjnych wstąpił do armji, amery- 
kańskiej. Rząd Stanów Zjednoczo: 
nych ubezpieczył, jak wiadomo, swych 
wszystkich żołnierzy. Ubezpieczono 
więc też Kakodatesa (na 10.000 do. 
larów), który wyraził życzenie, by 
kwotę tę, o ile poległby, wypłacono 
pani Szabo. Kakodates istotnie padł 
na froncie francuskim, wobec czego 
pani Szabó otrzymać miała od rządu 
amerykańskiego 10000 dolarów. W 
przekazaniu pieniędzy nastała jednak 
zwłoka, a pani Szabó w międzyczasie 
powróciła na Węgry, Urzędy amery- 
kańskie przez 5 lat poszukiwały panią 
Szabo, aż wreszcie stwierdzono, że 
mieszka w Debreczynie, dokąd też 
pieniądze jej przekazano. Kiedy peł. 
nomocnik rządu amerykańskiego pie: 
niądze te chciał pani Szabo doręczyć, - 
Okazało się, iż p.S. niedawno zmarła, 
Przed śmiercią zawarła ona jednak z 
pewnym rolnikiem, z którym utrzy: 
mywała bliższe stosunki, umowę, 
w myśl której w razie Śmierci jednej 

Odrowiaddziry za ogiosnenia Zenon Łazeńtśnki. 

2-ietnie KURSY EKONOMICZNO-HANDLOWE 

Polskiego Towarzystwa Krzewienia 
Wiedży Handłowej i Ekonomicznej 

w Wilnie, ul. Biskupia 12, 

Wykłady w godzinach popołudniowych, 
Warunki przyjęcia: 6 klas szkoły ogólno-kształcącej lub 

ukończenie średniej szkoły zawodowej. 

    

   
    
    

  

    
   
    

   

  

udziela Sekretarjat Kursów 

gotować, może @0° я 
glądač ūzieci lub cho 
rych. Ul. Podgórna 

Bańkowska — 5& 
Browarem Szopena» | 

Majątki, 

domy, place, sklepy, 
mieszkania poleca 

     po południu, 

    
   

  

   

        

druga osoba odziedziczy majątek pie- 
niężny zmarłego. Wobec tego rząd 
amerykański chciał rolnikowi temu 
wypłacić należnych p. $. 10000 do- 
larów. Tu jednak zgłosił się małżonek 
zmarłej p. Józef Szabo, domagając się, pozwoliły śmiałym podróżnikom prze” | 
by 10.000 dolarów jemu wypłacono. 
Żądanie swe motywował p. Szabo 
tem, że małżonka jego opuściła go 
bez uzyskania rozwodu, wobec czego 
jest on jedynym jej spadkobiercą. 
Wobec tego cała ta sprawa została 
przekazana sądowi debreczyńskiemu, 
który ją obecnie rozpatruje. Podczas 
rozprawy Sądowej ,wyszło!ł na jaw, 
wiele bardzo ciekawych szczegółów, 
które zwłaszcza w kołach prawniczych 
wywołały wielką sensację. Społeczeń- 
stwo węgierskie z wielkiem zaintere- 
sowaniem oczekuje wyroku w nie- 
zwykłej tej sprawie, 

Dziś a 400 lat temu. 
= 

Przed paru tygodniami dwaj mło- 
dzi amerykańscy podróżnicy Ewans 
i Wells objechali dookoła świat w 
przeciągu 28 dni i pobili wszystkie 
dotychczasowe rekordy podróżnicze. 

Został również pobity rekord, 
ustanowiony przez Jules Verne'a w 
1876 r. w jego fantastycznej powieści 
«80 dni dookoła Świata», a nawet 
ostatni rekord podróżnika Mearsż, 
który 1913 r. okrążył Świat w 35 dni 

Drukaraia „Wydawsnict 

  

    

ZACHĘTA: | r2u u, 6 $ 

r a mot D B ba, 4 
Telefon 9—05, na parterze 3 

apart. 2 poko jol || 
- d arfų 

2-eh uezni Eau Tamsi 
usługa na miejscu: ; 

Inform. Zygmuntowaj 
ska 4 m. 2 godz. Y—7% 

1 3—4. 

wezmę ua stancję. 
Dobre utrzymanie, 
troskliwa opieka. 

Oliarna 4, m. 8. 

=
 

ай 

zawdzigczaj8' 
| 

Powodzenie swe 
głównie Ewans i Wells zastosowani 
samolotów, w których przebyli pra“ 
wie jedną trzecią swej podróży. ! 

W ten sposób postępy technik? 

być w ciągu 13 lat podróż dookołś) 
ziemi z,.dwucziestoprocentową oszczęd* 
nością czasu. Jeżeli zaś porówniamy 
ten czas z poprzedniemi rekordami | 

  

to zrozumiemy wtedy, jak  wzrosłó 
tempo życia, dzięki wynalazkom tec 2 
nicznym. 2 

A więc słynny Magelan objechą 
ziemię przed 400 laty (1519—1522 r.) 
w ciągu 3 lat, czyli 1096 dni, dzisiaj 
zaś można dokenać tej podróży. 
czterdzieści razy prędzej. : 

Jeżeli zaś porównamy rekordy. 
ustanowione w ciągu ostatniego pięć” 
dziesięciolecia, to okaże się, że pod 
różnik Seumur obiechał w 1876 roku 
świat w ciągu 117 dni, a  Charl 
Fitzmolitz w 1901 roku zużył już na 
to tylko 60 dni. ! 

Z powyższych cyfr można wy” | 
ciągnąć wniosek, że o ile w ciągi | 
400 lat szybkość podróży ponad mo 
rzami i lądami wzrosła czterdziesto” | 
krotnie, a w ciągu ostatnich pięćdzie” | 
sięciu lat czterokrotnie, to jeszcze 
za pięćdziesiąt lat będzie można ob* 
jechać dookoła ziemę w przeciągu ; 
7 dni. 
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