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Nota litewska
która odrzuca polską propozycję zwołania
konferencji
plenarnej w Genewie, wręczona została
przed kilku dniami naszemu przedstawicielowi w Rydze. Tekst tej noty podajemy poniżej. Brzmi
on dokładnie
jak następuje:

Ratuszowa

Byłbym

szczególnie

wdzięczny . Waszej

Ekscelencji za zawiadomieniem mnie, czy delegacja polska pragnie zwołania konferencji
jedynie dla formy, czy też w jej mniemaniu
konferecja polsko - litewska winna się odbyć w warunkach umożliwiających poważną

pracę.
Lo się tyczy bowiem

delegacji litewskiej

to ona przywiązuje. pierwszorzędne znaczenie do prac konferencji i szuka: przeto @а
niej odpowiednich warunków.
Dlatego też
nie uważa ona za możliwą pracę konferencji podczas prac Ligi Narodów.

Zechce Pan, Panie Prezesie etc.
(—) Voidemaras.

Prezes Rady Ministrów,
Minister Spr aw Zagranicznych
Prezes Delegacji litewskiej

Nota premjera Waldewarasa wyraź
nie poszukuje przyczyn
do dalszego
odroczenia konierencji plenarnej lub 0bniżenia jej autorytetu z „winy oczywiście Polski“. Pozatem zupełnie jest

Pancernik „A“.
O wiele lepiej
nadawałby
się do historji budowy
pancernika niemieckiego tytuł „2 wielkiej chmury mały deszcz”. Salomonowa uchwała irakcji socjalistycznej, potępiająca teoretycznie zachowanie
się
ministrów
socjałistycznych,
którzy
wspólnie
z centrum i demokratamį
głosowali
za rozpoczęciem
budowy
pancernika, ale upoważniająca do nie
wyciągania praktycznego
wniosku
z
wyroku partyjnego, a więc aprobująca zbrojenia,
zażegnała
wiszące
w
powietrzu przesilenie gabinetowe. Jest
to tak sympatyczne
dla polityki terażniejszych Niemiec, że warto
spra:
wie pancernika poświęcić więcej uwagi. Uchwała frakcji socjalistycznej jest
klasycznem
zwycięstwem — polityków
„praktycznych*.
Socjaliści
niemieccy
w odróżnieniu np. od naszej P. P.S.,
w teorji zaledwie potępiają zbrojenia,
wydatki na budżet wojskowy, pragną
powszechnego
rozbrojenia
it. p., w
praktyce natomiast są bardzo podobni do swych
kolegów
z prawego
skrzydła, mówiących;otwarcie o odwecie. Socjaliści niemieccy z pod znaku obecnego kanclerza Hermana Mullera są bardziej niebezpieczni, niż nacjonaliści hr. Westarpa lub Hergta,
ponieważ
zamiast groźnych i buńlistu, p. Szumłakowski, szef mojego gabinetu, został przezemnie delegowany czucznych słów pod przykrywką usydla doręczenia Panu mojej odpowiedzi na list Pański z dn. 13 b. m. oraz dla piającego
irazesu _ pacyfistycznego
porozumienia się z delegacją litewską w sprawie propozycji w niej zawartych. zmierzają konsekwentnie do zasadniByłbym bardzo zobowiązany Waszej Ekscelencji za zakomunikowanie
obalenia
mi swojej decyzji za pośrednictwem p. Szumłakowskiego w możliwie naj- czego celu polityki Niemiec:
Traktatu Wersalskiego.
Dziś żądają
krótszym czasie.
Zechce Pan przyjąć, Panie Prezesie, wyrazy mego najwyższego powa- opróżnienia
Nadrenji bez gwarancyj,
żania
(7) A. ZALESKI.
zmiany planu Dawesa, jutro otwarcie
domagać
się będą
rewizji granicy
wschodniej.
Aie wróćriy do winowajcy chwiloKozmowa z premierem Woldemarasem.
wego naprężenia atmosiery
polityczKOWNO, 19. 8. Dziś przybył do Kowna radca Szumlakowski, który
nej
w Niemczech,
pancernika
„A”,
wręczył odpowiedź polską na notę litewską, odrzucającą propozycję rządu
którego budowa została już rozpopolskiego odbycia konierencji polsko - litewskiej w Genewie.
P. Szumlaczęta. W myśl Traktatu Wersalskiego
kowski przybył do Kowna z Berlina, gdzie
uzyskał
wizę na wjazd
do
Niemcom
nie wolno
budować więLitwy od konsula litewskiego. Na dworcu w Kownie powitał
p.
Szumlakszych pancerników, niż o pojemności
kowskiego urzędnik do specjalnyyh poruczeń
ministerstwa
spraw
zagra10.000 ton, pancernik „A“
więc
nie
nicznych p. Blawiescunas.
będzie przekraczał tej normy. Z punW południe p. Szumlakowski złożył wizytę premjerowi
Woldemaraktu widzenia techniki wojennej
pansowi, któremu wręczył notę polską. Rczmowa p. Szumlakowskiego z premcernik o pojemności
10.000 ton
nie
jerem trwała około 15 minut.
jest jednostką groźną, o ile nie towaKOWNO, 19. 8. Donoszą z kół dobrze poiniormowanych,
że prem- rzyszą
mu
łodzie
podwodne,
ale
jer Woldemaras miał oświadczyć radcy Szumlakowskiemu,
że rząd litew- Niemcom budowa łodzi jest zakazaski zapozna się natychmiast z treścią noty polskiej i udzieli na nią odpo- na. Okoliczności te sprawiają, że nowiedzi w aniu jutrzejszym. P. Szumlakowski pozostanie w Kownie aż do wy pancernik, a i następne „B“, „C““
otrzymania odpowiedzi litewskiej.
„D“, które
powstaną,
nie stanowią
KOWNO. 10.8. (PAT). Radca Szumiakowski, który w niedzieię przy- niebezpieczeństwa dla państw zachodbył do Kowna, tegoż dnia przyjęty był przez premjera litewskiego Waldemanich, działa tej nowopowstającej floty
rasa, któremu doręczył odpowiedź rządu polskiego na ostatnią notę litewską. niemieckiej skierowane będą zgoła w
Następnego dnia w poniedziałek radca Szumlakowski cdbył o godz. 1-ej
innym kierunku. Pancernik „A“
wydłuższą rozmowę z sekretarzem generalnym litewskiego ministerstwa spraw
starczy zupełnie, aby zniszczyć zaczątki
zagranicznych p. Balutisem.
‚
W toku tej rozmowy p. Balutis usilowat uzasadnič wątpliwošci litew- naszej floty wojennej oraz uniemożliskie co do odbycia konierencji plenarnej w Genewie, wysuwając objekcje wić transporty do Polski przez Gdańsk
natury formalnej. Między innemi p. Balutis wysunął objekcję co do tego, czy i Gdynię.
rząd szwajcarski udzieli swej zgody na odbycie konierencji polsko - litew- .
Fakt, że zbrojenia niemieckie rozskiej w Genewie.
u steru
Wobec oświadczenia radcy Szumiakowskiego, że rząd połski tę zgodę poczynają się w chwili, gdy
sobie już zapewnił, p. Balutis usiłował wysunąć dalsze objekcje formaln e, stoi socjalistyczny rząd w Niemczech,
zdradzając wyraźną tendencję rządu litewskiego przewlekania sprawy ро- musi być dla nas bardzo pouczający.
za okres narad najbliższej sesji Rady Ligi Narodów.
Skoro mowa o zbrojeniach warto
Po południu radca Szumtakowski odbył półtoragodzinną konierencję

bezpodstawną

w . swych rozumowa-

Radca Szumiakowski w Kownie

niach. Rząd polski kilkakrotnie nadmie
nił, iż przywiązując wielką
wagę do
dodatniego wyniku
całokształtu rokowań polsko - litewskich chce ażeby w
rokowaniach tych brał osobiście udział
minister spraw zagranicznych Zaleski.
Tymczasem z przyczyn znanych już de
legacji litewskiej minister Zaleski nie
może wziąć osobiście udziału w termi
nie przewidzianym dla projektu konierencji królewieckiej opracowanej przez
rząd kowieński. Wyraźnie to podkreśla
nota Polski do Kowna i również wyraź
nie powiedział o tem p, naczelnik Hołówko przedstawicielom prasy kowieńskiej w Wilnie, zaznaczając jednocześ
nie, o czem już komunikowaliśmy, że
Polska zgadza się zasadniczo na rokowania w Królewcu, uprzedza jednak,
że nie weźmie w nich udziału minister
Zaleski. Cały więc ustęp noty kowieńskiej, który zawiera jednocześnie clou z premjerem Waldemarasem, który sprecyzował ostateczne stanowisko rządu
tej noty o poważnem traktowaniu spra litewskiego wobec propozycyj polskich.
We wtorek o godz. 6 rano radca Szumlakowski opuszcza Kowno i drowy odpada, bowiem
właśnie
Polska
wykazuje maximum troski o dodatnie gą na Królewiec - Tczew powraca de Warszawy, gdzie wieczorem złoży
wyniki rokowań.
sprawozdanie z rozmów kowieńskich panu ministrowi Zaleskiemu.
b»-waga, że prace
Ligi
Narodów
przeszkadzać mogą konferencji rów-

nież nie wytrzymuje krytyki poważnej

gdyż obecność instytucji, której przedewszystkiem zawdzięczać należy nawiązanie tych

rokowań,

na

dalszy

bieg może mieć jedynie wpływ
ni.

ich

dodat-
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My-
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transport broni
pier-

wszorzędnych
bryk

Jos,

fa-

Defo-

urny, A. Forgeron,
Sauer, Brekiers i
t.

d., oraz karabin-

N.,

najnowsze mo-

ki sportowe S.msona, Mauzera F.
dele. Dia klubów
łowieckich i spor-

towych
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Deiraudacja w banku

państwa w Kownie

BERLIN. 20. (PAT). „Vossische Ztg*. donosi z Kowna, że w litewskim
banku państwa wykryto sensacyjne nadużycia dokonane przy pomocy fałszywych przekazów. Bank poszkodowany został na 300 tysięcy litów. Dwuch
wyższych urzędników banku litewskiego i naczelnego buhaltera Landsbergisa aresztowano.

przypomnieć kilka

wią

doskonałą

cyfr, które

Przykry wypadek na Ieinisku

POW.—ul.

ilustrację

dla

okresu

patosu pacyfistycznego.
Oto
np. па
wyszkolenie armji w roku 1913 Niemcy wydały 9,3 mil. mk., w roku
zaś
1928 asygnowano
12 miljonów,
na
utrzymanie

broni

Mickiewicza 24,

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOLKOWYSK-—Kiosk B. Golembiowskiego

20. Vit 28.

w

roku

1913

wyda-

no 8,2 obecnie 20.3 milonów mk., na
broń ręczną i maszynową
w r. 1913
5,7, obecnie 12,8.

Przybycie Marszałka Piłsudskiego

chom. Z drugiej jednak strony od ratyfikacji układów z Nettuno
uzaležniona została pożyczka angielska dla
Jugosławii,

trudne

niezbędna

położenie

Ratyfikacja

ze względu

finansowe

układów

do Rumunji.
BUKARESZT,

na

państwa.

w

20. 8. PAT

Dziś

o godz. 15-ej Marszałek
Piłsudski przybył do miejscowości
Perisz, gdzie w imieniu rządu powitany został przez
podsekretarza stanu w ministerstwie spraw

Nettuno

przez Skupszczynę bez posłów
chorwackich, którzy zebrani w Zagrzebiu wewnętrznych Tataresco. Licznie
ogłosili protest, jest nowym rozdzwię- zebrana
publiczność zgotowała
kiem,
komplikującym
sytuację
we- Marszałkowi owację.
wnętrzną Królestwa S. H. S. Obecny
Niezgoda Chin z Japonją.
przywódca opozycji
chorwackiej Pribicevicz oświadczył, że posłowie chorWIEDEN,
20. 8. PAT.
„Neues
waccy nie występują przeciwko jednoWiener Tageblatt" donosi z Nowego
Ści państwa, jednakowoż iederacja na Yorku za „Chicago Herald Tribune“,
wzór dawnych Austro-Węgier jest ich že rząd nankiński ma zamiar zerwać
postulatem od którego nie odstąpią. stosunki dyplomatyczne z Japonią.
Dziennik ten podaje dalej, że właCzy w tych warunkach
ratyfikowanie
dze
chińskie
mają
odwołać posła
konwencyj nettuńskich
będzie miało
chińskiego i wycofać chińskich urzędten skutek, iż Jugosłowacja otrzyma ników konsularnych z Japonii.
pożyczkę, trudno przypuszczać.
Sądząc

bowiem

z nastrojów,

Wyjazd Benesza do Pa ryża.

pa-

nujących w Zagrzebiu, Chorwaci nie
PRAGA, 20. 8. PAT.
Z końcem
tygodnia
minister
spraw
zamierzają zmienić swego stanowiska bieżącego
dr. Benesz
udaje się
i uznać ratyfikowane
układy,
które zagranicznych
wprowadziłyby,
oczywista
kosztem do Paryża, gdzie będzie reprezentował
Czechosłowacię przy podpisaniu paktu
Chorwatów, pewne odprężenie w sto- Kelloga.
Z Paryża uda się minister
sunkach
włosko-jugosłowiańskich, a Benesz
do
Genewy na sesję
Ligi
Narodów.
także i na Bałkanach.
Kryzys finansowy
Sowietów.
Mimo dość pomyślnego
urodzaju
i
rozpoczęcia wcześnie kampanji „chlebozagotowok*, która według informacyj sowieckich zapowiada się doskonale, z finansami w
Bolszewji
jest
bardzo
krucho.
Ze
sprawozdania
Gosbanku na 1-go sierpnia wynika,
iż emisja
banknotów
wynosiła
1
miljard 700 miljonów rubli, t. zn. więcej o 300 miljonów niż wr. ubiegłym.
Czerwoniec rosyjski, który miał: pokrycie w dniu 1-go stycznia
1926 w
34 proc., na 1-g0 stycznia
1927
w
29,1 proc., obecnie wynosi tylko 24,7
proc. Siła nabywcza czerwońca znacznie zmalała. Podniesienie cen na.zboże wywołane
koniecznością
rozpoczęcia _ „chlebozagotowok*
wywołało gwałtowną
drożyznę artykułów
pierwszej
potrzeby.
Ponieważ
rząd
sowiecki w roku
bieżącym
potrzebuje
o 300
miljonów
rubli więcej na zakup zboża, przeto bank państwa musi przystąpić do nowej emisji,
która,

zwiększając

obieg

banknotów»

odbije

się ujemnie

na wartości

wońca. Słowem, błędne koło.

krachu waluty.

Trudności

czo-finansowe,

jakie

przeżywa

Bol.

i zmarł w

kilka

chwil

po

wypadku.

Trzej podróżni doznali ciężkich, lecz
nie groźnych obrażeń,i zostali przewiezieni do szpitala w Gorlicach.

Musfafa Khemal chce się ożenić
z córką Amanuliaha.
WIEDEN,

20.Vill. PAT.

Presse donoszą

Do

N.

z Konstantynopola,

Fr.
że

prezydent republiki
tureckiej
basza
Mustafa Khemal miał poprosić o rękę
księżniczki Kubrajan, najmłodszej siostry króla Afganistanu.
Król

miał

zaprosić

są

l tnicy

Khemala

baszę,

aby przybył do Kabulu, celem omówienia tej sprawy w kole familijnem.

Gdzie

transatlan-

tyccy.
ROCKFORD, 20.VIII. PAT.
kują tu z niepokojem
lotnikach

Hassel

Ocze-

wiadomości o

i Cramerze,

upłynę-

ło już bowiem 36 godzin
od chwili
startu z Cochrane w kierunku Grenlandji. Odległość między
Cochrane i
Grenlandją wynosi 4300 mil.

traktat handlowy niemiecko-chiński.

międzyw łonie

„wierzchołka"
sowieckiego
jeszcze
bardziej i kto wie, czy nie będziemy
znowu Świadkami nowej „trockjady”,
Podpisanie

Jasła: Wczoraj na moście
między Bie
sze-em a Libuszą w powiecie
jasiel.
skim wydarzyła się katastrofa automobilowa. Samochód, prowadzony
przez
szofera Gelenia, wiozący trzy osoby,
wymijając przejeżdżającą furę, wjechał
na poręcz, którą wyłamał i wpadł wraz
z jadącymi do rzeki z wysokości 7 metrów. Skutki wypadku były fatalne. Szofer doznał zgniecenia klatki piersiowej

Według

gospodar-

szewja, izolacja w stosunkach
narodowych
zaostrzą
walkę

Samiochdd runął do rzeki z mosfn 7-mio-metrowej wysokości.
KRAKÓW, 20.VIII. PAT. Donoszą z

czer-

wiadomości z Moskwy, ostatnie
posiedzenie Politbiura
było niezmiernie
burzliwe. Stalin oskarżał
Rykowa i
Kalinina, że domagając się podniesienia cen na zboże, przyczyniii się do

BERLIN,

20 VIII. PAT. Dziś ogło-

szony został urzędowy tekst traktatu
niemiecko-chińskiego, podpisanego w
dniu 17 b. m.
Traktat ten przewiduje wzajemne
największe
uprzywiljowanie
i zapowiada rozpoczęcie w najbliższym cza-

paktu Keiloga. Za
w Paryżu
uroczysty
sie rokowań o normalny traktat hanakt podpisania paktu wielostronnego, dlowy.
wykluczającego wojnę. Oferta sowiecPrasa berlińska podnosi, że Niemza
ka, zgłoszona przez Cziczerina, mimo cy, zawierając ten traktat, poszły
przykładem
Ameryki,
która
przez
zausilnych zabiegów i cichego
pośredwarcie traktatu wzmocniła
rząd
роnictwa Niemiec, nie została
przyjęta.
łudniowy chiński.
Podpisanie układu przez Stany
Zjednoczone będzie stanowiło
zwrot w
Kiedy się zacznie rok szkolny.
Polityce zagranicznej Ameryki,
która
WARSZAWA, 20 VIII. PAT. Poz okresu wspaniałego
odosobnienia nieważ
w roku
bieżącym
dzień 1
przechodzi do czynnej roli politycznej września przypada
na sobotę, przeto
ministerstwo wyznań
religjnych i ona kontynencie europejskim.
Sz.
świecenia
publicznego
wyznaczyło
wyjątkowo termin
rozpoczęcia
roku
szkolnego 1928-29
w szkołach Śred|POD PROTEKRORATEM MARUZAŁKA
nich, ogólno-kształcących, seminarjach
JOZEFA DIŁ/UD/KIEGO

stano- tydzień nastąpi

Ratyfikacja
konwencyj
nettuńskich. W kilka dni po zgonie Radicza Skupszczyna obradująca, jak wiadomo, bez udziału posłów
chorwacChorwaci chcą nowych wyborów
kich, ratyfikowała zawarte w Nettuno
z WłochaWIEDEŃ. 20.8. (PAT). Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu: Przywódca w roku 1925 konwencje
koalicji chłopsko - demokratycznej Pribicewicz oświadczył wczoraj w Bied dziennika- mi. Sprawa ratyfikacji
tych układów
rzom, że prowizoryczne porozumienie między Serbami i Chorwatami będzie tylko wte- niejednokrotnie już znajdowała się na
dy możliwe jeżeli rząd ustąpi i w całem państwie przeprowadzone będą ponowne wybory
porządku dziennym obrad SkupszczyKoalicja chłopsko - demokratyczna nie będzie utrzymywała żadnych stosunków z
wobec
opozycji
obecną większością rządowa. Jeżeli wybory nie będą przeprowadzone objektywnie, wó- ny, zawsze jednak
wczas koalicja chłopsko - demokratyczna będzie bojkotowała i przyszłą Skupszczyznę. Chorwatów była odkładana
na późPribicewicz oświadczył w końcu, że nic mu nie wiadomo o powołaniu go na audjen- niej.
Konwencje
nettuńskie
między
cję do króla.
innemi były powodem tragicznego posiedzenia Skupszczynyw dniu
20-go
BIAŁOGRÓD. 20.8. (PATI. W czasie zawodów lotniczych w Voivo- czerwca,
kiedy sala
parlamentarna
dinie samolot wojskowy, w którym znajdowały się jako pasażer korespondent zbryzgana została krwią Radicza, Bajednego z dzienników węgierskich zaczął w pewnym momencie gwałtownie sariczka i innych.
Opozycja chorspadać. Powodem tego był fałszywy manewr pilota.
wacka
opierała
się
wprowadzeniu
w
Pilot zdążył wyprostować samolot zanim dosięgnął lotniska przepełniożycie
konwencyj
wobec
zbyt
wielkich
nego publicznością, jednakże pudło samolotu odcięło głowę 14-letniemu chłopcu, który przejeżdżał na rowerze w pobliżu lotniska.
przywilejów, jakie udzielały one Wło-

Zaostrzenie konilikfu między Serhami i Chor
watami

WILEJKA

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ei 30 gr. Za tekstem 10
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr

W odpowiedzi na notę litewską, minister spraw Zagranicznych, p. A.
Zaleski wystosował następujące pismo do p. Waldemarasa, prezesa rady ministrów i ministra spraw zagranicznych Republiki Litewskiej.
Warszawa, 17 sierpnia 1928 r.
Panie Prezesie.
Minister Spraw Zagranicznych; Prezes Delegacji Polskiej.
W odpowiedzi na notę Waszej Ekscelencji z dn. 13 sierpnia b. r. mam
zaszczyt przedewszystkiem całkowicie potwierdzić tekst noty, która została
Min. Spraw Zagranicznych
p.
August Panu doręczona pzez p. Hołówkę 31 lipca 1928 r., oraz zauważyć, że p. HoZaleski otrzymał następujące pismo:
;
Kowno, 13 sierpnia 1928 r. łówko, należycie notyfikowany Waszej Ekscelencji, jako wiceprezes delegacji
polskiej, jest upoważniony do wypowiadania się w imieniu tej delegacji i jej
Prezesa, podczas nieobecności tego ostatniego.
Panie Prezesie.
Pan Hołówko postąpił przeto zgodnie z art. 9 regulaminu Konferencji połKonferencja polsko - litewska, która 30
marca 1928 r. rozpoczęła swe prace w Kró- sko - litewskiej, proponując Waszej Ekscelencji zwołanie pienarnego posiełewcu, uchwaliła regulamin, którego par. 9 dzenia tej konferencji do Genewy. Wybór Genewy, jako miejsca wznowienia
postanawia, że:
„rokowania, odbywać się naszych prac, zarówno jak wybór terminu, któryby mi pozwolił osobiście
przez prezesów obu delegacyj. Do nich rów przewodniczyć delegacji polskiej — są najlepszem dowodem znaczenia, janież należeć będzie ustalanie dat zebrań pie
kie rząd połski przywiązuje do wyniku rokowań polsko - litewskich i sponarnych“.
wodowane byty niemożliwością z mojej strony opuszczenia Warszawy przed
Z uwagi na to, že Krolewiec zostal obra ostatniemi dniami sierpnia.
ny, jako miejsce rokowań od samego ich poGdyby wszakże Wasza Ekscelencja przywiązywała większe znaczenie
czątku, zmiana miejsca nastąpić może jedydo zwołania konierencji poisko - litewskiej w bliższym terminie oraz do wynie w sposób przewidywany w powołanym
artykule regulaminu.
Dlatego też w liście boru Krółewca, jako miejsca jej zwołania, a niżeli do mego osobistego uczemoim z dnia 23 lipca proponowałem zwo- stnictwa w pracach konierencji, — to delegacja poiska gotowa jest spotkać
łanie plenum
konferencji
między 15 a 20 się z delegacją litewską w Królewcu 22 b. m. W tym wypadku, p. Hołówko,
sierpnia. Na list ten jednak nie otrzymałem
wiceprezes delegacji polskiej, objąiby przewodnictwo tej delegacji.
od Pana odpowiedzi.
Co się zaś tyczy propozycji naszej z 31 lipca, to pragnę zaznaczyć, że
Natomiast otrzymałem list p. Hołówki, za pomimo obowiązków, ciążących na Polsce, jako na członku Rady Ligi Narowiadamiający mnie, że Wasza Ekscelencja
jest nieobecna. List ten zawierał
ponadto dów, rząd polski ze swej strony nie widzi żadnej niedogodności w połączeniu
propozycję przsniesienia wspomnianej konfe zwełania konierencji polsko - litewskiej z pracami Ligi Narodów.
rencji do Genewy na 30 sierpnia.
Gdyby jednak delegacja litewska sądziła, że jest w odmiennem położeNa zasadzie art. -tego rodzaju propozy- niu gotówbym przystač na zwołanie naszej konierencji w Genewie na dzień
cja może pochodzić tylko od Waszej Eksce- 25 sierpnia r. b.W tym wypadku mógłbym wziąć w niej udział.
lencji, iub być uczyniona w Jej imieniu, nie
Sądzą, że jedna z dwu tych propozycyj będzie możliwa do przyjęcia
może być przeto ona wzięta pod uwagę bez
dła
delegacji
litewskiej i że Wasza Ekscelencja zechce się da niej przyłąPańskiego potwierdzenia. Jednakże zawczasu uważam za swój obowiązek zawiadomić czyć, tembardziej, że Rada Ligi Narodów oczekuje od naszych rządów na naj
Pana, że delegacja litewska byłaby przykro bliższej swojej sesji sprawozdania z naszych rokowań.
zaskoczona
taką propozycją, ponieważ w
Mam zaszczyt zawiadomić Waszą Ekscelencję, że oddawca niniejszego

tym samym czasie rozpoczynają Się prace
Łigi Narodów, które muszą całkowicie zająć
uwagę delegatów, zatem
poważna praca nie
byłaby dla konferencji
litewsko - polskiej
możliwa.

!

STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*.
SWIECIANY POW.—Rynek 9.

W perspektywie tygodnia

not między Polska į Kodnem

Oni

„Ruch“

Smarzyński.

i szkołach

zawodowych

łek 3 września.

2

PIERWIZE
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TARGI POŁNOCNE

1 WYSTAWA
ROLNICZO- PRZEMYSŁOWA
18/8-9/9w WILNIE 1928
Koncerty

85 pułku

piechoty.

na poniedzia-

Najstarsza firma węglowa
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Prze-

M.

mysłowe

DEULL,

Wilno

Jagiellońska 3, tel. 811.
Istnieje przeszło 30 lat.
Poleca w najlepszych gatunkach:
W

į | kamienny
górnosląski i dąbMJ
rowiecki opałowyi dla celów

l |
(KS

przemysłowych, jako też
odlewniczy, kowalski i gazowy
(ala

gazogeneratorów)

i karwiński
po cenach kopalnianych

i

śląski

nadogod-

niejszych warunkach.
Wszelkich
informacyj udziela się w
biurze
w
godzinach
urzędowych
(9-14, 16- 9).
1'609£

(FACE BRZYRURUCESWEGNESACEM

i Administracja

-Ksieg. T-wa

HORODZIEJ—K.

28.

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Woitkiewicz—Rynek.

PORZE

GRODNO

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska

ono и

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.

WILRO, Wforek 21 sierpnia 1928 r.
Medakcjia

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk
—

BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“.
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ROK WII. Nr. 190 (1801)

ECHA KRAJOWE

Krwawe

NOWOGRÓDEK
-- Nowogródzki

okrężny.

samochodowp

wiczą odbędzie się w przyszłym
tygodniu
okrężny raid samochodowy na terenie województwa Nowogródzkiego.

Celem raidu jest zwiedzenie stanu dróg

w województwie

wościach

nowogródzkiem

i miejsco-

o charakterze historycznym

próba sprawności i wytrzymałości
wreszcie próba uzyskania średniej

ści ną drogach,

któremi

Marszruta
WADY

raidu

w ogólnej

<lm.

raidu

maszyn,
szybko-

podzielona

przestrzeni

Start rozpocznie

Nowogródku

się dnia

jest

24

etapie

na
800

b. m. w

a trasa

przejdzie

przez

Korelicze, Turzec, Mir, Stotpce,
Iwieniec,
Wołożyn, Olszany, Juraciszki, Iwje, Gierano, Ejszyszki,
RE: Pierwszy

m.

Raduń i Lidę. Nocleg w Lietap
obejmuje około
350

Drugi etap obejmuje:
Lidę, Łapienicę,
Bielicę, Zdzięcioł, Rohotnę, Górkę, Słonim,

Żyrowice, Byteń, Nowopolną,

Leśną i Bara-

nowicze
na
przestrzeni około 250 klm.
Nocleg w Baranowicząch.
Trzeci
etap
obejmuje:
Baranowicze,

Honczary, Siniawkę, Zajelnię, Morocz,

Lu-

bieniec, Janowicze, Kleck, Nieśwież, Horodziej, Iszkołdź,
Tuhanowicze,
Worończa,

Świteź i Nowogródek

na przestrzeni około

200

klm. Meta w Nowogródku
na
rynku.
W raidzie udział brać mogą
wszystkie
zarejestrowane maszyny. — Po
zakoficzeniu raidu rozdane będą nagrody: 1-sza nagroda
Pana Wojewody
Nowogródzkiego,

2-ga Komitetu
Robót

Raidowego, 3-cia Dyrektora

Publicznych.

Komandorem

wojewoda

będzie

dniu

15-go

sierpnia

p.

1928 roku

vice-

odbyła

się kwesta publiczna na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w W. Solecznikach, która
dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa i przybyłych
rzesz z okolic, na
odpust Wniebowz.ęcia Matki Boskiej, dała
sumę

139 zł. 51

na

wilki.

się staraniem

gr.

Dn.

zarządu

15 b. m.

maj.

Iłów

p.

Okuszki obława na wilki na terenie folw.
wita tegoż właściciela oraz wsi Hrybki
gm. Budsławskiej. pow. Wilejskiego.
Dzięki fachowemu prowadzeniu
obtaprzez
st. gajowego
Kajetana
Rzeczy-

wy

ckiego

zabito siedem

uciesze

miejscowej

wilków

ku

wielkiej

ludności.

znajdujące się w kościele, i zrabowali

zameldowaniu

przybyły

władze

Dochodzenie

o kradzieży na miej-

administracyjne.

prowadzi policja państwo-

wa, która przypuszcza,
wi złodzieje.

Zaznaczyć

iż byli

wypada,

iż

to miejsco-

w tej dzielnicy

miasta stale znajduje się dyżurny policjant,
a więc złodzieje wykorzystali cząs do wejścia, kiedy oddalił się policjant.
— Rozpoczęcie
budowy
gmachu

Banku Polskiego. Przystąpiono do budowy gmachu dla Banku Polskiego na pla-

cąch rządowych. Kilkopiętrowy gmach ma
w tym roku być zakończony; budowa Ścian
i dachu, oraz wewnętrzne zakończenie nastąpi w roku przyszłym.

W ten

jeden

sposób

miasto

uzyska

jeszcze

gmach.

—

Zmiana

na stanowisku

Pan Starosty Antoni Kulwieć
urlop wypoczynkowy
i
takowego na stanowisko

już otrzymał dekret
pców.

Obowiązki

starosty.

wyjechał

na

się tłumie, dała kiikanaście strzałów
aresztowano

kilka

osób,

jednak

do góry.

też policji nie chodzło zbytno o wyszukanie
cydowani

wywalczyć

nabożeństwo

Huk

winowajców

karabinowy

bójki

ich) Polacy kiernowscy

po polsku,

chociażby

rozproszył

nie znałeziono

najwięcej

wal-

(uciekli

są stanowczo

zde-

strzałów.

Zwycięstwo Uenizelosa
ATENY. 20.8. (PAT). Agencja ateńska donosi: Wybory odbyły się w Atenach i
całej Grecji w zupełnym spokoju. Partja venizelistów naogół zdobyła większość. W Atenach, Salonikach i szeregu innych miast przewaga jest szczególnie znaczna.

20.8.

(PAT).

„Times*

donosi

z Aten,

że zwolennicy

Venize-

losa uzyskali we wczorajszych wyborach około 200 mandatów na ogólną liczbę 250. Wszyscy tninistrowie zostali wybrani. Z pośród byłych ministrów
zostali Katandaris, jak wiadomo zabity w dniu wczorajszym, Michaiokopulos
i Papanastasiu.

nominacyjny do Stołpełni

zastępca

starosty pan Lubański. Na stałe do Baranowicz ma być przeniesiony pan Emeryk
starosta Wołożyński.

Trzy nowe

expedycje

do

bieguna południowego.

Byrd, Wilkins i Jefirey —z jazz-kandem i gramofanem na lody polarne.

W najbliższych tygodniach są prze
widziane aż trzy wielkie
ekspedycje
do bieguna południowego cełem dokładnego zbadania sfer
arktycznych.
Najważniejszą z nich jest ekspedycja
naukowa pod kierownictwem
stynneAnfoiogja poezji lifewskiej w języku polskim.
go lotnika Ryszarda Byrda, który zalata w AnWszyscy uskarżamy się i ubole- dów (wszystkich
narodów
słowiań- mierza spędzić całe dwa
tarktydzie. (Przed kilku dniami doniewamy nad tem, że nie znają nas nie- skich), mianowicie w języku polskim śliśmy o niej w krótkiej notatce Red.).
tylko dalsi, lecz nawet i bliżsi sąsie- — wydać obszerniejszą antologję
li- Drugą ekspedycję polarną organizuje
dzi. Najmniej zna i wie o nas Euro- tewskiej poezji i prozy
sir
z krótkimi podróżnik do bieguna północnego
Hubert Wilkins, podczas gdy
trzecią
pa pod względem sztuki. Np. chociaż- życiorysami naszych pisarzy.
b. oficer angielskiej
maryby społeczeństwo, literaci,
publicyści
To też zwracamy się do wszyst- prowadzi
narki Douglas Jeffrey. Byrd i Wilkins
polscy gdy spotkawszy się
z Litwi- kich naszych kolegów — pisarzy:
li- wyruszają już z początkiem września
nem przypadkowo dowiedzą się od- tewskich z proścę
o ulżenie nam w a mianowicie Byrd z N. Jorku, a Wilniego, że mamy swą literaturę i sztu- tej, naszem zdaniem nie bez
znacze- kins z San Francisco. Jeffey wybiera
kę, dziwią się jakgdyby odkryli Ame- nia dla Litwy pracy i o powiadomie- się z końcem września z N. Jorku. Pomimo, że te trzy ekspedycje mają jerykę.
nie nas, jakie mianowicie swoje utwo- den i ten sam cel, to jednak wyruszą
Pragnąc chociaż częściowo
zapeł- ry chcieliby oni widzieć w antologii, całkiem innemi drogami, a również tenić tą wielką i tak szkodliwą dla nas jak również o przysłanie wiadomości ren ich badań będzie zupełnie odrębny.
lukę my, niżejpodpisani postanowiliś- o sobie i swych wizerunków pod ni- Byrd wybiera się ze swoją ekspedycją
my w tym obcym lecz najdostępniej- żej wskazanym
adresem:
Kaunas, liczącą 60 ludzi, przedewszystkiem do
Zelandji. Wilkins udaje się przez Kaszym dla nas języku, który może być Kestuczio 61-a, dla Wajcziunasa.
nał Panamski do Tasmanji,
skąd
na
niezgorszym
pośrednikiem
zaznajoLiudas gira, J. A. Herbaczewski, małym okręcie uda się dalej. Jeffrey
mienia i dla innych,
dalszych
sąsia- P. Wajcziunas.
wreszcie jedzie na początku do Argentyny, celem porozumienia się z tamtejszymi
metereologami.
Jego główna
kwatera będzie się znajdowała w kraKSIĘGARNIA OSTROBRAMSKA
oraz hurtowy i detaliczny skład przedmiotów religijnych
ju Grahama.
J. Jurkiewicza i K. Szalkiewicza
Z wszystkich
trzech
ekspedycyj
Wiłno, Ostrobramska 23 (pierwszy sklep przy Ostrej Bramie).
grupa
Byrda
jest
najlepiej
zaopatrzoPoleca po cenach przystępnych różne pamiątki z Wilna i Ostrej Bramy:
ną i wyposażoną.Koszta tej ekspedycji
obrazy matki Bożej Ostrobramskiej na pluszu i w szatach złoconych, różobliczają na pół miljona dolarów. W N.
nych rozmiarów, fotografje C downego Obrazu, ciemne i artystycznie kolorowane, także obrazy oleodruki i malowane na płótnie. Księgarnia poJorku w hotelu Baltimore pracuje cały
siada w wielkim wyborze listwy na ramy i przyjmuje obstalunki
oprawy
sztab sekretarzy,
stenotypistek,
buobrazów i portretów po cenach umiarkowanych.
chałterów, zakupujących i dostawców

Odezwa poefów lifewskich.

4

ekspedycji Byrda. Środki finansowe są
dostarczane przez cały świat. Agenci
Byrda objechali wszystkie kraje Europy, ażeby zdobyć jaknajlepsze wyposażenie
techniczne dla tej wyprawy.
Byrd chce się posuwać naprzód tak za
pomocą sani, jak i zapomocą samolotów i bierze ze sobą wielki trójmotorowy samolot Forda oraz dwa małe aparaty.

.

Wśród bagaży tej ekspedycji znajdują się następujące rzeczy: dwa gramofony o przeszło 100 płytach, fortepian, bibljoteka zawierająca 2 tysiące
książek, instrumenty
do
jazzbandu,
„500 tys. papierosów jedna tonna tytoniu, olbrzymie
ilości gumy do żucia,
aparat do koncentrowania słońca górskiego, 60 tys. arkuszy papieru do pisania, dwie tonny szynki, 3 tonny słoniny, 5 tonn wołowiny, 2 tonny wieprzowiny, 500 skrzyń z jajami, 2 tonny
masła w pudełkach cynowych, 15 tonn
mąki

i cały wagon

przyborów

zamierza

również

że Restauracja w okresie

Targów

Półnoćnych

i Wystawy

Podczas obiadów i kolacyj

Pierwsza przechadzka po Wystawie
Kartka z dziennika Jana
Tegoż dnia, kiedy ten bałwan Kudrewicz przyleciał oklep z Trypundziszek do Inturek, za przepustką litewskiej straży pogranicznej, i kiedy zobaczywszy mnie stojącego na ganku,
zaczął już od bramy wjazdowej wołać:
— Piłsudski przyjeżdża do Wilna!
Sto tysięcy legjonistów swoich ściąga
od Wilna! Marsz na Kowno postanowiony!
— tegoż dnia jeszcze postanowiłem
jechać do Wilna.
Dziej się wola Boża! Niech wiedzą
choćby najdalsze pokolenia, żem nie
zawahał się być tam gdzie obowiązek
woła... a nawet i nie woła!
Posłałem
umyślnego
do Świrtun
gdzie, jak państwu wiadomo, gospodarzy mój kolega ze szkolnej
ławy i
wypróbowany przyjaciel, Hopko. Przyjechał natychmiast — a jakże! Powiedziałem mu:
— Pojedziesz ze mną do
Wilna.
Nie mamy chwili do stracenia. Gotują
się tam wielkie rzeczy...
Nie pytaj o
nic więcej

—

bo

nie powiem.

Hopko, nie mówiąc słowa,
przesiadł się ze swojej bryczki na moją —
bo konie stały już przed gankiem.
Zbiegli się domownicy aby
mnie
pożegnać, jak tego skrupulatnie w Inturkach

zawsze

wymagam,

bo

to tra-

dycyjny obyczaj. Niektórzy mieli
oczach. Jest to też tradycyjny w
kach obyczaj.
Przemówiłem do
po żołniersku w tym mniejwięcej
sie, że... co będzie, to będzie!
Na wszelki wypadek wziąłem
beltówkę między kolana. Hopko
zdnął na swego
nieodstępnego

łzy w
Inturnich
sendugwipsa

wileńskiej

Kantego Skierki.
Wilno, 20 sierpnia 1928.

Żula

(my

Ciućka).

na

niego

wołamy

poprostu

I pojechaliśmy.
W Wilnie nie byłem od bardzo dawna, bo nie lubię w burzliwych
czasach
oddalać się z domu
osobliwie
gdy w takich Inturkach
pies leżący
pod oborą ogon ma już na Litwie —
o co miałem tyle już nieprzyjemności.
Zastaliśmy Wilno zmienione nie do
poznania.
Już w połowie ulicy Kalwaryjskiej
kazałem stanąć.
Wysiedliśmy obaj z Michałem na
trotuar: aby przekonać się, że nas
wzrok nie myli. Przeszliśmy tam i z po
wrotem. Popukaliśmy nogą.
—

—

Kamień,

Michale,

co?

Kamień. Albo może i cement...
Bóg raczy wiedzieć.
Że mrok zapadał, zapaliwszy zapałki, przysiedliśmy na cypkach. Ogłą
damy. Wątpliwości żadnej niema. Kamień, niema co gadać, kamień.
— Michale, — spytałem
wyprostowawszy się. Poznajesz ty Wilno?

przygrywać

będą

na

miejscu

—

w

Reducie,

kiedy

Marszałek

przemawiał. A gdy jeszcze zaczął Michał darć się i darć się bez pamięci:
„Niech żyje!** „Niech żyje!*... jak ten
kurczuk niedorźnięty — płuca
sobie
nadwerężył

tak, że musiałem

go sobie

wieźć do kwatery i w łóżku cztery dni
przeleżał.
Siedziałem przy Hopce prawie od
rana do nocy, mało co Wilna widząc.
Wreszcie biedak wstał. Niema jednak
tego złego coby na dobre nie wyszło.
Doczekali my tym sposobem otwarcia
Wystawy — i za co, jak ża co ale za
taką chwilę w życiu będę do
zgonu
Panu Bogu dziękował.
:
Już kiedy my z Michałem, skręciwszy
z ulicy Zamkowej, tylko weszli na ulicę Królewską, — tak poprostu
gęby
nam się same pootwierały a nogi
to
jakby coś podcięło.
— Michale, — kiedy nie krzyknę
— czy ty widzisz, co się tu dzieje?!
A jemu mowę odjęło.
Chodnik,

że

choć

karetą

jedź

Wilnie

czynną

p

we

cztery konie. Zaś co kilka kroków w
pośrodku trotuaru —
trawnik.
Dali
Bóg, prawda! W głowę człowiek za— Broń Boże! — powiada. Ktoby chodzi jak oni to zrobili. Dość że piępoznał!
knie, bo pięknie i niema o czem gadać.
Pojechaliśmy dalej.
A i kamienice jak poodczyszczane.
Śnipiszki
stały wciąż
jeszcze na Powiedziałbyś: aż błyszczą.
miejscu i Wilję zastaliśmy płynącą pod
Patrzym my, a z okna nad bramą
Zielonym mostem. Tedy nie zabłądziw- domu Bobiatyńskiego ktoś wychylił się
szy, jeno całkiem nieprzytomni od do- i rozgląda się na wszystkie strony.
znawanych co chwila wrażeń, dosta— Pułkownik! — powiada Hopko.
liśmy się do kwatery.
Jemu samemu dziwno, co się przed jeĆom przeżył, Boże drogi! Sto lat go domem stało.
żyć będę, a nie zapomnę.
— Głupi ty głupi — powiadam. A
Coprawda, marszu na Kowno
nie toż jakiś straszny chudeusz w oknie
było, ale co się człowiek z rozrzewnie- stoi.
nia napłakał i że Marszałka tyle razy
I kiedy my nie przybliżym się, kie-

napis

na

desce:

dotrzeć

niż na wiosnę.

będzie

tel. 9—05.

wymaga.
Lecz

i po

Sama

ny,

nieregularny,

z

pokłócił —
z nim

nie-

zdania

w

bez wytycznego

pro-

tel. 9— 05,

ogr. odp.

egzystuje w

WILNIE

ul. Mickiewicza
Poleca w wielkim

OŚRODKI,

wyborze

od lat 5-ciu

1. I-piętro.
posiadłości

objekty parcelacyjne i LEŚNE.

miejskie,
WILLE,
dochodowe. SUMY
najkorzystniejszych

ziemskie,

DOMY

MAJĄTKI,

DOCHODOWE

place,
FABRYKI,
MŁYNY
i wszelkie
interesa
PIENIĘŻNE LOKUJE bez ryzyka
na warunkach
z mocną gwarancją.

Bmw

"PASZ? DAB TROSKA (ORO AKN

GA CEZRRKAH TRB CWWDIA IS USB

IKS TTT

GOA STERNA

Popierajcie L, 0, D, D,
salach

dolnej

ZEnUDGUDENONOGNARUnN EE DEG

a

wszystkich

pismach

a
zamieszcza

i górnej.

u

-

Wilno, Wielka 14. Telef. 12-34.
Najdogodniejsze warunki.

jeszcześmy

w

ny gmach z balkonem
Tego wszystkiego, jako

Wilnie nie widział,

B
a

ŚR

—

ZE

na

na słupach!
żywo nikt w

nie

podejrzewał,

że gdzieś istnieje za
okropnemi parkanami, za nawpół rozwalonemi, przeciekającemi

Cuda,

komórkami.

cuda!

— A co to za medaljon — pyta
Hopko — wisi pod rozczapierzonym

orłem
—
być

na rysunku na Ścianie?
Dobrze nie wiem czyj to może

portret

w

tym

medaljonie - ja

na

to. Może to proiesor
Ruszczyc za
młodu, lecz nie ręczyłbym. To zresztą

detal.

Proszę cię, nie zwracaj

uwagi

bie. Hopko mnie zatrzymał.
— Atande madam!

rzekł,

na drobiazgi. Ogarniaj całość.
Zakręciło mi się w nosie. Kichnąłem,
=
— Philips
Radjo! — usłyszałem
wyrzeczone głośno za sobą, zupełnie
jakby kto powiedział
grzecznie
„Na
zdrowie”.
— Philips Radjo! — powtórzył elegancki pan, przechodząc mimo mnie.

simy wszystko,

wszy-

twarz.

cokol-

Zdziwiony taką formą
poprosiłem o wyjaśnienie.

„Przejazd

tego

a

a Wileńska Agencja Reklamowa
@
Jana Dyszkiewicza
UNUGOZEBASZODUDASCARA

Czy to te-

NA

Ogłoszenia

m we

m

przyzwoitość

otwarciu

z kimś

był innego

Ž A G H Ę T A
Sp.

w

raz nie najparadniejsza w Wilnie ulica? Dom przy takiej ulicy... ho, ho!
Przed bramą Wystawy mrowie ludzi aż się kłębi. Nie pchamy się. Otwarcie to otwarcie. Czekamy aż bramę otworzą.

się

do

wzbroniony''!
— Pies nogi połamie, — mruknał
Hopko — a oni ludzi straszą.
— Porządek tego wymaga — rzekłem. A ty się nie odzywaj, jak krowa
do organisty.
idziem my, i niczego my dookoła
siebie nie poznajem.
Ledwieśmy dom
Perkowskiego poznali, tak od tych nowych chodników, od kwiatów, od pomalowań dokoła — wypiękniał.
— Słuchaj, — Hopko mówię.
Te
wszystkie porządki magistrackie i remonty ładny grosz napędziły do kieszeni właścicielom kamienic na Królewskiej, co?
— Dlaczego?
— Spróbuj teraz kupić którą z tych
kamienic. Trzy tysiące, pięć tysięcy do
larów więcej

Gdy

Dom Handlowo-Komisowy

ogonku stali z dobrą godzinę. Najgorrzej było z psem Hopki. Poszedł obwąchiwać
wszystkich
stojących
w
dziwi się, tak dziwi się! Aż jego poru- szeregu. I gdybyż się tylko na obwąszyło w grobie to wszystko, co się tu chiwaniu skończyło!..
Na żądanie podzieje.
szkodowanych
policjant spisał protoŁypnąłem odruchowo oczami. Sy- kuł. Nie będziemy mogli opuścić (lerokomla znikł, jakby go nigdy nie by- galnie) Wilna przed
wezwaniem do
ło, tylko w oknie nad bramą wiatr za- sędziego pokoju, co — jak mówiono
łopotał białą firanką
nad doniczkami w ogonku — nastąpić może nie wczeczerwonych pelargonij.
śniej jak około połowy Zapust.
Oranżeryjny
zaułek zawalony był
Nareszcie!
jeszcze kamieniami, cegłami i deskami
Tłum, ścisnąwszy nas jak na odpu
zgarniętemi, widać, na stronę podczas ście, podniósł nieco do góry, niedużo,
generalnej rumacji przedwystawowej. na jakich
dziesięć
centymetrów, i
U węgła narożnej kamienicy wid- wniósł w obręb wystawy.
wielki

rządzie.

TEBZIN BA NAZCA OW SONA

dy my nie popatrzym! Boże wielkiego
miłosierdzia! A toż sam Syrokomla оbraca
głową nalewo i naprawo i tak

niał

w

wciąż wstaje,

dwa zespoły koncertowe

na żywe oczy widział, tego mi nikt nie
odbierze.
S
Michała tylko do pół śmierci przydusili

w

w

kuchen-

bieguna południowego samolotem i za
biera ze sobą wielki aparat Lockhead.
Wszystkie trzy ekspedycje
będą
się wciąż porozumiewać ze sobą za
pomocą telegrafu iskrowego.

Rol.-Przemysłow.

hała-

głos,

kwestjach politycznych, nie wpływało
to dodatnio
na jego stałość
poglądów.

I zarząd RESTAURACJI „„$ST. GEORGES
SM Zawiadamia,

wyjącej

zabiera

biega, siada znowu; gdy zacznie mó- gramu — Radicz był jednostką, miwić — nie można go zatrzymać: gada, mo
niezaprzeczonych
zalet,
raczej
gada,
przeskakuje] z tematu na te- szkodliwą. ,
mat, porusza wszystkie kwestje, robi
*
zdumiewające
swą bystrością
spostrzeżenia. Znać, że wszystko widział,
Razu pewnego, gdy stai na czele
wszystko przeczytał, starał się wszyopozycji
w parlamencie /austrjackim,
stko zrozumieć i zgłębić.
dworu
ofiarowywa!
W poglądach swych nigdy nie jest pewien zaufany
mu
10.000
koron
za
przejście
w szeumiarkowany. nigdy nie potrafi utrzy„A
czy
pan zjadłby
mać złotego środka — świństwo, pa- regi rządowe.
exkrementów
cesarskich
za
nama,
rozbój albo
— genjalnošė, kilo
100.000
koron?'
zapytał
go
w
odpochodząca cnota, świętość, zresztą nic
mu
nie przychodzi
tak łatwo
jak wiedzi Radicz.
zmiana poglądów:
„tylko
skończeni
durnie nie zmieniają zdania" - zwykł
+
mawiać,
czyniącym
mu
wyrzuty
z
Kiedyś w Skupczynie w trakcie
powodu
zmiany
frontu,
przyjacio- nader ożywionej dyskusji
Radicz załom.
bierał głos
sześciokrotnie — piętnuArgumentacja nie była jego silną jąc i wyszydzając za każdym
razem
stroną; ośmieszyć przeciwników,
roz- obecnych na
posiedzeniu
ministrów.
wścieczyć ich gryzącą ironją, a nade- Gdy wgramolił się na trybunę poraz
wszystko zasypać gradem
wyszuka- siódmy ministrowie wstali i opuścili
nych obelg — to jego
umiłowana salę posiedzeń. „Nie
mam już poco
metoda walki. To też czuje się on do- przemawiać — wykrzyknął Radicz do
brze tylko w opozycji, sypie dowcipa- zdumionych
posłów ;— was wszystmi,
gorzkiemi
aluzjami,
przykremi kich już dawne przekonałem,
że to
docinkami, no, i tą ciężką, uliczną ar- idjoci, a te tępaki wyszły bojąc się,
tylerją. Zato jako minister, jako czło- że sami w to wreszcie uwierzą!* —
nek rządu jest wrecz nie na miejscu. i wrócił na swoje miejsce.
"Nieraz w Skupczynie
zapomina
się,
Karol.
myśli, że siedzi nie na ławach rządo-

nych.
-Dwie drugie ekspedycje mają znacznie skromniejsze zapasy i temsamem
są o wiele tańsze. Ekspedycja Effrey'a
są o wiele tańsze. Ekspedycja Jeffey'a
jest bynajmniej nowicjuszem na polu
wypraw polarnych.
Ażeby dostać się
na olbrzymie pola łodowe Antarktydy
zamierza użyć stalowego okrętu.
Pozatem bierze jeszcze ze sobą samolot.
Wilkins

się,

najostrzejszej formie krytykuje swych
kolegów ministrów, wywołuje
salwy
śmiechu.
„Bardzo
lubią Radicza
mówił kiedyś Koroszec (obecny premjer) — ale nie
mogę
pozwolić, by
mnie nazywał publicznie „niechlujnym
wieprzem*,
kiedy jesteśmy kolegami

#

usiedzieć

-

galistów. Pangałos wystosował do Viniezelosa pismo, w którem zaznacza,
że jego zwolennicy dali strzały wskutek prowokacyjnego zachowania się tłumów. Śledztwo jednak wykazało, że Panagatos
strzelał osobiście dając 9

PARYŻ.

zrywa

Mały, gruby; okrągły niemal, nieNiezwykle wymowny,
umiał Rabieskie oczki chytre i badawcze, nos dicz roznamiętnić, porwać = słuchaczy,
zadarty, wąsiki i ruda bródka.
prowadzić tłumy było dłań błahostką
Wszystko
jest ruchome
w tym — w wyborze drogi mylił się nieraz.
człowieczku: rysy twarzy, ręce, nogi,
To też w państwie
młodem, jak
brzuch nawet, wszystko
drży,
pod- Jngosławja,
potrzebującem
ustatSkakuje, zmienia pozycję.
Nie może kowania się, porządku, ładu,
zmien-

PARYŻ. 20.8. (PAT). Agencja Havasa donosi z Aten: Wedle dotychczasowych obliczeń w wyborach do parlamentu rząd uzyskał większość, szczególnie znaczną w Atenach, Salonikach, Tarcji i na Krecie. Między innemi wybrany został syn Venizelosa.
Podczas wyborów został zabity przez swoich przeciwników były minijestenergiczne śledztwo w sprawie klubu pan

ale w szeregach
—

zwłocznie

mieli ucierpieć.

WYBORY W GREGJI

ster Kafandaris. Prowadzone

wych,
stry

Stefana Radicza.

czy

po. wykorzystaniu
nie powróci, gdyż

starosty

Długa, wyczerpująca,
przepełniona faktami i datami monografja znakomitego człowieka
dobre
to dla
historyka, szperacza, badacza pedanta. Przeciętnie
rozgarnięty
człowiek
woli parę
szczegółów, drobnych
rysów, anegdot z życia — urobi sobie
na tej
podstawie
całkowity, wierny
obraz danego osobnika.
Spróbujemy tej metody
dla zilustrowania zgasłego przed paru dniami

laski, pięście. Bójka z kościoła stopniowo przeszła na cmentarz i
wietrzu zamigotały
tu jeszcze się wzmogła. Nejeden już broczył krwią. Natychmiast zawiadomiono policję
pograniczną, która przybywszy na miejsce, a nie mogąc się zorjentować w przewała-

za-

wartość takowych, pozatem
nic
nie ruszywszy, wyszli tą samą drogę przez wybitą szybę w kościele.
Kradzież zauważył dopiero
rano
kościelny, kiedy przyszedł uprzątnąć kościół.

Po

Sylwefka wodza Chorwatów.

kościele gwizdać, krzyczeć, odgrażać się, aż wreszcie przeszli do wałki zaczepnej. W po-

czących,

— Kradzież w kościele.
W nocy z dnia
18 na 19 sierpnia niewykryci sprawcy, rozbiwszy szybę, dostali się do kościoła
parafjalnego.
Sprawcy rozbili tylko dwie
skarbonki,

sce

kiernowskim

w kowieńskim kościele św. Trójcy w 1926 r. Po Śmierci starego proboszcza kiernowskiego, na jego miejsce został mianowany ksiądz - połak, który mając na względzie iż mieszkańcy Kiernowa są prawie wszyscy Polakami, pestanowił
przeprowadzić
niektóre
zmiany w nabożeństwie, które dotychczas odbywało się wyłącznie po litewsku dła garstki tylko Litwinów. Gdy jednak Połacy zaintowali pieśń po polsku, Litwini zaczęli w

jącym

BARANOWICZE.

Godlewski.

WIELKIE SOLECZNIKI.
Kwesta na rzecz Straży Pożarnej.

—
Ww

raidu

Obława

odbyła

trasa

około

z piacu Zamkowego,

na pierwszym

oraz

przechodzi

raidu.

—

raid

zajście w kościele

Przed kilku dniami miast. Kiernowo, po stronie litewskiej o 2 kim. odlegie od pogranicza było widownią zjawiska, które w zupełności przypominało krwawe awantury

IŁÓW.

Z inicjatywy p. wojewody Beczko-

03

og"

GZ:

St

Gdyśmy oddech odzyskali,
ubranie poprawili, a Hopce czkawka przeszła, oddaliśmy siebie
niepodzielnie
kompletnemu zachwytowi.

Chciałem biec naprzód

przed

sam cały podniecony. Po kelei!
dosłownie

stko zobaczyć. Co do
nie omijając. Grzech

wiek

joty.

byłoby

sieMu.

Niczego

ominąć.
| już stał na wadze automatycznej
pod parasolem - tuż u wejścia.

Zważyliśmy się. Pies

Hopki

lazł

i skłonił się robiąc najprzyjemniejszą

—

Służę

niem chętnie— rzekł

napisu: „Waga do ważenia wyłącznie nalsze żarówki, jakie
Patrzym

ele-

gancki pan. Nie obejdzie się na wystawie
bez niepogody
wilgotnej
i
wietrznej. My, agenci wszechświatowej firmy, czatujemy na kichających
aby w najdelikatniejszej formie rekla-

też na wagę. Ściągnąłem go za kark.
Hopko brał się za boki.
— To bydlę—powiada—nie widzi my zwrócić ich uwagę
osób".

kurtuazji,

na

najdosko-

kiedy

začmieksiężyć i gwiazdy.
- Bardzo jesteśmy obowiązani!—
wtrącił Hopko.

wały
a

tu

wszystko

dokoła

jakby różdżką czarodziejską
tkniete.
Oglądamy się, rozglądamy
się; nie
wiadomo dokąd oczy wpierw
zwrócić. Mury—mury
mury... Hopko powiada: „Z kartonu". Musiałem pięścią
walnąć aby go przekonać. A kwiaty!
A trawniki! A dopieroż cały klasztor-

Philips Radjo! Philips Radjo! —
powtórzył miły, elegancki pan takim

tonem,
nia”
Nie
Za

jakim się mówi
„Do widzei oddalił się,
wychodziliśmy z zachwytu.
chwilę znaleźliśmy się wśród

r

SŁOWO

Pierwsze Targi Północne
Pierwsze

dni Targów

Trzeci już dzień mamy Targi. Zaim przystąpimy do systematycznego
mawiania
kwestyj
gospodarczych,
ywo z targami związanych, oraz poania opinii kół i osób zainteresowaych, ograniczymy się do dorywczych
wag, jakie się pod pióro
nasuwają.
Przedewszystkiem — frekwencja.
ierwsze
dwa
dni, a więc sobotęi
iedzielę cechował
gorączkowy natrój. Publiczność przybyła tłumnie,
siłowała obejrzeć wszystko, być we
szystkich kioskach, jednem słowem,
iedzała zachłannie.
Zachwycano
się malowniczością
ołożenia, pomysłowością wykonania
oszczególnych kiosków i pawilonów.
ieszono
się, że Wilno
ma swoje
argi. Kasy Targów sprzedały w przeiągu dwóch dni ponad pietnaście tyięcy biletów.
Poniedziałek

przyniósł

znaczny

stępujące: Z. Nagrodzki—Wilno (maSzyny i narzędzia różnych firm), Bracia Perlis—Łochów,
H. Cegielski—
Poznań, „Ostrówek'* - Łochów, J. Sucheni - Łódź i inne.
W pawilonie głównym
dwa poważne stoiska zajmuje olejarstwo, są
to: Kurlandzka Olejarnia— Wilno
i

„Polmin“.

w

szym raucie. Arcybiskup Teodozjusz". |
Na ręce Prezydenta Miasta
P. Folejewskiego nadeszło
również szereg depeszi

pism wśród których wymienić należy od Ministra Czechowicza, który życzy by. „Targi
spełniły jaknajpomyślniej swe zadanie”. Od
Pozydjum miastą Warszawy
w osobach

PP. Jaworskiego i Boguckiego, którzy przesyłają „najserdeczniejsze
życzenia pomyślnych wyników i powodzenia Targów". Oraz
dodają „niech się to przyczyni
do dalszego
rozwoju i rozkwitu ukochanego Wilna". Pozatem depesze nadeszły od Targów Wschodnich ze Lwowa z życzeniami „pełnego
powodzenia i sukcesu“. Od posla Marjana
Dąbrowskiego, od Ludwika
Ks. Czetwertynskiego, od Konsula Jeneralnego Republiki

Pawilon mleczarstwa, mieszczący w
sobie prócz eksponatów firmy
Alfa-Lawal i mleczarni
w ruchu, budzi Peru w Polsce, od Charge d'Afiai rs
zainteresowanie wśród sfer rolniczych, stwa Amerykańskiego w Polsce, od
zresztą

jak

dotąd

niedość

bogato

prezentowanych,
(napływ
Oczekiwany jest w chwili
działu hodowlanego).
Automobilizm
przez

ską

naszą,

markę

reprezentowany

omal

że

nie

„Stetysz*,

re-

rolników
otwarcia
jest

landwarow-

własność

Stefana Tyszkiewicza. Jak

Małych

Solecznikach,

gm.

Solecznickieį,

posiada na terenie Wystwy próbki wyrobów
betoniarskich, dachówki, pustaków, cembrowiny. Miejsce, na którem ta spółdzielnia
wy
stawia swoje eksponaty, zostało zakupione
na placu wystawowym przez Sejmik Wileńsko - Trocki.

poselPosel-

Następnie z gmin powiatu dostarczone
są wyroby ludowe, jak obrusy, serwety, dywany, ręczniki, płótna. Część tych wyrobów
znajduje się na wystawie Regjonalnej, druga zaś część w działe popierania przemysłu
ludowego. Najwięcej eksponatów dostarczy
ły gminy: Worniańska,
Gierwiacka, Solecznicka i Olkienicka, mniej Mejszagolska i Mickuńska.
Pozatem przez sejmik została większa ilość krów z powiatu od mniejszej własności,
które będą wystawione w dn. 6,7, 8 i 9 wrze
śnia. W tymże terminie wystawia Sejmiki
swoje ogiery, stacjonowane obecnie w stajni sejmikowej w Rzeszy.
Wycieczki rolnicze zostaną zorganizowa-

ne w czasie Wystawy

przez Sejmik. Dotych

wie, od prezydenta Poznania p. Ratajskiego
od Prezydenta M. Bydgoszczy i t. d. i t. d.

czas z wszystkich gmin uplanowano po dwie
wycieczki, składające się najmniej z 30 osób
każda.
Pierwsza wycieczka rolnicza, składająca
się z 18 osób, zorganizowana została z mie-

— (0) Udział w Wystawie sejmiku Wileńsko - Trockiego. Spółdzielnia budowlana

szkańców

gm. Olkienickiej

Wystawy

w

stwa Belgijskiego
carskiego Charge

w Warszawie, od Szwajd'Affaires a.i. w Warsza-

dniu

hr.

i zwiedziła teren

19 sierpnia.

Pożar ną pograniczu polsko-sowieckiem

tej marki miała
Onegdaj w osadzie Kokotycza w rejonie szczeniu 6 domów mieszkalnych i wszystSpadek frekwencji. Zamiast rozbawio- fabrykacja maszyn
Й
polsko - sowieckiem kie do nichr przylegte składy.
ej publiczności przybyli ludzie
pra- się odbywać w Landwarowie, jednak Iwieńca na pograniczu
Dzięki jedynie wysiłkom miejscowej stra
z dotąd niewyjaśnionych
przyczyn wybuchł
przeniesiona
została
do
Warszawy.
gnący gruntownie zwiedzić Targi. Zapożar, który w krótkim czasie przeniosł się ży ochotniczej i natychmiastowej pomocy ze
hotowano
szereg
tranzakcyj,
zwła- Drugą markę automobili, reprezento- na wszystkie zabudowania tej osady.
g strony oddziałów K. O. P-u pozostałe buwanych
na
Targach,
są
amerykańskie
|
Wskutek
pożaru uległo zupełnemu
Zni- dynki zdołano uratować.
zcza w dziale zdobnictwa ludowego,
Straty wynoszą kilka tysięcy zł.
firmy
oniekcji i t. p. Jakość zwiedzających „Auburn*, wreszcie w stoisku
— Wilno widzimy
„Rez punktu widzenia wystawców) zmie- „B-cia Cholem
nault'a“.
niła się na korzyść,
ilość
spadła b.
Jeszcze kilka słów
o atrakcjach.
znacznie.
W. dniu wczorajszym na odcinku pogranicza połsko - sowieckiego Iwieniec władze
Obserwując zwiedzających i przy- Między innemi, staraniem wileńskiego
sowieckie wysiedliły na stronę polską 30 osób dotąd stale zamieszkałych w Rosji Sowiecsłuchując się ich rozmowom wnio- Towarzystwa Rybackiego zorganizo- kiej. Wysiedleńcami zajęły się odnośne władze administracyjne.
Skować można, że największe wraże- wane zostały na stawkach, mieszczą:
nie wywarła Wystawa
Regjonalna cych w swoich „głębiach”*, Wystawę
bok pawilonu monopoli państwowych, Rybacką, efektowne widowiska wodnoIešniiva
i ogródka
szkoły ogrod- świetlne. Codziennie między 7---8 wieniczej.
czorem otwarte są b. silne wodotryski

Wysiedlenie 30 osóh z Rasii Sowieckiej

Wystawa

regjonalna,

ilustrująca

w

Sposób nader łatwy i wymowny na- szych drzew) oświetlane przez
koloSze tu poczynania i dorobek lat ostat- rowe reflektory. Daje to nadzwyczaj
nich, zwiedzana była tłumnie, jak też eiektowne widowisko, to też Śmiało
i pawilon monopoli, gdzie zwłaszcza można
powiedzieć,
że
publiczność
W dziale tytoniow ym przez cały dzień ogląda je z niemałem zaciekawieniem.
<zynne maszyny, do robienia gilz i pa- Niemniej
efektownie wyglądają wnęęroców. służące, gromadziły tłumy. trza stawków, oświetlanych przez czteomysłowy pawilon leśnictwa,
mie- ry tit--strahlery. Jak na dłoni widać
Szczącyw sobie m. i. dział tkaniny wówczas ryby, poumieszczane w stawdrzewnej oblegany był przez cały kach, poprzedzielanych przegrodami z
<zas.
siatki drucianej.
„O tem, jaka gałęź przemysłu reRuch wycieczkowy nie zaczął się
prezentowana jest najbogaciej, trudno jeszcze. to też mamy; do zanotowania

doprawdy powiedzieć

gdyż

poszcze-

zaledwie

kilka

wycieczek:

z

Łotwy---

10 osób, z Górnego Śląska---35 osób,

lne stoiska
pokrewnych
sobie
ranż rozsiane zostały po wszystkich
Pawilonach, co utrudnia znacznie orjentowanie się.
, Narzędzia
i maszyny
10lnicze,
mieszczące się na odkrytym
placu

KRONIKA

(strumień sięga wierzchołków najwyż-

21

si. g. 4 m. 24

Wschda

Dziś

Zach. si. 0 g. 19 m. 05

Joanny w.
jutro

ymoteusza.!

trzeżeniae
moteoralogiczne
Zakładu Meteoroiogi! U. 5. 8.
z dnia
Ciśnienie

šreanie w m.

j

|

-

20-VIi

1928

nadesłane

Z okazji otwarcia
. Rocnych

oraz

z racji otwarcia

otwarcia Targów

Wystawy

Rolniczo

-

Pół
ету-

słowej i Regjonalnej w dniu 18 sierpnia r.

b. nadesłano

na

ręce

Pana

Woje

у

Wi-

leńskiego szereg depesz i listów gratulacyjm;

k

należy

ważniejszych

następujące:

depesza Żast.

daniec

de

a

przedewszystkiem

Ministra Czechowi-

“za: „Sprawy służbowe nie
pozwalają mi
ybyć na otwarcie Targów do Wilna. Rząd

ie reprezentował p. Minster Kiihn. Prze
na ręce Pana Wopewody życzenia naj-

szego

powodzenia

dla

Targów

Wileń-

skich — Czechowicz".
, „Minister Zaleski telegrafował: « Uprzejmie dziękuję za zaproszenie

gów
y
ski.

na otwarcie Tar

i życzę im pełnego powodzenia:* Nieprzybyć do Wilna nie mogę* — Zale-

Depesza

Ministra

Aleksandra

Meysztowi

©га brzmi: „Żałuję że nie mogę uczęstniczyć
Ww otwarciu Targów. Mam nadzieję, że mi
Się uda je odwiedzić potem. Oby Targi te
Dyły zwiastunem ekonomicznego
rozkwitu
1 odrodzenia kresów po wielkich klęskach

które

icz.

na nie spadły".

Minister

Wał:

„Nie

Aleksander Meyszto-

Bogusław

Miedziński

mogąc

am na ręce

rzybyć

Pana

telegrafo-

osobiście

skła-

Wojewody najlepsze ży-

istnego miasteczka kiosków. Kiermasz
—nie kiermasz? A

wszystko

koloro-

we niesłychanie i e cudackich

kształ-

niebardzo

się,

tach, że gdy zbliżysz

Wiesz gdzie drzwi a gdzie
pisy idą zgóry na dół i

okno. Nawpoprzek;

niektóre litery na dachu, dalsze gdzieś

za węgłem, jeszcze inne
w ziemię,

że zanim

Żeś się setnie ubawił.
Hopce

pudełko

Minister Poczt i

Tele-

Wice - minister Spraw Zagranicznych Al-

ired Wysocki nadesłał depeszę tej treści:
„Żałuję bardzo iż nie mogę BAĆ
na otwarcie pierwszych Targów
Północnych. Re
prezentowanie Ministerstwa
Spraw
Zagra-

nicznych
nowi

zes

powierzyłem

Kossow.

P. Konsulowi

Marja-

Wysocki".

B. Delegat Rządu w Wilnie obecny Pre
grupy senackiej B. B. Senator Walery

Roman

nadesłał

kazji

otwarcia

staw

w

następującą

Targów

Wilnie

Północnych

zasyłam

jako też wszystkim

depeszę:

Panu

„Z

о-

i Wy-

Wojewodzie

którzy do tego wielkie-

go dzieła wydatnie się przyczynili życzenia
aby prace regjonaine w dziedzinie gospodar
czej i kulturalnej, zacieśniając węzły łączące wszystkie Ziemie Polskie coraz bardziej
wzmacniały mocarstwowe stanowisko nasze

go

Państwa. Walery Roman“.
Arcybiskup Prawosławny Wileński

Teo-

dozjusz nadesłał na ręce p. Wojewody następującą depeszę z Brasławia gdzie obecnie

przebywa na wizytacji pasterskiej — „Zasy-

łając

Waszej

pozdtowienia
nocnych

Ekscelencji

w dniu otwarcia Targów

bardzo

Żałuję że nie mogę

owej

beczce

ma.

najserdeczniejsze

dziękuję

za

Pół-

zaproszenie.

być obecnym

„na Śmiech"

na dzisiej

wogóle

nie-

Warzywa na surowo w ogródku
wystawionym
jak nas ktoś poiniormował—-przez panią Bańkowską, nie
ważne. W lnturkach moja ochmistrzy-

ni, pani Pępkowska, potrafi

świeżych ogórków, które
się zjadłem, to rozchorowałem

podobało
powiększone

do

i Araby

na

Po-

czer-

‚ — No proszę, proszę! — odezwał
Się kręcąc głową. Cały taki pałacyk
wybudowali

Miedziński

Północnych.

wyhodo-

wszystkie
się

tak,

że nie trzeba lepiej.
Usłyszawszy zdaleka dźwięki muzyki, wróciliśmy z powrotem do Bernardyńskiego ogrodu. Tłum ludzi stał
skupiony przed muszlą dla orkiestry.
Lecz Hopko zaledwie w muszlę spój-

dla samych

tylko tutek i rzał
kiedy nie zachwieje się, kiedy
Jubiler mu- nie stąknie przeraźliwie, kiedy nie
siałby mieć na tej wystawie chyba pi- zacznie wymachiwać rękami przed sieTamidę egipską.
bie, jakby
odganiał
jaką
straszną
Piramidy wszelako ma wystawie zmorę.
niema żadnej, jest
tylko
— Nie mogę, nie mogę!
— woła i
£ + Wileńskiej
{ ’Уіеія Eifla. Kto nie wierzy może się wije się jakby mu* wszystkie ogórki
Sam przekonać. Są dalej dwa labę- mojej Pępkowskiej nagle zabulgotały
dzie, co umieją nurka dawać zadar!- w żołądku.

bibułek papierosowych...

Szy

ogon

do

góry,

Ście, do którego

a

zaraz

podpływają

przy

mo-

— Cicho!—krzyknę mu

dyskretnie

nurku- w ucho. Co ci jest?
No, i niech państwo zgadną! Tak
lące łabędzie, jest instalacja dla hodowli ryb, które sobie każdy łatwo na niego podziałała straszliwa siność
może doimaginować.
łazurkowa wnętrza muszli, cała w doJednak z eksponatów egzotycznych datku przeszyta jakiemiś czarnemi
Najbardziej nam się podobały minja- piorunami i upstrzona tu i owdzie
turowe, malusieńkie ogródeczki 1 а- czerwonemi i żółtemi plamami.
Prawda, że i ludzie słuchający muPońskie. Poszukawszy pilnie, moż-

|

na je znaleźć

niedaleko

beczki

tak

zyki,

a wpatrzeni

w

tę

czeluść

pie-

znowuż wielkiej, że możnaby do niej kielną, stali bladzi jakby im się też
Spędzić wszystkich biboszów wileń- źle robiło, lecz tyłko biedaka Michała
Skich i jeszczeby miejsca starczyło na tak do ostateczności rozebrało. Wiadobry tuzin

kandydatów

na

nych opojów. Co za beczka!

domo, biedaczysko do tak mocnych
Michała dawek Nowej Sztuki nie przywykszy...

skończo-

ledwie mogłem
od
niej odciągnąć.
Szukał wciąż i szukał krana.
DopieTo

na trzeci

perswadować,

dzień

że

potrafiłem

żadnego

mu

krana

wy-

w

Oswoi
razem

się oczywiście, ale jeszcze tym
uważałem za wskazane corych-

lej go uprowadzić.
— Zjemy obiad—rzekłem—w Klu-

jako

władzy

uprawnieniach

władz

administracyj-

Il-ej instancji, oraz inne przepisy, z któ

rych na osobne wyszczególnienie zasługują
przedewszystkiem także postanowienia usta

;

m

za dobę

o

nych

wy z dnia 11 - 8. 1923 r. o tymczasowem
uregulowaniu finansów komunalnych
(Dz.
U. R. P. Nr. 94 poz. 747) i rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 4.
1924. r. o obowiązkach
i sposobie pokrywania wydatków. przez związki komunalne.

—

(v) Nowy

sirój urzędowy

—°С.

i.

8

zmarł
Janinowie:
żałobne i pogrzeb odbędął się
godz.

barometryczna:

wzrost ciśnienia.

SAMORZĄDOWA.

MIEJSKA.

Spraw

Wewnętrznych

okólni-

posiedzeniu powiatowej komisji rolnej, odbytej pod przewodnictwem p. Jana Marcina Falewicza z Balinpola, agronom sejmiko
wy p. W. Budrewicz zdawał sprawozdanie
z dokonanych prac w okresie letnim, przyczem zostały ustalone wytyczne co do czynności na terenach wsi skomasasowanych powiatu.
Komisja rolna przyjęła projekt p. Budrewicza poświęcenia najwięcej wysiłku na meljorację łąk przez zakładanie spółek wodnych
i wykorzystania w tym celu kredytu Banku
rolnego, następnie zaprowadzać rachunkowo
ści u gospodarzy wsi skomasowanych i po
dnosić stan gospodarstw indywidualnych w
powiecie, aby te gospodarstwa
przodując
były bodźcem do podniesienia kultury rolnej dla innych gospodarstw w gminach powiatu.
r.
Następnie komisja rolna przyjęła wniosek agronoma sejmikowego i zaproponowała wydziałowi powiatowemu, aby stosownie
do treści pisma Min. Rolnictwa umożliwił
agronomowi sejmikowemu przeprowadzenie
doświadczeń z nawozami
sztucznemi
pod
oziminy w okresie jesiennym na poletkach w
następujących
miejscowościach
powiatu:
Niemenczyn, Sužany
i
Jęczmieniszki gm.

Niemenczyńskiej,

Rzesza,

Szyłany

niec ekscentryczny — J. Nelsona, Na wystę
py sióstr Korzeniewskich obowiązują bilety
wzięte na „Żabusię* w cenie od 50 gr. do
3 zł. 50 gr.

WYPADKI

Puryryszki

gm.

Podbrzeskiej.

no.

—

(Członkowie

1. P. P. S. P. we

Legjonu

Bajończyków

Francji. 43 p. strz. kres.

wy-

Wobec

tego proszeri są byli Bajończycy

i Strzelcy

l-go p. s. p. o nadesłanie fotogra-

wejść

w

życie

szkolnym

i

z

TEATRY

karze aresz-

i MUZYKA.

oddziale

tam i z powrotem wpław przez
Wilenkę... właściwie nie wpław
lecz po
zrębie po przerzuconych
tu i owdzie
od brzegu do brzegu tam. Dla mnie,
przywykłego
do chodzenia
po tylu
kładkach w Inturkach, były te ćwiczenia

skiego. Stał i ręce

$по

płakał.

był

jakby co tylko najciężejszą

w.z. Inspektor Szkolny K. Bocewicz.
— 8-klasowe Koedukacyjne
Gimnazjum

Albo
filut z
Prowadził nas,

barze, w prowadził... Dwa razy przechodziliśmy

załamawszy

Czerwony

grzywny”.

dwa

glo-

przytem

jaką rolę

odwalił i miał oczy zalane łzami.
Oczywiście zatrzymaliśmy się
tając troskliwie o przyczyny tak gwałtownej alteracji.

ekwilibrystyczne

rzeczą

nawet powiem,

przyjemną: natomiast
Hopko, który
w swoich Świrtunach
ma tyle wody
co w karafce
w jadalnym
pokoju,
doświadczał zawrotu głowy i to aku-

rat na środku

tamy.

A

faktycznie
nie było
najmniejSzej racji — jak się potem okazało—
przechodzić dwa razy na tamtą stroną Wilenki. Nawet raz jeden był zbyteczny.
To
tylko ten idjota nasz
przewodnik,
widocznie chcąc
wyłudzić większy napiwek, tak nas ciągał
tona

tę to na tamtą

stronę.Ot,

hunc-

wot! Ot, karaluch przeklęty! Nie wytrzymałem, dałem w kark — i wów-

— Reduta na Pohulance. Dziś poraz dru
gi i ostatni stylowa komedja J. Korzeniow-

skiego

p. t. „Wąsy

i Peruka,,

tłum, zjawia się we
pan Ławrynowicz.

My

wszyscy

—

w

kapelusze

prem-

arcy-

osobie

własnej

w

rękę.

Witamy się.
-— Panie
dyrektorze, —
odzywa
się ktoś -- my wiemy wszyscy, że to
silos, tylko nie wiemy do czego on
służy. Możeby pan dyrektor...
— Z miłą chęcią—odpowiada pan
Ławrynowicz. Jest to bardzo
pomysłowo skonstruowana: wieża do konserwowana zielonej paszy. Dotrzyma
do świeżej. A co za przedni
smak!
Nic smaczniejszego i pożywniejszego

być nie może!..

wszystko

awanturników

aresztowa

Michał Zajkowski (ul. Łukiska
zatrzymany przez policjanta w

2) bęczasie

doprowadzania go do komisarjatu
stawiał
opór, przyczem przewrócił eskortującego na
ziemię.

pomocniczych.

RÓŻNE.
—

dla komor

Mimo

dąc

Zawrócił się i poszedł sobie.
— Masz
tobie babo redutę, —
żachnął się
Hopko.
A co to jest
silos?
zaczęli wnet jedni
Lecz wszyscy
drugim powtarzać: „To silos* — „To
silos* — „Oczywiście, że to silos"—
„Każdy widzi, že to silos“.
się przez
Aż tu i, przeciskając

po

I KRADZIEŻE.

nogą.

yżej wymienione miejsca zostały wybra
ne dla tego, że wskutek większego skupienia ludności w dnie świąteczne lub, rynkowe
jest możność utrzymania kontaktu z ludnością i wykazywania na praktyce działania

mocno nierozgarnięty.
pod ciemnej gwiazdy?

średnie a może i duże. Syrość jakaś
w powietrzu.
Hopko uśmiechnął się blado.
— Czy sądzisz — spytał słabym
głosem — że mnieto pomoże? Mam
wrażenie, jakby mi w żołądku przelewało się kilka litrów farbki do bielizny.
Mijając śpiesznym
krokiem
były
teatrzyk Letni, przemieniony
na Pawilon Monopolów Państwowych,
odnowiony, odświeżony,
wyelegantowany jak cacko- spostrzegliśmy
stojącego przed nim
dyrektora Rychłow-

wystąpią w zupełnie w nowym
W programie: Wałc wiedeński

— J. Straussa, Noce Szałone — j. Suka, Ta-

bie Szlacheckim. Najlepsza tam kuchnia w Wilnie. Kopertowicz
ciebie na

w

Korzeniew-

tancerek sióstr

py znakomtych

jerowej obsadzie.
Jutro t. j. we środę nieśmiertelne
dzieło Al. hr. Fredry — „Zemsta”.

gągniemy

Co-

Korzeniewskich.

od dnia dzisiejszego po przedsta„Žabusi“, odbywać się będą wystę

skich, które
repertuarze.

im. |. LKraszewskiego, ul. Tatarska 5. Egzaminy wstępne rozpoczną się dn. 1 września o godz. 9 rano.

rolniczym,

sióstr

Występy

—

dziennie
weniach

kiem rozesłanym do wojewodów zwraca uwagę na odnośne przepisy, dotyczące zakresu działania wydziałów wojewódzkich, a
przedewszystkiem na te przepisy, które prze
widują współudział wydziału wojewódzkiego z wojewodą jako prawnie konieczny.

nogi postawi. Przedtem

innych

w

- Niedzielska,

Malanowicz

pi M.

dniem I stycznia 1922 r.
— Osobiste. Pan Prokurator Sądu Apelacyjnego Józef Przyłuski powrócił z urlopu wypoczynkowego w dniu 20 b. m. i objał urzędowanie.

lub

zawiadamiają

rolach wystąpią W. Malinowska, A. Łodziński, S. Brusikiewicz, Z. Molska, D. Lubowską i inni.
w
„Żabusia* będzie ostatnią komedją
której ujrzymy uroczego gościa M. Malanowicz - Niedzielską.

i Suder-

fij i materjału z życia i walk pułku. Fotogra-

tu

m.o

Rudomim
i
— (v) Sztandar komunistyczny na ulicy
Rudziszki, Nowogródzkiej. Onegdaj na parkanie pewPołuknia, i Rudniki, gm. Rudziskiej, Ława- nej posesji przy ul. Nowogródzkiej
dotąd
ryszki, Bujwidze i Mickuny gm. Mickuńskiej niewykryci sprawcy wywiesili sztandar koMejszagoła, Korwia i Dukszty gm. Mejsza- munistyczny z napisem o treści antypaństwo
SEE Worniany Worona i Bystrzyca gm. wej. Po usunięciu pe
komunistycznej
Worniańskiej, Gierwiaty, Michaliszki i Ryn- odnośne władze policyjne wszczęły energidziuny, gm. Gierwatskej, Miedniki Królew- czne dochodzenie, które niebawem doprowaskie, Szumsk i Kiena Panieńska, gm. Szum- dzi do ujęcia sprawców.
skiej, Soleczniki Małe, Wielkie i Jaszuny gm.
— (r) Posterunkowi w opałach. Interwen
Solecznickiej, Turgiele, Taboryszki, i Onża- jujący
w czasie awantury wywołanej przy
dów gm. O
Troki Nowe, i Lan- ul.
Zawalnej Nr. 17
posterunkowy policji
dwarów gm.
Trockiej, Olkieniki, Posolcze i znieważony został przez uczestników awanKrumińce, gm. Olkienickiej, Koniawa, Nacza tury. Piotr Beer uderzył stróża porządku pu
i Zastawki gm. Koniawskiej, Orany i Bor- blicznego w twarz zaś dama lekkich obycza
tele, gm. Orańskiej, Podbrzezie, Pioruńce i jów,
Natalja Pilska,
kilkakrotnie
kopnęła

UA, sądowych i prokuratorskich przy
konywaniu czynności urzędowych.

Dekretu o obowiązku

b.

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. — wcze
śniej do nabycia w kasie wejściowej Targów Północnych, a wieczorem od 17.30 w
kasie teatru.
— Teatr Polski. (sala „Lutnia“). Występy M. Malanowicz - Niedzielskiej. Dziś poraz
Zapolskiej
komedja
ostatni nieśmiertelna
„Moralność pani Dulskiej'* z M. MalanowiczNiedzielską, w roli Hanki, 1. Jasińską - Detkowską w roli tytułowej, oraz W. Malinowskim, K. Wyrwicz - Wichrowskim, M. MaH. Dunin - Rychłowską, L.
karczykówną,
i M. Lelską.
M
Jutrzejsza premjera, Jutro na reper—
*,,
tuar Teatru polakieco: wchodzi „Żabusia
komedja Zapolskiej. W roli tytułowej wystą-

URZĘDOWA.

Ministerstwo

22-go

ski, L. Wołłejko.

— Najbliższe posiedzenie Sejmiku Wil.Trockiego. W dniu 25 b. m. obradować będzie w Wilnie Sejmik Wileńsko - Trocki.
Jak się dowiadujemy projektowane jest grem
jalne zwiedzanie Targów i Wystawy.

nawozów

i innych funkcjonar-

to ma

środę

Udział biorą: i. Kunicka, M. Zarębińska,
St.
J. Klejer,
j. Karbowski,
W Gasiński,
Larewicz, M. Pill, M. Pągowski, J. Wasilew-

Podania kandydatów (tek)
do wszystkich klas z wyjątkiem 8-ej przyjmuje kancelarja codziennie od godz. 10—2 pp.

w Dubnie (1 pułk strzelców polskich we Fra
ncji) opracowuje ilustrowaną historję pułku.

Rozporzędzenie

we

r. b. w

Siostra i bracia.

fje wszystkich oficerów i szeregowych odznaczonych, są pożądane.
Nadsyłać pod adresem: 43 pułk strzelców kresowych Dubno. Za całość powierzonego materjału i zwrot po zreprodukowaniu
pułk ręczy.
— (v)( Bezrobocie na terenie m. Wilna.
— (0) W sprawie
podniesienia hodowli
SZKOLNA.
Według cyfrowego zestawienia w ciągu u— Obowiązek szkolny.
„Na podstawie koni. Wydział powiatowy sejmiku Wileńskobiegłego tygodnia zanotowano na terenie m.
art. 18 Dekretu o obowiązku szkolnym z dn. Trockiego zwrócił się do Ministerstwa RolWilna 2845 bezrobotnych.
nictwa przez Wileński Urząd wojewódzki z
Z
liczby tej na poszczególne kategorie 7 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz.
prośbą o przysłanie na okres
rozpłodowy
przypada: metalowców 99, robotników hut- 107) w dniach 28, 29, 30 i 31 sierpnia 1928 1929 r. dodatkowo jeszcze najmniej 3 ogier. odbędą się zapisy do publicznych szkół
niczych 38, budowlanych 212, innych wykwa
powszechnych. - Rodzice
lub opiekunowie rów w celu zwiększenia punktów kopulacyjlifikowanych
747,
niewykwalifikowanych
nych w powiecie, gdyż ilość sejmikowych
1000, robotników rolnych 40 i umysłowo - dzieci, urodzonych w r. 1921, t. j. dzieci siedmioletnich, oraz dzieci, urodzonych w la- ogierów i przysłanych dotychczas państwopracujących 709.
uczęszczały
już do wych ogierów nie wystarcza dla celia podW porównaniu do zestawienia z ub. ty- tach 1915 - 20, które
niesienia hodowli koni.
szkoły
w
roku
szkolnym
1927
28,
obowiągodnia w ciągu jednego tygodnia bezroboWydział powiatowy ma nadzieję, że prozapisać je do najbliżej położonej pucie na terenie m. Wilna zmniejszyło się o zani są
blicznej szkoły
powszechnej w dniach wska- śba powyższa zostanie przychylnie przez Mi81 osoby.
nisterstwo
Rolnictwa
przychylnie załatzanych wyż
wiona, widząc wielkie zrozumienie i poparKto z rodziców, łub opiekunów ukrywa
— (v)
Współpraca województw z od- dziecko przed zapisaniem do szkoły lub usi- cie tej sprawy: ze strony p. Ławrynowicza,
działami wojewódzkiemi. W związku z ро- łuje przez wybiegi uwolnić je od nczęszcza- inspektora hodowli Wileńskiego Urzędu wowołaniem do życia wydziałów wojewódzkich nia do szkoły,
ulegnie w myśl. art. 40 i 41 jewódzkiego.

Tendencja

dn. 19 sierpnia

10 rano w Bujwidzach.
O tej bolesnej stracie

ników. Informują nas, iż Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje obecnie nowe rozpo
rżądzenie w sprawie stroju urzędowego i

odznak dla komorników

Maximum na dobę 15*C.

Targów

prosto

Tozmiarów sporego budyneczku.
malowane w Turki
wonem tle.

Bogusław

grafów".

powodzenia

wać niegorsze,
a kiedy mi raz dała
połapiesz się, ju- do obiadu, na nowalje, całą salaterkę

najbardziej
od tytoniu

lecą

czenia

Mgła.
Minimum

Targów.

Wojewody,

nadzorcze nad samarządem
określają odnośne przepisy o ustroju samorządu, przepi-

sy

r

z Wołkowyska 28 osób i z Postaw Temperaturs j
14%
šrodnis
\
+ 14%..
30 osób.
Tyle narazie
o Targach i WystaSP
wie. Od jutra rozpoczynamy
druko- Opad za do J
bę w mm.
|
wanie cyklu wywiadów z
przedstaystawy Rolniczej, są działem naj- wicielami sfer gospodarczych na te- Wiatr
e
ażający J\ Cisza,
Obszerniejszym.
Wśród
wystawców mat, jakie wrażenie wywarły
targii
Poważniejszych widzimy tu firmy na- co o nich już da się powiedzieć.
Uw agi: Pochmurno. Mgła.

Depesze

Uprawnienia

Nabożeństwo

Glncenty
Czesław ralewicz
i ciężkich cierpieniach

wa gm. Rzeszańskiej, Rukojnie,
Porudomino gm. Rudomińskiej,

Współudział
wydziału
wojewódzkiego
jest konieczny w tych wszystkich sprawach,
w których według obowiązujących przepisów, Wojewoda sam, lub w porozumieniu
z prezesem lzby Skarbowej był powołany
do zatwierdzania uchwał organów powiatow
miejskich i gminnych związków komunalnych.

WTOREK.

„po długich

— (0) Z posiedzenia Komisji rolnej Sejmiku Wileńsko - Trockiego. Na ostatniem

NSS TTETAPS
T ASA
ITA
US
SKA
TSRS T PATI
ATA
PIT

wiadomo,

4

SA

Tu z pomocą
posterunkowemu przyszli
przechodnie i przy ich czynnym udziale aL
przeprowadzono do urzędu policji.

— Napad rabunkowy czy symulacja. Józef Pazurkiewicz zawiadomił
at w Oszmianie, iż jadąc z Wilna do
Oszmiany w po
bliżu wsi Kotłowka gm. rudomińskiej został
napadnięty

przez

trzech

mężczyzn,

którzy

zrabowali mu 2 skrzyni z 25000 papierosów

i tytoniem wartości 1810 zł.
Dochodzenie
wdrodzone w tej sprawy
ustala, iż Pazurkiewicz napad symuluje.
—(r) Ładna dozorczyni. Niejaki Zundel
Bajnik (ul. Rudnicka 14) zostawił na przecho
waniu u dozorczyni tegoż domu walizkę z
aparatem fotograficznym.
Nazajutrz,
kiedy
zgłosił się po odbiór
rzeczy, dozorczyni oświadczyła B. że walizka z jej zawartością została skradziona.

Poszkodowany

—

(r)

straty oblicza na 1000 zł.

Kradzież

z wła

maniem.

Do

mie-

szkania p. Wiktora Kochańskiego w domu
Nr 4 przy ul. Dominikańskiej, w czasie nieobecności domowników, włamali się niewykryci złodzieje, którzy skradli 900 zł.gotów

1% 2
10

zł.

akcyj

Banku

Polskiego

i bilonu

na

— (r) Samobójstwo w łaźni. W zakładzie kąpielowym Sokołowskiego przy ul. Tatarskiej Nr. 13 Zygmunt Głowacki, agronom

zamieszkały

przy ul. Łukiskiej Nr. 14, w ce

lach samobójczych, będąc w
ciął sobie arterje krwionosne.

Wypadek

też

desperat

spostrzeżono

po

wannie

zbyt

przewiezieniu

późno,
go

do

prze-

to
szpi-

tala Żydowskiego, z powodu upływu krwi,
zmarł.
Przyczyna samobójstwa — zawód miłosny.

Z wielkiej naszej uciechy dostał dwa
złote i pierożek z kapustą,
my
zaś
nie zwlekając,
golnęliśmy
po kolei:
jeden duży, drugi „liszni”, drugi duży, drugi „liszni”, trzeci duży,
trzeci
„liszni* — a potem to jużeśmy tylko
„lisznie* golili, same „lisznie“, tak, że
naogół
wyszło mniej niż normalnie.
Niestety, z obiadu w Klubie wyszedł Hopko tak rozentuzjazmowany
wystawą, że musiałem go wyprowadzić na stok góry i posadzić na ławce skąd roztacza się, jak wiadomo,
niezrównany widok na ogród Bernardyński po tamtej stronie Wilenki.
Dopiero po dwóch godzinach
miał
dosyć tego
upojenia
i przetarłszy
oczy utrzymywał,
że
snem mu się
wydaje wszystko
co dziś widział i
czego zaznał.
Zobowiązał mnie też solennie, że
zaraz nazajutrz
przyjdziemy raz jeSzcze na wystawę aby odbyć po niej

drugą przechadzkę, o wiele

gruntow-

Tu odezwał się Hopko:
niejszą.
— Ach,—rzekł—ach! Com ja się czas we trzy pacierze znaleźliśmy się
— Nie znam się na tem — rzekł.
— Jeżeli jesteś moim przyjacielem
naprosił i nastarał i nabłagał i nako- znów w oddziale rolnictwa.
Nigdy nie kosztowałem.
Lecz ja tu —_ powtarzał
nie wyjedziemy
z
łatał aby dla mnie ten teatr choć odHopko spostrzegłszy jakąś
przy- na wystawę sprowadzę niezawodnego Wilna dopóki nie pooglądamy
— аКоrobinę odnowiono. Nadaremnie... na- sadzistą wieżę z cementu,
pociągnął eksperta... mojego wolika, trzylatka. ratnie wszystkich dziwów i cudów
tej
daremnie!... A dla zapałek i papiero- mnie ku niej. Ogromnie go zaintry- Ogromnie inteligentny: Niech on spró- wystawy. 4Do
Świrtun mnie nie špiesów, popatrzcie
tylko
panowie, co gowała.
Dajmy na to, że :sporo już buje. Jeśli mu konserwy z tej wieży szno.
Żyto bezemnie tam posieją, a
zrobiono. Ach, ach! Serce boli... Żal osób też stało przed ;tym
czopem, będą smakowały...
`
kartofle ile im przeznaczeno urosnąć
targa duszę... Tożbym ja przecie mógł co jakoby
z ziemi
wyrastał.
Jedni
Lawryno- tyle oczywiście urosną.
pan
— O! — przerwał
Ty
zaś w
tu grać i mieć publiczności po ostat- drugim zachodzili w głowę: do czego- wicz. Nic w tej wieży jeszcze niema. Inturkach
będziesz
przecie
musiał
nie miejsteczko a monety
po dziurki by też służyć mógł taki monumental- To tylko się demonstruje: coby mogło szeroko i szczegółowo
opowiad
ać o
od nosa... Ach! Ach!
ny aparat?
być jeśliby tę wieżę napełnić skombi- wszystkiem,
coś
w Wilnie
widział.
I rozpłakał się znowu jak bóbr a
IKtoś niepewnym
głosem zaryzy- nowaną zieloną paszą.
Prawda?
my, uścisnąwszy
mu
dłonie z naj- kował: „Kuchnia polowa!“
‚ W tym też momencie pies Hopki,
Na tem
też i stanęło.
Kazałem
żywszem
współczuciem,
pośpieszyJakiś jegomość,
dobrej
tuszy o Żul, który od dłuższego czasu obwą- kupić siana dia koni. | poszliś
my na
liśmy dalej.
ziemiańskim
przedwojennym
wyglą- chiwał tajemniczy silos, pokręcił
no- muzykę i czarną kawę do Sztralla z
@ Szukając zbawczego baru, muszę dzie, zaśmiał się głośno. Wszystkich sem i odszedł z oznakami wyraźnego mocnem
postanowieniem
spędzenia
przyznać się, zbłądziliśmy
w ogro- oczy zwróciły się natychmiast ku nie- niezadowolenia.
2
na
wystawi
e
choćby
całego
mie wystawy. Labirynt.
Nie połapać mu. On zas, powiódłszy wzrokiem po
kwadransie
jeszcze
lekkim
Po
nia.
się! Przewodnika
musieliśmy
wziąć. obecnych, rzekł:
przewodnik
błądzenia tu i owdzie,
Przepisał pokryjomu,
Cz. J.
Chlopak
był bezrobotny
ależ też i
— To przecie jest silos.
nasz... odkrył nareszcie zbawczy bar!

S

zało:

W frosce © nasze miasto.
Zrodzone
robocie

przed kilku laty

roboty miejskie,

rzone ostatnio w związku
nocnemi

przez

znacznie

z Targami

w Wilnie, wywołały

rozsze-

miasta oraz jego perspektywami
szłość.

przy-

Otóż

teraz,

w

każdego dobrego

obecnym rodzimego

obliczu

obywatela

na

Targów,

troską

Wilna

jest, by

miasto nasze wobec
przyjezdnych
zaprezentować z jaknajlepszej strony.
W pierwszej mierze zależy to od nale-

żytego

stanu

śródmieścia,

spostrzegamy

wcale

szereg

a

tu

drobnych

właśnie

naogół,

lecz

dotkliwych, mankamentów.

A

więc

przedewszystkieml

jezdnie.
Prąd zmienny

chodniki

jest niewątpiwie

chodnikach

dotychcząsowych

—

kszość chodników
przyjazd gości.

w śródmieściu

bniejszych

Co

do

uszkodzeń.

jezdni,

to

22,30—23,30:

cznej

Wilenski

Dyrekcja

Warszawy:

z

Zakopane-

le-

Warszawy:

PAT., policyjny,

Transmisja

mvzyki

tane-

z Warsząwy.
+OLRROEZORLANSLZGPĘ

1111

Na stanowisko technika drogowe"
go przy Powiatowym Zarządzie Dro-

gowym.

nierówności na ich powierzchni pożądanemby było raczej indywidualne „łątanie* tych
uszkodzeń, niż przebrukowywanie ogólne,
które potrzebuje sporo czasu, pociąga za
"a
poważne koszta, tamuje ruch uliczny,

Wojewódzki

Publicznych)

(Okręgowa

w

Wilnie og-

lasza powtorny publiczny pisemny przetarg
ofertowy na budowę warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie (28.090
metrów kub.)
Szczegółowe projekty, obliczenia statystyczne, warunki techniczne, ogólne warunki budowy, projekt umowy oraz przepisy o
oddawaniu państwowych dostaw i robót są
do przejrzenia w lokalu Dyrekcji Robót Publicznych w pokoju Nr. 91 codziennie w godzinach od 12 — do 14-ej. Tam również są

do otrzymania ślepe kosztorysy oraz projekt

umowy za zwrotem kosztów takowych.
Ofertw w zapieczętowanych lakową pieczęcią kopertach z napisem „Oferty na budowę warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie* należy złożyć do Kancelarji Oddziału Budowlanego pokój Nr. 92 najpóźniej do godziny 10-ej w dniu 30-go sier
pnia 1928 r.
Do każdej oferty musi być dołączony do
wód złożenia w Kasie Skarbowej na depozyt Dyrekcji Robót Publicznych wadjum w

dzianych

3 proc. od całkowitej

normami

MO

„Alos

oferowanej

sumy. Dołączenie wodjum do oferty w gotówce lub w papierach wartościowych jest
niedopuszczalne.
Publiczne otwarcie ofert
nastąpi w dniu 30 sierpnia r. b. w Dyrekcji
Robót Publicznych o godz. 12-ej.
Celem osiągnięcia oszczędności w kosztach budowy firmom przysługiwać będzie
prawo wprowadzenia takich zmian w konstrukcji żelazobetonow: ',
które przy zachowaniu wytrzymałości 1 obciążer
przewi

KONKURS

wybojów

Urząd

Robót

wysokości

Przewodniczący Wydziału Powiafowego w Giechanowie ogłasza

sam

szeregu dro-

wobec

Transmisja
góralska*.

sygnał czasu i komunikaty:
sportowy i inne.

Tak samo nie uprzątnięto
dotychczas
śladów poprzecznego przeprucia chodników
przy
włączaniu
poszczególnych
posesyj

do kablu lub kanalizacji oraz

z

22,00 —22,30: Transmisja z

powię-

na

: Transmisja

20,00—22,00:
go: „Wieczornica

rzeczą

piej było roboty te odłożyć na okres
targowy, niż tak gruntownie zeszpecić

1928 r.

19,45— 20,00: Komunikaty.

i

dobrą i pożądaną, skoro
jednak
ułożenie
kabla, z braku czasu, czy
też odnośnego
pokrycia finansowego na ułożenie nowych
chodników nie mogło się odbyć
bez
pozostawienia szkaradnego „szwu* na masyw-

nych

PRZETARG.

sygnał cząsu.
16,30— 16,45: Chwilka litewska.
16,45—17,00 Komunikaty Targów Północnych.
17.00—17.20: Muzyka z płyt
gramofonowych.
17,25—17,50: Transmisja
z Poznania
odczyt.
17,50 19,00: Transmisja koncertu popołudniowego z terenu Targów Północnych.
19,00—19,25: Audycja wesoła.
19,25—19,45: Muzyka
z płyt
gramotonow ych.

z biegiem cza-

ogółu

dnia 2! sierpnia

13.00 —

Pół-

su stale wzrastające zainteresowanie

mieszkańców stanem

Wtorek

bez-

LO

Ministerstwa

Robót

Pu-

|

atowy)

Kulturalno-Oświ

Н

SALA MIEJSKĄ
wł. Ostrobramska

|

Kino
„elis“ |
Wileńska 38.
Kino-

+

nie, o ile się nie chcemy
przyjęzdnych!
ak

Samo

budzą

rumien'ć

pewne

ESECH
Obwieszczenie

w

lampy.

efekto-

;

Nie wykończono

ul. Nadbrzeżnej

również skwerów

(przy

szpitalu św.

na

Jakóba),

chomego,

oraz przy kościele Bonifraterskim.
tu jeszcze o
Naostatek wspomnijmy
przejsciach z płyt kamiennych, ułożonych
przez jezdnie na skrzyżowaniach ulic lub

Komornik

że tylko

wymienimy

Ogłoszenie

i Mi-

wnej arterji ruchu: ulicach Wielkiej

takie

Urząd

miej-

Publicznych

sca.

przy których takie przejścia wogóle nie będą potrzebne,

nie powinna

symfonja

nas deranżować,

przysz-

odłegłej

w
powyższego dodamy brak
do
Gdy
wielu miejscach tabliczek z nazwami ulic,
rażąco zaniedbany wygląd zewnętrzny świą-

tyń przy

nieuporządkowana—

ul. Wielkiej,

mniejwięcej
W

z „BOKSY
®

Uruchomione

ma

elektryczność,

dół

Oraz

dla

różne

a
EH

D-H. K. Zdanowski i S-ka
Mickiewicza 34, tel. 370. 6-025°

КОЛ
nia

ZAKLADY BUDOWY NŁYKÓW

szkolne i cechowe.
wywać samodzielnie

E
в

Ai
mėd. MIE
W jezdnych zapewnione.

Wieika

Węgrzyn

Dziś we wtorek 21

Istnieje

Wilno,

narządów

ły,

moczowych,
od 9
—l, od 5-8 wiecz.

C.

i Syn

Blumwe

z ul. Śniadeckich

wystawiamy

we własnym

Wydział

oferowanej

powiatowy

sumy

należy

zastrzega

sobie

pra

wo oceny i wyboru ofert w zależności od fa
chowej i finansowej
zdolności
reflektanta,
orąz gwarancji
terminowego i należytego
wykonania robót.

Przewodniczący
dn.

(—) Stefan Mydlarz.
Wydziału Powiatowego
STAROSTA.

10 sierpnia

1928

KOPIOWANIE

O:

lefon "567.

od 8 40

й

L

FORTEPIANY

ul. Niemiecka

stałe wielki

a

wybór nowych

3, m.

i używanych

Przyjmuje

uprasza

zamówienia

na nasze gleby.

bramska

29, tel.

u-

i uczącym

od

Pokój

|
&
@

czereśnie,

agrest, porzeczki, maliny oraz

Zaaklimatyzowane,

wyhodowane
szkółkach

wiśnie,

ozdobne.

na

miejscu

w

Mazelewskich

przy Kolo-

nji Wileńskiej

WILNO,

Zawalna

Witału

6—2.

PRZYSTĘPNE
Woydylto.

Lublinie, ul. Wesoła

Nr. 20,

Nr. 9,

solidne

mi maszyn

do

wyrobu

cen i

własnego,

termi-

danie

mi bez-

w»

najdogodniejszych

oferowanych

niepowołanych

które to

za niezwykle

RA

mi przez

jednostek

o

warunków
inne

fabryki,

rzekomej

nieso-

twierdzenie, jak się okazało, było wywo-

li tylko względami

konkurencyjnemi.

Pfeiffer

Młyn Gazowy
i Kaszarnia
Wilnie, ulica Beliny Nr. 48.

w

na mieszka-

ŚWIATOWEJ

oglądać

przyjmę

Troskliwa

na

z najlepszych

nek). Zapisy

od 2—4

Bolskie T=óo

B

na Wystawie

.

Medale

9

ustępstwa.

Z. P. Nr 63.

złoty
w

zlO0fE—-dypiomy:

akumulatorów.

MICHAŁ
ра

czas

GIRDA

b. technik i rewizor

Wilno,

Informacje,

porady

"OŚRODEK

|od 100 - 150 aż
Siedzibą,

akumulatorów

Szopena

fachowe,

T o
o
ZCZKA

r.

r.

n/M., Wiedniu, Chicago i t. d.
PRZEDSTAWICIELSTWO
skład fabryczny warsztaty reparacyjnie, fachowe ładowanie
elektrotechnik,

|ЬЕ'П“8'“\

Krakowie—1927

Wschodnich —i926

w Paryżu, we Frankfurcie

Targów
Północnych,
ul. Ofiarna 2 m.e. 16.

KOWNUCZN

wyrabia

K|BIELSKA.

Radjowej

na Targach

długotrwał

Akumulatorowe, $. A.

Medal

g., codziennie prócz
niedziel i świąt.)
Leonja Kontrymówna
na

pierwszorzędne,

BIAŁĄ

_ Opieka. K
Zakreto-

długo-

na wstrząsy, długiej żywotności, sta-

materjałów,

się

ul.

bardzo efektowne,
samochodów

łej pojemności, do telegrałów, telefonów, do siły Światła It. d.

|

stację.

radja

wykwintne,
trwałe do

bardzo solidne, bez szkody

Francuska
konwerFortepian na
miejscu,

do

wyjątkowo

od

Kilka uczących
dziewczynek

SŁAWY

AKUARULATORY

4 pokoje

SANS

Nowy wielki dokry wyhór
Są do nabycia w Szkółkach

nym

twierdzeniu

podziękowanie i. G. KULIK,

0—0Ł9€

do odnajęcia

od godz.

oraz

9 tel. 12—75.

Konstanty

wa 5-a, m. 10 (blisko
NazaretaNr. 3 gimnazjum

AKUSZERKA

Drzewka i krzewy owocowe
śliwy,

łane

@

do wynajęcia jasny #
balkonem,
ul.
św.

Ofiarna 4 cacja.

do 7.
Mickiewicza
46 m. 6. Мегхато#-

stosunku

lidnošci firmy,

Ę
į

3—6
p. p. Zygmuntowska 24 1.

w. Smiałowska
grusze,

wbrew

Pokoje
przyjmuje

dostarczonych

płatności, w

1—L99€

w.

Mickiewicza

yjnych

pokój,

88 AKUSZEKKI A

10.

ul.

Swięto-

Do wynajęcia

Ożyńska-Smolska

8—1i od 4-7.
Wydz. Zdr.

Młynów

UG

NE

Choroby jamy ustnej.
Plombowanie i usuwa
nie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote
korony. Sztuczne zę-

Przyjmuje:

Budowy

serdeczne

odnowi

r

Wojskowym,

składam

Oddział w Wilnie

od 9—Il-eji 4 8-ej,

RER

m. 5.

nadsyłąć pod adresem:
Wilno, De
Ostro-

się

= |

z kuchnią, skanalizowane, do
wynajęcia.
orąz sprzedaję meble
z powodu
wyjazdu

11044 д0 8.

L]

by.

ropne

motory

ul. Mickiewicza

sytecka 4—6

uczniów
nie
z

Lekarz-Dentysta
MARYA

|

6.

instrumentów

BASE

Mackiewicz.

i PIANINA

instalacje siły i swiat-

„Francis'a“

Przy jmuję

Zawalnej

* no, ul. Wileńska 3,3 €-

*

WILNIE

Zakładom

Možna na czasTargow
0-999£

choroby
weneryczne
syfilisi skórne. Wil-

i

i kaszarń,

Nr. 9.

Podziękowanie

W.Z.P. 1
całkowitem
utrzymaniem.
WileńDOKTOR
ska 37—51. _1—895£
L. KIŃSBERG

SWIATLODRUKI
„KauponiEs
R

W

Niniejszem

do wynajęcia, Ludwisarska
Мг 7 m. 7.

p.p. W.Pohulan-

róg

Budowy

E$ULIEG

po-

M

2-2.

Zakładu

zwrócić uwagę na adres:

a:

Anny

kosztorysy

Oszczędności
swoje ulokuj

na

bezpłatnie!

!

Н

BŚ

w P.T.A.

8.

Baca

Polecam
12uczciwą

_ sumienną,

przyjąć

Średnie
kształcenie
. twojaumiejeiną kucharkę|proc.Gotowka
nam В | ieDETReaį šrunia3 jjęst
ojetnia ° praktyka
Zarzecznakijk
_ zabezpieczonaslużącą.
SEE
KUPNO | SPRZEDAŹ Ame
ruskieniki. Pensjo- Kini óć Kolet, żę złotem,
srebrem — 128 3. A. Z. 0—-699€ kancelaryjna. Kaucja

WAWARTA
; Bezpłatnie
przyjmujemy

na

zgłoszenia

sprzedaż

ma-

jątków,folwarków,

kolonij i domów
Wil. Biuro Komisowo - Handlowe,
Mickiewicza
21,
tel. 152.

0

!

KREON

odwiedzić

uł. Mickiewicza

młynów

systemu

Opieka,

Fr. Świątecki, Biuro „Lechja“ sp: Akc.

odzowiedzia!ny

;

rażą O

__

ETEN

|

— о

pokojowe

asza

Dziś

Fabryki Maszyn i Kamieni Młyńskich.
oraz odlewnia żelaza w Lublinie
ul.
Wesoła 20, tel. 8—91, oraz
Przemysłowa 10 tel. 1—65, Biura
i Składy Fabryczne w Lublinie ul. Zamojska Nr. 18 tel. Nr.7—61

Pokój

Dr. POPIŁSKI

ka 2,

PLANOW.

dające świetne plony i odpowiednie

Ostrobramska 29.

0—LLO£

Ludowy).

rzecka.

43

choroby skórne i wec
neryczne. „Przyjmuja
od godz. 10 do li od

40—

12529.»

CENY

©.

albo

wykonanie

Choroby weneryczne
i skórne, ul. Wileńska 11, tei. 640, od
W.Z.P. 13
2--5=€j.

5—7

r.

row

Usica DOBRA

2

pia,
słońce
górskie
djatermja.
Mickiewicza
12, róg
Tatarskiej 9—2i5—8.

K. DĄBROWSK

lokali

Redaktor

į tel. 9-05.
|

WILNIE,

Prosimy

z

D. H.-K. „Zachęta*
Mickiewicza
1,

pošai“

GE

3 proc.

1,

1

i od 5—7 p.p. —60S£

zło-

kości

ŻYłO cieone WierzKieŃsKie

w

=

inwentarzem

3—4

weneryczne,

żyć na ręce Sekretarza Sejmiku w kopertach
opieczętowanych iakiem z napisem „Oferta
na roboty brukarskie", w terminie do dnia
23 sierpnia 1928 r. włącznie godz. 12-ej, w
którym to dniu i godzinie nastąpi publiczne
otwarcie złożonych ofert.

gie dla przy
S—Z8LE

jabłonie,

natychmiast

zapaśniczych.

maszyny i urządzenia
młyńskie po konkurencyjnych
cenach i najdogodniejszych warunkach płatności.
Wyjazdy inżynierów,
bezpłatnie
projekty i porady

+ o obszarze przeszło 360 mórg ziemi dobrej z kompletnemi
zabudo| waniami
sprzedamy

więc

walk

P. T. KLIENTÓW

wszelkie

Mieszkanie

POWRÓCIŁ

W.Z.P

ORYGINALNE

sa

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie.
Liczne referencje odbiorców
Wygodne warunki kredytowe.

Stanisiaw

13-ej.

/

Lublinie

i przebudowa

LARP
EIB EET

LUKIEWIEZ

się zniżka.

cych wyroby zagraniczne.
żądanie wizyty inżynierów.

Wydawca

godz.

Materjały jak to: kamień, oraz żwir w
ilości potrzebnejądo zrobienia podłoża pod
bruk dostarcza Wydział Powiatowy.
Pisemne oferty wraz z wadjum w wyso-

Uczą opracokroje według

Wczesne

į ? B. Kongresówce

Medycyny

rzędnikom

Bydgoszczy.
do OBi MASZYN
Specjalna fabryka TARTAKÓW
ższająprzewy
kcji,
RÓBKI DRZEWA najnowszej konstru

EMZ

kwadr.

Budowa

w

b
ła, turbiny
wodne

Biekny majątek w

da

metrów

Oddział

30657 1

choroby skórne, weneryczne
i moczopłciowe. Elektrotera-

ilości 6.750

opracowaniu

contra Szczerbiński (Chikago).
contra
Garkawenko
(mistrz

i Wystawę Maszyn
Młynów

w

#

8 LOKALE @

tel. 921,

ul. Wielka 21. —IJSE

ad

ciąg

STOTIS

Północnych”
nie wystawiamy;

Fabryczny

Zgłoszenia piśmienne
do „Słowa* „Szpic*.

Zarzeczna

Świadectwa

i odsiew,

czystej
rasy
tygodniowego.

Bokfór-Medycyny
R. BYMBLER

Wilno,

najnow-

według

MŁYŃSKICH

KUPIĘ

drodze

ul.

Na składzie

a)

Umeblowane:

- Dau-

Cugodz.

G Kulik

Rinkis

i t. p.

Dogodne warunki
i na RATY.

(Bank

weneryczne

syfilis, skórne. Przyjęcią od 9—1
i od

choroby

SKŁAD

SPRZEDAZ
DRZEWA
i WĘGLA
Kościałkowski i S-ka.
Gdańska 1, tel. 8—31

Dr. Blamowiez

Doktór

i dalszy

ITC TEC SKIRTA

prosimy

przyjmuje

do

29, felefnn 13—10.

dawn,

ul.

— LSL

szafy,

!

TTT

MEBLI

krzesła

szpica
2 3

ZWS

Niemiec-

na roboty
brukarskie wraz z robotami
ziemnemii.
Roboty brukarskie mają być dokonane na
Ignalino - Nowe

|

i inni.

ARTYSTYCZNY

Na „Targach

trzebne
(może
być:
Zwierzynieć, Antokol).
Zgłoszenic
do
adm.

Święciany,

3386 -

BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Bu=
WYROBÓW
dowa OLE JARNI. MŁOCARNIE PAROWE. MASA DO
NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH.
J H J
Zjednoczone Fabryki Maszyn,
Przedsta-

maszyny

7, tel. 1067.

p.p.,

EEEE IDZIE YN

we, salonowe, łóżka, kredensy, sto-

weneryczne,

7

yy

r.

ka Nr 3, tel. 362.
MEBLE
stołowe,
sypiałne, gabineto-

D.ZELDOWIEŻ

3 —

1840

MAGAZYN

DOKTOR

choroby

od

B-cia Olkin

ВАЧАа
chor.

PROGRAM

swiata)” Pocz. o godz. 8 w. Bilety w kasie cyrku.

ę LEKARZE ®

syfiliss

sierpnia WIELKI

skórnei płciowe, ul.
Mickiewicza 9, wejście

powiatowej:

|

film w 12 akt.

szlagier w nowem

walczą 3 pary: 1) Decydująca walka do ostatecznego wyniku Czikosz (Węgry)
2) Rasso (Estonja) contra lząak Helczer (żyd. atleta).
3) Dukman
(Estonja)

WAWAWE

GREETAANSYTW
WODA
WOOCONIONCORAWSESZIA

figłoszenie przetargowe.

niezapomniany

|

seansie. W rol. gł: król miłości, bożyszcze kobiet, ulubieniec tłumów

30.

GYRK
„kala“
ul. Wileńska 42,

/

Y najnowszej konstrukcji o niezrównanych tonach,
gwarantowanej
jakości.
CENY
FABRYCZNE.

TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni
do
i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny

Okazowe

ilości robót w za-

1084 - VI.

Zubelewicz).

(>

szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE»
ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY
MOTORY
ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją ekoMŁYNKI PRZENOŚNE,
nomicznego zużycia ropy,
TURBINY WIAFRANCIS'A,
syst.
TURBINY WODNE

Na

za-

Program, oraz szczegółowe warunki na
wymienione roboty do wglądu w Dziale Technicznym Sejmiku Święciańskiego — Święciany Rynek Nr. 28 codziennie od godz.lł

ul. Grodołączyć

wytwórnie
ma
szyn i odlewnie

Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR-

wicie!lstwo

Mi-

leżności od wyniku przetargu i przyznanych
na ten cel kredytów względnie
nieskorzystania z żadnych z wniesionych ofert.
Za Wojewodę
Dyrektor - Inżynier A. Przygodzki.

codziennie ną

otrzymują

ce kończące

Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka.
Zarząd: L U BLI N, Foksal 25.
Rona
Fabryki w Lublinie a o oprddkdaij

NIA wszelkich MASZYN

zredukowania

SZYCIA 1 modelówa- gą

„Lechja“
Wilne, Ostrobramska

raz prawo

gieliszki w

prze-

S. Stefanowiczówny,

przez

przyczem

(Świat mówi o tem...) Atrakcyjny

Spieszcie ujrzeć! Ostatnie dni. Dzis po raz ostatni w Wilnie

B aEkanaE EnitĮ

ABASE

(©)

US]

A.

WWieika 56-23. Zapisy

В

A

ogłasza

zatwierdzeniu

Publicznych

równo temu ostatniemu, jak i Urzędowi Wojewódzkiemu
przysługiwać
5
bedzie
prawo
swobodnego
wyboru
ołerenta bez
względu na wysokość oferowanej kwoty o-

g kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- ffą

E

techniczne na miejscu.

COWOCABO

® АЙ
i m

przyrządy

Robót

DYREKTOR.

(inż.

Woda, A

remontu

s

EG EJ
GESEZ
EGESES
(O EZEAKZESEZEZESESESŁGKJŁ NESZZEGEZE

robót.

į

dla

16 b. m:

dnia

samochodów.

m przyjezdnych
BM czyszczenia

GAR

z

Nowogródku

Dyrekcja

a,

wykonania
GARAŻE

—

Robót

pod dyrekcją
g. 3 m. 36.

A.Mickiewicza 22.
Iwan_Mozżuchin, Diana Karenne, Rudolf Klejn Rogge i inni. Początek seansów o g. 4.30, ost. o g. 10.20.
Dzis! Najpotężniejszy film produkcji krajowej wig powieści
Kinoе
M. Mniszkówny -TRĘDOWATA* dramat
w 12
Teatr „Vanda
| akt. W rolach tytułowych: najwyższy szczebel kunsztu artystycznego
uroczą jadwiga
Smosarska,
Józef |

ileńska

Wydział Powiatowy Sejmiku
Święciańskiego pgłasza niniejszym
publiczny przetarg ofertowy:
=

Ceny winny
być podane za
jednostkę
roboty na podstawie ślepego
kosztorysu,
gdzie
który można otrzymać w Dyrekcji,
też będą podane warunki techniczne co do

kompletny.
PPRzecWOdZIEŃ.

ZOKSY

LEGIECKI.

wadjum w wysokości 3 proc. od oferowanej
sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu
o godz 13-ej.
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenzt

drobbędzie

— obrazek
zdolności,
przyrodzonych
miastą
RECO
nych niedomagań

o-

o przetargu

Wojewódzki

w

FR.

Dyrekcji Robót Publicznych przy
dzieńskiej Nr. 6. Do oferty należy

kwestie polewania ulic w
mimo wszystko
na których od
śródmieściu,
samiutkiem
czasu do czasu wzbijają się istne samumy
kurzu, oraz—nieodrutowane trawniki skwe-

rów i ogrodów miejskich, zachęcając dziatki do włażenia na nie i deptania w miarę

rolni.

targ ofertowy na budowę domków dla Posterunków Pol. P. murowanych z cegły lub
z pustaków betonowych, każdy o kubaturze 880 m3. — w Stołpcach, Zasulu pow.
Stołpieckiego, Wałówce i Rajcy
pow. Nowogródzkiego, w Szczuczynie — Lidskim
iw Woltožynie.
na budowę
Oferty mogą być składane
budynków lub też na
łącznie wszystkich
każdy oddzielnie. Oferty należy składać w
kopertach
do dnia 16
zapieczętownaych
sierpnia r. b. do godziny 12 w południe w

Jeszcze przed Targami należałoby upo
chociażby ; takie
rządkować w tym sensie
ulice jak Mickiewicza,
Wielką, Niemiecką
asfaltowych,
i Wileńską. Myśl o jeźdniach

jest to bowiem
łości...

składającego się z maszyn

cžych, kohi, krow i 50 pudów jęczmienia,
szacowanego na sumę 1475 zł.

placach miejskich. W wielu miejscach brak
ich całkowity, tam zaś gdzie szerokość ich
jest stanowczo
niewspółmierną
do ruchu
ulicznego. Zwłaszcza
dotkliwie
daje
się
odczuwać ich brak lub wąskość przy głóckiewicza,

nisterstwo

Sądzie Okręgowym w
Komornik przy
Wilnie Franciszek Legiecki, w mieście Wilasińskiego Nr 1 m. 3
nie, przy ul. Jakuba
zamieszkały, zgodnie z art. 1030 UPC podaje do wiadomości publicznej, że w dniu
25 sierpnia 1928 roku i godz. 10-ej rano w
Wilnie przy ul. Dolna Nr. 38 (maj. Ponary)
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do Władysława Lebeckiego majątku r'r-

wne słupy dwulampowe przy ul. Wielkiej,
które, mimo że ustawiono je już od dłuższego czasu, dotychczas nie zostały za0patrzone

rozpatrywane.
Przetarg polega

1

Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon
40 gr. Następny program: „Miłość ubogiego młodzieńca* w roli głównej Włodzimierz Gaidarów.

„CASANOWA, 2 ser., 20 akt. w jednym

|

Dr. Zeldowiczowa

wobec

obawy

5.

1 akcie. 3) Od ślubu do więzienia kom. w 3 akt. Orkiestra
Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta.
od od

Dziś! Wielka sensacja sezonu! „KOBIETA BEZ NAZWISKA*

6

Veatr „Polonia

polskiego przy pracy w
p. WŁ Szczepańskiego.

W ro!. główn. przepiękna Elga Brink i ulub. kobiet Jack Frevor. Gonitwa za kobietą po całym świecie
downe widoki. Cudowne sceny. Wyjątkowo fascyn. treść. Nad program: Wesoła
komedja;
Seansy
o
4,6, 5, i 10.15. Dla młodzieży dozwolone.

Od
kandydatów
wymagane
są blicznych dadzą max imum oszczędności w
kwalifikacje fachowe i praktyka w za- budowie, z warunkiem, że przedstawione bę
Kobieta-Lekarz
dą odnośne obliczenia
statystyczne, które
kresie
budowyi konserwacji
dróg. będą podlegać zatwierdzeniu Dyrekcji RoPosada
do objęcia bezzwłocznie, bót Publicznych. Pozycje kosztorysowe poBŁ G:
KOBIECE, WENEtrzy miesiące jako okres dlegające obniżeniu z powodu wprowadzepierwsze
innym jeszcze, krzyczącym wprost braRYCZNE, NARZĄnia wskazanych zmian konstrukcji żelazo próbny,
następnie
stale.
kiem jest stan kilku
ogrodzeń, przy ulicy
DOW
MOCZOW.
betonowych, winny być przedstawione odWarunki: uposażenie według
VIII dzielnie niezależnie od obowiązującego wyMickiewicza położonych, przytem przy najiod 12--2i Od 4—-6,
bardziej reprezantacyjnej jej części, bo mię kat. urzędników państw. plus ew. 15 pełnienia ślepych kosztorysów.
ul. Mickiewicza
24,
>
dzy plącem Katedralnym a sądami. Są to proc. dodatku.
tel. 277.
W ofercie powinny być podane termina,
ogrodzenia przy posesjach Nr 27, 32 i 34,
w których firma obowiązuje się: a) wyproKandydaci winni nadsyłać podania wadzić
oraz 28 (napizeciw „Zacisza*), których wybudynek pod dach z pokryciem taCiecha- kowego, b) całkowicie wykończyć budynek.
gląd zezwalałby
może na tolerowanie ich do Wydziału Powiatowego w
DOKTOR
gdzies w okolicach Żelaznej Chatki, lecz nowie (Wojew. Warszawskie) w
Przedłożone,
wskazane poprzednio zniżterK.
Sokołowski
przy ulicy pryncypalnej stanowi przykre minie do końca września r. b. z dołą- ki oraz termina wykonania budowy mogą
jakieś nieporozumienie!
wzięte pod rozwagę przy oddaniu robót. choroby skórne i wedokumentów
oso- być Wszystkich
ul. Wileń=
Koroną tych „nieporozumień* ogrodze- czeniem odpisów
oferentów obowiązują „Prze- neryczne,
ska 30 m. 14. Przyjm.
niowych jest parkan u wylotu ul. Mickie- bistych.
pisy tymczasowe o oddawaniu państwowych
wicza na płac Katedrainy, przez pali-i któPodania nieuwzgiędnione
zostaną dostaw i robót w zakresie działania Min od g. 9-12 r. i 5-7 w.
Nr 160
sterstwa Robót Publicznych** z dn. 31.8. 1926 W. 2. 2 XI27r.
rego zdumiony przechodzień oglądać może bez odpowiedzi.
—205£
Ei
M do oferty należy dołączyć о$rozległy plac na, którym ma
stanąć
nie*
Przewodniczący Wydziału Powia- wiadczenie, że wskazane tymczasowe przegdyś dom, lecz naraze jest tylko troszki
towego Starosta Powiatowy: pisy są oferującej firmie znane i ich posta- Br. ©. WOLFSCÓN
trawki, troszkę śmieci, jakieś belki, parę
nowieniom firma poddaje
się bez zastrze- weneryczne,
moczoszop, a na tle tego „landszaftu* wylegiwują
( ) W. Pełczyński,
żeń. Bez tego oświadczenia oferty nie będą
ciowe i skórne, ul,
się i bawią
bruune
dzieciaki
z takiemiž
DA
piastunkami!! Podobny „obrazek* przy ulicy pryncypalnej jest, krótko mówiąc, skan=
dalem, to ież musi tu stanąć
natychmiast
szczelne i dostatecznie wysokie
oOgrodze-

Od anta 20 do 23 sierpnia 1928 roku
Iainją“
wesoła
przygoda
amerykanina w
8
włącznie
będą wyświetlane
filmy:
„TałSZYWY isiąże
aktach. W rolach głównych: Anita
Stewart i Sidney Chaplin. Nad program: 1) Dziennik Pathe Nr 11 1928 r. 2:
Mistrzowie sportu

kiaematógrai

Po*

nat „Orle

Teresy

Poganka

5.

Gniaz-

Jundziłł,
Ceny

od

8 zł. dziennie. |-ZŁSE
——————

zbiorami i inwentarzem
lub bez,
sprzedamy

z roz-

terminowaniem
wpłat

drogiemi kamieniami.
Odbiór wkładów na”
żądanie.

jPłac

LOMBARD

Katedralny,

j Biskupia

Nr

ul.

mm

SZOFER

12, telewydaje potrzebny

2

KilkOtysięczna

м go-

tówce

wart,

lub

pap.

Adres w cdm.„Słowa

'

ZA

z kaucją
14—10
gubiony kwit lom- |
Uczenice — | Wil. Biuro Komi- ;fon
pożyczki pod zastaw 600 zł. Zgłaszać się
bardowy (Biskuszkół
średnich
przyj-;
sowo
Handlowe,
:
>
я
Wada
złota, srebra, brylan- ze świadectwami,
Ё
°
muję na pi Esekkane 1 Mickiewicza
21, |tów į różnych
to-Ślepa
9 dy
sr nos
ze
utrzymaniem.
Podtel. 152,
la Saros
8 _ pySęstowski,
o rose,
ważnia
się.
górna1—3. — 0-9698 Вннн
®
o

Druk.

„Wydawnictwo

Wilebskie*

ul. Kwaszelna

23.

