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W sprzedaży

AIŁY

Rd

ną z odniesieniem do domu

zagrari

Ма д

OSSM

W.

BX

d

;

:

których

alicza się między
rukami

innemi

piecza nad

li

Tak, naprzykład, gdy
w jednem
jejscu ulicy bruk się naprawia, jedocześnie z tem
na innym odcinku
jże ulicy jakiś „Elwod“ (urząd
do
praw elektryczności
i wodociągów)
ub urząd
pocztowy,
w poszukiwaniach za uszkodzonym
kablem
czy
rurą

wodociągową,

|.

Zarząd

Wi „'gynosi

jan

samochodowy

150 000

' Bu autobus

kilometrów,

po

..ontu;

Miń-

przejechaniu

zaś opony

tylko

kapitalnego

9.000 klm. już wymaga

ти

w

zamiast

SIĘ +, normalnych trzeba

nieodzowne

rukowane

Tedy

ulice,

inwestycje

dotychczas

dnego bruku nie posiadają, oraz—
la podobieństwo tego, jak się to zaerza u nas w Wilnie z ulicą Mickieiczowską— projektuje się wyasfaltoać „dla parady'* w celach reprezenwinych kawałek (!) ulicy pryncypal-

|

ej!

W przeciwwagę
„jemu

temu

stanowisku

dsu" żywe

nonszalan-

mińskiego

zainteresowanie

dodników i jezdni

jor", Jest ;to

ujawnia

n a podstawie

ZSSR

co

ołeczna Organizacja sowiecka, staająca za zadanie pracę
nad
udokonaleniem transportu Związku So-

lieckiego w

zrozumieniu

iosłości, jaką

ma

całej

ta sprawa

dla

doży-

a ekonomicznego kraju.
Obejmuje
na wszystkie kraje związkowe,
dąąc przez naprawę
istniejących i bu-

owę nowych dróg do

„-

jaknaibujniej-

$zego rozwoju komunikacji samochoowej w Sowietach.

Ułatwia rówuież

„Awtodor” £lud-

qe ości i instytucjom zaopatrywanie się
„w. samochody wszelkiego rodzaju,
„aotocykle i rowery,

jgrogowe

przy pomocy

prasowych.

ch wybitniejsze

członków

(dł. rechstronnie

W tychże orga-

jednostki

zpośród

rozmaite

krytykując

zagadnienia

Odnośne

piro ghdzenia władze o: podając właą-

л

EW

sowieckich

„Awtodora* - omawiają

a sportowe,

|

roboty

oraz. prowadzi odpowiednią

prepagandę

śorganów

popiera

rojekty

gi

i

i wnioski.

Otóż B do

Mińsku, to fachowcy

28.8

(PAT).

instrukcji

Agencja

Tass

rządu

wręczył

swego

do udziału w pakcie Kelloga.
Ambasador Herbette w imieniu

do rraszego rządu przez p. Brianda

°

donosi,

swego

że ambasador

wczoraj

trancuski

Litwinowowi

rządu wskazał

Herbette

zaproszenie

rządu

na to, że przystąpienie do

Herbette. wręczył Litwinowowi kopję podpisanego paktu.
Litwinow poprosił ambasadora francuskiego o podanie mu we iormie oficjalnej
listy wszystkich rządów, do których są wysłane podobne zaproszenia oraz wszelkie dokumenty

powyższe

stanowiące

korespondencję

informacje

będą

dla

dyplomatyczną

rządu

sowieckiego

w

sprawie

niezbędne

ambasadora francuskiego propozycji.
MOSKWA. 28.8, (PAT). Agencja Tass oświadcza,
decyzji w sprawie przystąpienia do paktu Kelloga.

pakiu,

przy

oświadczając,

badaniu

że

wręczonej

przez

PARYŻ.

-

że Sowiety

nie powzięły żadnej

Minisfer
Zaleski © znaczeniu paktu
28.8. (PAT) Minister spraw
zagranicznych

Zaleski oświadczył przedsta-

wicielom prasy, iż Polska cieszy się z podpisania paktu Kelloga, który stanowi etap na
drodze do urżeczywistnienia istotnej i ostatecznej stabilizacji pokoju.
Jeżeli istnieją regiony, gdzie wojna jest nieprawdopodobna to istnieją również inne w których rzeczą niemożliwą wynaleźć rozstrzygnięcia mogące przynieść tym regionom bezpieczeństwo. Problemy te są dziedziną pracy Ligi Narodów, której pakt ułat-

wi w olbrzymiej mierze osiągnięcie celu.

W Austrii pamigiają

že Polska uprzedziła

Amerykę w„pomyśle paktu antywojennego,

WIEDEŃ. 28.8. (PAT). Prasa wiedeūska omawia obszernie podpisanie
paktu Kelloga, podnosząc wieikie znaczenie tego paktu dia uspokojenia Euro
py i całego świata. Neues Wiener journał pisze, że pakt ten nie jest improwizacją, lecz zakończeniem wieloletnich dążeń, zmierzających do pacytikacji świata.
Dzienniki wiedeńskie przypominają, że z inicjatywy polskiego ministra
spraw zagranicznych delegat polski Sokal przedstawił w roku zeszłym Lidze Narodów wniosek w sprawie zawarcia ogólnego paktu o nieagresji. W myśl tego wniosku Liga Naredów uchwaliła deklarację, potępiającą
wszelką wojnę zaczepną i zawierającą m. in. postanowienie, że dia załatwienia wszelkich sporów muszą być najpierw wyczerpane wszystkie Środki
pokojowe.
Pakt Kelloga łączy się organicznie z wszystkimi tymi wysiłkami i stanowi tymczasowe ich zakończenie a zarazem nowy etap i nowy punkt wyścia.

Nabożeństwa dziękczynne w Anglii.

„kom-

„Awto-

paktu wystosowanego

LONDYN,

28. 8. PAT.

W

dniu

wczorajszym

we

wszystkich

gkeściołach

Anglii odbywały się nabożeństwa na intencję paktu przeciwwojennego. Na nabożeństwie dziękczynnem, które w kościelew Lalmoralu
odprawił dziekan
miejsco: y ks. Charlas Warr, obecny był król Jerzy w otoczeniu Świty. Dziekan
wygłosił w obecności króla kazanie, w którem określił pakt, jako największą
moralną i duchową zdobycz współczesnej ludzkości.
Takie same nabożeństwo
odprawiono w
kościołach
w dominjach za-

morskich.

Litwa

a

pakt

Kelloga.

Z Kowna donoszą: Urzędówka „Lietuvos Aidas* ogłosiła artykuł wstępny w związku z
żadnej

isaniem paktu Kelloga. Pismo wskazuje, że Litwa nigdy nie wypowiadała
wojny i niema tego zamiaru, lecz jeżeli zostanie dokonany na nią napad, będzie

się broniła wszystkiemi siłami, jeżeli na przeszkodzie nie będą stały jakieś okoliczności,
t. į. pod warunkiem, że w kraju będzie panował ład i Litwa nie stanie się ofiarą prowokacji.
Wskazując na fakt, że do podpisania paktu Kelloga będą įpomobne wszystkie pańwyraża

swa, pismo

dów

EW

gwarantuje
ARZNE

WZ

nadzieję,

Litwy

że Litwa nie zostanie pominiętą.

do

tramwaju

i Ligi Naro-

jej niezawisłość.

TAN

0 ZUH

specjalną komisję dla fachowego rozstrzygnięcia kwestji jezdni w Mińsku.
Tyle o jezdniach.
Co

Pakt Kelioga

to,

mimo

uru-

ulicy Sowieckiej (była Zacharzewska),
poczynając od dworca.
Narazie

przy

układaniu

szyn

OGŁOSZEŃ:

Wiersz milimetrowy jednoszpałt«ltowy na stronie

bę:

dzie pracowało około 50 robotników,
następnie liczba ich wzrośnie do 200
300 osób, przyczem zatrudnieni zo-

chomienia
autobusów
w Mińsku w
przeciagu ostatnich lat paru, kwestja
staną wyłącznie
ta nie przestała być aktualną.
bezrobotni,
zarejeMianowicie
1-go
sierpnia
r. b. strowani
na
giełdzie
pracy
w
Przybył do Mińska inż. P. Tołstou- Mińsku.

W sezonie bieżącym ma
; uważają, że narazie Odrzucając chow, główny kierownik robót nad
być ułojezdnie astaltowe i betonowe jako urządzeniem tramwaju i ponieważ So- żone 10 kilometrów toru tramwajo-

50 proc. drożej.

ogłoszeń

Paryż,

i

Dla ministrów francuskich kanikuła się skończyła. Jutro
aby

radzić

nad

potem nastąpi
związanych ze
za prawem”,
madzenie Ligi
potem zbierze

się

polityką

zbierają,

zagraniczną,

parę
dni
ceremonij,
„stawianiem wojny popotem przyjdzie ZgroNarodów
w Genewie,
się komisja
finansów

eee
Ws'
Wo,

zgń sekcji

drogowej

białoruskiego

W

wywiadzie,

udzielonym przed-

todoru". Za szczególnie nadający stawicielom prasy _ między innemi za- ła

inżyniera

Sasjansa,

dla miast Białorusi Sowieckiej ro- komunikował p. Tolstouchow co na- służby
komunikacyjnej
szyn moskiewskiego.
j jezdni uznano „klinkier*, a to z stępuje: prace nad układaniem

nie.ąracji, że w okolicach
Homlu, a tramwajowych w pierwszym tygodniu
powolnie, ©
na terenie B. S. S. R., istnieje będą postępowały w tempie
nym
-50
inetrów
dziennie,
natomiast
tym -fabryka „wyrabiająca „klinkiery“.
kę, stąpiono również z wnioskiem, by w końcu miesiąca będzie się układaprzykładem Moskwy,
przy Miń- ło dziennie już 200 metrów. Naprzód
pryncypalnej
widćj
Radzie
Miejskiej
utworzono będą ułożone szyny na

kierownika
tramwaju

ksze

ulgi.

Pod

warunkiem,

rzecz

jas-

na, że Francja nie wejdzie znów w okkryzysów
parlamentarnych wyprawiających hece z budżetami.
EB 3
Kazimierz Smogorzewski.

dla zbadania budżetu na rók 1929, a res częstych

wreszcie rozpocznie się sesja nadzwyczajna Parlamentu.
Dziś wrócił do Paryża ze swego
mająteczku w Sampigny (nie większe
to od Sulejówka) p. Poincarć, Wczoraj, w kółku
bliskich znajomych
z
dep. Mozy, obchodził tam p. Poincarć
68-mą rocznicę swych urodzin.O siedem lat starszy jest francuski „dyktator* od naszego, ale zdrowie mu dopisuje. Cóż dziwnego? Wszak jest synem narodu szczęśliwszego. Nie
po-

2

trzebował

się

tułać,

nie

wie

doskonale,

iż to p.

radzono

Francuzom

aby

są dziełem

jednostek,

WOJSKA

Donoszą

i narody
wyprowadzały z kłopotów
tylko jednostki. W chwilach krytycznych narody, żywiące do swych wodzów zaufanie, powierzały im
pełnię
władzy i — zwyciężały. Takim
wodzem Francji w „bitwie o franka" był
p. Poincarć.
Życzymy
obecnemu
premjerowi
francuskiemu nietylko zdrowia fizycznego, ale i politycznego. Oby rządził
Francją jaknajdłużej. Choć nie jest mi
nistrem spraw
zagranicznych — dużo mu Francja i pod
tym
względem
zawdzięcza. Bez zdrowych
finansów
niemasz swobody ruchów, a bez swobody

ruchów

—

znaczenia

w

kim kraju, jak Francja, a także

przy

takich modach intellektualnych,
dziś panują na świecie.

jakie

doskonale,

że

na

że żołnierze,

na-

leżące do resztek pokonanej armji pół
nocnej, a przebrani w mundury japońskie, wkroczyli do Tien - Tsin w celu
wywołania tam rozruchów. Ta sama agencja donosi, że Japonja wzmocniła
swe oddziały okręgu Tang - Shan, a to
w celu spowodowania zbrojnego star
cia z wojskami nacjonalistycznemi, któ
re posuwają się naprzód, atakując resztki wojsk północnych.

Narodowy

komifet

przeciw
BERLIN,
gresu

unji

ukraiūski

Polsce.
Uczestnicy

kon-

międzyparlamentarnej

28 VIII.

za-

sypywani
są drukami
i odezwami
propagandowemi rozmaitych
organizacyj i komitetów.
T. zw. narodowy komitet ukraiński nadesłał ostatni numer drukowanego w Berlinie biuletynu Ost-Europa-Korespondenz
Oraz
broszurę
w
języku
angielskim,
pod
tytułem:
„Kwestja ukraińska".
Druki te mają
być również kolportowane na najbliższej sesji Ligi Narodów.
Broszury
redagowane są tendencyjnie i zawierają
Szereg zaciekłych

napaści pod adresem

ły są nadesłane
przez
sejm Palijiwa,
Kochana,

posłów
na
Stepowicza

oraz redaktora O.-E.-K., Czuczumana.

Bzy byłeś juź na

Targach Wystawie?

lewicy

irncuskiej, te nasze komplimenty
nie
smakowały wcale. Bo lewica francuska uważa, że skoro groźba minęła —
można

znów

zacząć

hulać,

a w

z psem porównanie.

np.

przy

wymiarze

podatku

od

zarob-

ków i podatku dochodowego odliczać
się będzie rocznie suma 10.000 fr. (za

.
Ukończenie pierwszej linji tramwa- miast 7.000), która opodatkowaniu nie
ju (ul. Sowiecka)
przewidywana jest
na maj
roku
1929-go, w którym to podlega, — oraz dla emerytów i inwasię także uro- lidów (podwyższa im pensje o kiłkaodbędzie
miesiącu
czyste otwarcie tej linji.
naście proc.), ale naogół stwierdza,
że
»

Z

austrjackiej, Hainischa,

okazji

prezydenta

p. Prezy-

repu-

bliki austrjackiej w Wiedniu.
Z okazji 70
rocznicy urodzin.
W. Ekscelencji
miło mi
jest przesłać
mu
najszczersze
życzenia
szczęścia
osobistego
Oraz
pomyślności

dla republiki austrjackiej.
Na depeszę tę prezydent Hainisch

od-

powiedział. Do j. E. p. Ignacego
Mościckiego, prezydenta
Rzeczypospolitej
pol-

skiej w Warszawie.
Bardzo
uprzejmemi
życzeniami
W.

wzruszony
Ekscelencji

przesyłam moje najżywsze podziękowanie,
Jakotež
gorące
życzenia
jego
szczęścia
osobistego oraz pomyślności dla Polski.

Trybunał administracyjny zbiErze się d. 6 września.
Jak się dowiadujemy, posiedzenia
Najwyższego Trybunału
Administracyjnego
po ferjach letnich wyznaczone zostały na dzień 6-go września.
Obecnie _ Najwyższy
„Trybuna!
Administracyjny
ma do rozpoznania
około 5 tysięcy zaległych spraw.

Łatwo

rezkazać—frudno

wyko-

nać.
Min.
spraw
wewn.
wydało
do
wszystkich
wojewodów i starostów
okólnik,
polecający
wydanie odpowiednich zarządzeń, -aby
do
dn. 1
listopada we wszystkich
miastach,
miasteczkach
i gminach usunięte zostały wszelkie ślady wojny.
с

Przybycie

uczonego profesora

„do Krakowa.

KRAKÓW, 28 VHI. PAT. Wczoraj
przybył do Krakowa prof. dr. Ilesicz
z Zagrzebia.
Prof. llesicz jest znanym
profesorem
polonistyki
oraz
nadzwyczaj
czynnym
propagatorem
idei zbliżenia polsko-iugosłowiańskiego. Dzięki jego inicjatywie powstało
w Zagrzebiu towarzystwo polsko-jugosłowiańskie, którego prezesem jest
prof. Ilesicz.

Wystawa

w

ŁUCK, 28 VIII.
września

nastąpi

Łucku.
PAT.

W

uroczyste

dniu i
otwarcie

Wystawy Wołyńskiej w Łucku, która
odbywać się będzie
pod
honorową
prezesurą
wojewody
wołyńskiego
Henryka Józefskiego.
Wystawa ta, która jest dla Wołynia przygotowaniem
do Powszechnej
Wystawy Krajowej w Poznaniu,
zapowiada się doskonale.
Dotychczas
zgromadziła się bardzo pokaźna liczba wystawców wołyńskich w większoŚci ze Średniej i małej własności.
Wystawcom eksponatów przyznana została
ulgowa
taryfa zarówno
osobowa jak bagażowa w wysokości
66 procent zniżki w drodze
powrotnej. Oprócz tego osoby,
zwiedzające
wystawę, mają przyznaną
zniżkę 33

Śmierć gwiazdy filmowej.
LONDYN

PIERWJZE
У
TARGI POŁNOCNE
! WYSTAWA

28.VIII. PAT.

Bifwa między
WARSZAWA,
nieporezumienia

KOBEERT
pod

SYMFEGNIEZRY

dyrekcją

M.

Salnickiego.

BRABUSZNOZKZODEEKENADZNAREMBE

й RODNICY
8

zwiedzający Targi Pół-

nocne, znajdą na stoisku firmy Zygmunt Nagrodzki w Wilnie następujące
warte
szczególnej
uwagi artykuły: Trieury Marota, wialnie Dreyera, bukowniki do koniczyny
pat. Rohowskiego, młocarnie czysz-

czące przewoźne fabr. Wichterle i Kovarzik, pługi i rozmaite
inne
dzia do uprawy łąk, maszyny

narzędo ob-

róbki lnu tudzież młocarnie do tegoż, treszczotki i trieury do siemienia lnianego,

małe

motory

naftowe

Massey-Harrisa, młyny gospodarskie
z sitem podsiewającem i pytelkiem,
różne maszyny i przybory do domowego wyrobu wina, wreszcie prawdziwa osobliwość chwili obecnej motor - traktor
szwedzkiej
fabryki
MUNKTELLS do ropy naftowej

Na

po-

kładzie jednego z okrętów, zdążają:
cych z Ameryki do Europy,
zmarła
prawie nagle po operacji ślepej kiszki
słynna meksykańska
artystka filmowa Dolorez del Rio.

ROLNICZO- PRZEMYSŁOWA
18/8-9/9'w WILNIE 1928

cję ma prof. Marjan Zdziechowski kiedy,„psią duszę* bierze
w
obronę w
swych wzruszających artykułach o o0krucieństwie
na łamach
„Przeglądu
Współczesnego'.
Pies jest symbolem

dzające projekt budżetu na rok 1929.
P. Poincarć zapowiada wprawdzie pe
wne ulgi dla drobnych podatników,
—

Pat.

urodzin

procentową,

Ra-

wierności. P. Poincarć jak wierny „bu
rek', zawsze warkliwy, nawet z domo

25. Vill.

rocznicy

dent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki przesłał następujący telegram: do ]. E. Micha-

każ-

dym razie rozbić większość „jedności
narodowej, dzięki której — tak” czecze Blum — Francją rządzi prawica.
Jest to tendencyjna
plotka,
typowy
„kij”, jaki się zawsze znajdzie, kiedy
się chce „psa* uderzyć. Nie ubliża p.

Poincarć'mu

(irafulacyjna depesza p. Prezydenfa Mościckiego do prezydenta
Ausfcji.

Polski. Artyku-

stosun-

kach
międzynarodowych.
Pozatem
mamy zaufanie do jego zdrowego poglądu na świat będącego szczęśliwem
powiązaniem doktryny konserwatywnej z metodami obowiązującemi w ta-

Wiemy

W

mianowicie,

Bartel
przyna audjencji

ła Hainischa, prezydenta związkowej

PRZEBRANIU JAPOŃSKIEM.
2
SZANGHAJ. 28.8. (PAT). Nacjona
listyczna agencja informacyjna donosi
z Tien - Tsinu o niezwykłych wypadkach, które mogą jakoby spowodować
poważne
komplikacje w tym okręgu.

ura-

samo

zarokko-

STOKHOLM. 28.8. PAT. Trwający od 8-miu miesięcy konflikt zarobkowy
w
kopalniach rud szwedzkich
został ostatecznie
zlikwidowany. Nowa
umowa
zawartą
została aż do
końca
1930 roku.
Praca
zostanie
wznowioną
w możliwie
jaknajkrótszym czasie.

„wyle-

tak

konfliktu

wego w Szwecji.

czyli się z wiary w jednostki”. Oczywiście w czasach normalnych,
kiedy
wszystko
idzie znośnie, a ludziska
chcą spokojnie żyć i używać, „jednostki* mogą być mąciwodami. Ale, tak
jak wszystkie wielkie w świecie zdobycze

Min. Pafek u p. premiera.
Wczoraj p. premier
jął o godz. 1-ej popol.
p. ministra Patka.

republiki

Zakończenie

tował Francję od katastrofy. W latach
1888— 89, kiedy w modzie był gen.
Boulenger (który zastrzelił się w dwa
łata później na grobie swej
ukochanej,

Jak się dowiadujemy, pobyt Marszałka Piłsudskiego w Rumunji
potrwa około 3 tygodni.
Marszałek Piłsudski powróci
do
stolicy około 20-go września.

WARSZAWA,

porzebował

Poincarć

Marszałek
Pilsudski wraca do
sfolicy ckoło 26 września.

To rocznicy

walczyć, nie wie co to Syberja i pawilon 10-ty....
Jaknajdłuższego zdrowia życzą p.
Poincarć'mu Polacy. Aczkolwiek szanuje on bardzo zasady gry parlamentarnej i na posłów przy każdej sposobności spycha główną zasługę w dziele uzdrowienia finansów francuskich i
stabilizacji franka, to przecież
każdy

boty miały się rozpocząć już 10-go właściwym czasie niezbędnych ma- dzieciom.
b. m. Tak samo został zatwierdzony terjałów, przydzielenia mu wykwalifiWłaśnie dzisiejsza
prasa ogłasza
3) zwykły etat „kierownictwa robotami w skła- kowanej siły robotniczej, Oraz za- obszerne ,„exposć motywów, poprzedzie 1 technika, 1- majstra drogoweopatrzenia
w odnošne instrumenty.
Jako doradcę przy budowie tramwaju
mińskiego Rada Miejska zaangażowa-

jaknajwiększa czujność jest niezbędna
bo równowaga budżetowa
pod żadnym pretekstem przekroczona być nie
może.
Tylko po kilku latach planowego
zaprowadzania porządku w finansach
irancuskich będzie można
stopniowo
wprowadzać do budżetu coraz to wie-

22 sierpnia,

1) „klinkier”
jezdni:
la budowy
Specjalny rodzaj cegły), 2) „brusczat-

% okowiec. Kwestja ta roztrząsana
ze
na jednem z ostatnich posie- go i 2 dziesiętników.

10 groszy

Zagrani

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

kosztowne, można

ka” (kostka kamienna)

METTE
RZEEKTRCOMA
TWA I

Za tekstem
tem

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej.

swej pani,
rozpatry- wiet miasta zatwierdził przedłożony wego, jednakże
p. T. zaznacza, że wnikami, pilrtuje dobytki
jej własnym
ro- będzie to zależało od dostarczenia we Francji, nawet przeciw
uawać realnie tylko 3 rodzaje materjału przezeń plan linij tramwajowych,

"nazbyt

e

30 gr.

Ż-ej i 3-ej
3-0]

Koniec politycznej kanikuły,

paktu odbęlzie się na tych samych warunkach i z temi samemi przywilejami, jakie przyznano mocarstwom, które podpisały pakt w dniu 27 sierpnia r. b. Prócz tego ambasador

sprawą

nietyle instytucja,

do rozmieszczenia

Leregiele sowieckie,
MOSKWA.

w

mają być wy-

które

co

PARYŻ. 28.8. (PAT). „Matin* donosi, że w ciągu dnia dzisiejszego już
4 państwa zgłosiły telegraficznie swe przystąpienie do paktu Kelloga, a mianowicie Danja, Jugosławja, Rumunja i Peru.

30.000

zmieniać

i

se, wręcz

zastrzeżeń

Ą państwa już zgłosiły swój akces

Eu już po przejechaniu 15.000—

tej dziedzinie.

nie uwzgłęcnia

w dniu 20 czerwca 1927 r., a także wymienionej w następstwie tego paktu
korespondencji dypłomatycznej w przedmiocie traktatu zbiorowego, potępiającego wojnę.

zapewnia,

o (imo tak opłakanego stanu ulic
1У° onej „stolicy" — „komhas'* mińż
, neg” *trząd komunalny) nic sobie z
а р„‹."‚те robi i projektuje tylko mini-

э

kładu pierwotnego

samochody!

* w razie uporządkowania
bruków
przewozowa -wautobusach
saryfa
nuińskich mogłaby
być obniżoną
o
50 proc., wówczas bowiem gdy norMiAlnNy kurs
autobusu bez *' remontu

wa
-o
sasmi
mmm.

k

rozkopu-

ją bez pardonu jezdnię,
pozostawiaас ją następnie w stanie ruiny, wglęgłdnie upórządkowując byle jak,
па
Maodczepne!
Do czego dochodzi
niechlujstwo
śniektórych instytucyj sowieckich, świady taki, naprzykład
fakt: gdy podjczas przewożenia jakiegoś
kotła
po
ncypalnej ulicy Mińska, zwanej Socką, (b. Zacharzewską),
by
ułaić sobie zadanie, porobiono
szereg
dziur w jezdni dla wbijania
pali, poźwbijano je, a następnie
po ukończeghlu
przewózki
pozostawiono
ulicę
Enieuprzątniętą! Nie dziw więc, że, nie
„mówiąc
już o całkiem
niebrukowajnych ulicach przedmieść Mińska,
na|wet pryncypalna ulica
„stolicy*
poSiada bruk tak dalece wyboisty, pojprzekopywany i zatarasowany
resztkami szyn
byłej
„konki”
(tramwaj
onny), że trudno jest zrozumieć jak
iego rodzaju

jeja

Postanowienia ednoszące się do ratyfikacji i przystąpienia do paktu
zawarte są w trzecim końcowym artykule. Artykuł ten postanawia, że traktat
wejdzie w życie natychmiast po złożeniu w Waszyngtonie dokumentów ratyfikacyjnych wszystkich państw wymienionych we wstępie paktu oraz, że
przystąpienie do paktu otwarte zostaje dła wszystkich państw Świata. Państwa pragnące przystąpić do traktatu, może tym sposobem skorzystać z przy
sługującego mu prawa.
„ Rząd Stanów Zjednoczonych szczęśliwy będzie mogąc otrzymać właściwe zgłoszenia od rządów tych państw, które pragną w ten sposób przyczynić się do pogodzenia nowego ruchu na rzecz pokaju powszechnego. W związku z tem podnieść nałeży wyraźne postanowienie paktu, że z chwiłą wejścia jego w życie rozpoczyna się działanie paktu w stosunkach między stroną przystępującą, a pierwszyini sygnatarjuszami.
jest przete rzeczą oczywistą, że rząd państwa, przystępującego do traktatu będzie miał pełny udział w dobrodziejstwkach traktatu równocześnie z
wejściem jego w życie. W najbliższym czasie zostanie przesłany tekst prze-

obowiązków

CENY

4 zi. į

wiera oświadczenie następujące:

miejskiemi.

„pękniętą

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem,
©
į Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

pocztową

WASZYNGTON. 28.8. (PAT). Rząd Stanów Zjednoczonych wręczył
tutejszym przedstawicielom dyplomatycznym tych państw, które nie podpisały w dniu wczorajszym w Paryżu paktu przeciwwojennego, notę zapraszającą do przystąpienia i podpisania paktu. Po za wstępem ogólnym wyliczającympaństwa, które złożyły wczoraj swoje podpisy pod paktem nota za-

Podobnie jak u nas w Wilnie, w
Ylicy B. S. S. R. Mińsku
aktualną
"i żywo
omawianą
na szpaltach
+wyt *nników miejscowych kwestja bruiczejw i jezdni.
ё
wcz | nie dziw. Stan bowiem bruków
e dūskich urąga wszelkim minimalnym
gm jwet wymogom spolecznošci cywiliofbwanej. Dzieje się tak głównie dzięi niedbalstwu
odnośnych instytucyj
do

z przesyłką

WSZYSTKIE NARODY ŚWIATA ZAPROSZONE DO
PODPISANIA PAKTU KELLOGA

Kwestja jezdni — „Awfodor—
Budowa tramwaju.

wieckich,

lub

1 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80239.
talicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy.

= | Mińsk od strony. niepolitycznej.

n,
w

Nauczyc.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojikiewicz—Rvnek.

Ossoling.

KLECK—-Sklep „Jedność.
LiDA—ui. Suwalska 13.

WILNO, Środa 20 sierpnia 1824 r.

N.ŚWIĘCIANY—ui.

GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.
GR
DNO
—- Księg. T-wa „Ruch*
TWIENIEC—A.

——

NOWOGRÓDEK—Kiosk

BARANOWICZE—
sl Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.

wsi Sól, pow.

dzy

dwoma

młynarzami.
28.8.

natury

PAT.

Ne tle

osobistej,

Biłgorajskiego,

właścicielami

we

pomię-

młynów

doszło do formalnej utarczki, w której była używana broń palna. Atakującym był Aleksander Solecki, który,
dobrawszy sobie 7 ludzi, napadł
na
młyn Ludwika Górki, który zamknął
się w nim wraz ze swymi
pomocnikami. Walka
przy
gęstej wymianie
strzałów trwała przez czas dłuższy.
Atakujący usiłowali
wyważyć drzwi,
używając

belek

jako

taranu

i zasypu-

jąc zabudowania
młynu
pociskami.
Zamknięci w młynie obrońcy rzucali
na napastników belki i kamienie. Policja zawezwana

położyła

na

miejsce

utarczki

kres walce.

EDPIE KLE”
„PRZ
w|g słynnej powieści
Gabryeli

Zapolskiej.

*

:

SŁ оо

perspektywa

800

klm.

raidu

po

dro-

gach przeważnie gruntowych nie zapowiadała się zbyt różowo. Jedyną naszą
nadzieją

było, iż w Nowogródku

odle-

głym o 150 klm. pogoda będzie lepsza.
Przewidywania nasze nie sprawdziły
się i deszcz chwilami przechodzący w
ulewę łał przez całą noc aż do świtu.

Wobec tak niepomyślnych warunków
komitet raidu samochodowego zdecytrasę

370

dnia,

która

klm. skrócić o 100 klm.

my

taj znacznie

robić

t. zw.

„objazdki”, bardzo

tru

dne i forsujące maszynę ze względu na
gliniasty teren, który deszcz rozmoczył
doszczętnie. Chevroletka jednak ciągnie doskonale. Przed sobą mamy Forda p. Brochockiego z trudem sunącego się po lepkiej glinie, dalej widzimy
zaryty pod górą „Locomobille“ ks. Mir
skiego. Ciężka maszyna mimo swej si
ły nie mogła pokonać lepkiej gliny i
{
`

4

wynosiła

pierwszego

wet pobieżnie rozejrzeć się. Syrena i
warkot motoru przypomina, że jesteśimy na raidzie samochodowym, gdzie
każda minuta jest droga.
Trasa prowadzi teraz przez powiat
Stołpecki. Drogi gruntowe są już tu-
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Trasa | nowogródzkiego raidu okrężnego samochodowego.
Trasa oznaczona czarną

linją.

w obawie, że słabsze maszyny nie wyciągną albo przyjdą do
Lidy z wielkiem opóźnieniem.
Start z Nowogródka
wyznaczony
na godz. 6-tą rano postawił na nogi
wielu
nowogródzkich
sportsmenów.
Mimo deszczu z zaciekawieniem przyglądali się mieszkańcy ustawionym na

zsunęła się jakby na łyżwach w dół.
Załoga jej straciła 35 minut czasu
zanim z ogromnym trudem po deskach
wydostała się na górę. Mijając konkurenta ogarnia mimowoli skryta radość,
że oto groźny przeciwnik opóźni się i
straci czas.
Na trakcie droga cokolwie lepsza,
zwiększamy
więc szybkość. Przed nami rozwija się wspania-

kiwaniu na sygnał startera. Orkiestra
straży ogniowej w większości składają
ca się z mniejszości, przygrywa najnowsze Charlestony aby zawodnikom
nie było zbyt smutno. Z zapisanych na
raid 20 maszyn stawiło się 17 a w tem

ły film

placu zamkowym

które

idą

maszynom

poza

w ocze-

konkursem.

jed-

na to Overland Komandora raidu vicewojewody Godlewskiego — druga Che
vrolet sanitarny na wszelki wypadek.
Samochodów
prywatnych
niewiele.
Zwraca uwagę imponujący siłą i ciężarem

„Locomobille“

ks.

Mirskiego,

naszej

historji.

Każde

drzewo,

każdy kamień mówi o przeszłości. Oto
mijamy
Wołkowicze słynne ze swej
cerkiewki, w której działy się Dziady,
dziś doszczętnie prawie zrujnowanej,
dalej Ruta, Korelicze zniszczone w cza
sie wojny światowej, Turze z siedzi-

bą Chodkiewiczów.
Dwa chylące się
ku upadkowi pawilony byłego dworu
mówią o dawnej swietności. Niema jednak czasu na refleksje.
Chevroletka
bowiem pędzi,
starając się nadrobić
czas stracony na ciężkiej
przeprawie
przez korelickie gliny.

dalej zwinny nowoczesny Ford p. TuWsie, które mijamy uderzają swoją
kałły. Ford p. Brochockiego i Shevroletka p. Bitnera. Reszta maszyn stanowi schludnością. Tego przedtem nie było
jezdnie i chodniki do
własność rządową. Są więc 3 Buici, 2 Wybrukowane
Dodge, 3 Chevroletki i para Fordów. niepoznania zmieniają charakter wsi
W raidzie bierze udział Wojewoda Be- w której przedtem ulica była olbrzyczkowicz osobiście prowadząc maszy- miem jeziorem lepkiego błota. To już
zasługa naszych władz i samorządów.
nę.
Punktualnie o 6-ej
wystartowuje Porządek i czystość — oto cechy któpierwsza maszyna następnie w
dwie re mile uderzają gdy się jedzie przez
minuty druga i t. d. Raid Rozpoczęty. wsie i miasteczka województwa Nowo
Chevroletka,

którą jadę, oznaczona

numerem 17 startuje o 6 m. 12. Jej obsadę stanowi starosta słonimski p. Hen

WYSTAWA

REGJOWAŁNA
Iv.

Gdzieżby mówić o „partykularyzmie
dzielnicowym” jeżeli nie na wystawie
miejsce po
Samo
— „regjonalnej”|
temu.
patrzano
Był czas kiedy krzywo
na wyznawców dzielnicowego

„separa-

tyzmu” (jak wyrażali się ludzie bądź nie
znający się na rzeczy bądź złej wiary).

Okazało się jednak, że
musi

zasadniczo,

być”...

na wieki
własnych

Zaledwie

w tem

„coś

zamknął

Odyniec, ostatni,
ust Mickiewicza

oczy

który z
słyszał

moja...“
„Litwo, ojczyzno
inwokację
już zaczął Tetmajer pisać swoje ultratatrzańskie wiersze; przestał Tetmajer
czuć się tylko w Tatrach jak u siejak
aż tu wyrastają
bie w domu,

grzyby po deszczu

separowują

Podhałanie

się Orkanem

gródzkiego.

Dwudzieso-minuiowy postój w Mirze jest zakrótki, aby można było naosobisty'* opatrzony urzędowemi podpisami i pieczątkami. Pod nazwą Re-

gjionalizm

się dziś

Państwa
— starą,

przedwojenną, odwieczną,

może

wet

Krajowość.

zgoła nieśmiertelną
O nazwę —mniejsza.

Dość, że duch krajowości

blicznego.

Komisarz generalny

charakter

Nastała

„krajowy*

Litwa

ambicje

Ziem

swego

Środkowa

skiej Młodej Polski, zaś z łamów „pod Бег!етм“ generała ŻeligowskieCzertaka wysypują się, jak rydzyki go też krajowca — i znowuż rządzili

wzię

ły górę. Należy bardzo żałować, że raid
który w innych warunkach mógł być
jeszcze
przyjemniejszy
nabrał tego
właśnie sportowego charakteru, tembardziej, że brały w nim przeważnie
udział maszyny rządowe lub samorządowe.
Kwestja. czy Buic starosty X
jest lepszy od Chevroletki starosty Y
nie powinna była wchodzić w grę. Oczywista zamierzenia były inne ale hazard opanował zawodników
do tego
stopnia, że ten właśnie sportowy motyw grał największą rolę. Tem tylko
wytłomaczyć pędzenie z
sobie było
szybkością do 90 klm. na godzinę po
gruntowych drogach.
Czas w jakim
maszyny
przyszły
jest miarą stanu
dróg, ale stwierdzenie tego stanu mogło się odbyć z takim samym powodze
niem bez tej szybkości a z mniejszą
szkodą dla maszyn, wiadomo bowiem
jest rzeczą, że forsowanie maksymalodbija na
nej szybkości ujemnie się
samochodach.
Wyścigowy ten charakter raidu uw nim udział
biorącym
niemożliwił
bliższe zaznajomienie się z trasą, która wytknięta przez najładniejsze zakątki Nowogródczyzny zasługiwała stanowczo na powolniejsze tempo jazdy

lasem,

oczy

miałem

tem

samem

wrażenie,

tempie

że

ob-

że

pędzę

co

pierwszy.

Wstęp

dla osób

płci

gimnazjum”

Haliny SIEWIEZOWEJ
Racjonalne

przygotowanie

do szkół

średnich. Zapisy dzieci codziennie od
3 do 6 popoł. w kancelarji
szkoły
ul. Uniwersytecka, 1.
-2
Reos m

722 0

AS OPUS

Inie.

obojga:

kurs

2) Rolniczo-Handlowy.

nauki.

ukończeniu

po

Ё|
|
|

Polska Szkola

Począfkowa

į

lub 3-letniej

słowiańskiej.

Sowiety a Tolsfoj.

1) Ogėlno-Handlowy,

3-letni

w Lidze Narodów

„__ WIEDEŃ. 28.8. (PAT). Prasa donosi z Białogrodu, że kierownictwo koalicji chłopsko - demokratycznej zamierza wysłać do Genewy oddzielną delegację na sesję Zgromadzenia Ligi Narodów.
Delegacja miałaby da zadanie przedłożyć Lidze Narodów żądania naro
du chorwackiego. W Białogrodzie wskazują na to, że Liga Narodów ,w myść.
postanowień swego statutu, nie będzie mogła uznać drugiej delegacji jugo-

Łańcuchi znowu na wolności.

Instytut Nauk Hondlowo-Gospotlarczych
Wydziały:

Serbami

odrębność z

Krikszezionie nie wchodzą do rządu.

a

wWi

shicą zaakcenfować swą

Droga przez powiat Słonimski
zgotowała uczestnikom raidu miłą niespoZ Kowna donoszą: W związku z wiadomościami, które się ukazały w niektórych
dziankę. Wszędzie we wsiach maszyny
polityki obecne:
rządu i%
raidowe spotykane były przez ludność pismach, jakoby chrześcijańscy demokraci są z uznaniem dla
gotowi są nawet
w skład tego rządu „Rytas* publikuje RoubiSzny R
p: ł
która ciskała bukiety polnych kwiatów zesa centralnego wejść
komitetu chrześcijanskich demokratów dr. Bistrasa list,
dementuj
Organizacja raidu, co należy pod- te pogłoski, które mają „być od p'oczątku do końca złośliwym i re
a
kreślić z uznaniem,
wypadła dosko- tem“. Nie może być nawet mowy o udziale chrześcijanskich demokratów w
m
nale. Wzdłuż całej trasy wystawione rządzie.
drogowskazy a w
miejscach
gdzie
droga raptownie skręcała, stały posteSympatycy komunizmu cieszą się.
runki wskazujące kierunek drogi.
Lwów. 28.8. (PAT). Do Przemyśla przybył b. poseł komunistyczny, Łańcucki,
W drugim dniu raidu
uczestnicy
powtórnie wypuszczony z więzienia w Warszawie. Na dworcu sympatycy Łańcuckiego
wzięli udział w uroczystości otwarcia usiłowali wręczyć mu bukiet czerwonych
róż i urządzili przytem burzliwą demonstrację.
mostu zbudowanego przez zatokę i ko Przybyła w porę policja po krótkiem starciu zgromadzonych rozproszyła. Aresztowano
ryto Szczary pod Byteniem. Uroczysto 5 komunistów.
ści otwarcia dokonał p. Wojewoda Be
I
S RI
IR I
O NIKON AROS
> ои
czkowicz wygłaszając okolicznościowe TE K
przemówienie do zebranej ludności.
Za Byteniem po kilkunastu kilome
trach drogi grutowej
znaleźliśmy się
na szosie Brzeskiej, którą dotarliśmy
W tych dniach odbyło się w moDnia 12 września odbędzie się urodo Baranowicz rozrzuconych szeroko skiewskim komisarjacie oświaty ludo- czysta
akademja w Jasnej
Polanie,
i zmienionych do niepoznania. Start z wej posiedzenie specjalnego komitetu miejscu urodzenia Tołstoja. W akadeBaranowicz w niedzielę
wyznaczony „tolstojowskiego“, poświęcone omó- mji tej wezmą udział przedstawiciele
został na godzinę 8-mą. Po przez Da- wieniu programu tegorocznych uroczy- rosyjskiego
i zagranicznego
świata,
rewo, gdzie dojrzeć można jeszcze u- stości jubileuszowych
ku czci Lwa kulturalnego. Wyjazd do Jasnej Pola °
mocnienia
niemieckie,
Lachowicze, Tołstoja. Na posiedzeniu tem program ny nastąpi w specjalnym pociągu.
Hroszówkę, Kleck na pierwą po połud uroczystości Tołstojowskich
ustalony
Dnia 13-go września w Moskwie
niu dotarliśmy do Nieświeża, skąd po został w swych głównych zarysach w w „domu uczonych** odbędzie się uroobiedzie przez Tuhanowicze, Świteź o sposób następujący:
czyste posiedzenie „Towarzystwa mi5 po południu stanęliśmy w Nowogró
Dnia
Głównym dniem uroczystości
bę- łośników literatury rosyjskiej".
dku u mety. Raid zakończony.
zorganizowana
dzie poniedziałek dnia
10-go
wrze- Dnia 14-go września
wieczornica,
poświęcona
śnia (dzień urodzin znakomitego pisa- zostanie
жа
wspomnieniom
o Tołstoju (w muzeum
rza). W dniu
tym, w
moskiewskim
Nagrodę protektorata raidu p. Wo- Wielkim Teatrze odbędzie się uroczy- Tołstojowskiem). Dnia następnego od
jewody Beczkowicza — otrzymał Che ste posiedzenie
moskiewskim
Teatrze
komitetu jubileuszo- będzie się w
vrolet Nr. 17 starosty słonimskiego p. wego. Wieczorem na uroczystej aka- eksperymentalnym
uroczysta
akadeHenszla — szofer Horodko otrzymał demji wygłosi okolicznościowe
prze- mja, zorganizowana przez komisarjat
list pochwalny. Nagrodę Komitetu Ra- mówienie, poświęcone znaczeniu twór- oświaty ludowej.
„»Tydzień
idu otrzymał Dodge dyr. Zubelewicza czości Tołstoja, komisarz oświaty lupamięci
Tołstoja* zakończy się uroczystą akademją w wieł
— list pochwalny szofer Piotrowski.
dowej, Łunaczarskij.
Nagrodę inż Bitwargena otrzymał
konserwatoPozatem przemawiać będą: Bucha- kiej sali moskiewskiego
„Buick“
starosty nowogródzkiego p. rin, akademik Oldenburg, profesor Sa- rjum (dnia 10-go września), w której
Hryniewskiego. List pochwalny szofer kulin i N. K. Krupska (wdowa po Le- udział
wezmą
najwybitniejsze
moStrok Józef.
ninie). Wygłoszą oni odczyty na na- skiewskie siły artystyczne.
„ „Komitet Tołstojowski*
Nagrodę inż. dyr. Zubelewicza przy stępujące
postanotematy: „Tołstoj i rewoluznano p. Tukalle na Fordzie.
cja”, „Tołstoj i nauka", „Tołstoj — li- wił zwrócić się do „towarzystwa dła
Nagrodę im. starostów woj. nowo terat“ i in.
walki z alkoholizmem" z prośbą
o
wzmożenie w czasie „Tygodnia
gródzkiego ks. Mirskiemu na „Locomo
Tó6łWe wtorek, dnia 11 września od- stoja“ propagandy prohibicyjnej. Prze
bille*,
muzeum wodniczącej
Nagrodę inż. Bitwargena staroście będzie się w moskiewskiem
Ogólnopaństwowego topięknych
uroczyste
otwarcie warzystwa łączności kulturalnej z 'za="
Kuiwieciowi. Ponadto przyznano dyp- sztuk
jubileuszo- granicą O. Kamieniewej polecono zalimy szoferom:
St. Strokow, Karpiń- „Tołstojewskiej wystawy
tej umieszczone prosić na uroczystości
skiemu, Linke'mu, Czaplińskiemu, Gło- wej”, Na wystawie
tołstojewskie
będą, między innemi, wszystkie
naj- najwybitniejszych
wackiemu.
literatów i działalepsze portr ety Tołstoja (pędzla Re- ce społecznych państw _ zagranicznych.
pina, Pasternaka i in.). ,

5-ra oddz.

zconajmniej

6-ciu

klas

szkoły handlowej średniej.
Sekretarjat czynny codziennie o: d godz. 8—14 i od godz. 16 - 18.
Adres: Wilno, ul. Jagiellońska Nr 2, IV piętro (Dom T-wa Akc.
B-cia Jabłkowscy).
£-858£

Iutomobl przeciw dzikiem Słoniow
Nadzwyczajne wypadki, jak Afrykańscy Pionierzy uniknęli niebezpieczeństw.
Ekspedycja pionierów w automobilach, która wybrała se w podłóż całk bu
danią możliwości wybudowania głównego gościnca z Cape Town przez Centralną Afrykę
do Cairo, przygotowuje się teraz na rekordowe wyścigi z Londynu z powrotem do
Cape Town po wielu nadzwyczajnych przeżyciach podcząs podróży do Londynu.
Nosorożce okazały się najniebezpieczniejsze z pomiędzy wszystkich innych zwierząt, jakie oni napotkali, oni widzieli słonie, tysiące małp, lamparty i bawoły. Podczas gdy dziki słoń stanął na ich drodze, uważali
oni za stosowne jechać automobilem wstecz i ominąć słonia odwróconym automobilem,
na wypadek,
gdyby słoń
zaczął ścigać automobil. Nocne zwierzęta nie były nastraszone światiejń silnych tap:
te wyżej

wspomniane

zwierzęta

spokojnie

zeszły

z drogi, spoglądając

że bez żadnej obawy.
Najgorszy kawał drogi napotkali poza Kchartum,
18 mil na bezdrožnych wzuiesieniach, który był pokryty
Oni zużyli sześć godzin dla pokrycia tych osiemnastu
gorąca, a pomimo tego ich obręcze gumowe Dunlopa,

z boku, jednak-

rozciągający się na
prz
i
cząrnemi odłamami ska
U
mil w temperaturze 180 stop.
których z powodu gorąca nie
można było dotknąć, nie pękły ani w
su
miejscu. Jest faktem,
że ich obręcze
Town, przez Afrykę i do Londynu.
pękły dwa razy w tej całej podróży z ape
Wynik tej ekspedycji osiągnął to, że pobudził budowę dróg przez całą Afrykę

i można

się spodziewać, że w przeciągu dwóch lat sieć

Rejaf w południowym Sudanie, będzie wybudowaną.

dróg z Cape

Town

aż

do

30

monstrancyj
i kielichów
mających wyraża się sam p. kierownik Oddzjąwartość artystyczną, repertuar Reduty, I u — z chaosem różnych
walorów*,
oprawa książek w Bibljotece PubliczOddział Sztuki Wileńskiego Urzęmetod nader niezręcznych, bez usiło- nej, podcięcie zadrzewienia
na górze du Wojewódzkiego jest to: Państwowań
zaszczepienia
na naszych
tu Trzykrzyskiej,
kształt
herbu miasta wa placówka opieki nad sztukąi kuł„dziczkach“ owoców,
których
smak Lidy lub Oszmiany,
przemalowanie turą w Wilnie, placówka
biurokratymiejscowy nie znosi lub które oprócz na ten lub ów kolor kamienicy na czna, wyposażona w funkcje pierwcierpkości
pigwy,
nic u nas wydać pierwszej
lepszej
ulicy — wileńskiej, szej instancji, jest to organ
opinjonie są w stanie.
konkurs na pomnik Mickiewicza
etc. dawczy i informator
ministerstwa
Podczas takiego właśnie nawar- etc... w to wszystko ma obecnie p. oświecenia publicznego
(respective
stwiania naszego gruntu obcemi
ele- Remer zapewnioną oficjalnie ingeren- Departamentu Sztuki w ministerstwie
mentami posiadającemi znaczniejszy, cję bądź opinjodawczą bądź opiekuń- wyznań religijnych
i oświecenia puo wiele znaczniejszy procent cywiliza* czą. Powoli zagarnął p. Remer (któ- blicznego) w dziedzinie opieki zarówjako no nad
cji i kultury niż go wykazywały
ele- remu przystoi tytuł profesora
sztukami
plastycznemi
jak
menty miejscowe — to znaczy zaraz wykładającemu
Historję Sztuki na nad teatrami, nad muzyką jak nad lina początku. rządów pierwszego Dele- uniwersyteckim Wydziale Sztuk Pięk- teraturą. Oddział Sztuki spełnia
rolę
gata na Ziemie Wileńskie, p. Walere- nych) pod swój nadzór całą dziedzi- regulatora w miejscowem, wileńsktem,
w życiu kulturalno-artystycznem, wystęgo Romana, w listopadzie 1922 r. — nę życia kulturalno-artystycznego
przybył do Wilna Jerzy Remer i by- Wilnie.
Jak zaś doniosłe
znaczenie pując z odpowiedniemi wnioskami do.
najmniej
nie wezwany przez wileń- ma ta właśnie
dziedzina w takiem Władz Centralnych w Warszawie,
(„Polskie
skiego wielkorządcę,
lecz na mocy właśnie mieście jak Wilno
Pogłębmy jeszcze — jeżeli ciotą
reskryptu p. ministra oświecenia pu- Ateny") tłumaczyć nie trzeba.
i zronie nastąpiło — wyobrażenie
Wniknąwszy w tekst wspomniane- zumienie
blicznego objął utworzoną
ad hoc
całej doniosłości i wagi
w Wilnie posadę — jak mówiono — go wyżej reskryptu ministra oświece- ogromnej
roli, którą grą Oddział
w dekret jeszcze Sztuki, a faktycznie jego kierownik w
jedynie konserwatora, czyli jakby ku- nia publicznego,
Naczel- naszem życiu publicznem,
stosza, zabytków
sztuki i kultury. Rady Regencyjnej, w dekret
będący nego Dowódcy Wojsk Litwy ŚrodkoTak powstał Oddział Sztuki
Pełni bezpośredOddział Sztuki:
częścią wileńskiego wej (w przedmiocie ochrony
zabyt- nią opiekę i dozór nad wszelkiego
dziś składową
ków), w reskrypt zwłaszcza
Urzędu Wojewódzkiego.
p. mini- rodzaju zabytkami sztuki i kultury na
Zakres czynności owego Oddziału stra spraw wewnętrznych (tak, spraw obszarze okręgu
konserwatorskiego
ustalający czynności obejmującego dwa województwa Wijął powoli rosnąć i rosnąć; Kompe- wewnętrzych)
Sztuki (rok 1923) i biorąc leńskie i Nowogródzkie; czuwa 'nad
tencje
p. Remera
jako
kierownika Oddziału
Oddziału Sztuki zaczęły nieznacznie a wreszcie pod uwagę liczne rozporzą- stanem zabytków i robotami Końserstopniowo
rozciągać
się na coraz dzenia i okólniki ministerjalne (na watorskiemi; prowadzi inwentaryzację
szerszy teren,
obejmując
dosłownie które też się powołuje
prof. Remer zabytków ruchomych i nieruchontych;
wszystko, co da się podciągnąć
pod w swojem
exposć
„Oddział opiajuje przy restauracji
i przeróbdrukowanem
w
„Źródłach kachj roztacza
— jakże rozciągliwe!
pojęcie za- Sztuki"
Opiekę nad
bytku sztuki i kultury tudzież opieki Mocy") — oto w najtreściwszem uję* krajobrazem
(rozciągłość „ofunkcje pieki nad krajobrazem*
nad sztuką i kulturą. Remont zwalisk ciu definicja instytucji której
jest
niemal
zamku Trockiego, wystawa obrazówi i agendy dają obraz różnobarwności bezgraniczna); opinjuje (w pierwszej
rzeźb Towarzystwa Plastyków, inwen- i kontrastowości „graniczących cza- instancji) w sprawach udzielania kontaryzacja w którymś z kościołów sem dla niewprawnego oka — iak cesyj na prowadzenie przedsiębiorstw

urzędniczej, dyplomatycznej,
politycz- wynoszenia swej wyższości, bez obramiejsconej. Najwięcej
takich
poszukiwaczy żania „najświętszych uczuć*
bez stosowania
naciągnęło
do nas z byłej
Galicji. wych, odwiecznych,

Jedni wnosili tu istotną znajomość administracyjnej praworządności i krzewili
stosowanie,

nazbyt „austrjackim* guście
psze to było

może

w

lecz le-

niż

nieporadność
Zypolskich przedwojennych, wyrosłych
w atmosierze
surowych
zakazów
niedopuszczających Polaków do
posad rządowych
powyżej często kancelaryjskich.
Inni
tracili mnóstwo czasu na zorjentowanie się w tylu odrębnościach stosunków miejscowych,
brali się fatalnie
do rzeczy zrażając ludność
miejscową do polskich
urzędów.
A
bylii
tacy, którzy
zamiast
metodycznej
i
mądrej pracy „kulturtragerskiej', cy
wilizatorskiej, tylko gęste warzyli piwo
i wynosili się z powrotem skąd przyszli, pozostawiając
nawarzone
piwo
do wypicia komu innemu. Ponieważ
zaś niema—zakątka Ha kuli ziemskiej
gdzieby
nie istniało... jakby to się
wyrazić?... uprzedzenie ludzi tak zwanych miejscowych do t. zw. przybyszów, przeto i na Wileńszczyźnie więcej, znacznie więcej było — początkowo — narzekań
na zalew, o którym
mowa, niż uznania dla niejednej rzetelnej, mądrej
i dobroczynnej
pracy
organizacyjno-kulturalnej
dokonywa-

dobrze,
nie roztrząsajmy w
powsinogi
beskidzkie no- (źle czy
tej
chwili)
w
owej
Litwie Środkowej,
nej
zakłopota
darze
w
ąc
wy przynosz
większości,
„swoi luPolsce partykularyzm dzie!nicowy: od w olbrzymiej
dorzecza górnej Odry
po sam Cze- dzie“.
Z chwilą
dokonania inkorporacji
remosz! Też, za przeproszeniem „kreWileńszczyzny do Państwa Polskiego
sowy“ partykularyzm.
1922) i utworzenia
w Wilnie
Scalono, zįednoczono
trzy poroz- (rok
na Ziemię
biorowe zabory
a z temi malemi Urzędu Delegata Rządu
partykularyzmami dzielnicowemi żadna Wileńską (stadjum przejściowe do
centralizacja rady sobie dać nie mo- proklamowania Wileńszczyzny woje- nej u nas przez tego lub owego „przytedy najracjonalniej. wództwem) rozpoczął się zalew urzę- bysza“. Są odrućhy, które trzeba rogła. Postąpiono
im
nietylko dów tutejszych —najpierw delegackich zumieć, aby — nie mieć ich za złe.
Uznano je. Przyznano
rację a potem wojewódzkich -- przez siły Humanum
est.
Trzeba też z
prawo do istnienia lecz nawet
biurokratyczne
rekrutowane
drugiej
strony
przyznać,
że wtargnięim
tylko,
tym
z
innych
bytu.
Zafundowano
dzielnic
państwa,
szukające
posad
na
cie
do
nas
z
różnych
dzielnic
Polski
nową
partykularyzmom,
dzielnicowym
Wschodnich*
albo
tylko różnych „misyj“
cywilizatorskich nie
oficjalną nazwę: Regjonalizm. jest „Kresach
wyjścia
dla karjery obeszło
się bez obraźliwego
nieraz
„dowód punktu
to, nie przymierzając, jakby
pod

wrażenie,

bkiej jazdy, zawrotne
wiraże, ciągle
zmieniający się krajobraz wszystko to
odurzało w dziwny sposób; gdym zam

w

pogórków

kierowców

Ghorwaci

miałem

w pędzącej

a wiatr huczy jakąś groźną pieśń.
Dwa następne etapy raidu od Lidy
do Baranowicz i z Baranowicz do No
wogródka przez Nieśwież
zrobiliśmy

przeni- wiołów miejscowych

Wschodnich Jerzy Osmołowski, sam
człowiek „tutejszy”, dbało ten specy-

państwa.

już

oczyma z ogromną
szybkością i nie
było czasu na refleksje. Wrażenie szy-

postoje. Siedząc

Chevroletce

knął

nowogródzkich
natomiast jak okiem
sięgnąć ciągną się lasy: to puszcza Na
libocka, Wołożyńska,
Wiszniewska i
Pierszajska. Olbrzymie drzewa tu i ów
dzie zwalone przez huragan pamiętają
nie jedno.
Wśród zieleni lasów ślicznie zarysowuje się zdala Iwieniec. Zdałeka widnieją białe gotyckie wieżyczki kościoła św. Aleksego. Ludność Iwieńca wybudowała bramę tryumfalną, oczekując
raidu. Krótki postój i już Iwieniec ginie za nami, znowu zapadamy się w
lasy, którć
ciągną się aż do samego
Wołożyna.
Pogoda tymczasem znacznie popra
wiła się, coraz częściej błyska słońce
a tu i ówdzie widnieje błękit. Zdecydo
wana poprawa pogody skłania kierow
nictwo
raidu do zmiany zarządzenia
w sprawie skrócenia trasy. Pojedziemy
tak, jak pierwotnie zamierzano przez
Iwje, Gieranony, Ejszyszki do Lidy.

na- jej praktyczne

kał wskroś
Zarząd
Cywilny
Ziem
Wschodnich, mający
„stolicę* swoją
w Wilnie. Miejscowi ludzie—krajowcy
—w Ogromnej większości, niemal wyłącznie, organizowali,
jak mogli
i
umieli,
Wileńszczyznę,
Mińszczyznę,
Polesie pod względem ekonomicznym,
kulturalnym,
państwowym,
oświatowym na wszystkich polach życia pu-

i od- ficzny

od krakow-

zameldowuje

w
księgach
odrodzonego
Polskiego— dla niepoznaki?

niema

serwuję jakiś śliczny film z tą tylko
różnicą, że film ten przenosił się przed

kich manewrów, w których brali udział krół i Mussolini, znałeziono na łące
koto miasteczka Ivrea bombę.
Policja przeprowadziła w związku z tem dochodzenie i zaałazła dalszych 16 bomb. Oficerowie artyłerji mieli stwierdzić, że bomby te zostały ukryte niedawno.

i dłuższe

A

OJ

dwie,

się

zawodników,

paca

Przedewszystkiem

Pierwszy etap raidu zakończony w
Lidzie około godziny 7-ej wieczorem
pozwolił zorjentować się .co do jego
charakteru. Raid, którego celem było
sprawdzenie stanu i jakości dróg oraz
poznanie i zwiedzenie przy okazji szeregu miejscowości słynnych czy to z
zabytków historycznych czy pięknego
położenia stał się nawskróś sportową
imprezą, gdzie
przedewszystkiem o
sportowe rezultaty chodziło.
Hazard

4,

"A

lepsze.

dlatego, że skończyła się fatalna glina
następnie zaś deszcz, który padał nie
był tak ulewny jak w Nowogródku. Z
Stołpców po sniadaniu i zaopatrzeniu
się w benzynę i smary jedziemy na Ru
bieżewicze do Wołożyna gdzie czeka
nas dłuższy postój. Krajobraz zmienia

BUJNARZZAJRJYB

dował

szel, kontroler pos. Taurogiński i doskonały kierowca p. Horodko.
Ulicą
Korelicką wyjeżdżamy na trakt tej samej nazwy. Nowozbudowana szosa nie
ciągnie się jednak daleko i zaledwie
minęliśmy kilka kilometrów już musi-

Zamach
na Mussoliniego spalił na panewce.
WIEDEŃ. 28.8. (PAT). Dzienniki donoszą z Medjołanu, że podczas wiet

T TO

Wyjeżdżając w ubiegły
czwartek
wieczorem do Nowogródka mieliśmy,
„czeba przyznać, nosy spuszczone na
«wintę. Deszcz lał jak z cebra to też

przez Nowogródczyznę

EB R/N/W "AVATA

Chewroletką
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SŁOWO

- Targi I Wystawy

Bysiedlonie Z granic Litwy.
W ciągu ubiegłego tygodnia wysiedlono
z granic Litwy
na terytorjum Polski 12
mieszkańców Litwy, którzy nie posiadali

Dnia

ktrycznych, od najgrubszych do zupeł
nie cienkich, umieszczone
zostały na
specjalnie

zbudowanej

dekorowanej

i gustownie

u-

28 bm. przy

5-letniego Zenona

Początkowo

ma

lania

Litwy.

Ignacy

ulic

Lwow-

Bujko

pogotowia skonstatował zgon.
Szofera aresztowano. Taksówka uszkodzona.

(Wielka 34), ktė-

wnętrza

ŚRODA

w Wilnie na cmentarz
O

mieszkań

18 m. 37

Zach. eł. OŁ

jutro

Róży Lim., }

meteorologiczne

Spostrzeżenia
Zakładu

Meteoroiogji

z dnia — 28-VIH

elektro- Ciśnienie

oraz

sł. g. 4 m. 45

Wschód

Dziś

29

wentylatorów do oczyszczania powietrza. Przenośny aparat rentgenowski оraz rozmieszczone na ścianach wykresy ilustrujące działalność
elektrowni
miejskiej i straży ogniowej dopełniają
całość. Kiosk przybrany kwiatami robi
b. miłe wrażenie, to też zwiedzany
zBydgos
w
Polski"
Kabel
A.
ma „T.
czy, której szereg gatunków kabli ele- jest tłumnie.

zawiadamia imieniem Sejmiku

J

średnie w m.

U. 5. 5.

1928 r.

158

į

Temperatura
średnia

wiek
w

j
i

Opad za do- !
bę w mm.
|

innych

r. ub.,

powodów

winni

ezerwišci,

12

terenie obcej

nie

zgłaszać

odbyli

się

mańskiej działalności

ćwiczeń

najpóźniej

do

czasowo

P.K.U.,

winni

przebywający

na

zgłaszać

się do

tej P.K.U., na obszarze której czasowo prze
bywają, przyczem przy zgłoszeniu
muszą
okazać dowód czasowego meldunku, dokonanego w urzędzie meldunkowym Magistra-

Południowo-zachodni.

aaa

na poczet ćwiczeń ustawowych,

10 września r. b. do właściwej P.K.U., gdzie
otrzymają karty powołania.

GND

prądu, co znów daje gwarancje otrzymywania czystego odbioru.

Ostrej Bramie. Ponadto

(Wilno

tekturowego,
O kiosku przemysłu
reprezentującego sześć najbliższych te
kturowni, mówić będziemy obszerniej
do podkreślenia,

konany

gustownie

się jedynie

że pomyślany

całość

„efektowną.

pawilon

za tekturą

Tuż
firmy

„Elektrit*,

która

wileńskiej

prócz

sprzętu

radjowego wystawia
szereg Silników
itowych.
Naprzeciw
mamy
kiosk
„Wileńskiej Zawodowej
Szkoły
Żydowskiej. Pokazane
są tu wyroby
stolarskiego i meuczni wydziałów

chaniczno-šlusarskiego.

Trocka), daje

bogaty

prze-

czarni J. Hejbera
jadł zsiadłego

Mickiewicza),

(któż

z

widzimy

na wystawie,

uniwersalną

obok

możliwości

ucieczki

Ona

nie usuwa
CNS

a

widowiskowych;

nowe

"stanowiska
"opinje
"rzystw

artystycznego;

w

teatry ze

udziela

formacyj

ministerstwu

in-

wsprawach sziukiplasty-

się

carski!)

wśród

siadającego

dla spraw

niemi

zabytkowych

zrozumienia

(Ustawa Za-

spolitej

dopiero

w marcu

roku

bieżą-

wet planu regulacyjnego a pozostają
cego do ostatnich czasów bez archi-

tekta miejskiego; w mieście gdzie magistrat nawet nie miał pojęcia o wymaganiach urbanistycznych,
o stylowości
architektonicznego
wyglądu...

4ĄW kraju zasianym
rów,

rozwalinami dwo:

ze zdewastowanemi

nieuporządkowanemi

lub całkiem

skarbcami

tej
żyCo
lat

12 - 2. (Żeli-

Liceum Handlowe S. Pietraszkiewiczó

Gimnazjum
ul. Wiwul-

przez

Magistrat

rewizji

zgodnie

z cytowanem

cy:

przenocują),
Przyjazd

czas

prawną

i techniczną,

w

niu przez Radę Miejską
nie do aprobaty

władz

zamiejscowe

14

odwrotnie za. zalicz.

KUPUJE KSIĄŻKI

poczt.

UŻYWANE.

wództwa

I

swej

IO

I

działalności

Szerokoby

o

III

na

gruncie

tem

pisać.

Z tego miejsca, gdzie

w

I

wileńtej chwi-

li stoimy, to znaczy wśród kurytarzy
i sal piętrowych gmachu Wystawy ReWilna. To

tej materji.

też i nie

Znajdzie

dotykaj-

się i na to

natury rzeczy fragmentarny — obraz
tego, co
Oddział Sztuki dokonał w
zakresie inwentaryzacji zabytków sztu-

wo-inwentaryzacyjne

tektury

zabytkowej,

zdjęcia

pomiaro-

z zakresu archi-

te

plany

miast,

Wileńskiego.

II

zjazd

II

wie,

9 _ września.
południe 10 b.m. —

Kopenhagi

11

do

września

b.m.

po

Od

Gdyni

południu.

rana

13

Przybycie

zniżek

osoby

—

zwiedzanie

września

w

rano

Gdyni.

kolejowych

życzące

tarjat czynny
—

do

po-

i pożegnanie

odbyć

cm.
członko-

wycieczkę

po-

(0)

od 9 rano do 12 p.p.

RÓŻNE.

Odpowiedzialność

rodziców

za

przewinienia małoletnich. „Władze
administracyjne
wyjaśniły
okólnikiem
urzędom
państwowym i samorządowym,
że w wypadku przekroczeń administracyjnych,
popełnianych przez małoletnich, pociągani ma1а być do odpowiedzialności rodzice. Wszelkie skutki, wynikające z tytułu
zasądzenia
karno-administracyjnego
ponoszą
rodzice.
— (r) Wyjaśnienie. W związku z powstałemi wątpliwościami, co do zaliczenia u-

wojewódz-

II

mówienie Oddziału Sztuki przez proi.
Kłosa, obecnego dziekana
uniwersyteckiego Wydziału Sztuk Pięknych; że
inwentaryzacjj
skarbców
kościołów
wileńskich prowadzi zawodowy historyk sztuki kape'an
legjonowy
ks.
Sledziewski,
którego
zdjęć fotograficznych z wnętrza
kościoła
Św.Św.
Piotra i Pawła
na Antokolu mamy
przed
sobą
na
Wystawie całą ko
lekcję (bynajmniej nie _ wszystkie!)
Jest to pierwsze „zinwentaryzowanie“
istnych
skarbów
ornamentacyjneį
rzeźby uściełających
nawę jednego z
najpiękniejszych
(wewnątrz)
kościołów nietylko w Polsce lecz i w Europie. Dorzućmy, że w zakrojonych na
wielką
skalę
gruntownych
pracach
Oddziału Sztuki biorą czynny a ofiarny i chlubny udział:
uczniowie
uniwersyteckiego Wydziału
Sztuk Pięknych, zespół
Reduty, Jan
Bułhak,
Mieczysław Limanowski,
pani Ehrenkreutzowa, Ferdynand
Ruszczyc, na-

w

załatwienia

winni się zapisać na członków.
Liga Morska i Rzeczna, zauł. św. Michalski 5 Sekre-

zosta”

III

ostatecznego

czeniu 2 fotografji wymiaru 33X4
Z ulg powyższych korzystają

nadzorczych.

Na

są

wycieczki. Zgłoszenie na wycieczki
przyjmuje sie tylko do dnia 1 września. W załą-

šnia odbędzie się ioczysty obchód ku uczczeniu 10-lecia związku pracowników miejskich w Wilnie, połączony
ze zjazdem pracowników
miejskich w Wilnie,
połączony
ze zjazdem pracowników miejskich woje

wysyła

do

wodny

Wręczenie

— (0) Zjazd
pracowników
miejskich
województwa wileńskiego. W dniu 2 wrzeZamówienia

celem

24-ej odjazd
dróży.

rozpo-

po zatwierdze

skierowana

obowiązani

hagi z przerwą na lunch i obiad. Po obiedzie (od 21 do 23% ) czas wolny. O godz.

rozporządzenia

poczem

uczestnicy

Kopenhagi z przerwami na lunch i obiad.
12 września od rana zwiedzanie Kopen-

Prezydenta
Rzeczypospolitej i w. chwili
obecnej rozpatrywana jest przez komisję

о›ae .

X

—

spraw
formalnych
iazd do Kopenhagi

pizez Magistrat w

wyżej

8 września

dnia tego wieczorem przyjechać do Gdyni
i zgłosić się na s/s Gdańsk
(na którym

urządzeń wodociągowych, obecnie

wskazanego

KOMUNIKATY

— Wycieczka do Kopenhagi. W dniu 9
września 1 b. wyrusza z Gdyni na „Gdańsku“ wycieczka Ligi Morskiej i Rzecznej do
Kopenhagi. Program wycieczki
nastepują-

celu uzgodnienia ich z Rozp. Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16 III. rb.i po zakończeniu tej pracy przepisy w punktach

myśl

na fundusz

na wystęna to, że

olimpijski

dostatecznych rezultatów,

nie

nie dała

Polski

Komitet

Olimpijski w celu zdobycia funduszów na
pokrycie wydatków, związanych z wysłaniem Polskiej Ekspedycji Sportowej na IX
Olimpjadę do Amsterdamu zorganizował
imprezę

dochodową p. n. „Luna

kola*, składający

się

z

szeregu

mechanicznych, sprowadzonych

Park Agry-

urządzeń

z zagranicy.

Wspomniany Luna Park zostął uruchomiony od dnia 28 czerwca w Warszawie, poczem

skierowany

został

ną

objazd

innych

miast Rzeczypospolitej i około 2 września
przybędzie do Wilna.
— Od Administracji.
Administracja
„Słowa* niniejszem stwierdza, że artykulik,
który ukazał się w N-rze
go pisma na stronie 4-ej

szyn rolniczych
niem płatnem.

195(1806) naszept. Fabryka ma-

„Ostrówek*,

TEATR

jest

ogłosze-

I MUZYKA.

— Reduta na Pohulance. Dziś —
poraz ostatni — „Eros i Psyche* z H. Hallową, Z. Chmielewskim
i J. Wasilewskim
w postaciach głównych. Pozatem w „Ero-

Udział biorą: St. Chmielewska, A Dziewulska, E. Sciborowa,
T. Białkowski, .
Karbowski, L. Wołłejko, W. Gasiński.
я
Początek

punktualnie

O

godz.

20-ej.

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześniej
do nabycia
Północnych

w wejściowej
— a wieczorem

kasie
Targów
od godz. 18.30

w kasie teatru.

— Teatr Polski (sała „Lutnia*)
Dziś
„Chrześniak wojenny”,
który stale wypełnia widownię publicznością, żądną zabawy,
to też
wesoiość nieustanna panuje podczas
ki, co nawet utrudnia i zagłusza nie

y akcje

na

scenie.

Mimo

swych

walo-

rów „Chrześniak wojenny* ze względów te
chnicznych (częściowy odjazd z Wilna obe
cnego personelu), grany będzie tylko dziś
i jutro.
Po „Chrześniaku* dziś i jutro odbędą się występy taneczne uroczych sióstr
Korzeniewskich“.
— Ostatnie występy sióstr
Korzeniewskich. Dziś i jutro odbędą się dwa ostatnie
/
r siostr Korzeniewskich w ich chore
ogr.
nym repertuarze, który według zmie
nionego programu zawiera następujące utwory: Grieg - Au printemps, Kalman - Bo
ston, Rachmaninow - Danse militaire, Me-

izel — Serenade, Harry Akst — Charleston.
Premiera piątkowa. Na tradycyjnej pre-

mierze w Teatrze Polskim ujrzymy światowy nadwyraz wesoły i swobodny utwór autorów francuskich „Prawo pocałunku* —
Embrassezmoi. Tristana Bernarda, Miranda

i Quinsona.

Mimo

swej

arcywesołej

treści,

„Prawo pocałunku nie jest farsą, lecz komedją, jak zresztą większość powojennych
utworów. Zainteresowanie premjerą
znacz-

ne.
— Nowy sezon teatralny w Teatrze Poł
skim. Dziewiąty sezon teatralny, pod dyrekcją F. Rychłowskiego, w personelu artystycznym będzie miał następujące zmiany: Na
miejsce ustępujących artystów pp. Sniadeckiej, Lelskiej, Szczęsnej, Lenka,
Dąbrowskie
go, zaangażowano artystów następujących:
pp. Granowska - Wodzicką (Kraków), Zakrzyńską (Lwów), Tymowską (Łódź), Wan

I

I III

III

IT

sterunku P. P. i przyjęciu delegacji od ludności jakoteż interesantów, zwiedził nabyty
pas Sejmik
Dziśnieński
pałac
majątku
jermanowicze. W
pałacu
tym już jest na
ukończeniu niezbędny remont, poczem
z0stanie ulokowana siedmioklasowa szkoła powszechna.
Z Hermanowicz p. Wojewoda
przybył

dowanego

okoliczna,

ppłk.

do m. Plissy. Przy
wa.

Po

dokonaniu

wjeździe

„Strzelca*

lustracji

witała

gminy

Pożyczkowo

- Oszczędnościowej

ognio-

i poste-

Pan

,W_

Wo-

dzonym delegacjom,
poczem po sprawdzeniu
działalności urzędu gmin
nego zwiedził boisko przysposobienia
wojskowego oraz koszary kompanji K. O P. i
odjechał do Parafjanowa.
Ę
W Parafjanowie odwiedził p. Wojewoda
miejscowy kościół, składając następnie wizytę tamtejszemu
proboszczowi,
poczem
udał się do szkoły powszechnej 1 mleczarni

spółdzielczej. Po szczegółowej inspekcji urzę

A

IK

IIS

III

mostu

pod

wręczając

dowódcy

3 p. sap.

nie zabrał głos p. Wojewoda, który, podnosząc zasługi dowódcy 3 brygady K, O. P,„

a w szczególności 3 pułku saperów, zakoń
czył przemówienie okrzykiem na cześć Najjaśniejszej

Rzeczypospolitej

ta oraz Marszałka

i Jej

Prezyden-

Piłsudskiego. Po tej "ro-

czy. stości odbył się obiad żołnierski, w którym wzięli udział wszyscy obecni z p. Wojewodą na czele.
Dnia 27 b. m. rano p. Wojewoda odbył
konierencję w gmachu starostwa w
Wiłeice ze starostą,
zaznajomił
się z postępem
prac budowlanych przy gmachu siedmioklasowej szkoły w Wilejce, zwiedził cmentarz
poległych w walce z dywersantami funkcjonarjuszy Policji Państwowe i odjechał
do
Wilna, przeprowadza
po drodze inspekcje
budowy drogi państwowej Wilejka — Smor
genie — Oszmiana -- Wilno, przyczem w
Oszmianie wysłuchał
sorawozdaria p. Starosty o postępie prac samorządowych.

O godz. 12 w południe p. Wojewcda
wrócił do Wilna,

T

siły i Środki
- jednego człowieka. Głęboko, bardzo głęboko zagrzebane są
we własności prywatnej szeroko
po
kraju naszym rozproszone obrazy
i
rzeźby wileńskie...
Przyjdzie czas, ułożą się przyjaźnie okoliczności i warunki,
wówczas
niezawodnie taką wystawą
- zaimponujemy. Tymczasem dzięki i za to, co
na Wystawie Regjonalnej, z jakąż ciekawością, z jakąż rozkoszą oglądamy.
Oto zaraz w pierwszej
sali: cóż
za mistrzowski wizerunek pani
Grabowskiej malowany przez
Smuglewicza; albo te portrety pędzla Rustema
pana marszałka
Sołtana i jego małžonki; albo Szemerza, dobrze
znany
portret Syrokomli; albo ten Śmiejący

otwarcia

uchwałę Sejmiku, wyrażającą
podziękowanie za pracę przy budowie mostu. Następ-

W

stracie po przeprowadzeniu lustracji p. Wo
femoda udzielił posłuchania licznie zgroma-

uroczystości

rosta wilejski,

sił również przemówienie
powitalne
miejscowy rabin, a następnie
zameldowali
się
dowódca
kompanji
K. O. P., komendant
przejeździe do
Magistratu
p.
Wojewoda
zwiedził nowowybudowany według najnowszych wymagań hygjeny gmach szkoły powszechnej, mleczarnię spółdzielczą „Rolnik*,
dom ludowy i bank spółdzielczy. W magi-

Landaua.

z Dołhinowem i stacją kolejową
Budsław.
Przemówienie sprawozdawcze wygłosił sta-

miadzona ludność miasteczka 4 burmistrzem
na czele. Po przemowie burmistrza wygło-

ogniowej.

Święciańskiego

wsią Spasa, którego
poświęcenia
dokonał
miejscowy proboszcz, wzięły udział
tłumy
ludności, mańifestując swą wdzięczność
za
tworzenie
dogodnego połączenia miasta Ilji

jewoda obejrzał boisko sportowe,
położone
nad jeziorem w pięknej okolicy leśnej,
poczem odjechał do m. Dokszyc.
Dnia 25 b. m. p. Wojewoda
rozpoczął
pracę od lustracji gminy Dokszyckiej.
Na
moście spotkała p. Wojewodę licznie zgro-

Strzelca oraz oddział straży

Sejmiku

Otwarcia obu mostów dokonał osobiście
p. Wojewoda w'.obecności
starosty Nito-sławskiego, dowódcy 3 brygady
K. O. P.
pułk. Nowaczyńskiego i dowódcy 3 p. Sap.

ludność

i straż

kosztem

przy znacznej dotacji ze skarbu
Państwa,
drugiego na rzece Wilji pod
wsią
Spasa,
wystawionego kosztem Sejmiku przez drugą kompanię 3 p. sap.

runku P. P., po zwiedzeniu Świetlicy Strzelca, Mleczarni Spółdzielczej, Kasy
Gminnej

I I

na chwilę wobec rozpostartego na jej
ścianach plonu Oddziału Sztuki. Tak
się pracuje! Tak wygląda robota „regjonalna* wykonywana
z najszlachetniejszą pod słońcem pasją a z pewną
siebie kompetencją.
Inwentaryzacyjny i konserwatorski
popis prof. Remera jest jedną z pereł Wystawy Regjonalnej.
Rozpisałem się o niej —że nie wiem
czy komu cierpliwości starczy doczytag do końca!
A jednak nie złożę pióra nie podkreśliwszy mocno: pokazu wileńskich
fotografij artystycznych, choćby tylko Bułhaka, Kuruszy-Worobjewa (Portret fotograficzny prof.
Негbaczewskiego—arcydzieło!) oraz Klu-

oddział

p. Woj ewody.

inspekcyinei

III

IST

NTA

po-

КЕЕ ЛАРЧО

na Rustemów, Szemerzów i Rusieckii
zbierają się... patrzeć pa
aa i
‚ М sali drugiej, całą niemal Ścianę

zajmują dwa wielkie obrazy

Stanisła-

wa Bohusza Siestrzeńcewicza:
wspaniały, wielkich rozmiarów portret pani Roszetowej i para koni w pełnym

klusie u sanek (A la Chełmoński).
Na ścianie przeciwległej też dwa wiel-

Poprowadzą mnie one, te czysto
malarskie spożytkowania fotograiicznych, niemał niewyczerpanych
„sposobów'* do trzech sal na najwyższem
piętrze, w które
Ruszczyc
zamknął

kie obrazy: pełna głębokiego nastroju
„Przeszłość* Ruszczycai jego
„Jabłonie".
Sala wreszcie trzecia otwiera nam
perspektywę na dobrze znanych
naszych malarzy - plastyków, na Roubę,
amontta, Kwiatkowskiego i innych.
leńdziński złożył swoją
kartę wizytową w postaci autoportretu—nie tęsię Włoch Kanuta Rusieckiego (bo- giego. Są w tejże sali akwaiorty Hopdajże kopja
hiszpańskiego
obrazu) pena; jest garść obrazków
p. Anny
oraz para małych scenek rodzajowych. Romerowej... Dwa obrazy
kubistyczlub ów szkicowy Ogród
Botaniczny ne p. Witolda Kajruksztica dopełniajeszcze z basztą
na Szczycie
Bekie- ją to malarskie impro mptu
wySzówki...
Edwarda
Romera
portret stawowe. I nie trzeba więcej. Byle te-

gląda teraźniejsza, głośna

rowskiej

bu Wileńskich Fotografów.

-

Tak potra- trzy próbki trzech okresów malar- Ignacego Szydłowskiego (własność p. goczesna Szkoła Wileńska stwierdziła
jakie tylko stwa wileńskiego.
Heleny Romer-Ochenkowskiej) Chruc- swoją obecność.
obrazuje tak wymownie
panowanie znalazł w Wilnie „czynniki pomocniOto zdają się mówić te sale: jak kiego portret Michała Romera,
RuMy zaś, dotarłszy do szczytu Wyod wieków zachodnio-europejskiej ku|- cze”, tak potrafił zainteresować
swe- wyglądało malarstwo nasze, krajowe, sieckiego autoportret z młodych lat, stawy Regjonalnej, od ludowych maz a ziemiach litewsko-białoruskich mi pracami i pociągnąć do czynnego Ściślej wileńskie za czasów Smugle- znakomity szkic (bal u generał-guber- lowanek i struganek do ostatniego
o tylko nieznaczna
część zbiorów w nich współudziału sporo sił-—star- wicza, Rustema, Szemerza... oto jak natora)
Wincentego Sleńdzińskiego, słowa malarskiego kunsztu—możemy,
Oddziału Sztuki.
Takich. li
potem wyglądało, niedawno jeszcze, ojca Ludomira, żywo przypominający zszedłszy na parter zacząć... zwiefoto- szych i młodszych.
graficznych (klisz) posiada Oddział w
I powoli, on sam, jakże „wsiąkł*' gdy malowali nieodżałowany Siestrzeń: sposób malowania i werwę Menzla... dzać ją na nowo. A o wiele,
wiele
swem archiwum przeszło
trz y ty- w Wilno! Ręczyć można, że w patrjo- cewicz, gdy Ruszczyc
malował swoją Albo czy może być rozkoszniejsza szczegółowiej! Znajdzie się jeszcze
siące
sztuk. Ogromnej, żmudnej tyzmie i w kułcie
Wilna nie da już „Przeszlošč“... a oto wreszcie jak wy- „kleinmalerei" z epoki biedermaje- mnóstwo do obejrzenia, o czem się
i pięknej dokonano
pracy!
krótkiego czasu, a wprost

koš- rozorywując

cielnemi...
_ Jakże Oddział Sztuki
podołał
misji swojej? Co wniósł w nasze
cie tutejsze kulturalno-artystyczne?
zrobił w ciągu
oto
już pięciu

godz.

TV klasy od 9 - 12 i od
30 i 31 sierpnia.

miej-

te mapy rozmieszczenia zabytków po
bytkowa weszła w życie, jako rozpo- obu województwach, te modele, te wet wileńska Radjostacja.
rządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- katalogi...
wszystko,
wszystko
co fił prof. Remer poruszyć,

cego), w mieście nieposiadającem na-

od

16

2).

— 8-klasowe Koedukacyjne
im Tad. Czackiego z prawami

Druga część tych przepisów, tycząca się

rząd "ły architektoniczne,

społeczeństwa niepo-

odżeleźniaczy

została już opracowana

my

należytego

m.

od

wny (Żeligowskiego 1 m. 2.) przyjmuje zapisy kandydatek do kl. I od dnia 16 sierpnia
codziennie od godz. 12 - 2.

du Wojewódzkiego.

ki i kultury.
awy do roboty w mieście i w kraju
A dokonał niezmiernie
dużo. Te
zaniedbanych zupełnie pod względem pofotogratowane — doskonale zwaopieki nad zabytkami sztuki i kultury liska, stare dwory, kościoły, „szczegó-

(miałby

—

1

klas do egzami-

w terminie jesiennym

codziennie

gowskiego

rządzeniem będą ponownie przedstawnione
do aprobaty komisyj radzieckich: prawnej
i technicznej, a następnie podane do uchwa
lenia Radzie Miejskiej i zatwierdzenia Urzę

i używane

Uczyńmy pauzę, chwyćmy trochę czas. My tu, na Wystawie Regjonaltchu w piersi i wyobraźmy teraz So- nej mamy przed oczami dotykalny i
bie jaką iście herkulesową pracę mu- naoczny — aczkolwiek podkreślmy, z
takiego Odkierownik

opiekować

do wszystkich

wstępnych

sierpnia

rb. odbędzie się uroczystość

poświęcenie

specjalnie

styczną

siał wszcząć
'działu wyposażonego
w takie atryA, uprzytomnijbucje i kompetencje!
y sobie dobrze,
że zakasywał rę

się

zmienionych

cznych, literatury, muzyki, teatru; wy- gjonalnej nie widać całokształtu opienad
kulturą artydaje opinje co do projektów budowli ki prof. Remera
monumentalnych...

września

zostały poddane

poleca:

wydaje skim?

sprawie organizacji towaartystyczno - kulturalnych;

nów

skich na stacji pomp i wodociągów przy
ogrodzie Bernardyńskim.
— Prace nad opracowaniem przepisów kanalizacyjnych. Uchwalone w dniu
3 XI. 1927 r. i zatwierdzone Zprzez Urząd
Wojewódzki w dniu 9 I. 1928 r. przepisy
kanalizacyjne dla nieruchomości m. Wilna

Materiały pismienne

I IN

nadzoruje

dzie

SZKOLNE KSIĄŻKI

szynkę „Jupiter“ služącą
w
gospo<darstwie kobiecem do:
robienia ma%aronu, drelowania jagód, wyciskania
soku, szatkowania jarzyn i t. p.
Mijamy
kiosk ze
słodyczami
wschodniemi
Z. Boszkowai zatrzy“тщету się przed pawilonem poznańskiej f-ki elementów i bateryj. Najcie„kawszym ze wszystkich
eksponatów
jest tu opatentowana przez firmę baterja anodowa z izolacją powietrzną,

radykal-

kandydatek

się ze
Łokuciewski zamierza zaznajomić
warszawskiego
gospodarczemi
sprawami
miejskiego wydziału rzeźni i rynków.

1-go

UIS
ITS SIS
EPETSS

ma-

Zastosowana przy radjo

MIEJSKA.
— (v) Wyjazd ławnika miejskiego p.
Łokuciewskiego do Warszawy. Szef miej-

nie do

gruźlicę, obarczonego
rodziną. Łal=skawe ofiary przyjmuje adm. „Stowa“

podobno zaszło coś, co zraziło miej„šcowych wystawców) oraz szaiki użyt jane do przechowywania
instrumen) 6 lekarskich.
Ponadto bogata kolekcja narzędzi ślusarskich,
zamków
oraz pomysłowych pomocy szkolnych
w dziedzinie matematyki.
Obok

— (Liceum im. Filomatów (z prawami
szkół państwowych)
przyjmuje zgłoszenia

kształtów
beczka
mieści
w sobie 25-letniej egzystencji elektrowni miejskiej
eksponaty wytwórni win. owocowych w Wilnie i poświęcenie nowozbudowanego
e"
firmy „Miodowin* w
Wil- działu tejże elektrowni. Tegoż dnia odbę-

Przedewszyst-

reprezentowana

SZKOLNA.

nowoodremontowanego miejskiego losuterence na kalu Prz. Wielkiej Nr 46.
N-cio lecie elektrowni miejskiej
ogromnych

mleka w

a

nas

kiem rzucają się w Oczy b. elegancko nie.
odrobione meble drewniane
(szkoda
wielka, że ta gałęż przemysłu naszego, jakkolwiek stojąca
na wysokim
Ofarności
Sz.
zytelników polecamy!
zredukowanego
niższego
funkcjopoziomie i ciesząca
się
dużym ponarjusza kolejowego, chorego
na
odzeniem na rynku
zbytu, nie jest
pozatem

zbyt

dniach zgła-

który

Dalszy ciąg podróży

i wy-

stanowi

tu

uniknąć

zbiórka

Powiatowego,

jutro, t. į. w czwartek
dnia
30 b. m.
komedja T. Rittnera — „Wilki w nocy*.

przed kilkoma
miesiącami za pozwoleniem
naszych władz wyjechał
na stały pobyt do
Litwy, powrócił w ubiegłą niedzielę z powrotem do Polski.

— „Luna Park Agrykola*
pach w Wilnie. Ze względu

samorządowego

Przewodniczący Wydziału

ostatnio wy

ks. :Pakauka,

pracownika

skiego 13 gmach własny.
gląd z zakresu materjałów
budowlaEgzaminy wstępne rozpoczną się dn. 30
nych, artykułów technicznych i che— (v) Zapomogi miejskiego wydzia- sierpnia o godz. 10 rano. Podania kandydade Stanisławską, pp. Dytrycha (Grudziądz)
łu
opieki
społęcznej.
Według
cyfrowego
micznych. »
Arnolda (Warszawa), Modzelewskiego
(Wa
tów(tek) do wszystkich klas z wyjątkiem
wydział
miejski
bm.,
ciągu
zestawienia w
rszawa).
8 Eee
kancelarja codziennie od godz. sie“ — bierze udział cały Zespół Reduty.
Widzimy tu klinkier do
różnego opieki społecznej wypłacił
7 stacjom otwarp.
użytku dostosowany, różne
rodzaje tej opieki nad matką i dzieckiem w Wilnie 10 -— Erzeni
ATIKA
na kurs I Prywat. SeminarPOKE TCC DOE BYDEZAKECOLIECKECZYJ. ET
RI
dachówki, b. gustowne płytki fajan- 2,209 zł. 07 gr., tytułem stałych subsydjów jum Naucz. Żeńskiego P. P. ARCE AIA DIST
1 31
sowe,
glazurowane
Ścienne, kafle, oraz 3,500 zł. w formie doraźnych zapo- w Nieświeżu odbędzie się w dn.
móg poszczególnym biednym i bezrobotnym sierpnia Przyjmuje się uczennice z 6 i 7 klasy
piece kaflowe, szkło, papę, płyty trzci- zamieszkałym na terenie m. Wilna.
szkoły powszechnej lub 3 kl. gimnazjum.
nowe „Bezbeka* do budowy i t. p.
„ /W dalszym ciągu inspekcji powiatu Dzi- du gminnego p. Wojewoda wyjechał na te— (v) Przeniesienie miejskiej instyInternat na miejscu.
Włady- ren powiatu Wilejskiego.
Z boku, tuż przy przejściu do pa- tucji „Kropla mieka* do innego lokalu.
— Dyrekcja Państwowej
Szkoły Pow- šnienskiego p. Wojewoda wilenski
sław
Raczkiewicz
24
b.
m.
udał
się
do
DziInstytucja
miejska
„Kropla
'mleka",
miesz| W dniu 26 b. m. uroczystość poświęceżeńskiem
naucz.
Seminarjum
wilonu wystawy rolniczej zbudowany
szechnej przy
gdzie nia dwu mostów w powiecie Wilejskim: jecząca się dotąd w domu przy ul. M. Pohudo I, H, HI, i sny na teren gminy Hermanowicze,
został gustowny pawilon parowej mle- lanka, przeniesioną została w tych dniach w Wilnie, przyjmuje wpisy
3 - 5 w dniach 29, po dokonaniu lustracji urzędu gminnego, po dnego na rzece Ilja pod wsią Szypki, wybu-

zwiedzających.

innym razem ograniczając

widzimy

aby

wielkiego sksaipienia w ostatnich
szania.

pocztówki z widokami
Wilna
oraz
i rynków, ławnik p.
dewocjonalje. Naprzeciw,. pod kaszta- skiego wydziału rzeźni onegdaj
w sprawach
Łokuciewski wyjechał
nami umieszczony został słędki kiosk miejskich na kilkodniowy pobyt do War„Sarotti“, a dalej trochę Biuro tech- szawy.
Е
Korzystając z pobytu w Warszawie, p.
niczno-handlowe
G. Piotrowskiego

których

smakoszów,

przez

są

nie brak wśród

odbiór kart powołania,

Następny kiosk w barwy papieskie

Kilka razy dziennie odbywają się tu
pokazy prania eksponatami firmy. |
Wileńskiej
„Pierwszej
Pawilony
Spółki Win Owocowych“ i „Winiarnia firmy Akselrod i Szwarc“ odwiedzane

Minimum za dobę —0C.
B
Maximum na dobę 19?C.
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia.

przybrany daje nam możność zaopatrzenia się w literaturę, traktującą
o

„Sunłajt”.

firmę

W interesie
rezerwistów
leży
jaknajwcześniejsze zgłoszenie się do
P.K.U.
po

półpogodnie.

Uwagi:

gamodzielne kioski na terenie h. Ogrodu Rernardyńskiego,

reprezentujący

niestrudzonego

czestnikom 6-cio tygodniowych kursów instruktorskich przysposobienia wojskowego

tu.

wiłon

Bernardyński.

tak ciężkiej stracie

jaśniono, że: 1) kurs powyższy należy nważać za odbycie jednego ćwiczenia w re
zerwie; 2) P. K. U. winno odnotowywać w
ki i obchód jubileuszu zostały rozesłane za- książeczkach wojskowych uczestnikom tych
proszenia przeszło do 150 związków
pra- kursów odbycie tego, jako jednego ćwiczecowników miejskich w
Polsce.
Oczekuje nia w rezerwie; 3) jeżeli rezerwista (uczesię więc licznego zjazdu gości. Pozatem na stnik kursu) nie należy do rocznika, powouroczystość zaproszeni
zostali
przedstwi- ływanego w danym czasie na ćwiczenia, od
ciele władz państwowych, miejskich, prasy, bycie kursu należy mu zaliczyć n apoczet
oraz innych
organizacyj
pracowniczychi przyszłych ustawowoych ćwiczeń i 4) podospołecznych.
ficerowie, którzy odbywali omawiane kursa
WOJSKOWA.
nie są
obowiązani
składać
specjalnych
(o) Tegoroczne świczenia wojskowe. Re prośb, o których mówi rozkaz odnośny P.
zerwiści, objęci rozkazem o powołaniu na US WAP
MS
tegoroczne Ćwiczenia, którzy
do dnia
25
—
(v)
Ks.
Pakauka powrócił do Polsierpnia nie otrzymali
kart
powołania
na
ski. Informują nas, iż znany ze swej litwoćwiczenia, względnie
którzy
z jakichkol-

|

iŚcięcie św. j.

M. Uciechowski — Wilno oraz „Inż.
K. Spotanski i Ska“ — reprezentowana przez Wilradjo, wystawiły armatury kablowe, przyrządy oraz różne prze
dmioty odnoszące się do instalacyj ele
zajęła firktrycznych. Środek pokoju

Niezależnie od pawilonu głównego,
‚ ofaz Wystawy Rolniczej i Regjonalnej
wzdłuż dużej aleji b. ogrodu Bernar<dyńskiego ciągnie się szereg wiosków,
przez poszczególne firmy wystawionych. Dwuszereg ten rozpoczyna pa-

Korkozowicz

Naczelnik Biura Sejmiku Wilejski. ego, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 27-go sierpnia 1928 roku przeżywszy lat 61.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 29-go sierpnia z kościoła św. Jakóba

remu rozbito głowę i złamano
rękę
oraz
nogę. Wezwany na miejsce wypadku lekarz

„KRONIKA

się wrażenie

że jest to zwykłe nieporozumienie —
następnie jednak przekonywujemy się,
że jest to dobrze pomyślany pokaz ra
cjonalnego oświetlania wystaw okiennych. Panowie kupcy mają tu możność
przekonać się naocznie co znaczy, dla
wystawy sklepowej prawidłowo zainstałowane oświetlenie.

inż.

“1 P.

©

„Staurej”

A

przyna-

NITOSŁAWSKI,

Wileńska firma „Elektromotor.“ da
różnego użytku
Fabryka aparatów elektrycznych S. je pokaz armatury służącej do oświetw Warszawie,

do

ich

podstawie.

przeznaczonych.

Kieinman

zbiegu

skiej i Kalwaryjskiej
taksówka, kierowana
przez szofera Ludwika
Kiejkowskiego, najechała na syna pracownika
Kasy Chorych

Całość dopełnia zbiór liczników energji elektrycznej używanych
powszechnie.
W drugim pokoju uderzają nas w
oczy dwie wystawy z materjałami bła
watnemi.

leżiość

stwierdzających

Tragiczna nietwaga stoieta.

Kioski Blekfrowni M iejskiej na Targach.
Kiosk elektrowni miejskiej umeszczony w domku vis-a-vis wejścia na
Wystawę Regjonalną stanowi odrębną
rozmieszczone tu
Eksponaty
całość.
zajmują dwa pokoje, a wystawcom cho
(prócz reklamy firm)
dziło zapewne
© zorganizowanie pokazu zastosowania
aparatów elektrotechnicznych do użytku domowego, oraz sprzętu elektrycznego w instalacjach domowych.
asortyWidzimy tu urozmaicony
,
herbaty
nia
gotowa
do
ek
maszyn
ment
awy, żelazek do prasowania, wentyla
orłąów do suszenia włosów, lamp do
haświetlań leczniczych i t. p. wystawio
ny firmą „B-cia Borkowscy — zakłady elektrotechniczne Warszawa-Łódź'”
Obok stoisko firmy Philips reprezentuje nam szereg lamp elektrycznych do

dokumentów,

W ciągu
dziewiczy

grunt.
Pośpieszmy dodać, że nieocenianą pomoc dały prof.
Remerowi „wyprawy
inwentaryzatorskie" grupowe
lub pojedyńcze
na
terenie
okręgu
konserwatorskiego
przedsiębrane z inicjatywy
i na 2a-

dziś

siebie

prześcignąć

nikomu;

na-

wet prof. Kłosowi,
nawet dyrektorowi Rydlowi,
którzy
obaj
mają już
głęboko i nazawsze
zaszczepiony „w
ducha'*—bakcyl Wilna.
Nie pierwsi i
nie ostatni!
Owóż, niechże zwiedzających Wystawę
Regjonalną
zatrzymam
choć

Polskę Szkoła Wileńska ze
skim

na

już na całą

Sleńdziń-

czele.

Chodziło
specimenów.
tować pełną
wie pełną
malarstwa

tylko o trzy garście—
Zgromadzić i zaprezenlub choćby tyłko możli.
wystawę
retrospektywną
wileńskiego
przechodziły

jak ten obrazek

skiego o drobniutkich
dziedzińcu

wiejskiego

Dmochow-

figurkach
dworu,

z

w

niniejszej

wędrówce

na nie wspomniało.

nawet

ku-

charką niosącą
wazę
ku
gankowi!
Prace malarskie -Alireda Romera
już
w późniejsze sięgają czasy...
Co
w
tem jednak
wszystkiem za wyrazisty
styl! I ileż niespodzianek dla tych, co

wcale
CZESI,

ZIE

\

|

Jan.

:

Przyczyną wypadku
była własna
nieostrożność Uszki, który
uradowany z powrotu, podchmielił sobie.
į
3
Nieszczęśliwego wojaka
w stanie nie
budzącym obaw umieszczono
w
szpitalu

kolejowym.
DEDE

DRT

ZACZ
RADIO,

Środa dnia 29 sierpnia 1928 r.
13,00—
sygnał czasu.

: Transmisja

16,30 - 16,45: Chwilka

16,45—17,00.
Północnych.

z

Warszawy:

litewska.

Wiadomości

o

! Targach

17.00—17.20: Muzyka z płyt gramofonowych.
17,30—17,55: Drugi list Henryczka ze
wsi pt. „Straszna, ale wesoła przygoda*
głosi ciocia Hela.
18,00
19,00: Transmisja koncertu

popołudniowego

z terenu

cnych.
19,00—19,25:

Targów

Pogadanka

czna,

wypo-

Półno-

radjotechni-

19,35—19,55: Transmisja z Warszawy:
odczyt.
20,00—
: Komunikaty.
20,30 - 22,00: Transreisja z Warszawy:

koncert soli- tów.

22,00 -22,30: Transmisja
z Warszawy:
sygnał czasu, komunikaty:
P. A. T.,
policyjny, sportowy i inne.

IKEA TSRS

GIELDA

BZERERDAWANKOWZ S

WARSZAWSKA

28 sierpnia 1928 r.
i waluty: Tranz.
Sprz.

Dewizy
Dolary
Belgja
Londyn
Nowy-Y ork

8,88
123.95
43,27
8,90

8,90
124.26
43.38
8.92

8,86
123,64
43,17
8.28

34,81

34.80,5

34.72

Paryż
Praga
Szwajcarja

26,43
171,70

26.48
172.13

Štokholm . 238,75

239,35

Wiedeń

125.95

125,64

Włochy

Kupno

Marka

niem.

Chorąży

Pomimo

zaprzeczenia

udziału

w

szanta-

noznej,

oskarżonego

Okręgowy,

chor.

któremu

Woliń-

przewodniczył

Doboszyński przychylił się do wnioprokuratora ppłk.
dr.
Kamińskiego i
wyrok skazujący oskarżonego na dwa
więzienia ciężkiego. Obronę wnosił b.
Sądu Okręgowego w Wilnie płk. Łukas.

z dużym

nakładem

energji.

sków, jednak

knym

kiedy w

minutę

potem

koruerze bitym przez Wróbla

po pię-

wojsko-

wi wyrównywują. Zaledwie kilka
słabych
oklasków dało się słyszeć. Gra toczy się z
wyraźną przewagą | pułku w polu. Następuje szereg obustronnych ataków poczem
w
23 minucie Janicki poprawia strzał
wypuszczony z ręki przez bramkarza Makabi —
Kotłowskiego.
Jeszcze kilka minut i sędzia dyktuje kar-

ny przeciwko Makabi. Gracze I pułku zaczytają spór, kto ma strzelać i w rezultacie Wróbel przestrzeliwuje.
Podobne „zajścia* nie powinnyby mieć

3 23 З В 1 К 228 5 63 97 355 13 1Б 1 0 1 1

(О

w 70 minucie

faul

Gąsiorka

przy-

nosi Makabi,
tak upragnione
wyrównanie.
Egzekutorem jest teraz Kugiel,
strzela-

jący

nieuchronnie w różek.
Wyrównanie podnosi ogólne
zainteresowanie na trybunach i temperaturę na boisku.
Makabi rwie naprzód, wojskowi grający w
dziesiątkę (Bromberg kontuzjowany
ledwo
sazi po boisku) z trudem dają sobie radę i

dopiero śmiały

wypad

starych

wiarusów

drużyny Wróbla i Krawczyka przynosi rozwiązanie. Wróbel strzela, bramkarz
odbija

wysoko,

główka

i... piłka leci do siatki.

Do końca zawodów
dziewięć minut. Makabi

nak

przy

bramce

legunów

Zaczyna się gra
dopiero gwizdek
którzy

klubowi

po roku

zbyt jest rojno.

„na czas”,
sędziego.

którą

wynoszą

depresji,

załamania

pozostaje zaledwie
robi co może, jed-

po

przerywa

zwycięzców,

roku

silnego

Przetarg.
Okręgowa

Dyrekcja

9 SZA
odno

boczna

Poczt i Telegrafów

projekt,

S

warunki

R LEKARZE 8
BAWAWAE

wać w|g adresu:

Kościelna,
jung.

Br. Zeldowiczowa

ukończyć

chowe

Słonim.

Telegraficznego

w

Słonimie*

nadesłać

do

cyjne

skórne

prof.

Urzędzie Poczto

należy
P.

złożyć,

i T.

w

Wilnie, sl. Sadowa 25 w terminie do godz.
10-ej dn. 13-go września 1928 roku.

Oferty złożone po powyższem terminem
rozpatrywane nie będą.
Do każdej oferty musi być dołączony da
wód złożenia do Kasy Głównej Urzędu Pocztowo - Telegraficznego Wilno I lub Kasy
Urzędu Pocztowo - Telegraficznego w Słonimie na depozyt Dyrekcji Poczt i Telegra-

fów w Wilnie, wadjum

w wysokości 5 proc.

od

całkowitej oferowanej sumy.
Dołączanie wadjum do oferty w gotówce
lub papierach wartościowych jest niedopusz

czalne.

Publiczne

13 września

otwarcie

w

ofert

lokalu

rawia

42.

Poczt

nastąpi

w

Okręgowej

i Telegrafów

(—)

Nagrodzona ZŁOTYM MEDALEM
3
Jubileuszowej Wystawie Ogrodniczej w Poznaniu

dniu

=

rachunko-

w

Warsza-

ŚLICZNE

Biuro sprzedaży: Wydział

Powiatowy-

Poznańskie

Telefon Nr. 59 i 60.

WROWZIEUT ORO KDOW YJ SZYC

ZOK ZE

Wydawca

NTT

Stanisław Mackiewicz.

"

Województwo

RAWICZ

P. K. O. Poznań
IT TT

YA

Nr. 200 488.

ZETOR

WEST

|

MIESZKA-

2

Pokój

J

Specjalna fabryka
RÓBKI

ag

ład-

nie umeblowany, do
Choroby jamy.
A
В ustnej. wynajęcia, MickiewiPlombowanie i usuwa czą 19- 24, tel. 1370.

Z—128£

bólu.

Porcelanowe i złote ————
———
korony. Sztuczne zę- prime
2 uczniów
Wojskowym, u "K
by.
na stancję, opieka

i święta

od

od

g.

3 m.

30

+

WIA-

elektrowni

A

Bydgoszczy.

TARTAKÓW

i MASZYN

do

ОВ-

obinżynierów.
E ES
Na żądanieEchwizyty

Ostrobr.

ka 29.

Wycieczki turystyczne po Bałtyku na s. s. „Gdynia*
(kapitan
Ryncki)
do
Danii i Szwecji
Najbliższe wycieczki: Do Visby i Sztockholmu
od 30 sierpnia do 5 września. Ceny miejsc od 308 zł.
Do Kopenhagi i Helsingór od 6 do 12 września.
Ceny miejsc od 295 zł.
Ceny rozumieją
się z pościelą i wyżywieniem
przez

ul. Niemiecka

stale wielki wybór nowych
instrumentów.
UEN

UR UR

I PRADY

stwo

udziela
Polska“

wymagane.

Przedsiębiorstwo
PańWydział
Pasażer-

Kąpieli

Morskich“

w Warszawie,

skie Przedmieście 20 22, tel. 235-60.

Towarzy-

ul.

Krakow-

-©

BBESEOSABZZBSADZEWBE
La

e

ALL RL

LT

LL

Przemystowcy,

L

Kupcy

Lk

Į

i Rolničy!

|

od 2 do 12 wrzešnia zwiedzajcie

ii. TARGI WSCHODNIE WE LWOWIE
Najdogodniejsza sposobność
i zagraniczne

wyroby

do zaopatrzenia się w krajowe

ze wszystkich

gałęzi

produkcji.

Dział maszyn rolniczych wszelkich kategoryj. Dział nasienny. Dział samochodów osobowych
i ciężarowych.
Dział przyborów i aparatów mierniczych. Dział urządzeń elektryfikacyjnych.
Targ hodowlany kon: remontowych
i luksusowych.
Targ zarodowego bydła, rasowej

drobiu, gołębii

i in-

Zamiejscowi

trzody chlewnej, owiec,

królików od 7 do il wrzeŚnia,

uczestnicy

korzystają w drodze powrotnej

ze Lwowa, za oka/aniem stałej, imiennej
karty wstępu na
Targi, z 66 proc.-owej zniżki kolejowej. Na linjach lotniczych
„Aerolot“ 25 proc.-owa znižka tam i z powrotem.
Stałe karty wstępu do nabycia w biurach „Orbisu“ po
cenie zł. 10.
Przydział kwater na głównym dworcu. Wszelkie informacje w biurach Targów Wschodnich na placu wystawowym
3855 o
Tel. 9 — 64

3, m, 6.
D UIS

informacyj
„Żegluga

nie

ski, Gdynia, telefon 93, i „Pierwsze Polskie

i używanych

UI CIS

wycieczki.

zagraniczne

zj

GEB

24 TS EACA CG

EB GORE

EJ

ATS

E MO AND UE

L1]

=

ziemski
przeszło

mieszkalny

КБ КЕН

czas trwania

Wszelkich
stwowe
.

‚
255
ЗОН

Gra prof. muzyki Anna Zankiewiczowa

cały

Paszporty

K. DĄBROW$SKA|

5

Samochody

о

natychmiast.

„Chevrol

e

6

„Oakland“

Wystawa
DZWI

i VI

ST KA

TOS

SA

ik

Letnia
e

Miekiewieza
NE

i

7

10,
S

ВО

zn

miażdą sumę

72 ŻA
ZEN |:

3 mieszkanie
ciepłe,

dzie,

rybne

konywa roboty miermeljoracyjne
nicze
plany i projekty, WYT

kreślenia.

Geometrai

Hydrotechnik B. Sobolewski, ul. Subocz

Nr

6—20, Wilno.

S- LOSE
Na Targi

w Ogro-

Dowiedzieć się:

d INUSTENŲ | BB 26 Tiras za sorani)
słupami)

i

kin

RNA

W. śmiałowska uczenicę na mieszkanie: Odżywianie zdroprzyjmuje od godz.
Mickiewicza WE: Produkty Świeże
do
7.
Н

„Z

Mm

ajątku. Informacie

tel. 14—08 (połączyć

z majątkiem).

Nr 6, LEA

:

Wy-

chów.

Przyjinę

AKUSZERKA

i

w
stawę
perfum
polskim
składzie
aptecznym Włady”
sława Trubiłły Ludwisarska
12 róg
Tatarskiej wejście
bezpłatne. Perfumy
na wagę
48 zapa-

Ul. Konarskiego Nr d.
g Rzecz-

s

ulo-M

najnowurządza
szym sposobem. Wy-

suche,

dom

|

najsolidniej z mocną gwarancją bardzo dogodnie
H. - K. „Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.
| 9-05.
7388]

Od francuska i niemiecka,

Wydz. Zdr. Nr.

/

na 12
twoja

wikt
rzędnikom i uczącym rodzicielska,
się zniżka. Ofiarna ю. dobry,
konwersacja

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło..

urządzenie

DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają-

ospodarstwa

duży, słoneczny,

Ožynska-Smolska

skiej, Wilno,
wicza 8.

niedzieie

kujemy

-2

V

—0

ZGUBY

|

gómmsozzmneswa
Z

gubiona

wojskowa

AWASESA

P. K.

RUPNO | SPRZEDAĆ эменайта 56 70

Micki e- rasy, Mickiewiczą
z—958£ m. 1i.

42

oszukuję

mebiami

pokoju

lub

į

z

bez,

z wygodami,
w okoOstrobramskiej,
licy
Oferty:
śródmieście,
Biuro „ogłoszeń GraGavc' arbowskiego,

ska 1.

IM jest wielką pomocą dla każdej gospodyni.

Myje się nim szkło i porcelanę, czyści łyżki,
noże i widelce, szoruje garnki, rondle i wszelkie
naczynia kuchenne. Przy pomocy Vim'u utrzymuje
się idealnie wanny, miednice i krany.
Posypać

wilgotny gałganek małą ilością Vim'u, a po chwili
znikną wszelkie plamyi złogi, —doprowadzić następnie wszystko do glansu, czystym miękkim gałgankiem.

ksi ążkac

U. Święciany na
imię Stanisława Ma1900
żyńskiego
r.
=e

otrzebny
екопот
doświadczony
i Sprzedaje się
pełny sił. Zgłosić sięszczenię 1 i pół miedo Biura
Rachunk 0- sięczne,
doberman
wego
S.
Gąsiorow-bronzowy
Ъ. czystej

0-pzLę

białą.

N

LOMBAR
D
Plac Katedralny, ul.
Biskupia Nr 12, telewydaje
fon 14—10
pożyczki pod zastaw
złota, srebra, brylantotów i różnych
S-pyse
warów.

ИпиНОМООНЫй ПАТВАЧа Į

najpiękniejszych odmianach, oraz morwę
Cennik wysyła bezpłatnie

g. 5 m. 30, w

zabezpieczona
jest
złotem,
srebrem
drogiemi kamieniami.

najęcia sklepy.

MARYA

г РОЗАОТ 5

poreca

bardzo przystępnych okazałe
ze znakomitem ukorzenieniem*
owocowe
w
doborowych
odmianach i w różnych formach*

owocowe: agresty, porzeczki i maliny.

wicielstwo

swoje ulokuj
proc.Gotówka

wyn. przy ul. Szopena 6. Spytać u dozorcy. Tamże do wy-

Lekarz-Dentysta

ew
ТР

1926 r.

od

Oszczędnoś c

Żą-

po cenach
Drzewka
w

U

RÓŻNE

NIE z 6-ciu pokoi do

RZBESECEREI

8

WYTWÓR-

Zjednoczone Fabryki Maszyn,
dawn, C. Blumwe i Syn w

kali-- gygycsmwzzwsa cywa

kis

Róże:

Przedstaiciel

Dom H-K. „Zachętą“ Mickiewicza 1,
0-LYBE
9-05.
| tel. ее

I LONALE4

m

4-7.

zbożowych,

£

damy

bu-

niu świadectwo.
dajcie ao

A aekaneDE im

od

Rekordowy,

iąbryczny:

i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do
WYROBÓW BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Budowa OLEJARNI. MŁOCARNIE PAROWE.
MASA DO
NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH.

dom

i od 5—7 p.p. — 6092 zSłOWAL:,

8—1i

gra artyszów.

arty-

W roi. gł.

1 pokojach, Sprze-

Mieszkanie

m. 5.. Przyjmuje:

i skład

felefnn 13—10.

kompletne

110 ha. Zabudowania kompletne,

z ul. Śr

bez

25.

syst. FRANCIS'A, TURBINY

ul.

najoleksza Powiajowa Szkółka
Krzewy

TRYJERY,

Majątek
obszaru

wy-

andlu, prawa;

Medycyny

zębów

Nadzwyczajna

wykonaniu

wej, stenografji, nauki

i we

POWRÓCIŁ

Dyrekcji

Inž. Į. Žėitowski.

Ww POISCE

WODNE

TROWE,

KELIAS KAAT

wości kupieckiej, korespondencji handlo-

LURIEWICZ

nie

29,

młynów

Wilno,

ŻÓ-

Kursa

chalterji,

Poczt i Telegrafów w Wilnie o godz. 12-ej.
Przetarg podlega zatwierdzeniu przez Mi-

nisterstwo

TURBINY

Na składzie
ы

Sekuło-

wystawa.

w

KOBIETA..*

i S-ka,

Foksai

MASZYN MŁYŃSKICH według najnowszej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE
i SZTUCZNE
MOTORY
ROPOWE,
NA GAZ SSANY, MOTORY
ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją ekonomicznego
zużycia
ropy,
MŁYNKI
PRZENOŚNE,

3563

fa-

uczają listownie:

weneryczne

Doktėr

N,

ne siły artystyczne. Instrumenta najnowszej kon=
strukcji, o niezrównanych tonach, gwarantowanej
jakości. Ceny reklamowe.

koresponden-

wicza, Warszawa,

syfilis, skórne. Przyjęcia ой ;9 —.1
i od
3—7
pp, tel. 921,
ul. WIELKA 21. Iicę

technicz-

Dyrekcji

i przebudowa

nach.

Har-

kursa

czynna

KONCERTY! raod Targach
Północa. -- Pawilon QłóWNY.
godz. 4- 6 na fortepianach 1 piani-

hcesz
otrzymač
posadę?
Musisz

Zdr. Nr. 152.

Kujawski, Milewski

L U B LI

Okazowe maszyny wystawiamy we własnym lokalu

ul.

Wł.

nowoczesna

TĘSKNI

)

wytwórnie
maszyn i odlewnie

NIA wszelkich

No-

wo -Święciany,

Kasa

codziennie

KE EBS

- Telegraficznym

dawn.

Zarząd:

cowniczka biurowa, b. nauczycielka
szkoły ludowej i zawodowej
poszukuje
zajęcia
biurowego
względnie
jako nau-

czycielka.
Posiadą
znajomość
języka
francuskiego i może
dawać lekcje muzyki.
Oferty proszę
kiero-

Kobieta-Lekarz

5.

UTYNOWANA pra- BBHDSBEBDASARE

wo

można równieź otrzymać w

Sp. Akc.,

ZJ

BWAWAWER

Szczepańskiego.

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

EE

Piękna

obyczajawy

CZEGO

contr4

„Lechia“

LS

sk

choroby weneryczne,
pokojowe poskórnei płciowe, u l. 3-4
(może
być:
Mickiewicza 9, wejście trzebne
Śniadeckich 1,Zwierzynieć,
i Antokol).
od
1 2Zgłoszenic do adm.
przyjmuje

Drzew Owogowych

+

Ów

p. Wł.

ТАКЕЛОТ BUDOWY KŁYKĆ

Ea

Kra-

ne, ogólne warunki budowy oraz projekt
umowy są do przejrzenia w lokalu Okręgowej Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie,
przy ul. Sadowej 25 w Oddziale Gospodarczym codziennie od godz. 10 do 13-ej.
Tamże również są do otrzymania ślepe
kosztorysy oraz projekt
umowy za zwroitem kosztów
takowych. Ślepe
kosztorysy

Т.

na

Adres Redakcji i Administracji:

choroby

w Wilnie ogłasza publiczny piśmienny prze
targ ofertowy na kapitalny remont gmachu
Urzędu Pocztowo - Telegraficznego w Słonimie, w Województwie nowogródzkiem.

Szczegółowy

&©

Popowa.

erotyczno

p. t. „DO

3) Reiber

cyrku.

О

(Contra

Gentiles).

Br. Blumowicz

będzie prawo
się psychicznego wykazali, że są wie, któremu przysługiwać
nadal orzechem trudnym do zgryzienia.
swobodnego wyboru oferenta,
zredukowaStary mistrz wileński pomimo utraty 60 nie ilości robót w zależności od wyniku prze
proc. swoich grajków, zasiadł znów na tro- targu, względnie
nieuwzględnienie żadnej
z
nie i jak słyszeliśmy — obiecuje nie dać się oferty.
Prezes Dyrekcji
z niego strącić. Winszujemy i życzymy —

daj Boże.

Fi lozoficzna

Suma

i W.

dramat

kasie

Początek seansów od g. ó-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: 1) „Miłość, Sport
i Szkoła”. 2) „Tom i Tony Zwyciežają“.

EMS
niemiec- AKBAU R
W. Ż. 2 XI27r. Nr 160 francuskiego,
pisowni (orto_ LOSE kiego,
grafji. Po ukończe-

względnie

dopiero

za

niem władzy duchownej.
Jako dodatek ukazują się tłumaczenia pism
św. Tomaszą
z Akwinu,

neryczne, ul. Wileń -grafji, pisania na matowaroznaw=
ska 30 т. 14. Рггу|т. szynach,
5230
od g. 9-12 r. i 577w.StWa>
| angjelskiego,

ul. Mickiewicza 7.

karny

wyrównać.

wom Kościoła, podaje wiadomości
z dziedziny życia katolickiego na caW"
świecie. Wyc hodzi zą zezwole-

"W obecnie

SALA MIEJSKA
wł Ostrobramska

ra

i spra

Wielki

PE"

Od ćuia 29 sierpnia do dnia 2 wrzesnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: „WRÓBELKI*
(w trzęsawisku życia). dramat w 9 aktach. W roli głównej: Mary Pickford. Reżyserował
William
Beaudine. Nad program: „SZTUKA NABIJANIA GUŻÓW* kom. w 2 akt. Orkiestrą
pod dyrekcją

Kulturalno-Ošwiatowy

Ka

zamieszczą

dwutygodnik poświęcony ideom

Kiejski Rinomatograi

Budowa

KATOLICKIE",

K. Sokołowski

Ofertę w zapieczętowanej
lakową pieczęcią kopercie z napisem „Oferta na kapitalny remont gmachu Urzędu
Pocztowo -

podyktowany

„WIADOMOŚCI

Test „BOIODJA

iš

BZJARUDZOZOBZZENDAKANAZ
WI

choroby

miejsca, czego dowodem jest chyba utrata
„murowanej bramki*.
Po przerwie Makabi narzuca tempo opanowywuje boisko, przygniata nawet, jednak

nie może

pismach

DOKTOR

Tempo

brzmią burzą okla-

wszystkich

A. Krotow

Biuro sprzedaży

Wileńska Agen gja Reklamowa
Jana Dyszkiewicza
&
Wilno, Wieika 14. Telef. 12-34.
2°
Najdogodniejsze warunki.

Moskwie.

w

walk

Garkawenko.

sukces. Seansy o godz. 5.30, 8 i 10,15.
!
Dziś rekordowy film. Clou obecnego sezonu. Nowy sukces naszej sławnej rodaczki. Ulubienica
Publiczności
Wileńskiej POLA NEGRI w jej najnowszej kreacji „DRUT KOLCZASTY* (Gehenna Jeńca) dramat
w 10 akt.
°
Początek o g. S-ej, ost. 10.30.
!

Wilno, Gstrohramska

Ogioszenia

E we

B. Czernowa,

Fabryki w Lublinie i Żywcu

пвпнш:в--вивпя...вп:

TA

febetdner i Walif (S-ka 5

orzypomina stare, dobre czasy
wileńskiej
słasy, a cały szereg momentów godzien jest
sfiłmowania. W 15 minucie, zawsze dobrze
orjentujący się Szwarc, zdobywa prowadze-

nie dla Makabi. Trybuny

AT]

dla wszystkich szkół

Księgarnia. Wilno,

nowości.

KOBIECE, WENERYCZNE, NAR
DOW
MOCZOW.
od 12--2i Od 4-76,
ul. Mickiewicza 24,
tel. 277.

SZKOLNE KSIĄŻKI

ro<e-

granej przez drużyny 1 p.p. Leg. i Makabi,
: mające na ceiu wysunąć mistrza okręgi
grzyniosło zwycięstwo
wojskowych.
Niezwykle emocjonujący ten mecz, prowadzony
przez sędziego p. Raettga w Łodzi zbyt mo„е drobiazgowo, o maiy włos niezakończył
się remisowym wynikiem.
Zaczął się on, z racji nieprzygotowania
boiska ze znacznem opóźnieniem.Po gwizd«u sędziego obie drużyny zabierają się do

dzieła

Wszystkie

chor. weneryczne,
syfiliss
narządów
moczowych, od 9
—1, od 5—8 wiecz.

ręką

)

A. G. SYRKINA, Wielka 14,
polskim, rosyjskim» ›
Książki w i
ieiskim i niemieckim
įrancuskim,

skiego.

były

2Е ЕЬ (

38.

Aiekiewicza 22.

*

Bibljoteka

DOKTO
B.ZELDOWIEZ

1 o.p. Leg. piłkarskim mistrzem okręgu
piłki

TA MI IMO

żu, ekspertyza przeprowadzona przez specjalistę kaligrafa p. Nikodema Kaczora ustalila z całą stanowczością, że anonimy pisa-

212,55

zawody

TASK LLA

Woliński przestał nosić inundur wojskowy.

Ostatnio przed wojskowym Sądem Okręgowym w Wiinie toczył się przez dwa dni
proces przeciwko chorążemu Stefanowi Woй
miu, oskarżonemu o czyn zgola nielicujący z mundurem polskim.
Chodziło o to, że w październiku 1925 r.
p. M. Buturlinowa właśc. maj. Bujwidziszki otrzymała anonimowy list, autor którego grożąc Śmiercią polecił włożyć we wskazanem miejscu kopertę z 500 złotemi. Wystraszona niewiasta uczyniła zadość i otrzymała pokwitowanie podpisane: Mucha - Michalski.
Przykra ta propozycja
powtórzyła
się
znów w r. ub. na ten raz jednak ukrywający się pod szumnem
pseudonimem
opryszek zażądał tysiąca złotych.
Anonim pisany był na maszynie lecz wewnętrzny adres pisany był odręcznie n. b.
od imienia terorystycznej grupy
Komitetu
Wykonawczego Zw. P. Z.
B.
Pani Buturlinowa
zamełdowała
policji
śledczej, po porozumieniu z którą autorowi
anonimu wyznaczony został termin na 3 listopada.
W dniu tym agenci obsadzili cmentarz,
tam bowiem miała być złożona koperta z
pieniędzmi
i niemałe było ich zdziwienie,
kiedy okazało się, že „odbiorcą“
jest choraży, jak się potem okazało, Stanisław Wolinski,
Przytrzymany usiłował
rzucić
OE
poczem wszczął ałarm , na który zbiegli się
żołnierze. Sprawa przedstawiała się groźnie
na ten raz dla wywiadowców, w rezultacie
jednak odstawiony został do kancelarii puł-

Reprezentacia
Warszawa,
Zabia 4.

1-1. kemyk AMA

b. kierownik

SPORT
Niedzieime

Jeneralna

urzędu
Franciszek Paszkiewicz
przebywa
obecnie w więzieniu
na Łukiszkach,
gdyż
ma Sprawę 0... defraudację.
Sąd
odroczył
rozpoznanie
sprawy i
przychylając się do prosby
obrońcy oskarżonych mec. Totwena, zmienił dotychcza=
sowy środek zapobiegawczy — areszt bezwzględny na dozór policyjny. W tych wa=
runkach wyświetlenie prawdy będzie rzeczą
niełatwą.

ppłk.
sku
niósł
lata
szef

46.66

się,

być
rozpoznawana,
oskarżenia
(wnosił

je podprokurator Zaniewski)

Sąd

125.33

dopiero wyjaśniło

że sprawa
nie może
gdyż główny świadek

ne

238,15

46,76 _ 46,84

badania sprawy i tu

ku.

26.36
171.27

byłą sze-

w

stów teatru artystycznego Stanisławskiego w Moskwie

Bilety

ciąg

LL

wojsko-

ta, swego czasu

„Sowkino*

8-ej wiecz.

contra

"LL

wych rezerwistą Uszko

wypadł

ćwiczeń

Miorach. Sprawa

roko komentowana, to też wyznaczenie jej
na wokandę sądową
sprowadziło licznych
widzów. Oskarżeni odpowiadać mieli z więzienia, gdzie osaazeni zostali
natychmiast
po ujawnieniu ich winy.
Przystąpiono
do

Serja

o godz.

2) Ducman

ma

Białokruda

odbyciu

Ściciel restauracji
Józef Markiewicz oskarżeni o okradzenie
urzędu
pocztowego w

Złota

Początek

BOSEBGGA

po

Bra-

Pugacz.

Dzis!

ARTYSTYCZNY i dalszy

1) Rasso contra Szczerbiński.

©

przystanku

mieszkańcy

Decyd. do rezultatu

!

daleko od

powracający

dwaj

@

wszelkich środków do życia.
W tymże dniu
z pociągu
osobowego,
zdążającego ze Skrzybowców do Lidy nie-

stanęli

sławia, włościanin Stanisław Lisowski i wła

BGB

Owy.
!
УНіез:с:еЫі\чу poniósł natychmiastową
śmierć, pozostawiając żonę z dzieckiem bez

drygiewicza

Wileńska

DOPEDOPEPEDEPEI DEPEDEPEPEPEJ

cji kolejowej w Lidzie manewrujący parowóz przejechał mieszkańca Lidy niejakiego
Antoniego Górskiego, w czasie gdy ostatni
przechodził na przejeździe przez tor kole-

Okręgowy w Wilnie na sesji wyjazdowej w
Brasławiu. Przed obliczem sędziego p. Ey-

walczą:

Т „ЙОНО°

fo emem mio wa zu maa Na

wynoszą

Sąd

SLS ED ONE

straty

kilka tysięcy zł.
>
Ё
— (v) Nieszczęśliwe wypadki kolejowe. Onegdaj w godzinach rannych na sta-

przez

Dziś we środę 29-go sierpnia WIELKI PROGRAM

„róg Mickiewicza.

%

gmachu szpitalnego.
Wynikłe z tego tytułu

8

CYRK

ul. Wileńska 42,

miała przedwczo-

rozpoznawana

г

udało się ogień, który zagrażał sąsiednim
domom zlokalizować.
;
Wskutek pożaru spalił się dach i część

zam

świadek.

Dziwne zakończenie
raj sprawa karna,

g

AD ID US

Ejszyszki pow. Lidzkiego
z dotąd
niewyjaśnionych przyczyn powstał pożar w miejscowym szpitalu rejonowym, należącym do
sejmiku powiatowego.
Jedynie dzięki natychmiastowej pomocy ze strony żołnierzy

Ładny

JCIE TYKO

FA

— (v) Większy pożar w Ejszyszkach.
Onegdaj o godzinie I po poł. w miasteczku

UŽYWA

|

wo

ZG EC)

Z SĄDÓW.

1 KRADZIEŻE.

3243-0

WYPADKI

ŁO

O Ea Da Ka KO Ka Z A EGES
EZŁSKAEO

5

0- +58£

Lever Brothers Limited, Anglja.
kóre

i

Drukarnia

„Wydawnictwo

Wileńskie*

ul. Kwaszelna

23.

