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WRAŻENIA FRANCOZÓW Z POLSKI. 
Paryż, I września, 

Tego lata zwiedziło Polskę kilku 
wybitnych francuskich pisarzy lub pu- 
blicystów. Przeważnie podzielili się 
już z opinją francuską swemi z Pol- 
ski wrażeniami na łamach prasy co- 
dziennej lub perjodycznej. Powstaną 
z tego książki. Inni odrazu do pisa- 
nia książek się zabrali. Szczęśliwe to 
wszystko objawy. Szczęśliwe tembar- 
dziej, że kraj nasz zwiedzili ludzie o 
nazwiskach wyrobionych, życziiwi i 
baczni obserwatorowie, niezdolni do 
uprawiania taniej reklamy, której 
Polska nie potrzebuje. 

A więc przedewszystkiem p. An- 
drzej Thćrive, wybitny już młody po- 
wieściopisarz francuski, ogłosił w cią- 
gu sierpnia na łamach paryskiego 
Journal'a szereg bardzo dobrych  li- 
stów z Polski. Są to literacko ujęte 
wrażenia, ładnym i łatwym pisane 
językiem, pełne trainych spostrzeżeń. 

" Po ich przeczytaniu czytelnik francu- 

" Parlament 

Huguettę Garnier. Podobnie 

ski zachowa jednak w głowie, przy- 
najmniej na czas jakiś, niezbędną 
sumę wiadomości o Polsce. Autor 
bardzo umiejętnie wyzyskał zarówno 

"swoje na miejscu zebrane initormacje, 
jak i dokonane przed wyjazdem lek- 
tury. Nie przeładował swych listów 
faktami i cyframi. Ogólne jego wra- 
żenia z Polski są bardzo dodatnie. 

Wraz z p. Thćriv'em podróżowali 
po Polsce dwaj znani publicyści fran- 
cuscy: Robert Bourget-Pailleron i Je- 
rzy Qudard. Pierwszy ogłosił już dwa 
studja na łamach Revue Hebdoma- 
daire (11 i 18 sierpnia), oraz artykuł 
w Figarze. Studja poświęcone są 
sprawie dostępu Polski do morza, 

oraz Marszałkowi Piłsudskiego; w 
artykule daje p. Bourget-Pailleron 
barwny opis Warszawy. Najlepsze 
jest studjum o Marszałku. Autor do- 
brze wnikł w sedno ustrojowych $ро- 
rów w Polsce; jego konkluzje są ta- 
kie: po pierwsze, „Marszałek posiada 
i długo jeszcze posiadać będzie naj- 
większą władzę w Polsce"; po dru- 
gie, „niema mowy o tem, aby sam 

zdołał w Polsce  zagoić 
ranę z parlamentaryzmu zrodzoną: 
na to trzeba innej ręki". 

P. Oudard ma swe wrażenia dru- 
kować na łamach literackiego tygod- 
nika Candide. 

Pozatem na łamach dziennika 
Excelsior ukazało się kiłka żywych 
listów z Polski, pisanych przez panią 

. Thėrive i Bourget-Pailleron, i ona 2 
entuzjazmem pisze o wielkiem  tętnie 
pracy  zaobserwowanej w Gdyni; 
stwierdza nonsensowność plotek pra- 
sy zagranicznej, związanych] z rzeko- 
memi zamiarami nieznanych bliżej 
Polaków, którzyby byli gotowi do 
przehandlowania „fuzyjki na kijek", 
czyli „korytarza“ na „Memelland“. 
I pani Garnier, podobnie jak jej ko- 
legom rodzaju męskiego, podobają 
się Warszawianki... ładne i umiejące 
się ubierać, podoba się Warszawa i 
jej „ujmujący tryb życia" (może na- 
wet zbyt ujmujący, zbyt płochy...) 

P. Paweł Cazin, objechawszy Pol- 
skę wzdłuż—wszerz, wrócił do swe- 
go domku w Gif, pod Paryżem i za- 
brał się odrazu do pisania książki p. 
t. Les quatre coins de la Pologne. 
Z wielkiem zaciekawieniem będziemy 
czekali na ukazanie się dzieła Świet- 

nego stylisty francuskiego, wielkiego 
znawcy naszej cywilizacji i prawdziwe- 
go naszego przyjaciela. 

„Niepodobna w tej serji trancu- 
skich podróżników po Polsce pomi- 
nąć naszego kolegi Henryka Korab- 
Kucharskiego. jeżdżąc „małemi eta- 
pami po Europie środkowej" swym 
samochodem, nasz utalentowany ro- 
dak zajechał też przez „korytarz* do 
Polski, skąd napisał do Matin'a pa- 
rę świetnych listów. Jego ulubiona 
forma — to gawędzenie nie z minist- 
rami, ale z „ludźmi z .ulicy". Dialog 
jest lekki, toczy się na temat samo- 
chodu lub pogody, a czytelnik się 
ani spostrzeże jak mu Henry de Ko: 
rab zastrzyknie kilka idej politycznych, 
na których mu zależy. A umie on to 
robić nieraz z mistrzowską zręcz- 
nością. с 8 

Z powyższych podróży, jak po: 
wiedzieliśmy, powstanie conajmniej 
cztery książki (Thórive, Bourget-Paille- 
ron, Cazin i Korab). Miło nam. jest 
przy sposobności choć w paru Zda- 
niach przedstawić czytelnikom inne 
sprawozdanie francuskie z Polski, któ- 
re już się w wydaniu książkowem 
ukazało. Mianowicie we wrześniu 1927 
roku grupa katolickich studentów fran- 
cuskich z kilkoma profesorami zwie- 
dziła wszystkie ważniejsze ośrodki 
Polski. Powróciwszy do Paryża, jej 
uczestnicy, podzieliwszy pomiędzy sie- 
bie tematy, zabrali się do spisania 
swych uwag i wrażeń. 

Tak powstała książka p. t. Sous 

jak pp. . 

Wczorajsze posiedzenie bigi Narodów. 
Mówcy prześcigają się w wychwalaniu pokoju. 

GENEWA 5.9. (PAT). Zgromadzenie Ligi Narodów rozpoczęło na dzisiejszym po- 

siedzeniu generalną dyskusję nad sprawozdaniem o działalności Ligi w roku ubiegłym. 

Pierwszy zabrał głos przedstawiciel Chin Wang. witając rozwój międzynarodowego 

ducha pokoju, który miał sprowadzić rozbrojenie umysłów. Nowe Chiny biorą pełen 

zainteresowania udział w pracach Ligi Narodów. Liga powinna przyjść z pomocą w spra- 

wie ustalenia na nowych podstawach stosunków z zagranicą. Chiny również 

pragną obalenia barjery istniejącej pomiędzy Chinami a Europą. 

Drugim z kolei przemawiał holenderski minister spraw zagranicznych, zaznacza- 

jąc, że Holandja uczyniła wszystko, ażeby zapewnić ratyfikowanie paktu Kellloga przez 

parlament, minister mra nadzieję, że angielsko - francuskie porozumienie morskie przy- 

śpieszy prace nad rozbrojeniem. Bardzo ważne w tej dziedzinie są również prace ko- 
mitetu bezpieczeństwa i rozjemstwa. Dalej mówca krytykował traktowanie spraw mniej- 

szości przez trzeci komitet Rady Łigi zaznaczając, że przewidziane w pakcie Ligi prawo 

mniejszości wnoszenia petycyj, winno być przestrzegane. 

Następny mówca szwedzki delegat Unden podkreślał, że głównem zadaniem Ligi 
jest dziedzina rozbrojenia. Pakt Kelloga wita mówca jako wzmocnienie idei pokojowej 

następnie wyraził ubolewanie, że prace nad przygotowaniem konferencji rozbrojenio- 

wej posuwają zbyt powoli. Uroczyste obietnice w dziedzinie rozbrojenia powinne być 

dotrzymane, ponieważ od ich spełnienia zależy przyszłość Ligi Narodów. 

Potem nastąpiła przerwa dyskusji, a następnie plenarne posiedzenie Zgromadzenia 
Ligi odbędzie się jutro przed południem. Dzisiaj po południu obradowały komisje. 

Komuniści szaleją w Kowieńszczyźnie. 
Policja aresztuje, rozpęd a, rewiduje. 

__. RYGA. 5.9. (PAT). Z Kowna donosi ,„Jaunakas Zinas': Policja kry- 
minalna ustaliła, że w niedzielę w Kownie przygotowywane były komuni- 
styczne demonstracje, jednak zorganizować ich kormunistom się nie udało, 
gdyż, widząc wzmożone oddziały policji, komuniści, którzy zaczęli się zbierać 
w alei Wolności, rozproszyli się. 

* W wielu miejscach w Kownie rozwieszono czerwone sztandary i rozrzu- 
cono proklamacje. W ostatnich dniach w Litwie, prawie we wszystkich po- 
wiatach przeprowadzono szereg aresztów wśród zwolenników Pleczkajtisa. 
U aresztowanych w. Barjampolu, Žakach i Wotkowyszkach znaleziono ko- 
respondencję z emigrantami litewskimi w Wiłnie oraz broń. 

Przeprowadzono także rewizje i aresztowania w Tołszach, Rosieniach 
i Taurogach. W Wierżbołowie aresztowano pracownika kolejowego, który 
przewoził z Rygi odezwy zwolenników Pleczkajtisa. 

Wzmożona działalność wśród zwolenników Pleczkajtisa i aktywność 
policji jest spowodowana zbliżającą się rocznicą powstania w Taurogach i 

Olicie. й 

Rząd kawieński udziela zasiłków pieniężnych 
powstańcom z 1865 r. : 

KOWNO. 5.9. (PAT). „Lietuvos Aidas“ komunikuje, že rząd litewski 
postanowił zmienić ustawę o reformie rolnej. Między innemi przewidziana 
jest zmiana wysokości odszkodowań w stosunku do ochotników, nie otrzy- 
mujących zasiłków państwowych. Ci ochotnicy, którzy pożyczki państwowej 
dotąd nie otrzymali, mają dostać ją w najbliższym czasie. Podobną pomoc pań 
stwową otrzymują także rodziny poległych żołnierzy i uczestnicy „litewskie 
go powstania w roku 1863. в kiwka ч 

Siražacy polsty są najlepsi w Europie. 
Jak wiadomo od paru dni odbywały się w Turynie (Włochy) międzynarodowe za- 

wody strażackie. Chodziło o wykazanie swej sprawności w gramoleniu się po drabinach 
i murach, w ratowaniu bab zagrożonych pożarem — no i w gaszeniu ognia. 5 

pisa- Polska wysłała na te ciekawe zawody drużynę złożoną z samych łodzian. 
łą się ona, jak widzimy, znakomicie. 

TURYN. 5.9. (PAT) O godz. 22 w dniu 4 bm. nastąpiło na stadjonie 
ogłoszenie wyników międzynarodowych zawodów strażackich i rozdanie na- 
gród. Drużyna reprezentacyjna Polski uzyskała pierwsze miejsce, otrzymując 
złoty medal, ofiarowany przez następcę tronu ks. Humberta. 

Urlop Cziczerina. 
BERLIN. 5.9. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi z Moskwy, że ko- 

misarz spraw zewn. Cziczerin odjechał we wtorek wieczorem z Moskwy 
do Berlina aby spędzić w Niemczech urlop kuracyjny. į 

Dziennik oświadcza, že w ambasadzie sowieckiej dotychczas nie pe- 
siadają wiadomości © dokładnej dacie przybycia Cziczerina do Niemiec. 
Jednakże ambasada przyznaje, że Cziczerin przybędzie do Berlina napew- 
no, podkreślając tylko, że pobyt komisarza Cziczerina w Berlinie ma mieć 
charakter" czysto osobisty. ; 

Olbrzymia рапата Вапком niemieckich. 
BERLIN, 5 9. PAT. Jak donosi prasa berlińska, sprawa olb- 

rzymich malwersacyj przy waloryzacji pożyczek wojennych, dzię 
ki aresztowaniu młodego Stinnesa zaczyna przybierać coraz 
większe rozmiary i rozszerzać się w olbrzymi skandal międzyna 
Pododės, Szczególnie ostatnie dni miały wykazać, że Stinnes był 
jednym z drobniejszych operatorów w tych machinacjach, a na- 
wet tylko narzędziem całego szeregu potężnych banków zagra- 
nicznych i niemieckich, które właściwe manewry oszukańcze 
przeprowadzały. 

Nowe wybory w Gdańsku. 
GDAŃSK, 5. IX. Pat. W tym roku kończy się czteroletni okres urzędo- 

wania tak zwanego urzędowego Senatu gdańskiego z prezydentem Sahmem 
na czele. Według konstytucji nowe wybory do senatu urzędowego muszą być 
przeprowadzone do końca r. b Jak donosi „Danziger Neuste Nachrichten* jako 
kandydata na prezydenta senatu wymieniają dotychczasowego wice-prezydenta 
socjalistę Gehla. 

Fabryka wódek w gmachu senafu — suchej 
Ameryki. 

WASZYNGTDN, 5. IX. Pat. Agenci prohibicyjni wykryli tuż pod gma- 
chem Kapitolu, będącego siedzibą Izby Reprezentantów i Senatu, tajną desty- 
larnię wódki. Dcstylarnia zaopatrzona była w urządzenia najnowszych syste- 
mów i przysposobiona była do fabrykacji znacznej ilości alkoholu dziennie. 

Nowy kafaklizm w Japonii. 
Niezwykły wylew rzeki. 

TOKIO. 4.9. (PAT). Gubernator Północno - Wschodniej Korei donosi, że w cza- 
Sie wylewu rzeki Tumen, 900 osób zostało uniesionych przez fale, przyczem 500 uto- 
nęio. Obecny wylew jest najgroźniejszym ze wszystkich jakie wydarzyły się od wielu 
lat. Straty są bardzo wielkie, jednakże brak szczegółów wobec przerwania komunikacji. 

le signe d'une renaissance nationale, wał: „Uwagi o młodszości umysło- 

. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

poświęcona życiu współczesnej Pol- 
Sski.. Przedraowę napisał prof. Fortu- 
nat Strowski, członek Akademii Na- 
uk Politycznych, w której z wielkim 
uznaniem pisze o polskim  patriotyz- 
mie. O geografji dzisiejszej Polski 
pisze p. P. Deifontaines, o jej życiu 
gospodarczem — p. J. Dessóvre, 0 te- 
atrze - p. L. Lemaigre. W rozdziale 
zatytułowanym: „Odkrycie Polski" p. 
J. Moreau-Reibel powiada, że naj- 
większe wrażenie zrobił na nim lud 

polski, „lud bardzo stary i bardzo 
młody”, źródło siły tego kraju. P. Hs 

Delepoulie podjął się trudnego bar- 

dzo tematu i swój rozdział zatytuło- 

wej Polski“; trzeba przyznać, że wybr- 
nął zeń szczęśliwie, usiłując podać 
garść zasadniczych informacyj, a uni- 
kając zbyt pochopnych sądów; jego 
konkluzja jest dobra: „Polska jednym 
z najważniejszychą'posterunków w cy- 
wilizacyjnej obronie Zachodu”, Wresz- 
cie p. G. Dufey du Taya . zamyka 
książkę kroniką „etapów* wycieczki 
po Polsce. 

Bardzo sympatyczna to książka i 
wdzięczność należy wyrazić katolickie- 
mu przeglądowi „Revue des Jeunes* 
za jej wydanie. 

Kazimierz Smogorzewski, 
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Kilka zesławień 
Na tle stosunku Kowna do Wilna 

od czasu wizyty u nas. dziennikarzy 

kowieńskich bardzo i bardzo charakte- 

rystyczne podkreślić można momen- 

ty. Główny reprezentant prasy ko- 

wieńskiej, który obiecywał napisać 

poważniejszy artykuł o swem bezpo- 

średnim zetknięciu z Wilnem, nie uczy- 

nił tego, gdyż go pociągnięto do od- 

powiedziałności za roztrwonienie sum 

rządowych w czasie, gdy był redakto- 

rem dawnego organu rządowego „Lie- 

tuva*. Usuniętego z redakcji zastąpił 

inny współpracownik, który przerwa- 
ne o Wilnie felietony w „Lietuvos 

Aidas'' podjął nanowo. Autor, Oso- 

biście człowiek niewątpliwie dobrej 

woli, umiejący rzeczy bezstronnie 

analizować i o nich mówić, pociągnął 

jednak starym szlakiem na łamach 

gazety. W feljetonach nie znajdujemy 

nic zgoła, coby nas zaciekawić lub 

conajmniej zaskoczyć mogło. Artyku- 

ły, jak „po ukazu“ utrzymane w 

szablonie, przęsadnie malujące rzeko- 

mo czarny stan miasta, unikające rze- 

czy „delikatnych. Dwie trzy rozmowy 

z tutejszymi dziennikarzami, powtó- 

rzone niezupełnie dokładnie, z uwa- 

gą omijające rzeczy dla Kowna draż- 
liwe—oto wszystko. | znów główny 
organ kowieńskiego rządu zapadł w 

swój wileński sen „urzędowy. 

Opozycyjny „Lietuvos Zinios“, 
który wysłał był do Wilna również 
swego przedstawiciela, zamieścił nie- 

dawno artykuł p. t. „Wobec proble- 

mu wileńskiego". Autor usiłuje być 

w artykule możliwie bezstronnym i 
bliżej podchodzi do bołących kwestyj. 

_ Pisze, naprzykład, między innemi: 

„Podczas pobytu w Wilnie widziałem 

się i rozmawiałem z szeregiem miejscowych 

działaczy politycznych, prasowych i społecz 

nych. 

Prawie wszyscy przyzwoicie mówią po 

litewsku(?) i podają się za litwinów. Lecz 

nie można, jak twierdzą, zaprzeczyć, że są 

oni nieco innymi litwinami, nieco innej kul- 

tury (litwini historyczni). Litwy nie wyrze- 
kają się i kochają ją bardzo. 

Nie chciałby m wątpić w te słowa. I ta 

ich „historyczna* indywidualność godna jest 

uwagi, gdyż. i przysłowie głosi: homines 
historiarum ignari semper sunt pueri. Nie 

trzebaby było tego mówić, gdybyśmy i my 
sami nie mieli  nieustępliwych  patrjotów, 
których boją się „historyczni litwini*. Wej- 

dziecie powiadają, do Wilna i wyrzucicie 

nas na łeb, na szyję. 

Starałem się wytłómaczyć, że zgadzam 

się dać Wilnu autonomję, że w deklaracji 

gabinetu p. Sleżewicza publicznie oświadczo- 
no o tem. 3 

Sądzą, že obawa Wilnian ma pewne po- 

dstawy. To też należy postawić kwestję wy- 
raźnie: Autonomja Wilna, absolutna toleran- 
cja językowa, autonomia kulturalna. 

Wilnianie nie rozważają z zimną krwią. 
Wylewają oni wiele żółci pod adresem nie- 
podległej Litwy. ; 

Młode pokolenie nic nie wie o Litwie i 

nie wiedzieć nie chce. Odzieliła się Litwa 

chińskim murem — i niech siedzi .Jeżeli Li- 
twa nie wyrzeknie się swego stanowiska, 

element litewski zupełnie zniknie w Wileń- 

szczyźnie, Wileńszczyzna zupełnie spolszczy 
się. 

Na zakończenie dodam, — pisze w koń- 
cu akta — że w naszej prasie sprawa Wil- 
na stała się oklepanem trafaretem. Umiemy 

jedynie często krzyknąć gdzie nietrzeba „bez 
Wilna nie uspokoimy się”, głębiej zaś kwes- 
tii nie rozpatrujemy. W Wilnie ta kwestja o 
mawiana jest poważniej”, 

Możemy wyżej przytoczone uwagi 

nazwać słusznemi lub też nie, w każ- 

dym razie dla Kowna są one cenne, 

gdyż nawołują do poważnego trakto- 

wania Psprawy wileńskiej. Uwagi te 

jednak są dla nas również cennemi: 
wykazują one mianowicie, jaki kom- 
pletny chaos panuje w Kownie, wła- 

Śnie w tej dziedzinie, poruszonej przez 

autora na łamach organu ludowych 
socjalistów. Tych ojców reformy rol- 
nej na Litwie, tych największych wro- 
gów „historyczności* Litwy. 

Oto mały przykład, niezmiernie 

jaskrawy w zestawieniu z wyżej przy- 

toczonym artykułem: : 

Przed kilku dniami ukazał się list 

poetów litewskich L, Giry, Wojcziu- 

nasa i Herbaczewskiego w sprawie 
wydania po polsku antologji poezji 

litewskiej. Autorowie tego listu wy- 

chodzą z założenia, że nawet naj- 

bliżsi sąsiedzi Litwy nie mają pojęcia 

o sztuce i poezji litewskiej i t. d. 

Oburza to organ tych samych lu- 

dowych socjalistów, oburza te same 

„Lietuvos .Zinios“. Po polsku! Ktoby 

powiedział!? Co za zgroza! 

— Co do zaznajomienia narodów 

słowiańskich pisze gazeta 

to w danym wypadku o wiele lepiej 

może posłużyć język rosyjski. Z dru- 

giej strony, czy język polski jest dla 

nas przystępniejszy niż rosyjski? Czy 

wiele naszych starszych ludzi „ukoń- 

czy o szkoły polskie? Czy studenci 

używają książek polskich? Pomysł 

zatem wydania antologii po polsku 

nie wytrzymuje krytyki... i t. d.". 

Jakże więc to panowie z „Lietu- 

vos Žinios“ z tem „bez wykrętów 

zakomunikowaniem Wilenszczyžnie“ о 
postanowieniach nadania „autonomji 

językowej"? Jakże to z tym wyzna- 
niem, że młode pokolenie w Wilnie 
nic nie wie o Litwie? Że „Litwini hi- 

storyczni są innej kultury?" Jakże to 

z tem nawoływaniem doż poważnego 

zastanowienia nad sprawą wileńską?.., 

Więc może ci „historyczni Litwini" 
poznawać będą skarby poezji litew- 

skiej w języku rosyjskim? 

Naturalnie, wychodząc z założenia 

„poważnego zastanowienia nad spra- 

wą wileńską”, należałoby właśnie wy- 

dać antologię w języku. polskim i 
przedewszystkiem dla Wilna, a póź- 
niei dla zagranicy. Ale właśnie cha- 

rakterystycznem : jest dla stosunku 

Kowna do Wilna, że o tem w Kow- 
nie mówić nie można. Był już swoje- 
go czasu projekt nadawania audycyj 

radjowych w języku polskim, iżby 
„Litwini, zamieszkali w Wileńszczyźnie, 

również słuchać mogli kowieńskiego 

radja“. Projekt ten jednak jeszcze 

prędzej upadł, nim powstał. W Kow- 

nie nie obchodzi nikogo, co się dzieje 

w Wilnie. Obchodzi ich natomiast 

Berlin lub: Londyn. A tamby mogli 
powiedzieć, że skoro radjostacja ko- 

wieńska nadaje dla Wilna po polsku, 

to znaczy, że w Wilnie niema Litwi- 
nów. 
"Oto są drobne,  temniemniej 

„charakterystyczne fakty" z dziedziny 
stosunku Kowna do Wilna. 

Opowiedziałem jednemu z dzien- 
nikarzy kowieńskich rozmowę, jaką 
podsłuchałem na przedmieściu. Rossa 

podczas pogrzebu dr. Bassanowicza: 

Mała dziewczynka podbiega do matki 

i mówi: „Mama, to musi nie Litwina 

chowajon?“ — „Dlaczego“ — „A bo z 
ksiendzoma chowajo“ — Nu tak co, 
przecie i Litwini jest też katoliki". 

Machnął tylko na to ręką ów 

dziennikarz, który, o ile wiem, jest 

członkiem „Związku Wyzwolenia 

Wilna'* w Kownie... m. 
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poleca po cenąch konkurencyjnych: 
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Powrdf p. Prezydenfa ze Spały. 
Dziś, po dłuższym pobycie w Spale, p. 

Prezydent Iguacy Mościcki wraca do stoli- 
cy wraz z swem  najbliższem otoczeniem. 

Przyjazd p. Prezydenta i Swity spo” 
dziewany jest w gedzinąch popołudniowych. 

Nowy adjufant generalny Prezy- 
denta Rzeczypospolitej objął już 

urzędowanie. 

Na stanowisko generalnego adjutanta 
p. Prezydenta Rzplitej powołany został płk. 
Jan Głogowski, dowódca  12-ej brygady 
kawalerii. | 

Ustępujący adjutant płk. Sergjusz Za- 
porski wyjechał na 2 miesięczny urlop do 
Paryża poczem wraca na stanowisko do- 
wódcy 12 bryg. kawalerji w Ostrołęce. 

Wezorajszy dzień p. premjera, 
W dniu wczorajszym p. -premjer 

Bartel przyjął na dłuższej konferencji 
p. ministra  Slawoj-Skladkowskiego. 

Tematem konierencji były sprawy 
związane z objęciem przez p. ministra 
śwych funkcyj po powrocie z urlopu. 

P..premjer przyjął również preze- 
sa Banku Rolnego p. Seweryna Lud- 
kiewicza. 

O godzinie 1-ej po poł. p. pre- 
mjer Bartel rewizytował ambasadora 
Francji p. Laroche'a. 

Powrót Dyr. Dep. Sfarzyńskiego. 
Dyrektor departamentu ogólnego 

Ministerstwa Skarbu p. Stefan  Star- 
zyński powrócił ze Lwowa, gdzie re- 
przentował ministra Skarbu na otwar- 
ciu Targów Wschodnich, i objął w 
dniu 4 b. m. urzędowanie. 

STATKI POLSKIE W RYDZE. 

RYGA. 5.9. (PAT). Dziś o godz. 
8 rano przybyły do Rygi dwa wojenne 
statki polskie: kanonierka „„ Komendant 
Piłsudski" i transportowiec „Wilja”. 

Na spotkanie. polskich okrętów wy 
ruszyły do ujścia Dźwiny okręty wo- 
jenne łotewskie. Dowódcą „Komendan 
ta Piłsudskiego" jest komandor Kinitz, 
a Wilji — na pokładzie której znajduje 
się 23 morskich podchorążych — ko- 
mandor Stankiewicz. Ogólne dowódz- 
two spoczywa w rękach komandora 
por. Frankowskiego. 

W porcie statki zostały powitane 
przez konsula polskiega w Rydze p. 
Łopattę i zastępcę attache wojskowe- 
go majora Tomczuka oraz przedstawi- 
ciela łotewskiego sztabu morskiego, 
poczem starsi oficerowie przybyłej flo 
tylli złożyli wizyty polskiemu charge 
d'affaires Łubieńskiemu oraz ministro- 

wojny i dowódcy armii. 
W dniu 7 września odbędzie się 

na cześć przybyłych raut w poselstwie 
polskim, a następnego dnia śniadanie 
u dowódcy marynarki łotewskiej. Dziś 
lub jutrdo spodziewane jest także przy 
bycie do Rygi dwóch hydroplanów 

polskich, które mają odbyć lot z Gdy- 
ni do Rygi bez zatrzymania się. 

Okręty polskie w czasie przejazdu 
były zaskoczone w morzu przez silny 
sztrom. Z. Rygi okrety udadzą się z 
pawrotem do Polski 9 września. 

CZECH O MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM 

PRAGA. 5.9. (PAT). W „Ludo- 
vych Novinach'* ukazał się artykuł pod 
tytułem „Piłsudski w literaturze". 

Autor podając literaturę o marszał- 
ku Piłsudskim wspomina a anonimo- 
wem dziele pod tytułem ,„Wódz'* oraz 
omawia pamiętnik —  autobiografję 
marszałka. Artykuł ten nacechowany 
jest uznaniem  dła cznów Marszałka 
jaka wodza narodu. Autor stwierdza, 
że Marszałek dzięki swemu charakte- 
rowi i romantycznemu życiu stał się 
postacją legendarną. 

POLONIA AMERYKAŃSKA BĘDZIE 
REPREZENTOWANA NA WYSTA- 

WIE POZNAŃSKIEJ. 

NOWY YORK. 5.9. (PAT). Kon- 
gres Związku Narodowego Polskiego 
w Chicago uchwalił wyznaczyć 25 ty- 
sięcy dolarów na zbudowanie na pow 
szechnej wystawie krajowej w Poz- 
naniu własnego pawilonu, który został- 
by potem ofiarowany w darze rządowi 
Rzeczypospolitej. 

Dziesięciolecie parlamentaryzmu 
polskiego. 

W związku ze zbliżającą się rocz- 
, nicą odrodzonego parlamentaryzmu 
polskiego, która przypada na dzień 9 
lutego 1929 r., w nadchodzącej sesji 
ciał parlamentarnych omówiona ma 

| być sprawa uczczenia tej rocznicy. 
Projektowane jest powołanie do 

życia specjalnej komisji, złożonej z 
posłów i senatorów dla opracowania 
programu uroczystości. : 

Pozatem wydana ma byč książke 

pamiątkowa, poświęcona historji pier- 
wszych trzech kadencyj ciał parla- 
mentarnych w Odrodzonej Polsce.
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NIEMENCZYN. 

— Doroczne wojskowo-sporiowe za- 
wody KOP'u. W dniach 27—31 ub. m. 
stadjon sportowy 21 baonu KOP'u zgroma- 
dził zawodników wszystkich sześciu brygad 
w ogólnej ilości stu i jednego. 

Kieownictwo zawodów  spoczywało w 
rękach d-cy 6 Bryg. płk. A. Górskiego — 
naczelnika zawodów oraz kpt. Stando—kie- 
równik zawodów, por. Jeżewski—sekretarz 
mjr. Gryl—sędzia główny, oraz kierowni- 
ków poszczególnych konkurencyj. 

W pierwszym dniu odbyły się następu- 
jące konkurencje. Bieg na 100 mtr. 1) por 
Hospodarewski 4 Bryg. w czasie 12,2, 2) 
por Liidtke 4 Bryg. Skok wzwyż: 1) Szer. 
Spaczek 4 Bryg. 157 cm., 2) plut. Czapiń- 
ski 2 Bryg. 157 cm.—Bieg 800 mtr. 1) kpr. 
Klęczek I Bryg. 2,11,6, 2) szer. Kalb 4 Bryg. 
—Bieg rozstawny 4x loo. 1) zespół 6 Bryg 
w czasie 53,2. Rzut dyskiem. 1) sierż. Ka- 
łuża 5 Bryg. 33,5 mtr., 2) st. sierż. Norek 
1 Bryg. 30,4 mtr. W marszu lo klm. ze 
strzelaniem na 200 mtr. zwyciężyła druży- 
na 6 Bryg. w czasie 51. przy 35 traf. strza- 
łów. Drużyna 4 Bryg. 56. 26 przy 32. traf. 

„ strzałów: й 
W drugim dniu startowano w czterech 

' konkurencjach. Bieg 200 mtr. 1) plut. Bal- 
cerówicz [ Bryg. w czasie 28,8, 2) kpr. 
Klęczek 1 Bryg. Rzut kulą: 1) st. sierż. No 
rek 1 Bryg. 10,23 mtr., 2) szer. Rakiel 3 Br. 
Bieg 1500 mtr. 1) st. sierż. Szląchcic 4 Br.. 
4,37,8, 2) szer. Surman 6 Bryg. Skok wdal: 
1) por. Hospodarewski 4 zBryg. 5,66 mtr., 
2)kpr. Kwiatkowski 1 Bryg: 

Program trzeciego dnia rozpoczęty zo- 
stał pięciobojem .sportowo-wojskowym, a 
więc: bieg 100 mtr.. bieg 3000 mtr., skok 
w dal, rzut granatem dowolną ręką, walka 
na bagnety. Zwyciężył zespół 6 Bryg. ma- 
jąc 282 pkt., przed zespołem 4 Bryg. 
329 pkt. Bieg 400 mtr. wygrał kpr. Klęcze 

  

       

       
    

kieszonkowe 

Przy zapotrzebowaniu 
zimowem pamiętaj, że naj- 

lepsze anodówki i baterje 

Fabryki Elementów i Bateryj 

SŁG6WO 

> 

Е 1 Bryg. w czasie 1,3,4. Skok o tyczce: 1) 
plut. Czapiński 2 Bryg. 270 cm., 2) szer. 
Szczęsny 6 Bryg. 270 cm. : 

W czwartym dniu zmagali się biegacze 
na 5q00 mtr. 1) st. szer. Szlachcic 4 Bryg. 
17,20,4. 2) szer. Wątroba 6 Bryg. 

Rzut oszczepem: 1) szer. Stryk 6 Bryg. 
46,70 mtr. 2) Spaczek 4 Bryg. 

Bieg szturmowy z przeszkodami 400 
mtr. wygrał zespół 6 Bryg. w czasie 2,5,8 
przed zespołem 5 Bryg. у 

W ostatnim dniu walczyli tylko biega- 
cze na 100 mtr. przez płotki (zwyciężył 
st. szer. Beute 3 Bryg:) oraz 4 x 400. Zwy- 
ciężył zespół 1 Bryg. osiągając czas 4,1,8. 

Po zakończeniu zawodów odbvło się 
uroczyste wręczenie nagród przez Dowódcę 
6 Bryg. płk. Górskiego, przed którym na* 
stępnie przemaszerowała defilada zawo- 
dników. Zawody obserwowane były z wieł- 
kiem zainteresowaniem. 

Skład browaru: 
Jagiellońska 9. 

BIAŁYSTOK. 

— (v) Budowa loniska LOPP. 
Komitet wojewódzki LOPP. 

w Białymstoku postanowił ostatnio przy- 
stąpić do budowy własnego lotniska wpo- 
bliżu miasta. W celu zrealizowania tego 
projektu Komitet wydał w tych dniach od- 
powiednią ilość nalepek, z których wpływy 
przeznaczone zostaną na budowę Бап- 
garów. 

Dokfor Med. F. Świeżyński 
Choroby płuc, nosa, gardła i uszu 

powrócił. 
Przyjmuje w g. 11—12 r.i 4—6 po poł. 

ul. Ś-to Jakóbska 16—5.  -o 
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Gabinet Kosmetyki Higjonicanej | 
poprawia, pielęgnuje cerę, włosy. Przy- 
"wraca normalny podkłąd tłuszczowy 
skóry twarzy. Usuwa zmarszczki oraz 

| inne defekty i wady cery. 

są wyrobu 

Przyjęcia od 11 --2 i 4—6. „Jagiellon- 
—2 ska 8, m.14. | 

Wydz. Zdr. Nr. 38. 4. 1X, 1928 r. 
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WITOLD JUREWIE 
były nrajst er firmy 

Paweł Bure 
Wilno, Mickiewicza 4 
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- NA MARGINESIE. 
Franz von Stuck. — Nad- 

wyżka!-— Spory kusz. Wra- 
żenia wileńskie p. Oudar- 
da. — Balmont. .o Litwie i 
Litwinach. — Zgon- parla- 
mentarzysty. Skandal 
Ostendzki. — Siurpryzy. 

Czem są nasze teraźniejsze g a- 
zety? jest to płynna  Historja 
Powszechna. Z jej kart — któremi 
są gazety — będą kiedyś przyszłe 
pokolenia odczytywały: nasze dzieje, 
dzieje chwili obecnej, którą my na 
ziemskim globie przeżywamy. 

Na tych „kartach Historji Współ- 
czesnej* honorowe miejsce zajmują 
Oczywiście: wydarzenia wielkie i do- 
niosłe. Po marginesach tłoczy się 
drobiazg wypadków. Każda gazeta 
ma specjalną, marginesową rubrykę 
„Ze świata”, Rzuca się w nią wszyst- 
ko, co... a nuż może zainteresować 
tego lub owego czytelnika. 

Dziennik jest przecie na małą ska- 
lę: encyklopedją. Wielkie gazety an- 
gielskie lub amerykańskie, mające któż 
wie ile miejsca, nie wahają się druko- 
wać.. kazań niedzielnych, wygłasza- 
nych gdzieś po zapadłych  partykula- 
rzach. Znajdzie się zawsze jakiś czy- 
telnik, którego to właśnie specjalnie 
zainteresuje. On nie szuka w gazecie 
„polityki“. Może dla niego nie istnieć. 
A jest i taki „czytelnik”, który bie- 
rze gazetę do ręki, nawet ją kupuje 
jedynie .d'a — kursów giełdowych. 
Jeszcze inny interesuje się (nie żadna 
bajka!) podawanemi (zdawałoby się: 
licho wie poco?) w gazecie: wscho: 
dem i zachodem słońca! Gdy raz 
„referent* tego „działu* w „Kurjerze 
Warszawskim”... zdrzemnął sią i przez 
rzy czy cztery dni słońce (w „Kurje- 
rze") zachodziło o jednej i tej samej 
godzinie i minucie — zjawił się (jak 
dziś pamiętam) w redakcji jakiś zacny 
emeryt-sangwinik i zwymyślał co się 
zmieści! Dla niego rubryka wschodu 
i zachodu słońica była w „Kurjerze“ 
najważniejszą. 

Lecz to bynajmniej nie obala re- 
guły, że „wielkie sprawy” polityczne, 
socjalne, ekonomiczne rozpierają się 
w gazecie--słusznie i sprawiedliwie! — 
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na honorowych, naczelnych miejscach, nizmy, kubizmy, pointillizmy, futu- 
a niejako już prawie na marginesie, ryzmy... Z innemi my «dziś kumamy 
w rubryce „Ze Świata”... się nazwiskami: Cėzanne, Gauguin, 

Ot, np. znalazłem temi dniami w Hodler, Kandinsky, Picasso, Munch... 
którejś gazecie tam właśnie, w mar- Oskar Kokoschka... zwłaszcza ten 
ginesowej rubryce „Ze Świata" wia- ostatni, o którym się pisze, że stwo- 
domość o zgonie Stucka. rzył dzieła malarskie streszczające w 

Nie uderzy to nazwisko dziś niko- sobie całą epokę a na którego obra- 
go—jak maczugą w łeb. Kimże bo zach „naiwne” pojmowanie przestrze- 
był Franz von Stuck? Był tylko jed- ni, dalekie od szkolnych przepisów 
nym z najsławniejszych malarzy Świa- perspektywy... 
ta... ale przed wojną. To jakby tysiąc Dość. Wycofajmy się co rychlej z 
lat temu. marginesu życia. : 

Po Lenbachu odziedziczył jakby Co nam, dzisiejszym ludziom p o- 
reprezentację malarstwa nietylko mo- wojennym do tego syna bawar- 
nachijskiego lecz niemieckiego wogóle skiego chłopa, co jako Akade- 
—nazewnątrz, wobec zagranicy. Wy- mie-professor Geheimrat 
starczał po temu  wszechświatowy Franz Ritter von Stuck 
rozgłos jego „Grzechu*— owej demo- leży na marach w przepysznym salo- 
nicznej i perwersyjnej kobiety owinię- nie słynnej swojej monachijskiej willi, 
tej żmiją. Uchodził też Stuck za co ją zwiedzano, jako osobliwość 
mistrza nad mistczami w malowaniu zbytku i wykwintu... Co nam do 
t. zw. aktów. niego! 

Sporo w nim było Bócklinowskiej Requiescat in pace. 
manjery; nazywano go nawet tu i ® 
ówdzie epigonem Bócklina. Lecz sła- 
wy zażywał wielkiej... Rzeźbił też. Je- Oto biuro statystyczne wiedeńskie- 
go „Amazonka”, jego „Atleta* (w go magistratu podaje w gazetach do 
bronzie) są klejnotami... Olbrzymi wiadomości publicznej, że wśród lud- 
obraz „Wojna* (z monachijskiej Ga- ności miasta Wiednia wynoszącej w 
lerji Państwowej) podobno, malowany chwili obecnej 1.857.000 „dusz“ obo- 
złemi farbami uległ do pewnego'stop- jej płci znajduje się 857.478 indywi- 
nia losowi „Makartowskiego „Wjazdu duów płci męskiej a zaś kobiet— 
Karola V-go do Antwerpji'* (z galerji 999.922. Katastrofa! | nie jest „odo- 
w Hamburgu). Rysownikiem był Stuck sobnioną* ta katastrofalna przewaga 
prześwietnym; jego studja kredkowe, liczebna kobiet nad mężczyznami. 
bogato ornamentowane, ;są dziełem Powszechna to katastrofa, Dlatego 
wielkiego malarskiego temperamentu taka moc kobiet próbuje... przepły- 
— ! talentu. Monachijską „„Secesję** wać kanał La Manche. Jest to naj- 
Stuck stworzył; jego pierwsze obrazy modniejszy dziś sposób „odebrania 
jakąż wywołały sensację! ;Te jego fa- sobie życia" — połączony w równej 
uny i satyry .przekomarzające się z mierze ze sportem jak z reklamą w 
pełnemi sui generis czaru kobie- prasie. | 
tami! A ów jego młodzieniec skrzyd- A gdyśmy już wdepnęli w cyfry, 
laty oparty na mieczu, na straży u bram niech „osoby interesowane" pocieszę 
Raju! wiadomością, że dzięki zwolnieniu 

Wszystko to zapomniane—zepch- Funduszu Nagrody Nobla od podat- 
nięte.. na margines — współczes- ku przez rząd szwedzki każdy z  te- 
nego życia. gorocznych laureatów otrzyma 156.938 

Nikt już dziś kobiety nie nazywa koron szwedzkich, przeszło trzysta 
ze starošwiecka „žmiją“; dla nikogo tysięcy niemieckich marek w złocie. 
nie jest już ona, A la Przybyszewski, A w ostatnim zeszycie „Nouvelles 
wampirem, fatalnością, źródłem wszel- Litteraires" opowiada pisarz francuski 
kiego zła. To też i Stucka „Die Siin- p. Oudard —w wywiadzie obszernym— 
de“ nie wisi już nad żadną kanapą o wrażeniach swoich z pobytu w Pol- 
w modnym salonie. Był czas gdy sce. Był i w Wilnie. 
Stuck do modernistów należał. Prze- -— Wilno— powiada p. Oudard — 
ścignęły go pleineryzmy, impresjo- leży na końcu Świata. Żyje tam dwie- 

ądajcie wszędzie PIWA 

wow” SZOPEN” . 

eń meljorncyjny 
7. września r. b. 

odbędzie się nie w Teatrze Letnim, jak było pierwotnie zapo- 

wiedziane, lecz 

w sali Śniadeckich U. S. B. 
Początek o godz. 13-ej. Porządek dzienny podany jest w tekście. 

    

VTAT TATW WATT TWA PTA PARAPET TNT 

LEKCJE MUZYKI  . 
: fortepian i teorja 

udziela ffichał Jdzefowicz prof. Konserwatorjum, 
Informacje od 11-ej—1-ej i od 4—5 pp. 
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Zawiadamia: 

Motorki „MOCARZ-URSUS* 
Pozatem wyroby wielu innych 

że na wystawie Rolniczo-Przemysłowej od dnia 6- 
młeczarnia o napędzie elektrycznym, która 

południowych i wieczorowych. 

KUP 
w V klasie 

” "2 w 

cena całego losu 

  

F. WE || 

| į 
® | STAI NE STETTEEKITTUE SIS 

w WILNIE, ul. Zawalna Nr. 9 
maszyn i narzędzi rolniczych 

2 Fabryk: 
UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie. 
ZJEDNOCZENIE. (Moritz, Zawadzki, Sierpczanka) — kieraty, mło- 

carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie. 
WOLSKI — walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty. 
SUCHENI — pługi. 
ALFA LAVAL — wirówki i instalacje mleczarń. 
WERMKE, GERD-EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe. 

krajowe itraktory oraz motory „Deeringa”. 
fabryk krajowych i zagranicznych. 

Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie 
Oddział w Wilnie, ul. Końska 12, tel. 491 : 

będzie 

Wszelkich objaśnień w sprawach mleczarskich udzielać będą P. P. 
E Polskich Spółdzielni Rolniczych i Związku Spółdzielni Polskich. 

D is ii akit odda k Aki pd dt Ja i 
ście tysięcy mieszkańców dość smut- 
nych i panuje tam atmosfera z „Re- 
wizora* Gogola. 2 

Oto i wszystko, co miat o Wilnie 
i o nas do powiedzenia p. Oudard, 

O wiele ciekawsze jest to, co m6- 
wi! niedawno Balmont, znakomity 
poeta rosyjski, który, jak wiadomo, 
gościł tu u nas w Wilnie nawet przez 
dni kilka, zetknął się z różnemi  sie- 
rami tutejszego społeczeństwa a w 
Reducie miał recital poetycki, pod- 
czas którego  przyjmowaliśmy go 
wręcz owacyjnie. 

Balmont ma swój emigrancki pi e d 
A ter re we Francji, w małej mieści- 
nie Capbreton na północ od Bayonny, 
prawie nad samem wybrzeżem zatoki 
Biskajskiej lub Gaskońskiej — wśród 
„land“ lecz w miejscowości nader 
malowniczej. Mieszka tam na skraju 
lasu, w willi „Little Cottage", z ro- 
dziną swoją stale, czyniąc od czasu 
do cząsu podróżowe wycieczki — do 
różnych krajów Europy. 

Niedawno odwiedził Balmonta w 
Capbreton literat i publicysta rosyjski, 
który w ryskiem „Siewodnia“ obszer- 
ny zamieścił temi dniami wyciąg z 
rozmów swych z poetą. 

Między innemi poruszono któregoś 
dnia „kwestję litewską". 

— Największa moja pasja w chwili 
obecnej — rzekł Balmont—to Litwa. 
Co za język mają Litwini! Nadzwy- 
czajny i przepiękny. Najstarszy ze 
wszystkich europejskich i najpiękniej- 
szy. Pieśni ludowe litewskie są za- 
chwycające. Tyle w nich artyzmu, sub- 
telnošci i bystrości myśli. Niema im 
równych w Europie. 

Trzeba wiedzieć, że Balmont jest 
zawołanym lingwistą a zarazem poli- 
glotą, jakich mało. Włada doskonale 
językiem polskim, zna język czeski, a 
ostatniemi czasy zaczął już czytać w 
oryginale pieśni ludowe serbskie... i 
litewskie. , 

Balmont zachwyca się narodem 
litewskim, zaletami jego umysłowości 
i ducha. 

— język litewski — mówił — to 
klucz dla zgłębienia takich języków 
jak łaciński, grecki, rosyjski... a i 
wielu innych jeszcze. Naród, posiada- 
jący taki język, powinien [być powa- 
żany przez narody, którym on daje 
swój polężny język jako klucz dla 

  

gruntownego poznania ich własnej 
mowy. Żadna „polityka“ nie skasuje 
Litwy („zatuszewat“ Litwu“). Byloby 
to zresztą rzeczą równie niesprawied- 
liwą jak nie do wykonania. Rosja... i 
Litwa, to gęsta puszcza. A puszcza 
(„dremuczyj les“) nie umiera. 

Poeta i belletrysta litewski, L. Gi- 
ra, obecnie przebywający w Kownie 
(znało go z nas wielu gdy mieszkał 
stale w Wilnie przed wojną) otrzy- 
mał temi czasy list od Balmonta też 
poruszający „kwestję litewską". Moc- 
no podkreślając swoje |sympatje dla 
Polski, potępia poeta czyn  Żeligow- 
skiego. Wilno — zdaniem Balmonta: —- 
powinno należeć do Litwy. Oddanie 
Wilna Litwie ma, w wyobrażni Bal- 
monta, nastąpić w drodze „brater- 
skiego porozumienia". 

„List poety ogłosił  skwapliwie 
dziennik kowieński „Lietuvos Aidas*. 

* 

Umarł senior angielskich M. P. 
(Member of Parlament) sir James 
Agg-Gardener — w 82 roku życia. 
Sąsiadem jego w Izbie Gmin był je- 
szcze Disralli. 

* Od niepamiętnych lat czuwał nad... 
kuchnią Izby Poselskiej. Nie zaznał 
nigdy najmniejszego sprzeciwu. Jego 
zarządzenia, jego niezliczone „menu 
była to dla. lzby Poselskiej istna ku- 
linarna magna charta. W: jego 
resorcie nie było nigdy obstrukcji, 
Był to idealny szef kulinarny. Padł 
na posterunku. Przybył do Carlton- 
Klubu zamówić i zaaranżować wielki 
obiad parlamentarny. Siadł na kana- 
pie, chciał ostatnie wydać zarządzenie 
— i w tym momencie skonał. Ane- 
wryzm to serca był. Bankiet spożyto 
ja stypę — po najlepszym z kole- 
gów. 

Sir James Agg-Gardener, w ciągu 
swego 54 letniego posłowania dwa 
razy tylko głos zabierał — nie nadu- 
żywając słowa! Jako „mówca”* miał 
w angielskiej Izbie Gmin jednego 
tylko poprzednika. Był nim sir Isaak 
Newton. Raz jeden tylko podniósł się 
aby przemówić. I wśród ogólnego 
oczekiwania i napięcia -— zażądał 
wstawienia szyby tuż za jego fotelem, 
bo przeciągu nie znosi. Jednogłośnie 
wniosek przyjęto. 

Poważanemu i kochanemu koledze 

1) Polskiej Loterjl Państoooej 
co drugi los wygrywa. 

od 6 września do 13 października, 

Główna wygrana 
400.000 zi. 

Сеп а 118 131 — 

Pozostała niewielka ilość losów w szczęśliwej kolekturze 

К. Gorzuchowskiego 
Wilno, Zamkowa Nr. 9. 

Ma wysyłamy pocztą konto czekowe P.K.O. Nr. 80365. 

EPETEZA CIE GRECY: |GB KORPEB SW RERUM WSSE (GTI CZWKCZJ CZD SREWTW OFU CZERWO BOO TREE 

Przy Humanisf. Koed. 

z pełnemi prawami gimnazjów państw. 
ul. Dąbrowskiego 5 w Wilnie. 

Organizuje się SPECJALNA Kb. VII d 
* Zapisy w kancelarji o g. 8 — 1 
žus J 

GRADE GER CHANUKA CEO GACETUI GM WZI CZYT TRZ WOZERAB BRA WREI GEE GIDAS EUB NERO 

_.._ Sfała wysfawa na placu 
Wileńskiego Syndykatu Rolniczego 

go do 9-go włącznie będzie audroniocojii 
czynn 

  

LOS 
Ciągnienie 

50 zł. 
— 10 zł. 
— 200 zł. 
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GIMNAZJUM A 
LERA | 

la ERSTERNÓW 
WIRSDERCZICECO" ZNICZ OEYOWRYJBAO NEWARK 

“E 

a w godzinach rannych, 

Instruktorowie Związku Rewizyj- 

nie przerywano nigdy. Chyba tylko 
okrzykami zachwytu gdy na jego 
skinienie pojawiały się na stole naj- 
przedniejsze nowalijki ĘGsezonowe i 
smakołyki godne Lukullusa. Trwał 

niezłomnie przy fundamentalnej zasa- 
dzie polltycznej: „Gdzie kucharek 
Sześć, tamm niema co jeść” oraz „Nie 
je się tak na gorąco jak się po- 
daje". Nie czuł potrzeby zmieniać 
tych zasad — w ciągu 54 lat swej 
parlamentarnej karjery. 

* 

Pod koniec sierpnia była wielka 
sala koncertowa Kasyna w Ostendzie 
widownią wcale niezwykłego skan- 
dalu. 

Śpiewał Szalapin. Najwytworniej- 
sza publiczność przepełniała salę po 
brzegi. Obecny był sam prezes trady 
ministrów Jaspar; przybył z córką 
minister Huysmans, były socjalisty- 
czny minister oświecenia. Wchodzącą 
na salę księżniczkę Klementynę powi- 
tała orkiestra hymnem narodowym 
belgijskim. Minister Huysmans ni 
podniósł się tak szybko aby to nie 
zwróciło uwagi. W każdym razie 
wstał. Nie przeszkodziło to jego są- 
siadowi w kresłach uczynić głośno 
uwagę bardzo dla ministra obraźliwś. 
Jakby zapałkę rzucił w beczkę prochu. 
Powstał nieopisany hałas. Muzyka 
zaczęła grać jakąś uwerturę. Nie do- 
puszczono. Domagano się „Braban- 
conny“. Ukazał się na estradzie Sza- 
lapin. Hałas nie ustawał. Przy pierw- 
szych taktach hymnu zaczęto socjali- 
stycznego ministra lżyć najnieprzy- 
stojniejszemi wyrazami. Wołano: „Do 
Moskwyl... Do Berlinal“ Obecny “na 
sali burmistrz posłał po policję. Min. 
Huysmans nie czekając na nią, chciał 
salę opuścić. Gdy w towarzystwie 
paru panów i córki skierował się ku 

wyjściu przeciskając się przez tłum, 
nasiadło się na niego kilku panów, 
elegancko ubranych, i dopuściło się 
— jak wyraża się korespondent wie- 
deńskiej „Neue Freie Presse" 
ciężkich ekscesów KAusschreitungen). 
Jedną z pan towarzyszących mini- 
strowi spoliczkowano a córkę mini- 
stra uderzono „nogą od krzesła”, Z 
trudem udało się policjantom upro- 
wadzić ministra na ulicę i do auta.   
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MARSZAŁEK DASZYNSKI I WICE - 
MINISTER JAROSZYŃSKI NA TAR- 

GACH. 
W dniu wczorajszym zwiedzili Tar- 

gi i Wystawę Regjonalną, przybyli z 
Warszawy, Marszałek Daszyński i wi- 
ce minister Jaroszyński oprowadzani 
przez przedstawicieli 
urzędów reprezentowanych na Wysta- 
wie. 

' Jak się dowiadujemy Wystawa Re- 

` 

gjonalna wywarła na p. Marszałku Da- 
szyńskim i p. ministrze Jaroszyńskim 
bardzo dodatnie wrażenie. 

W dniu dzisiejszym p. Marszełek 
Daszyński udaje się w towarzystwie 
starosty pow. Wileńsko - Trockiego p. 
L. Witkowskiego do Trok. 

BAL ROLNIKÓW. 
Z okazji Wystawy Rolniczej, a ra- 

czej związanego z nią zjazdu rolników 
w dniu 8 bm. odbędzie się w salach 
pałacu reprezentacyjnego wielki bal 
rolników, protektorat nad którym ob- 
jął łaskawie p. Wojewoda Władysław 
Raczkiewicz, obowiązki zaś gospodyń 
i gospodarzy łaskawie przyjąć raczyli: 

PP.: Beczkowiczowa Zygmuntowa, Bo- 
rowska Józefowa, Bortkiewiczowa Zygmun- 
towa, Czerniewska Janowa, Gieczewiczowa 
Hipolitowa, Kamińska Władysławowa, — Ко- 
gnowicka Stanisławowa, Łastowska Wacła- 
wowa, Łączyńska Stanisławowa, Maculewi- 
<zowa Ludwikowa, Makowska Czesławowa, 
Malska Władysławowa, Szaniawska Wacła- 
wowa, Szemiothowa Edwardowa, Szwykow- 
ska Ludwikowa, Śliźniowa Janowa, Świąte- 
cka Kazimierzowa,  Raczkiewiczowa Wła- 
dysławowa,  Ruszczycowa  Zygmuntowa, 
Wańkowiczowa Stanisławowa, Wankowiczo 
wa Stanisławowa, Zawadzka Feliksowa. 

PP.: Beczkowicz Zygmunt, Bokun Ed- 
ward, Borowski Józef, Bortkiewicz Stani- 

sław, Czerniewski Jan, Gieczewicz Hipolit, 
jeleński Olgierd, Kamiński Władysław, Ko- 
gnowicki Stanisław, Kwinto Witold, Łastow- 
ski Wacław, Ławrynowicz Stanisław, Macu- 
lewicz Ludwik, Makowski Czesław 

Malski Władysław, Rdułto- 
wski Konstanty, Strumiłło Justyn, -Szalewicz 
Tomasz, Szaniawski Wacław, Szemioth Ed- 
ward, Szwykowski Ludwik, Ślizień Jan, Świą 
tecki Kazimierz, Taurogiński Edward, Trze- 
ciak Józef, Wagner Karol, Wańkowicz Hen- 

ryk, ańkowicz Stanisław, Wańkowiez Sta- 
sław, Zawadzki Feliks. at 

Bal wzbudził wielkie zainteresowa 
mie i niezawodnie sala pałacu repre- 
zentacyjnego zapełni się po brzegi. 
WŁADZE PAŃSTWOWEGO BANKU ROL 

NEGO W WILNIE. 
W sobotę, dnia 8 września r. b. w cełu 

zwiedzenia Targów Północnych przybywają 
do Wilna — p. Seweryn Ludkiewicz, Prezes 
Państwowego Banku Rolnego i p. Wacław 
Staniszewski, Naczelny Dyrektor. 

DZIŚ OTWARCIE WYSTAWY HODO gate pokłady kredy odpowiedniej. 

SŁ O 

dowy, z. istniejących w kraju i zagranicą 
pokładów, daje się przerobić na użyteczną 
odżywkę. 

ako wieloletni praktyk w tej dziedzinie, 
po A poszukiwaniach, odnalazłem przy 
stacji Roś, pow. Wołkowyskiego na obsza- 
rach ordynata Adama hr. Branickiego, bo- 

WLANEJ. Produkcja odbywa się pod ścisłym do- 
z Eo zorem i kierownictwem osobistym, nieszczę- 

O godzinie 10 „rano odbędzie się U- dzącego swej wiedzy, prof. Jana Marszał- 
roczyste otwarcie Wystawy Hodowla- kowicza, co daje kompletną gwarancję, że 
nej przy Pierwszych Targach Północ- p i Pakt: JA wzUd: 

- 2 SiE i skonałym w. swych skutkach artyku- 
nych žorganizoWancj NIC YMY ista łem odżywczym dla zwierząt i ptactwa. 
raniem organizacyj rolniczych oraz po- 

poszczególnych szczególnych osób. Uroczystość otwar  SUNKUNKENININWWWAWENWANI YZ 

Sowiecka straż pograniczna obrabowała i po- 
- strzeliła obywafela polskiego. 

cie dokona p. Wojewoda Władysław 
Raczkiewicz, którego poparciu wiele 
zawdzięcza Wystawa. 

Wystawa budzi ogromne zaintere- : sd 
sowanie, to tež w dniu  wczorajszym Na pograniczu polsko-sowieckiem 
zwiedzający Targi próbowali przenik- W rejonie Horodców, żołnierze sowie- 

nąć na teren Wystawy na co nie zez- Skiej straży pogranicznej w sposób 
walano z racji niewykończenia robót. brutalny napadli na powracającego z 

Od samego rana panował tu gorącz Rosji Sowieckiej do Polski obywatela 
kowy ruch. Przyprowadzano bydło, ko Polskiego rodem z Łunińca niejakie 
nie, zwożono nierogaciznę i drób. go p. Władysława Osowicza. 

Ostatni, powracając legalnie z Ro- 
KOMISJE KWALIFIKACYJNE ROZPOCZĘ sji, gdzie bawił kilka dni w sprawach 

ŁY PRACE. handlowych, udał się do komendanta 
W przeciągu całego wczorajszego dnia tankias > i + 2 

czynne były wszystkie (a jest ich siedemna- I r Pane (8 > 
ście) komisje kwalifikacyjne badając ekspo- „O cach z prośbą © odprowadzenie 
naty poszczególnych wystawców celem wy- 
dania o nich sądu. Wyniki ekspertyzy będą 
już dziś wiadome, gdyż ostateczna decyzja 
w sprawie ich miała zapaść na posiedzeniu 
Komitetu Wykonawczego, który obradował 
EN: wieczorem. , 

owiadujemy się, że w skład sądu, kto czų polsko-litewskiem w rejonie No- 
rego zadaniem będzie decydowanie w kwe- @ 2 2 Е 
stjach spornych weszli jako  pełnomocnicy wych-Trok żołnierze polskiej straży 
Komitetu Wykonawczego: Dyrektor Korolec, granicznej zauważyli bandę przemyt- 
jako przewodniczący oraz pp. Ruszczyc i ra ników w czasie, gdy przekraczali nie- 
dny Lejzor Kruk. Ustalone zostały też nastę- legalnie granicę z Litwy do Polski, 
pujce typy nagród dla wystawców: wielki 3 , 
medał złoty, metal złoty, wielki medal srebr- Na okrzyk żołnierzy „stój  prze- 
ny, medal srebrny, medał bronzowy, list po- mytnjcy zaczęli uciekać z powrotem 
chwalny i dyplom uznania. | na stronę litewską. W czasie pogo- 

W dniu wczorajszym na pograni- 

  

BOGACTWA NATURALNE ZIEM WSCHOD 
NICH NA TARGACH. 

Na obecnie trwających w Wilnie Tar- 
gach - Wystawach zwrócił naszą uwagę 
znajdujący się w pawilonie głównym skram- 
ny kiosk udekorowany beczkami i odłam- 
kami kredy, nad którym czytamy napis: | 
„Rugijskie kopalnie kredowe w Rosi pew. CZWARTEK 

  

Wołkowyskiego”. : 
2асіе)!,‹ашіепі‚ jakie mogą mieč pozytyw- Dziś Wschóć si. 4 m. 56 

ne znaczenie eksponaty o tak nikłym i pro- ! Zacharjasza Zach. sł. © 18 m. 23 
zaicznym wyglądzie zewnętrznym, nawiązu- ;  . tr Pe: Tau 
jemy rozmowę Z.dyrektorem i współwłaści- ; Akastas R 
cielem wymienionych kopalni, p. Adamem | 
Kiejdanem, który uprzejmie 
szczegółowych informacyj. 

‚ —- Та шерогогпа bryla kredy — wska- Zakładu Meteorologji U. 5. В. 
zując na stół, mówi nasz rozmówca — jest 5 Ž 
produktem naszej kresowej ziemi wołkowy- z dnia — 5-FX 1028 r. 
skiej i stanowi niezastąpiony i nieodzowny. _. . : 

i Ciśnienie | 

  

udziela nam ‚ 
postrzeżesia meteorologiczne 

środek odżywczy dla koni, bydła, trzody A 166 
wszelkiego ptactwa RA Średnie w m. | 

— Kreda ta odpowiednio spreparowana i 
zastosowana jako domieszka do jadła, pod- femperatura J + 16: 
nosi niepomiernie gatunek, wytrzymałość i %rednia | 

szanowany ziemianin i hodowca oraz cały 
szereg działaczy i finansistów odnieśli się do 
Sprawy z całem zrozumieniem jej doniosło- 
ści dla kraju i okazali jaknajdalej idącą po- 
moc tak moralną jak i materjalną. 

świetnie, a niebawem przekształcone będzie 

Banda przemytników chciała przekroczyć grani- 
cę z bifwy do Polski. 

  

KRONIKA _ 
* tycznego im. Marji Teresy Ledóchowskiej, 

wo 

Ordynat Ad. hr. Branicki, powszechnie 

    

Dzięki temu przedsiębiorstwo rozwija się 

na spółkę akcyjną i rozszerzy swą działal- 
ność na całe państwo, zaopatrując je w tani 
a niezbędny karm dla zwierząt i ptactwa. 

Wyrażając podziękowanie za udzielone 
iniromacje, pożegnaliśmy p. dyr. Kiejdana, 
życząc mu dalszej owocnej pracy. W.K. 

  Dominik 
go przez pas graniczny do. polskiego 
posterunku. 

Po pozornie przychylnej zgodzie 
tegoż komendanta, wyznaczeni do 
towarzystwa żołnierze sowieccy na- 
padli znienacka na Osowicza i po 
uprzedniem Obrabowaniu go z całej 
gotówki zadali mu kilka 'ran postrza- 
łowych. 

Nieszczęśliwym zajęły polskie wła- 
dze graniczne. 

ni zatrzymano jednego z przemytni- я, 
ków niejakiego Klajdzewicza, stałego 
mieszkańca Litwy. 

Zatrzymanego, przy którym zna- 
leziono 24 mtr. sukna zagranicznego, 
przekazano do ;dyspozycii starostwa 
pow. Wileńsko-Trockiego. 

Pozostali przemytnicy. ulotnili się Eksportacja zwłok z domu żałoby, 
'z powrotem na stronę litewską. LAS 3380 RA ŚP ZICY na 

4 

Dlaczego Chevrolet jest najpopularniej- 
-_ stym samochodem w Polsce. 
Tak jak wśród tworów Natury, tak i 

wśród tworów Człowieka zdolność do przy 
stosowania się do warunków decyduje o 
egzystencji. jeżeli np. wóz o drewnianych 
osiach, o kołach bez obręczy żelaznych u- 
stąpił miejsca wozowi z osiami żelaznemi i 
okutemi kołami, to stało się to jedynie dla- 
tego, że ostatni okazał się odpowiedniej- 
szym środkiem komunikacyjnym od pierw- 
szego. To, że później najlepsze wozy konne 
ustąpiły miejsca samochodom, to również 
stało się tak dlatego, że samochód okazał 
się lepszym środkiem komunikacyjnym pod 
„względem nośności i szybkości, aniżeli naj- 
lepszy. wehikuł konny. 

Emulacja, jaka w następstwie zaczęła 
się odbywać wśród samochodów najróżno- 

nika St. Milkowskiego. Zelatora Dožywotnie 
go Sodalicji. Wieczorem o g. 18.30 odbędzie 
"się przedstawienie amatorskie, zostanie o- 
degrana sztuka religijna w 3 aktach p. ty- 
tułem „Maina* przez członków Koła Drama- 

przy Sodalicji Klawerjańskiej, w sali para- 
fji św. Jana. A 

Karty wstępu na wieczór misyjny i prze 
dstawienie amatorskie można otrzymać w. 
IA WC, ul. Zamkowa 19 w godz. 
10 - 17 co dziensiłą, й 

„ — Qd Redakcji. Numer „Słowa* poświę- 
cony Wystawie Hodowlanej ukaże się jutro 
7. b. m. 
$. TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“)), Ostat- 
nie przedstawienie komedji „Prawo pocałun 
ku*, Dziś po raz ostatni komedja „Prawo po- 

  

długoletni pracownik Wileńskiego Banku Ziemskiego 
po długich i cięzkich cierpieniach zmarł dnia 5 września 1928 r. 

w wieku lat 66. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Ludwisarskiej 1 do 
Kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się dnia 7 września w piątek o 
godzinie 9 m. 30, poczem nastąpi pogrzeb 

O czem zawiadamia 
Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego. 
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CYWIiNsKi 

       

      

P. 

Dominik CYWIŃSKI 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 

dnia 5 września 1928 roku w wieku lat 66. 
Ludwisarska 1 odbędzie się dnia 
cmentarzu Ressa, poczem na- 

20 czem zawiadamia pogrążone w głębokim smutku 
RODZEŃSTWO. 

    

(Proving Ground) obszaru * 1.125 akrów, 
na którym przeprowadzone są wszelkiego 
rodzaju drogi od najgorszych do  najlep- 
szych. Samochód, który zda ten niezwykie 
trudny egzamin, bo musi przezjść 136 najróż 
norodniejszych prób, bezwzględnie daje 
gwarancję, iż właściciela swego nie zawie- 
dzie nawet w najtrudniejszych warunkach. 
Chevrolet egzaminy te zdaję z powodze- 
niem. 

Jeżeli teraz uprzytomnimy sobie, że ce- 
chy Chevroletów dzięki masowej produkcji 
i naukowej organizacji pracy są BREE - 
miernie niskie do wartości wozu, znajdzie- 
my odpowiedź na pytanie, dlaczego Chevro- 
let jest najpopularniejszym samochodem w 
Polsce? 

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy ro- 
ku bieżącego zarejestrowano w Warszawie 
Chevroletów 136 z pośród 63 najróżnorod- 
niejszych marek samochodowych , na ogól- 
ną liczbę 534. Pobyt w Wilnie naczelnych władz Pań- Wydajność całego inwentarza żywego w go- całunku* („Embrassez moi*). 

stwowego Banku Rolnego potrwa dwa dni. 
W piątek, dnia 7 września r. b. w. celu 

« zwiedzenia Targów Północnych przybywają 

у 

„1 S, 

ostatecznej nędzy. Wyemigrowały te- chotniczej w marynarce wojennej mogą się ... 

r 

» 

do Wilna — p. Józef Borowski, zastępca 
Z Dyrektora Państwowego Ban- 

ku Rolnego i p. Stanisław Rachwał, Dyrek- 
tor tegoż Banku. Н REŻ 

WOJSKO I MŁODZIEŻ SZKOLNA ZWIE- 
DZAJĄ TARGI. 

Poczynając od 3-go b.m. w związku z 
powrotem z wakacyj młodzieży szkolnej 
wzrosła znacznie frekwencja zwiedzających 
Targi i Wystawy. Młodzież masowo zwiedza 
Targi to też w dniu wczorajszym już o g. 
4 po poł. a więc przed zapowiedzianemi wi- 
dowiskami świetlnemi zarejestrowano ponad 
sześć tysięcy zwiedzających. 

W dniu 8 b. m. od samego rana zwiedzi 
wystawę sześć tysięcy żołnierzy 29 dyw. 
piechoty z podoficerami i oficerami. Oficero- 
wie i podoficerowie na wniosek dowództ- 
wa zakupią normalne bilety, żołnierze zaś 
korzystać będą z bezpłatnego wejścia. 

Scena—prawie nieprawdopodobna. 
A przynajmniej niesłychana! Nie mo- 
żna też sobie wyobrazić aby mini- 
Ster, choćby niewiedzieć jakie prze- 
konania żywił w duszy...  ostentacyj- 
nie zdecydował się nie wstać gdy gra- 
ją hymn państwowy. A potem ta... 
„noga od krzesła"*! Więc aż do tego 
doszło, że—krzesła łamano? Nie 
„przysłowiowe" lecz in natura! 

Coś w tem musiało być, o czem 
wzmianki w telegramach nadaremnie 
by się szukało. | 

Trzebaż jednak, że podczas owego 
skandalu był w sali koncertowej, ba- 
wiący akurat w Ostendzie p. S. Hirsz- 
horn, znany żydowski polityk war- 
szawski, stały w dziale politycznym 
współpracownik „Naszego Przeglądu". 
Oczywiście, nie omieszkał w kore- 
spondencji z Ostendy „ošwietlič“ tak 
niepowszedni ewenement. P. Hirsz- 
horn też zapewnia, že „poszkodowa- 
ny” nie miał bynajmniej zamiaru urzą- 
dzać antypaństwową demonstrację 
lecz że był właśnie zajęty uważnem 
odczytywaniem przekładu piosenek 
rosyjskich (które miał śpiewać Szala- 
pin) pragnąc wytłumaczyć swej córce 
czy Są zgodne z oryginałem". 

Dowiadujemy się pośrednio z tych 
paru wierszy druku, że były minister 
Huysmans zna—i to dobrze —. język 
rosyjski, a na innem miejscu kore- 

spondencji p. Hirszhorna, że pannie 
Huysmansównie na imię... Sara, 

Czy nie mieliśmy racji podejrze- 
wać, że w tym całym ostendzkim in- 
cydencie musiało być coś, co w tele- 
ramach nie stało? 

&* 

Opera „Turandot“ Pucciniego ma 
byč niestychanym — plagjatem. Oto, 
<o jeszcze znajduję па marginesie... 

ważnych i doniosłych spraw tego 

„ jak sprawdzić, 

spodarstwie wiejskiem. 
Światowi uczeni już dawno doszli do 

przekonania, że dla organizmów zwierzęcych 

Opad za do- | 1 
bę w mm. | 

niezbędne są obok pokarmów treściwych i Wiatr | > ŻAK 
karm w postaci wapna i fosforu, czyli sub- + Południowo-zachodai 
stancje mineralne bez których chów i hodow Orzewažający | : 
ła odbywać się nie moga: i > я z 2a 

Na ten temat Map RATĆ wiele poważnych * Uw a'g i: pochmurno, mgła. 5-1 
dzieł, a między innemi w prawie tej zabie- Minimum za dobę —2C. | 
rali głos specjaliści tej miary co prof. Nils Maximum na dobę 189С. + + я 
Handsson, kierownik działu zwierząt domo- Teadencja barometryczna: bez Zmiaa, 
wych centralnego instytutu rolniczego w ® a У Gg 
Szwecji oraz prof. U.S.B. w Wilnie, kierow- : 

mik zakładu żywienia zwierząt domowych Z. JSKA- 
p. Jan Marszałkowicz, udowadniając na za- — (v) Przyrządy przeci cze dla 
sadzie praktycznych i naukowych danych, miejskiej szk: Lo Kufatorjum 
potrzebę dodawania do paszy wapnia w po- szkolne okręgu wileńskiego zakupiło w tych 
staci kredy i fosforu. dniach większą ilość przyrządów pożarni- 

Do tej pory rolnicy zmuszeni byli zaopa- czych, które przeznaczone zostaną dla miej-' 
trywać się w ten niezbędny karm przypadko- skiej doświadczalnej szkoły przyrodniczej 
wo, nie wiedząc czy artykuł ten nie zawie- przy ul. M. Pohulanka. są i 
ra częšci skladowych, szkodliwych dla or- Przyrządy te przekazany zostały jedno- 
ganizmu zwierzęcia i czy nie narazi na szko- cześnie na własność Magistratu m. Wilna. 
dę hodowcę. Nie każdy bowiem produkt kre WOJSKOWA. 

— (0) Zaciąg ochotniczy do marynarki 
wojenej. Jak się dowiadujemy do służby о- 

nadal zgłaszać mężczyźni urodzeni w latach dy do Palestyny. Obecnie. przebywają SEO 
w Tel-Awiwie zarabiając na życie, | podania należy niezwłocznie wnieść do 
jako pianistki, w tamtejszem kinie. właściwych Powiatowych Komend Uzupel- 
= nie słyszały o wystawieniu w nień, w,każdym razie najpóźniej do. dnia 25 

uropie opery „Turandot*,.. Pucci. września r.b. _ I 
i i ° Warunki przyjęcia do marynarki wojen- 

ni'ego. Dopiero palestyńscy MUZYCY, nej w cHarlterze Ochottika, jako też doku- 
znające fragmenty opery sióstr Ru- menty, jakie należy dołączyć do podania, są 
bensohn, podnieśli szum i hałas, wyszczególnione w rozporządzeniu Min. Sp. 

— Ależ i “ Wojskowych z dnia 24 marca 1925 r. (Dz. ež to jest „Turandot“ rzeko- Ust. Nr. 37, poz. 252). 
mo Pucciniego! Wszelkich bliższych informacyj w _spra- 

Zdawałoby się: cóż łatwiejszego, wie zaciągu ochotniczego udzielają P.K.U. 
a a przekonać się? Cóż SZKOLNA. 

kiedy siostry Rubensohn, których los _ — Szkoła Zawodowa Dokształcająca Ro- 
nie oszczędzał, nie chcą za nic w świe- PORZE A kas aido $: 

i ё s ockie rz je С cie rozstać się z jedynym egzempla- од lat 1a ao 18 codziennie od godz. 5 - '7 rzem swojej opery. Chyba, żeby go po południu. Nauka w szkole jest bezpłatna. 
same zawiozły do Europy... na co Lekcje rozpoczynają się dnia 10 b. m. o g. 
znowuż pieniędzy nie mają. 6-ej po południu i trwają do g. 9-ej. 

Należy jeszcze mieć nadzieję, RÓŻNE. 
pieniądze się znajdą. — Maszyny do obróbki lnu patrz ogło- 
> a J o nie. Chodzi nam w szenia na stronie 4-ej. 
ej chwili o to, na co wiele już razy (0) Odez i i я Ei — yt o hodowli goiębi poczto- 
zwracaliśmy na tem miejscu przy wych na Wystawie Targów Północnych. W 
wielu sposobnościach uwagę, miano- Związku z otwarciem Wystawy Hodowla- 
wicie na niezmierną dziś Obfitość Ży- Sejm powagą, ca ym 2 Wasza, : > 2 iągiem  pošpiesznym Z 
dowskich pierwiastków narodowych i BLS dO Wilna członkowie centralne- 
rasowych na wszystkich polach pracyi go zarządu zjednoczenia hodowców gołębi 
ducha ludzkiego. Najczęściej jest to nie- Pocztowych. a ; W celu zaznajomienia szerszych mas, O 
spodzianką. Nagle i niespodziewanie doniosłem znaczeniu gołębi pocztowych przy 
wynurzy się z pod całkiem nieżydow- ewentualnym wypadku obrony Państwa, za 
skiego imienia i nazwiska - Żyd. Tak rząd ten organizuje w dniu dzisiejszym O g. 
się. tego i czeka... e pore terenie Targów Północnych Sh 10- 

O! Oto juž go mam raz jeszcze alu kina bezpłatny odczyt propagandowy. 
ZE Wobec tego też, w interesie obrony Państwa 

a marginesie prasy. wiry rozbit- Polskiego Ro, zainteresowani winni się 
w wyprawy Nobile'go był młody Zgłaszać jaknajliczniej. 

fizyk, a kóry opad że jest w in SS) Row: Las X, O którym pi , że jest wp! przyjechała na stów Targów Północ. W 
genjalną indywidualnością. Imię i na- celu zwiedzenia argów Północnych i Wy- 
o brzmią jaknajbardziej z wło- stawy Rengti ę dowi, w si R 

ska: prof, imže siejszym przybyła do Wilna wycieczka Po- 
jest? „det o Moana z laków stale SARA na Łotwie w iloś- 
Mo: wish m zmarłego nieda- cj około 50 osób. Pobyt wycieczkowiczów 
АНИ €g0 premjera Luzzati'ego. w Wilnie potrwa prawdopodobnie kilka dni. 

e am był, jak wiadomo, KOMUNIKATY 
ro owitym ydem. я — Od Zarządu Tow. Przyjaciół Nauk. 

Zupełnie jak w balladzie Heine'go. Z powodu dokonywania ogólnej restaura- 
Rycerz, z którym się donna o naj. cji gmachu, jako to: centralnego ogrzewa- 

że 

nia, instalacji elektrycznej, układania posadz 

— Występy Jadwigi Smosarskiej w Te- 
atrze Polskim. Urocza artystka Jadwiga Smo 
sarska wystąpi trzykrotnie w Wilnie na sce- 

olskiego t. j. w piątek 7 b. m. 
w sobotę 8 b. m. i niedzielę 9 b. m. w świet- 
nej komedji francuskiej „Orzeł czy reszka”. 

la. W niedzie 
ię o godz. 5-ej pp. raz jeszcze graną będzie 

; "wyborna krotochwila Hennequina 

nie Teatru 

>> Popoludniowka ni 

niak wojenny“. Ceny od 20 gr. | 
i Najbližsza LS ajbliższą 

jerą będzie komedja Molnara „Oficer 
dji* wyposażona przez autora 

raz nieszablonowemi postaciami. 
- — Reduta na Pohulance. Dziś — „Wil- 

ki w nocy“ — komedja Tadeusza Rittnera 
w» premjerowej obsadzie. 

studenta. 
„ Bilety w cenie od 50 

kasie teatru. 
WYPADKI I KRADZIEZE. 

biura 
towi 
dni'w Wilnie, dotąd  niewykryci Sprawcy 
skradli z jego pokoju w hotelu Europejskim 
teczkę, zawierającą papiery wartościowe i 
różne rzeczy na ogólną sumę 14.000 zł. 

'Powiadómiona o wypadku policja śled- 
cza; wszczęła natychmiast energiczne do- 

chodzenie. 3 
— (v) Aresztowanie złodzieja rynkowe- 

go. W dniu wczorajszym odnośne władze 
bezpieczeństwa publicznego O na 
rynku drzewnym przy ul. Zawalnej Złotni- 
ka, zamieszkałego przy ul. Antokolskiej 5 z 
workiem różnych rzeczy. ю 

Jak później ustalono, znalezione w wor- 
ku rzeczy pochodzą z kradzieży dokonanej 
przez Złotnika na tymże rynku na szkodę 
Jana Rukojcia mieszkańca wsi Bieniszki gm. 
Mejszagolskiej. 

Złodziejaszka rynkowego, który przypad- 
kowo wpadł w ręcze policji, osadzono w a- 
reszcie, znalezione zaś przy nim rzeczy zwró 
cono poszkodowanemu. 

— (v) Nieszczęśliwy wypadek przy ro- 
botach ziemnych. Onegdaj w czasie wykony 
wania robót ziemnych przy budowie boczni- 
cy kolejowej na przedmieściu Dolna, wsku- 
tek oberwania się ziemi, uległ złamaniu no- 
gi robotnik Władysław |Jelent, zamieszkały 
w Kolonii Dondorf pow. Brześć n-d Bugiem. 
Pogotowie ratunkowe przewiozło nieszczęśli 
wego do miejskiego: szpitala żydowskiego. 

— (v) Stałe kradzieże koni z pastwisk. 
W nocy z dnia 2 na 3 bm. w zaścianku Ce- 
gielnia gm. Mejszagolskiej z pastwiska miej 
scowego, dotąd niewykryci sprawcy skrad- 

klacz, należącą do mieszkańca tegoż za- 
ścianka Stanisława Urbanowicza. Wartość 
skradzionej klaczy wynosi około 500 zł. 

Podkreślić należy, iż tego rodzaju kra- 

omanowskiemu, który bawi od kilku 

ku dziennym. 

„Chrześ- 

R 
'war- 

niezmiernie 
oryginalną treścią, wielką dozą sensacji, о- 

Jutro — poraz ostatni — „Ptak* j. Sza- 
niawskiego z Juljuszem Osterwą w postaci 

gr, — 50 zł. wcześ 
- niej do nabycia w kasie wejściowej Targów 

. Północnych, a wieczorem od godz. 18.30 w 

— (v) Niezwykła kradzież wartościowej 
teczki w hotelu. Informują nas, że onegdaj 
w_godzinach popołudniowych _dyrektorowi 

arcelacyjnego w Grodnie p. Zygmun- 
dany, roadstery, touringi, kocze, ciężarówki 
oraz autobusy na 
Przed dwoma, trzema laty tryumfowały w 
Polsce inne marki samochodowe, a dziś try- 
umfują Chevrolety. I znów dzieje się 
dlatego, że Chevrolet okazał się najbardziej 
odpowiednim wozem w warunkach polskich. 
Inne samochody nie sprostały ciężkim wa- 
runkom dróg polskich i musiały ustąpić miej 
sca wozowi takiej marki, który nie obawia 

"się najbardziej trudnych warunków 
nikacyjnych. 
ry ma 
bytych kilometrów po bezdrożnych pusty- 
niach Ameryki Południowej i Afryki (obec- 
nie odbywa się ekspedycja na Chevroletach 

gorszych dróg polskich. Lecz to jeszcze nie 
wszystko. Chevrolet poza swoją niezwykłą 
wytrzymałością odznacza się jeszcze bardzo 
precyzyjnem wykonaniem, estetyką wyglą- 
du i komfortem. 

przy stosunkowo niskiej cenie, jakim 
Chevrolet, wymaga olbrzymich środków fi- 

czystszej błękitnej krwi... zapomniała, 
powiada do niej, nie mogąc dłużej 
wytrwać w Swojem incognito: 

„Ja, senoro, wasz kochanek, 
Jestem synem własnym... rabi, 
Izraela z Saragossy... 

DIE 

świata. 
Podobno jest to kubek w kubek ta 

sama opera, której partycja była wyda- 
na jeszcze w 1895 roku i z której wy- 
krojono balet „Narzeczona z Korei", 
wielokrotnie wystawianej na różnych 
Scenach. Operę napisały do spółki 
lat temu trzydzieści kilka dwie sio- 
stry, Frieda i Goldine Rubensohn, ro- 
dem z Hamburga. Były to dwie ka- 
baretowe divy, tańczące i kupletujące. 

Wojna doprowadziła je niemal do 

CZY 

kidrewnianej i malowania ścian Bibljoteka , 
Archiwum i Muzeum T-wa aż do ukończe- 

nia robót są całkowicie zamknięte. 
„— Sodalicja św. Piotra Klawera dla Mi- 

syj Afrykańskich obchodzi w dniu 9 wrześ- 
nia r. b. doroczną uroczystość św. Piotra 
Klawera Patrona i Apostoła murzynów. 

W. Wigilję uroczystości tj. w dniu 8 bm. 
o g. 17.30 odbędzie się wieczór misyjny 4- 
rozmaicony odczytem z przezroczami z ży- 
cia św. Piotra Klawera i misyj katolickich w 
Afryce, oraz deklamacje i żywe obrazy. 

W dniu 9 bm. tj. w niedziele o g. 9.30 
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. i 
wygłoszone kazanie przez Wieleb. Ks. Kano- 

e, 
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rodniejszych marek i typów, odbywała się 
również Wodę, prawa przystosowania się 
do warunków. Z chwilą gdy samochód prze 
stał być przedmiotem zbytku, a stał się ar- 
tykułem pierwszej potrzeby, emulacja ta po: 
częła dokonywać się w płaszczyźnie prakty- 
czności, chociaż strona elegancji i komfortu. 
również brana jest pod uwagę. 

I w wyścigu tym o pierwszeństwo pod 
względem wytrzymałości, praktyczności po* 
łączonej z elegancją i komfortem, jak rów- 
nież pod względem niewspółmiernie niskiej 
ceny w stosunku do wartości z pośród bli- 
sko 300 najróżnorodniejszych marek samo- 
chodowych na.całym świecie, zwyciężył 
Chevrolet. że tak jest, mówią nam o tem 
GR Ogólna światowa -produkcja samo- 
chodów wynosi ,5 miłjonów wozów, zaś о- 
gólna produkcja Chevroletów przez Gencrai 
Motors przekracza miljon wozów, czyli co 
piąty samochód na świecie — to Chevroiet. 

Niniejszem mam zaszczyt podać 
do wiadomości, że z dniem 1 wrze- 
śnia rb. w lokalu Zakłądu Fryzjer- 
i przy ulicy Mickiewicza 29 
uruchomiłem salon damski. 

Z powążaniem —0 

Fryzjer Damski NAPOLEON. 

Po wywczasach. 
Jak obwieściły ogłoszenia przed u 

dniami, powrócił do Wiina po NIŻSZYCH wy: 
wczasach letnich, spędzonych częściowo za 
granicą, częściowo zaś na „wsi wesołej, wsi 
spokojnej”, p. Nemezjusz Klemens Ogórkie- 
wicz. Odpocząwszy trochę po trudach pod- 
róży, odwiedził dnegdaj p. Nemezjusz naszą 
redakcję, prosząc o zamieszczenie- jego od- 
powiedzi na liczne listy, które w czasie swe 
go odpoczynku otrzymał 

1) Stały czytelnik „Słowa* — Wilno. Czy 
tając listy uprzejmie nadesłane przez Sz. Pa- 
na, przypomniałem sobie Anglika, lorda Ol- 
Rajta, który wybierając się na kolację do lu- 
dzi przez siebie nieszanowanych, zwykł ma- 
wiać: „fajf - o - klak*. Co po polsku zna- 
czy: „z parszywej owcy, choć siersci kłak*. 
Poruszane przez Pana sprawy są rżeczywiś- 
cie aktualne, horrendalne, są poprostu ma- 
gistrackie, ale musimy tymczasem zadowol- 
nić się zieleńcami i siedliskami i z flegmą 
AA Ol 1 Rajta powiedzieć sobie: „fajf -0- 

ak“. 
2) Artysta - Rzeźbiarz — Wilno. Wolę 

w cztery oczy z Panem, niż na ucho z pań- 
skim bratem. Czas i miejsce wyznaczę, gd 
się zorjentuję w ogólnej sytuacji pańskic! 
cnót i talentów. Peleryna i czerwony goź- 

e
s
 

Jeśli zaczniemy rozglądać się w polskim 
świecie automobilowym, to również zauwa- 
żymy przewagę Chevroletów nad wozami 
innych marek. Czy to na ulicach Warszawy, 
czy na szosach podmiejskich, czy wreszcie 
na wielkich traktach — wszędzie spotyka 
my w przeważającej liczbie Chevrolery se 

podwoziach Chevrolet. 

tak 

U aru komu- 
o i rzeczywiście, wóz, któ- 

za sobą setki tysięcy  prze- 

od Kapsztadu do Sztokholmu. Ekspedycja dzik obowiązują. Dyskrecja zapewniona, Tym 
przebyła już pomyślnie trasę Kapsztad — Czasem proszę o fotografje, 
Kair) nie potrzebuje chyba obawiać się naj- 3) Pan Karol L-ski. Wilno Ma pan rację: 

  

zdrowa zasada „nic zadarmo”, ogarnęła 
niże i wyże kulturalnej Europy. Nawet Ś0- 
krates ongiś... zresztą co tu dużo gadać — 
we środę się zgłoszę po honorarjum. 

‚ 4) Entuzjastka z prowincji. Przysyła pa- 
Zbudowanie silnego, precyżyjnego wozu ni wiersz: 

jest s 
Co istniało przed mgławicą 

nansowych i techhnicznych. Wszystkie te zarodowej cieczy 
środki posiada wielki amerykański koncern w pierwszej żądzy prarodziców 
automobilowy, General Motors, albowiem każdej bytu rzeczy i te d., 
fabryki tego olbrzymiego koncernu (70 fa- 
bryk automobilowych) 
wspaniałe laboratorja, w których cały sztab 
inżynierów i techników czuwa nietylko nad 
precyzją wykonania, lecz pracuje stale nad 
ulepszeniem konstrukcji, 
czy karoserji. Badają oni wszelkie wynalaz- 
ki z dziedziny samochodowej i dlatego w 
samochodach General 
Chevroletach, zastosowane są wszystkie naj- 
bardziej nowoczesne ulepszenia. 
każdy samochód produkcji General Motors, 2 

dzieże koni są ostatnio prawie że na porząd a więc i Chevrolet poddawany jest próbom to nie!. 

zapytując jednocześnie, gdzie ten wiersz 
był drukowany i kto jest jego autorem. O- 
tóż encyklopedja najnowsza (15 zł. X 36 
rat) „Wióry Ewersa* informuje, iż wiersz 
ten był drukowany w „Przeglądzie Artysty- 
сгпут“ 6. Ш. 27 r. Autora nie wymieniam 
ze względów zrozumiałych. A wogóle, pro- 
szę nie przysyłać listów o podobnej treści. 

5) Pani Dragomira — Narcyza SZutt By- 
walcowa (Kurjer Wileński 18. 6. 28 wiersz 
33 - 36 u dołu). O! przepraszam.. Co nie— 

wyposażone są we 

czy to silników, 

Motors, a więc i w 

Pozatem, 

na ttak zwanym terenie doświadczalnym Klemens Ogórkiewicz Nemezjusz. 
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RADJO.  EZESZSZSEZER PE Z Z KAKA DAGA я Кно- “шш" Dziśl Sensacja doby obecnej! 3 gwiazdy: Królowa piękności Paryża, zachwycająca Suzy Vernon, mistr ekra- 

€ zwartek dnia 6 września 1928 roku. ż Ważneilidji0WSZEgO MOŚEIK. ważne! saa 38. Workowe» G aaa AS E a aaa CH p Ne 
2 ‚ » 0 < . 0 ° owi zan. na ierć. Podejrzany 

13,00— _ : Transmisja z Warszawy: PAŃSTWOWY gd pora m rego jąc kabaret i palarnia Opium. Wspaniała wystawa. Mistrzowska gra. Sensacja wszystkich ekranów świata. Ostatni: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w BANK RO LNY ё Sanz Oged2 0.13% 

Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. „H ELSINGEN Kino- „Polonia“ Cate Wilno odświętuje DZIŚ triumf literatury POLSKIEJ „PRZEDPIEKLE* dramat młodych dusz i wiośnią” 

„16,30 — 16,45: Chwilka litewska i odczy- : a : Wyłączne przedstawicielstwa na Teatr „ 1 nych ciał dziewczęcych; deprawowanych w arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowawczych, osnuty 

M: prod Asian В и П-а będzie sprzedawać w dniu 9 września rb. z Polskę: A.Mickiewicza 22. Aa tle rosałośne! A OK POI W rolach gł. czarująca Eliza la Porte, zmysłowa Dagny 

,45—17,00: „Na polskim brze 8а licytacji publicznej na Wystawie Rólniczej : ы ervaes i tytani ekranów Werner Krauss i Andre Nox. Film, który był przedmiotem dyskusyj miljonów 

pogadankę morską wygłosi Wanda Nie- ACH! P 3 y ) Centralne Towarzystwo Popierania widzów! Karta z dziejów minionej przeszłości! Sadystyczne Sionas So rozpustni VELO EAS саг- 

działkowska” Dobaczewska. 
16,45 17,25: Transmisją Z Warszawy: 

Odczyt pt. „Rola lotnictwa w przyszłych 

w Wilnie następujący inwentarz żywy: 

50 maciorek rasy angielskiej w wieku 

4 5 miesięcy, wagi 50—60 kg. sztuka,       
Przemysłu Ludowego w Warszawie 

Przedstawicielstwo rejonowe 

оиии Nagroiki м_ МИ. | Miejski Kinematograf 

skiej Rosji. Ostatni seans 10.30 

Od dnia 3 do 7 wrżeśnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 1). „MIŁOŚĆ, SPORT i 
SZKOŁA* kom. w 7 akt: W roli głównei: Sally Phipps. 2) TOM i TONY ZWYCIĘŻAJĄ* dramat 

wojnach: wygłośi K. OE 8 klaczy 3-4 letnich, w tem 4 klacze Kujturalno-Oświatowyj sa 17,25—17,50: Transmisja z Warszawy: y 3- ich, w a лт w LA м 7 aktąch. W roli dłównej: Tom Mix. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. K 

„Wśród książek"— przegląd najnowszych wy rasy wschodnio-pruskiej i 4 pół-krwi arab- P T i SALA MIEJSKA czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od r. 8 m, 30 Początek kankinio 6 6-0 

dawnictw omówi prof. Hienryk Mościcki. skiej, 

Osobom fizycznym lub prawnym, pra- 

    

    | wanie.—Pomoc monterskai instru- 

         
| ul, Ostrobramska 5. niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „Dzielny wojak z Pragi". 
  

18,00 19,00: Audycja literacka „War- 2 : WIĘ, R ktorska.—Skłądy części zapasow. 

szawianka* zradjofonizowany dramat Stani- . 20 jałówek rasy holenderskiej w wieku й : vu 

sława Wyspiańskiego w wykonaniu Zespo- Od 2 do 3 lat. dh ® ‚ 5ТЕМОСВАЕЙ | 1-lub 2 pokoje Paryżani EPESEKERZZIRGWEEY. WROTE ROSEN R 

łu Dramatycznego Rozgłośni Wileńskiej. WYWAWAWE listownie najszybciej przy jntelig. rodzinie eryz3 in 

(Transmisja na wszystkie polskie stacje). 

  

  

    

wyuczamy. „Stenograf go wynajęcia. Słone- 

  

    

BINDLEUM | BYWANY krajowe i zagraniczne 

19.00-19.35: Muzyka z płyt gramofo- gnącym nabyć większą ilość inwentarza, Polski”, miesięcznik ; © z uniwersytecki 5 żę 

nowych. RY SRR może być udzielony kredyt do 6 miesięcy. й LEKARZE a i wychodzi. Instytut Ste- a aa waz GERATĖ mebłową, stołową i inną 

19,35—20,00: Pogadanka radjotechni- W sprawie kredytu należy się uprzednio po- B POSADY nograficzoy — Warsza- mierska 11 —o goletnią praktyką po- BREZENT nieprzemakalny i plandeki 
а R z, 3 5 r B B wa, Krucza 26 m, l —08 я 

> Rip, ikaty. rozumieć z Państwowym Bankiem Rolnym, BMAVTASA 4 С 2935-16 — szukuje lekcyj fran- MMBELINY do mebli i drillich do materaców 

10,00 : Komunikaty. Oddział Wilnie. W: PoRalankać23 nie > E cuskiego w średnim E NI 

SEBA 22,00: psi KSS Pó e jej s р ;е’ди.;п і.с;; As i DOKTOR Ochmistrzyni в a Odnaim zakłaczie naukowym HODNIKI kokosowe i jutowe ' 

zyki popularneį Zz terenu I-ch Targow - później, niż w pr: 1 ! CJI» Žr i in 3 w Wilnie, ul. Filarec- й „ 

nocnych pod dyr. Mikotaja. Salniskiego. „ D.ZELDOWIEZ |vykvaliikowana, po- M. Wilenkia I 6-48), pokoiki a die 13-3.  S-óLOP gromkie e 
‚О „30: Transmisį arszawy: gu WA WAŁA иа : 2 rzebna na wieś. Zgła- : > i ię PS PY on 

sygnał czasu, komunikaty, P.A-T., policyjny, SZEGRSZEG BABDBA R E is WAĄdóW szać się: Hotel Żorża ĮS PA SEA EE SSD "Pożyczki © KALOSZE, ŚNIEGÓWCE 

sportowy i inne. moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Nr 7 OO 
zrana. 

10, dom własny. 
stnieje od 1843 r. 

| niskoprocento 'e 
| załatwia szybko i 
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: ; › PRZETARG. as Rami AA Pokój _ dogodnie | poleca wyłącznie po cenach fabrycznych 

Ofiarności Sz. Czytelników polecamy Kobieta-Lekarz Z: y aki aa = > Wil. Biuro Komi- 

ji zredukowanego niższego  funkcjo- Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgo- l Zeliowiczowa wa, <b. nauczycielka jadalne, sypialne, | mi, umeblowany lubi oda Handlowe, | WILDSZTE N 

žvarjusza kolejowego, chorego na wa Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza ° szkoły ludowej i za- sałony,  gabinety,jnie -do odnajęcia. ! & ісмемсы Zd: e 

„j[. gruźlicę, obarczonego, rodziną. a piśmienny przetarg ofertowy na budowę bu- KOBIECE, WENE- wodowej poszukuje łóżka niklowane ij Montwiłłowski zaułek LL 152. _а WILNO, Rudnicka 2. Tel. 11 — 77. 

skawe ofiary przyjmuje adm,»Słowa”cź| dynków muroawnych dla posterunków Po- RYCZNE, NARZĄ- | zajęcia Biurowego | angielskie, kreden- | 19 m. 1. (Oglądać od 

licji Państwowej w Zahaciu pow. dziśnień- | DOW MOCZOÓW. względnie jako B sy, stoły,  szafy, Į godz. 4 6). 2 SWMYC A Ma dnia M0 GZYEWARICNE =". 

skiego i w Turmontach pow. brasławskiego. | od 12--2i od 4-6, czycielka Posiąda | biurka, krzesła pienięž e ulokuje- 

za rzetarg odbędzie się w dniu września 4 ul. Mickiewicza 24, + + dębowe i t. p. Do- й i > wory 
i os i a dbęd w dniu 12 wrzeš 1. Mickie 24, |Sjomóść ©”. jezyka. | 48 it p. Do-| GE 2 EE Gao | my pod solidne i 

1928 roku o godz. lO-ej w Okręgowej Dy- tel. 277. francuskiego i może godne warunki ‚ mocne  zabezpie- Ea 

SIiELDA WARSZAWSKA zekej Robot P Unit Mas PSC r Za. Nr. 152. dawač lekcje muzyki. na raty. : W Žž R E czenie 

Maia NE AOŚLW tbi. at do «Zar. Nr. 152 Ceny proszę kiero- ааы оивле оа ой Слизсетылиз жжа | Wil. Biuro Komi-| M Nie biorąc udziału w Wystawie-Targach 
5 września 1928 r. oferty winny być złożone w tymże dniu. do wać wlg adresu: No- a į sowo - Handlowe; ; ` g 

; т : K ao Pak KM NL. 92 Genie Ь Ё?ЁЁЁЁПП wo-Święciany о. @ БОКАЬЕ A Inwalida Mickieyiezs 21| g Prosimy obejrzeć wykwintne wyroby 

)ewizy i waluty: ; i 3 щ | Kościelna, Wł. Har- : а el 152. o В : 
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpła- , e wojenny, niezdolny do — S nd katu Kosz karskie o w Krak ż 

z Mamas 8 pracy, bez środków "= y g et choroby weneryczne jung. | 
  

Tranz. Sprz. Kupno cone wadjum przetargowe w wysokości syfilis i skórne. Wil- LR 

Dolary 8,88 8,90 8,86 5%, zaoferowanej sumy. s no, ul. Wileńska 3, €- INTERNAT do życia, prosi o po- 3 

selgja 124.00 124.31 123,69 „ów LLS lefon "567. Przyjm=je Pońrzebny -thłopier dla uczni, pomóc w 10“ ai, eau asa Mekie trzcinowe, rogožynowe, wiklinowe, 

Kolanėja — 35755 35845 35665  kónać objętą niniejszym przetargiem robotę 948 d0 11044 40& С, braktykę do kram naukach i opeka za-03 wą * "ZGUBY wyroby z rafji i inne przedmioty. 

Lendyn 43,26 43.37 43,16 Ogólne warunki przetargu i ślepy kosz- P ОИ © Mal Ardo Noi pewnione. Uniwersy- ` ` ; 

iwióy-TOHK 3,90 8.02 g.g8  torys otrzymać można w Okręgowej Dyrek- Dr. POP LSKI M RER r tecka 4-6 Swigto- —- оо ms EKO I TT I UEI ) : 

2" » : cii Robót Publicznych w Wilnie, pokój Nr. choroby skórne i же- 5 ое -amammmaemeć rzecka. _ о 1066 k ` 0 H W Busz i A Jankowski i S-ka B 

Paryż 34,83 34.92 3474 78 za zwrotem kosztów wykonania. Tam neryczne. Przyjmuje fęospodarstwa rybne : = Oszczędnośc gubioną książecz- „ki. . . е 

Praga 26,42 26.48 26.36 również można codziennie od godz. 12-ej Od godz. 10 do li od urządza najnow- Mieszkanie > $ ке wojskową Wii: Wilenska 23, tel. 4-32 

siewałcacia 1171 12.14 17128 do I3-ej przejrzeć ogólne i techniczne wa- 5— 1 p.p. W.Pohulan- szym sposobem. WY- -_4 „„kojówe „Swoje ulokuj na 12 wyd. przez P. K. В no, eńska 25, tei. L 

Ar х : 1 536  unki wykonania robót przez przedsiębior- ka 2, róg Zawalnej konywa roboty mier- sai ( JA i proc.Gotówka twoja ty, Lidą na imię Alek- ; ‚ ” 3982-2 

Aiedefi 125,67 125.98 25: ców, prójekt robót, projekt umowy oraz 40, W.Z.P. 1nicze _ meljoracyjne Zwi > Pi Kaas zabezpieczona sandra Osiadacza EBS K E 

plany i projekty, wy- wierzynieć, Antokol). złotem, srebrem  irocznik 1903, unie- TEST SIDE KT OT NSA STS SS 

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 ogólne przepisy Min. Rob. Pubł. o przetar- 

    

  

  

JE i ; Zgłoszenic do ' adm. drogiemi kamieniami. ta si 
ach, które dla ofertanta są obowiązujące. krešienia. Geometra i A gi k ważnia się. 2-980P 

umzumawouumą Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra” Doktór-MedyGYNY Hydrotechnik B. So- »Słowa”. = LOMBARD —— — аОО 
г--_-- —- k | fer t leżniając to od й. GYMBLER  bolewski, ul. Subocz Plac Katedralny, ul ubiona teczka E dė klaas i 

я ów i bandaży wo wyboru ofer tanta, uzałeżniająć to o г wski, ul. Suboc S е KR K R &' ь 

PROW S й fachowych i finansowych zdolności przed- choroby skórne, we- Nr 6—20, Wilno. | na irieszka- Biskupia Nr 12, tele bronzowa Z do- y 4 A E E k 

„JANINA ZPA „2: ZI za ilo- neryczne i moczo- © 1686 5 AŻ Sza I a aa zr 2 eos do- > 

a i robót lub nawet zupełnego ich  zanie- i je i i ałko- aw enie _ portjerowi 

Śiwy ais, išeiviais | E ika UA a aaa r AC 
: * : 2 za Wojew i j ickiewie isku- е solidne wynagro- 

i oco i Pore rodowe w/z. Dyrektor—inż. A. Przygodzki. m 2 róg R LU) | SPRZED a 12 m.3. — | warów. $ tosę dzenie. ZE Fahryka Sukna i th iš 

" iei 9 2; 
ы eszczków, pocz. Waręź 

к е ИТЕБ В ЕС КЕ СЕ OPACZ GP) SI A WAWAAWA Romana Żórawskiego, Małopolska. 
RONCERTY! na Targach Północn. -- Pawilon główny. 
codziennie: prof. Konserwat. Katarzyny Ranu- WILEŃSKA POMÓC SZKOLNA” | fr. G. WOŁFSAN  Okazyjnie 
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Zawiadamia wszystkich dotychczasowych swych Sz. 

Odbiorców oraz Zainteresowanych, że wyroby swej fabryki, 

a to: dery na konie, pledy powozowe, samodziały, namioty, 

w Wilnie, Stoisko Nr 182. | 

   

  

   

  

   

„ką pierwszorzędny bez róż- a z ogr. Odp. weneryczne, moczo- tanio do sprzedania 2 szewiczowej od g. 12—2., prof. Anny Zankiewi-B 

Ratusze! ka nicy wyznania potrzeb- m Wilno, ul. Wileńska w s 941. NO skórne, ui. komplety angielskiej czo+eį od 4 6 i innych sił artystycznych. koce, gotowe burki na wzór Sławuckich, płaszcze myśliwskie, 

ny zaraz w Lubelskie. Honorarjum B ы ес“""'( н ileńska 7, tel. 1067. uprzęży i fortepian. Fortepiany i pianina najnowszej konstrukcji, o nie: kurtki, peleryny i t.p. wystawiane są na Targach Północnych 

obojętne i pokój z osobnem wejsciem z PRYNŁAWY gs r.L8Ł Ul. Poleska 18 „m. 6: zrównanych tonach, gwarantowanej: jakości. Cenyg т : 

O dle Lali (fetów © czne, szkła la: | Br Hamusowicz Krów : S ES ES ga Zastępstwo w Wilnie: 
oka 0 k „boretoryine, | Oraynator | Szpiaj kika, sprowadzonych 6. DĄBROWSK 

—-> звовововсваововавовововаоваы p blice poglądo- | Sawicz, choroby skór- Z Pomorza owi Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6, ® Bazar Przemysłu Ludowego Zamkowa 6. 

` да Каа S E КЕ Е ЕБ ПЗ КЕН MA mapy, glo alis Na S abi łolwark Markucie, Na składzie stale wielki wybór 'nowych i używanych T 

A | di žė usy nero): | Zamkowa 7—1 Le- Wilno. ; instrumentów. ROAR Ra, 

i iłymma. (hiromanika Wróć i 5 BE mo zak t Ai ty czenie światłem: Sol Kamienezka 77 ZS A SI A E RE AAAA Mr" MH rc: 

owiada przysziošė, sprawy Są- , szkielety, kine У, + : z R а ? 

2 dose, piikidit d aż Da B | latarnie projekcyjne, epidjaskopy (do bone p reg o_3 mieszkaniach, | SBMASEM аВН > 

8 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- m prześwietlania obrazów nieprzezro- SKie)i elektryczności niedaleko centrum, 
: 

@ przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 M | czystych, preparatów mikroskopowych (djatóFmija) ye sprzedamy za 1500) | M © w © € 

© m.6, w bramie na piawo schody. B į | filmów), modele rysunkowe, wagi ; : Sa dział powiatowy U Orkusza 

ARA WARN EE CZEKA CDA IA EEE szkolne, przyrządy do badań psycho- R Li mais) 
Ą 

* logicznych, urządzenia szkolnych ga- CAŁICTA 4 Zawiadamia niniejszem iż w osadzie ŻARNOWIEC (odle- Wydawnictw Fowarzystwa Ekonomicznego 

; binetów lekarskich, modele rysunko- 

we i wszelkie inne pomoce naukowe. 

Uczelniom udzielamy kredytu. 

tel. 9-05. 0—z80v | — | Lem DERTYSCH ST" glošė 12 klm. od st. kolejow. Wolbrom i 11 klm. od st. Mie- 

PORA ZEE OCZ gprzećcie się bryczka chów) jest do objęcia od 15. IX r. b. stanowisko lekarza 
pojedynka z przy- 

Lekarz- Dentysta rządem do dyszla, rejonowego i szkolnego z płacą od 550 do 700 zł. mie- 

Gh. I Krasnosielski Ss Taiši sięcznie w zależności od kwalifikacji. Po bliższe szczegóły 
Wi sėda Ь d 10 się ceny u dozorcy, należy się zwrócić do Wydziału Powiatowego lub do d-ra . 

  

w Krakowie fom XXXII 

Wacław Konderski 
    memoria 

‚ Wielka maszyna chłodnicza 
4 oraz do wyrobu lodu mało używana 

natychmiast okazyjnie do sprzedania. 
Szczegóły: j. Szefler, Wilno, Smo- 
leńska 3. т 

Raba 538255 E2E3 EEE EEE 

ŻĄDAJCIE 
2 

Problem sfinansowania reformy rolnej. 
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: S do 2i od 4 do 7 w.ul* Niemiecka Nr. | Zakrzewskiego, lekarza powiatowego w Olkuszu. 
- we wszystkich aptekach i —° , > S Skład główny w administracji tygodnika 

Rasowe kaczki i kury gy ya SEO wyj DENTYSTA Kupię dużą J. Stamirowski. „PRZEMYSŁ i HANDEL“ w Warszawie. 

z powodu likwidacji hodowli oraz pies środka od odcisków Wanda fsh j S EG 
do polowanią natychmiast tanio do sharmonj€ ECREĘ оНН 
AW AI Wilno, A a 3 A. PAKA. Wojewódzka w dobrym stanie. m RASE aa @ 

m. 4 (obok słupów Pohulanki). —o przyjmuje codziennie Zgłoszenia M. Pohu- z Ё 

ao, LD _—3 VVV TTT ЧЧ ЧЕ TT TOYA TTT ЧАЧА ЧЕ АЧА Е НЧ 
niadeckic! tani nowe konc. 

3948—0 PANNO "zagr. firmy BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 
Burmistrzowie miast, miasteczek, Rolnicy, Wójtowie gmin zwie- 

dzający Targi Północne znajdą w pawilonie išiura Techniczno-Han- 

dlowego inż. Kiersnowski i Kružolek — Ska warte uwagi 

lampy naftowo-żarowe Polskiej Fabryki „Polmet* na 200, 300, 

600 i 1000 świec, doskonałe do oświetlenia wewnętrznego i ze- 
wnętrznego majątków ziemskich, (bram wjazdowych), ulic i placów 
w miasteczkach i miastach, nieposiadających elektrowni, które dają 

„Eónisch'a*, okazyjnie 
do sprzedania. We 
Ignacego 1 m. 3. -Z 

— 

s Мар 5 
ziemskie posiada- 
my do sprzedania 

SZ | й m | © 

„inżynier Jan Gumowski* 
* WILNO, ul. MICKIEWICZA 7. TEL. 2-71. 

Przedstawicielstwo na województwo wileńskie i nowogródzkie największej fabryki maszyn rolniczych w Polsce 

Sp. Ake, H. CEGIELSKI w Poznaniu 

AKUSZERKI 

    

EB 
u   

  

światło zdrowe, dużo łafńsze od Światła elektrycznego; lampy demon- AKUSZERKA w wielkim wyborze 

struje się oświetleniem pawilonu. „Koriolit* specjalną papę asfal- W. Smiałowska is ZAŁOŻONEJ W 1846 ROKU. 

tową, ogniochronną, bardzo trwałą krajowej fabryki „Emil Kuźni- rot dz Mickiuwicza“ 4421, Lokomobile, młocarnie parowe, stetniki (elewatory) do stomy, siewniki rzędowe „Polonia“ — 

cki*, niewymagającej smołowania. przyjmuje od godz. 9| tel. 152. 0-906£ jedyne w Polsce co do oszczędności wysiewanego ziarna i równego wysiewu, grabie konne auto- 

E do 7. Mickiewicza * — matyczne „Ideał”, kopaczki do kartofli, brony talerzowe, ugniatacze podglebia, dłutowe spulchnia- 

Kompletne urządzenia bitowe, jak amerykańskie maszynki do| 46 m. 6. Niezamož- — cze podglebia, młocarnie szerokomłotne, sztyftowe i cepowe z odpowiedniemi maneżami. 
„ nym UNS 

„ P. Nr 
; m” Solidnie 

pisania „Royal“, arytmometry szwedzkie „Facit“, biurka, szafy 
załatwiamy kupno 

Walce szosowe, kot je Ž 
žaluzjowe, kasy pancerne ogniotrwale. 

e, kotły parowe, konstrukcje żelazne. 
Kompletne cukrownie, gorzelnie, rektyfikacje, krochmalnie.   

й 2 я i L 
Właścicielom majątków przemysłowych zwraca się szczególną AKUSZERKA i sprzedaż wszel: 2 ŻE: je Е į в 

uwagę na turbinę wodną okazową abryki „K. Rudzki i Skas| A Jutan. |Vil biuro' Komi Ceny jaknajniższe, oierty szczegółowe i katalogi na żądanie. 
sowo - Handlowe, 

turbiny wodne dostarcza biuro powyższe z siedzibą przy ul. Jagielloń- : 
21, 

powróciła i wznowiłą     skiej 8|12, telefon 5-60. —1| przyjęcie chorych, ul | Mickiewicza 
Niemieczka 4. tel. 222 1, tel: 152. „TŽ!   

  

  3 

Polecamy do sezonu w wielkim wyborze: 

RŁOCARNRIE, 
MANEŻE, WIALNIE, 

SIECZRARNIE 
PŁUGI BRORY yin 
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i części zapasowe do nich ‹ 

NAJSTARSZEJ FABRYKI M 
T-wa Akc. Sz / 

  

„OSTROU EK“ 
składy dla Wileńszczymy ulita Zawalna Gl, telefon 391. 

  

A Za maszyny nasze wydajemy pełną gwarancję. Dla kupców, Spółdzielni, 

SA Kółek rolniczych specjalne ustępstwo. 
Ч 

Mazyny nasze wystawione są na Targach Północnych w iWlnie. - P 
A 

2 TLS LSA ABLE 44340 P APA dw BA ów A A ina As Us kio in k 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziały Wawoń oydyłło. 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* ul, Kwaszelna 23; 

 


