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P. Caillat chciałby zastąpić 
©: p. Pointarć go... 

Paryž, 5 wrzesnia. 

Dla kół politycznych francuskich 
mie jest tajemnicą, że p. Józef Caillaux 
szykuje się do rządzenia Francją. Sta- 
re to, coprawda, dzeje. już w czasie 
wojny się szykował. Rozmawiając z 
p. Briand'em w roku 1916, ówczes- 
nym premjerem, p. Caillaux rzucił 
gniewnie: 

— To ja powinienem zamiast pa- 
na rządzić tym krajem! 

— Szkoda, że pan tylko jest tego 
zdania... — była odpowiedź. 

] dziś nie bardzo widzimy ktoby 
się do gabinetu Caillaux entuzjazmo- 
wał poza kilkoma młodymi posłami 
radykalnymi w rodzaju p. Jana Mon- 
tigny, oraz poza p. Albertem Dubarry, 
dyrektorem mało czytanego dziennika 
„Volontć”'. Trudno przypuszczać, aby 

>p. Caillaux mógł się obyć bez popar- 
cia własnej partji. Zobaczymy tedy 
jakie są jego z radykałami stosunki. 

Pomiędzy dziesiejszym Caillaux a 
tym z roku 1924-go jest wielka różni- 
ca. Wówczas był on „męczennikiem, 
którego okrutny Clemenceau pozbawił 
praw politycznych i któremu sąd za- 
bronił przebywać nietylko w stolicy i 
w szeregu innych większych miast 
francuskich, ale także w departamen- 
tach pogranicznych. Kartel lewicy, po 
swem zwycięstwie wyborczem z 11 
maja 1924 roku, dokonał zaraz szere- 
gu gestów źźsymbolicznych,: m. in.a- 
mnestjował pana Caillaux. 

W kwietniu 1925 roku, po upadku 
gabinetu p. Herriot'a, p. Caillaux zo- 
stał ministrem finansów w gabinecie 
p. Painlevć'go i wsławił się tem, że... 
rozpołowił kartel i pierwszy nawiązał 
flirt z prawicą. Miał rację z ogólnego 
punktu widzenia, ale ani socjaliści, ani 
lewica radykałów nie zapomnieli tego 

« „pseudo - demokracie'*: w grudniu te- 
goż roku musiał p. Caillaux ustąpić 
na żądanie lewicy. W lipcu 1926 roku 
powrócił jeszcze do władzy na dni kil- 
kanaście, jako minister finansów w ga 
binecie p. Briand'a, ale znów został 
obałony przez lewicę, na czele której 
stanął tym razem przeciw niemu sam 
p. Herriot.. Od tego czasu stosunki mię 
dzy nimi są złe. Partja radykalna po- 
dzielona jest na „caillaustów* i „her- 
riotystow“, a rządzi nią tymczasem 
pos. dward Daladier. 

S W listopadzie zbiera się w Angers 
y kongres radykałów, na' którym p. Cai- 
Ilaux stara się przedewszystkiem opa- 
nować całkowicie partję. Ma nadzieję, 
że autorytet p. Herriot'a zużył się do- 
statecznie przez jego kolegowanie w 
gabinecie p. Poincarć'go z takim „re- 
akcjonistą”, jak poseł Ludwik Marin. 
Zażąda zapewne p. Caillaux od kon- 
gresu odwołania ministrów  radykal- 
nych z gabinetu jedności narodowej, 
co spowodowałoby oczywiście dymi- 
sję p. Poincarć'go. Bardzo wątpimy 
aby się to wszystko panu Caillaux 
udało. Nie wiemy, w jakim stopniu 
stracił mir wśród radykałów p. He- 
rriot, ale stracił go też i p. Caillaux. 

Ale Przypuśćmy nawet, że w An- 
gers p. Caillaux wygra batalję na ca- 
łej linji. Wówczas miałby pewne szan- 
se na to, aby Prezydent Doumergue 
powierzył mu misję tworzenia nowego 
rządu. Z jakąż większością będzie rzą 
dził p. Caillaux? 

Nie z dawnym  kartelem lewicy 
przecież, bo po pierwsze od 1926 ro- 
ku kartel nie istnieje, a po drugie, gdy 
by się nawet przy końcu obecnej legi- 
slatury odbudował (w teorji jest to 
możliwe) — to socjaliści nie zgodzą 
się na p. Caillaux, jako szefa rządu. 

Nie z dawnym blokiem narodo- 
wym oczywiście, bo ten również w 0- 
becnej Izbie niema większości, a w 
każdym razie nie poszedłby pod roz- 
kazy p. Caillaux. 

A więc z „koncentracj. ikań 
ską'? Od kilku istotnie tygod ba 
lontė“, dziennik pana Caillaux * prze- 
prowadza pomiędzy politykami lewicy 

i centrum ankietę na temat, czy taka 
koncentracja jest możliwa. Odpowie- 
działo już ze 20 posłów różnych od- 

„ cieni, a dadzą się one streścić tak: 
; — Ach, jakby to było miło zostać 
ministrem w gabinecie „złotego środ- 
ka!* Aje-cóż, z zapewnieniem  więk- 
szości takiemu gabinetowi będzie tru- 
dniej... — mówią „caillautyści". 
+— Żadnej innej trwałej kombinacji 

poza jednością narodową, jaką stwo- 
rzył p. Poincarć, nikt w obecnej izbie 
nie zbuduje! —powiada p. Leon Blum, 
przywódca socjalistów. 

. „= Tak, tak, większość centrowa 
już istnieje: wszak to ona popiera rząd 

p. Poincarć'go. Skrajna prawica głoa- 
„Suje za nim półgębkiem i tylko dlate- 
go, że lepszego rządu nie wymyśli — 
powiadają centrowcy — „poincary- 

ści”, ; 
Ci ostatni zgadzają się, jak widzi- 

my z socjalistą Blum'em. Ich opinja 
ledynie jest miarodajną. Opiera się 

rok w sprawie polsko tow kiej 
Rokowania mają hyć wznowione. 

EGENEWA. 8.9 PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna do- 
mosi, że Rada Ligi Ńarodów na popołudniowem swem  posie- 
dzeniu zajmowała się sprawą konfliktu polsko-litewskiego. Spra- 
wozdawca p. Blockland przedstawił obecny stan rokowań pol- 
sko-litewskich i zaproponował zalecenie obu stronom, by możli- 

wie najszybciej wznowiły rokowania i doprowadziły je do końca. 
Następnie minister Blockland wniósł o wzięcie pod uwagę 

możliwości; przekazania rzeczoznawcom zbadania powstających 
między obu krajami trudności, w razie gdyby rokowania te>nie- 

mogły doprowadzić do pożądanego celu. 
Woldemaras i minister Zaleski przyjęli sprawozdanie i koń. 

cowe wnioski. :Premjer litewski zaznaczył, że miałby pewne za- 

strzeżenia, sądzi jednak, że powołanie rzeczoznawców w pew- 
nych okolicznościach. posiada praktyczną korzyść. Następnie za- 
brał głos minister Briand, który w ciepłych słowach wypowie- 
dział się za osiągnięciem porozumienia między obiema zaintere- 
sowanemi stronami i oświadczył, że należałoby głęboko ubole- 

wać, gdyby Lidze Narodów nie udało się usunąć konfliktu. 
Po tych przemówieniach Rada Ligi Narodów przyjęła jedno- 

myślnie sprawozdanie, postanawiając sprawę tę ponownie 
"zamieścić na porządku dziennym rozpoczynającej się w ponie- 
działek nowej sesji Rady. 

Rokowania polsko-litewskie odbędą się w Kró- 
IeWCU 3.00 listopada 

GENEWA.8.9. (PAT) NATYCHMIAST PO POSIEDZENIU RADY 
*LIGI ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE MIĘDZY MINISTREM ZALESKIM I WAL- 
DEMARASA. N 

MINISTER ZALESKI ZAPROPONOWAŁ PREMJEROWI WALDEMA- 
RASOWI BY NATYCHMIAST WYZNACZYŁ TERMIN KONFERENCJI PLE- 
NARNEJ POLSKO - LITEWSKIEJ. WALDEMARAS, MOTYWUJĄC KONIE- 
CZNOŚĆ WYJAZDU, STARAŁ SIĘ UCHYLIĆ OD ODPOWIEDZI, TWIER- 
DZĄC, ŻE ZOSTAWIA W GENEWIE P. SIDZIKAUSKASA DLA PROWA- 

'" DZENIA ROKOWANŃ W TEJ SPRAWIE. 
MINISTER ZALESKI REPLIKOWAŁ, OŚWIADCZAJĄC, ŻE PRZY|- 

MUJE ZGÓRY KAŻDĄ DATĘ JAKĄ WALDEMARAS ZAPROPONUJE. WÓ- 
gBEC TEGO _ WALDEMARAS NIE MOGĄC SIĘ UCHYLIĆ OD ODPOWIE- 
aDZI, ZAPROPONOWAŁ DATĘ 3 LISTOPADA I JAKO MIEJSCE ROKO- 

* WAŃ KRÓLEWIEC. NA TO MIN. ZAŁESKI SIĘ ZGODZIŁ. —° " 
„_ W, KULUARACH LIGI WYSUNIĘTE PRZEZ WAYDEMARASA TER- 

MIN 3 LISTOPADA, T. j. DOPIERO ZA DWA MIESIĄCE, KOMENTOWANE 
JEST JAKO WYRAŹNY DOWOD CHĘCI DALSZEGO PRZEWLEKANIA 
ROKOWAN. 

Sprawa polsko-gdańska załatwiona. 
GENEWA, 8.IX. PAT. Rada Ligi Narodów na posiedzeniu dzisiej- 

szem przyjęła bez dyskusji raport przedstawiciela Chili w sprawie układu 
polsko-gdańskiego w trzech sprawach: 1) użytkowanie Westerplatte, 2) 
stacjonowanie wojennych okrętów polskich w porcie Gdańskim, 3) koleje 
gdańskie. 

Najważniejsza umowa dotyczy użytkowania Westerplatte, co do cze. 
go toczyły się rokowania :polsko-gdańskie przed Radą Ligi w ciągu kilku 
lat. 

Po przyjęciu raportu przewodniczący wyraził w imieniu Rady zado- 
wolenie z powodu zakończenia sporu oraz nadzieję, że i inne sprawy pol- 
Sko-gdańskie, będące obecnie w toku zostaną pomyślnie załatwione. 

Rada Ligi rozpatruje skargi Niemców z Górmego Ślągka 
Polska w porządku. 

GENEWA, 8.1X. PAT. Rada Ligi Narodów wysłuchała na  dzisiej- 
szem popołudniowem posiedzeniu sprawozdania przedstawiciela Kolumbji 

‚ м sprawie skarg niemieckiego Volksbundu z polskiego Górnego Śląska co 
do stanu bezpieczeństwa publicznego na Górnym Śląsku w odniesieniu do 
mniejszości niemieckiej. 

Sprawozdawca przytoczył wyjaśnienia rządu polskiego, wykazujące, 
że administracja polska wszelkiemi sposobami stara się zapobiec zakłóce- 
niu spokoju i ukarała winnych drobnych wykroczeń przeciwko Niemcom. 
W końcu sprawozdawca proponuje uznanie wyjaśnień za wystarczające. 

Predstawiciel Niemiec sekretarz stanu von Shubert w krótkiem  prze- 
mówieniu zaznaczył, że nie pragnie wchodzić w szczegóły tych drobnych 
spraw, by przeszkodzić usunięciu głównego celu, t. j. osiągnięciu uspoko- 
jenia na Górnym Sląsku. 

Minister Zaleski przyłączył się do słów Schuberta, zaznaczając, że 
odgrzebywanie starych spraw nie może być pomocne przy ustaleniu do- 
brych stosunków wśród ludności na Górnym$Śląsku. * 

Rumunia posłuszna Radzie Ligi 
GENEWA, 8 9. PAT. Rząd rumuński przesłał sekretarzowi generalnemu 

Ligi Narodów notę, w której prosi o podanie do wiadomości Rady oraz Węgier, 
że Rumunja stosuje się w sprawie optantów do decyzji Rady. W związku z tem 

Rumunja wyznaczyła swoich pełnomocników do rokowań z Węgrami, obiera- 
jąc Paryż za siedzibę rokowań. 

Voldemaras w roli reformafora Lisi Narodów 
Pilnować swego nosa, a nie pakfu Kelloga! 

GENEWA, 8 9. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów Woldemaras wystąpił z wnioskiem rezolucji, w której domaga się mo- 
dyfikacji paktu Ligi Narodów na modłę paktu Kelloga, który zdaniem Wolde- 
marasa zawiera zobowiązania obszerniejsze niż zobowiązania wypływające 
z paktu Ligi Narodów.* 
t' Projekt tej rezolucji niema żadnych widoków powodzenia i zostanie ode- 
słany do komisji porzadku dziennego. 

Wielkie manewry szaulisów. 
Z Kowna donoszą: Dziś odbywają się w Litwie wielkie manewry szauli- 

sów. W manewrach biorą udział 3 największe oddziały: z Telsz, Możejk i Kre- 
tyngi. W pobliżu Kalwarji oddziały stoczą walną bi wę z udziałem wszystkich 

rodzajów broni. Na mane»rach ma być obecny minister obrony krajowej, gen. 

Daukantas. 

PER; CZSZZNWEOO ORZECZONO BEEDIID R) RZRTOBEE Tt POWOLI MIO EROCI) 

są więc równe; ani jeden, ani drugi trzymaniem jedności narodowej, w 
blok niema większości. Pomiędzy ni- czem zgadza się zresztą z prawem 
mi zasiada 54 posłów z t. zw. „lewicy skrzydłem radykałów. Przekona się o' 

zresztą ną cyfrach. W obecnej Lzbie radykalnej”, która przechyliwszy się tem p. Caillaux. 
awny Kartel lewicy liczy 275 posłów na lewo czy na prawo zapewnia więk- K. Smogorzewski. 

awny blok narodowy — 265. Siłyszość. Otóż lewica radylna jest za u- iowy й   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adniinistra- 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co de rozmieszczenia ogzoszeń 

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron. 
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'TWIENIEC—A. Ossoling. 
,)KLECK—Sklep „Jedność. 
LiIDA—ul. Suwalska 13. 

  

DNO- Ksieg. T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NIEŚWIEŻ—ul, Ratuszowa i 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
'BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
'BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. 
JDUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
'JGŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. | 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—"ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księzg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch. 
ŚWIĘCIANY PQW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie Ż-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za uostarczenie numieru dowodowego 20gr 
  

_Żywicielom m cześć! 
W arcyinteresującym filmie z ży- 

cia społeczno-gospodarczego kraju, 

demonstrowanym w Ogrodzie Ber- 

nardyńskim pod tytułem „Targi Wi- 

leńskie* nastąpił akt ostatni, najcie- 

kawszy, a noszący tytuł „Wystawy 

Rolniczej”. O ile zwiedzające tłumy 

mieszkańców Wilna i kraju w pierw- 

szych dwuch aktach: „Wystawie Re- 

gjonalnej* i „Targach* widziały teo- 

retyczne wykresy, nieraz dla nich ma: 

ło zrozumiałe, a przez to suche i 
niezbyt bliskie, lub też—jak to miało 

miejsce w „Targach* — firmy  prze- 

mystowo-handlowe, mogące  zaintere- 

sować jedynie fachowców, to o tyle 

na wystawie rolniczej, przesuwającej 

przed oczami widza taśmę z żywą 

produkcją rodzinnej ziemi zaintereso- 

wanie ogółu doszło do zenitu! 
Powojenny bowiem mieszkaniec 

miasta — to zupełnie drugi człowiek. 

Dawniej przed wojną taki przeciętny 

mieszczuch: urzędnik czy robotnik, 

powtarzający codziennie w słowach 
modlitwy prośbę o chleb powszedni, 

nie zastanawiał się, —jakim to sposo- 

bem ten chleb do niego przychodzi? 

Wiedział jedno, gdyż tak mu usłużny 
polityczny pośrednik do głowy wbić 

potrafił, że jest na wsi burżuj-obszar- 

nik, który wielkie korzyści czerpie dla 

siebie „pasibrzucha", żyjąc ż potu 

ludu pracującego i, że jego, konsu- 

menta,.jest świętym obowiązkiem wal- 
czyć z tą „pijawką”, z tym „kapita- 

listą". Pokazywał mu „uslužny po- 

šrednik“ tego obszarnika, przyjeżdża- 

jącego do miasta własną bryczką lub 

powozem ; własnemi końmi,. wtedy, 

gdy on, „biedny urzędnik”, musi na 

piechotę dreptać i myśleć-o tem — jak 

parę butów dla siebie zdobyć. Tak 

się wszystko składało, iż praca rolni- 

ka stawała się w pojęciu mieszkańca 

miasta jakąś arkadyjską rozrywką, 
wymagającą tylko dobrej chęci, by 

mannę spadającą z nieba na ziemię 

mógł zbierać. 

Innemi oczami patrzy i inaczej 

kombinuje dzisiejszy powojenny mie- 

szkanieć miasta. Przeszedł on przez 

ciążkie cięgi tu u nas w Wilnie w 

czasie wojny, znalazłszy się w pasie 
przytrontowym. W najcięższej oku- 
pacji niemieckiej, a i potem przy rzą- 

dach teoretyków — demagogów przez 

lat siedem bezmała, zdołał na pra- 

ktyce i żołądkowo i kieszeniowo zba- 

dać i przyjrzeć się bliżej tak zwanej 

sprawie aprowizacyjnej w nowem postę 

powem ujęciu gospodarczem. Nic tak 

nie kształci jak próby na własnej 

skórze, i nic tak nie rozszerza hory- 

zontów. Miało to miejsce i z konsu- 

mentem miejskim, który sądził, iż 

dość będzie paru lat dla zabliźnienia 

ran wojennych, a wszystko pójdzie 

dawnym trybem i wróci dawna, do- 
bra, przedwojenna Arkadja! Lecz tu 

natkaął się na nową niespodziankę. 

Powstający drobny rolnik, na które” 

go rząd w swej nowej polityce go- 

spodarczej stawiał główną stawkę, 

nie spieszył się ze swemi usługami. 

Jeżeli się ziawiał na rynek Łukiski z 

produktami, to cenił je bardzo dro- 
go, a często produktów zupełnie bra- 
kło. Słowem, stwarzała się atmosfera, 

zmuszająca konsumenta do innego na- 

stawiania swego sądu o'rolniku i wpro- 

wadzenia zasadniczej korektywy w 

pojęciach, urabianych w ciągu długich 
lat przez usłużnego pośrednika poli- 

tycznego. 
l oto minęło osiem lat od chwili. 

gdy państwo, schowawszy do pochwy 
miecz w Rydze, wzięło się do pługa 
i przed konsumentem staje na wy- 
stawie rolniczej producent ze swym 
ośmioletnim dorobkiem w _ postaci 
produkcji zwierzęcej, a więc bydła, 
koni, swiń i drobiu. 

Chodźmy do Ogrodu  Botaniczne- 
go i spójrzmy na ten dorobek ośmio- 

letniej pracy rolnika ze stanowiska 

nowoczesnej pogłębionej psychologji 

państwowo-społecznej, a streszczają- 

cej się w ujęciu rolnictwa, jako fun- 

kcji pracy wyższej kategorji, jako 

najszczytniejszego przejawu ludzkiej 

działalności i humanitaryzmu. 

т KA 

Niedawno jeszcze, gdyż w czasie 

wyborów do ostatniego Sejmu sły- 

szeliśmy hasło politycznego pośred- 
nika z pod znaku P. P. S: ”„Matko» 

jeżeli dbasz o swoje dziecko, to gło- 

suj na listę Nr. 2". Widzieliśmy obok 

rozczulający wszystkich obrazek wy- 

chudzonego i zbiedzonego dziecka 

polskiego robotnika. Czyją pracą ten 

pokarm dla dziecka miał być wypros 

dukowany, usłużny a dobroczynny 

„pośrednik" nie wspomniał, pozosta- 

wiając tę sprawę domyślności kon- 

sumentów. 

Wystawa rolnicza daje odpowiedź, 

gdy rozejrzymy się w żywym mater- 

jale bydła i trzody chlewnej szczelnie 

zapełniającym stoiska ogrodu Bota- 

nicznego. Obory pp. Borowskich, 

Sliżnia,  Strumiłły,  Bohdano wicza, 

Jelskiegozj Wagnera, Erdmana, Hej- 
bowiczówny, Oskierki, Przewłockiego, 

Wołczaskiego, hr. Czapskiej, hr. Pu- 

słowskiego, Strawińskiego, 4Suchow- 

skiego i wielu innych, których nie- 

sposób spamiętać — to źródło zdro- 

wego, tłustego i niechrzczonego mle: 

ka, które, dzięki wprost gigantycznej 

pracy rolnika, bez głośnej reklamy, 

płynie do Wilna, stanowiąc Już  dzi- 

siaj na początku pracy nieraz zawrot- 

ne w zastosowaniu do potrzeb kon- 

Sumenta cyfry. Bo, proszę zwrócić 

uwagę, iż nie za górami są te czasy, 

gdy p. Karol Wagner z Wielkich So- 

lecznik, wystawiający 20 krów .nizin- 

no czarno-białych ze stu swych dora- 

stających sztuk wleje żw dzieci wileń- 

skie, licząc skromnie 350000 litrów 

mleka rocznie, czyli 700000 dziennych 
porcyj dziecinnych! To _ samo dzieje 
się z masłem. które jeszcze tak nie 

dawno sprowadzaliśmy z Łotwy, a 

które już dziś, dzięki niestrudzonej 
pracy wileńskiego i nowogródzkiego 

rolnika, jest na rynku „wileńskim naj- 

tańszym w całej Polsce. To samo da 

się powiedzieć o trzodzie chlewnej. 

Wszędzie niezmordowana „praca, 

wszędzie ten upór, znamionujący rol- 

nika tutejszego.5 

Na zebraniu dyskusyjnem, które 

się onegdaj odbyło w Wileńskiem 

Tow. Rolniczem, profesor Uniwersy- 

tetu  Jagieliońskiego w Krakowie p. 

Prawocheński, porównując obecną 

wystawę z takąż z roku 1893 r. za- 

znaczył, iż tak jedna jak i druga była 
pierwszą po ekonomicznej ruinie kra- 

ju. Wystawę jednak z 1893 r. dzie- 

liło od kataklizmu powstaniowego 30 

lat — gdy obecną dzieli od wojny 

zaledwie lat osiem. Jednak stwierdził 

p. profesor -- ocena wypaść musi 

na korzyść wystawygobecnej. 
Działał w tym wypadku warunek 

bardziej sprzyjający — własny rząd 

My ze swej strony do tych słów bar- 

dzo pochlebnych dla naszego rol- 

nictwa musimy dodać, iż rezultaty 

byłyby o wiele większe, gdyby pierw- 

sze rządy polskie lepiej się orjento- 

wały w sytuacji rolniczej naszego kra- 

ju. Tylko upartej woli naszego rolni- 
ka,tego odwiecznego pracownika na 

glebie krajowej w oparciu o pokrze- 

piającą tradycję ojców, zawdzięczać 
należy przetrwanie i zwalczenie trud- 

ności. A tych ostatnich nie brakło, 

czy to w postaci demagogicznej na- 

ganki lewicy, czy Kompletnem  nie- 

orjentowaniu się pseudo-narodowców, 

doradzających odwiecznym autochto- 

nom usunięcie się z tego kraju. 

I dja tego dzisiaj w dniu rewji rol. 

nictwa krajowego na wystawie rolni- 

czej w zrozumieniu nowoczesnych za- 

dań, jakie na rolnictwo ich zawód na- 

kłada, w imieniu mieszkańców Wilna 

wołamy: Żywicielom— cześć! 
Michał Obiezierski, 

  

Zatargi eksportowe z Austrją. 

W dniu wczorajszym wyjechał z ramie 
nia Ministerstwa Rolnictwa do Wiednia dy- 
rektor departamentu weterynaryjnego pi 
Fischoeder, celem zlikwidowania trwające- 
go od dłuższego czasu żataręu na tle eks- 
portu trzod; chlewnej z Palski do Austrji. 
Dyrektor Fischoeder ma wspólnie z posłam 
polskim w Wiedniu p. Baderem interwen- 
jować m rządu austrjackiego w tej sprawie. 

Jeszeze 0 przemówieniu 
° Woltiemarasa! 

Jak Rada Ligi sluchala: kowien- 
skiego Demostenesa. 

Prasa: nacjonalistyczna w  depe- 
szach genewskich podaje jaskrawe 
obrazki z przebiegu wczorajszego po- 
siedzenia Rady Ligi Narodów, na któ- 
rem Woldemaras wygłosił swe dwu- 
godzinne expose, które wraz z tlu- 
maczeniem trwało cztery godziny. 

Obrazki te w ironiczny sposób 
opisują nietylko mowę Wołdemarasa, 
ale i zachowanie się członków Rady. 
Hugenbergowski „Der Tag" pisze, że 
wśród 14 członków Rady Ligi można 
byłoby doliczyć się sześciu śpiących 
snem sprawiedliwych. Jest to rekord, 
jaki dotychczas w Genewie osiągnięto. 
W każdym razie oświadcza „Der 
Tag", ośmiu członków Rady czuwało, 
albo przynajmniej udawało, że czuwa. 
W ten sposób powiększenie liczby 
członków Rady w roku 1926 okazało 
się bardzo korzystne. Najlepszy sen 
mieli bezwątpienia przedstawiciele Ku- 
by, Chili, Włoch, ale przedstawiciele 
Japonji, Francji i Anglji poprzestali 
tylko na lekkiej drzemce. Agencja 
Telegraphen Union donosi, że począt- 
kowo; Woldemaras wywierał pewne 
wrażenie  swojem zdecydowaniem i 
odwagą, z jaką przystąpił do; istoty 
zagadnienia, ale wkrótce zaczął się 
oddalać od tematu i mówić rozwlekle. 
nie zauważając wcale, jak nastrój koło 
niego stawał się coraz bardziej mroź- 
nym. Wielu słuchaczy przychylnych 
mu zadawało sobie pytanie do czego 
on zmierza, czego chce i dlaczego 
drwi z Rady. Wywody pana Wolde- 
marasa ošwiadcza Telegraphen Union 
nużyły i męczyły nawet tych, którzy 
pragnęli go rozumieć, a może nawet 
popierać, „Deutsche  Tageszeitung" 
oblicza, że najpierw zasnął lord 
Cushendune, a Briand początkowo 
wpatrywał się uparcie w Woldemara- 
sa, ale potem i on zaczął walczyć ze 
snem. Przedstawiciel Kuby zasnął tak 
mocno, że obsunął się całem ciałem 
na siedzącego obok Chilijczyka, który 
dopiero uderzeniem w bok na chwilę 
zdołał go obudzić. Sekretarz stanu 
von Schubert wpatrywał się w Wol- 
demarasa, jakby chciał zawołać 
„Skończ pan wreszcie",  Woldemaras 
jednak mówił w dalszym ciągu bez 
przerwy. 

SZRERYTOZRY SREPETTARRECZYKEDAECTTA 

Delegacja niemiecka w dro- 
dze do Polski. 

BERLIN, 8 9, PAT. Delegacja niemie- 
cka do rokowań handlowych z Polską, pod 
przewoenictwem byłego ministra Hermme- 
sa, odjeżdża jutro z Berlina do Warszawy 

  

KAŻDY DZIŚ MOŻE NABYĆ 
WIEDZE I UMIEJĘTNOŚĆ, |. 
GDZIEKOLWIEK SIĘ ZNAJ 
DUJE, ZAPOMOCĄ KUR- 

SÓW LISTOWYCH. 
  

  

KURSY 
HANDLOWE 

pod kierownictwem 

IGN. SEKUŁOWICZA 

Księgowość. — Rachunkowość ku- 
piecka. — Korespondencja handlowa, 
— Nauka handlu. — Pisanie na ma- 
szynach. — Towaroznawstwo. | Pra- 
wo. — Gramatyka oraz pisownia pol- 
ska. — Kaligrafja. — Stenograija. — 
Języki obce. — Ang. Franc. Niem. 
— 

Każdy przedmiot prowadzą fachowi 
profesorowie specjaliści. 
ay 

Każdy może rozpocząć kurs w do- 
wolnym terminie. 

Tysiące naszych uczniów, którzy 
ukończyli Kursy listowne, otrzymało 
doskonałe posady w handlu, przemy* 

śle, administracji i t. d. 

Tysiące pracowników umysłowych 
dzięki odbyciu naszych Kursów pod- 

niosło znacznie swoje zarobki. 

  

Wyciąć i posłać jako druki. 
— 

  

Do Kursėw Handlowych SEKULO- 
WICZA Warszawa, Žėrawia 42. 

Proszę o nadesłanie programu i wa- 
runków listownych Kursów Handlo- 

wych.   
Imię i nazwisko           

IL. HE HHFBRRpppprrsssssmwnwm——FFYNYSUU



2 SŁOWO 
  

HROSZÓWKA, (pow. Baranowicki). 

— „Dożynki”. Przed paru miesiącami w 
Hroszówce odbyło się większe zebranie z 
powodu wyświęcenia kaplicy na grobie 2-ch 

Reytenów. Przed paru dniami znowu, rów- 

nież w gościnnym domu pani Aliny Reyte- 

nowej zebraio się liczne grono osób, ale już 

nie na poważną uroczystość, a na wesołą 
zabawę. lej 

Okoliczne panie, chcąc przyjść z pomocą 

przy odnowieniu kościoła w Zachniczach, 

postanowiły zainicjować zabawę pod naz- 

wą „dożynki*, by i w ten sposób zebrać 

grosz potrzebny. Zabawa tembardziej była 

miłą, że przypominak dawne, przedwojenne 
wesołe składkowe majówki; nigdy w mie- 

ście nie można się było tak prawdziwie о- 

choczo zabawić, jak właśnie w podobnych 
składkowych zabawach: nikt się nie wysa- 
dzał na jakąś nadzwyczajną pompę, nikt za- 
wistnem okiem nie patrzał na bliźniego lub 
bližnią, a z sympatją i żywiołową radością 
ludzie się bawili, ot poprostu dlatego, że po 
pracy i przed pracą zabawić się trzeba: 
wtenczas wszystko lepiej idzie! — Rzadko 
na takich wiejskich zabawach widziało się 
miny zblazowane lub znudzone: nudzić się 
nie było czasu, a zblazowanie nie było na 
szci zęście w modzie! 

„Dożynki* w Hroszówce właśnie przy- 
pominały ten typ zabaw bezpretensjonalnych 
gdzie ludzie nie'starali się „robić'* wesołość, 
a poprostu nimi byli, to też śmiało można 
powiedzieć, że bardzo było miło! 

Nastrój ożywiony niosły nietylko roz- 
mai te tańce od najnowszych do „staropol- 
skich“ mazurów, oberków i nawet polek, ate 
i „przyśpiewki* ułożone i odśpiewane przez 
kilka pań przebranych w łudowe ubiory; z 
wieńcem One przyszły, a po odśpiewaniu 
swych piosenek oddało go p. Reytenowej z 
podziękowaniem za miłą gościnę. 

Ułożonych kupletów było bardzo dużo, g 
a „poetki“ z wdzięcznym uśmiechem i mi- 
lutkimi głosami ponoć niejednemu szpilecz- 
kę moralną chciały wsadzić, ale ostatecznie 
dawały... Problem coś na temat „Ech* ze 
„Słowa'* miały śpiewać, wołę więc „dziewoj“ 
nie zaczepiać, by się kiedy w przyszłości nie 
zemściły! — Ze strachu wszystkie przymio- 
ty i cnoty gotówem im przyznać! 

„Nie do szablonowego „białego dnia" ba- 
wiono się się, a poprostu do chwili, gdy 
słońce stało już wysoko na niebie. 
‚ Kto się wybierał do Hroszówki, a nie do- 
jechał, niech żałuje! 

Dom. 

OSZMIANA. 

— O Czytelnię. Skończyły się wakacje 
szkolne — zjechało się znowu  nauczyciel- 
stwo. całe z wywczasów letnich, też i mło- 
dzież szkolna obojga płci z wesołym  ru- 
mieńcem, a nie ogorzałą twarzyczką, bo 
brakło letniego słońca i znów zasiądą wszy- 
scy do dalszej pracy bo roztwarły się po- 
dwoje szkół w mieście, by kontynuować z 
korzyścią naukę i dalej, tylko Bibljotetka i 

ECHA KRAJOWE 
Czytelnia przy Inspektoracie Szkolnym, trwa 
zawzięcie w zaryglowaniu dostępu do godz. 
19 codziennie. : ж 

To nie jest kwestja tak malej wagi, jak- 
by na pozór zdawać się mogło — sprawa 
młodzeży naszej jest żywotną i bagatelizo- 
wać jej nie należy. A 

Pozwolimy sobie stwierdzić, że Inspe- 
ktorat Szkolny za mało poświęca uwagi 
sprawie czytelnictwa, niż na to zasługuje, 
umożliwiając korzystanie z Bibljoteki i Czy- 
telni tylko po godz. 19. czę 

Znaną już jest powszechnie Oszmiańska 
punktualność, Żadne przedstawienie teatral- 
ne, żadne posiedzenie komitetu, w oznaczo- 

nej ściśle godzinie, nie odbyło się jeszcze, 
więc i Bibljoteka i Czytelnia, nie świeci też 
przykładem  punktnalności — tembardziej, 
że Pan D., dla którego mamy dużo sympa- 
tji, jest przeciążony pracą! || $ : 

Do godz. 18 zajęty w księgarni  spół- 
dzielczej Sstowarzyszenia Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych — już po godz. 19 — 
otwiera Czytelnię, zamykając po godz. 2i, 
co nie jest pożądanem, by młodzież płci o- 
bojga w tych godzinach jesienią i zimą by- 
wała poza domem, — a mając tak ważny 
pretekst, jakim jest wymiana książek, opie- 
kunowie nie mogą wzbronić wyjścia, o co 
matki powierzające opiece swe córeczki, 
usilnie zawsze proszą. 

Jedynem wyjściem nienormalnego  fun- 
kcjonowania Bibljoteki i Czytelni przy In- 
spektoracie Szkolnym, jest powierzenie czyn 
ności osobie, do innego zajęcia, w ciągu 
dnia nie zobowiązanej, i zamykanie takowej 
o godz. 18. 

Że zaś p. D. pobiera miesięcznie dodat- 
kowo zł. 60 — a wynagrodzenie stałego bi- 
bljotekarza nie przewyższy zł. 100, to nad- 
wyżka w rozchodzie budżetu w sumie 480 
zł. w stosunku rocznym — wobec dobra 

nego, tej doniosłości — łatwo znaj- 
dzie pokrycie. 

Mamy Sejmik powiatowy, który przecież 
zaznacza swą aktywną działalność w du- 
żych wydatkach na cele dobra ogólnego; 
nie pomijamy też sławetnego Magistratu, 
co «wprawdzie solennie przyrzeka — a w re- 
zultacie nic nie daje! Można zorganizować 
przedstawienie teatralne., odczyt, koncercik, 
zabawę taneczną i taką sumę pokryć bardzo 
łatwo zdołamy. 

Dziś chodzi o to tylko, _ by Inspekto- 
rat Szkolny, Bibljotekę i Czytelnię urucho- 
mił normalnie i dał możność korzystaniu та- 
równo wsi i miastu, z Czytelni i wymiany 
książek. A więc czekamy! 

Nie od rzeczy też będzie zaznaczyć, że 
sekcja teatralna T-wa Gimnastycznego So- 
kół w Oszmianie przerwała przedstawienia 
wskutek wynikłego konfliktu pomiędzy dwo 
ma paniami, — pierwszorzędnemi siłami se- 
kcji teatralnej, i już od dłuższego czasu, ów 
konflikt pozostaje na martwym punkcie. 

Nie chce się nam „poprostuwierzyč, | 
byśmy mogli, z tych powodów, byč pozba- 
wieni tych miłych atrakcyj na czas dłuższy. 

Zz. G. 
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Wyroby OPTYCZNE 
Rolniczo-Przemysłowej 

    

    

OSTATNI DZIEŃ. 
Gdy się taka pora zdarza, 
l taka doba, 
Pijmy zdrowie gospodarza! 

M-/5)5) PERSONS OW 0 WONI 

Ostatni dzień... Zgadł każdy, że 
nie ostatni dzień Pompei, ani Napole- 
ońskiego panowania tylko Targów 
i Wystawy wileńskiej, 

Dziś — dziś już nastał i się 
odstanie. A no, wszystko, co miało 
początek, zakończyć się musi, Taki 
nieodmienny porządek na ziemskim 
jest padole. į 

Dziś ostatni dzień 
leńskiej! 

A szkoda! Najrzetelniejsza szkoda. 
Wilno zżyło się z Wystawą. Wysta- 

wa podtrzymywała w mieście -- na- 

wet podtzas najpaskudniejszej pogo- 

dy, ożywcze jakieś podniecenie... przy- 

jemne, niema co mówić, Człowiek żył, 
jakby w jakiem odurzeniu. Wciąż ja- 
koś to na Wystawę Śpieszył się, to z 
niej wracał... to wybierał się na Wy- 
stawę... to kogoś na 'Wystawę prowa 
dził... 

Bywało nastanie wieczór, a dzień 
akurat najpiękniejszy. Dokąd pójść? 
Oczywiście — na Wystawę. Albo nie 
wybierał się człek wcale na Wy- 
stawę. Broń Boże! A — ani obejrzał 
się jak już na Wystawie siedział. 

Albo chodził. 
Bo — nieprawdaż?— najmilsze to 

były przechadzania się... oczywiście z 
paniami... po głównej alei, Nazwijmy 
ją: aleją Pawilonów. Co świateł w 
tym jakby tunelu. Co ludzi. Kiermasz 
—nie kiermasz? I tak jakoś „euro- 
pejsko“ to wszystko wyglądało. 
Oglądałeś sto razy ż„Stetysz* a oto 
znowu stoisz przed polskim au- 

tem. Mnóstwo ludzi stoi. Gapi się. 

Tłum wali aleją. Podróżnik dokoła 

Świata wykrzykuje: „Albumik z wido- 
kami miast całego Świata... za 50 gro- 
szy!* A o kilka kroków dalej przed 
pawilonem obu hrabiów spora kom- 
panja panów „próbuje”* nalewki i li- 

nie 

Wystawy wi- 

„Optyk Rubin“, dimo 
uł Baminikanska 17, fel. 10-58. — 

“ Najstarsza firma w kraju, egzyst. od 1840 r.) 

Reprezentacja i Skład Fabryczny 

zostały nagrodzone na 1-ch Targach Północnych 

МОИ Złotym Medalem. 

A. G. 
Rathenow 

i FOTOGRAFICZNE. 
i Wystawie 

w Wilnie — 1928 r. 
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kiery. Tu jakieś motory turkoczą, tu 
syfony syczą, tu obrazki Matki Bo- 
skiej sprzedają. a gdzieindziej czeko- 
ladki. W  przechadzający się tłum 
wjechała błyszcząca i wspaniała limu- 
zyna. Ot, taką sobie maszynkę 
mieć! 

A w dzień ilu to ludzi waliło na 
Wystawę Hodowlaną - jak w mig 
ochrzczono pokaz koników, wolików, 
świń, piesków i drobiu Co się działo! 
Wyprowadzają konie na popisowy 
deptak... Ogiery dęba stają... A  ja- 
kież piękne! 

— Dolar! Dolar! — wołają wśród 
tłumu. 

— Podobno Kotwicza koń dostał 
pierwszą nagrodę. 

— Gdzie? Gdzie? Który? 
— A widziałeś bryczki 

Doskonałe! 
— Łaszkiewicza, konie, oto konie! 

„— Aja ci mówię, że ani umyły 
się do wieprza z Pomorzan. 

Bydło! Jakie bydło! | wszystko to 
po wojnie tak pięknie... odrosło! 
Patrzcie, patrzcie! Jak grzyby po desz- 
czu. Czerwona, miejscowa rasa górą. 
Holendry... 

— Jakie holendry? Nizinne czar- 
no-białe bydło. 

— Niech będzie czarno-białe. My 
je przed wojną nazywali holendrami. 

— A gdzie podziały się szwyce? 
Owce kiepskie. Niema na co 

patrzeć- 
— 0! Idzie pan Wagner z Solecz- 

nik... 
A tu kiedy nie zaczną bić dzwony! 

Rwetes, harmider. 
Przed pawilonami gdzie na lampki 

i kieliszki wyprobówuje się wino, co 
za mnóstwo ludzi siedzi dokoła sto- 
liczków i ciągnie, ciągnie, ciągnie... 
Wina owocowe najbardziej „odcho- 
dzą”. Ale i mleczko u Heibera mia 
swoich gorących zwolenników. 

W stronie, dalibóg, jak cmenta- 
rzyk, leży na gazonie w  niziutkiem 
ogrodzeniu ogródek pokazowy roślin 
lekarskich... może uniwersytetu, może 
jakiej firmy? Dwie, trzy osoby snują 
się po jego minjaturowych  Ścieżkach 

Kotwicza. 

W. Gierointodski 
skład fortepianów egzystuje od 1838 roku przy 

-0 

  

  

Posiada wielki wybór instrumentów pierw- 
szorzędnych fabryk zagranicznych, 
i koncertowy Becksteina 

  

# 

ul. Bonifraterskiej 10. 

krajowych 

Gierwiatowski. 
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Zakład pasów i bandaży leczniczych |£"ORAZYJNIE tanio, selon giętyczar- ® 
] E i I [ I I E Wilno, ul. Mi-  *£ ny 450 zł., salon mahoniowy, kre- g 

” ckiewicza 22, m dens, stół, krzesełka, angielski gabi- M 

į Otrzymano z Paryża w wielkim wy- i Bo detow:? a ais 8 
borze pasy ostatnich nowości i pasy 332 
biustonosze, które nadają elastycz- s KACA Polska ERA S. Ma- E 
ność figurze i są wygodne. Pasy lec2- © kowski, Zawalna 15. 298 
nicze po operacjach brzusznych i spe- ETUI ECTS 

i cjałne do stanu odmiennego. —0 Р—------ ю о # 
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B,.  Składach aptecznych znanego (K, (Wigika maszyna chłodnicza | 
al środka od odcisków B. oraz = wyrobu lodu mało używana 

natychmiast okazyjnie do sprzedania. 
Bo Prow R PA KA. z Szczegóły: J. Szefler, Wilao, Smo- | 
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ITURY 
OD 58 ZŁOTYCH 

Przyjmujemy obstalunki z własnych materj:łów. 
Wykonanie pierwszorzędne pod kierunkiem nowozaangażowanego 

zdolnego krojczego, byłego pracownika firm zagranicznych. 

Bracia Jabłkowscy Sp. 
Akc. 

Mickiewicza 18, 
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i raz poraz, uszedłszy kilka kroków, 
Stają. Czytają półgłosem napis: sza- 
łwja... ruta... rabarbar... melisa... 
mięta... 

A jak huczały, że Boże odpuść, 
megafony i gigantofony Philips'a! 

Bywało ryknie taki megafon: 
„Hallo! Hallot.. Panna  Pizanello- 
Kupścinska zagra na fortepianie So- 
natę Apassionatę Beethovena... albo 
Pożegnanie Łucji i Edwarda... A in- 
nym razem: „„Hallo, hallo! Rasowy 
piesek pani Wirpiszewskiej zaszczeka 
trzy razy... 

Jakoż i szczeka. A czy on „raso- 
wy”, djabli jego wiedzą. 

| muzyka bywała. Mało jej bywa- 
ło — ale bywało. Na  „atrakcje”, 
prawdę powiedziawszy nie wysilano 
się, Raz zaąnonsowano nawet 
plakatami — ognie sztuczne. Pożal 
się Boże, co to były za fajerwerki. 
Kilku. chłopców powłaziło w krzaki 
nad Wilenką tuż przy moście i nuż 
puszczać race. Raca za racą, raca za 
racą, znowu raca... ĘNa wodę zaś pu- 
szczano „kaczuszki* szypiące i puka- 
jące. Też mi'fajerwerki! A gór niema? 
Toż to cudo nad cudami mogło było 
być, jeśliby choć te same rące pusz- 
czano z gór... 

Ale—i na taką „atrakcję“ zbiegło 
się moc ludzi. Bo frekwencja 
dopisała Wystawie - haniebniel Sto 
tysięcy słyszę — biletów wejścia 
sprzedano. Może nawet więcej. 

Szkoda Wystawy! Dokąd my bę- 
dziemy chodzili wieczorami? Tembar- 
dziej, że jak na złość pogoda sypie 
jaknajpiękniejsza. 

\ * 

Udała się Wystawa. Nadspodzie- 
wanie udała się. 

Wdzięk i urok miałą nieopisany. 
Tak: urok. Szedło się na Wystawę dla 
samego tylko wchłaniania w siebie 
tego jej przedziwnego uroku. 

Jechało się na Wystawę — jak- 
by zagranicę. 

Jej wdzięk, jej szlachetny styl, 
elegancja jej parterów kwiatowych od- 
działywały niezmiernie dodatnio na 

YXX—M-—--M———— °° 

* durmistrzowie miast, miasteczek, Rolnicy, Wójtowie gmin zwie- 
dzający Targi Północne znajdą w pawilonie Giura Techniczno-Han- 
dlowego inż. Kiersnowski i Krużołek —Ska warte uwagij 
lampy nafiowo-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, 

światło zdrowe, dużo tańsze od światła elektrycznego; lampy demon- ; 

struje się oświetleniem pawilonu. „Koriolit* specjalną papę asfal- 
tową, ogniochronną, bardzo trwałą krajowej fabryki „Emil Kuźni- 

niewymagającej smołowania. 

Kompletne urządzenia biurowe, jak amerykańskie maszynki do 
pisania „Royal*, arytmometry szwedzkie „Facit*, biurka, szafy į 

żaluzjowe, kasy pancerne ogniotrwałe. 
Właścicielom majątków przemysłowych zwraca 
uwagę na turbinę wodną okazową fabryki „K. Rudzki i S-ka“;' 
turbiny wodne dostarcza biuro powyższe z siedzibą przy ul. Jagielloń- | 

skiej 8/12, telefon 5-60. 
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publiczność wileńską. Prawie nie do 
wiary! Nie deptano traw- 
ników. Nikt jednego pióra nie 
wyrwał łabędziom. : 
Nastrój był na Wystawie taki, że 

zwiedzający ją tłum zachowywał się 
jak w jakimś najwytworniejszym za- 
granicznym kurorcie, Edukacyjny 
wpływ Wystawy zasługuje na mocne 
podkreślenie. Da się on nam odczuć 
w wileńskiem życiu ulicznem i towa- 
rzyskiem. Prosimy zauważyć, jak nic 
a nic nie uszkodzono, nie :podniwe- 
czono trawniczków powpuszczanych w 
chodniki na ulicy Królewskiej... 

Prezydent Folejewski może byč 
zaprawdę dumny. Za jego prezyden- 
tury zaczęło Wilno cywilizować się'— 
wszechstronnie. 

Prawda, frekwencja zzewnątrz, z 
poza samego Wilna, nie dopisała. 
Osobliwie „z całej Polski". Było za- 
ledwie trochę wycieczek. Stanow- 
czo zamało! Ale — ci co przybyli, 
ulegli wszyscy czarowi Wystawy. 

— Coś jest w tem nieuchwytnegol 
— mówili. Taka moc swob o dy jest 
na tej wystawie! Czuje się człowiek... 
jak „w domu“. A i ludzie - wileńscy, 
jacyż mili! Obcości w. nich żadnej nie- 
ma. Ot, jacyś swoi. Co jak co, ale 
że oryginalna jest ta wystawa 
wileńska to najmniejszej kwestji nie 
ulega. Bo też i to całe otoczenie te- 
renu wystawowegol.. A i sam teren: 
jeden park od brzegu do brzegu! 
Żadne miasto nie mogłoby sobie za- 
fundować... coś... CoŚ... coś podo- 
bnego. А ь 

Bo ludzie obcy szukali wciąż i 
szukali wyrazu dla zdefinjowania 
wdzięku i czaru Wystawy wileńskiej — 
i nie mogli go znaleźć. Bo wyraz taki 
nie istnieje w żadnym słowniku. Na 
wileńską „atmosferę” składają się bo- 
wiem takie ingredjencje jak malowni- 
czość i sielskość (bezpośrednia blis- 
kość wsi), sakrałność wielkich wspom- 
nień i pamiątek i „tutejszość” ludz- 
kich serc. 

Trzeba było słyszeć jak przema- 
wiał za stołem w Klubie Szlacheckim 
p. marszałek Daszyński, doprawdy, 

Ę) wicz, który dał obraz życia 

3 p. Pietrzkiewicz. W Belgji 

И zjazd polskiej młodzieży akademickiej bitwy 

1 września w Kownie odbył się 
drugi zjazd polskiej młodzieży  aka- 
demickiej Litwy. Na zjazd przybyła 
wszystka młodzież polska. studjująca 
zagranicą. 

Zjazd odbył się w lokalu przy ul. 
Orzeszkowej 12. 

Już od samego rana sala szybko 
się wypełniła 150 zarejestrowanymi 
uczestnikami zjazdu. 

Punktualnie o godz. 5 za okrytym 
suknem stołem prezydjalnym, pod 
wspaniałym dużym portretem Adama 
Mickiewicza, ukazuje się p. C. Galiń- 
ski, prezes Zjednoczenia 'Polaków Stu 
dentów Uniwersytetu Litewskiego, po 
witał w krótkich serdecznych słowach 
przybyłych kolegów i ogłosił zjazd za 
otwarty. Po odczytaniu następnie de- 
pesz gratulacyjnych od kilku kolegów, 
udzielił głosu Dyrektorowi III Gimna- 
zjum w Kownie p. L. Abramowiczowi, 
który wygłosił przemówienie na temat 
obowiązków młodzieży akademickiej 
wobec społeczeństwa i kraju i złożył 
życzenia powodzenia w pracy w kie- 
runku popierania rodzimej kultury. 

Wybrano prezydjum.  Przewodni- 
czenie obradom przypadło w udziale 
p. E. Narbuttowi, którego obiór zo- 
stał powitany oklaskami. Przewodni- 
czący podziękował i zaprosił do pre- 
zydjum przedstawicieli środowisk а- 
kademickich. Zą stołem kolejno w po- 
rządku alfabetycznym państw zajęli 
miejsce: pp. L. Sipowicz (Austrja), 
Pietrzkiewicz (Belgja), Orzechowski 
(Czechosłowacja), = Perkowski 
(Francja), C. Galiński (Litwa). 

W dalszym ciągu zgodnie z po- 
rządkiem obrad, nastąpiły doroczne 

j sprawozdania środowisk. 

Pierwszy zabrał głos p. L. Sipo- 
studen- 

tów Polaków z Litwy, edbywających 
studja na uniwersytecie oraz w aka- 
demji handlowej w Wiedniu. Następ- 
nie środowisko belgijskie zreferowat 

młodzież 
nasza odbywa nauki w Antwerpji (in- 
stytut handlowy), Gandawie  (polite- 
chnika, uniwersytet) i Louvain (han- 
del, politechnika, nauki humanistycz- 
ne). Studenci utrzymują między sobą 
stały kontakt. Urządzane są wspólne 
wycieczki dla zaznajomienia się z kra- 

wagry. 

nie žadna egzaltowana i entuzjastycz- 
na natura... Trzeba było widzieć ja- 
kiemi oczami pełnemi blasku i—trud- 
no wyrazić się inaczej — pełnemi 
rzewności rozglądał się dokoła z te- 
renu wystawowego. 

Albo p. minister Wysocki, co po 
raz pierwszy gości w Wilnie ze swo- 
ją nad wyraz uroczą i serdeczną mał- 
żonką też chyba nieskory bynaj- 
mniej do uniesień, jakże był ujęty 
Wystawą wileńską, co się przed nim 
z całą swoją prostotą i z całym 
wdziękiem rozłożyła po pagórkach 
nad Wilenką, pod kasztanami i klo- 
nami swych parków... 

I tak wszyscy. 
I to największy jest nasz tryumi, 

że potrafiliśmy „wziąć* nawei najdal- 
szych ludzi tem naszem wileńskiem 
genius loci, co jeszcze, jeszcze 

nie wywietrzał z doliny Swento- 
roga. 

O Wilno, Wilno! Sercem ciebie 
wziąć tak łatwo, jak zerwać kwiat, co 
od ciepła ręki człowieka jeszcze pa- 
chnąć prześlicznej zaczyna. Ale. dla 
tego, kto na ciebie zęby ostrzy, o 
Wilno, ty masz tylko wyzew hardy i 
wyrazisty: „Przyjdź—i spróbuj mnie 
wziąć! 

# \ 

Dziś Wystawa się kończy. Dziś 
jej ostatni dzień. ' 

Jakiž jej rezultat? 
Ten przedewszystkiem, že pokaza- 

Ia nam i nie nam, iž Wilno jest mia- 
stem gdzie možna urządzač wystawy 
tak piękne, że niema w Polsce 
miasta, któreby pod tym względem 
mogło z Wilnem emulować. 

Że — powtóre —pomimo spadłych 
na nie klęsk, społeczeństwo nasze 
„regjonalne* zaczyna już odzyskiwać 
gospodarczą sprężystość i kulturę; że 
już plony jego wytwórczości ekono- 
micznej i gospodarskiej nie dadzą się 
zbagatelizować i po linji" rozwojowej 
idą wzwyż. 

Potrzecie wreszcie imponujący po- 
kaz Wystawy Regjonalnej przywołał 
mocno na pamięć tradycje kulturalne 

\ 
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jem, jego zabytkami nauki i sztuki. W 
ub. roku akademickim w Belgji ukoń- 
czyło wyższe uczelnie dwóch studen- 
tów. 

Z kolei zjazd wysłuchał sprawoz- 
danie p. Orzechowskiego z Pragi cze- 
skiej, gdzie młodzież nasza grupuje 
się obecnie w korporacji „Samogitia“, 
założonej z październiku 1927 r. Kor- 
poracia już w ciągu pierwszego roku 
istnienia rozwinęła energiczną dzia- 
łalność, zakładając kasę samopamo- 
cy, czytelnię, szkołę fechtunku,organi- 
zując wycieczki celem zaznajomienia 
się z kulturą i życiem przemysłowem 
Czechosłowacji. „Samogitia'* nawiąza- 
ła kontakt z innemi organizacjami aka 
demickiemi w Pradze, między inn. z 
litewską organizacją akademicką „Li- 
tuania“, z członkami której poszcze- 
gólni członkowie „„Samogitia* utrzy- 
mują bardzo serdeczny stosunek. Nie 
ograniczając się tą  zewnętrznądzia- 
łalnością, korporacja dąży do kształ 
cenia i rozwoju duchowego swych 
członków na drodze wspólnych idea- 
łów i pracy. 

W imieniu grupy francuskiej złożył 
sprawozdanie p. $. Perkowski. 

We Francji nasza młodzież akade- 
micka jest rozproszona w różnych mia 
stach. Największa liczba przypada na 
Paryż, gdzie wynosi ona 13 osób, da- 
lej idzie Grenoble — 5, Tuluza — 2, 
Lille — 1 oraz kilkoro kształci się w 
Nancy. To rozproszenie naszej mło- 
dzieży bardzo utrudnia wzajemny kon- 
takt, jednak mimo to życie organiza- 
cyjne czyni stałe postępy. W Paryżu 
został założony Związek akademicki 
Polaków z Litwy, studjujących we 
Francji, w poszczególnych zaś mia- 
stach mają powstać koła tega Związ- 
ku. Centrala paryska zorganizowała 
saimopomoc w postaci udzielania po- 
życzek krótkoterminow. oraz urządzi- 

ła szereg wycieczek, referatów i kole- 
żeńskich herbatek. We Francji niektó- 
rzy ze studjujących w wyższych za- 
kładach już ukończyli nauki. Np. w 
Paryżu trzech uzyskało dyplom inży- 
nierów - elektrotechników, dwuch u- 
kończyło nauki handlowe w Grenoble, 
również kilku studentów ukończyło 
swe studja w innych miastach francu- 
skich. 

   
      

   
I inne wady Cery «© 

Wilna a ogromnej pracy państwowej 
dokonanej u nas w kraju, dokonanej 
w ciągu zaledwie lat kilku swobody i 
niepodległości złożył pokaz wystawo- 
wy jaknajchlubniejsze świadectwo. - 

Wystawa Regjonalna nie 
będzie dziś jeszcze zamknięta. Przez 
czas jeszcze jakiś stać będzie otwo- 
rem — osobliwie dła wycieczek. Pa- 
wilon Główny pozostanie na stałe 
gdzie go pomysłowość inż. p. Łucz- 
kowskiego stworzyła... z niczego. 
Bądą się w nim lokowały różne 
wystawy, które kolejno jest zamiarem 
Magistratu otwierać. 

Bogaci jesteśmy w doświadczenie. 
Wiemy już teraz jak należy urzą- 

dzać wystawę. Punkt wyjścia okazał 
się trafnie obmyślony a wykonanie— 
okazało się że nie przerasta bynaj- 
mniej sił ludzkich. 

, Początek zrobiony. | dobrze zro- 
biony. Pięknie zrobiony. 

Udało się. Takiego miesiąca ucie- 
chy i pociechy Wilno dawno, dawno, 
bardzo dawno nie miało. 

W innem mieście, w innym kraju, 
dziś wieczorem, przy płonących ро- 
chodniach, obnoszonoby—po terenie 
wystawowym przed jego zamknięciem 

gospodarzy Wystawy na rękach, 
przyśpiewując im zgodnym chórem: 

„A kiedy się pora zdarza, 
pora zdarza, 

Pijmy zdrowie gospodarza!” 
Nie będzie obnoszenia? Nie będzie 

owacji? 
No, to niech choć z tego skrom- 

nego miejsca padnie jeden, drugi i 
trzeci wiwat — na cześć i chwałę Go- 
spodarzy Wystawy. 

CZŁ 
Post scriptum (nieodmiennie ostatniel). 

We wczorajszym odcinku trawestując aż 
nadto przejrzyście znaną apostrofę do Jul- 
ka Słowackiego: „Granit rzuć pod tęcze 
swoje!* pozwoliłem sobie zawołać do re- 
daktorów „Źródeł Mocy”: „Tęczami prze- 
plećcie granity!” 

„ Znałazłem wydrukowane: zamiast gra- 
nity... grzmoty! 

Bez komentarzy. 
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  Bem 

Kazdy samochóa Chevrolet a 

jest w jednoroczną gwarancję EB 

Ostatni model Chevrolet 
odznacza się przestronnością 

łości i wykluczają wszelkie defekta, oraz 
uszkodzenia w drodze. 

To też nowy modeł samochodu Chev- 
rolet może być bezwarunkowo uważany . 
za idealny typ -wozu osobowego, który 
poza wszystkiemi wyżej. wymienionemi 
zaletami posiada przytem najważniejszą, 
że przy swych rozmiarąch jest do na- 
bycia za stosunkowo niską cenę. 

Próba wozu, nie zobowiązująca do : 
kupna, jest dostępna dla każdego po > 
porozumieniu się z przedstawicielem Ge- 
neral Motors Wyrób General «Motors. 

zaopawzony 

Zawjadamia: 

PŁ WILĄ kiedy samochód stał się 
* środkiem lokomocji obliczonej na da: 

ieką metę. uwaga nabywcy przy wyborze 

maszyny skupia się przedewszystkiein 
na przestronność jej karoserji i wygodę 
siedzeń, nietylko w głębi, ale i przy 
kierownicy Wystarczy wsiąść i wysiąść 
przez szerokie drzwiczki Chevrolet no- 
wego modelu, ażeby stwierdzić że posi- 
ada on te wszystkie zalety, dające cał- 
kowitą swobodę ruchów wewnątrz samo 
chodu i przy kierownicy. 

Pozatem. oczywiście Chevrolet posiada 
' hamulce па cztery koła, wentylację kar- 
teru filtr do smarów i benzyny, oraz 
wiele innych udoskonaleń, specjalnie za- 
stosowanych przez General Motors. Udo- 
skonalenia te dają pełną gwarancję trwa- 

CHEVROLET - 
GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA 

е —— 

Upoważnione Zastępstwo 

»*AUTO:GARAŻE«, JAN SOBECKI, 
„Wilno, Wileńska 26, tel. 4-51. 

  

a Oskara Oojnooskiego 
do nabycia w Wilnie į - 

J. PRUŽANA "2" E 
Wysyłka na prowineję odwrofną poczfą. 

ZIOŁA D-RAFIL. DOM HANDLOWY 

| — LENNKD PK i r 
WILNO, Wielka 28, Tel 11 - 55. 
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POLECA OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU 

w materjałach męskich i damskich 

Wyroby żyrardowskie. 

  

Wszystkim krewnym, znajomym, kolegom, przyjaciołom, a w 

szczególności Zarządowi Wileńskiego Banku Ziemskiego, którzy 

wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi bratu naszemu 

| w układa 
! 

| 
) 
; 
в 

4 fp Dominikowi Cywińskiemu 
składa najserdeczniejsze podziękowanie 

  

Rodzina. 

           

SKŁAD OBIĆ PAPIEROWYCH (Tapet) 
Największy wybór od najtańszych do najwytworniejszych 

Przy końcu sezonu ceny znacznie ZNIŻONE 

Za gotówkę RABATY od 10 proc. i więcej k 

5 Linoloum HP2x2** Ceraty, Chodniki, Wycieraczki, Sattalki romane 

№ 

| 

  

     

     

E Tano! Najlepsze farby, pokost, padl, szczotki | t. d. poleta R 
Skład farh FRANCISZKA RYMASZEWSKIEGO. X 

XI 
: Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35, 

8 oraz farba ochronna do malowania mostów żelaz. i drewn. 
T Uk TO S IPOD TACA: WWRPA A ŁOIOTY "AOR BRABCYN 
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Otrzymano na sezon jesienny i zimowy 

DENY NISKIE POLECA 

Wilno, al. į 
itkiewicza 9, ; 

Z ntt Kruk Rondo Gospodarczych Une 
Wobec ogranizowanego równoległego kursu I-go Dyrekcja № 

se PRZYJMUJE PODANIA BEZ PRZERWY NADAL. Wstęp dla osób se 
płci obojga po ukończeniu 6 klas gimnazjum lub Świadectwa 

mą TÓWNOZnacznego. 

wą Insfyfuf korzysta z praw uczelni państwowych. 

= laformacje i zapisy w  sekretarjacie ul. Mickiewicza 18 IV piętro. 
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KASZE zagioiczne 
Don 

Handlowy 
     

     
K. Rymkiewicz 
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poleca Słoninę | szmalec ameryk. marki „Switt“. 
Ceny przystępne. Na prowincję wysyłamy za zalicz. kolejow. po 

otrzymaniu zadatku. 6 

Tel. 14-14. 0 

GU U UW WY WY GW W ZA WI CZY WY WIZ TU WY W CZY CY UI 1О 1Н SA I US US G ( NAD 

ž ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12 13 

w Pośpieszce z iofaliza- 

forem odbędzie się 

POCZĄTEK wyŚciIGÓW © GODZ, 2 MIN. 36, 

  

$> Że 

(oniiWA Loteryjta 

  

Dziś 

Zamknięcie, 

    

ET ATE FT PTT TP ES 
Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie 5 

Oddział w Wilnie, ul. Końska 12, tel. 491 

2е na wystawie Rolniczo-Przemysłowej od dnia 6-g0 do 9-g0 
mleczarnia o napędzie elektrycznym, która В A ВаНе пгцсЬотіопп. będzie czynna 

południowych i wiesotowych. w „zo8Basek_ raaaych 7 

Wszelkich objaśnień w sprawach mleczarskich udzielać będą p. p. Lustratorowie Związku Rowizyj Ee Polskich Spółdzielni Rolniczych i Związku Spółdzielni Polskich. 

Duca ada świa doda oda bid e ki dł dłu dua EJ 
9-+017 

Stała wystawa na piacu 
Wileńskiego Syndykatu Rolniczego 

w WILNIE, ul. Zawalna Nr. 9 
maszyn i narzędzi rolniezych 
PADWY yk: 

zo ew — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie. 
D ZENIE (Moritz, Zawadzki, Si — ki - 

carnie, wialnie, pługi, brony, zaczcinieć 77 Pa 
WOLSKI — walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty. 
SUCHENI — i 
ALFA LAVAL — wirówki i instalacje mieczarń, 
aa z AD GROSS — pługi i brony łąkowe. 
otorki „MOCARZ-URSUS* krajowe i traktory oraz motory „Deeringa*. 

Pozatem wyroby wielu innych fabryk (E anos, A 

pługi. 

  

NAJLEPSZA OPONA ŚWIATA 
„FORT DUNLOP” *  , 

  
  

  

a Skład hurfowy ©. PITKOWSKI I M. JABŁOŃSKI a 

A 
\ 

  

FETRZWZWSSESTNY ZACZ s Wileńs'i Klub Kolejowców (ul. Bąbrowskiego 5) в 
KLINIKA USZNO - GARDLANA USB. i i codziennie od godz. 8 wieczór 5 & 

w.nawia przyjęcia chorych 5 E 
z dniem 17 b. m. 8 B 

Ambulatorjum Kliniki czynne 6d godz. 11—1 B W czasie gry będą wydawane CENNE PREMJE. zg 
oprócz dni świątecznych. 8 Wstęp dla gości bezpłatny. LB 

mae 2 UREZYESZYKY ZZA 

Podręczniki szkolae NOWE i UŻYWANE 
= 3 poleca 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
Wilno, Wileńska 25. Tel. 664. 

Ponadto KUPUJE PODRĘCZNIKI UŻYWANE, płacąc nawyższe ceny. 
Zamówienia z prowincji załatwia odwrotnie. 

Spisy szkolne bezpłatnie.



  

Turai I Iystauų 
Komu z wystawców Targów przyznano nagrody 

Na mocy orzeczenia Komisji Sę- 

dziowskiej w składzie: przewodniczą- 

cega Dyr. j. Korołca, oraz członków 

pp. inž. J. Czerniewskiego, L. Kruka, 

inž. J. Lastowskiego, inž. W. Niewod- 

niczańskiego, prof. J. Remera, prof. F. 

Ruszczyca inż. Sławińskiego, W. Sza- 

niawskiego, inż. J. Szyszkina i K. G0- 

rzuchowskiego przyznane zostały na- 

grody w formie: wielki złoty medal 

wielki srebrny medal, srebrny medal, 

bronzowy medal, list pochwalny i dy- 

plom uznania całemu szeregu firm. O- 

graniczamy się do zaznaczenia ile na- 

gród przypadło na poszczególne dzia- 

ły z podaniem niektórych tylko firm. 
W dziale metali i maszyn przyzna- 

no 21 nagrod, a w tej liczbie złaty me 
dal za automobil marki „Stetysz“, Ste 
fana hr. Tyszkiewicza, W dziale ma- 
szyn rolniczych — 9, elektrotechnicz- 
nym — 6, włókienniczym — 17, Wi- 
leńska Przędzalnia otrzymała złoty me 
dal za przędzę i koce, w dziale przemy 
słu chemicznego — 9, a między niemi 
Kurlandzka olejarnia dyplom uznania, 
Olejarnia j. Trocki i S-ka wielki srebr- 
ny, w dziale papierniczym — 24, 
wśród nich: tekturownia „Rajówka' p. 
M. Bohdanawicza — wielki złoty, za- 
kłady przemysłowe „Grzegorzewo“ 
wielki złoty za tekturę oraz dyplom u- 
znania w dziedzinie wyzyskania sił 

wodnych, tekturownia Jana hr. Tysz- 
kiewicza w Wace wielki złoty za wy- 
soki gatunek wyrobu tektury bronzo- 
wej, tekturownia Feliksa hr. Platera 

wieiki złoty, Wł. Borkowski wielki ste 

brny, za nakład ksiąg i druków gospo- 

darczych oraz tłocznia „ŁU WY pL- 

Chomińskiego mały złoty. 
W dziale ceramiki, szkła i porcela- 

ny — 5, w dziale galanterji konfekcji 
i obuwia — 10, A. Mozer i S-ka w N. 

Wilejce duży srebrny za haity i koron- 
ki oraz L. Kruk — wielki złoty za para- 
sole. W dziale meljoracji budowlanej 

10, z których wielki złoty inż. H. 
Jensz za inicjatywę w kierunku najwyż 
szego wyzyskania sił wodnych Wileń- 
szczyzny i inż. Uciechowski wielki sre 
brny za cegłę kanalizacyjną. Wśród 

wystawców wyrobów domowych i 
przyborów gospodarczych odznaczono 
12, wśród spożywców — 14, a wśród 
nich fabryka konserw „Baltic“ w Wil- 
nie wielkim ztotym medalem, Nowowi 
lejską fabrykę drożdży A. Moser i S-ka 
— dużym srebrnym, miodosytnię Olkie 
nickich — dużym srebrnym, l-ą Wyt- 
wórnię Win Owocowych — złotym, 
browar „Szopena* — dyplomem uz- 
nania i wytwórnie win oraz wódek i 
likierów Z. hr. Tarnowskiego — dużym 
złotym. W dziale różnych widzimy sie 
dmiu, w dziale rafinerji jednego, wre- 
szcie w dziale myślistwa p. Łozińskie 
go za swoje trotea i przybory uzyskał 
złoty medal. 

Z pośród firm zagranicznych dwa- 
dziescia siedem nagród,  przyczem 
S-ka „Alia Laval'* ze swoje wypróbo- 
wanej jakości wirówki otrzymała wiel- 
ki złoty. 

  

Uroczysfe rozdanie nagród w dziale koni. 
Punktualnie o gadz. 12-ej na pla- 

cyku naprzeciw Wystawy Rolniczej 0- 
odbyło się uroczyste dekorowanie ko- 
ni, którym komisja sędziowska przyz- 
nała nagrody. Nagrodzone okazy opro 
wadzono dookoła placu, a p. generało- 
wa Konarzewska w obecności pp. Mii- 
nistra Staniewicza, vice - ministra ge 
nerała Konarzewskiego, Dyrektora 

Państwowego Banku Rolnego p. ]. Bo 
rowskiego, Insp. p. Ławrynowicza, do- 
wódcy 6 Brygady KOP płk. Górskiego 
oraz licznie zebranej publiczności, de- 
korawała lauretów  barwnemi kišcia- 
mi z tkaniny drzewnej. Nie obeszło się 
bez śmiechu, bo oto „Mirome'*, piękny 
okaż ardena, własność sejmiku brasła- 
wskiego zadowolony snać z przyzna- 
nego mu medalu złotego — zjadł de- 
korującą go wiązankę. Niektóre konie, 
podniecone niezwykłym otoczeniem 
rwały się i niemało było trudu z utrzy- 
maniem ich w karbach. 

Wielki złoty medal od Kom. Wy-. 
stwy otrzymał Wydz. Pow. Wil. - Tro 
ckiego za trzy importowane ze Szwe- 
cji ogiery: „Rufus, Medstugen Bla- 
ken** i „Drabant*. Mały złoty, też 
od Kom. Wystawy przyznany został 
Wydz. Pow. Brastawskiemu za ardena 
„Mirome“, a maly zloty Zw. Kółek i 
Org. Roln. za grupę rodzinną. Wielki 
srebrny od Kom Wystawy za grupę ho 
dowlaną otrzymała Marja - Krystyna 
hr. Tyszkiewiczowa, mały srebrny Wil. 
T-wa Rolniczego Eugenjusz hr, Tysz- 
kiewicz, wielki zaś srebrny od Zw. Kó 
łek i Org. Roln. z. Wileń. za grupę ro 
dową p. Karol Wagner. 

Bronzowe medale Wil. T-wa Rolni 
czego otrzymali: za grupę hrodowlaną 
p. Wł. Łaszkiewicz i Jan Kotwicz, za 
grupę zarodową p. Cz Odyniec. List 
pochwalny Zw. Kółek i Org. Roln. z. 
Wileń. za grupę rodzinną przyznany 

został p. |. M. Falewiczowi, a takiż list 
Wil. T-wa Rolniczego Helena hr. Ke- 
yserlig. 

Dyplom uznania Kom. Wystawy za 

Próby. dzieł 
Wczoraj odbyły się przeprowadzone 

przez inspektora hodowli Wil. T-wa Rolni- 
czego p. Wł. Opackiego próby dzielności i 
siły koni. Do konkursu stanęło pięciu ogie- 
rów i jedna klacz. Specjalna Komisja w 
składzie  przewodn. p. St. Wotowski oraz 
pp. inspektorów S. Ławrynowicza i W. Opa 
ckiego przyznała pierwszą nagrodę klaczy 
    

  

„Tarnica“ 
Wspomnienia wojenne. 

IL 

Koło południa piechota ruszyła z 
okopów i rozpoczęła powoine schodze 
nie szeroko rozwiniętą linją tyraljerską 
z góry, aby zająć pozycję wyjściową 
do natarcia. Wyruszono z ociąganiem 
się, szemraniem, niechętnie i bardzo 
powoli posuwano się nadół przy a- 
kompanjamencie huku wybuchów mo- 
ich dział, oraz terkotaniu karabinów 
maszynowych, trzymających w ten 
sposób 'nieprzyjaciela w niemożności 
przeprowadzenia jakiejś kontr - akcji. 

W ten sposób bataljon dopełzł do 
podnoża „Tarnica'”, i zatrzymał się ce- 

lem przegrupowania w wąwozie, ukry- 
ty całkowicie tak od kul karabinowych 
jak i od pocisków 'artylerji nieprzyja- 
cielskiej, która nie mogła strzelać bez 
narażenia własnych oddziałów zajmu- 
jących szczyt „„Tarnicy''. 

1 tu dopiero rozegrał się pierwszy 
akt dramatu, bo gdy nastąpiła chwila 
ruszenia naprzód, to żołnierze stanow- 
czo odmówili wykonania rozkazów i 
nikt nie myślał nawet o kontynuowa- 
niu natarcia. 

grupę hodowlaną p. Helena Skindero- 
wa. 

Pozatem szereg hodowców  otrzy- 
mało nagrody pieniężne Min. Rolnict- 
wa za grupy rodzinne: pp. Boreszko- 
Wysocki zł. 150, J. Biżkojć —. 75 zł. 
D. Witkiewicz — 75. 

Indywidualne nagrody otrzymały na 

stępujące konie: mały srebrny „Neil- 
desmond* M.K. hr. Tyszkiewiczowej, 
„Orlik* (rasy miejscowej) p. M. Mich 
niewicza, bronzowy Wil. T-wa Roln: 
„Amorek“ p. Laskowicza. Pierwsze 

nagrody otrzymaly „Fru - Fru“ i „Wu- 
Pei - Fu“ E. hr. Tyszkiewicza, „Fathu- 
na“ p. WI. Laszkiewicza, „Eryk“ p. 

J. Kotowicza oraz „Błękitna Mgła" p. 
H. Skinderowej, klacz gniada p. Sza- 
piela z Mościan oraz „Myszka* (rasa 
miejscowa) p. M. Michniewicza, drugie 
— „Anitra* M.K. hr. Tyszkiewiczo- 
wej, „Błyskawica p. J. M. Falewicza 
„Czajką” p. H. Skinderowej, „Deresz 
p. J. Sutowskiego, „Sońka* p. W. Wo- 
łodkowicza, klacz kasztanowata p. J. 
Merkowskiego, trzecie — „Horpyna* 
p. J. Węcławowiczówny, dwie , w 
M.K. hr. Tyszkiewiczowej, „Swassa“ 
dziale klaczy jałowych, remontowych 
„Aza” p. Cz. Odynca, „Kaska“ H. hr. 

Keyserling, kasztan p. 5. Sulżyckiego, 
ogier rasy miejscowej p. W. Alencyno- 
wicza, i „Rolik* p. M. Michniewicza, 
wresźcie czwarte — „Kanada“ M.K. 
hr. Tyszkiewiczowej, „Patrick* i „Ro- 
se Rzyan“ p. H. Skinderowej, oraz swo 
jego chowu, miejscowej rasy należące 
do pp. J. Szynkiewicza, Fr. Cejko pow. 
Święciańskiego, Br. Chruckiego, pów. 
Oszmiańskiego, L. Walentynowicza po 
wiatu Wileńsko - Trockiego, W. Alen 
cynowicza pow. Oszmiańskiego, A. Sa 
jowskiego i „Iwonka“ p. Antuszewskie 
go. 

Nagrody przyznawano w kilku gru 
pach, a więc: grup hodowlanych, grup 
zarodowych, klaczy jałowych i remon- 
towych. Nagrody te prócz medalu przy 
znawane były w wysokości od 400 - 
75 zł. Dla braku miejsca nie podawa- 
liśmy sum poszczególnych. 

ności koni. 
p. Al. Lewkowicza z Oszmiańskiego, która 
pociągnęła 4720 kilo. Drugie miejsce zajął 
ogier p. Chruckiego wioząc 4320 klg., osta 
tnie kg. 1 + 

Ładunek ten ciągnęły po trawie począt- 
kowo nieco pochyłej dalej zaś nieco wznie- 
sionej. 

Nie pomogły kategoryczne rozka- 
zy, groźby, prośby, przedstawiania 
trudności i niemożliwości odwrotu, nie 

, pomógł nawet środek nigdy nie zawo- 
dzący w stosunku do żołnierza rosyj- 
skiego, a mianowicie: puszczenie w 
ruch kijów, bez których żaden ołicer w 
piechocie nie mógł się obejść. 

Zdemoralizowani żołnierze żądali 
aby przyjechał dowódca dywizji i o- 
sobiście ich poprowadził do ataku. 

Widać było rozgorączkowane twa- 
rze, słychać było okrzyki: „Precz z 
oficerami!'* „Precz z wojną!* „Nie je- 
steśmy mięsem armatnim!* „Jesteśmy 
sprzedani!“ i t. d. 

Jakiś lekko ranny żołnierz, praw- 
dopodobnie sam sobie przestrzelił rę- 
kę, z nieobandażowaną i zakrwawioną 
dłonią, tłomaczył coś gorączkowo gru 
pie żołnierzy leżących | ‘ 90 
uszu moich dochodziły tylko urywane 
słowa: „Zdrada... dowódca dywizji 
Niemiec... gubią lud prawosławny i 
td.*. Drugi okładany bez  miłosier- 
dzia kijem przez sierżanta pochylał się 
wprzód po każdem uderzeniu i obcie- 
rając rękawem zakrwawioną i posinia 
czoną twarz, powtarzał tępo z jakimś 
bezmyślnym uporem: „Bijcie, zabijcie, 
panie sierżancie (gospodin podpra- 
porszczyk), a ja nie pėjdę!“. Jeszcze 
dwóch innych z chytremi minami pro- 
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(i nędzy do miljonów 
Niedawno zmarła w Wiedniu najbogat- 

sza kobieta Austrji, Anna Linging, któ 

życie i karjera są prawdziwym romansem. 

Kobieta, która w swym testamencie miljo- 

nowy swój majątek zapisała na cele dobro- 

czynne, dzieciństwo i pierwsze lata młodo- 
Ści pędziła w skrajnej nędzy. | 

Anna Linging była córką biednych wy- 

robników. Ojciec pijak, matka chorowita, w 

domu gościła nieubłagana nędza, mała Anna 

nieraz cierpiała głód. Gdy tylko nieco pod- 

rosła, rodzice wysłali ją po pracę do Wie- 

dnia. W wielkiem mieście młodziutka Anna 

znalazła się bez żadnych środków do, życia, 

skazana całkowi na łaskę losu. Nie dała 

się jednak losowi złamać: miała młodość, 

urodę i chęć do pracy, a zawsze była pogod- 

na i uśmiechnięta. Podjęła się pracy, jaka 

sej się nadarzyła i pracowała sumiennie z 
uśmiechem i špiewami. Wkrótce udało jej 
się dostać w charakterze pokojówki do jed- 

  

    

    

     
nego z wykwintnych pensjonatów. Warunki * 

   

życia poprawiły się znacznie, na każdym 
kroku na urodziwą Annę czyhała pok 

rzechodziła obok niej ze śmiechem. 
zcie przyszła jej godzina, W pensjona- 

‚ \ którym pracowała Anna, zamieszkał 
bogaty inżynier angielski. Anna wywarła na 
nim silne wrażenie, zakochał się w niej. l 
nią poraz pierwszy owładnęła miłość. 

jak sama później otwarcie wyznawała, 
gotowa była dla młodego Anglika na wszy- 

5 Lecz on, gdy pewnego razu miał moż- 
ność skorzystać z sytuacji, oświadczył jej 
wprost: „Chcę cię jako żonę, inaczej nie 
chcę cię wcale!'*. 

Los Anny został przesądzony. Mimo 0- 
poru ze strony rodziny ukochanego, szcze- 
gólniej jego ojca, który był szefem wielkie- 
go przedsiębiorstwa, mającego wówczas w 
większości państw europejskich топоро! 
na instalacje gazowe, Anna została panią 
inżynierową Linging. Po ślubie państwo Lin 
ging przenieśli się do Łondynu. Niedawna 
pokojówka, dziecię nędzy, Znalazła pelne 
szczęście w pożyciu małżeńckiem, bogact- 
wo, stanowisko społeczne. Pod jednym tyl- 
ko względem nie zmienila się wcale: była 
wciąż tą samą pogodną i uśmiechniętą, peł- 
ną radości życia Anną. 

W parę lat po wojnie Anna Linging ow- 
dowiała i przeniosła się do swych  rodzin- 
nych stron. Stała się całej oko- 
licy. A umierając zapisała cały swój mają- 
tek, kilkadziesiąt milionów szylingów au- 

   

  

     
   

    

  

   

strjackich, na cele dobroczynne: dla bied- 
nych swego rodzinnego miašta i na sfundo- 
wanie w niem schroniska dla ubogich, sa- 
motnych starców i staruszek. Nie zapomnia- 
ła o twardem swem dzieciństwie. 

  

Policjanci japońscy w roli cen- 
zorów moralności publicznej. 

W porównaniu ze swoim kolegą euro- 
pejskim policjant japoński ma nielada jaki 
zakres obowiązków. jest nietylko stróżem 
bezpieczeństwa publicznego, ale również i 
cenzorem moralności publicznej, co wobec 
swoistych zasad japońskich nie jest bynaj- 
mniej rzeczą łatwą. Więc przedewszystkiem 
musi zwracać uwagę na stroje i to nietylko 
kobiet ałe i mężczyzn, co szczególniej „w 
dnie letnie niemało sprawia kłopotu. Niech- 
no naprzykład jaki przechodzień, pragnąc 
nieco się ochłodzić, uniesie swe kimono nie- 
co powyżej kolan, wnet spadnie nań czujne 
spojrzenie policjanta i — doraźna kara w 
postaci bezwzględnego aresztu. 

Ostra cenzura dotyczy jednak nietylko 
strojów ale również teatru i kina. Wszyst- 

‚ К wsztuki teatralne miiszą Ściśle odpowia- 
ać ustalonym zasadom moralności, inaczej 

policja, która przeprowadza cenzurę repeft- 
tuarów teatralnych, wnet zgłosi swoje veto. 
Naprzykład publiczne całowanie się według 
zwyczajów japońskich uważane jest za nie- 
skromne i jest niedopuszczalne na scenie. 
Przystosowanie więc europejskich czy ame- 
rykańskich utworów dramatycznych, w któ- 
rych pocałunki zwykle stanowią jeden z za- 
sadniczych rekwizytów, do wymogów mo- 
ralności japońskiej napotykać musi nielada 
trudności. Ale niema rady — policja czuwa 
i.cały artyzm 'scen miłosnych może być wy- 
rażony jedynie... słowami. Poza pocałunka- 
mi zabronione są również na scenie wszel- 
kie mniej lub więcej dwuznaczne sytuacje. 

Studentom uniwersytetu w Tokjo wyda- 
rzył się niedawno  charakterystyczny dla 
stosunków japońskich wypadek: tuż przed 
wakacjami urządzali przedstawienie ama- 
torskie. Wybrali oczywiście  najniewinniej- 
szą Sztukę, cóż kiedy była w niej scena, 
która miała się odbywać przy pogaszonych 
światłach. Policja na to nie mogła się zgo- 
dzić i podczas przedstawienia, nim zaczęła 
się owa „niecenzuralna” scena, jeden z akto 
rów musiał oznajmić publiczności, iż teraz 
akcja odbywać się bedzie pociemku, ałe... 
przy świetle. Widzowie musieli puścić wo- 
dze swej bujnej fantazji, nie można jednak 
powiedzieć, aby aktorzy mieli ułatwione 
zadanie. 

Te same zasady stosowane są również 
do filmów. Sceny pocałunków są usuwane 
za pomocą... zamazania czarną farbą, co z 
całą pedantycznością wvkonywują policjan= 
ci, Podobno jednak publiczność kinowa z 
jatwością wyobraża sobie sceny miłosne w 
tveh miejscach, gdzie na ekranie pojawiają 
się czarne plamy. 

Tak czy owak, ale rioralgości japońskiej 
dzieje się zadość. 

iFOfiarności Sz. Czytelników polecam, E 
„zredukowanego niższego  funkcjo-_| 

chorego nz "arjusza kolejowego, 
Egle. obarczonego rodziną. 

skawe_ofiary przyjmuje ad     

  

   
  

wadziło pod ręce rannego żołnierza, 
krzyczącego przeraźliwie i bnakami 
starało się przedostać na tyły. Chaos 
i zamęt panował nieopisany. Dowód- 
ca bataljonu, stary pułkownik, który 
już w czasie wojny japońskiej kom- 
anją dowodził, machnął ręką odszedł 

parę kroków, włożył lutę rewolweru 
w usta i w moich oczach rozstrzaskał 
sowie głowę. Zdawało się, że końca 
termu piekłu nie będzie. 

Dopiero jeden z dowódców kom- 
panji porucznik T-ar, abjąwszy po puł 
kowniku dowództwo bataljonu, poro- 
zuiniał się ze mną i przerwawszy na 
chwiłę ostrzeliwanie nieprzyjaciela, 
puściłem cztery pociski, jeden za dru- 
gim w sam środek zbuntowanego ba- 
taljonu, jednocześnie zapowiadając naj 
biiżźszemu otoczeniu, że żywa noga 

i yjdzie z wąwozu i wszystkich po 
ybijam o ile nie pójdą naprzód. 

Na taki argument, a może na wi- 
dok kilkunastu zabitych mojemi po- 
ciskami, ruszyło brąctwo bez zwłoki 
naprzód i nawet z dziwną szybkością 
i odwagą pięło się po stromych sto- 
kach „Tarnicy*. 

   

    

  

Maszerując na skrzydle jednej z 
kompanij nie przestawałem w prowa- 
dzeniu ognia, obserwując zarazem żoł 
nierzy i ze zdziwieniem stwierdzałem 

   

  

  

1 niedomagań miejskich. 
Profanacja b. cmentarza i Kapli- 

czki przy ul. Trockiej. 

Równocześnie z pracami nad regulacją 
uł. Trockiej, w związku z którą ulicą: ta 
jest przebrukowywana nanowo, Oraz uZzy- 
skuje szerekie o jednolitym typie chodniki, 

prowadzone są prace kanalizacyjne, ma- 
jące włączyć b. posesję OO. Franciszka- 
nów do kanału przy ul. Trockiej. 

Podczas robót, rozpoczętych przy ka- 
pliczce, znajdującej się tuż obok chodnika, 
natrafili robotnicy na większą ilość dość 
dobrze zachowanych szkieletów ludzkich. 

Narazie kości i czaszki o barwie sang- 
winy zbierano do pudełka (coprawda nie- 
zbyt skrzętnie!) i odnoszono do wspomia- 
nej Kapliczki, gdzie, bez dłuższego zacho- 
du wysypywano do kupy па posadzkę. 

Szczątki te, wśród których uwagę wi- 
dzów przykuwały szczęki, z całkowitym 
asortymentem absolutnie zdrowych, białych 
zębów, budzących ogólną zazdrość i pa- 
dziw nąd zdrowiem dawnych ludzi, miały 
być zakopane zpowrotem wpobliżu miejsca 
ich znalezienia, wzęlędnie— pochowane na 
jednym z miejscowych cmentarzy. 

Niebawem, niechcąc widać zakłócać 
pokoju nieboszczykom, roboty w tym 
miejscu przerwano i przeniesiono na inne 
miejsce, mianowicie nawprost znajdującej 
się w głębi Kaplicy OO. Franciszkanów z 
łaskami słynącym posągiem Najświętszej 
Maryi Panny, cudem uchowanym przed mo 
skalami. Tu jednak powtórnie natrafiono 
na kości, w czem niema zresztą nic dziw- 
nego, ponieważ w miejscu dzisiejszego 
skwerku, położonego przy zajętym na ar- 
chiwum kościele Franciszkańskim, jedynym 
z najstarszych w Wilnie—dodajmy nawia- 
sem, był niegdyś cmentarz. 

Otóż chodzi nam narazie o szczątki. Już po 

wyrzuceniu ich z rowu wraz z ziemią, leżąc 

tuż przy chodniku ruchliwej uliczki, stawa- 
ły się One objektem jakriajbardziej bezcer- 
monjalnych oględzin, zgromadzonej dokoła 

przeważnie żydowskiej gawiedzi i mogły być 
rozciągane bez przeszkody przez łobuzów. 
Nie dość jednak tego, — po przeniesieniu 
do pobliskiej kaplicy - ulegały one dalszej, 
jeszcze gorszej poniewierce! 

Mianowicie, korzystając z tego, że kapli- 
ca jest otwartą  naoścież i absolutnie nie 
pilnowaną (fakt wręcz niezrozumiały!) оБ 
jaja się tam przez cały dzień gromady ga- 
piów, oraz spory zastęp uliczników, w tej 
liczbie sporo żydziaków, podziwiając kości. 
Gdybyż tylko podziwiając! 

Andrusi ci, włażąc do kaplicy w czap- 
kach (tak!), niczem w bolszewji, bo nikt 
nie upomni i nie przeszkodzi, obcesowo prze 
wracając koście i czaszki na wszystkie stro 
ny, posiłkując się RY tych czynnościach 
przeważnie nogą! Przy tem odbywają się 
takie naprzykład rozmowy: „Stasiuk, weż- 
mi ta głowa!* (tu następuje kopnięcie od- 
nośnej czaszki), — „Nie ja wezma lepi ta 
kość”, albo: „Un, patrzaj, jaki zemby,. bierz 
ta czeluść!* Po słowach następują czyny... 

A teraz eo do samego skweru (były cmen 
tarz). Są-tam ładnie wyżwirowane ścieżki 
odrutowane trawniki, a na nich modne obe- 
cenie tabliczki magistrackie: „Nie deptać tra- 
wników!* Pozatem stare rozłożyste drzewa 
krzewy, wszystko otoczone od ulicy żelaz- 
nemi sztachętami. 

Na jednem z drzew w pobliżu wejścia 
wisi duża tablica z napisem: „Wszelkie spa- 
cery i zabawy dziecinne wzbronione. Komi- 
tet“. Jaki komitet — nie wiadomo; — być 
może parafjan kapliczki  franciszkańskiej, 
znajdującej się w głębi skweru za b. kościo- 
łem. franciszkańskim, ` 

Nadpisy te są niestety tylko martwą li- 
terą! Cały dzień grzebią się tu w piasku i 
urządzają hałaśliwe gonitwy okoliczne ży+ 
działki; brudne: piastunki z brudnemi dziećmi 
najbezczelniej .w . świecie wylegują się na 
trawnikach tuż przy tabliczkach: „Nie dep-- 
tać trawników", a na oczach przechodzącej 
ulicą publiczności; teren się zaśmieca i za- 
nieczyszcza! , 

Możeby tak odnośne władze wglądnęty 
nareszcie w te nieznośne stosunki i ukróci- 
ly samowolę! ё 

pP % s Przechodzień. 

"Ze świata. 
— Motoryzacja angielskiej 

Zmienione gruntownie warunki  współcze- 
snej wojny przekreśliły tak doniedawna 
jeszcze wybitną rolę kawalerji, której coraz 
częściej wypada spieszonej walczyć w oko- 
pach. Dawna wyższość kawalerji nad pie- 
„chotą = szybkość przerzucania się z miej- 
sca: na miejsce — ustąpić musi wobec szyb 
kości samochodów i aeroplanów. 

Te „właśnie względy spowodowały, że 
obęcnie angielska rada wojenna zupełnie 
poważnie rozpatruje sprawę motoryzacji 
kawalerji angielskiej. 

Według omawianego projektu pozostały- 
by w armji tylko niewielkie oddziały kawa- 
leryjskie, cała zaś masa jazdy pozostałaby 
wyposażona w samochody. Projektowane są 
lekkie ciężarowe wozy o 6 pneumatycznych 
kołach,przyczem trzecia para kół, osadzo- 
nych na ruchomych osiach, co umożliwia 
zwiększenie szybkości. Każdy taki samo- 
chód byłby wyposażony w jedno szybko- 
strzałowe działo i mógłby załadować pół 
sekcji kawalerji, pięć tysięcy magazynów 
naboi karabinowych, oraz pewną ilość amu- 
nicji dla karabinów maszynowych i armat 
szybkostrzelnych. Koła takiego „Kawaleryj- 
skiego* samochodu byłyby opancerzone, a 
front i.boki zabezpieczone również pancer- 
nemi ścianami. 

kawalerj. 

że z każdą chwilą animusz ich bojowy 
wzrasta. 

Wreszcie koło. godziny 4-ej pa po- 
łudniu, dochodzimy do drutów, rozle- 
ga się huk granatów ręcznych, prze- 
ražliwy trzask karabinów maszyno- 
wych, jęki, przekleństwa, krótkie lecz 
potężne „ura!* i „„Tarnica* w rękach 
piechoty rosyjskiej! 

Tuż ża nią wbiegam na szczyt, 
potykam się o zwłoki dzielnego poru- 
cznika T-ewa, który leży na okopie 
niemieckim z rewolwerem w ręku, i 

szeroko otwartemi oczami wpatrzony 

w dal, nie widzi skutków swego mę- 

stwa , widzę Niemców zmykających, 
rosyjskich zaś żołnierzy plądrujących 
i rabujących tornistry niemieckie. Roz- 
poczyna się włóczenie po okopach, 
obdzieranie trupów, opowiadanie o 
swych bohaterskich czynach, rozmo- 
wa z wziętymi do niewoli Niemcami, 
zamiast zorganizowania się i umoc- 
nienia na świeżo zajętych stanowi- 
skach. Bataljon drugiego rzutu, który 
miał wzmocnić nas, nie nadchodzi i 
nie nadszedł wcale, a jak się później 
dowiedziałem również odmówił po- 
słuszeństwa, zaczyna zapadać zmrok 
spotęgowany jeszcze przez mgłę i 
drobny deszczyk, z czego korzystają 
Niemcy, podchodzą, odcinając drogę 
odwrotową i niespodziewanie prze- 
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WILEŃSKIE BIURO 
Koncesjonowane i kaucjonowane w M. S, W. 

WILNO, ul. Ad, MICKIEWICZA 291, tel. 152, 

posiada obecnie do sprzedania MAJĄTKI ZIEMSKIE: 

1) Obszar kilkuset ha, blisko kolei, bardzo dobrych grun- 
tów ornych i łąk, z ładną siedzibą: ornych i łąk około 250 ha, 
kilkadziesiąt ha dobrego lasu mieszanego. Cena 33.000 dolarów, 
w tem 13.000 dol. długu długoterminowego. 
może być wydzielony ośrodek. 
młyn motorowy. 

2) Obszar 150 ha, 

budowania w komplecie, od st. 

nia, las w wieku do 60 lat, rze 

większości obciążonego serwitu 

do aktu kupna 20.000 dol.; 

  

warków, parcel oraz domów w 
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""Eajans 
Potcelana 
Szkto 
Platery 
Naczynia 
kuchenne 

  

Wobec wyprzedažy oddajemy po 

cenach znacznie zniżonych. 

W najbliższym sklepie go- 
fowego O BU WIA 
należy zażądać marki 

N. B. R. 

  

    

    

a wyjdzie to na dobro konsumentowi 

CTEKOLADA ŚWIETANAOWA ozeceg: 
orzechowa 

* fabryki 

M. Piagggki w irae 
Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 

! 
| i 

g 

Kto z właścicieli gospodarstw 
mniejszych chce mieć prawdziwie do- 

brą młocarnię, niech kupi „Kutno- 
wiankę“ sztyfiową, cepową lub sze- 
rokomłotną, kto jaką chce, każda z 
nich będzie jednakowo dobrą: zaś 
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub C. 

Znajdziecie te znakomite maszy- 
ny w składzie Zygmunta Nagrodzkie- 
go w Wilnie, ul. "Zawalna Nr. 11-a. 
Kto chce dostać na wypłatę, niech 
przedstawi składowi poświadczenie 
Gminy o tem co ma. 
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chodzą do ataku na bagnety. Wtedy 
dopiero paniczny strach spada na żał- 
nierzy i rozpoczyna się bezładna u- 
cieczka. Mało kto jednak zdołał uciec. 
Ci co nie padli dostali się do niewoli. 

W dniu tym, pamiętnym dla mnie, 
ocalenie swoje zawdzięczam mgle i 
doskonałej znajomościterenu, gdyż wi- 
dząc, że nic nie pomoże zatrzymywa- 
nie pierzchających żołnierzy i obrona 
„Tarnicy“, i že pocisków armatnich Z 

powodu mgły nie jestem w stanie ob- 

serwować, z jednym moim zwiadowcą, 
2-gi by' zabity, telefon. dostali się do 

niewoli, krzakami i zaroślami zsuną- 
łem się nadół i tym razem szczęśliwie 

wykręciłem się od niewoli. 
Epilog całej akcji był 

wany. 
Po tak nieudanej próbie ofenzywy, 

dywizję odesłano do odwodu armii. 
Tam rozpoczęły się śledztwa, bada- 
nia, dochodzenia, na które  niejedno- 
krotnie byłem wzywany. Ostatecznie 
nastąpił wymiar sprawiedliwości dość 
oryginalny, a mianowicie: dowódca 
pułku pułkownik j., bardzo dzielny i 
zdolny oficer, kawaler krzyża šw. Je- 
rzego, oraz paru oficerów, zostali zde- 
gradowani do stopni szeregowców 
„ponieważ nie umieli wpłynąć i nat- 
chnąć żołnierzy, a zatem byli bezpo- 
średnim powadem klęski. Co do Sze- 

nieoczeki- 

w tem 

pszeune, łąki b. dobre, komunikacja dogodna. Cena 12.000 dol. 
3) Obszar 200 ha gruntów pszennych i dobrych łąk, za- 

4) Obszar 120 ha pod Wilnem, bardzo dobre zabudowa- 

5) Obszar 4000 ha, w tem 230 ornych dobrych, 400 ha 
łąk częściowo zalewnych dwukośnych, 

komunikacja dobre, siedziba ładna. Cena 57.000  dol., 

Pozatem Biuro posiada do sprzedania znaczną 

KOMISOWO-HANDLOWE. 

Z maiątku tego 
Wypłaty dogodne. Niewielki 

135. ha ornych i łąk, grunta 

kol. 4 klm. Cena 17.000 dol. 

ka. Cena 15.000 dol. 

lasu około 2000 ha w 
tem, reszta nieużytki. Położenie i 

z czego 

ilość fol- 
Wilnie. 
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PIANISTKA НН 
Helena KULICKA 

powróciłą. 
Ludwisarska 7—4 od godz. 4—€. 

ВВБ НЕО О В ВО Е 
| KUPIĘ nieduży dom mu. 

rowany z ogro- 
dem w okolicy uł. Mickiewicza, Po- 

hulanki lub Witoldowej. 

-0 Adres w Administracji. 

ННЕБ СО ЕО СОН СЕНБ ВБ 
г----------- 

Kino „POLONJA“ 
š : Juž jutro premjera! l 

s Niepotrzebny człowiek” m 
w roli głównej genjalny 

EMIL JANNINGS 
Baza omas zoam zw on an zo za wam 

    

    

Dr. med. K. Pawłowski 
powrócił. 

Przyjmuje codziennie od g. 5i pół—7, 
Żeligowskiego 10. —o 
  

  

(iabinet Kosmetyki Kigjenicznej 
poprawia, pielęgnuje cerę, włosy, Przy- 
wraca normalny podkład tłuszczowy 
skóry twarzy. Usuwa zmarszczki oraz 

inne defekty i wady cery. 

Przyjęcia ой 11 - 2 i 4—6. Jagielloń- 
2 ska 8, m. 14. 

Wydz. Zdr. Nr. 38. 4. IX. 1928 r. 

  

SZKOLNE KSIĄŻKI 
nowe i używane 

„Materjały piśmienne 
poleca: 

U5 
“ 
A wk 

Ss 

  

Zamówienia zamiejscowe wysyła 
odwrotnie'za zalicz. poczt. 

Programy szkolne bezpłatnie. 

BERKAAKSEERCENZ 
vai 

        

    

Uwagall! Amatorowie faicdu 
Dziś otwarcie sezonu zimowego lekcyj 
tańców nowoczesnych i popularnych 
pod kierownictwem Bal. P. Borow- 
skiego w lokalu przy ul. Trockiej 2 
róg Niemieckiej. Zapisy codziennie 

od godz. 10 r. О 
atm 

    

  

regowych, ponieważ nie można było: 
znaleźć przywódców buntu, a więc na- - 

leżało ukarać wszystkich, odesłano do 

rezerwowych pułków wgłąb Rosji. 
„gdyż obecnością swą na froncie han- 

bę przynoszą pułkowi, pod którego 
sztandarem służą”, — pułk zaś uzu- 
pełniono szeregowymi ściągniętymi z 
bataljonów zapasowych. 

Sądzę, że żołnierzom a to tylko 
chodziło, a zupełna bezkarność  roz- 
zuchwaliła jeszcze ich towarzyszy, co 
później na własnej skórze ciż sami dó- 
wódcy odczuli. : 

Tak skończyła się akcja, zwana 0» 
ienzywą „Tarnicką“ kosztująca wiele 
istnień ludzkich i nie przyniosła armji 
rosyjskiej żadnego pożytku, gdyż do . 
końca wojny „Tarnica* pozostała w 
rękach niemieckich. 

Gdy dziś; po dwunastu latach 
wspominam tę chwilę, widzę przed 
sobą roznamiętnione twarze  żołnier- 
skie, widzę rozpacz w oczach ofice- 
rów, zwłoki bohatersko zmarłego do- 
wódcy bataljonu i zastanawiam oraz 
utwierdzam w przekonaniu, że rozkład 
armji rosyjskiej nietylko wywołał a- 
gitacja rewolucyjna, lecz i nieumiejęt- 
na ręka kierownicza. 

J. Rel.
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NIEDZIELA 
8 Dziś Wschód sł. g. 4 m. 56 

(Gorgonjusza Zach. sł. o g. 18 m. 23 
tutro 

Mikołaja 
  

Spostrzeżenia meteorołogiczne 

Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 8-1X 1028 r. 

Cišnienie j й 111 
średnie w m. l 

Temperatura J 
średnia l 20 

Opad za do ) 
bę w min. ] 

wiatr J i arzewsśdj z | Zachodni 

Uw ag i: pogodnie. 

Minimum za dobę —OC. 

śiaximum na dobę 19-C« 

Tendencja baromietryczne: 

URZĘDOWA. 

— (v) Dyrektor Departamentu sztuki p. 

Jastrzębowski w Wilnie. W dniu wczoraj- 

szym przybył do Wilna Dyrektor Depart. 

ztuki p. Jastrzębowski. Po złożeniu wizyty 

p. Wojewodzie Raczkiewiczowi p. Dyrektor 

przyjmował w Oddziale Sztuki Urzędu Wo- 

jewódzkiego w sprawach artystycznych. 

Między innemi p. Dyrektor odbył rozmowy 

z Dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych USB 

proi. Kłosem, Dyrektorem Konserwatorjum 

Muzycznego p. Wyleżyńskim, Delegacją 

Reduty, Dyrektorem Bibljoteki Uniwersyte- 

<kiej Ryglem oraz z przedstawicielami Zw. 

Literatów i Tow. Filharmonicznego zapozna 

jąc się z potrzebami tych instytucyj. 

Pobyt p. Jastrzebowskiego w Wilnie po- 

trwa prawdopodobnie kilka dni. |. 

(v) Podsekretrz stanu Ministerstwa 

Spraw Zagr. dr. Alfered Wysocki z małżon- 

ka w Wiinie. W dniu wczorajszem. przybył 

do wilna podsekretrz stanu. Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych dr. Alfred Wysocki z 

małżonkę powitany na dworcu przez p. Wo 

jewodę. 2 

W godzinach południowych pp. Wysoc- 

cy byli na nabożeństwie w Ostrej Bramie, 

poczem zwiedzali Wystawę Regjonalną i 

Hodowlaną w towarzystwie prof. Ruszczy- 

<a i p. CZ. Jankowskiego. 

: MIEJSKA. 

— (o) W sprawie wyborów do Izb rze- 

mieślniczych. dział przemysłowy Wileń- 

skiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się 

do gistrata m. Wilna i do starostów Wi- 

łeńsko - Trockiego, Oszmiańskiego, Moło- 

deczańskiego, Wilejskiego, Dziśnieńskiego i 

Postawskiego, aby zarządzili sporządzenie 

w terminie do 25 września r. b. wykazów 

wszystkich rzemieślników, którzy мукопу- 

wują swój RANA w celu przygotowania 

materjałów do zbliżających się wyborów do 

izb rzemieślniczych. 

Uprawnieni do głosowania są osoby, któ 

re mają karty rzemieślnicze, posiadają 0- 

bywatelstwa polskie i udowodnią, że pro- 

wiadzili swoje rzemiosło od trzech lat przed 

wejściem w życie nowej ustawy przemysło 

wej. 
4 Jak się dowiadujemy, w wydziale prze- 

"myštowym Magistratu zarejestrowano na te 

renie m. Wilna około 5000 rzemieślników, 
kart zaś' rzemieślniczych wydano dotych- 
czas tylko około 700. 

Wobec tego, ci rzemieślnicy, którzy je- 
Szcze nie otrzymali kart rzemieślniczych, 
winni zawczasu starać się a otrzymanie 

tych kart, albowiem w ostatniej chwili bę- 

dą narażeni na stratę czasu, a bez kart nie 

będą dopuszczeni do głosowania. 

— (v) Posiedzenie Rady Miejskiej. We 
czwartek dnia 13 b. m. o godz. 8 wiecz. od- 
będzie się w Magistracie posiedzenie Rady 
Miejskiej. 

% огра trzone będą następujące sprawy: 
1) sprawa przedłużenia terminu spłaty 

pożyczek, zaciągniętych w roku na zatrud- 
nienie bezrobotnych, 2) sprawa zaciągnienia 

pożyczki w wysokości 50000 zł. na re- 
mont zagrożonych domów. 

‚ 3) sprawa udzelenia subsydjum Wiłeń- 
skiemu Wojewódzkiemu Komitetowi „Ty- 
dzień Dziecka". 

4 wniosek w sprawie re"elania do Kasy 

oszczędnościowo - pożyczkowej pracowni- 
ków Magistratu m. Wilna kredytów na wy 
dawanie pożyczek wzamian praktykowanego 

przez Magistrat zaliczek na pobory, 
5 wniosek w sprawie pobierania w O- 

kresie budżetowym 1929 - 30 komunalnego 
podatku od przemysłu i handlu, 

_ 6) wniosek w sprawie pobierania w okre 
sie budž. 1929 - 30 podatku komunalnego 

od patentów na wyrób i sprzedaż trunków 
oraz przetworów wódczanych i spirytuso- 
wych у : 

_ 1) wniosek w sprawie pobierania w ok- 
resie budżetowym 1929-30 podatku inwesty- 
cyjnego na budowę dróg, 

8) komunikat w sprawie zwolnienia od 
podatku ładunkowego eksponatów przywożo 
nych na Targi Północne, 

‚ 9) wniosek Komisji Rewizyjnej w spra- 
„wie wyboru nowych członków do Komisji 

na miejsce radnych: Piłsudskiego, Dzidzi:1- 
ła, Trockiego, Kagana i Szabada. 

„— Wystawa Regjonalna zostaje przed- 
łużona. Jak się dowiadujemy ze źródeł mia 
rodajnych sprawa przedłużenia Wystawy Re- 
gjonalnej załatwiona została w sposób defi 

wzrost cisnienia. 

nitywny- otychczas nie został ustalony 
natomiast termin o jąki przedłużona Ona 
zostaje. 

AKADEMICKA. 
— Terminy przyjazdu do i + 

kademickiego W Nowiczach, 0 Soon. 
rzyszenia atn 

U. S. B. niniejszem podaje do wiadomości 
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„ОРТОК Rubin” oilno 
ul. Dominikańska 17, tel. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju, egz. od r. 1840. 

1 МЕГОЁ Dresden 
INSTRUMENTY GKODEZYJNE 

Zostały nagrodzone na l-ch Targach Północnych i Wysta 
wie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie—1928 r. 

Wielkim Złotym МЫМ & 
UNAZZKZZZZZOZZEGUBCZZZUGZWNE 

  

KA 
iż od dnia 1. 9. r. b. konie dla przyńjeżdża 

jących kuracjuszy do Nowicz wysyłane są 

do st. Pohulanka 3 razy tygodniowo: wtor- 

ki, czwartki i soboty na pociąg odchodzący 

z Wilna o godz. 15 m. 30". 
KOMUNIKATY 

— Prezes Wil. Koła  Dermatologicznego 

dr. Hanusowicz wyjeżdża jako delegat na 

Wszechpolski Zjazd Dermatologiczny, mają 

cy odbyć się w Poznaniu dn. 14, 15, 16 

września. Z tego powodu przerywa przyję- 

cie chorych od 10 września do 25 września 

bież. roku. 3 

— Przeniesienie s, stacjj Opieki nad 

M. i Dz. 4-ta stacja Opieki nad Matką i 

Dzieckiem przeniesiona została z dniem 6 b. 

m. do własnego mieszkania na ul. Pioró- 

mont 11. Przyjęcia dzieci codziennie od 2 

do 3 p.p. matek od 9 i pół do 31 pół w 

poniedziałki, środy i piątki. 
RÓŻNE. 

WYCIECZKA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY 
WIEJSKIEŃJ. ; 

W dniu wczorajszym Wystawę Rolni- 

czo - Przemysłową zwiedziła wycieczka 

Wiejskiej, składająca się z kilkuset osób. 

Kółek zrzszonych w Związku Młodzieży 

Zwiedzenie Wystawy poprzedzone zostało 

uroczystością poświęcenia sztandaru zwią- 

zkowego, którą po Mszy św. w kościele Św. 

pun dokonał J. E. ks. Biskup Władysław 

andurski. Tegoż dnia w godzinach połu- 

dniowych odbyła się akademia rolnicza w 

sali Śniadeckich U.S.B. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Poiski (sala „Lutnia“). Ostat- 

ni występ Jadwigi Smosarskiej. Dziš urocza 
artystka Jadwiga Smosarska wystąpi po raz 
ostatni w Wilnie w komedji Verneuilla „OÓ- 

rzeł czy reszka”. 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o g. 

5-ej grana będzie dla najszerszych warstw 

publiczności krotochwila Hennequina „Chrze 

śniak wojenny”. 
+  — Jutrzėjsza premjera. Jutro w ponie- 

działek wchodzi na repertuar Teatru Pol- 

skiego świetna sztuka Molnara „Oficer gwa 

rdji” jest to jedna z najbardziej ciekawych 
sztuk doby ostatniej o treści nadwyraz in- 
teresującej. 

A Smosarska na prowincji. Ju- 
tro Jadwiga Smosarska w otoczeniu zespołu 
artystów. Teatru Polskiego gra „Orła czy 
reszkę“ w Białymstoku, we wtorek w Brze 
Ściu, środę w Pińsku, czwartek w Baranowi- 
czach. Dałsze przedstawienia odbędą się w 
Łucku i Równem. 

— Reduta na Pohulance. Dziś komedja 
St. Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka" 
z Juljuszem Osterwą w postaci Przełęckiego 

Sztuka ta, zamyka Reduta retrospektywy 
ny przegląd ostatnio sezonowego  repertu- 
aru — udając się w jesienny objazd Kre- 
sów Rzeczypospolitej. 

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. na to 
ostatnie przedstawienie, wcześniej do naby- 
cia w kasie wejściowej Targów Północnych 
a wieczorem od godz. 18.30 w kasie teatru. 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

. — Kradzież w biurze Targów. Wczoraj 
niewykryy dotąd sprawca korzystając zape- 
wnie ż ogromnego ruchu jaki panował w 
lokalu biura Targów zakradł się do ostat- 
niego gabinetu p. red. Święcickiego i skradł 
stojącą tam maszynę do pisania będącą pry 
watną własnością Targów. 7 
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RADJO. 

Niedziela dnia 9 września 1928 r. 

11,00 — 13,00: Transmisja nabożeństwa i 
kazania z Katedry w Częstochowie. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,00—18,00: Transmisja z Jasnej Góry 
(d. c. uroczystości Kongresu Eucharystycz- 
nego) a) kazanie pt. „Chrystus-Robotnik“— 
wygłosi JE. ks. biskup Kubina, "b) przemó- 
wienie JĘ. ks. kardynała Kakowskiego, c) 
przemówienie JE. Nuncjuszą Apostolskiego 
Monsignore Marmaggi, d) zakończenie Kon- 
gresu „Te Deum“ i „Bože cos Polskę“. 

„13,30 18,45: Odczytanie programu 
dziennego i chwilka litewska. 

18,50 -19,15: „Rozwój demokracji w 
Stanach A. P.* Odczyt I—pt. „Powstanie 
narodu amerykańskiego*. 
SO ja - Bi. p bieguna półno- 

— Odcz, — wygłosi i ae y ygłosi Stanisław 

19,45— : Komunikaty. 
20,00—22,00: Transmisja koncertu chó- 

rów wileńskich z terenu Targów Półno- 
cnych. 

22,00--22,30: Transmisja z Warszawy. 
sygnał cząsu, komunikaty: P. A. T, poli- 
cyjny, sportowy i inne, oraz muzyka ta- 
neczna. 

Poniedziałek dn. 10 września 1928 r. 

13,00 — : Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży. Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny 

17,60 17,20: Odczytanie programu dzien 
nego i chwilka litewska. 

17,25—17,50: Transmisja odczytu z War- 
szawy: „Uniwersytet ludowy w Polsce" 
wygłosi dr. E. Nowocki. 

18,30—19,00: Transmisja z Warszawa: 
az ESS * 

,05 - 19,30: Audycja niespodzianka, 
19,30—19,55: Kronika dzieci: „ygł. 

Wróżka-Dziec'olubka. Raz 
19,55—20,05: Komunikaty. 
20,05-—20,15: Transmisja z Warszawy: 

Chwilka lotnicza. 
20.15 22.00: Transmisja z Warsząwy: 

Koncert wieczorny. 
22,00 22,30: Transmisja z Warszawy: 

ratnia Pomoc Pol. Młodz. Akad. sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

Skład Fabryczny 
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Wysfępy komunistyszne 
żydowskiej młodzieży z „Bundu*. 

W dniu wczorajszem w godzinach 
przedpołudniowych przy ul. Nowogró- 
dzkiej 8 miał się odbyć wiec zorganizo- 
wany przez żydowski związek komuni- 
zującej młodzieży „Bund'*. 

W  przepełnionej po brzegi sali, 

przeważającą ilość zebranych stanowi 

ła młodzież szkolna żydowska, której 
w myśl ustawy nie wolno bywać na 
wiecach politycznych. 

To też obecny na sali przedstawi- 
ciel Rządu który kilka razy bezskutecz 
nie zwracał się do organizatorów 0 u- 

sunięcie młodzieży — musiał wiec rez 
wiązać. 

Niezadowolenie z tego wiecownicy 
próbowali urządzić pochód demonstra- 
cyjny w stronę ulicy Zawalnej wykrzy 
kując jednocześnie antypaństwowe has 
ła jak „precz z rządami faszystowskie- 
ni“ it p, 

Powołany na miejsce większy ad- 
dział policji demonstratorów rozpędził, 
zaś głównych winowajców w liczbie 
11 osób w tem niejakiego Hofmana i 
Fejdelmana aresztowano i osadzono w 
więzieniu do dyspozycji władz sąde- 
wych. 

Wyścigi Konne. 
Ładna pogoda, wielka gonitwa im. Mar- 

szałka Piłsudskiego oraz zjazd ziemiaństwa 

z racji Wystawy Hodowianej sprawiły, że 

trybuny zapełniły się. Nie zupełnuie szczel- 

nie wprawdzie natomiast publicznością dobo- 

rową. Gra dość ożywiona pomimo małej ilo 

ści koni. Wypłaty mizerne. 
Gonitwę z przeszkodami na dystansie 

2800 . wygrywa łatwo „Liberty u „Ła- 

twe pułku uł. „Wojak por, Donnera 

wycoia 

  

  

      
   iępną gonitwę z płotami wygrał „Tur 

kus“ por. Kamionko mając za Sobą... „Uła- 

na prowadzonego za uzdeczkę. Dwa konie 
wycofano. Total. 11 zł, 

Gonitwa im. Marszałka Piłsudskiego na 
dystaneie 3600 mtr. zgromadziła na starcie 

aż.. trzy konie. Wygrał ją „Boston* rtm. 

Cierpickiego przed „Bajeczną rtm. Dowgial- 

ło. Por. Małuski doseiadujący trzeciego ko 

nia -— „Oberka* spadł. Koń przybiegł do me 

ty, odprowadzono go do miejca upadku, a 

wówczas Małuski dekończył bieg. Tot. 14. Z 

za „Oberka* zwracano stawki. 

Gonitwa z płotami na dyst. 2100 mtr. 

przyniosła dwa momenty. Bardzo brzydki 

start i piękny ch. Staje cztery koni, Ze 

startu wyrywają się dwa, „Dagabert“ i Gi- 

ka" Za © ę rusza „Evvoiwa“, pozostawia 

jąc na miejscu „Erosa,,. „Evviwa“ dosiada- 

na przez por. Donnera przegrywa zaledwie 

o pół głowy. Tot. 21 ir. 25 za „Erosa'* zwrot 

stawek. 
Wysoce humorystyczny moment przy- 

niosła gonitwa piata. Startują „Expert* pod 

por. Antoszem i „Bandura“ pod por. Budzyń 

Skim. „Bandura nie bierze aż trzech przesz- 

kód w rezultacie czego odstaje o całe okrą 

żenie toru, a ponieważ trasa zakrešla 6sem- 

kę w momencie kiedy „Expert“ finischuje 

przed trybunami „Bandura“ galopuje naprzė 

ciw niej. Publiczność kona ze śmiechu, jeż 

dzdcy uśmiechają się do siebie przyjaźnie. 

Tot. 26. 
Ostatnia gonitwa płaska dała najwięcej 

emocji. Idą trzy konie. Przez cały czas to- 

czy się walka pomiędzy „Dunajcem“ por. 

Donnera a „Esmeraldą" por. Kamionko, a 

kiedy na finischu konie te walczą między 

sobą, trzeci — „Fąrsa'* nadspodziewanie wy 

grywa gonitwę. r 

Dzisiejsze wyścigi zapowiadają się nie- 

zwykle interesująco. Między innemi odbę- 

dzie się gonitwa loteryjna. 

LYRK. 
WYNIKI WALK. 

Wczoraj w 22 dniu turnieju walczyli 

trzy pary. W pierwszym spotkaniu Hełczer 
w 17 min. paradą z odwrotnego pasa poko- 

nał zwinnego Reibera. W drugiej parze Gar- 

kanienko- Ducman wynik remisowy. W o- 
statniej zaszedł przykry wypadek, Oto i tak 

już nerwowy i brutalny Rasso rozdrażniony 
gwizdaniem i wyciem publiczności po swej 
porażce z Schulcem, rzucił się na tego ostat 
niego z krzesłem i uciekającego Schulca do- 
gonił w jednej z łóż. Rozpoczęła się formal 
na bójka, którą przerwała policja, opisując 
zajście w protokóle. Dziś dalszy ciąg walki. 

  

   

  

     

GIELDA WARSZAWSKA 

8 września 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 123.95 124.26 123,64 

Holandja 357.50 358.40 356.60 

Londyn 43,25 43.36 43,15 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34,82 3491 34.74 

Praga 26,42 26.48 26.36 

Wiedeń 125,65 125.93 125.31 

Włochy 46,69 46,81 46,57 

Marka niem. w obrotach nieoficjał. 

    

po wypełnieniu 

Zamówienia są ważne tylko dle 
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Nasze drugie bezpłatne wydanie 

-otrzyma bezpłatnie 

WYDAWNICTWO GUTENBERGA 
KRAKÓW. Wolska 19 A. 

2 Oddział w Warszawie: Nowy Świat 28 m. 16. 

Mieszkanie 6-pokojowe ze wszeik.l 
I wygodami poszukiwane 

r=agna Łukiszkach, ul. Mickiew. i ulicach, 
ałoryjesych. Oferty: Mickiewicza 44 

im. 2 Taub. © - 0904 

Na oprocentowanie [jo dobrze prospe- 
j ulokujemy wszel- BB rującej fabryki w 
j kie sumy pienież- |pełnym ruchu potrzeb 

ne pod gwarancje ny wspólnik z kapi- 
wekslowe, hipo- tałem od 6.000 do 

teczne i inne 10.000 zł. Dow. w 
Et H.-K. „Zachęta* Biurze Ogłoszeń S.   
Mickiewicza 1, tel. Jutana, ul. Niemieck a 

0 - 68(p _4, telef. 222. 1 

Kalosze i Sniegotce 
„KONTINENT$” : zyski 

® 
+ 

9-05. 
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Lokomobile, młocarnie 

212.40 — ków ddd dub ktwd аЛЬ idac? 

o 
i 

W STULETNIĄ ROCZNICĘ URODZIN 

BEZPŁĄGNIE 
DZIEŁA TOE$STOJA 

(DRUGIE WYDANIE) 

Wobec ogromnego powodzenia, z jakiem spotkało się nasze bezpłatne wydanie 

dzieł Tołstoja, które natychmiast po ukazaniu się pierwszych seryj została całko- 
wicie wyczerpane, Wydawnictwo Gutenberga przystąpiło do drugiego bezpłat- 

nego wydania dzieł Lwa Tołstoja, które w naszej pierwszej edycji spotkało 

się z wielkiem uznaniem zarówno czytającej publiczności i naszych Od- 

S bierców, jak też prasy i krytyki. 

B Dzieł Tołstoja, z przedmową Prof. Wacława Lednickiego, nabyć można na tych i 

samych warunkach, co pierwsze. Każdy, kto w przeciągu 10 dni nadeśle pod naszym adresem niżej załączony kupon 

Dzieła TOŁSTOJA 
Nieśmiertelne arcyd siela Tolstoja ukazują się w naszem wydaniu mieskrócone, w nowych przekładach. 

Poza wydanemi już tomami, zawierającemi „Annę Kareninę“,. „Zmartwychwstanie“, „ 

Lata Miodziencze i Młodość" i t. d., dalsze tomy zawierać będą następujące utwory: „Wojna i 

Pokėj“, „Soneta Kreuzerowska“, „Kozacy“, „Sebastopol“ i inne. 

Poznanie tych dziel jest obowiązkiem każdego kulturalnego człowieka, a w wydaniu .naszem stanowią One prawdziwą 

wykwintną i cenną bibljotekę; domową, którą każdy otrzymać może bezpłatnie za zwrotem kosztów 

reklamy i opakowania w. wysokości 60 groszy od tomu. Prosimy nie przysyłać nam zgóry żadnych pieniędzy 

  

go. 

kuponów otrzymanych 

parowe, stetniki (elewatory) do słomy, 

jedyne w Polsce co do oszczędności wysiewanego ziarna i równego wysi 

„ matyczne „Ideal“, kopaczki do kartofli, 
cze podglebia, młocarnie szerokomłotne, 

i 
S 1 

Jan MALECKI 
zmarł pe długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, dnia 

7-go września br. w wieku lat 49. 
Wyprowadzenie zwłok ze szpitala św. Jakóba do kościoła św. Jana 

„dnia 9-go bm. o godz. 6.30 wiecz. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10 września o godz. 9-ej rano, 

goczem zwłoki zostaną złożone ną wieczny spoczynek na cmentarzu Rossa. 

GQ czem zawiadamiają pogrąženi w głębokim smutku 

Żona, Córki, Syn i Zięć. 

Ś. T p. 

odbędzie się w niedzielę 9-go września br. o godz. 6 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa 

©О czem zawiadamiają 

w Wilnie, 

RYGA 

ZAŁOŻONEJ W 1846 ROKU. 

ABA ja 

Jan MALECKI, 
urzędnik izby Okręgowej Kontroli Państwowej w Wilnie, zmerł 
«ciężkich cierpieniach w dniu 7-go września 192: c= = wiekia lat 49. 

„Bksportacja zwłok ze szpitala św. Jakóba do kościoła św. Jana 
m. 30 wi - 

żeństwo w tymże kościele w poniedziałek 10 września br. o ZE, 

Prezes i Urzędnicy Izby Kontroli Państ owej 

  

   
zosfały nagrodzone na l-ch Targach Północnych i Wysfawie 

Rolnieze-Przemysławej w Wilnie — 1928 r. 

Wielkim złotyn. medalem 

siewniki rzędowe „Polonia — 
еми, grabie konne auto- 

"brony talerzowe, ugniatacze podglebia, dłutowe spulchnia= 
sztyftowe i cepowe z odpowiedniemi maneżami. 

Walce szosowe, kotły parowe, konstrukcje żelazne. 

Kompletne cukrownie, gorzelnie, rektyfikacje, krochmalnie. 

Ceny jaknajniższe, oferty szczegółowe i katalogi na żądanie. 
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 

„inżynier Jan Gumowskić 
: WiLNG, ai. MICKIEWICZA 7. TEL. 2-71. 

Przedstawicielstwo na województwe wileńskie i mowogródzkie największej fabryki maszyn rolniczych w Polsce 

Sp Ake, H. CEGIELSKI w Poznaniu 
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jednego z najgenjalniej- 
szych pisarzy świata. 

Dzieciństwo, 

wzgl. znaczków. 
  

Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie 
Dzieła Lwa Tołstoja 

Imię i nazwisko 
Dokładny adres ||   
  

  
  

Lekeje 
gry fortepianowej 
udziela art. b. cesar- 
skich teatrów piani- 
sta A. Grecki. Anto- 
kolska ul Nr. 37—39: 

„02801 

pisania na maszynach. 
Orzeszkowej 11 m. 16 
od 1 do 7 dowiedzieć 
SIĘ. | 7414 

ZGUBY 
kradzione na 
dworcu 6 b. m. 

_ zezwolenie na 
posiadanie broni, wyd. 
przez Starostwo Lidz- 
kie w r. 1927, oraz 
zaświadczenie legity- 
macyjne wyd. przez 
Urząd Gminy w No- 
wym Dworze pow. 
Lidzkiego na imię 
Michała Mikuckiego, 
unieważnia się. _—o 

kradzioną książkę 
wojskową rocz- 
nik 1904, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 
na imię Stanisława 
Sawickiego, uniewaž- 
nia sie. 20. 

rzybłąkał się pies 
rasy -Wilk* ciem- 

ny. Zgłoszenia ze 
szczegółowym opisem 
skierowywać w prze- 
ciągu dni 14 pod adr.: 
maj. Pobień. p. Tur- 
giele, A. S. Po termi- 
nie będzie uważany 
za własność. 0—Sgl>



6 AA SŁOWO 

jnn w dobrym Natychmiast do wy- CYRK Dziś 2 wielke przedstawienia o godz. 4 p. p. i godz. 8 wiecz. występy jasnowidzącej medjum M-elle RICARDI 
MYAWAWE Or. 1. WOLTSEH AVAVAWA Fortepian stanie, _na- najęcia MIESZKANIE Poszuku ię ul. Wileńska 42, orąz TARASSO ERFENDI z TAJEMNICZYM KUFREM. Recz dalszy ciąg walk. Dziś walczą: 1) Z 

$ щпив łciowe i skórne, ul KUPNO | SPRZEDAŻ tychmiast do sprze-5 pok. z kuchnią. posady ochmistrzyni róg Mickiewicza. | wanż decydujący Helczer contra Garkawenko. 2) Rasso contra Szczerbiński, 3) Schulz coatra_ Ducman. 
8 G Wileńska 1. tel. 1067. dania bardzo tanio. Można rozdzielić i na praktyczna, mam świa- ——— 

у НОЬ 2 Ina 30 m. 5 2 części. Adres: Ko-dectwa, Kalwaryjska „ZA . Е 

Ш'.'д. 181 2 WAWAAWA LK panica 8, m. 3 (vis a 49—8. 0-7917 Biejski Ninematograf Od dnia 8 do 123 wrzesnia 1928 r. Dzielny wojak 1 Pragi” wesołą przygoda _ żołnierza 
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chor. weneryczne, i ZE 6 

Ė sylilis, narządów aka asa PZL: 10, dom własny. | Sprzedaje MLYNEK WSpólny dla samot- sic sie na Darenas: Test „Helios 
moczowych, od 9 |W. 2: 2 XI 23 r. Nr 160 | stnieje od 1843 r. Įrazėwki 24 calowe inel, Ciasna 34. —O ską 4 (Seminarium) Wilenska 38. z życia arystokracji rosyjskiej p. t. „TUŁACZKA KSIĘŻNY TRUBECKIE J* najpotężn. symfonja miłości, wra- 

żeń i przeżyć. Rzecz dzieje się w Rosji oraz w Paryżu. Sceny do łez wzruszające. Ros. kabaret „Złoty   

> a- Oś IE Ž + fir.Vis państw. szkoły La L kudas > włącznie będą wyświetlane filmy: Schwejka w 10 : ! 
TO DOKTOR H Nil ii ; 8 н z Fortepian By dół: rzemieślniczej). _—0 POTRZEBNA Kulturalno-Oświatowyj popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa Parada Świata”. Orkiestra Kodinis DOKT K. Sokołowski : НАНО В е d S made k TNTs A olėčas aa SALA MIEJSKA WŁ. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30 Początek | 

P.ZELDOWIEZ sbotoby skórkę i wee Spółka z ogr. odp. nia. Ul. Sauti“ [6 Pokój z dobremi referencja- |__ uł. Ostrobramska 5. seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „ZEW KRWI“. į 

й ilno, ul. Tatarska į m. 4 —0 mi do internatu. Zgło- Kino- Monumentalne arcydzieło! Ulub. publiczności, premjowana piękność Mady Christians w superfilmie 8 | 

  

  

  

  

  

  

         
  

  

sf, od 5-8 wiecz. LOSE PODA skład ara R Ueznió p k p E Kogut“. Przepych Paryża. Wysiawa. Frapująca treść. Bitety honorowe nie ważne. Ostatni seans o godz. 10.15 | 

Kobieta-Lekarz CENE ZJ EZ jadalne, sypialne, | należnościami. Rzecz- przyjmę na mieszka- Kino- Bolonja” Całe Wilno odświętuje DZIŚ triumf literatury POLSKIE J „PRZEDPIEKLE* dramat młodych dusz i wiośnią- | 
x Zeldowiczo salony, gabinety, |na 11 - 3, telefon 985 ie "z * utrzymaniem, SUMIE CZNA Teatr „p nych ciał dziewczęcych, deprawowanych w arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowawczych, osnuty 1 

Wa LERARZE DENTYŚCI łóżka niklowane i NAC Kiakówska Nr 9, A.Mickiewicza 22. | na tle rozgłośnej powieści Gabryeli Zapolskiej. W rolach gł. czarująca Eliza la Porte, zmysłowa Dagny . 
XOBIECE, WENE- angielskie, kreden- BRO YET z doti RÓŻ ke RE Śervaes i tytani ekranów Werner Krauss i Andre Nox. Film, który był przedmiotem dyskusyj miljonów | 
RYCZNE, NARZĄ- RETE TRZA EEE sy, stoły, szaty, 2 folwarki tu) 0 - Corp widzów! Karta z dziejów mini mej przeszłości! Sadystyczne wychowawczynie i rozpustai wychowawcy саг- 

wd SI 0 + 6, : Ёі\.;›гКа, i a w Wileńszczyznie 35 p nana WERONA A WA LR щ —. skiej Rosji. Ostatni seans 10.30 Śpieszcie ujrzeć. Ostatni dzieńl 

i Lekarz-Dentysta | dębowe i t p. Doc]: : i ju i szycja Kino- « Į Dzisl Największe arcydzieło według powieści Art i Frejwild* „Ww OBJĘC IELA* i 2 ` Orli 65 blisko stacji ko- sės kroju i szycia aiwiększe arcydzieło według powieści Artura Sznitzlera „Frejwild* „W OBJĘCIACH UWODZICIELA ul az 4, MARYA Ka R ! lėjowej: Zabudawanie p > „azs Karsy wedtus  prak- Test: „Malda Ra lamparta). Salonas SS 0 aaa w 12 akt, W rolach „łówn.: Bille Dove oraz sliczna postać 

wrzar nisz: OŻyŃska-Smolska = a kompictne. Orna Ila: pole goć-warajea, cznej I lekkiej me- a 30.) Bobateńki tj słodkiej gazeli wydanej ma tub bożądioośe!„ mfskie,znalaca idealny odtwarczynią w osobie 
. Zdr. Nr. Choroby jamy ustnej. (kamienny) o 5Ki.nailepszej jakości jją samotnych. Kra-ne,”* P AO PĘRYSIĘD" $ | 

Plombowanie i usuwa ] рок., kapitalnie Spiesznie do sprzeda- kowską N Oa 96 SRGZEZKA KNC CODN CREWE! СОКНЕЛЯ БСЯЕНЕ РБ ЕЛИ = ы | 
DOKTOR _. nie zębów bez bólu. odremont. wyd ko- PB Wilno, ul Mickie- (wejscie z komi). arnas | aiw EA ' ОО ЫЕ 

b. GINSBERG Porcelanowe i złotetedź, miesz. wolne.Wicza 42 m. 7-  —z TTT vedlug ostatniej. mo: Arfystyczne Afelir Damskich Ubiorów į a ZAKŁADY BUDOWY MŁYNÓW 057, z: 
a szyn į odlewnie | 

1 
! 

оВ : Ž | Ka LM 15 
BO, z st k ak oi Śr Lo | LOKALE u Skowówka [ R. DIA RoC Poz artystki i kroiczyni zna-H 

žsion "567. Przyjmiję Się zniżka. Ofiarna 4 lnf.: Ś to Jakóbska 168 iprzyjezdnych  miesz- a ai ais Anko S poll : "a e zB R 
m. 5. Przyjmuje: od m. 7. W, K. (5—7 w,) I i д od B do 1 i od4 do8. EOS Blend E POSADY fjkanie zapewnione. -Z BoObstalunki przyjmuje się na palta, kostjumy, suknie wizytoweg 1. Pa RS 

Gokiór Medycyny Wydz. Zdr. Nr. 3 Lecznicze Przyjmę ERRA Pzryžanin ® — 1 balowe. Gwarancja za minimalny użytek materjałów. m 

8 — . . + Urzędniczkom i nauczycielkom rabat i na raty. —2 

M. BYMBLER ; ® na mieszkanie 2 ucze- Ochmistrzyni z uniwersyteckim wy- Wilno, Subocz 19, tel. 198. Przyjęcie obstalunków od 11 3-ej. 
shoroby skėrne, we- Lekarz-dentysta Wi Ka: Opieka zapew- wykwalifikowana po-kształceniem i dłu- 

R. Rotnicka niona: Św. Jakóbska trzebna na wieś. Zgła-goletnią praktyką po- WSK ЛН НОО КОБ З 09 0355 NB Ei CRISIS ETPA 
meryczne 1  тосхо- : a 
ałciowe. Slekirótera: ul. Ludwisarska 7, m.6 francuskie, włoskie 16 m. 3, od 2 do 4. sząć się: Hotel Zorza szukuje lekcyj fran- 
sia, słońce górskie Przyjmuje od 11-1 WE : oraz 0-6015Nr 7 od 9 do 1lcuskiego w średnim = т > 

ickiewi- i R t = a. —4 zakładzie nauk = = Siermja. „Mickiewi-i 004 TW; AKA AA p ok ój zrana. _ ON T RONCERTY! na Targach Północh. -- Pawilon główny. 

shoroby weneryczne Korony. Sztuczne zę- Park Montwiłła (Ros- EB; ESI dy. Mistrzvni cechowa g; przy T-wie „Pomoc Pracy“, Wilno, Subocz 19, tel. 198, 5 @ 

  

„Lechja“ 
Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 

Zarząd: L UB L1 N, Foksal 25. 

Fabryki w Lublinie i Żywcu — 
Biuro sprzedąży i skład fabryczny: 

Wilno, Osfrobramska 29, felefon 13—10. 
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sza 12, róg Tatar- W. Z. P. 3418—1IV. SI iennie: prof. K K: - Budowa i przebudowa młynó WYTWÓJ ааНОр B-ci ać — 61 SSJ codziennie: prof. Konserwat. atarzyny Ranu Wi pi iw: ynów zbożowych, WYT R- 
skiej 9 2iš 8. S ZE RZA 56107 ES NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- 

W.Z.P 43 GORE CZT ul. Trocka 3, tel. 7-57 umeblowany z osob- posadę? Musisz —STENOGRAF JU 7 RS) szewiczowej od g. 12—2., prof. Anny Zankiewi-E 
czo ej od 4 6 i innych sił artystycznych. Ę 
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Om L L nem wejściem do wysukończyć kursa а-, : SA ks op 4 уе szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE 
Ч 1em n с i szybc х Fortepiany i pianina najnowszej konstr :kcji, o nie: » 

Te. POPILSKI BE AKUSZERKI BB +; Kupię dużą najęcia. Ludwisarska 7 chowe PE ae. stenożcii zrównanych tonach, gwarantowanej jakości. Ceny, MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY 

skoroby skórne i we- fisharmonję mę: Sad. ATA CZA, WAM Żó- Polski", miesięcznik reklamowe. ® ELEKTRYCZNĘ i MOTORY DIESLA z gwarancją eko- 
Ap mmm P ao widą” 42.  Kursą wy. wychodzi, Instytut Ste- DAE SW nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, 

W zm 10 @о 11 06 = Zgłoszenia M. Pohu- Pokój uczają listownie: bu- nograficzny — Warsza- Ф TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- 
5—1 p.p. W.Pohulan- u  mialnó lanka 11—2. — AŠ so oda (halterio „rachunko- Wa, Krucza Aaa so Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. - TROWE, TRY JERY, kompletne urządzenie elektrowni 
z róg Gz ok alowaka Krów A abi Tb ać dl E ie. Na składzie stale wielki wybór nowych i używanych i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do 

—1— do T. Mickiewicza kilka sprowadzonych nie do“ odnajęcia. we;, stenografji, nauki Karsy skiego:dla do- ok ja road ża НОО Я ВАС В ОИБ WYROBÓW BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Bu- 
Doktór Medycyny 46 m. 6. Niezamoż. z Pomorza rasowych, Montwiłowski zaułek handlu, prawa, Kali- rosłych. Praca na ю " " m dowa OLE ARNI. MŁOCARNIE PAROWE. MASA DO 

19 m. 1. (Oglądać Od grąfji, pisania na ma- kursach rozpocznie NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH. 

  

  nym ustępstwa. mlecznych sprzeda 2 Н 
BUKIEWICZ 0% 557 p'y, 6. folwark  Markucie, 8042. 4 6). — szynach, towaroznaw=się od 17 września 
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POWRÓCIŁ Pino, 1 н stwa,  angjelskie;o, międ/y 6 a 9 wiecz. Przedsta- Ziednoczone Fabryki Maszyn, 
<meroby weneryczne, _ AKUSZERKA p kój względnie dwa francuskiego, niemiec- Zapisy. przyjmują się 8 х wiciaiwo U N J A dawn, C. Blumwe i Syn w 

mei cow AL R Jutan Filmy KS (KÓ], do wynajęcia kiego, pisowni (orto-i udziela się informa- i Ażeby otrzymać wodę naturalną : Bydgoszczy. 
Biickiewicza 9, wejście A : l zagr. firmy pod biuro, lub miesz-grafji) Po ukofńcze-cyj w lokalu kursów —— mea Specjalna fabryką TARTAKÓW i MASZYN do OB- 
m md. Si kich 1,powróciła i wznowiła „Rónich'a*, ckazyjnie kanie. Ogl. od 4 do 6niu świadectwo. Żą- (gimnazjum litewskie, ы KA RÓBKI DRZEWA najn j konstrukcji т 
przyjmuje od 1 2przyjęcie chorych, ul.do sprzedania. Św.wiecz. Zaul. Św. Mi-dajcie prospektów. _ РрзКа 12) оё 7 40 Vi h Cėl ti są ajnowszej Konstrukcji, przewyższają- 

# Фй 5—7 p.p. - 60SENiemieczka 4. tel. 223 Ignacego 1 m. 3. -zchalski 2 m. 23 1 3116 88 w. codziennie. —o0 c y eS is Z > cych wyroby zagraniczne, 
LS lą żądanie wizyty inżynierów. , 

1 ° ® i 
: TEST OC WE ER CZA ODWET TS SEB SVA SI A EEST CA ZOZOLE Vich Grande-Grille Ea Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

® р # Ėė Juž nadeszły na sezon jesienny . i . y 2 a ii 
R s r z e a r a do firm Ww, Ń O W1G KI Vich Ho ital Okazowe maszyny wystawiamy we własnym lokalu 

Z wydział Opał Mauist į Wilno, ul. Wielka 30. ka ul. Ostrobramska 29. 8 
= ydzia pa owy Magistratu m. Wilna u Szkolne fartuszki Wełniane kostjumy i ŽĄDAJCIE ZAWSZE SENODKERANZZZZ ZA 
| sza przetarg na dostawę 150 metrów sześciennyh so- B „ sweterki > A ki 
® ?."}':?'.'…Ё'‚'Ё‹'{Т Koh aj dla pottzeb szkół, szpitali ia @ Kołdry SPAĆ BO nildery B MARKI ZEE GA GE TS CIS AKSA CRU SK ZOOMY 

3 Szczegółowe warunki dostawy do przejrzenia w Wy- Ciepła bielizna . ме | ! Jesteś zahłopotana? i 
ziale Opałowym Magistratu, ul. Dominikańska 2 pokój 49. Modna konfekcja Wykwintna galanterja ; ‚ I : Ё 

= Przetarg odbędzie się dn. 18-go września r. b. o 12 © fi Wielki wybór dam., męsk.i dziecinnego O 8 UWIA fabryk @ Ё SUKIENKA Asz się pod pachami?, @ 
3 w południe. 5 krajowych, zagranicznych i wytwórni. własnej, wykonanego e) masz jo Eclat O siĘ pocą? 

z „ według ostatnich modeli. : Ё ie maris Sie. stosuj „DINC L Aa 

= —— Ceny fabryczne. NMYJT W ” J p any pr : 

    

—-—-_——___т_ 
samo Urząd Wynalazków * Rzeczypospolitej 

Polskiej za Nr 6944, jako zupełna nowość w dziedzinie 
chemji kosmetycznej. Żądać wszędzie. 5161—0 

* 
į
 

   
rex vr. EDIT TI 

Ostatni dłuższy pobyt w Berlinie i Holanėji wiaściiea | 

ikierownika Zakładu Fryzjerskiego KAZI- 
MIERZAĄ MURALA w Wilnie, ul. Mickie- B 

  

й 

, Kalosze i Śniegowce 

irodnrzystoo Metolurgiczne 
S-ka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

KRAKÓW, ul. Długa, 3. . 

Telef. 370 i 3507. Adr. telegr.: „Montana* 

DOSTARCZA ZE SKŁADU: 

POŁFABRYKATY z MIEDZI 

MOSIĄDZU i AŁUMINJUM 

a mianowicie: blachy, rury, pręty, druty etc., tudzież blachy 

cynkowe, kociołki (czaszki) i nity miedziane. 

METALE SUROWE i ALIAŻE 

t. j. cynę angielską, aluminjum, antymon, miedź, cynk i ołów 

hutniczy, mosiądz, bronz, miedź fostorową, nikiel, stopy 

į 
łożyskowe i cynę do lutowania. | 

! ZAKUPUJE: 
wszelkiego rodzaju łom oraz odpadki metalowe, popioły 

„
 

wicza 1, tel. 1071.    E Wobec uzyskania najnowszych zdobyczy w dziedzinie 
: techniki fryzjerskiej, stawia ten zakład na stopie pierwszo- | 

rzędnych zakładów europejskich. : —0 pn. Amatorów - Fotografów 

KTO 

z pp. Amatorów nadeśle w czasie 
do 15 września r. b. pod adresem 

Warszawa |, 
Skrzynka o 
pocztowa No 594 

2 koperty lub etykiety zużytego 
papieru samotonującego RONIX 
lub gazowego RIGAX, otrzyma 
bezpłatnie Świeżo wyszłą z druku 
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ą prosimy obejr-eč wykwintne wyroby © 
| Syndykatu Koszy:arskiego w Krakowie. &               

M hl trzcinowe, rogożynowe, wiklinowe, 
EMG wyroby z rafji i inne przedmioty.      

      
          

  

  

  

  

   
   

    

8 KA stó waytbiska zaje i szlamy metalo-dajne po cenach targowych. ilustrowaną broszurę, w której $ i i 
: TARGI PÓŁNOCNE Nr 86 (nalewo. = główne- "8 Przedstawicielstwo na województwa: Wilenskie, Białostockie znajdzie wiele cennych wskazó- D. H. W. Busz 1 A. Jankowski i S-Ka E 

į »go wejścia) i stoisko Nr 14. i Nowogródzkie wek i dokładny opis wyrobów Wił Wileńska 23, tel. 4-32 
bogaty asortyment naj- Wilno, ul. W. Pohulanka 14, - 4 no, Wilefs! M . 432. 

| BGWAGA? "rówych tasorów. A. GOTLIEB, *"* ieet 107%. S-1ć A-me Phofo-Produifs Gevaeri B zdał 
: Nea, AT 8 UKE TEORIA VIEUX-DIEU, BELGJA. [Ezra z NE ZY EJ 

M. Złatin, Wilno, Niemiecka 28, Rok 19:7 i | ki a i O INS" S 

i ы A - ” B 

: loigzek UBEZPIECZENIOWY IAKOWSKIE 1000027300 г ś FRANCUSKI OGRÓDEK DZIECIĘCY E i ki 
'N Szepowalnikowowej Trocka 7. / p Isbich U ° . gf K 

Zapisy dzieci w kancelarji codziennie od godz. 11—13-ej. d IZEMYS;0OĆ U U ZUJEMNYĆ CZPIECZ U MIKOGIE В 
į Rozpoczecie zajęč dnia 3 wrzešnia, B ; . B 

SEA = WE DURCH E Założony przez Wielki Przemysł Polski. : założone w 1860, roku. B 

* : й Centrala w Warszawie. Najstarszy w Polsce Zakład Ubezpieczeń 8 

i i d ku 1898 В ; B ODDZIAŁY i REPREZENTACJE: oparty na wzajemności. 

stnieje od roku -go B : : ` 3 i \ і 

sans : 3 ® `—-—` Ę Bialystok, Częstochowa, ed dorikć LE p: Ё __ Przyjmuje ubezpieczenia: od ognia, szkód gradowych, kra- U 

5к kna i jedwabiów l Bydgoszcz, Gdańsk, Ostrowiec, Równe, Siedlce. dzieży i rabunku, odpowiedzialności prawnej. wypadków, uszko- 
ep su ] Ё : dzeń samochodów Oraz na žycie we wszystkich rozpowszechnio- B 

Z й “ Ajentury we wszystkich miastach Rzeczypospoliteį Polskiej. nych i postępowych kombinacjach. Ё. 

1928 T. й ; , i ści Towarzystwo jest właścicielem 22 nieruchomości, w tem B 
Gallel NO g  Komisarze hawaryjni w piany PIEGI WACH CA 14 w Krakowie, reszta w siedzibach oddziałów we Lwowie, BB 

Wg B WO Poznaniu, Katowicach, jakoteż w Rzeszowie, Przemyślu, Tarno- Ё 

Wilno, ul. Niemiecka 19 telef. 8—90. J Przyjmuje ubezpieczenia: polu, Stanisławowie i Grudziądzu. Ё 

I i od ognia, kradzieży, rabunku i transporfów Wypłacono odszkodowań po dzień 1 stycznia 1928 roku przeszło š 
na sezon jesienny i zimowy E nai «Wok alma zł. 90.000.060. B 

— DSTATNIE NOWO Ś В1 — | tel. 6-52. Jeneralna Reprezentacja w Wilnie, ul. Trocka Nr. 11, tel. 6-52. B 

MATERJAŁÓW DAMSKICH i MĘSKICH 8 oss ————— 
w wielkim wyborze © Wilno 

, 

oraz towary meblowe, dywany i gardyny. l JERERALNE BIWRE Przybulski ulica Trocka 11. £ 

CENY FOZA KONKURENCJĄ - @ UBEZPIECZEK . Telefon 6-52. | į 
@  Przyjmuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia: od ognia, kradziežy, odpowiedzialności cywilnej, transportu Oraz na życie i od E $  Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij. 

; nieszczęśliwych wypadków na dostępnych warunkach, według najnow szych wymagań techniki asekuracyjnej. 

W T /0 СО ЕНЕ Е ZW ЕО ИНЕ НБ ZZ CE DY POS EE OR CO GR AA CAE R SZA SB BR GO ONA GEY FETA GAY EA CZK ATA OK ИЕ CZES TT) OE VOY BY LA [CAE BR Us ET FAA © ZO GÓRY VR OE ИЕ Е КБ 

` A iai Stanistaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold W ы ARE 28M Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23.


