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Dotychczas
zazwyczaj niejasne i
„delikatne'* stanowisko Łotwy w sporze litewsko - polskim poczyna się coraz
bardziej
krystlizować. Objawy
tej krystalizacji znane są powszechnie
chociażby z prasy kowieńskiej, która
nie żałuje pod adresem Łotwy wymyśiań i napaści różnorodnych, z których
najzwyklejszemi są oskarżenia o zupełnem

podporządkowaniu

się łasce

, zła

maniu neutralności w stosunku do Litwy(?) i t. d. Chodzi tu głównie o spra
wę kolei Libawa Romny. Złożyło się
na to szereg faktów: przedewszystkiem
zaś głosy prasy łotewskiej, następnie
memorjał kupców libawskich, wreszcie
—wystąpienie ministra spraw zagranicznych Łotwy Bałodisa.
Stanowisko
Łotwy zdecydowanie skierowane jest
ku zlikwidowaniu czemprędzej
sporu
litewsko - polskiego a w szczególe ku
otwarciu kolei Libawa - Romny. W powodzi głosów prasy łotewskiej która
dziwnie nawet solidarnie
pochwala
„wytyczne obecnej polityki zagraniczp. Bałodisa, wyróżnia się jedyPC nej
| nie małe pisemko „Latvijas Sargs“.—
Pismo to kiedyś bardzo wpływowe na
Łotwie, o wybitnie prawicowym kierunku od kilku lat przestało wychodzić jako dziennik, przeistoczyło się w
małe pisemko tygodniowe. Nikt go wła
ściwie mówiąc w Rydze nie czyta. Natomiast prenumerują go chętnie gazety
sowieckie i kowieńskie.
„Latvijas Sargs“ przechodzi obecnie nową fazę wynajdowania najróżniejszych
plotek i oczerniania Polski.
Widocznie nie mogąc utrzymać się o
własnych
siłach, jak się to często z
gazetami ryskiemi staje, czerpać musi
subsydja...
Znajdujemy tam ciekawy
artykuł skierowany przeciwko otwarciu
drogi Libawa - Romny dowodzący, że
Łotwie ta droga wcale nie jest potrzebna,

że są

stokroć

ważniejsze

sprawy

do załatwienia i t. d.
Jeszcze bardziej „rewelacyjny ** ookazał się inny artykuł. Oto rzekomy
korespondent warszawski tego pisma
miał rozmowę z pewnym wybitnym i
wpływowym dyplomatą polskim'. Ten
to dyplomata miał oświadczyć korespondetowi,

že

Polska

nie

zamierza

wcale załatwić sprawy umowy komunikacyjnej z Łotwą, a wysuwa przedewszystkiem sprawę sześciu gmin. Zda
niem dyplomaty sześć gmin będą wrócone Polsce, zaś Łotwa nic na tem nie
straci, gdyż jako rekompensatę otrzy-

ma

większe

połacie

ziem

należących

dziś do republiki kowieńskiej, w chwili

gdy się dokona rozbiór Litwy
N dzy Łotwą i Polską...
@
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Etha pohytn Aiadenbarga

na Gómym

Śląsku.

Prasa niemiecka na Górnym

Šią-

sku donosi, że w dniu 26-go b. m.
przyjedzie na Śląsk Opolski minister
spraw wewnętrznych
Rzeszy niemieckiej Severing, który ma
zwiedzić te
same miejscowości, w których
bawił
prezydent Hindenburg.
ministra ma
Jak słychać, podróż
na celu złagodzenie przykrego wrażenia, jakie wywołały mowy prezydenta
Hindenburga
nietylko zahranicą, lecz
i w samej Rzeszy niemieckiej.
prasa _ socjalistyczna
Niemiecka
bardzo krytycznie wyraża się o przeprezydenta
mówieniach i wystąpieniu
Hindenburga „Volksblatt*, wychodząuroczystości
nazywa
cy w Zabrzu
nacjonalishecą
Hindenburgowskie
Hindenburga

a przemówienia

tyczną,

niepolityczne

kwalifikuje iako wysoce

i zarzuca kancelarji prezydenta, że
ułożyła teksty tych przemówień w
prasówego

stanowisko

w

Opolu

Hindenburga

tał prezydenta

w

czasie

w

Redaktor „Volksblattu*

wywiadu

sprawie

zapy-

о jego

konierencji

Genewskiej. Hindenburg odpowiedział

na to, że nie jest zwolennikiem illuzyj i dlatego nie spodziewa się wiele

i Genewie, a

Thoiry

Locarnie,

«po

" wykluczenie wojny uważa za niemożliwe*
Przytoczany

>
wyżej

dziennik

robotniczem

znacza, że na

za-

Górnym

| Śląsku prezydent Hindenburg nie inte-

doli roresował się wcale sprawami
z
rozmawiać
lecz wolał
botników

weteranami

bojowkami

Z

i

wojny

przez

sprowadzonemi

Selbstschutzu,

generałów Hoefera i Hilsena, że więcej radowały

wach

O bar-

chorągwie

go

cesarskich, aniżeli narodowe.

Podróż ministra Seweringa, jak za-

znacza pismo, ma na celu przedesprawy gospodarcze a
wszystkiem
podkreślone

w

co

robotnicze,

szczególniej

samego

przez

będzie

ministra

jego na

przemówieniu

zebraniu

robotniczem w Zabrzu,
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Opłata pocztowa uiszczone ręczałtern,
:
i CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej
3-ej 30 gr.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. AdministraKronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagra!
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Rada Ligi mianuje nowego komisarza dla

20.1

|

Mickiewicza
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od godz.
<
8 wieczorem.

SRZRWSADREBZOWODOZREKRMCANE

22. IX. 28.

Upośledzenie kredytowe Glleńszczyzny.

Gdańska

Upośledzenie

kredytowe

Wileń-

miejsce brakującego nam kredytu zagranicznego przyjdzie obiitsze, inteninną odwraca kartę, lecz trwa
stale, sywniejsze nadzielenie
nas kredytem
Nie mówmy o przeszłości, mówmy o państwowy
m.
teraźniejszości tylko. W pomyślnym
Tak dziś nie jest.
dla rozwoju
gospodarczego
okresie
Musimy tu zwrócić uwagę na to,
rządów Marszałka Piłsudskiego tylko co powtarzamy stale i co jest wogóle
instytucje kredytowe wileńskie mają opinią każdego rozsądnego człowietrudności przewaźnie nie do przezwy- ka, ktory choć trochę zna
stosunki
ciężenia ze zdobywaniem kapitału za- wileńskie. Oto nad takiemi zagadniegranicznego. Kapitał zagraniczny do niami, jak: walki narodowościowe, Hraoprócz Niemiec i Węgier.
GENEWA. 22.9. (PAT). Komisja rozbrojeniowa Ligi Narodów przyję- nas nie idzie, nie idzie z powodu prze- mada, szkolnictwo białoruskie, agitasądów natury politycznej. | to upo- cja litewska, osadnictwo
ła rezolucję w sprawie rozbrojenia.
wojskowe
Za rezolucją głosowały wszystkie państwa z wyjątkiem Niemiec i Wę- śledzenie
kredytowe
Wileńszczyzny, etc. etc., nad tem wszystkiem górują
gier. Przed głosowaniem zabrał głos hr. Bernstori i oświadczył, że nie może którego powody są zupełnie niezależzagadnienia inwestycyj gospodarczych.
wypowiedzieć się za rezolucją, gdyż pomiędzy nią a koncepcjami niemieckiene
od
naszych
możliwości
czy
zdolwyklucza
Napełnijcie ten kraj pieniędzmi, a bęnie
rezolucja
jednak
Ponieważ
rozbieżności.
mi istnieją niewątpliwie
urzezcywistnienia koncepcyj niemieckich, delegacja niemiecka podczas gło- ności gospodarczych, to nasze upo- dziemy znacznie tu mniej słyszeli i o
gospodarcze
wstąpiło
w tych więzieniach i o tych
sowania nad rezolucją na plenum Zgromadzenia powstrzyma się od głoso- śledzenie
szkołach.
wania.
rząd
tych poprzednich utrapień
na- Program inwestycyjny,
oto jest proszego kraju, jakiemi były:
niemożli- gram, z którym
Polska tu przyjść
wość odbudowania gospodarstw
po powinna.
A
więc
przedewszystkiem
GENEWA. 22.9. (PAT). Komisja prawnicza Zgromadzenia Ligi Narodów prowadziwojnie, całkowity brak kredytu
dłuła na posiedzeniu sobotniem w dalszym ciągu szczegółową dyskusję nad projektem połatwy i tani kredyt. To jest ten progoterminowego,
wreszcie
rządy
p.
wszechnego układu w sprawie pokojowego załatwiania międzynarodowych zatargów.
gram, który powinien być. , Jakże daRóżni mówcy, między innymi znany angielski prawnik Cecil Hurst, wysuwali po- Wład. Grabskiego, specjalnie zapoznaleka od tego jest rzeczywistość.
ważne wąpliwości dowodząc między innemi, że tego rodzaju układ, doktórego przystą- jące interesy ziem wschodnich.
Bądźmy bezstronni i przyznajmy,
pią prawdopodobnie tylko poszczególne państwa, mógłby wywołać rozdwojenie w LiPoznań, Warszawa, Kraków, Lwów że jeszcze najłatwiej jest Wileńszczyźdze Narodów.
uzyskują przypływ
kapitału
zagranie dostać kredyt z centrali na rzeczy
nicznego w zupełnie innych
warunreprezentacyjne lub z reprezentacją w
kach,
niż Wileńszczyzna.
Naszym
taki czy inny sposób
związane.
W
B QGENEWA, 22—09. Pat. W kołach zbliżonych do
Ligi Narodów
poinstytucjom
kredytowym
specjalne
szykładają wielką nadzieję
na porozumienie w sprawie
więgiersko-rumuńtych wypadkach
można
ten kredyt
propaganda
niemiecka,
skiego konfliktu, dotyczącego optantów, któremu to porozumieniu wczoraj- kany stawia
otrzymać najtatwiej, nie mówimy, że
sza uchwała Ligi Narodów utorowała drogę.
wykorzystując
Sprawę
kowieńską$Rumunja wyznaczyła, jako swych
upełnomocnionych
przedstawicieli Oczywiście argumenty, któremi ope- łatwo. Ale nie są to rzeczy najpotrzebniejsze. Natomiast jeśli chodzi o chleb
generalnego
posła rumuńskiego w Berlinie Comnene, prof. Djuvara oraz
Rumunja ruje propaganda niemiecka są mery- powszedni Wileńszczyzny, to jesteśmy
rokowań
dyrektora ministerstwa rolnictwa Nasta Jako miejsce
torycznie fałszywe i niepoważne, lecz
proponuje Paryż.
upośledzeni w porównaniu z innemi
sfery finansowe niezawsze się składadzielnicami.
ją z przewidujących polityków
i znawKtoś nam powie, że uwagi te nie
GENEWA. 22.9. (PAT). Przewodniczący delegacji angielskiej lord Cu- ców spraw narodowościowych, praw- są na czasie, bo dziś cała Polska stoi
nych i dyplomatycznych. Tych złudzeń
chendune powraca w dniu dzisiejszym do Londynu.
w przededniu nadchodzącego kryzysu
należy się wyrzec. Sfery finansowe
finansowego. Odpowiemy na to chętoperują „renomą*
klienta i często
nie, iż wiemy, że rząd bardzo
enernie
prowadzą
własnych
głębszych doz racji zapowiedzianego »jazdu Heimatswehry.
GENEWA, 22—9. Pat. Mianowany na. wczorajszym
południowem posiedzeniu Rady Ligi Narodów na stanowisko
wysokiego komisarza Ligi Narodów w
Gdańsku,
Manfred
Gravina,
obejmie swe czynności
w dniu
22
czerwca
1929 r. na okres
trzyletni.
Rada, mianując
Gravina,
wyraziła jednocześnie
uznanie
dla dotychczasowego wysokiego komisarza van Hammela.

szczyzny

jest historją,

która

>

Sprawa

Bebafy komisii prawniczej.

porozumienia

węgiersko-rumuńskiego.

Wyjazd lorda Cushendune.

Biężka sytuazia Austeji

WIEDEŃ. 22.9. (PAT). Sytuacja wewnętrzna Austrji w związku ze zwołaniem na
:
|
października zjazdu Heimatswehry zaostrzyła się.
dzień 5
Próby podjęte celem usunięcia tarć między socjalistami Schutzbundu a prawicową
Heimathswehrą nie doprowadziły do rezultatu. Socjaldemokraci zażądali aby rząd zakazał manifestacji ze strony Heimatshwehry w Wienerneustadt i gotowi byli zgodzić
się na postanowienie, zakazujące wogóle wszelkich robotniczych pochodów. Rząd odmówił temu żądania wobec czego obie strony przygotowują się gorączkowo do odbyZ
у
:
cia zapowiedzianych maniiestacyj.
zisiejsza „Arbeiter Ztg* wzywa wszystkich swoich zwolenników do masowego
wzięcia udziału w demonstracji przeciwko faszystom austrjackim. W tym celu zamówio-

chodzeń, skąd

gicznie zabrał się do

ta renoma

Premjer Bartel

WARSZAWA, 22. 9. PAT. Prezes
Rady Ministrów prof. Kazimierz Bar-

tel w towarzystwie sekretarza
komitetu ekonomicznego zwiedził w dniu
dzisiejszym wystawę rolniczą w Białymstoku.

Przejazd

min.

Stąd jako
pewnik możemy
przyjąć,
że instytucje kredytowe
wileńskie są
specjalnie na rynku międzynarodowym
upośledzone.
Upośledzenie to jest gos podorczo
niestuszne, gospodarczo niczem nieuzasadnione.
Ale dlatego właśnie że
tak jest, dlatego, że upośledzenie to
wynika ze względów politycznych, rząd

Zaleskiego

Niemcy.
BERLIN,

22.1X. PAT.

W

przez

(

sobotę

o godz. 6 po południu
przejeżdżał
przez Berlin w drodze
powrotnej
z
Paryża minister spraw zagranicznych
Zaleski.
,
Poseł polski w Berlinie Knoll wyjechał na spotkanie ministra Zaleskiego do
Hanoweru i odbył z nim w
pociągu między Hanowerem a Berlinem dłuższą konierencję o sprawach
bieżących.

Min. Miedziński na polu
bitwy pod Czarkową.
WARSZAWA, 22. 9.PAT. W dniu
22 b. m. minister Poczt i Telegrafów
Bogusław
Miedziński wyjechał
na
uroczystość
odsłonięcia
pomnika
zwycięstwa na polu bitwy pod
Czar-

kową.
kona

Równocześnie

p. minister do-

inspekcyj prowincjonalnych.

Rokowania handlowe polskoniemieckie.
BERLIN, 22. 9. PAT. Socjalistyczny Vorwarts, donosząc o przebiegu
rokowań handlowych polsko-niemieckich, stwierdza, że w sprawach dotyczących
prawa
osiedlania
komisja
prawnicza uzyskała dotąd
zadawalające postępy, tak,
że należy oczekiwać porozumienia - również w tej dla
Niemiec tak ważnej sprawie.

Druga

sesja

Rady.

Pracy.

dzieła i jakkol-

powstała, wiek niebezpieczeństwa jeszcze nie wi-

na wystawie

rolniczej w Białymstoku.

co rok

Rezolucja rozkrojeniowa przyjąfa przez wszystkie
państwa w komisji bigi

. WARSZAWA,

Ochrony

22. 9. PAT.

W po-

dać, to jednak rząd już wysłał prze- niedziałek 24 b. m.
rozpoczyna
się
ciw ewentualnemu
—nieprzyjacielowi druga sesja Rady
Ochrony
Pracy.
otworzy p. minister pracy i
swoje patrole, czujki i zwiady.
Ale Obrady
opieki
społec
znej Jurkiewicz. Na powłaśnie w tej chwili chcemy przestrzec,
rządku dziennym są projekty ustawy
że byłoby bardzo niepożądane,
aby o umowach
zbiorowych pracy i © zado
Schutzbundu
ewentualnie
nadchodzący
kryzys
fi- łatwianiu zatargów zbiorowych pracy.
członków
przetransportować
mają
no 17 specjalnych pociągów, które
rnausta:
:
nansowy miał być zwalczany kosztem
М!упу warszawskie wyrakiały
Wileńszczyzny. Rola „biednego Makazłą mąkę.
ra*, któraby nam w takim razie przynasz powinien to upośledzenie
nam
padła, jest niezgodna z interesem pań„WARSZAWA, 22.1X. PAT. Poniewynagrodzić
i doprowadzić
Wileństwa polskiego, w jego najpowažniej- waż mąka kilku młynów warszawskich
szczyznę do równego poziomu z inneokazała
się podejrzana co do proszem, najistotniejszem ujściu. Cat.
centowości przemiału,
mi dzielnicami w ten sposób,
że na
który wynosić
powinien według obowiązującego rozporządzenia 65 proc., z polecenia koRewelacje dziennika amerykańskiego.
misarza rządu nałożono sekwestr na
wszystkie znajdujące się zapasy mąki
PARYŻ. 22.9. (PAT). „Matin* pisze, że pewien dziennik amerykański, ogłosił pod
żytniej,
a próbki przesłano do zbaambasadodo
Orsay
d*
Quai
przez
sensacyjnym tytułem ustępy Z listu, wystosowanego
w
dania do państwowego urzędu badakomunistó
klęska
ystów
konserwat
rów frańcuskich w Waszyngtonie, Rzymie i Tokio w sprawie francusko - angielskiego
Sukces
Ė
`
<
nia produktów żywnościowych.
układu morskiego.
STOCHOLM. 22.9. (PAT). Wybory do drugiej Izby zakończyły się w
Dziennik przedstawia zatem dokument iransuski, którego autentyczność w szcze. Wszyscy winni w
wyzostało
gdzie
niestosowaniu
Sztokholmie
gółach winna być ściśle skontrolowana, jako potajemny manewr skierowany przeciwko dniu 21 b.m. wyborami przeprowadzonemi w
się
do
przepis
ów
demokraukarani
socjalnych
7
ów,
będą
‚
konserwatyst
7
2
tem
w
,
naj#
Paz
branych 18 deputowanych
Stanom Zjednoczonym.
wyższym wymiarem kary, przewidzia:
z iwidwóci sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. „Wspomniany list. był tów, 2 komunistów, 1 liberalny i 1 liberalny prohibicjonista.
w
celem
nej w
rozporządzeniu
rzeczywiście 2 sierpnia wysłany do dyplomatycznych przedstawicieli francuskich
Prezydenta
Ogólny wynik wyborów przyniósł nieznaczną większość blokowi burje
zaznajomić
ażeby
zainteresowanym,
narodom
układu
wyjaśnienia
i
przedstawienia
Rzplitej
o
zabezpieczeniu podaży arty:
ego.
komunistyczn
soćjalistyczno
bloku
do
stosunku
w
żuazyjnemu
późńiejdo
podstawę
sposób
ten
w
znaleźć
i
francuskiego
rządu
dokładnie z intencjami
kułów pierwszej potrzeby,—a mianoSkład nowej Izby II będzie następujący: 73 konserwastytów, 90 socjaszych rokowań. Troską rządu francuskiego było więc podjęcie rozmów, które dotychczas
wicie
grzywną ŁU tys. zł. z zamianą
nieporozumien,
uniknięcia
agrarju27
celem
tów,
sytuacji
zawczasu
prohibicjonis
zawodziły oraz wyjaśnienie
Inych demokratów, 4 liberałów, 28 liberałów
aresztem do
Ten właśnie komentarz który posłużył za podstawę wyjaśnień słownych przedsta- szy i 8 komunistów.
6 tyg. Zapasy
mąki
już był znany departamentowi stanu, dziennik amerykań-

-gproem tajnego układu morskiego
tncusko - anaielshie$0.

Układ skierowany

przeciwko
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RZNMНОЙ
NAC ERY

Wynik wyborów

wiciela Francji i który oddawna
ski przedstawia jako rewelację, mającą wstrząsnąć opinją. Bez względu na to, jaka będzie odpowiedź rządu amerykańskiego, pozostanie faktem wykazanie przez Francję chęci osiągnięcia ogólnego porozumienia. Kwestją została podniesiona — kończy „Matin“—
obecnie otwiera się okres rokowań.

Niezadowolenie w Paryżu.

:

z nacjonalistami.

porozumieniu

228,

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.
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+

LIDA—ul.

243, sdministracji

St. Michalskieg».

N.-ŚWIĘCIANY—
ui. Wileńska 28.

nie zawierającego ani porozumień
wiadomości rzeczywiste znaczenie układu,
generalnych, ani postanowień o charakterze politycznym, ani tajnych klauzuli

sztabów
i dążyły

jedynie do doprowadzenia do porozumienia, umożliwiającego podjęcie prac morskiej
komisji rozb: rojeniowej i w tym celu zawarły umowę o charakterze czysto technicznym.
konferencji rozbrojeni:
Kraje zainteresow: ane będa mogły na najbliższej morskiej
z zasadami układu i
sprzeczną
decyzję
powziąć
i
nienia
zagad:
wszelkie
wej rozważyć
cusko - angielskiego.

WIEDEŃ.

ec układu.
Prez. Koolidge wobPresse
“ donosi z Nowego
22.9. (PAT).

„Neue Freie

ulegną

prezes

Nowy

Jorku,

Rady

ministrów

w

Czechosłowacji

który od
PRAGA. 22.9. (PAT). Prasa podaje, że prezes rady ministrów Sweh'
listopada roku ubiegłego nie opuszczał łóżka, odzyskał siły o tyle, że może w najbliższym
czasie odbyć

PARYŻ. 22.9. (PAT). Ogłoszenie przez jeden z dzienników amerykańskich rzekomo wyjaśniającej noty Brianda do ambasadorów francuskich, uważano jest w tutejszych
kołach, jak donosi agencja Havasa, za fakt godny pożałowania.
Mimo to jednak nota powyższa dowodzi: jedynie dobrej wiary i właściwego postępowania rządu angielskiego i francuskiego, które kilkakrotnie podały do publicznej

w Szwecji

podróż

na

południe,

gdzie

przebywać

będzie

około roku

w

celu całkowi-

tego powrotu do zdrowia.
Przed wyjazdem złożył dymisję ze stanowiska rady ministów. Następcą jego będzie Udrzal. Następcą Udrzala z kolei deputowany Bradac.

skład Rady państwa kowieńskiej.że
"Jaki hędzie
(tel. własny). „Siegodnia* komunikuje ze źródeł.wiarogodnych,
skład
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państwa
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Litwy.
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GDARŃSK. 22.9. (PAT).

Wobec

u niepo swym powrocie do Waszyng- sejm gdański projektu ustawy o reformie konstytucji gdańskiej z powod
że prezydent Coolige zamierza natychmiast skiemu
konstytuzmiany
w bardzo energicznej nocie możności uzyskania kwalifikowanej większości — sprawa
tonu donieść rządom Francuskiemu i angiel

na tajne układy flotowe
że rząd amerykanński widzi się zmusony ze względu
|
zarządzenia:
angielsko - francuskie do powzięcia następującego
go
dujące
przewi
floty,
y
budow
amu
1) Przeprowadzenie nowego progr

:
konstrukcję 23 krążowników po 10 tys. tonn. każdy,ch rokowaniac
h przygotodalszy
w
u
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od
się
nia
rzyma
2) powst

+
zd
wawczej kotnisji rozbrojeniowej w Genewie.
na
Francji
i
Anglji
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i
kańsk
amery
rząd
będzie
Dalej domagać się
tys. tonn.
nowy układ, któryby ustalił tonnaż ogólny dla krążowników na 300

Katastrofa

łodzi podwodnej.
amerykańskiej
Press" donosi z Waszyngtonu, że

WIEDEM 22.9. (PAT). „United

ŁÓDŹ. 22.9. (PAT). Dzisiejsza

łódź

MOSKWA,
22.IX. (tel. własny).
Centralny komitet partji komunistycznej pozwolił Radkowi opuścić miejsce
zesłania w mieście Tobolsku i osiedlić się w jednem z miast
prowincjonalnych Rosji europejskiej. Jak przy-

miejscach

robotniczych o
wiadomość o likwidacji strajku i ogłasza rezolucję związków
przystąpieniu do pracy.

Bezskuferznę poszukiwania Krasina.
PARYŻ. 22. 9. (PAT). Agencja Hawasa donosi że łamacz lodów Kra-

sin przeprowadził badania na ziemi Aleksandra, poczem skierował się w kierunku ziemi Franciszka Józefa.

Komitet pomocy zaginionym podróżnikom wezwał okręt do powrotu do

Leningradu, gdzie Krassin oczekiwany jest w początkach października.

zamieszka w Kaza-

niu.

Nowe

nominacje.

_ Na piątkowem
posiedzeniu
rady
ministrów postanowiono ° przedłożyć
p. Prezydentowi Rzplitej następujące
wnioski nominacyjne: Aleksandra Lesisza, radcę prawnego rady ministrów
na stanowisko naczelnika wydziału w
min. rolnictwa, inż, Mokrzyckiego na
stanowisko wiceprezesa PKO, Ludomira Ślędzińskiego, zastępcy profesora.w uniwersytecie wileńskim na pro-

fesora
oraz

Powrót jego zdecydowany.

na
podwodna F. 17 została w pobliżu Juanpoint silnie uszkodzona i opadła
miej
na
wyruszył
dno. Okręt, który otrzymał iskrową wiadomość o katastrofie
h
sce wypadku. Łódź ta posiada 876 t. pojemności i należy: do największyc

łodzi podwodnych marynarki amerykańskiej.

Gdańska ma być załatwiona w drodze plebiscytu.
cji wolnego miasta
T

Sireik w bodziprasa zakańczeny.
przynosi na naczelnych

Amnestja Radka.

puszczają, Radek

w

RYGA. 22.9.
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wykszta
©
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Ucieczka więżniów-komunistów z więzienia

po

w Głęhokiem.

Wsp.

5

dem na którem przemawiali poseł Rduł
towski i senator Kamieniecki.
Poseł Rdułtowski w swem przemódziałalność

dziecku i

rządu, stosunek Bl. Bez. do rządu, ustosunkowanie się innych ugrupowań

Dnia

wieniu

scharakteryzował

sejmowych

do

rządu,

nie

na

rzecz
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wy
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i maszyny

urządził

loterję

Cenne fanty w postaci 2 rowerów,

Wszystkie bilety
dochód

zgromadziły

były
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rozsprzedane.

z loterji około
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dniu

ten zbudowany

umysłowe”,

godnia

16
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fantową.

gramofonarodu.

Czysty

najnowszych

swe prawo
śmiechu po

17

ków.

w

salach

kasyna

Il. przez

2 odczyty.

wymagań technicznych będzie jedynym budynkiem szkolnym w mieście, którym odpowiada warunkom szkolnym.
— Pożegnanie inż. Jacobsena. W dniu
września

Domu

Pa-

p. Waglewskiego

p. Jachimowiczówna

W

ten

sposób

dzieci

|

Z Mińska donoszą: rozpoczęła się tu sensacyjna sprawa przeciwko grupie b. oficerów armji rosyjskiej, którzy przeszli na służbę czerwonej armii.
Sprawa rozpatrywana jest przez sąd wojenny kawaleryjskiego korpusu w
Mińsku.
Na ławie oskarżonych zasiedli Lawońcew, Piasecki, Chapierski, Simak,
i Glezer. Z nich Chapierski jest. b. pułkownikiem armji carskiej, który ukończył korpus kadecki w Kijowie i wyższą wojskowo - jurydyczną akademję
w Petersburgu. Nazwisko jego prawdziwe jest Niewiedow. Skazany swojego
czasu przez bolszewików na karę śmierci przez rozstrzelanie uciekł i ukrył
się pod przybranem nazwiskiem, następnie zaś, przez protekcję Lewońcewa
otrzymał stanowisko w czerwonym kawaleryjskim korpusie. Sam Lewońcew
b. oficer armji rosyjskiej, w r. 1920 będąc urzędnikiem bolszewickiego wojennego okręgu gubernjalnego w Kijowie podczas odwrotu wojsk sowieckich pozostał w Kijowie. Za to również został wówczas skazany na karę Śmierci,
lecz zbiegł i pod przybranem nazwiskiem otrzymał stanowisko rejonowego inżyniera w zarządzie domów wojskowych w Mińsku.
Ci dwaj oficerowie zgrupowali wokół siebie więcej b. oficerów armji
carskiej. Akt oskarżenia zarzuca im roztrwonienie państwowych pieniędzy,
sabotaż i kontrewolucję. Wszystkich oczekuje kara Śmierci.

p

Przy obstrukcji, zaburzeniach
nia, zgadze, uderzeniach do głowy,

głowy i ogólnem
zażywa

niedomaganiu

się rano

naczczo

trawiebólach

da
Franciszka
- Józefa
jest skutecznym
środkiem przeczyszczającym. Źądać w apte-

kach i drogeriach.
Wydz. Zdr. Nr 37. 12 IV.

1927 r,

Film,

WIEŻA

MIŁOŚCIĄ

plg znan. poematu Lor da Byrona
p. t. „DON-JUAN“
w tych dniach
w kinie

reklamują.

Żądać wszędzie.
ROMA REGOMU PROBDJ
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TOCZYŁOWSKA

rowe

„LUX“

pod

kierownictwem

K. GAŁKOWSKIEGO.
lekcyj 15-go
codziennie od
od 16 do 17.
zaułek 3 m.

J. I.

prof.

Początek

września. Zapisy
godz. 10 do 12 1
1/2. Bernardyński
8.
Z-0625

Kto z właścicieli gospodarstw
mniejszych chce mieć prawdziwie dobrą młocarnię, niech kupi „Kutnowiankę* sztyftową, cepową lub szerokomłotną, kto jaką chce, każda z
nich będzie jednakowo dobrą: zaś
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub C.
Znajdziecie te znakomite maszy-

w

Wilnie.

Poznaniu

ul.

Słowackiego

27

cukru hurtowa i detaliczna,
od 1 worka

poczynając

NAJLEPSZA OPONA ŚWIATA

składzie

Zygmunta Nagrodzkie-

o w Wilnie,
to chce

ul. Zawalna

dostać

na

przedstawi
składowi
Gminy o tem co ma.

Film,

który wywołał niebywałą sensację na całym świecie!

„WIERA MIRGEWA”
żona

w rol. główn.
sowieckiego komisarza

oświaty

ROZENEL - ŁUNACZARSKA,
czarująca gwiazda Marja Jacobini, słynnj artysta teatru
Stanisławskiego
š
Grzegorz Chmara.
— Obsada międzynarodowa. -Jutro premjera

w kinie

Nr. 11-a.

wypłatę,

niech

poświadczenie

8

Dobry towar
Niska cena
Wygodne splaty
oto zalety firmy

„Ogniwo
2

Duży

Wilno,

wybór

„„HELIOS*

S-to

66

Jafiska 9.

sprzętu
wego.

radjoai

Akcyjna

ny w

w magazynach Tow. Polski bloyd
Sprzedaż

Same się

Prywatna klasa śpiewu solowego. Całkowite przygotowanie do
karjery Śpiewaczej.
Partje ope-

zamanifestowały

ААН

W

|

WAŃDĄ

który oczaruje całe Wilno

Cukrownicfwa

cukrų

M. Pidgegki w katos
O OF

do radości życia, do zabawy i
trudach codziennej nauki i wy-

9
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Skład

fabryki

nej wody gorzkiej „Franciszka- Józefa. Wo-

STR

Spółka

! CZEKOLADA ŚWIETANKOWA-orzeckowa

natural-

© „FORT DUNLOP”

Wystawa
(Wejście

of

Regjonalna

terenu

otwarta do dn. 25 WRZEŚNIA

Targów

Północnych)

WŁĄCZNIE codziennie od godz.

10-ej rano do 6-ej po poł. Wstęp 40 gr.
się płacą 20 gr.
Wojskowi i młodzież ucząca
Wycieczki szkolne po 15 gr. od osoby.

Marjawitiów.

CZWARTY

DZIEŃ

za

b. zakonnica

nia,

w

podstawowy

fanina Badowska

oświetleniu

będąc

już w

aktu

marjawickiej

szkoły

Świadek

- Dziewulska,

oskarżenia

Dziewul-

Paluchówna

Józefa, która była ochronia-

cyj, rosną oni w pychę i butę, jakgdyby wyi stępowali w procesie nie jako strona oskarżona, lecz
oskarżająca.
Przedstawicielom
prasy zarzucają tendencyjność i zaprzedanie
całą duszą klerykalnemu prokuratorowi.

lat 21,
że

klasie 3 i 4 była w bliższych

Bolszewiem jako narzędzie rosyjskiego imperjalizmu.
z francuskim

Wywiad

ministrem

cji grozi niebezpieczeństwo bolszewizmu. Na pytanie to mogę
odpowiedzieć przecząco. Układ sił socjalnych
w naszym kraju, znaczna ilość posiadaczy rent i zamożnych rolników, jako też ogólna równowaga narodowa—
wszystko

to

tworzy

naturalną

tamę,

przed którą zatrzymać się musi każda
propaganda, idąca z Moskwy. Nasza
mentalność i nasz charakter narodowy
różnią się zasadniczo od orjentalnego
„mesjanizmu*,
którego
jaskrawym
przykładem jest mentalność rosyjska.
Mimo to jednak, że niebezpieczeństwo bolszewizmu we Francji nie jest

spr. wewn. Albertem Sarrautem
którego
obowiązkiem jest szerzenie
propagandy partyjnej". Agenci komunistyczni są nietylko agentami partii,
lecz pełnią oni w pierwszym rzędzie
mocarstwa.
obcego
funkcje posłów
słupaństwach
licznych
w
też
Dlatego
żą oni

tega obcego

interesom

jeśli

wiem

otwarcie,

mocar-

być * szczerym,

mam

stwa.

iż służą

oni

2

0. śleroiitooski |
skład fortepianów egzystuje od 1838
ul. Bonifraterskiej 10.

roku

Posiada wielki wybór instrumentów

przy

pierw-

szorzędnych fabryk zagranicznych, krajowych
koncertowy C. Bechsteina
Gierwiatowski.

trzeciej międzynarodówki.
W tych warunkach
propagatorzy
bolszewizmu są nietylko wrogami społeczności ludzkiej w sencie gospodarczym, lecz, jako agenci obcego mocarstwa, mają

wszelkie

dane

ku temu, by

w razie konfliktu zbrojnego
stać się
lub więcej tajnymi
agentami
groźne, nie wolno
zapominać, że w mniej
ważna
pewnym stopniu istnieje ono, wyma- nieprzyjaciela. Jest to bardzo
bolszewickiego, nie
gając należytej uwagi ze strony mia- strona problemu
rodajnych czynników. Bolszewizm jest mniej ważna od szkodliwych usiłowań
zabijania w
trucizną, która wprawdzie powoli, ale bolszewizmu w kierunku
wszelkich
uczuč
systematycznie niszczy siły
żywotne społeczeństwach
narodu. Drogą przenikania działalno- wzniosłych i propagowania hasła ości destruktywnej bolszewizmu do ar- bojętności narodowej.
mji, marynarki, administracji państwo
Jeśliby mi ktokolwiek postawił pywej i innych części mechanizmu naro- tanie, w jaki
sposób
najskuteczniej
dowego odbywa się tu stopniowy roz- przeciwdziałać
można
propagandzie
kład organicznego systemu kraju. Jebolszewickiej, odpowiedziałbym, że
stem radykalnym
socjalistą, a nasze trzeba prowadzić stałą i nigdy nieuwielkie stronnictwo utrzymuje serdecz stającą akcję obronną. Pożądane byne stosunki
z partją
socjalistyczną. łyby odpowiednie kontrataki ze stroChoć jednak jesteśmy toleracyjni, ni- ny poszczególnych państw w postaci
gdy nie ścierpimy propagandy żywio- rozsądnych poczynań na drodze libełów, które spoglądają wiecznie w kie- ralnej polityki socjalnej. Rządy powin
runku Moskwy,
oczekują, iż wyjdzie ny skwapliwie unikać wszelkiego rostamtąd hasło
gwałtu,
dyktatury i dzaju brutalnych presyj, gdyż presje
krwawej rewolucji.
takie przyczyniają się jedynie do wzro
Komunizm przestał
być doktryną stu solidarności proletarjackiej, popiegospodarczą i socjalną,
którą zwal- rając równocześnie
propagandę bolczać można odpowiednią propagandą. szewicką. Naszym głównym celem mu
Bolszewizm stał się narzędziem impe- si być izolacja komunistów. Komunirjalizmu rosyjskiego.
Nie można nie ści stać się powinni wśród masy prawidzieć różnicy między komunizmem cującej nic nieznaczącą mniejszością.
wczorajszym a dzisiejszym.
Rosyjski Do celu tego prowadzić może jedynie
charakter i rosyjski duch nadał za po- postępowa polityka w dziedzinie usta- |
średnictwem
międzynarodówki, pozo- wodawstwa socjalnego i celowe wzma
stającej pod nieograniczonemi
wpły- cnianie pozycji
socjalistów
narodowami Moskwy, nowe zupełnie formy wych.
ruchowi komunistycznemu, który dziRobotnicy
walczący
0 poprawę
siaj mało ma wspólnego z prymitywswego
bytu,
są
naszymi
braćmi,
a dla
nym marxzmem. Poradzič mogę politego powinniśmy, — oczywiście w gra
tykom, by przeczytali jaknajuważniej nicach gospodarczych _ możliwości,
„Statutyi rezolucje komunistycznej spełniać ich wszystkie usprawiedlimiędzynarodówki", będące
katechiz- wione żądania. Agenci „rosyjskiego
mem komunistów. W książce tej za- imperjalizmu“, — o ile los by im sprzy
warta jest, między innemi, następują- jał, — mogliby z łatwością
zburzyć
ca rezolucja: „Ustawodawca komuni- nasz ustrój społeczny.
Chcąc uratostyczny musi sobie uświadomić, iż nie
wać cywilizację
przed grożącem jej
jest
ustawodawcą,
przemawiającym niebezpieczeństwem, czuwać
musimy
w języku starych ustawodawców, lecz nad tem, by ten ostateczny
cel bolczłonkiem organizacji
Propagacyjnej, szewizmu nigdy nie został osiągnięty.
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jedyny dziennik polski na Łotwie, najob-

fitsze źródło wiadomości
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Żądac we wszystkich kioskach.
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Mickiewicza
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Baczność, Polacy z boiwy, przehywający
w Wilnie i na Wileńszczyźnie!
Czytajcie „DZWON“,

i

po-

interesom
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Z (OSR
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OCE?

sto-

rką w internacie, również ujawniła długi sze
reg faktów w śledztwie ciężko obwiniających Kowalskiego.
Czy świadkowi ci na przewodzie sądowym zeznawali to samo co na śledztwie pie
rwotnem, trudno orzec, gdyż drzwi pozostają nadal zamknięte.
Sprawa jednak, jak widać przybiera coraz szersze kręgi.
Dziwne się też wydaje zmiana stanowiska, jakie zajmują obecnie sekciarze w procesie przewodnika. Na początku procesu malowała się na ich twarzach pokora chrześcijańska, byli to „ludzie cisi i pokornego serca". Teraz z biegiem zeznań
Świadków,
które przybierają z minuty na minutę charakter coraz bardziej sensacyjnych rewela-

oskarże-

zeznała,

marjawickiego

sły rewelacyjne szczegóły,
dotyczące
sunków Kowalskiego z Jasiūską.

serwowała fakty, świadczące w wysokim sto

пКа

księdza

Żeznania matki Janiny Badowskiej były
potwierdzeniem zeznań córki oraz przynio-

nała u sędziego śledczego, że będąc pielęgniarką przy dzieciach w internacie, za ob-

B. wychowa

byłego

skiego.

Drugi z kolei świadek Fijałkowska, 23
letnia siostra poszkodowanej Heleny, zez-

pniu o niemoralności kleru marjawickiego.
Gdy dowiedziała się, że Kowalski zaczyna
sobie pozwalać zadużo w stosunku do jej
siostry, radziła jej klasztor opuścić, co i sac
ma uskuteczniła w r. 1826.

ROZPRAWY.

stosunkach z Kowalskim. Szereg jej 1xwelacyjnych zeznań o faktach natury erotycznej
które miały mieć miejsce w Felicjanowie,
Płocku na Helu i nad Przemszą, ujawniły
najpoważniejsze zarzuty, godzące w głowę
sekty marjawickiej. Świadek sama wystąpiła z klasztoru i w roku bież. wyszła zamąż

Czwarty dzień procesu toczył się podobnie jak poprzednie przy drzwiach zamkniętych... Przesłuchiwanie świadków zwolna postępuje naprzód. Dotychczas DY:
To
mas Marjanna, Fijałkowska Henryka,
Badowska Janina i Badowska Stanisława, matka
Janiny, oraz Paluchówna Zofja.
Przewód sądowy trwał niemal do godz.
5 po południu. W świetle aktu oskarżenia
zeznania świadków tych mają charakter coraz to bardziej obciążający podsądnego. Zeznania Tomas Marjanny u sędziego śledczego dały cały szereg faktów nader ciekawych.
Była zakonnica marjawicka która wystąpiła w r. 1926
z sekty opowiada m. in. że
Kowalski proponował jej małżeństwo, na któ
re się zgodziła z warunkiem żeby nie było
dzieci. Opowiada ona, że Kowalski posiada
kilka żon. Tomas ujawniła również rewel cje, dotyczące stosunków podsądnego 2 |аsińską oraz jedną ze scen na tle przywłasz
czenia przez nią poduszki.

Postawiono mi pytanie, czy Fran-

pełnianych ściśle włożonych na nie obowiąz-

urzędniczego

w scisłem gronie przyjaciół żegnano Kontro-

Bank

miec

na tem tle

szklankę

p.t.

„Dziecko w rodzinie”,
p. dr.
Reyro p. t.
„Matka i dziecko”.
Oprócz wżej wymienionych
odczytów
w poniedziałek 17-go września odbyło się
Święto dziecka — dzieci szkolne z chorągiewkami narodowemi defilowały
ochoczo
przez całe miasteczko oznajmiając mieszkańcom swą. radość i prawo do niej, dalej, w
ogrodzie miejskim odbyła się wspólna ożywiona zabawa wszystkich dzieci z miasteczka, a wieczorem, o godz. 17-ej dzieci starsze udały się do lasu, gdzie przy rozpalonem ognisku opowiadano im bajki.

zł.

według

lokalu

ua
fizyczne”.
We czwartek, 20 września
w lokalu
Ogniska R. O. K. o godz. 19-ej będą wygłoszone dwa odczyty. I. przez ks. dziekana Zienkiewicza p. t. „O, wychowaniu moralnem“, II. przez p. Szukiewicza p. t. „Wychowanie zawodowe".
W niedzielę, w lokolu Domu Parafjalnego będą wygłoszone na zakończenie ty-

— Szkoła handlowa. Piękny gmach szko
ły handlowej jest na ukończeniu i jeszcze w
roku bieżącym ma być zajęty prze szkołę.
Gmach

w

PE

ranie zamknięto.
Loterja

16 września

rafjalnego w Głębokiem o godz. 13-ej były
wygłoszone 2 odczyty: przez p. Szukiewicza p. t. „Dziecko w domu i w szkole" į
przez dr. Reyro p.t. „Higiena niemowlęcia".
Dnia
18 września w lokalu „Ogniska
Rady Opiekuńczej Kresowej" w Głębokiem
o godz.
19-tej wygłoszono 2 odczyty. I. przez
ks prefekta Mirynowskiego p. t. „Wychowa-

wo opozycji na tle poszukiwania głosów do przyszłych wyborów, poczem
przekazał słowa senatorowi Kamienie
ckiemu, który w dużem przemówieniu
scharakteryzował
przyszłość
sejmu,
którego najważniejszym zadaniem jest
uchwalenie zmiany konstytucji, jednocześnie wyjaśnił dlaczego / potrzebna
jest zmiana konstytucji i wady obecnej
konstytucji. Po przemówieniu senatora Kamienieckiego uchwalono rezolucję, by Blok Bezpartyjny czuwał nad
zmianą konstytucji, celem wzmocnienia władzy Prezydenta, poczem zeb—

stosunku do niego matki, rodziny i

społeczeństwa.

warcholst-

września na placu Straży pożarnej

Wielki proces oficerów w Mińsku.

Komunikacji.

— „Tydzień dziecka". Dnia 16 września b. r. rozpoczął się w Głębokiem „Tydzień
dziecka”.
Sekcja propagandy pod kierownictwem
miejscowego dziekana ks. Zienkiewicza, rozpoczęła wygłaszanie szeregu
odczytów o

Woroszyłow

zostało burzłiwemi owacjami.

GŁĘBOKIE.

z Rzą-

z, Niemcami,

mum

Bloku

stosunków

Przemówienie swe zakończył Woroszyłow oświadczeniem, że ZSSR zmuszony jest
wyznaczyć pewne sumy na utrzymanie armji, albowiem nie istnieje żadna gwarancja,
że Związek Sowiecki nie będzie zaatakowany. Oświadczenie Woroszyłowa, że technika
armji czerwonej nie ustępuje w niczem technice armji najbliższych sąsiadów, przyjęte

przeniesiono na wyższe sta

Ministerstwa

poprawy

Am

Bezpartyjnego

do

prawdopodobieństwa

|

tu

nowisko

stwierdzeniu

Proces

wojny.

nych wobec mas ludowych.

lera Drogowego inż. Hazalda Jacobsena.
Pana inż. jacobsena z Oddziału Drogowe

go Baranowicze

komisarza

wyjaśnił motywy podpisania paktu Kelloga przez ZSSR. Podkreślił on, że przez swoje
przystąpienie do paktu Kelloga rząd sowiecki wykazał swe szczerze pragnienie pokoju,
udaremniając tem możliwość spekulowania imperjalizmem czerwonym. Bez względu na
swą niezdolność ogólnego uniemożiiwienia wojny, pakt Kelloga posiada pewną doniosłość mogąc zmniejszyć w najbliższej przyszłości możliwości przygotowań wojennych i
napaści, gdyż jest on w pewnym stopniu zobowiązaniem moralnem rządów buržuazyj-

Z Głębokiego donoszą
nam
o szy kraty zbiegli.
ucieczce z tutejszego więzienia trzech
Dochodzenie ustaliło,
że zbiegli
więźniów'-komunistów.
oni w kierunku
granicy
sowieckiej.
Z okazji
wyznaczonej
rozprawy Natychmiast zarządzono pościg i oblasądowej przywieziono z Wilna
kilku wę, jednak dotychczas
rezultatu
nie
oskarżonych. Trzech z tych więźniów: dały.
P. Marzeja, N. Sieniewskiegoi B. WołoW sprawie tej prowadzone
jest
szewicza nmieszczono w oddzielnej obecnie śledztwo, które ustali. stopień
celi.
winy zarządu więzienia.
„Korzystając jak widać z pomocy,
Zbiegli komuniści
byli członkami
więźniowie ci przedostali
się przez Centr. Komitetu Kompartji Zach. Biaotwór w Ścianie do sąsiedniej,
chwi- łorusi, aresztowani zostali w lutym b.r.
lowo pustej celi, poczem przepiłowawBARANOWICZE.
sprawozdawcze po— Zebranie
słów Bl. Bezpartyjnego.
W dniu 17
września r. b. o godzinie
18 w sali
Straży Ogniowej
odbyło się zebranie
sprawozdawcze Powiatowego Komite-

sowieckiego

MOSKWA. 22.9. (PAT). Po zakończeniu manewrów ludowy komisarz wojny Woroszyłow wygłosił na zebraniu kijowskiego sowietu miejskiego przemówienie, wskazując, że stosunki ZSSR z najbliższymi sąsiadami byty w ostatnich latach dosyć naprężone.
Wzajemne stosunki z Rumunją nie posunęły się ani o krok w drodze do
oprawy
schodu,
Następnie omówiwszy wzajemne stosunki z państwami Bliskiego i Dalekiego

Kursy jęz yka Iteosklego
Zajęcia z grupą 1-4 odbywają się w poniedziałki,
ой 6 do 7 wiecz. Filipska 12.

środy i piątki

Zapisy jeszcze przyjmują się.

3

Perspektywy
ywiad

z ks. Stanisiawem
bomirskim.

handlowych

nawiązanie

kontaktu

Lu-

osobistego

po-

kiem Izby Handlowej Polski Z. S. R.
między przedstawicielami sier gospo- R., istniejącej w Warszawie.
darczych
Polski i Z. S. S. R. Brak
Tegoroczny
jarmark
naogół się
tego kontaktu żywo odczuwamy wszy- udał. Obroty obliczają na 250 miljoScy. Czynniki gospodarcze Z. S. S. R. nów rubli, na co głównie złożyły się
pod tym względem wykazały
całko- obroty między trustami, kooperatywawite zrozumienie.
mi i zarządami komunalnemi.
Celem naszej podróży było
rówPozatem zwiedziliśmy szereg ośrodnież zwiedzenie jarmarku
w Niżnim- ków przemysłowych, jak np. IwanoNowgorodzie, gdzie nas niezwykle ser- wo:Woznieseńsk — centrum przemysdecznie przyjmowali członkowie komi- łu bawełnianego, wielką
fabrykę butetu jarmarkowego z p. Małyszewym, dowy maszyn. parowozów,
wagonów
(prezesem giełdy towarowej w Mo- i statków w Sormowie, budującą się
Skwie i wszystkich jarmarków Z.S.S.R.) fabrykę papieru i elektrownię
w Bana czele.
łachdie, Leningrad, Charków, wreszcie
Co się tyczy „możliwości rozwoju zwiedziliśmy
rozpoczęią
budowę
stosunków handlowych Polski z Z. S. Dnieprostroju.
S. R. to ze strony odpowiedzialnych
Ogólne wrażenie, które wynieśliśczynników życia
gospodarczego So-, my z Z. S.R. R.
można streścić w
Wietow istnieje chęć ich rozszerzenia. sposób
następujący: z jednej strony
Czynniki gospodarcze 7. $. S. R. ro- dawne fabryki i zakłady przemysłowe
zumieją korzyści, płynące z obrotów pozostawiane są bez renowacji, z druZ krajem sąsiadującym,
a jednocze- giej strony powstają
nowe,
wielkie
Śnie dość poważnie
uprzemysłowio- jednostki wytwórcze,
z wielkim nanym, jak Polska.
kładem kosztów; wskażę np. na rozPrzemysł Z. S. S.R. nie jest w poczętą budowę trzech wielkich fabryk
Stanie zaspokoić zapotrzebowania kon- włókienniczych
w
Iwanowo-WoźnieSumentów. Wyroby
polskie,
które seńsku, obliczonych na 340.000 wrzeprzed wojną miały
utorowane drogi cion, budowę wielkiej stacji elektryczzbytu na rynkach dawnej Rosji, rów- nej na Porohach
Dnieprowskich
o
nież obecnie mają przed sobą szero- mocy narazie 300—350.000 HP. koszkie możliwości zbytu, —trzeba jednak tem 200 miljonów rubli.
Włożyć w to dużo pracy o obu stron.
W
dziedzinie
polityki agrarnej
+ Czynniki gospodarcze Z. S. S. R. spotkaliśmy się w Z. S. R. R.
z nieniedość
składnie jeszcze orjentują zmiernie ciekawym poglądem, że zniszsię co do obecnych możliwości eks- czenie wielkiej
własności rolnej wyportowych
Polski,
które po wojnie tworzyła duże trudności dla polityki
Tozbudowała
i zapoczątkowała cały aprowizacyjnej Sowietów. Wobec tego
Szereg gałęzi produkcyj przed wojną tworzy się obecnie
wielkie jednostki
w Polsce nie istniejących. To też za- rolne w postaci
kooperatyw,
wypoprosiliśmy
czynniki
gospodarcze Z. sażając je w odpowiednie Środki techS. S. R. do odwiedzenia Polski pod- niczne i pieniężne, ponieważ drobne
Czas Powszechnej Wystawy Krajowej włościańskie
gospodarstwa nie są w
w Poznaniu.
stanie zaaprowidować kraju.
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I Zjazd Komendanfów W. F.i P. W. Sfowarzyszeń
Młodzieży Polskiej Związku Wileńskiego.

Wczoraj

Komendantów
towych

się

Okręgowych

Stowarzyszeń

Zjazd

Pol-

Odprawę

Komendantów,i poświęconą zagadnieNiom organizacji wychowania fizycz-

lego i przysposobienia

wojskowego

Oraz postulatom ogólnej
akcji kultuTalno-wychowawczej,
zagaił ;komendant Związku „Wileńskiego. Na odprawę przybyło około 30-tu komendan-

tów okręgowych

i powiatowych z te-

Tenu 16-tu powiatów. Jako przedstawiciel Państw.
Urzędu Wychow. Fiz.
l Przysposob. Wojsk. w imieniu
p.
pułk. Ulrycha, przyjechał z Warszawy

P. kpt. Żelazny. Zjednoczenie Młodzie-

Obrad

referaty.

był obecny także

Związkowej

Sali

Podczas

p. pułk.

Wł. Piasecki

©raz członek Rady Związkowej
zef Domagała.

zahamował pociągu. W

Dzisiejsze

Śniadeckich

U.

S. B.

p. Jó-

Wobec

ogranizowanego

PRZYJMUJE

PODANIA

równoległego

kursu

|l-go

BEZ PRZERWY

płci obojga po ukończeniu
równoznacznego.
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NADAL. Wstęp dla osób
klas gimnazjum
lub Świadectwa

Informacje i zapisy

w

sekretarjacie
Tel.

ul.

| 23 Dzis

Wschód

Lina m.,Teki,
jutro
|

Zach.

sł. o g. 18 m.

08

NMP.od,w.n.

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologji U. S. B.
z dnia —22-IX
Cśnienie
j
eidaie w m. 1

>

Tem) ratura
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|
|
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N. Kieck
Wilno,
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od
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E
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wieczorowe;

malarstwa,

rysunku

krawieczyzny

władz

nas, iż z inicjatywy

szkolnych,

na Antokolu

zakres czynności
sanitarne urządzenia.
Własne warsztaty.

w

KOMUNIKATY

Zwol. Now. Wychowania.

po-

— Tow.

We

wtorek, 25 b. m. w lokalu Szkł Powsz. Nr.

RADZZDEGIDNĘJ

Niniejszem zawiadamiamy W. W. P.P. właścicieli, administratorów domów, hoteli i t. p.,
w
Cz. Trechciński i S-ka inżynierowie
Techniczne
że najstarsza w Polsce firma „Biuro
Nr. 11%, egzystująca od 1862 roku otwiera swój Oddział w Wilnie
Warszawie ul. Krucza
W

odnoś

stkiem zakładów przemysłow-hondlowych po
kilka dni.
trwa prawdopodobnie

Zawiadomienie:
ul. Bernardyński

i haftu ar-

— Ispekeja sanitarna na terenie
iatu
Wilejskiego. Odnośne władze administracyjne przystąpiły ostatnio do dokonania inspekcji sanitarnej na terenie powiatu Wilejskiego. Inspekcja ta, która dotyczy przedewszy-

RODZZZNYNNCZOZARZZGNEZYWONA

przy

odręcznego,

SAMORZĄDOWA.

$-10 Jakóbska (GL

i

zaułek Nr. 10.
biura wchodzi kanalizacja, wodociągi,

gry.

Do

którą drużynę oraz

systemy

przerwy Makkabi

unaocznił

panuje niepodziel

centralne

Odpowiedzialnym

tej umiejętności

ogrzewanie
kredyt.

o godz.

(Wileńska

i inne

NZDWZWGZZZENNZZNZNZONOZOGZUYDNZZNZSYNZYGA

Sali

pet, ten szpurt

końcowy,

— trzeba

decyzję,

ten

Sakramentami

Wczoraj
rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Wilnie proces przeciwko człon-

kom

komunistycznej

Partji

Zach.

Białorusi.

Na ławie oskarżonych dziesięciu wybitnych
komunistów
członków
Okręgowego Komitetu Parfji i Centr. Komitetu komsomołu.
Głównemi personami są tu: inż. - technolog
Paweł Cwietkow przybyły do Wilna z Pragi gdzie studjował,
Szloma Szwarc - vel

które

decydują

Wróbel, który gdy jestw sztosie i chce mu
się biegać,
fabrykuje wszystkie bramki. Ty
ły to Truchan i Bromberg tego ostatniego
rutyna,

przyjemnością:

jakie majstertricki!

Sędziował zupełnie przyzwoicie
ro Kiro.

p. Wi-

do

Wilna

pod

2 jego

okolic

ni.

—

potrwa

Stowarzyszenia

bezpłatne.

Uroczysta

akademja

kilka

„Tygodnia

z-LLIP

będzie się uroczysta Akademja organizowa
na przez Wileński Komitet Wojewódzki „Ty
godnia dziecka”, a poświęcona zagadnieniom
związanym z opieką nad matką i dzieckiem
Przemówienia na Akademji
wygłoszą:
pp. Wojewoda Wł. Raczkiewicz,
prezes Rady Fundacji Polskiego Komitetu
Opieki nad
dzieckiem Al. Lednicki, prezydent miasta. J.
Folejewski i poseł dr. St. Brokowski.
W przerwach odbędą się produkcje chóru dzieci pod kierownictwem p. Gawrońskiej

pocztowców

ła orkiestra

pod

Wejście

oraz

batutą

tylko

będzie

IGN.

p. Szaniawskiego.

państwa

które

piecka.

i Rzecznej, chcąc dać możność społeczeństwu wileńskiemu zapoznania się z historią

Każdy

Oddział

władania dawnej Polski na morzu i znaczeniem i floty dla państwa w przyszłości, organizuje w niedzielę o godz. 12-ej w sali
kina „Heljos* propagandowy odczyt, poruszający ten aktualny dla państwa temat w
sposób żywy i barwny.
Prelegent, p. redaktor
Józef St. Sta-

cherski, z Poznania wygłosi
den

raz

tę

ciekawą

i flota jako

czynnik

p.

mocarstwowej

t.

gi, jak również

nego

szerokie

społeczeństwa

warstwy

-

pracujących

Li-

zamieszkałych

o

ewidencji

ruchu

Ang.

Franc.

Niem.

Kursy

w

uczniów,
listowne,

do-

którzy

otrzymało

pracowników
odbyciu

Wyciąć
Do

umysłowych

naszych

Kursów

pod-|

swoje zarobki.

i posłać jako druki.

Kursów Handlowych SEKUŁOWICZA Warsząwa, Żórawia 42.

Proszę o nadesłanie programu i wa-|
runków listownych Kursów Handlowych.
Imię i nazwisko...

zameldowania

Tu Nemezjusz Ogórkiewicz,..
Wczoraj usłyszeliśmy
przez
telefon:
„Halla! Hallo! Tu mówi esteta
Nemezjusz
Klemens

Ogórkiewicz.

Miejsce

zamieszkania

opłaty na prowadzenie rejestracji mieszkańców w mieście Wilnie. Magistrat jednak do
tychczas nie wydał stosownego
o zniesieniu tych opłat.

bienia.....

TEATR
—

Reduta

na

gródku tracedja
„Sutkowski“.

I MUZYKA.

prowincji.

Stefana

Dziś

w

Żeromskiego

Nowo-

p. t.

Zgon

postrzelonego przemytnika. Po-

strzelony w pobliżu Wiżaju
przemytnik przenoszący wraz ze swemi kompanami transport spirytusu
przewieziony do

szpitala zeznał że nazywa się Zawadzki. Wobec ciężkiego stanu zdrowia nie indagowano go, a wnocy ranny umarł unosząc Z Sobą do grobu tajemnicę, kto byli jego współtowarzysze.

—

Tragiczne zakończenie obławy.

czas, obławy

jących

na kłusowników

nieszczęśliwy wypadek. Jeden
obławy przez nieostrożność

Pod-

- rybaków, bi-

ryby ościami na rzece Gawji

wystrzał. Nabój

‚

nej

zaszedł

z uczestników
spowodował

ugodził w bok Dymitra Ło-

pato, który pomimo natychmiastzarządzonej
pomocy sanitarnej zmarł.

chwilę

Rozpoczynam

*

ciężkiego

przygnę

Ale coś się popsuło w sieci telefoniczi przez gęste szmery wpadały w nasze

słowa: sachciwe uszy tylko pojedyńcze
literacmotność.. brak współczucia, środa
ka... kobiety...
Namyślamy

WYPADKI I KRADZIEŻE.
—

Belgja
Holandja
Stokholm

123.94 — 124.25
357.40
358.30
238,85 — 239,35

123,63
356.56
238,15

Londyn

43,25

Nowy-York

8,90

Paryž

34,83

Praga

43.36

43,14

8.92

“ 888

34.92

26,42

34.74

26.48

171,62,5

26.36

172.05

125,62

171.20

125.93

46,62

125.31

46,74

46.50
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RADJO.

dnia 23 września 1928 r.
10,15 - 11,45: Transmisja nabożeństwa
z Katedry Poznańskiej.
12,00 —12,10: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
16,00 -17,00: Transmisja z Warszawy:
Odczyty

rolnicze.

17,00- 18,30: Transmisja z Warszawy.
Koncert po południowy.
18,50—19,15: Transmisja
z Warszawy:
„Idea demokratyczna w Stanach Zjednoczonych A. P.* odczyt III-ci z cyklu „Rozwój
demokracji w Stanąch Zjednoczonych A.P.
dr. : Władysław

Wayda.

19.15—19,45: Transmisja

z

Warszawy:

Przemówienie _ przedstawiciela

Polskiego

Komitetu Pomocy dzieciom, organizowane
z racji „Tygodnia Dziecka* pt. E„O wychoar moralnem*—wygłosi p. Czesław Ba1CKi.

, 19,50—20,15:

Odczyt

w języku

litew-

skim pt. „Znaczenie Targów Północnych
w gospodarczem odrodzeniu Wileńszczyzny*
referat Andrzeja Dymitrowa - wygłosi Józef
Kraunajtos.
20,15—
: Komunikaty i odczytanie
na poniedziałek.

programu

20;30—22,00: Transmisja

Koncert

z

udziałem

orkiestry

z Warszawy:
P.

R.

pod

dyr. Józefa Ozimińskiego, oraz Tadeusza
Wierzbickiego (bas) i prof., Ludwika Ursteina
(akomp.).
22,00 - 23,30: Transmisja z Warszawy:

Sygnał czasu,

Paris — Roma.
Wilno —
Długość
zainteresowań
niezmierzona,
granice ciekawości niezbadane.

zarządzenia

z Wilna.

komunikaty:

P. A. T.;

poli-

cyjny, sportowy
i inne, Oraz muzyka taneczną z restauracji „Oaza*,

na

żadnym opłatom. W związku
się pobierane przez Magistrat

Petrusewicz

Kupno
8,96

wygłosi

;
Ukazat sie

karykatur“.

ludności,

oraz pisownia pol— Stenografja. —

niosło znacznie

ma-

w.sprzedažy nowy zeszyt karykatur wileńskich p. t. „Album karykatur", pióra popularnego „Duncia”. Stron 12.
— Skasowanie opłat meldunkowych. Jak
wiadomo, na mocy ustawy o meldunkach i
nie podlegają
z tem znoszą

ukończyli

dzięki

— Wypłaty zapomóg doraźnych dia bezrobotnych umysłowo - pracujących. W dniu
28 bm. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra
cy przystępuje do wypłat z tytułu państwowych zapomóg doraźnych dla bezrobotnych
umysłowo

ku-

handlowa.

może rozpocząć kurs
wolnym terminie.

Tysiące

rynarzami.
Bilety w cenie po 1 zł. i po 50 gr. ułatwią wysłuchanie tej prelekcji.

terenie m. Wilna.
— (p) „Album

—

naszych

tłumnie

dzielnymi

ad-

Niedziela

śle, administracji i t. d.

przybędą do sali kina „Heljos“, aby zadokumentować, że oceniają zrozumienie przyszłości naszej na morzu tembardziej, że Wil-

no już dziś chlubi się swymi

sześciu

Dolary

LĄ

Rachunkowość

Tysiące

patrjotycz

wileńskiego

oraz

wnosi

nich pp. Duracz i Okręt

20 września 1928 r.
i wałuty:
Tranz.
Sprz.
8,88
8,90

EOB

przedmiot prowadzą fachowi
profesorowie specjaliści.

Polski",

liczy, iż członkowie

oskarżonych

a wśród

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.43.

doskonałe posady w handlu, przemy-

„Morze

poprzedzając ją skrótem w sobotę o godz.
T-eį wiecz. przez tutejsze radjo. Zarząd Ligi

Morskiej i Rzecznej

—

Korespondencja

obce.

Każdy

u nas tylko je-

prelekcję

—

wo. — Gramatyka
ska. — Kaligrafja.

idei
mocarwarstwy spo

Języki

Wileński

Obronę

wokatów,

Włochy

— Nauka handlu. — Pisanie na maszynach.— Towaroznawstwo. — Pra-

Ligi Morskiej

łeczeństwa.

piątej

nia za udział w demonstraciach więziennych

Wiedeń

SEKUŁOWICZA

Księgowość.

skiego na

morzu zależy od zrozumienia
stwowej Polski przez szerokie

godz.

nia wyjaśnień jeden z oskarżonych—Szwarc

pod kierownictwem

w Sekretarjacie Komitetu
7 m. 4) od godz. 9 rano

— Przyszłość

do

vel Kapłań z zuchwałe zachowanie się został usunięty z sali
sądowej, po przerwie
jednak przewodniczący nakazał
ponowne
wprowadzenie jego na salę. Szwarc karany
już był sądownie na 4 lata ciężkiego więzie-

Szwajcarja

KURSY
HANDLOWE

przygrywa-

za zaproszeniami,

można otrzymać
(ul. Mickiewicza
do 12 rano.

KAŻDY DZIŚ MOŻE NABYĆ
WIEDZE I UMIEJĘTNOŚĆ,
GDZIEKOLWIEK SIĘ ZNAJ
DUJE, ZAPOMOCĄ
KURSÓW LISTOWYCH.

dzie-

cka“. W dniu dzisiejszym o godz. 1-ej pp.
w Sali Miejskiej (ul. Ostrobramska 5) od-

chóru

się

to dniu ogłoszony zostanie zepewne wyrok.
Podczas sprawdzania personaiji i składa-

Dewizy

3-ch

prawdopodobnie

zaciągnęła

PROTOTYPOWY WDORTWAJWRORAKOI
BIEŁDA WARSZAWSKA

wygłosi

kierownictwem

Sprawa

z Warszawy

Stowarzy-

inżynier Jeremi Łukaszewicz pod ty„O zadaniu i ustroju Szkolnictwa”.

go.

zosiała odroczona do poniedziałku, w którym

:

za technika,

zowski i sędzia honorowy jako asesorzy, оskarżenie wnosi prok. Kałapski.
Do sprawy, prowadzonej przy drzwiach
zamkniętych powołano dziewietnastu świad.
a między niemi są: komisarze policji Nowakowski i Ungchayer oraz poseł hromadowski Dwarczanin, który zeznawał po białor.
tłomacząc się nieznajomością języka polskie

im-

1 p. Leg—to jednostki. Kążdy gra na
własną rękę — anifj cienia przemyślanych
akcyj. W ataku są tylko dwaj gracze: Stan
kiewicz doskonały w polu i stary wyjadącz

co

odczyt
tułem:

gości

nie nabywa

obserwuje się z prawdziwą

Techników

dla członków

38)

się

krwi tę szybką

o wyniku.

Dnia 28 września r.b.

8.30 w. w

we

oficerów sztabowych wycieczka
podoficerów z garnizonu
w Grudziądzu w liczbie
47 osób. Pobyt wycieczki w Wilnie, która
zamierza zwiedzić zabytki naszego
miasta

godz.

pażdziernika
podwyższona zostanie taryfa
pasażerska na wszystkich kolejach wąskotorowych. Podwyżka ta wynosić będzie w kla
sie Il z 10 i pół grosza do 12,6 za kilometr i
w klasie III z 7,5, gr. na 8,4 gr.

KONSERWATORJUM

Informacje od 11-ej — 1 i od 4 — 5 pp,

od

mieślnicze dostosowane pod każdym względem dla dzieci ociemniałych.
KOLEJOWA.
— Podwyżka taryfy na kolejach wąskotorowych. Jak się dowiadujemy, od dnia 1

amortyzacyjnego

SIS AT GS GEA O GI ESC Е С

codziennie

bliżu szpitala dziecinnego otwartą zostanie
w najbliższych dniach szkoła dla ociemniałych chłopców i dziewcząt zamieszkałych
na terenie m. Wilna. W szkole tej, zorganizowane
zostaną poszczególne działy rze-

ul. Wielka 14 tel. 952
przyjmuje

proc. prem.

zapisy

piątek

przybyła

SZKOLNA.
Artystycznych WiPlastyArtystów

— Szkoła dla dzieci ociemniałych na An-

ASESOR

różne

— Wycieczka podoficerów garnizonu Z
Grudziądza w Wilnie. W dniu wczorajszym

i 22 ba-

tystycznego. Do Szkoły i na
kursy zapisy
tylko do dnia 1 października r. b.

i į. Lewin

mającego się odbyć dnia 1-go

EE EN UA UD G UE UD

AA

co stąć

dwa

wykazał

spół na oko wydają się lepsi: Birnbach nauczył ich stopować, podawać, kombinować,
dał im podstawy
taktyki — nie może on
jednak nauczyć tłomoków robić bramki, bo

szenia

Wejście

duszpasterską oddziałów KOP'u

przyjmuje

U Techników.

i wprowadzonych

iż

R

*

R

na:

i vice-mistrza,

czasu 1 p. ładuje jeszcze
4 bramki (Wróbel,
Domański i Janicki 2), Makkabi rewanżuje
się jedną.
Jakież konkluzje? Makkabiści jako ze-

RÓŻNE.

]

tokolu. Informują

ya NE EE SIA GI

wczorajszy wykazał Kdobitnie za-

i wady mistrza

nie ną boisku, atak funkcjonuje jak maszy=
na: celne podania na skrzydła, piękne cen-

Wstęp wolny dla członków i gości.

Wilna na uroczystości 85 p. strz. wileńskich
w dniu jutrzejszym przeprowadzi inspekcję

na kursy

|

Mecz
lety

zmarł,

1928 r.

ły powszechnej lub 4 klas gimnazjum. W
zapisy
tychże godzinach są przyjmowane

O

krwi

39, Królewska 9, o god. 6 wiecz. punktualnie odbędzie się zebranie
Towarzystwa z
następującym porządkiem dziennym: 1. Spra
wozdanie z pedagogicznej wycieczki do Belgji — wygłosi H. Kaczyńska. 2. Sprawozdanie roczne Zarządu. 3.
Wybory członków
do Zarządu. 4. Sprawa statutu
Towarzystwa. 5. Wolne wnioski.

sł. g. 5 m. 06

6-ej do 8-ej wieczorem w lokalu szkoły ul.
wymagane
św. Anny 7. Od kandydatów
świadectwo z ukończenia 7 oddziałów szko-

Mickiewicza 18 IV piętro.

14-14.

upływu

Św.

DZIESIĘCIU WYBITNYCH KOMUNISTÓW PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM.

Piłka nożna.
1 p. Leg. — Makkabi 6:2 (1:1).

mieć

[NIEDZIELA

ków,

Instyfuf korzysta z praw uczelni państwowych.

opatrzona

Z SĄDÓW.

SPORT.

"KRONIKA

:
8
— Szkoła Rzemiosł
leńskiego Towarzystwa

Dyrekcja

cierpieniach

ks. Biskupa Stanisława
Galla,
pod- try, efektowne i precyzyjne kombinacje Kapłan, sekretarz Okr. Kom. oraz Chaim Heczas której poświęcona zostanie cho- środkowej trójki, ładne strzały — słowem lier, Pejsach Kenigsberg, Benjamin Dodziuk,
rągiew pułkowa,
na placu
katedral- solidna piłkarska robota. Ale cóż, kiedy Chajet, B. Krawiec, Marja Adinówna, Segal
kościele
garnizonowym
w Nowo-Wi- nym odbędzie się
wbijanie gwoździ efekt bramkowy jest minimalny: Jałowcowi i Berg członkowie komitetu. Wszyscy odpoudaje się jeden jedyny, wspaniały zresztą wiadają z więzienia z wyjątkiem dwóch olejce. Msza ta wysłuchana była przez pamiątkowych
w drzewie chorągwi. volley
i... to wszystko. Kilkanaście dogod- statnich, którzy zwolnieni zostali za kaucję.
pułk oraz licznie przybyłych z Wilna
Defilada pułku przyjęta
zostanie nych pozycyj zostaje zaprzepaszczonych w
Działalność komitetu zdemaskowana z0gości, przedstawicieli władz i delega- o godz. li-ej, przyczem dla przedsta- najbezmyślniejszy sposób. W ostatniej mi- stała w sierpniu 1926 i w końcu września
polityczna przystąpiła do likwidacji
tów pułków garnizonu.
wicieli władz zbudowane
zostało na- nucie pierwszego haw-timu, Wróbel wyrów= policja
komitetów. Podczas rewizji ujawniono dużą
nuje
po
solowej
akcji.
Wieczorem po ulicach Wilna ode- przeciw skwerku
Orzeszkowej
spePo przerwie zupełnie inna para kaloszy. ilość materjału kompromitującego i tak n.p.
grany został capstrzyk orkierstr woj- cjalne podjum.
Przypadkowy,
dwudziestometrowy
strzał
ujawniono archiwum Okr. oraz
skowych.
Obiad żołnierski
w Ogrodzie po- Wróbla grzęźnie w siatce Makkabi; konster- u Hellera
dokumenty.
Dziś po wysłuchaniu Mszy Św., Bernardyńskim i raut w kasynie gar- nacja, zzupełne załamanie żydów — zapał fałszywe
Skład sędziowski stanowią sędziowie: Joi werwa Legunów.
W krótkich
odstępach
odprawionej w Katedrze przez J. E. nizonowym dopełnią programu.
dziewicz jako przewodniczący oraz Brzo-

stały z dniem wczorajszym. W związku z
tem, z dniem jutrzejszym
urzędowanie w
Magistracie w każdą aa? kończyć się będzie o
godz. 3-ep
po południu.

Instytut Nauk Hondiowo-Gospotlarczych o Olinie E

STAMIROWSKA

z. Mohylewskiej.

RODZINA.

83 p Sirz. Wileūskich.

Magistracie. Praktykowane dotąd w Magistracie t. zw. soboty angielskie zniesione zo-

ŽINIOS
IEA

Po długich i ciężkich

Uroczystości dzisiejsze poprzedzone zostały w dniu wczorajszym Mszą
żałobną za poległych, odprawioną w

bę w mm.

nastąpi

Il voto

r. obywatelka

usaęła w Bogu dnia 18 września 1928 r. w maj. Budsławiu z. Wileńskiej.
O czem zawiadamia
życzliwych krewnych i znajomych
pozostala
w ciężkim smutku

się, iż ciężko ranny Paweł Rybak

go do szpitala wskutek

uroczysfości

z SULŻYŃSKICH

Leonik przewieziono do kostnicy, zaś

ostatniej chwili dowiadujemy

kilka godzin po przywiezieniu

oraz odprawi
nabożeństwo w jednej
uroczyste
otwarcie
Zjazdu
komen- onu)
ze strażnic. JE. towarzyszyć będzie dowódca
dantów wobec
zaproszonych
przed- 6 brygady płk. Górski oraz kapelan brygady
stawicieli
społeczeństwa, . władz
i
MIEJSKA.
gości.
*
— Zniesienie t. zw. sobót angielskich w

prezes Rady

ur. 1844

ciężko rannego Pawła Rybaka, który walczy ze śmiercią, przekazano do szpitalu w Wołkowysku.
Na miejsce wypadku zjechały się natychmiast odnośne władze sądowe i kolejowe,
które w cełu ustalenia winy spowodowanej katastroiy wszczęły energiczne dochodzenie.
Zachodzi jednak przypuszczenie, że winę w tym wypadku w głównej mierze ponoszą sami kolejarze, którzy ulegli nieszczęściu, gdyż według twierdzeń odpowiednich
czynników, drezyna wyjechała na przestrzeń bez odpowiednich a wymaganych sygnałów
Niemniejszą winę ponosi tutaj również i maszynista, który widząc drezynę zdaleka nie

Opad za do- J

ży Polskiej
(ogólno-polską
centralę
„4 M. P.) reprezentował p. Jroszew- tošciach
poświęcenia
sztandaru
85
Ski z Poznania, który też wygłósił pułku, a-o godz. 10 i pół rano w

dwa podstawowe

i Czesław

12

1 voto ROZWODOWSKA,

nych uległa zupełnemu rozbiciu, a ciała 5-ciu robotników zaś, które dostały się pod koła pociągu zostały zupełnie zmiażdżone. Jedynie szósty robotnik, dzięki szczęśliwemu wypadkowi uniknął niechybnej śmierci a uległ tylko ciężkiemu poranieniu.
Nieszczęśliwe ofiary, których nazwiska brzmią: Kazimierz Trzeciak, Jan Kłuszcze-

wicz, bracia Michał i Antoni Kwieduk

Žž

HIPOLITA

lejowym. Drezyna ta, w której jechało 6 kolejarzy zajętych przy robotach konserwacyj-

O godz. 6-tej ppł. J. E. ks. Arcywiatr
| Cisza.
biskup Romuald Jałbrzykowski przy- orzeważający
)
jął w swoich apartamentach
wszystUwagi:
Pół pochmurno.
kich koriendantów,
życząc
owocnej
pracy
dla
Rzeczypospolitej,
której Minimum zą dobę —9C.
Kresy są nie tu w Wilnie,
lecz nad Maximum na dobę 17>C.
barometryczns: bez zmian.
Berezyną i Dnieprem, a które roz- Tendencja
szerzymy,
o ile polepszymy
dusze
nasze. Wizyta
u ). Ekscelencji wy— Minister Staniewicz w Wilnie. W dniu
warła
silne wrażenie na wszystkich
wczorajszym przybył do Wilna Minister Reobecnych.
›
form Rolnych prof. Witold Staniewicz. Pan
Wieczorem tego
dnia delegacja Minister zatrzymał się u brata swego.
`
— Gen. Rydz Śmigły na uroczystościach
komendantów S. M. P.
spotkała na
p.p. strzelców. W dniu dzisiejszym przydworcu
wraz
z innemi delegacja
| 85
wa do Wilna gen. E. Rydz A PrzyBiskupa
Wojsk
Polskich
J. E. k
jazd p. generała związany jest z dzisiejszyB-pa Galla.
mi uroczystościami z okazji święta pułkovego 85 p. strzelców wileńskich.
Dzisiaj komendanci S. M. P. bio
— ] Ė ks. biskup Gall na pograniczu.
rą udział w nabożeństwie
i uroczysJ. ks. biskup Stanisław Gall przybyły do

i Powia-

Młodzieży

„Skiej Związku Wileńskiego.
_

|

PT
NAS
IT A
STS
SNES

W dniu onegdajszym w godzinach rannych pociąg osobowy zdążający ze Słonima
do Wołkowyska najechał na drezynę kolejową manewrującą w tym czasie na torze ko-

($zuunazu

Г

rozpoczął

Niezwykła kafastroja kolejowa pod Wołkowyskiem.

z Z.S.S.R.

Potrzebę uświadomienia wzajemnego co do możliwości
gospodarczych obu krajów podnoszono kilkaPrzewodniczący
delegacji przemykrotnie ze strony czynników
gosposłowców i kupców do Z. S. S.iR. ks. darczych
Z. S. R. R., co znalazło
Stanisław Lubomirski
udzielił po swój wyraz w przyśpieszeniu
utwoswym
powrocie
następującego
wy- rzenia sekcji polskiej w Wszechzwiązwiadu:
kowej lzbię Handlowej
Zachodniej,
Delegacja
nasza
miała na celu która to sekcja będzie - odpowiedni-

@Эпспасчте)

=

stosunków

+
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W O

się

więc,

co

miało

spowo-

dować uczucie przygnębienia u naszego kolegi. Czy aby nie zamyśla się ożenić? —musimy go ratować, w takim wypadku i to jak

Poniedziałek dn. 24 września 1928 r.
13,00—13,10: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
16,00—17,00: Muzyka z płyt gramo*
tonow ych.
17,00 — 17,20: Odczytanie programu dzien:
nego i chwilka litewska.
R O
a,
LOPP.
,:5—18,00:

Audycja dla

dzieci

кОпгчптвіцзоМа]гЗіОЪ(ш_›[}еКбшпу.т‹.
"2
,00—19,00:
Transmisja z Warszawy:
= lekka z restauracji Karola IRE
chta.
19,05—19,30: Audycja niespodzianka.

19,3
— 19,55:
0
„Świat ZEWNĘtCZUJ:
jażń
ludzka" odczyt III-ci z cyklu „Źródła a sztu-

ki* i

T

‚90——

ae

20 5

МигуКа

Kłos.
@

t

nowych.
я
oddające
20,05—20,10: Transmisja z Warszawy:
A
,
0,25: Odczytanie
programu na
wtorek i komunikaty.
Risk
20.30—22.00: Transmisja z Waszawy:

najprędzej.
A może tęsknota do śród literackich, jako zbiorowiska ludzi o pokrewnych mu in- Koncert wieczorny,
telektach i fachu?
22,00--22,30: Transmisja z Warszawy.
p. Nemezjusz sygnał czasu, komunikaty, P.A.T., policyjny,
Przypuszczamy, że jutro
osobiście tę zagadkę wytłumaczy.
sportowy i inne.

Słynna Chiromantka
Wróżka
przyszłość,
sprawy

przepowiada

dowe, o
10-ej do
przeciw
m. 6, w

miłości
8-mej
Krzyża,
bramie

Zawiadomienie.
Niniejszym podajemy do wiadomości
są-

i t. d. przyjmuje od
wieczór. Adres: Naui. Młynowa
Nr 21
na piawo schody.

Szan.

Klienteli,

że

p. Karol Koch

ustąpił z naszej firmy i pełnomocnictwa wszelkie zostały cofnięte.
Wileńska Pomoc Szkolna
S-ka z ogr. odp.
Kazimierz Rutski.
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FABRYKA SUKNA, WYROBÓW WEŁNIANYCH
i KAMGARNOWYCH.

(Śląsk Polski)

Niebywaly

GENY

Zgoda

FABRYCZNE

swoje

proc.Gotówka

pańsiwowych

na rafy.

Ta

Witoldowa

RZRABTTAŃ GWAŻŁCYE KARA EKCNYEB GRE) NISAŁA GE USTEŁA OWS CZE

Przetarg.

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa
ogłasza piśDyrekcja Robót Publicznych)

mienny przetarg na budowę gmachu Sądu
Grodzkiego w Święcianach (4622 m3.) i gma
z
chu aresztu (1860 m3.)
Przetarg odbędzie się w dniu Igo paź-

Okręgodziernika 1928 r. o godzinie 12-ej w
CII Robót Publicznych w_ Wilnie,
wej
przy ui. Magdaleny Nr. 2 pokój 78. Piśmienne oferty winny być złożony w tymże dniu
do godz. 9 i pół w Kancelarji Oddziału Bu-

pokój Nr. 92, łącznie
dowlanego Dyrekcji
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 4
proc.

W

zaofiarowanej

sumy.

ofercie winien być podany

minimalny

termin, w którym firma podejmuje się wykonać objętą niniejszym przetargiem robotę
Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzymać można w
kręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój Nr.
78, za zwrotem kosztów wykonania. Tam
również można codziennie od godz. 12 - ej

do 13-ej przejrzeć ogólne i techniczne warun

ki, wykonania robót przez przedsiębiorców,
projekt robót,
projekt umowy oraz ogólne
przepisy Min. Rob. Publicz.o przetargach,
które dla ofertanta są obowiązujące.
Urząd AS
zastrzega sobie prawo wyboru ofertanta uzależniając to od fachowych i finansowych zdolności przedsię-

biorstwa,

oraz

robót

nawet

lub

zredukowania — ilości

prawo

zupełnego

ich

zaniechania.

Do robót przy budowie wyżej wymienio-

nych objektów będzie wydany rządowy materjał — cegła, kamień i cement po cenach
zakupu.

Za

Wojewodę

Dyrektor - Inż. (—) St. Siła-Nowicki.
Pracownia ubrań
damskich
W.

wej

Dyrekcji

Robót

Publicznych

w

cone
proc.

W

Kasy Skarbowej

wadjum przetargowe
zaofiarowanej sumy.

w
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minimalny

które
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dla
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wo

Rob.

Publicz.

są
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Do

lub

zjum w
terjał —
zakupu.

nawet

zupełnego

robót przy budowie

ich

zaniechania.

gmachu

gimna-

Święcianach będzie rządowy macegła, kamień i cement po cenach

Za Wojewodę
Dyrektor - Inż. (—)
4499 — 2

St. Siła- Nowicki.
A

z ul. Tatarskiej 17
m.
5 przeprowadziła się na ul. SIERAKOWSKIEGO d. Sztralla Nr 25 m. 4, wejście

P—0beh

gi u.

4
:

termin, w którym firma podejmuje się wykonać objętą niniejszym przetargiem robotę
Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzymać można w
Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój Nr.
78, za zwrotem kosztów wykonania. Tam
również można codziennie od godz. 12 - ej
do 13-ej przejrzeć ogólne i techniczne warun
ki, wykonania robót przez przedsiębiorców,
projekt robót, projekt umowy oraz ogólne

przepisy

yrekcja zastrzega
ru oferenta bez względu

na wpła-

Dyrektor (—)

Nowogródek,

dn.

— 2

45—XI

inž. A.

:

na

składać w zapieczętowaOferty należy
nych kopertach do dn. 25 wrze: nia r.b. do
w. południe w Dyrekcji Robót
odz. 12-ej

ublicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6. Do
oferty należy dołączyć wadjum w w soko-

Otwarści 3 proc. od zaoferowanej sumy.
cie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 13.
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta

oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia
dodatkowego przetargu ustnego.

Ceny winne być podane na jednostkę ropodstawie

na

kosztorysu,
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któ-

gdzie także
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p
i
co. do wy-wy:
WANNĄ techniczne
Pod poda

I
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т
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15.
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złożyć w Oddziale

kopercie oświadczenie,

Rolnego w Poznaniu, u |. Kantaka Nr. 10 w opieczętowanej
ofiarowują za sprzedawane gospodarstwa.

Państwowego
jaką

najwyższą

przetarg odbędzie

się w lokalu
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Centralnej Banku w
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W

w
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Wilnie, Łucku, Lwowie, Krakowie i Lublinie.

obejrzenia gospodarstw wzorowych
w Krotoszynie — Zamek dla skierowania
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gospodarstwa
złożenia kilku ofert na różne
prawo
przysługuje
Każdemu
reflektantowi
|
gospodarstwa
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następne
rgu
przeta
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oraz prawo, w razie nie utrzymania się, '
na
obrane
przez
niego
gospodarstwo.
m
wadju
go
owane
depon
Z
pozostawieniu
o
deklaracji
runkiem złożenia
Rolnego, ul. NoOferty przyjmują: Wydział Agrarny Ins tytucji Centralnej Państwowego Banku
ul. KanPoznaniu,
w
Rolnego
Banku
Państwowego
u
Oddział
Agrarny
Wydział
oraz
wogrodzka Nr. 50
taka Nr. 10.
Agrarny Instytucji
Szczegółowych wyjaśnień w sprawie warunk ów sprzedaży udzielają: Wydział
Oddziałów
Agrarne
Wydziały
oraz
piętro
II
—
50
Warszawie, ul, Nowogrodzka Nr.

ludowej

w
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I. Zeldowiczowa
KOBIECE, WENE- ,Do wspólnych
RYCZNE, NARZĄ- 2 pokoi z wygodami
DOW MOCZOW. przyjmę na mieszkaod 12--2i 0d 46, nie panienkę niedro-

do ustnego przetargu.
Poznaniu,

aa ANOSZEAKI
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US US ES
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e

Kolonji Wileńskiej
WILNO, Zawalna 6—2,

ko dowej sę
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Dr. E. WOLFSGR
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oraz

wyhodowane

wielki
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narządGw į Kanie ze
keoawashi 4 9 |wygodami

ch rolników;
a) dokumenty stwierdzające, że stawający do przetargu należy do zawodowo wykształcony
że
zobowiązuje
się
lub
b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego gospodarstwa rolnego
wa;
do sprzedania posiadanego gospodarst
ogłoszenia;
c) zobowiązanie oznaczone w pkt. a i b opisanych w poprzednim ustępie
;
d) dowody udziału w pracy społecznej — zwłaszcza w dziedzinie rolniczej
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ь
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| w poz
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sr
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due pie
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Do oznaczonego oświadczenia winny być dołączone:

*e) dowód złożenia wadjum.
Od dnia 3. XI. 1928 r. reflektanci będą mogli dowiedzieć się o dopuszczeniu
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wiąt.

9 wo -Święciany,
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a) zobowiążą sią utrzymywać przynajmniej w dotychczasowym stanie trwałe zabudowania
wzorowego;
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cjalniecenne kultury, któryc h istnienie spowodowało utworzenie
:
b) zobowiążą się osobiście zarządzać gospodarstwem wzorowem,
czej sprzedawanego
gospodarstwa.
c) złożą wadjum w wysokości 5 proc. ogłoszonej į ceny wywoław
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przyjęcia;

W. Smiałowska
Dżyńska-Smolska przyjmuje
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Zapisy od
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DD BRZOZA
— obszar 150 ha, odległy od m. pow. Krotoszyna i st. kolei — 6 klm. drogą bitą, w/m
Cena wywoławcza — 385.600 zł., z czego pożyczki w
przystanek kolejki powiatowej.
listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego około 224.000 zł.
stacji kolei i
od
szosą,
2) NOWA-WIEŚ — obszar 120 ha, odległy od m. pow. Krotoszyna 17 klm.
a—307.600
wywoławcz
Cena
miasta Koźmin 9 klm. szosą, st. kolejki powiatowej w/m.
158.000 zł.
około
Rolnego
Banku
go
Państwowe
zł.,z czego pożyczki w listach zastawnych

Do

Fortepian

jabłonie,

m
zę domach, szyje "aan
się zniżka. " Ofiarna 4 Me
m. 5. Przyjmuje: odj
LUKALE
й skie suknie i palta

ofert, następujące gospodarstwa wzorowe z kompletnemi inwentarzami martwemi
i żywemi — pociągowym i dochodowym oraz z uprawami i zasiewami ozimemi,
położone w pow. Krotoszyńskim, wojew. Poznańskiego:

4)ROZDRAŻEW

cacja.

T, 087

8—1

2) w

A A

PA

opieka.

m. 30, do g. 2 m. 30
fp. p. UJ. Mickiewicza

argi

-

6

codziennie od godz. 1

MwAWAWE

SZOSĄ.
— obszar 100 ha, odległy od m. powiatowego i stacji kolei Krotoszyn 4 klm.
zastawnych
listach
w
owej
długotermin
pożyczki
Cena wywoławcza 269.500 zł., z czego
Państwowego Banku Rolnego około 134.000 zł.
— obszar 100 ha, odległy od m. powiatowego 12 klm. szosą, od st. kolei Koźmin
zł., z
‚
drogą bitą 6 ;klm., st. kolejki powiatowej w/m. Cena wywoławcza 264.200
około 149.000 zł.
czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego
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Francuska — Копмег-

Nr 33 m. 6, tel. 12-12
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składaniem

sprzedaje w drodze ograniczonego ustnego przetargu, poprzedzonego
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umundurowania:
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77 par butów.
ž
Termin wykonania ofert upływa o godz. 12.ej dn. 28.1X
B
1928.
Wszystkich informacyj w sprawie przet
i
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Box straży

Leonja Kontrymówna.
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i
„ akt“
"ad

przetarg уoferto
cabadch ib Reniss

kompletów umundurowania zimowego
(munduri spodnie).
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i
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Kilka
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Wilno,

chu Sądu Grodzkiego w Baranowiczach o ku

boty

i NAPRAWA

Wilna

dla Strąży Pożarnej

TI

likwidacji

DOKTOR

baturze 5400 m3. i przy nim parterowegoj
budynku aresztu o kubaturze 1473 m3.
rzygotowane kamień i cegła będą przekazane przedsiębiorcy po cenie kosztu.

siępującego

do sprzedania
rasowe
kury i króliki.
Wronio-Ponarska róg

Michał Girda

Technik

%

piętrowego

budowę

154

ź powodu

TANIO, FACHOWO, SZYBKO,
Tanie inajtrwalsze akumulatory anodowe, katodowe, samochodowe i inne.
Zakłady Akumulatorowe i Elektrotec hniczne
Elektro-

Robótji
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja
Publicznych w Nowogródku ogłasza przeofertowy

NSGTE

&

1

ZUBELEWICZ.

starczenie

B Wasilewskiego. Z-Z85b

AKUMUL ATORÓW
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w Wilnie!
Wielki
Wilni
erotyczny
ieiki
erotyczny dramat życioi
roli
pięknej i naiwnej
sRdamaialaki

Ogłoszenie

na miejscu.

fa Kalwaryjska

znanego

РАКА.

ŁADOWANIE

przetar-

r.

15. 9. 1928

E

angielskiej.

Magistrat m.

Kruczej, z Legjonowej, koło Wilczej Ła-

Ogłoszenie o przetargu

targ

M dzieć się

i

odciskėw

Prow А.
7 EMUSECEME

D rekcji.

a

Wielki dramat z życii
ana mogąceй
wyniknąć
konsenkwencj e, ulega
E Las Lakso
podszepto
niebezpieczeństwa, Początek o god. 4-ej, ostatni 10.25.

g

sążni z

g domem
murowanym
Dowiem piętrowym.

oraz ślepe koszto-

w

otrzymać

można

wynik

na

szczegółowe

Warunki

rysy

aptecznych

=

sokości 3 proc. zaoferowanej sumy w gotowižnie lub kwitem Kasy Skarbowej. Otofert nastąpi tegoż dnia o godzinie
warcie
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<
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sobie prawo wybo-

Wilnie,

wysokości

12-ej

ё

T

kobiety,

B plac 460 kw.

aptekach

Be

Oferty należy składać w „Dyrekcji przy
ul. Grodzieńskiej Nr. 6. do dnia 25 b. m. do

godziny

wszystkich
środką od

go

8, od 8 do

w

12

W roli zdradzonego męża i nieszczęśliwego
ojca
którą męczyły pokusy wielkiego
miasta
która, poszła zą głosem
iiii wreszcie doszła do opamiętania. Akcja rozgrywa się na tle dwóch wielkich zmysłów,
pożarów:

mi

BĄĘGIE

składach

rekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg
na wykonanie kapitalnego remontu w pałacu w Snowiu, pow. Nieświeskiego. |

przy ul. Magdaleny Nr. 2 pokój 78. Piśmienne oferty winny być złóżony w tymże dniu
do godz. 9 i pół w Kancelarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji
pokój Nr. 92, łącznie

z pokwitowaniem

ŻĄ
we

żyrandol.

wadjum

wschodni

sidła uwodziciela Helena Chadwick.

Dzieje

KIEGEZESKG
KAKA LG KAKA ABAŁAZA Do sprzedania

m

Urząd Wojewódzki—Dy-

z załączeniem

— Niewidziany dotąd luksus życia i użycia
wszechświatowy. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15.

Haremy.

I Dzisl Po raza pierwszy
(Kiedy serca się palą). W

o przetargu.

Nowogródzki

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa
Dyrekcja Robót Publicznych)
ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na budowę gimnazjum w Święcianach (5174 m3.) oraz adaptację i stniejącego gmachu (3.805,85 m3)
Przetarg odbędzie się w dniu 1go października 1928 r. o godzinie 12-ej w
Okręgo-

Ofiarności 5z. Czytelników polecamy
zredukowanego
niższego
funkcjona
Deris
kolejowego,
chorego
gruźlicę, obarczonego
rocziną.
a
skswe ofiarv przyjmuje adm. „Stowa“r-

CZYŻEWSKIEJ

frontowe.

Ogłoszenie

i

zrana.

11

iždas.

Przetarg.

ul.

Sprzedaje Się

Russei.

przeżyła szał

8-4228

sypialka
PRARERGGY CZE NĘDZĘ SRB TAGRCZI (TS RETRO KAS UL

Wielka 30.

złota, srebra, brylantów
i różnych
to-

warów.

gł

Dziś! Epopea największej miłości! Najcudowniejszy
film! Rapsodja bratersk
„BRATERSTWO
KRWI* (Beal
Geste) wzruszająca tragedja w 12 akt. z dziejów Brat odskiej
!
ВН
Legii
Cudzozie
mskiej.
W rolach
glównych:
Ronald Colman, Neil Ramilton i Mary Briand. Akcja filmu toczy się w palących piaskach
Sahary i pałacąc

„WANÓA” |

Wiljam

Biskupia Nr 12, telefon 14—10
wydaje
pożyczki pod zastaw

FABRYCZNE

—

kino _„pictadiiy” | łorzennica zmysłów
WIELKA 42.

twoja

drogiemi kamieniami.
OMBARD

towe.

Dla PP. Urzędników

12

Katedralny,

roli

КОЛ -_ iachodn. domów rogkecMY
zy rątełeznid

arystokracji

na

jest
zabezpieczoną
złotem,
srebrem
i
Plac

BEŃY

ża

12.

ulokuj

niewolnice"

młodzieży, która bez opamiętania, nie zważając
zmysłów i naraża się lekkomyślnie na tysiączne

Oszczędności

Najmodniejsze desenie.
Obfity wybor materjałów na ubrania męskie, na palta (veloury) męskie i damskie oraz materjały spor-

Nr.

W

Dziś!
Rewelacyjny film. Potęž
i
i
i
46W rclach głównych:
piekna
Nim
Kao
Polonija“
|
dramat młodych
młodych dusz
d
*
dramat
i
iai
„D
CBM
Się
Bie
MÓWI
rodzicom
„e Vanna
oiaz
Andrzej
Mattoni.
A.Mickiewicza 22.
Cienie i światł,
zakazanej miłości. Najbardziej dyskretne
przeżycia naszej
ieży.

WARSZAWA,

świeże transporty materiałów

wybór.

„Białe

tebeihme | Wolff

całą ziemię Wileńską, Nowogródzką i Poleską
w WILNIE, ul. WIELKA 36. Tel. 949.

Nadeszły

„С0

bezpłatnie

egzemplarz na pisemne żądanie do

SKŁAD FABRYCZNY
na

mogą

otrzymać

7

BIELSKO

= „Kelios“ |

języka

angielskiego

dramat w 7 aktach:

Nad program:
Kulturałno-Oświatowy
pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, wniedziele i święta od od
SALA MIEJSKA
3 m. 30 Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej.Następny program: „INGAg.
|
ul. Ostrobramska 5.
i JEJ TRZEJ OJCOWIE".
Czołowy erotyczny superfilm
i
46 potężny
zlagier,
iaj
i
ice
prod. francuskiej 1928 — 207.
eóbna 38.
królewska para: Louise Lagrange i Leon
Mathot. Wnętrza
haremów w całym ich przepychu i realizmi
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Podręcznik
Języka
Angielskiego
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1928 r.
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wyświetlane e filmy:
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1) „W obronie ukochanej* kom. w 2 akt. 2) „Święte
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