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SUUM CUIQUE ECHA STOLICY U Hadze 0gi 
Ż wielką radością wzięłem do ręki 

książkę młodego publicysty, p. Wik- 

tora Piotrowicza, zatytułowaną „Z za- 

gadnień wyznaniowych w Polsce". 

Tytuł zły, zbyt skromny. Jeśli bowiem 

pominiemy sprawę'Kościoła Rzymsko- 

Katolickiego, o której zaraz „mówić 

będziemy, to książka p. W. Piotrowi- 

cza daje prawie całkowity, choć po- 

pularny obraz sytuacji prawnej i po- 

litycznej wyznań w Polsce. Stąd to 
zmniejszające znaczenie książki po- 

czątkowe „Z“ jest w tytule niepo- 

trzebne. 
Wybaczy nam autor, że zaczniemy 

od tego, co uważamy za błędy. Nie- 

potrzebnie do swej pracy włączył 

autor artykuły, dotyczące Kościoła 

Rzymsko-Katolickiego. Książka jego 
składa się dziś jakgdyby Z trzech 

części. W części, dotyczącej różnych 

wyznań, prócz dwuch w Polsce naj- 
liczniejszych t. j. Kościoła naszego i 
Cerkwi prawosławnej, autor daje 

szczegółową, ciekawą i nigdzie do- 

tychczas nie opracowaną Charaktery- 
stykę sytuacji prawnej i położenia 
politycznego różnych mniej licznych 
wyznań w Polsce oraz wyznania moj- 

żeszowego. Część, poświęcona Cerk- 
wi Prawosławnej, jest niewątpliwie 

najciekawsza. Do niej przystępuje au- 
tor już z „podejściem* znamionuja- 

cem człowieka o wyraźnie wyrobio- 
nym i silnym zmyśle państwowym. 
Ta część prócz charakterystyki do- 

"kładnej różnych problemów, miesz- 

czących się w pojęciu „Cerkiew pra- 

wosławna w Polsce', zawiera jeszcze 

motywację państwowo-polskiej ideo- 

logji stosunku naszego państwa do 

Cerkwi. Ta część napisana jest także 

przez autora najlepiej, z publicystycz- 

nym żarem i z Szczerze brzmiącem 

przekonaniem. Wreszcie przychodzi 

część trzecia, t. j. Kościół Katolicki. 

Szkoda, że tej części trzeciej autor nie 

pomin ą łcałkiem. Byłoby to daleko 

lepiej. Książka „O wyznaniach w 

Polsce“ tem samem pominęłaby draż- 

liwe równouszeregowanie Kościoła 

Katolickiego z wyznaniem, powiedzmy, 

karaimskiem, a to, że w książce „o 

wyznaniach _'w Polsce" Kościół 

wspomnianyby nie był, nikogoby nie 

zdziwiło, gdyż każdyby zrozumiał, że 

opracowanie roli Kościoła Katolickie- 

go w Polsce należy do zadań o wie- 

le bardziej trudnych i że właściwie 

mówiąc, kiedy mówimy „wyznania“> 

to łatwo pod tym terminem zgodzimy 

się rozumieć wszystkie wyznania w 

Polsce prócz Kościoła Katolickiego, 

ze względu na jego całkowicie wyjąt- 

kową rolę. 

Autor poszedł inną drogą i zro- 

bił źle. ;Razi oczywiście, że napisał 

о ;sprawach Kościoła Katolickiego 

prawie tyle samo co o wyznaniu ka- 
raimskiem. Nie możemy mieć do au- 

tora pretensji, że tą dziedziną naj- 

mniej się interesował, :že tu właśnie 

jego myśl stawała się najmniej „ory- 

ginalną, a całość opracowania zbliża- 

ła się swoim zewnętrznym wyglądem 

do wypracowania  seminaryjnego. 

Naprzykład, gdy pisze autor, że 

„konkordat nasz oparty jest na pod- 
stawie wzajemności praw i obowiąz- ikry 
ków Kościoła i Paūstwa“ — to oczy: 
wiście wyrywa z piersi czytelnikowi 
uwagę, że tej rewelacji mógłby nam 
autor oszczędzić gdyż jeśli czytelnik 
jego rozumie bez specjalnego odsyła: 
cza, cO znaczy wyraz „konkordat* to 

już sam swoim rozumem dojdzie, że 

w układzie pomiędzy Watykanem a 
rządem znajdzie się jakaś „wzajem- 
ność praw i obowiązków". W innym 
znów miejscu tych artykułów o na- 
szym Kościele p. Piotrowicz w pew- 
nym odsyłaczu popełnia takie „hor- 

rendum*, że odrazu widać, że rolą 
Kościoła tRzymsko-Katolickiego na 
świecie interesuje się względnie mało. 
Nie jest to zresztą nic dziwnego. Mo- 
żna być najlepszym katolikiem, a nie 

mieć specjalnego upodobania w spe- 
cjalnych studjach nad historją Ko- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Powrót i wyjazd P. Prezydenta 
Rzeczypospolifej 

* WARSZAWA. 28.8. Pat. Dziś o 
godzinie 11 przybył do stolicy pan 
Prezydent Rzeczypospolitej w  towa- 
rzystwie adjutanta rtm. Calewskiego. 
O godzinie 12 przyjął Pan Prezydent 
delegację przedstawicie! nrremy- 
słowych i finansowych ji, a 
o godzinie 12 min. 30 ko- 
mitetu budowy pomnika Pułaskiego 
w Ameryce, która przybyła do Polski 
celem zaproszenia Pana Prezydenta 
na uroczystości odsłonięcia pomnika. 
O godzinie 18 Pan Prezydent odje- 
chał samochodem do Spały. i 

U mogiły šp. Leona Mafuszew- 
skiego. 

WARSZAWA, 28 8. PAT. Dziś o godzi- 
nie 9 min. 30 odbyło się w dolnym koście- 
le Zbawiciela nabożeństwo żałobne za spo- 
kój duszy śp. Leona Matuszewskiego dy- 
rektora Agencji Telegraficznej Express. 
nabożeństwie obecni byli najbliżsi współ- 
pracownicy i koledzy zmarłego, przedsta- 
wiciele Federacji P. Zw. b. Obr. Ojczyzny 
oraz liczni dziennikarze z prezesem syndy- 
katu dziennikarzy warszawskich p. Witoldem 
Giełżyńskim i dyr. Piotrem Góreckim na 
czele, Po mszy świętej nastąpiło odprowa- 
dzenie zwłok na cmentarz Powązkowski. 

„Wyjazd posła Sfefsona 

WARSZAWA. 28.8, Pat. Dzisiaj 
wyjeżdża poseł Stanów Zjednoczo- 
nych p. Stetson na urlop na przeciąg 
dwóch miesięcy. 

Posiedzenie komifefu ekonomicz- 
nego rady ministrów 

„Jak donosi PAP posiedzenie , komitetu 
ekonomicznego rady ministrów ma być 
zwołane w czwartek dnia 29 b. m« 

Na porządku dzienmym znajdują się 
sprawy zbożowe, jako to: rezerw zbożo- 
wych, ochrony celnej pewnych zbóż, wre- 
szcie uregulowanie warunków wywozu na- 
szych zbóż. 

Kredyty na wykończenie fabryki 
kW Mościcach 

Ministerstwo przemysłu i handlu wy- 
stąpiło do władz skarbowych z wnioskiem 
o wyasygnowanie dalszych kredytów, nie- 
zbędnych na wykończenie budowy pań- 
stwowych zakładów azotowych w Mości- 
cach pod Tarnowem. Kredyty te w wyso- 
kości około 20 milj. złotych potrzebne są 
na przeprowadzenie ostatnich prąc przed 
uruchomieniem tych wielkich zakładów. 
Jak wiadomo, termin uruchomienia zakła- 
dów w Mościcąch przyśpieszono i prawdo- 
podobnie już w październiku r. b. fabryka 
ta zacznie zasilać rynek krajowy swą pro- 
dukcją. 

Internat dla studentów teologii 
prawosławnej : 

WARSZAWA. 28.8, Pat. Pan mi- 
nister Wyznań Rel. i Oświecenia Publ. 
dr. Sławomir Czerwiński w towarzyst- 
wie dyrektora departamentu M. W.R. 
i O. P. p. Potockiego zwiedził dziś 
będący na ukończeniu internat państ- 
wowy dla studentów teologji prawo- 
sławnej uniwersytetu warszawskiego. 

Bieżące prace Rządu. 
Wczorajsza „Polska Zbrojna* donosi, 

że obecnie w prezydjum rady ministrów 
przeprowadzane są studja nad szeregiegi 
memorjałów, złożonych przez instytucje 
rolnicze, gospodarcze i przemysłowe oraz 
nad wnioskami resortów gospodarczych w 
sprawie rozpiętości cen. 

„ Tematem najbliższego 'posiedzenia ko 
mitetu ekonomicznego będą właśnie te 
wnioski w sprawie rozpiętości cen. 

„ Ponadto pismo to dowiaduje się, że 
najbliższe posiedzenie rady ministrów po- 
święcone będzie sprawom budżetowym. Do 
tego czasu poszczególne resorty nadeślą 
już swoje budżety do rady ministrów, 
uzgodnione uprzednio z ministerstwem 
skarbu. 

* * * 

Do prezydjum rady ministrów wpłynął 
wniosek o przyznanie ministerstwu spraw 
zagranicznych dodatkowego kredytu ną przy- 
ięcie wycieczki parlamentarzystów francu- 

ich w Polsce. Wniosek ten, na sumę 
210 tys, zł. zostanie niewątpliwie przez ra- 
dę ministrów zaakceptowany, poczem bę- 
dzie przeałożony sejmowi do zatwierdzenia. 

epa rmy na 

POZNAŃ, 28.VIII. PAT. O godzinie 10-e 
rano odbyło się w sali hotelu Polonia uro. 
czyste powitanie wycieczki parlamentarzy- 
stów francuskich przez grupę parlamentar- 
ną polsko-francuską. Oprócz parlamenta- 
rzystów francuskich i polskich z p. Locqujn 
i Januszem Radziwiłłem, byli obecni: 
minister Bertoni, wicewojewoda Grązie- 
wicz, prezydent Ratajski, grono przedstaw i- 
cieli M. $. Z„ przedstawiciele prasy i t. d. 
Imieniem grupy polsko-francuskiej przemó- 
wienie povitalne wygłosił poseł Janusz 
Radziwiłł. Na przemówienie to odpowie- 
dział prezes grupy francusko-polskiej p. 
Locquin. W hallu reprezentacyjnym w imi 
niu dyrekcji wystawy przemówienie wygło- 
sił prezes zarządu P. W. K. p. Wachowiak. 
Następnie wycieczka rozpoczęła zwiedzanie 
wystawy o godzinie 11 min. 30. 

вмбуы х Фр 

Jaki był przebieg wczorajszego posiedzenia? 
HAGA, 28-8. PAT. Dopiero teraz wiado- 

mo, jaki był przebieg wczorajszego decydu- 
jacego posiedzenia 6 państw zapraszających. 
Mai przemawiał Briand, którego 
mowa trwała około dwóch godzin. Dowo- 
dził on, że Anglicy nic nie uczynili, aby dojść 
do porozumienia, tak, że powstała sytuacja 
prawie bez wyjścia. Mówca wyraził życze- 

nie, aby dla dobra sprawy Anglicy uczynili 

jeszcze jakiś gest. Po nim przemawiał mini- 
ster Stresemann, przypominając ideę, jaka 
przyświecała obecnej konierencji, która mia- 

ła za zadanie ugruntowanie pokoju gospo- 
darczego w Europie, co dla Niemiec jest 

prawie kwestją życia i Śmierci. Następnie 
minister angielski Snowden przedstawił sta- 
nowisko delegacji angielskiej i oświadczył, 

że według jej opinji inni nie uczynili jeszcze 

dostatecznych ustępstw, Snowden mówił 

wyjątkowo pojednawczo. Z kolei zabrał głos 

Jaspar, apelując szczególnie do Snowdena, 

aby wykazał ustępliwość. Anglicy udali się 

na narady wewnętrzne między sobą. Jedno- 

cześnie w innej sali Binnenhofu obradowali 
rzeczoznawcy. czasie dyskusji delegat 

włoski Grandi telefonicznie zwracał się do 

Rzymu o ponowie instrukcje. Po ponownem 
zebraniu się przedstawicieli wszystkich 
państw zapraszających, Jaspar przedstawił 

nowe POM opracowane przez siebie. 

Przedstawiciele 4 państw przyznają Angli- 
kom (w propozycji przedłożonej przez Ja- 

spara) ze. spłat bezwarunkowych 96 i. 

marek zamiast żądanych przez nich 120 milj. 

mk. Anglja otrzymuje o 136 milj. więcej, 

aniżeli przewidywał plan Younga i to nie- 

zależnie od warunków — transterowych. Po- 

nadto Anglja otrzymała jeszcze znaczne kon- 

cesje gospodarcze od Włochów w sprawie 

dostaw węgla. W nocy o godzinie 1 i pół 

zawiadomiono w komunikacie oficjałnym, że 

wśród % państw wierzycielskich doszło do 

porozumienia, o czem powiadomiono natych- 

miast niemiecką delegację. Równocześnie z 

posiedzeniem 6 państw zapraszających w 

kuluarach Binnenhofu rozprawiali politycy i 

dziennikarze nad taktyką Niemców. Pow- 

szechnie mówiono, że przy pómocy nie wiel- 

kiej sumy ze strony Niemiec uda się im ura- 
tować konierencję i otrzymać za to pewność 
terminu ewakuacji oraz poważne stanowisko 
w zarządzie banku reparacyjnego. 

A 0 OYCIK 

Skazanie ; Karagaga. 
KOWNO, 28-8. PAT Dyrektor litew 

skie Agencji Telegraficznej Karosas, 
skazany przez sąd wojskowy na karę 
śmierci za utrzymywanie bliskich sto- 
sunków z organizacją Pleczkajtisa zo- 
stał przez prezydenta państwa ułaska- 

wiony, przyczem kara śmierci została 

mu zamieniona na dożywotnie ciężkie 

roboty. 

jałobne zebrawia żydowskie w Kownie 
KOWNO, 28-8. PAT. Wczoraj od- 

było się żałobne zebranie przedstawi- 
cieli wszystkich żydowskich organiza- 
cyj z powodu ostatnich zajść w Pale- 
stynie. Postanowiono „ogłosić post i 
dzień żałoby w całej Litwie. 

Samolot tranrnski W Kownie 
Z Kowna donoszą: Wczoraj w dro- 

dze z Warszawy na lotnisku koawień- 

skiem wylądował samolot francuski z 

trzema słynnymi francuskimi lotnika- 

mi: Assolane, Lefevre i Lotti. Lotnicy 
zabawili w Kownie do wieczora, po- 
czem odlecieli w kierunku Rygi. 

„Liet. Aidas“ w obronie „dezererów” 
politycznych 

„Liet. Aidas“ z 27 b. m. pisze m. 
in. w artykule p. t. „Dezerterzy'': 

Nasza partyjna prasa opozycyjna 
częstokroć mówi o „dezerterach'* poli- 
tycznych. Nic w tem dziwnego, gdyż 
jak wiadomo, opozycja partyjna chce, 
aby obywatele bojkotowali rząd naro- 
dowy i w ten sposób zmusili go do 
przywrócenia status quo ante. Opozy- 
cja nasza ciągle jeszcze chciałaby 
przywrócić to, co było, lecz czego już 
niema i co powrócić nie może. Opozy- 
cja powinna zrozumieć, iż historja się 
nie powtarza. Koła historji odwrócić 
niepodobna. 

Jeśli tedy znajdują się ludzie, któ- 
rzy porzucają partje, jest to całkiem 
normalne i potrzebne zjawisko. Inaczej 
być nie może. Tacy ludzie wykazują 
tylko, że cenią naród i państwo więcej 
niż partje. Widząc, że się partje prze- 
żyły, widząc całą szkodę, jaką partyj- 
„ność wyrządziła państwu i narodowi, 
/požegnali partje i przyszli służyć pań- 
stwowości. Czyż można ich za to po- 
tępiać? Sądzimy, że odwrotnie: każdy 
powinien ich szanować. Naturalnie, 

p. nie chcemy tu bronić takich jednostek, 
które zmieniają swe poglądy jedynie 
dla korzyści materjalnych. Tacy ludzie 
byli zawsze, są i będą. 

Sprawa skazanych na śmierć W naj- 
wyższym  trybunale, 

Z Kowna donoszą: Skazani przez 
sąd wojenny na karę śmierci komuni- 
ści Kuczyński i Kontowt złożyli do 
Trybunału Najwyższego skargę apela- 
cyjną, która będzie rozważana w paź- 
dzierniku. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
E i : odęwce — A Łaszuk, r 
BIEN — jowy. NOWOGRÓDEK — kiosk St. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. | N. ŚWIĘCIANY — dci Księg: 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Ein © saknis 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
FWIENIEC — Skiep tytoniowy i Zwierzzńdk” 
KLECK — „Jednošė“. WAI 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. WOLKOWYSK — 

jedn t Jednoszpaltowy CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
| mzdesiane milimetr 50 gr. Kronika 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska 

AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
Księgarnia T-wa „Ruch. 
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60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
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qoanięto porozumienie 
Niemcy nie godzą się na koszt okupacji Nadrenii 

Pertraktacje wierzycieli dały wynik pozytywny 
HAGA, 28—8. Pat. Komunikat oficjalny konferencji z godziny — @ги- 

glej w nocy zaznacza między innemi, iż w wyniku obrad, które trwały bez 
przerw do godziny 1 min. 30 w nocy delegaci głównych mocarstw wierzy- 

„cielskich dzięki wspólnym wysiłkom doszli do porozumienia. IWyniki ob- 
rad zakomunikowano następnie dełegacji niemieckiej celem uzyskania jej 
zgody. Dyskusja ż delegacją niemiecką podjęta zostanie w środę o godz. 
1i-ej rano, na posiedzeniu 6 mocarstw zapraszających. Niezwłocznie po- 
tem nastąpi zawarcie ostatecznego układu. Konferencja kontynuować bę- 
dzie badanie środków zastosowania planu Younga. 

WARUNKI POROZUMIENIA PRZEDŁOŻONO NIEMCOM. 

HAGA, 288. PAT. Dzisiejsze posiedzenie 6 mocarstw zapraszających 
trwało od godziny 11 do 13 i było poświęcone przedstawieniu delegacji nie- 

mieckiej tych puktów, które wymagają przyłączenia się Niemiec dła umożli- 
wienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy państwami wierzycielskiemi. Pun- 
kty te dotyczą następujących spraw: swobody dysponowania nadwyżkami, 
osiągniętemi z płanu Dawesa, szacowanemi na sumę 175 — 220 miljonów, 
włączenia do obliczeń jeszcze 79 miljonów mtarek zł. z dochodów kolei nie- 
mieckich za ostatei miesiąc sierpień, nowego ustalenia wysokości części rat 
bezwarunkowych i wreszcie ponoszenia kosztów armij okupacyjnych po dniu 
1 września r. b. — Stresemann, Cheron, Jaspar i Loucheur przedstawili ko- 
lejno swe poglady. Wreszcie postanowiono, że Francqui i Pirelli wraz z to- 
warzyszącymi im rzeczoznawcami finansowymi francuskimi i belgijskimi 
udzielą kolegom niemieckim dokładnych wyjaśneń w zakresie interpretacji 
płanu Younga w punktach powyżej wyłuszczonych. Delegaci 6 mocarstw 
zbiorą się ponownie o godzinie 15-ej. — Jutro odbędzie się plenarne zebra- 
nie konierencji. 

Co zyskała Anglja 

HAGA, 28—8. Pat. Havas dowiaduje się z kompetentnego źródła 
francuskiego, że w wyniku osiągniętego porozumienia Anglja uzyskała do- 
datkowe spłaty roczne w wysokości 36 miljonów na 48 miljonów, których 
się domagała, to zn. iż przyznano jej o 7 miljonów więcej, niż w ostat- 
niej propozycji Francji, Belgji i Włoch, które to państwa czynią ze swej 
strony poświęcenia na rzecz Anglji. Anglja przyjęła propozycje francuskie, 
dotyczące rocznych spłat bezwarunkowych i Świadczeń w naturze. Osiąg- 
nięty też został bezpośredni ukłat włosko-angielski w sprawie dostaw wę- 
gla dla Włoch z tytułu świadczeń niemieckich. Delegaci niemieccy, którzy 

+*wzięli udział w posiedzeniu już po osiągnięciu porozumienia przez pozo- 
stałe delegacje, przepstawili szereg uwag. Snowden poruszył f nag4wczoraj- 
szem posiedzeniu różne sprawy, między innemi kwestję siedziby banku 
międzynarodowego. Kwestja ta została jednak narazie usunięta z pod dy- 
skusji. Jak zaznacza agencja Hawasa, osiągnięte porozumienie zapewnia 
dalszy sukces konferencji i przyjęcie planu Younga. 

Dyskusja nad sprawą kosztów okupacji 

HAGA, 28—8. Pat. Zebranie przedstawicieli 6 mocarstw za- 
kończyło się o godz. 19 min. 30, przyczem dyskusja nad sprawą 
kosztów okupacji nie została zakończona, Dyskusja ta zostanie 
podjęta ponownie po obiedzie, który Snowden wydaje dziś wie- 
czorem dla członków głównych delegacyj. Na skutek rozmowy, 
którą przeprowadzili Briand, Henderson, Hymans i Stresemann 
posiedzenie komisji politycznej zostało odłożone do czwartku 
w południe. 

STANOWCZY OPÓR NIEMIEC PRZECIWKO WSZYSTKIM 

HAGA, 28-8. PAT. O godzinie 15 rozpoczęło się posiedzenie przedsta- 
wicieli 6 mocarstw zapraszających. Delegaci Niemiec oświadczyli, Rzesza 
nie zamierza płacić po dniu 1 wrześnią kosztów okupacji. Przedstawiciele 
pozostałych mocarstw przeciwstawiili tezie niemieckiej sprzeciwy odnośnych 

artykułów traktatu wersalskiego. Briand poparty przez Snowdena wystąpił 

energiczne przeciwko temu stanowisko Niemiec, nazywając je  manewrem, 

który może opóźnić doprowadzenie konierencji do pomyślnego zakończenia. 

Zadowolenie prasy angielskiej 

LONDYN. 28.8. Pat. Dzisiejsza ranna prasa londyńska wyraża głę- 
boką radość z powodu kompromisu osiągniętego w Hadze. Snowden wy- 
rasta znowu na ogólnego bohatera, gdyż po czterech tygodniach drama- 
tycznych sporów między mocarstwami wyniki obecnie osiągnięte stanowią 
maximum tego, co można było uzyskać dla Wielkiej Brytanji. _ Dzienniki 
obliczają, że pretensje brytyjskie zostały zaspokojone w wysokości 83—84 
proc. Wskutek innego podziału annuitetów Wielka Brytanja otrzyma rocz- 
nie 4800 tys. funtów rat tak zw. bezwarunkowych. Przez to podział spłat 
ustalony w Spaa zostanie utrzymany prawie bez zmian.Wreszcie Włosi zo- 

bowiązali się do odbioru w ciągu trzech lat po 1 miljonie tonn węgla wa- 
liiskiego rocznie, po zwykłej cenie rynkowej. 

Echa porozumienia w Ameryce 

WASZYNGTON, 28.VIII. PAT. Wiadomość o osiągnięciu w Hadze zasadniczego 

porozumienia między Aoglją a innemi mocarstwami przyjęta została z jak najwięk- 

szem zadowoleniem w tutejszych kołach rządowych i finansowych, które były zdania, 

iż fiasko planu Younga naruszyłoby trwałość stosunków europejskich. 

Rozmowy min Zaleskiego 

HAGA, 28—8. Pat. Minister Zaleski odbył dziś naradę z 
Briandem i Berthelotem. 

Umowa o żegludze powietrznej pomiędzy Polską 
`а Niemcami 

BERLIN, 28. 8. PAT. Dzisiaj o godz. 5 po poł. podpisana została 

umowa między Rzeszą Niemiecką a Rzeczpdspolitą Polską o żegludze po- 
wietrznej. 

Ze strony Polski umowę podpisali: poseł Rzeczypospolitej w Berli- 
nie p. Roman Knoll oraz radca prawny M. S. Z. p. Leon Babiński, ze 
strony niemieckiej zaś kierownik urzędu spraw zagraniczuych p. Koepke. 
Zawarta dziś umowa tworzy podstawy prawne dla zorganizowania eksplo- 
atacji linji lotniczych pomiędzy Polską a Niemcami, zwłaszcza zaś pomię- 
dzy Warszawą a Berlinem. 

ASTIRAI LWFAYSK ARAJKE 

Omalnie tragiczna przygoda premiera bułgarskiego 
WIEDEŃ, 28-8. PAT. Według doniesień pism z Soiji, między  Euksinogradem i 

Waraną zderzył się z wozem drabiniastym automobil, w którym znajdował się premier 
bułgarski Liapczew. Wieśniak, który kierował wozem, poirytowany zderzeniem, dobył 
rewolweru i dał kilka strzałów w kierunku Liapczewa, nie wiedząc o tem, że to premjer 
bułgarski. Strzały te na szczęście chybiły. Kiedy szoier oznajmił wieśniakowi, że strze- 
lał do premjera, ten chciał ratować się ucieczką, został jednak schwytany przez policję. 
Na osobistą interwencję premjera wypuszczono wieśniaka na wolną stopę. 

Li 

šciola, czy teologiją. Ale skoro się 

juž do pojęcia zagadnienia wyznanio- 

we w Polsce wprowadza także Koš- 
cioł Katolicki,,to nie można tej sprawy 

zbyć tylko kurtuazyjnem  postawie- 

niem artykułów o Kościele na pierw- 

szem miejscu przy układzie książki. 

Wogóle ;dobra jest zasada nie pisać 
o tem, o czem się pisać nie chce. 

Książka więc p. Piotrowicza tylko 

zyskałaby. na charakterze, gdyby spra- 

wy Kościoła Katolickiego nie były w 

niej tak „potrącone*. Już wspomnie- 

iśmy, że najwięcej się nam podobały 

artykuły ;p. Piotrowicza o Cerkwi 

Prawosławnej. W śmiały i architekto- 
nicznie zgrabny sposób przeprowa” 
dza autor historję Cerkwi Prawosław- 
nej w Rosji i Polsce i wskazuje na 

jej Ścisły związek z historją obu 

państw, z historją tej «ofensywy i de- 
iensywy, w których oba państwa do 
siebie kolejno .pozostawały. Zgadza 

się tu p. Piotrowicz z nami, czy „też 

raczej my się z nim [zgadzamy, Jże 

mówiąc o Cerkwi Prawosławnej zwła- 

szcza trzeba uważać, aby w sobie 

samym przekreślić i wyplenić remi- 

niscencje niewoli. Cerkiew Prawosła- 
wna w okresie naszej niewoli była 

jedną z sił antypolskich. Dzisiaj wo- 
bec bolszewizmu w Rosji i 
moralności, Cerkiew jako czynnik 
chrześcijański z natury rzeczy staje się 

cennym sprzymierzeńcem įnaszego 

katolickiego państwa. Mamy 
swój własny program w sprawie 

Cerkwi gj prawosławnej i tutaj się 

z szanownym autorem nie we 

wszystkiem zgadzamy,  temniemniej 

właśnie dla artykułów o Cerkwi 
chcielibyśmy, aby książka pana 

Piotrowicza trafiła do rąk jaknajwięk- 
szej ilości „narodowościowych polity- 

ków*, których tak dużo znalazło się 

w Warszawie, a którzy o tej sprawie 

mają dosyć zakute pojęcia. 

W poglądzie swoim na obrządek 

unijny, słowiańskie poglądy p. Pio- 

trowicza idą absolutnie w tym samym 

kierunku co poglądy większości na- 

szego ziemiaństwa. (Patrz "Słowo" 
artykuł p. Romunta, zresztą znako- 
mita większość artykułów, które się 

złożyły na książkę p. Piotrowicza 

drukowane uprzednio były „w ;, „Sło- 

wie") W jednym z tych artykułów, 

obecnie przedrukowanych, świetnie się 

udał p. Piotrowiczowi passus nastę- 

pujący: 
Kiedy po roku 1863 Murawjew tępił 

resztki dawnych unitów przez przymusowe - 
„nawracanie na wiarę ojców* i kiedy w ten 
dziki sposób Cerkiew Prawosławna wzra- 
stała, w jakże pozorną, siłę—pewnego ra- 
zu zwrócił się Murawjew do biskupa Wo- 
łonczewskiego w chęci płytkiego naigrywa” 
nia się: „Nu cztoż, Wasze Preoswiaszczen= 
stwo! Cerkow nasza uwieliczywajetsia!* Na 
co znakomity biskup w pokorze i z ulgą: 
„A nasza Wasze Priewoschoditielstwo о- 
czyszczajetsia*... : 

Podobno mój artykuł stanowi 

dobrą reklamę dla książki. jeśli to 

prawda, to piszę z wielką ochotą ten 

wstępny. Wskazaliśmy na pewne u- 
sterki, oczywiście może z punktu wi- 

dzenia dogmatycznego można p. Pio- 

trowiczowi niejedno wytknąć, do czego 

nie czuje się tak kompetentny, jak 

mój kolega redakcyjny X. W. M. 

który może także zechce w tej spra- 

wie głos zabrać. Obok usterek po- 

ważnych znajdą się także i drobne 

jak np. okropna graficzna szata książ- 

ki. Te dwie pałki narysowane na o- 

kładce swoją naiwną ornamentacją 

przypominają znane w Warszawie 

wydawnictwa chiromanty p. Wacława 

Pyfielo, stanowczo dla innej publicz- 
ności niż książka p. Piotrowicza prze 

znaczone. No! ale jest nadzieja, że to 

zdobnictwo samej książce nie zasz- 

kodzi. Suum cuique. Książka «p. Pio- 

trowicza jest książką  państwowca, 

nie wczorajszego niewolnika, lecz 

człowieka, który jest jakby cząstką 
mózgu wielkiego państwa i posiada 
wielkopaństwowe ambicje. Nasz czy- 

telnik wie, że z naszej strony zdanie 
powyższe jest formą rzetelnego uzna- 

nia. Cat. 
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Pani Marsza:koda 
Krakowski „Czas* przynosi inte- 

resującą rozmowę swego. kores- 
pondenta poznańskiego p. A. Brze 
ga z panią Marszałkową Piłsud- 
ską o wrażeniach z Powszechnej 
Wystawy Krajowej, którą zamie- 
szczamy w. całości. 

Na drugiem piętrze pokoi gościn- 
nych i reprezentacyjnych Zamku zamie 
szkała pani marszałkowa Pilsudska 
wraz ze swemi córeczkami Jagusią i 
Wandeczką. Otrzymawszy wiadomość, 
że będę przyjęty w godzinach wieczor- 
nych przez panią Marszałkową, wcho- 
dzę po godzinie siódmej do aparta- 
mentów zajmowanych przez miłych 
gości. Por. Łubieński zawiadamia mnie 
że niestety pani Marszałkowa jest cier 
piąca i nie wie napewne, czy w dniu 
dzisiejszym będę mógł przyjęty. W tej 
chwili jednak grono pań tutejszych wy 
chodzi z salonów pani Marszałkowej, 
złożywszy Jej swe odwiedziny. Krótka 
rozmowa, 'anonsują moje przybycie i 
pani Marszałkowa z niezwykłą uprzej- 
mością przyjmuje mnie w swym salo- 
nie. 

Składam hołd i pozdrowienia od pra 
sy konserwatywnej, którą mam zasz- 
czyt reprezentować i zapytuję o zdro- 
wie. Okazuje się, że podczas jazdy do 
Poznania, był przeciąg iw dniu wczo- 
rajszym lekarz tutejszy musiał przepro 
wadzić operację usunięcia bolącego zę- 
ba. Dziś ból już minął, ale twarz jest 
nieco nabrzmiała, pani Marszałkowa 
musi ją osłaniać chusteczką, a przytem 
jest nieco gorączki, prawie 38 st. 

Z wielkiem ożywieniem opowiada 
jednak pani Marszałkowa swe wraże- 
nia z Poznania i Wystawy. 

— Ładne, żywe miasto, Co mi się 
bardzo podoba, to ta ilość kwiatów, 
skwerów, ogrodów Tak piękna jest wy 
stawa właśnie dzięki tej sztuce ogro- 
dniczej.. Dziś oglądałam właśnie — 
mówi dalej pani Marszałkowa — tutej- 
sze działki. Muszę dać inicjatywę, by i 
w Warszawie zorganizować w podob- 
ny sposób działki. Za barakami dla 
bezdomnych w Warszawie są duże te- 
reny, które mogłyby być wyzyskane do 
skonale w tym celu. 

— A wrażenia z Wystawy? — py- 
tam. . 

— jestem zachwycona  organiza- 
cją. Ile my Polacy mamy jednak talen- 
tów organizacyjnych, mimo że nam 
nieraz tego zaprzeczano. Jestem od śro 
dy w Poznaniu, zwiedzam wystawę 
codzień, 'ale tu tyle ciekawych, intere 
sujących rzeczy do widzenia. 

— Dzisiaj pani Marszałkowa raczy 
ła zwiedzić pawilony Ziemian i Ziemia 
nek - Włościanek. Jakie zrobiły wraże- 
nie? Ž 

— Co za silną organizację stworzy 
ły ziemianki Przecież ta duża, impo- 
nująca rzecz. Ta praca połączenia wy- 
siłków w dziedzinie oświaty i kultury 
dworu i wsi to rzecz ogromnie donio- 
sta. To wytwarza nowe formy harmo- 
nijnej współpracy. Tam w pawilonie 
ziemianek i włościanek mamy przedsta- 
wioną pracę współczesną i pamiątki 
dawniejszej pracy aż po rok 1863. W 
pawilonie zaś Pracy Kobiet mamy już 
wysiłek współpracy, jest tam Legja, 
widzimy ten cały trud pracy kobiety 
współczesnej w jej głównych dziedzi- 
nach. Duża praca. 

— A wrażenia z innych terenów wy 
stawowych? 

— Wystawa odsłania tym tyle bo- 
gactw kraju naszego „— powiada pani 
Marszałkowa. — Przecież to taka roz- 
"kosz spoglądać czego to nasz kraj nie 
produkuje. Jakie piękne koronki mamy 
u siebie, alba te kryształy. Przecież na- 
Sze kryształy nie są wcale gorsze od 
francuskich, czy tak okrzyczanych cze- 
skich, a przecież to jeszcze tak młody 
przemysł nasz w tym kierunku. Dużo 
pięknych rzeczy widziałam, te maszyny 
ten ciężki przemysł, fabryki metalowe, 
bog actwa rolnictwa, mój Boże, ile my 

I TI IKT ВАУНАЛОМ 

Pissudsha 0 P.0.K. 
wysytamy np. masta zagranicę, gdy spo 
glądam na statystykę, widziałam, jak 
bogaty jednak jest nasz kraj i to wszy- 
stko jak widać na grafikonach rośnie, 
idzie w górę z roku na rok... 

W tej chwili wchodzi do salonu 
pani ministrowa Prystorowa, żegnając 
„się z panią Marszałkową, a za nią dwie 
ciekawe główki dziecięce... To Wande 
czka i Jagódka, córeczki pani Marszał- 
kowej spoglądają z zainteresowaniem 
na nieznanego im gościa. Zostaję przed 
stawiony ulubienicom Marszałka. 

— jestem taki pan, co wszystko 
pisze, co tylko usłyszy — powiadam 
ze śmiechem. 

— Ach powiada pani Marszałko- 
wa — one mówią, że dziennikarze mó- 
wią i piszą dużo zmyślonych rzeczy... 

— A ja należę do tych co piszą to, 
co widzą i słyszą... A jak się podoba 
Poznań — pytam młode panienki. 

— Bardzo ładny, duże miasto, ta- 
ki ruch samochodów prawie jak w 
Warszawie. 

— Może was w takim razie zosta- 
wię tu w Poznaniu, będziecie tu cho- 
dziły do szkoły, bo Warszawy nie lu- 
bicie, więc tw w Poznaniu... — mówi 
pani Marszałkowa. 

— Nie, nie chcemy... 
— A gdzie wolałybyście w Wilnie 

czy w Poznaniu? — zapytuje pani 
Marszałkowa. 

— W Wilnie — odpowiada rezolut 
nie i bez namysłu młodsza córeczka. 

— Oto jaka Litwinka — śmieje się 
pani Marszałkowa. 

— Ale Poznań większy, niż Wilno 
— stawiam pytanie Jagódce. 

— Większy i ładniejszy... 
— Ach nie mów tak, bo tatuś się 

z tobą nieprzywita, jak wrócisz do do- 
mu — mówi z humorem pani Marszał- 

kowa. 
— A co się najlepiej podobało na 

Wystawie — zapytuję młode panienki. 
— Zoolog ładny... a palmiarnia je- 

szcze ładniejsza... W Zoologu takie bie 
dne te niedźwiedzie w klatkach. A w 
palmiarni śliczne kolorowe rybki... 

Dziś idą wieczorem do Wesołego 
Miasteczka — dodaje pani Marszałko- 
wa — to będzie dopiero dla nich ucie- 
cha, pan wojewoda Borkowski obiecał 
im pokazać dużo pięknych rzeczy... 

Proszę o wybaczenie, że tak długo 
męczyłem mą rozmową cierpiącą osobę 

— Przykre wspomnienie pozosta- 
wi pani Marszałkowej Poznań, bo tu 
straciła ząb — powiada ktoś z obec- 
nych żartem. 

— Ale pozostawi mi miłe wrażenie 
po wystawie — mówi z uśmiechem 
pani Marszałkowa. 

Życzę poprawy zdrowia pani Mar- 
szłkowej, dziękując za przemiłą gości- 
nę i pogawędkę i żegnam się, ściska- 
jąc serdecznie małe rączki ukochanych 
córeczek pana Marszałka. 

3 Dr. A. GLOBUS i 
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przy ulicy Wielkiej do odstąpienia. 
Dowiedzieć się w Biurze Ogłoszeń 
Stefana Grabowskiego. Garbarska 1 
tel. 82. 

Było to... wPetersburgu 
Znów grzmią armaty na polach 

Mandżurii. Jak lat temu, jak w po- 
czątkach wojny rosyjsko-japońskiej, zi- 
mą 1904 roku. 

Świat dziś cały wpatrzony w stół 
konferencyjny w Hadze. Niema ucha 
ani uwagi dla... jakichś tam mandżur- 
skich dalekich pogrzmiewań. Podobnie 
25 lat temu nikt w Moskwie i w Pe- 
tersburgu nie zdawał sobie sprawy, że 

tam, na Dalekim, któż wie jak dalekim 

Wschodzie ju ż weszła Rosja na wiel- 
Ki historyczny zakręt dziejowy.:. 

W stołecznym Petersburgu hulano 
podczas zapust 1904 r. na zabój— 
zwykłym tradycyjnym trybem. 

Jak dziś po Deauville'ach, po Osten- 
dach, po Biarritz'ach... nawet w samej 
Hadze, w „kuźni dypłomatów* z całe- 
go świata: 

Ale pamięć ludzka jest przedziw- 
nym, nieskończenie czułym rezonato- 
rem. Ile wspomnień budzą te 
odżywające  mandżurskich armat po- 
grzmiewania! 
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Ostatni dzień zapust... 

Dziś o północy zamilkną wszy- 
stkie mniej lub więcej rumuńskie or- 
kiestry po pierwszorzędnych restau- 
racjach, stolicy, najzupełniej nie ги- 
muńskie po Średnich, a szafowe or- 
kiestryony po traktyerach. 1 „milczeć 
będą jak zaklęte przez tydzień cały, 

potem znowu przez dni ośm w Środ- 
ku postu i raz jeszcze przez cały 
Wielki Tydzień. Tak obyczaj każe. 
Dziś o północy ostatni „wstawiony 
przechodzień wysadzi po raz ostatni 
parterową szybę, skwaszony jak ogó: 
rek „gorodowoj“ ostatnie bajecznie 
przykre słowo powie podchmielonemu 

dorożkarzowi.. | zapadnie długi 
czterdziestodniowy post. 

Tymczasem zaś, po szaro-bruna- 
tnym od odwilży Śniegu ulicznym, 
jak po najrzetelniejszym piasku, Śmi- 
gają sanki, miękko pomykają karety, 
huśtają się na materacowych gumach 
automobile, a... 

A obok mnie, na kanapce, obitej 
safianem garance — barwa inek- 
sprimablów armji francuskiej — w 
załamaniu węgłowem dwóch lustrza- 
nych ścian, z menu w ręku o 
herbie miasta Paryża (statek ów, co 
to od wieków fluctuat nec 
mergitur!), garsonowi nie mają- 
cemu pojęcia o języku francuskim 
wymyśla po francusku akcentem  hi- 
szpańskim J. Eks. pan ambasador 
brazylijski. 

Pan ambasador jest stałym П а- 
bituć Cubata — i jeśli mówię 
sans facons: Cubaf'a, do- 

wód to, iż przypuszczam, że niepo- 

rozumień nie wywołam.  Jeżeliby jed- 
nak ktoś,.. ale nie, nie przypuszczam. 
Na Śniadaniach u Cubat'a bije od 
od lat tylu tętno tego, co zwie się 
we wszystkich językach Świata „tout 
Pėtersbourg“ '(nie zapomnieč“ostrego 
akcentu nad ć!), że pióro wzdraga 
się przepisywać szyld Cubat'a. 
Cubat — to Cubat. I gdyby zzłożyły 
się na trzy takie salki biało-garance- 
lustrzane cztery pozostałe pierwszej 
klasy jadłodajnie Petersburga: Do- 
non, Ernest, Contant i „Miedwied“, 
który, mowiąc nawiasem, tež jest ro- 
dowitym francuzem, jeszczeby nie był 

Rzezie i pogromy żydów w Palestynie 
ROZRUCHY ROZSZERZAJĄ. SIĘ NA TRANSJORDANIĘ. 

WIEDEŃ, 28-8. PAT. Dzienniki donoszą z Kairu: Niepokoje w Pale- 
stynie rozszerzają się obecnie także i na Transjordanję. Donoszą 0 całym 
szeregu starć, w przebiegu których jeden z oficerów angielskiej policji trans 
jordańskiej został raniony. — Władze policyjne wydały bardzo ostre zarzą- 
dzenia celem uniemożliwienia przejścia arabów transjordańskich przez gra* 
nicę. 

lle osób zginęło i zostało ranionych 
LONDYN, 28.VIII. PAT. Ministerstwo kolonij ogłasza oficjalnie, że w czasie 

walk w Palestynie ilość zabitych do dnia wczorajszego wynosiła 143 osoby, z czego 
93 żydów, 46 muzulmanów i 4 chrześcijan. Rannych jest około 500 osób, w tem 300 
żydów i 150 arabów. 

Instytucjom kolonjalnym nie grozi niebezpieczeństwo 

LONDYN, 28. 8. PAT. Urząd kolonjalny ogłosił wczoraj komunikat, 

według którego sytuacja w Palestynie znajduje się „prawie całkowicie w 

rękach rządu. 

W Jerozolimie i Jaffie, gdzie rozruchy miały przebieg najgroźniejszy 

nastąpiło znaczne uspokojenie, natomiast na prowincji sytuacja jest w dal- 

szyra ciągu naprężona. 

Zbrojne oddziały arabów dokonałz napadów na licznie rozsiane 3: 
kraju osiedla żydowskie. Nigdzie jednak nie zanotowano napaści na orga- 

ny władz i instytucje użyteczności publicznej. 

Wojska Anglji dla tłumienia rozruchów 
BERLIN, 28. 8. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi, że do Jaffy przył 

był dziś krążownik angielski „Sussex”, przywożąc na pokładzie oddział 
wojska, złożony z 210 ludzi. 

Administracja brytyjska spodziewa się przybycia w dniu dzisiejszym 
krążownika „Durhan* oraz statku — bazy samolotowej, które to 'statki 
przywieźć mają 900 żołnierzy brytyjskich. Pozatem z Egiptu przybyć ma 
w najbliższych dniach dalszy oddział, złożony z 1000 ludzi. Wedle infor- 
macvj „Berliner Tageblatt*, w większych miastach Palestyny daje się 2za- 
uważyć pewne odprężenie. , 

Natomiast napływają wiadomości o nowych krwawych starciach i 
Ro z licznych mniejszych miejscowości z okolic айу 1 Jerozo- 
imy. 

POGROM ŻYDÓW W HEBRONIE. 

RZYM, 28-8. PAT. Według ostatnio otrzymanych wiadomości walki w 
Palestynie rozszerzają się, obejmując Haiię, Tel-Awiw i Enek. Do Jerozolimy 
ewakuowano okoliczne kolonje ze względu na ciągłe ataki band |arabskich, 
które nietylko mordują ludność, ale pałą i demolują domy. W Hebronie do- 
konały bandy arabskie regularnego pogromu żydów, przyczem, jak dotych- 
czas ustalono zmasakrowano, 65 osób oraz kilkaset poraniono. Ogólnej cyfry 
ofiar nie dało się dotąd ustalić. W sobotę przybył z Transjordanji aeroplan 
i pierwsza pomoc wojskowa w liczbie 70 żołnierzy. W niedzielę nadszedł od- 
dział 600 żołnierzy i artylerja z Egiptu. We wtorek zawinął do Jaffy krążow- 
nik „Susex'*, a dziś krążownik „Durham. Zwraca uwagę fakt, że cała egze- 
kutywa sjonistyczna jest nie obecna. 

Żydzi i Arabowie prześcigają się w skargach do Ligi Na- 
rodów 

BERLIN. 28.8. Pat. „Vorwaerts“ donosi z Genewy, że żydzi i arabo- 

wie palestyńscy zarzucają sekretarjat Ligi Narodów skargami w związku z 

wypadkami palestyńskiemi, przyczem obie strony twierdzą, że zostały za- 

atakowane. Skargi te mają być przekazane komisji mandatowej. 

looo ochotników żydowskich z Toronto pragnie wyruszyć 
na pomoc współplemieńcom 

TORONTO. 28.8. Pat. Obywatele żydowscy w Toronto za- 

wiadomili telegraficznie Mac Donalda, iż przeznaczają tysiąc 
ochotników w celu przyjścia z natychmiastową pomocą żydom 
w Palestynie. 

Solidarność ludności Beyrouthu 

BEYROUTH, 28.VIII. PAT. Muzułmanie, chrześcijanie i żydzi utworzyli pochód 
w celu zamanifest« wania zupełnej solidarności panującej wśród poszczególnych odła- 
mów miejscowej ludności i zaprotestowaaia wspólnie przeciwko trudnej sytuacji, w 
jakiej znajduje się w Palestynie ludność nie żydowska. 

władze irancuskie zabezpieczają od rozruchów Syrję 
r ` 

WIEDEŃ, 28 8. PAT. Dzienniki donoszą z Paryża, że władze francuskie 
w Syrji poczyniły obecnie zarządzenia na wypadek przeniesienia się konfliktu 
arabsko-żydowskiego na terytorjum Syrii. Natychmiast po otrzymaniu wiado- 
mości z Palestyny o niepokojach wysłał minister marynarki w porozumieniu 
z Briandem jeden z krążowników pancernych do Beyrouth. Wczoraj przeciągnę- 
ło ulicami Damaszku koło 20 tysięcy arabów celem wyrażenia sympatyj arabom 
w Palestynie Demonstrowano przed konsulatem angielskim. Dzielnica żydow- 
ska stoi pod ochroną wojskową. Sklepy są zamknięte. Dotychczas jednak nie 
przyszło dó żadnych starć na francuskim obszarze mandatowym. 

Pożar hal fargowych 
PARYŻ, 28- 8. PAT. Pożar który wybuchł w piwnicach tutejszych 

hal targowych, trwał przez całą noc. Straż ogniowa, wśród której kilka 
osób uległo zaczadzeniu, nie mogła przedostać się do piwnic. Akcja ratun- 
kowa trwać będzie niewątpliwie kilka dni. Dotychczas jeszcze niewiadomo 
czy są Ofiary w ludziach. 

to Cubat, ów skromny na zewnątrz 
Cafe de Paris przy Wielkiej 
Morskiej, gdzie między 12 a 3-cią 
rendez vous sobie daje, jak 
się rzekło tout Pótersbourg. 

— Faites venir le 
maitre d'hótel! 

Maitre d'hótel? Międzynarodowe 
słowo — jak „tramwaj“. Garson ta- 
tar, honorowany tu powszechnie 
wcale zaszczytnym, mojem skromnem 
zdaniem, tytułem „człowieka" — (Że 

ły Boże! co się to nie przytrafia w 

przykłady, że żądano niektórych ma- 
rek bordeaux, przelanych kolejno w 
dwie ogrzane karafeczki... ale Roma- 
nės Conti lub Pommard! 

Oliwą na wzburzone  flukta pły- 
nęły pełne namaszczenia wywody 
monsieur Victor'a.  Nieoce- 
niony człowiek! Odwołano go. Skro- 
da... 

Ba, obowiązek. Tam w salce w 

O co chodzi Arabom 

BERLIN; 28.VIII. PAT. Biuro Wolifa donosi* z Kairu, że dziennik arabski „El 
Achram*, pisząc o wypadkach w Palestynie, stwierdza, że usiłowania przywrócenia 
spokoju pozostaną tak długo bezowocne, dopóki rząd nie wytłumaczy żydom, że Pa- 
lestyna jest krajem arabskim, którego ludność składa się z chrześcijan i mahometan. 

Demonsfracja żydowska w Kafowicach 
W drzwiach konsulatu angielskiego powybijano szyby 

KATOWICE, 28.VIII. PAT. Dnia 28 sierpnia usiłowało kilkadziesiąt osób 
narodowości żydowskiej, pochodzących prawie A z Zagłębia Dąbrow- 
skiego, urządzić w porze południowej o godzinie 12-ej demonstrację przed 
angielskim konsulatem w Katowicach u wylotu ul. 3 maja i placu Wolności. 
Kilka osób weszło pojedyńczo do kamienicy, w której mieści się konsulat au- 
gielski i usiłowało wejść do biura konsulatu, przyczem, pukając do drzwi, wy- 
bito 7 małych szyb w drzwiach. W tym momencie wkroczyła polieja i napa- 
stnikbw przytrzymała. Jednocześnie przed placem Wolności zebrała się grupa 
50 demonstrantów rozdając ulotki w języku polskim i hebrajskim, zawierające 
protest ludności żydowskiej zagłębia Dąbrowskiego przeciw administracji angiel 
skiej w Jerozolimie i żądające zabezpieczenia tamtejszym żydom życia i pracy , 
na ziemi ojczystej. Demonstrantow policja usunęła, 
tymczasowo kilkanaście osób, Los) 
pisma „Hajnt* dla zagłębia Dąbrowski 

przyczem przytrzymano 
któremi znajduje się korespondent czaso- 
ego. 
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ne środki tego rodzaju i odznacza się dobrym 
zapachem, umożliwia paniom pozbycie się 
zbytecznych włosów bez używania drażnią- 

OSOBY NAGRODZONE: 

1. Zi. 1000. — Irena Moroszkiewiczówna 
Łódź, 

2. Zł 750 — Marja Zegierowa, Prusz- 
ków ipod Warszawą, 

3. Zi. 500 Zofja Radomyska;, Sierpc. 
4. Zł. 300 — Bolesław Kurczawski, Łódź 
5. ZŁ. 200 — I. Walczak, Gdańsk. 
Pozostałe osoby nagrodzone zostały za- 

nie powierzchownie. Częste wygalanie powo- 
duje tworzenie się krost i  pryszczy. 
Taky 1929 jest miękkim _ kremem. 
gotowym do użycia bezpośrednio po wyci- 
šnieciu go z tuby i działającym skutecznie, 
Taky 1929 nie posiada przykrego zapachu. 

cej skórę brzytwy, usuwającej włosy jedy- 

też Diogenes w tych stronach nie 
bywał!) — dał wdzięcznego pirueta 
na pięcie, znikł i za chwilę, mijając 
mię szybko, dopadł do  sierdzistego 
gościa +— monsieur Victor. 
A trzech garsonów z liczby kilkuna- 
stu, uwijających się dookoła, przysta- 
nęło na boczku — który z soją, któ- 
ry z porcją melona w ręku — i ze- 
rkało od niechcenia. 

—Goriaczyjgospodin!— 
szepnął półgłosem Ów z melonem: 
dwaj drudzy uśmiechnęli się — i pry- 
snęli w tłum. 

Monsieur Victor z cechu: 
jącą go powagą, godnością i wyrozu- 
miałością wysłuchał najprzykładniej 
trzaskającej piorunami iście połud- 
niowemi, historji o niedogrzanym o 
ćwierć”stopnia ) burgundzie, przechy- 
lił piękną swą głowę podzwrotniko- 
wego plantatora en retraite, i 
ze znajomością rzeczy człowieka, po- 
bierającego 300 rb. miesięcznej gaży, 
a otrzymującego po „dobrych“ kola- 
cyach w gabinecie po kilkanašcie rubli 
na... nie, pan Wiktor piwa nie pija! 
-- jął oglądać uważnie butelkę, 

Nie, wszystko wolno powiedzieć o 
tym Romanće, tylko nie to, że zbyt 
mało ogizane! Były przykłady — mi- 

głębi, co to niby sanktuarjum stano- 
wi tego przybytku, tam, gdzie sadowi 
się la fine ileur towarzyskiej 
śmietanki... pomyśleć tylko: kwiat 
śmietanki!.. w salce owej, co jest, 
nieprzymierzając, wysokiem C aparta- 
mentów Cubata, mocno zarumieniony 
jakiś pan, należący do sześcioosobo- 
wego, au champagne, stolika 
raczył miłościwie zapotrzebować na 
dziś wieczór kolacji gabinetowej. Punkt 
o 10; potrwa tylko do północy, ro- 
zumie się; cztery osobv; przekąski, 
ostrygi, truites de Gatchina... 
hm!... może bekasv, co? są? 

Pan Wiktor dobył podłużnego no- 
tatnika. Notuje — radzi... 

— Mumm extra dry? 
Dwie dry a dwie demi-sec... 

Damy... 
— Sufit! Monsieur n'aura 

pas 4 se pleindre! 

* 

Głowa przy głowie. Szamerowania 
mundurów aż iskrzą się dokoła. Pod 
oknem bije  jaskrawą plamą fiolet 
czerkieskiej  vmundurowej  czamary 
księcia W., co to w Cesarskiej był 
eskorcie (wymawiaj:  „konwoju*). a 
teraz do któregoś z kaukazkich wstą- 

wiadomione o wyniku losowania bezpośre- 
dnio przez nas. Rozdanie nagród już zostało 
uskutecznione. Zainteresowani mogą przej- 
rzeć spis osób nagrodzonych, który znajduje 
się w naszem biurze. 

Nadzwyczaj wielkie powodzenie jakie miał 
nasz „Konkurs Taky*, i olbrzymia ilość na- 
desłanych nam listów pochwalnych są dla 
nas dowodem popularności kremu depilacyj- 
nego Taky 1929, znanego ze swych niedoś. 
cignionych zalet. Zdanie wszystkich jest na- 
stępujące: 

TAKY 1929 dzięki swemu nowemu skła- 
dowi przewyższa wszystkie dotychczas zna- 

  

     
      

ŁA FKU 
      

4 
ааа    

Taky 1929 pozostaje świeży i miękki až do 
zupełnego wyczerpania tuby, dzięki temu 
jest oszczędny w użyciu. Jednorazowa pró- 
ba jest wystarczającą, by pozostać naza- 
wsze zwolennikiem kremu Taky 1929. 

Krem Taky jest do nabycia we wszyst- 
kich aptekach, drogerjach, perfumerjach i t. 
p. sklepach w cenie 5 zł. za tubę. Do każdej 

gwarancyjny. 
Generalne Przedstawicielstwo na w. 
m. Gdańsk i Polskę: 
A. Bornstein £ Co., Gdańsk, 
tchergasse 24 — 27. 

Bót-   
GAĆ ZALETY KREMU TAKY 1929; 
ODINACZĄGZIE PRZYJEMNYM ZAPACHEM DZIA- 
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DIKOS 

ZAPOBIEGA RADYKALŹ 
NIE NADMIERNEMU WwYŹ 
DZIELANIU SIĘ POTU 

NIE PLAMI BIELIZNY I ODZIEZY. 

pił pułków, zaś dwa dni temu przy- 
stolicy olbrzymiego państwa! — były jechał z Nizzy, a za dwa dni wyje- 

dzie podobno do Mandżurii. 
— A wy, Mikołaju Piotrowiczu, 

kiedy? 
— Jutro. 
— Wasze zdrowie!... Pułk już ru- 

szyl? 
— Dogonię go w Czelabińsku. 
Za oknem, przysłoniętem na całą 

szerokość  firanką w herby Paryża, 
jął wykrzykiwać roznosiciel uliczny: 
„Ostatnie depesze! najświeższe tele- 
gramy! 

O kilka kroków odemnie dwie 
kompanje, siedzące u przeciwległych 
stolików, rozmawiały głośno ze sobą 
przez całą szerokość niedużej salki. 
Prezydował w jednej kompanji Łaza- 
rew, pyszny typ _bruneta-rosyanina; 
twarz matowa, oczy w ogniu pod 
mgłą, miękka, delikatna, gęsta broda, 
z pod której miga przelotęm ciemno- 
czerwony krawat... Wyszedł już był, 
wrócił i stał w  paltocie futrzanym, 
rzucając ostatnią cyfrę jakiemuś, jak 
widać, również właścicielowi stajni 
wyścigowej, ale  podmoskiewskiej. 
Szło o sześć koni, które  wlašciciel 
Irish-Lad'a kupi oto w dwóch słowach 
na niewidziane. 

— Szwajcar! 
Nadbiegł któryś liberyjny odźwier- 

ny. 
— Połączyć telefon z Moskwą! 
Kupił. Nalał sobie Vichy, wypił, 

ścisnął ręce najbliższym i przez 
pierwszą salkę, skinąwszy po drodze 
głową na prawo i na lewo, wy- 
szedł 

Pamiętam go dobrze w dniu wzię- 
cia derby na petersburskim — torze. 
Urządzono mu huczną owację; no, 

  

bo jakże! - rosyjska stajnia! „Nasz* 

oryginalnej tuby kremu jest dołączony bon ! 
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Łazarew! Kłaniał się z loży, Ściskał V“ 
ręce znajomym i nieznajomym. Jaki 
przystojny, interesujący | — żaden 
Grabowski, ani Lubomirski, ani па- 
wet Bloch! 

» * 

Tam na lewo, w głębi, gdzie palą 
się sine dwa  płomyki spirytusowe 
dwóch kaw extra—co za wspaniały 
„rembrandt“ popielato-perlowy, a w 
misternym półcieniu bajecznego kape- 
lusza... a no tak! naturalnie: turkuso- 
we Oczy Liny de Whisky. Znowu w 
Petersburgu? Palmyro północy! Gwiaz- 
do polarna! jakież magnesy w tobie, 
że... 

Gdzie u licha ja go widziałem te- 
go jegomościa z prawego  flanku Li- 
ny? Nie to, tylko pokazywał mi go 
któryś ze znajomych, przed rokiem. 
Mam już. Akcyjne olbrzymie przed- 
siębiorstwo na' Uralu... koncesja... 
miliony. Układał się wówczas z tym — 

  
samym oto drugim współbiesiedni- 44 
kiem Liny. Tu „dobili targu i naza: 
jutrz tu również poili jakiegoś be ga 
czy anglika winem czerowonem po 
60 rubli butelka. 

Jest 60-rublowe cze rwo ne wi- 
no? A jest. Kiedym raz w naiwności 
mojej jął przekładać młodemu Cuba- 
towi, że istnieć nie ma prawa cena 
taka na wino, psujące się po  dzie- 
sięciu juz latach, wiary nikt nie da, 

co mi odrzekł p. Cubat junior. 
EQ e voulez vous, 

monsieur! rzekł Si 
ne le trouve pas chez no- 
onus..oniralechercher — 
ailleur!  



MOKJEK G05PODKACZY ZIE WSCHODNICH 
Wobec II Kongresu unji Związków Spółdzielczych 

W dniu 27 bieżącego sierpnia, za- 
kończył swe obrady w Poznaniu drugi 
Kongres Unji Związków Spółdzielczych 
w Polsce. Kongres ten w dobie po- 
wwszechnego zainteresowania zagadnie- 
niami gospodarczemi, mieć winien tem 
szczególniejsze znaczenie, że ruch spół 

-dzielczy, ujęty w ramy UZS — w od- 
różnieniu od pozostałej spółdzielczoś- 
ci polskiej — jest ruchem o podłożu 
i celach przedewszystkiem gospodar- 
czych. 

Podczas gdy inne zrzeszenia spół- 
dzielcze w Polsce zmierzają w pierw- 
szym rzędzie do celów natury społe- 
*cznej o mniej lub więcej radykalnem 
zabarwieniu, UZS ma za naczelne swe 
zadanie podniesienie dobrobytu jedno- 
stek zrzeszonych w spółdzielniach tej 
grupy w drodze powszechnej i natural- 
nej w naszym ustroju ekonomicznym 
rozbudowy, usprawnienia ich warszta- 
tów pracy i podniesienia ich rentowno- 
ści. 

Spółdzielnie w myśl idealogji UZS 
jest dobrowolnem, na zasadzie samopo 
mocy i współdziałania  utworzonem, 
samodzielnem zrzeszeniem warsztatów 
pracy w przemyśle, rolnictwie i han- 
dlu, zmierzającem do wzmożenia siły 
gospodarczej warsztatów tych przez 
udostępnienie im w drodze wspólnego 
wysiłku tych urządzeń gospodarczych 
i technicznych, które poszczególnym 
zrzeszającym się nie są z różnych 
względów dostępne. 

Wychodząc z powyższego założe- 
nia, UZS pracuje nad podniesieniem e- 
konomicznem szerokich sfer ludności 
wsi i miast posługując się coraz licz- 
niejszym  zastępem (obecnie około 
1.40009 spółdzielni wszystkich typów, 
położonych na całym obszarze Polski, 
szeregiem specjalnych centralnych 
zrzeszeń handlowych (dla obsługi po- 
trzebnej spółdzielni każdego typu), o- 
raz czterema terytorjalnemi związkami 
rewizyjnemi (w Poznaniu, Warszawie, 
Lwowie i Krakowie), którym powierzo 
na jest opieka i instruowanie spółdziel 
ni; wspólnym dła całego bloku central 
nym bankiem jest Bank Związku Spó- 
łek Zarobkowych z 21 oddziałami swe 
mi i związkiem rozliczeniowym śpół- 
dzielni kredytowych dla kompensaty 
pretensyj pieniężnych. 

Spółdzielnie UZS — przeważnie 
„większe, zasobne i wyposażone w fa- 
chowe kierownictwo placówki — zrze- 

»,5zaą obecnie około 725 tysięcy udzia- 
owców, w tem około pół miljona rol 

stwa niemieckiego, uznanie i szacunek 
nawet wrogów: w wyniku czterdziesto- 
letnich usiłowań nietylko zachowano 
polski stan posiadania na wsi, lecz do 
konano spolszczenia miast — rzemio- 
sła i handlu. 

__ Wojna i jej następstwa, a więc in- 
ilacja pieniądza polskiego w latach 
1921 — 1924 zniszczyły niemal do- 
szczętnie poważny już wówczas doro- 
bek materjalny spółdzielczości. 

Spółdzielczość typu UZS wykaza- 
ła większą odporność wobec zniszczeń 
inflacyjnych, aniżeli wiele innych in- 
stytucyj gospodarczych, a to wobec u- 
fundowania poważnej części aktywów 
swych w licznych nieruchomościach. 

Okoliczność ta i zdrowe zasady 
pracy umożliwiły stosunkowo szybką 
odbudowę zasobów spółdzielczości 
UZS po reformie monetarnej w roku 
1924. I aczkolwiek dziś jeszcze daleko 
jest do osiągnięcia — np. w zakresie 
kapitalizacji — poziomu z roku 1914, 
a więc poziomu z przed piętnastu lat, 
to jednak stan obecny bilansu zbioro- 
wego spółdzielczości UZS stawie', 
ją w rzędzie paru zaledwie najpotę- 
żniejszych instytucyj w Polsce i świad 
czy o niezmiernie wielkich możliwoś- 
ciach rozwaju w przyszłości, już nieda- 
lekiej. 

Na tle całej spółdzielczości Polskiej 
UZS ma dziš stanowisko bezwzględ- 
nie dominujące. I tak zrzeszając około 
30 proc. wszystkich polskich spółdziel- 
ni, i około 40 proc. ogółu udziałowców 
polskich spółdzielni UZS, reprezentuje 

w kapitałach własnych przeszło 65 
proc. we wkładach około 90 proc. i w 
kwocie bilansowej — okoła 70 proc. 
tych pozycyj całej polskiej spółdziel- 
czości razem wziętej. 

Jeśli chodzi a liczby bezwzględne, 
to właściwy obraz rozwoju i stanu obe- 
cnego UZS przedstawia się następują 
co: 

W roku 1924 — 31. — 12. suma 
bilansu 182, milj. zł. kapitały własne 43 

  

milj. zł, wkłady 51 milj. zł., kredyty @ 
udzielone 93 milj. zł. — W roku 1928 
31. — 12. — suma bilansu 823 milj. 
zł., kapitały własne 105 milj. zł., wkła- 
dy 225 milj. zł., kredyty udzielone 430 
milj. zł. 

Wyniki te osiągnięto wytrwałą pra 
cą opartą na wypróbowanych zasa- 
dach, na zdrowej spokojnej kalkulacji 
pozbawionej eksperymentowania i ner 
wowości, bez kołatania o pomoc ma- 
terjalną z zewnątrz. 

Zapowiedziany na dzień 26 i 27 
sierpnia rb. Kongres UZS jest drugim 
od czasu powstania tej instytucji. Pier- 
wszy był założycielem. Obecnie władze 
UZS uznały że należy po upływie pię- 
ciolecia uprzytomnić sobie drogi, któ 
remi doszło się do dzisiejszego stanu 
rzeczy, że należy dokonać prezglądu 
doświadczeń, uświadomić sobie, jakie 
przeszkody są jeszcze do przezwycięże 
nia i ustalić wytyczne pracy na przy- 
szłość. 

Kongres będzie więc nietylka prze- 
glądem sił i doświadczeń, ale i zapo- 
wiedzią przyszłej aktywności na polu 
rozbudowy podstaw gospodarczej po 
tęgi Rzeczypospolitej. 

DSTRZEŻEMIE 

Przeciwko ks. Gz. Oraczewskiemu 
W związku z zapowiedzianemi 

tąd pod karami kościelnemi księdza 

w afiszach odczytami zostającego do- 
Czesława Oraczewskiego Kurja po- 

daje do publicznej wiadomości, że powoływanie się pomienionego księdza 
w afiszach na pismo i błogosławieństwo Papieża Benedykta XVśjest zwy- 
kłym szantażem. 

Jednocześnie Kurja ostrzega ludność katolicką m. Wilna przed bala- 
muctwami nazwanego wyżej księdza, 
miejscowej Władzy Duchownej. 

który występuje bez wiedzy i zgody 

Wzywa się zatem ludność katolicką do nieuczęszczania na zapowie- 
dziane odczyty. 

+ Kazimierz 
Biskup Sufragan Wileński 

Wikarjusz Generalny 

  

ników. Spółdzielnie z kolei zrzeszone 
są w czterech wymienionych już zwią 
zkach rewizyjnych, a potrzeby swe w 
zakresie kredytu i wspólnego zakupu 
lub sprzedaży zaspakajają w central- 
nych zrzeszeniach handlowych. Zwią- 
zki rewizyjne i centralne, zrzeszenia 
handlowe należą z kolei do naczelnego 
ugrupowania Unji Związków. 

Powołanie do życia przed pięciu 
laty Unji było jednym z pierwszych 
przykładów po odzyskaniu niepodle- 
głości — międzydzielnicowej konsolida 
cji organizacyj gospodarczych, zrasta- 
nia się dawnych dzielnic i zacierania 
granic, wyżłobionych stupiędziesięcio- 
letnią niewolą. 

._ Spółdzielczość obecnego typu UZS 
istniała — bowiem — także przed wiel 
ką wojną. Zwłaszcza spółdzielczość kre 
dytowa tego typu posiada dawne i chlu 
bne tradycje. Na terenie byłej dzielni- 
cy pruskiej spółdzielnie te odegrały 
wprost decydującą rolę w zmaganiu 
się żywiołu polskiego z eksterminacyj- 
ną politykę zaborcy, zyskując spręży- 
stością swej organizacji i świetnemi wy 
nikami zaciętej, choć w ramach obo- 
wiązującego prawodawstwa prowadzo 
nej, walki z przemożnemi siłami cesar- 

k 

A Gada, jak stary ten młody ge- 
szeitsman. 

% 

Inny stół. 
— Powiadam wam, no i napiszę 

łąda dzień: niech wedrą się za Jalu, 
to wymrą w Mandžurji z głodu i 
Strategję od siedmiu boleści dyabli 
wezmą, bo uważacie... 

— Nie „Asahi“ ale „Retwizan“ 
— Przepraszam cię, co 15 tysięcy 

ton to nie 12... 
— Było czterdzieści osób, dwa- 

dzieścia dwie płaciły, wypadło po 50 
z czemś rubli, ale obiad! ` : 

— Do „Daily Mail“? Pisze, jakže 
s ten, wiesz co to... : 

;„ A ja ci powiadam, że „Retwi- 
zan“! 
‚ — Опа do Paryża, on do Pary- 
ża, опа na Revierę, on na Revierę, 
ona... 2 

— ..d0 Akwaryum! 
— Ha! ha! hal. ha...! 
Braknie dziś akurat dwóch panów 

„Nowoje Wremia“, ą prawie zaw- 
sze о południu wszyscy w komple- 
cie. Ha! — wojna i zapusty. 

Voila une double raison... 
t Pour ne pas y voir clair 

— jak Śpiewają w którejś operetce. 
Paryżu, niechby w trzech salkach 

którego cafć stłoczyła się taka mi. 
Szkulancja inteligencji, zamożności, 
arystokracji i haute volóe — 
sąsiąd-by sąsiada nie słyszał od 
gwaru. Nie ręczę czy gdzie na bocz- 
ku nie — zanuconoby chóralnie. 

— Pas vrais, monsieur 
Geor ges? ° 

Monsieur Georges, kolega po u- 
rzędzie monsieur Victor'a. Pięćdzie- 

(CZWARTEK 

29 Dziś Wschód si. g. 4 m. 12 

Ść. sw. Jana Zach. sł. o g, 18 m. 29 
jutro 

Feliksa 
  

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
: Meteorologji U. S. B. 

z dnia 28 VIII. 1929 r 

Ciśnienie | - 
šrednie w m ] 166 

Temperatura } + 170C 
średnia 

Opad za do- ; 
bę w mm. | 

Wiatr 
8 

przeważający Zachodni. 

Uwagi: Pogodnie 
Maximum za dobę -- 920 

Minimum za dobę -- 23 С 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
wzrost ciśnienia. 
  

siąt rubli mniej na miesiąc, ale co 
dwa lata urlop letni. Mr. Georges, ma 
krewnych i znajomych całą furę tam, 
a la campagne pod Orleanem. A i z 
Paryża ani się wyrwać.., tyle lat tam 
przebył, Oh! Pacis! Mr. Georges 
wraca zawsze jak nie ten człowiek — 
stamtąd. Potem przez parę tygodni 
miejsca sobie znaleźć nie może — 
potem ocierpi się — i nasadzoną na 
widelec kaczkę rozkrawa znów w po: 
wietrzu jak gdyby nic i rekomenduje 
2 1 pół-rublowe cygaro a trzyrublo- 
wy kieliszek koniaku wydaje mu sięw 
dalszym ciągu rzeczą tak naturalną, 
jak gdyby krokiem nie ruszył nigdy 
poza Wielką Morską, Grochową, Kir- 
picznyj i Mojkę. 

Przerwało nam rozmowę wejście 
dwóch panów. Bardzo correct, 
zanadto tylko wytużurkowani, -jak na 
Śniadanie u Cubat'a bo dobry ton 
przypisuje właśnie najbardziej po do- 
mowemu tam się o południu poja- 
wiać. Co innego obiady, oho! Tam w 
górnej biało-żółtej sali między 7 a 9: 
smokingi, tużurki, damy w  jedwa- 
biach i koronkach. Innym razem tam 
może zajrzymy, ot tak sobie przy 
turbocie sauce capres i przy 

URZĘDOWA 
— (b) Rewizja koncesyj na dłuższy han. 

del. Ostatnio policja przystąpiła do spraw- 
dzania zezwóleń na handel po godzinie 7 w. 
Stwierdzono, że cały szereg sklepów upra- 
wia handel do godziny 11 wiecz. mimo, że 
nie mają na to zezwoleń. Winnych  pocią- 
gnięto do odpowiedzialności administracyj- 
nej. 

MIEJSKA 
— (b) Komisje sanitarne przy pracy. 

Wczoraj stała komisja sanitarna dokonała 
lustracji kawiarni, mieszczącej się w domu 
Perkowskiego przy ulicy Królewskiej i pi- 
wiarni znajdującej się przy wejściu do ogro- 
du Bernardyńskiego. 

— Komunikacja autobusowa Wilno—lija 
Z dniem 28 sierpnia r. b. zostanie urucho- 
miona komunikacja autobusowa na linji Wil- 
no—llja przez Wilejkę, Wojstom, Smorgo- 
nie i Oszmianę. Rozkład jazdy: Z Ilji od- 
jazd o godz. 6 m. 15 z Wilna odjazd o godz. 
15 m. 45. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Z działalności sejmiku wileńsko- 
trockiego. W tych dniach odbyła się lustra- 
cja pow. Wileńsko-Trockiego, dokonana 
przez przedstawicieli urzędu wojewódzkie- 
go w towarzystwie członków sejmiku, celem 
stwierdzenia na miejscu wyników: 1) z prze- 
prowadzonemi doświadczeniami nawozowe- 
mi, 2) akcji konkursów rolniczych wśród 
młodzieży wiejskiej (przysposobienie rolni- 
cze młodzieży wiejskiej), 3) zbadanie roz- 
woju mleczarńi spółdzielczych. 

Wynik łustracji był ten, że konkursy 
rolnicze wśród młodzieży wiejskiej prowadzą 
się wogóle dobrze, w szczególności tam, 
gdzie dojazd lustratorów jest stały i zapew- 
niony; poletka z doświadczeniami i nawo- 
zami dały wynik dobry do 75 proc., mie- 
czarnie, zawdzięczając kredytom Banku Rol- 
nego na kupno krów dla członków mleczar- 
ni, usprawniły swoją czynność. 

UNIWERSYTECKA. | 
— Informacje w sprawie zapisów w U. 

S. B. Jak się dowiadujemy, przyjmowanie 
podań o przyjęcie w poczet studentów U.S. 
B. odbywać się będzie na wydziałach huma- 
nistycznym i teologicznym w czasie od 15 
do 30 września włącznie, na wydz. lekar- 
skim i studjum farmaceutycznem od 2 do 14 
września włącznie, a na wydz. matematycz- 
no-przyrodniczym i studjum rolniczem Oraz 
prawa i nauk społecznych od 10 do 25 wrze 
Śnia włącznie, a na wydz. sztuk pięknych 
od 9 do 16 września. | 

Do podań o przyjęcie należy dołączyć: 
metrykę w oryginale, świadectwo dojrzało- 
ści (8 kl.) w oryginale, kwestjonarjusz i 
trzy fotografje. A a” 

Osoby przenoszące się z innej szkoły 
akademickiej obowiązuje wykazanie się 
świadectwem odejścia z tej szkoły, oraz ci, 
którzy mają roczną przerwę między ukoń- 
czeniem szkoły średniej, a obecnem zgłosze- 
niem się — świadectwo moralności. Kandy- 
daci w wieku poborowym winni przedstawić 
dokument wojskowy, stwierdzający jaki jest 
ich stosunek do służby wojskowej. 

Na wydz. lekarskim przewidziany jest 

    

  

pommes Montmorency po-egzamin konkursowy z fizyki i chemii, na 

słuchać rumunów płatnych 120 rb. 
dziennie. . . . . 

cz. J. 

DS 

wydz. farmaceutycznym z botaniki i chemii. 
Wydz. prawa i nauk społecznych oraz lekar- 
ski wolnych słuchaczy nie przyjmuje wcale, 
a humanistyczny i matemat.-przyrodniczy tyl 
ko w bardzo wyjątkowych wypadkach. 

SZKOLNA. 
— 8 kl. koedukacyjne gimnazjum im. 

Tadeusza Czackiego z prawami szkół pań- 
stwowych ul. Wiwulskiego 13 gmach włas- 
ny typ em matema- 
t stkich klas 

celarja od 

   

  

    

  

   

    

  

godz.   

zad 

  

AĄD WOKAT 

Sfanistaw SADKOWSKI 
RADCA PRAWNY KASY CHORYCH m. WILNA. 

Zmarł w Truskawcu w dniu 23 sierpnia b. r. w wieku lat 42. 

  

Eksportacja zwłok z dworca osobowego w Wilnie odbędzie się we czwartek dnia 29 sierpnia o godz. 4-ej po 

południu na cmentarz Rossą, gdzie nastąpi pogrzeb. 

6 czem z głębokim żalem powiadamia ZARZĄD KASY CHORYCH m. WILNA. 

  

  

Sfanisław SADKOWSKI 
Radca Prawny Powiatowej Kasy Chorych w Wilnie. 

Zmarł w Truskawcu w dniu 23 sierpnia b. r. 

  

Pomnik dyrektora teatrn wileńskiego Macie- 
ja Każyńskiego na cmentarza Bemardyńskim 

Przed szesnastu laty, pan Lucjan Uzię- 
bło, znany zbieracz i opiekun pomników 
dawnej kultury, zajął się grobowcem dyr. 
Teatru wileńskiego M. Każyńskiego (1763— 
1823). Miejsce wiecznego spoczynku arty- 
sty i twórcy teatru u nas, znajduje się w 
katakumbach cmentarza Bernardyńskiego. W 
1813 roku zostało gruntownie odrestaurowa- 
ne przez p. p. L. Uziębłę asystenta U.S.B. 
katedry hist. kultury, który znany jest całe- 
mu społeczeństwu naszemu ze swej niezmor 
dowanej pracy od lat 47, zasilającej prze- 
szło 80 pism wiadomościami o przeszłości 
i teraźniejszości naszego kraju i Wilna, Obec 
riie zasłużony ten pracownik na niwie kultu- 
ry krajowej zabiega o postawienie pomnika 
Każyńskiemu z napisem „Krzewicielowi pol- 
skiej sztuki scenicznej w kraju i na obczyź- 
nie Maciejowi Każyńskiemu. Przed wojną 
do uporządkowania katakumb przyczynili 
się datkiem 100 rubli jubiler Mankielewicz 
ż Warszawy, na prośbę M. Frenkla, i p. Ali- 
na Rejtanowa. Dzisiaj dla ufundowania ta- 
blicy zwrócić się trzeba do społeczeństwa. 
Sądzimy, że gazety wszystkich odcieni ze- 
chcą powtórzyć tę odezwę lub treść jej umie- 
ścić, oraz Składki na ten cel przyjmować. 
Nie należy zapominać o ludziach co się kul- 
turze krajowej tak zasłużyli jak Każyński. 

— Dyrekcja państwowego seminarjum 
naucz. żeńsk, im. Królowej Jadwigi w Wil- 
nie Augustjańska 4, przyjmuje wpisy ucze- 
nic do I oddziału szkoły powszechnej przy 
temże seminarjum i dopełnia oddziały; II, Ill, 
IV i V w dniach 30 i 31 sierpnia i 2 wrze- 
śnia od godz. 10—12 i od 15—17. Opłata 
roczna wynosi 25 zł. 

— Zwinięcie kolonij letnich. Wobec 
zzbliżających się zajęć szkolnych zwinięte 
zostały kolonje letnie dla dzieci zorganizowa- 
ne przez Magistrat dla najbardziej potrzebu- 
jących wypoczynku w odpowiednich warun- 
kach. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Kończył się strajk rękawiczników 
Strajk rękawiczników, który trwał bez mała 
4 miesiące został zlikwidowany. Wczoraj 
strajkujący przystąpili do pracy. Otrzymali 
oni zapewnienie zatrudnienia bezrobotnych 
związkowców, nieprzerywania pracy w mie- 
siącach letnich, regulowanie najmu  szcze- 
gólnie kobiet łącznie ze związkeim i anulo- 
wanie umowy z łamistrajkami. 

  

RÓŻNE 
— W numerze Naroczańskim „Stowa“ 

(z niedzieli 25 b. m.) wskutek pośpiesznego 
łamania opuszczono podpis p. Heleny Ro- 
mer-Ochenkowskieį pod feljetonem „Legen- 
da Miadzolska“ za co najmacniej szanowną 
autorkę przepraszamy. 

— Poświęcenie sali sodalicji św. Piotra 
Klawera. W niedzielę, dn. 1 września r. b. 
odbędzie się uroczystość poświęcenia sali 
sodalicji św. Piotra Klawera w Wilnie, ul. 
Zamkowa 19. Akt poświęcenia odbędzie się 
o godz. 1 po poł. poczem nastąpi okolicz- 
nościowa akademja z obszernym  progra- 
mem. Kierownictwo sodalicji zwraca się do 
wszystkich członków i sympatyków z proś- 

ba O łaskawe przybycie, bowiem żadnych 
zaproszeń rozsyłać nie będzie. | 

— Spis ludności odbędzie się w roku 

przyszłym. jak się dowiadujemy czynione 

są już wstępne przygotowania do powszech- 

nego su ludności, zarządzonego przez 

władże centralne na grudzień przyszłego 
roku, ; 

Są to przygotowania teoretyczne, gdyż 

istotne formy przeprowadzania spisu zosta- 

ną dopiero ustalone na zjeździe przedstawi- 

cieli biur statystycznych większych samo- 
rządów miejskich. 2 ARE: 

Zjazd ten odbędzie się w połowie listo- 
pada. я > 

—-(a) Wiec protestacyjny żydów. Zapowia 
dany przez nas wiec żydów w sprawie zajść 
w jerozolimie odbędzie się w niedziele w 
miejscu narazie nie wyznaczonem. Nato. 
miast dziś w głównej synagodze odbędzie 
się nabożeństwo o godzinie 6 wiecz. sklepy 
żydowskie mają być zamknięte. Sjoniści wo- 
bec porozumienia się z innemi odłamami za- 
niechali urządzanie pochodów ma . własną 
rękę. 

— Kiedy świadkowi sądowemu należy 
się wynagrodzenie. Wiele osób pozwanych 
do sądu w charakterze świadka zmusżonych 
jest przerwać pracę ponosząc z tej racji 

stratę. Jako rekompensata wypłacane. są t 
zw. strawne oraz zwrot kosztów podróży 
że jednak nie wiadomo było komu przysli 

  

  

  

  

    

    

ADWOKAT 

Eksportacja zwłok z dworca osobowego w Wilnie odbędzie się we czwartek dnia 29 sierpnia o godz. 

południu na cmentarz Rossa, gdzie nastąpi pogrzeb. 

O czem z głębokim żalem powiadamia Komisarz Powiatowej Kasy Chorych w Wilnie. 

sierpnia o godz. 9 i pół rano. 

  

w wieku lat 42, 

4ei po 

© 
ŚP ; 

Stanisław SADKOWSKI 
ADWOKAT 

Zmarł w Truskawcu w dniu 23 sierpnia w wieku lat 42. 
Eksportacja zwłok z dworca kolejowego osobowego w Wilnie od- 

będzie się w czwartek dnia 29 sierpnia o godz. 4 ej po południu na cmen- 
tarz Rossa, poczem nastąpi pogrzeb. 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy $. p. Stanisława Sadkowskie- 
go odprawione zostanie w kościele Serca Jezusowego w piątek dnia 30 go 

O czem powiadamia krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych 

żona i córka. 

Konkurs kronikarza „SŁOWA” 
OSTATNIA DESKA RATUNKU 

: Od dobrych lat trzech, może nawet od czterech jeżeli nie od pięciu 
włóczą się po pryncypalnych 'ulicach Wilna, najzupełniej swobodnie, samo- 
pas, zgoła bez niczyjej opieki i niczyjego nadzoru: trzy warjatki. 

Zna je całe miasto. Jedna bez przerwy głośno do siebie gada, tylko od 
czasu dofczasu szturchając przechodzące kobiety, gdy jej ulicznicy 'albo dzie- 
ci wracające ze szkoły nazbyt dokuczą; bywały jednak wypadki wyraźnego 
ataku furji zawsze nieobliczalnej. Druga warjatka samą powierzchownością, 
z tak zw. płomieniem na twarzy, budzi odrazę. W najwyższym stopniu nie- 
chlujna wciska się do mieszkań, dzwoniąc do drzwi lub pukając w okna, a co 
gorsza, gdy jest bardziej podniecona pędzi chodnikiem wykrzykując najor- 
dynarniejsze, plugawe wyzwiska. 

Wszelkie pisanie w gazetach o tem wręcz bezprzykładnem.... urozmai- 
caniu „porządku publicznego” w 200-tysiącznem mieście, wszelkie interwen- 
jowanie u władz zarówno policyjnych jak municypalnych — nie osiągnęło 
dotąd najmniejszego skutku. 

Ma się wrażenie, że władze policyjne i magistrackie są... bezsilne wo- 
bec trzech warjatek grasujących po mieście. 

A może się mylimy? 
/ 

Może istnieje sposób przemówienia do odnośnych władz, któryby je 
zdecydował rozwinąć aż nadto obowiązkową energję? Widać, że nie umieliś- 
my dotąd przemówić skutecznie, natrafić na przekonywujące argumenty? 

Ogłaszamy przeto konkurs. Kto do 15 września nadeśle do Redakcji 
„Stowa“ (Mickiewicza 4), najlepszą radę w jakiby sposób można było po- 
budzić bądź władze policyjne, bądź magistrackie do usunięcia z ulic Wilna 
wspomnianych wyżej warjatek — temu pozwolimy sobie doręczyć jako na- 
grodę: pięćdziesiąt (50) złotych w gotówce. 

KERS I TDK TAS TIT I PORE UOR KRC ASIEK 

Flasco delegatów Lifwinów wileńskich w Genewie 
Jak już o tem pisaliśmy na kongres mniejszości narodowych w Ge- 

newie wyjechali z Wilna, jako przedstawiciele litwinów prezes twa oświa- 
towego „Rytas”—ks. Kraujalis i prezes litewskiego komitetu 
wego w Wilnie Staszys. 

tymczasowe- 

Obecnie nadeszły informacje, że delegaci ci złożyli kongresowi dekla- 
rację, która jednak zosta a przez prezydjum kongresu odrzucona. 

Prawosławni przeciw połączeniu się z marjawitami 
Dowiadujemy się że władze duchowne 

prawosławne ostatecznie odrzuciły propozy- 
„Decyzja ta spowodowana została nie- 

możnością dojścia do porozumienia w spra- 

cję biskupa marjawickiego Prochniewskiego wie praktyk religijnych i mianowania ko- 

w sprawie połączenia się z prawosławnymi. 

2 LL 

wyjaśniły 

  

gują owe, władze sądowe tę 
sprawę. RY ; 

Zwrot kosztów należy się. świadkowi 

jeżeli odległość od miejsca zamieszkania do 

Sądu wynosi ponad 15 kilometrów. Wynosi 

to zwrot kosztu biletu III klasy pociągu 0S0- 

bowego, lub w autobusie. _ 
Świadkowie, którzy żyją z zarobku 

dziennego, otrzymują wynagrodzenie za 

stracony wskutek pozwania do sądu zaro- 

bek. Taksa obowiązuje tu następująca: dla 

prac. fizycznych niewykwalifikowanych 2 do 
5 zł, dla prac. fizycznych wykwalifikowa 
nych 4—10 zł, dla prac, umysłowych 5— 
20 zł. 

Jeśli świadek odmówił złożyć przysięgę 
nie ma prawa żądać przyznania mu należ- 
ności. 

Zdarza się często, że nawet bez wez- 
wania sądowego zgłaszają się świadkowie, 
celem złożenia zeznań. W razie ich przesłu 
chania również mają prawo do wynagro- 
dzenia. 

  

  

biet „biskupami* marjawickimi. 

| ABACATEOCECWCI WER 

Jeżeli ze względu na swój wiek, choro- 
bę czy ułomność nie może świadek stawić 
się sam w Sądzie, lecz w towarzystwie in- 

j jeszcze osoby, wówczas ta osoba ma 
również prawo do wynagrodzenia. 
   

— W tych dniach urząd wojewódzki 
zarejestrował jako taksówki dwa samocho- 
dy „WHIPPET* nowego modelu pochodzą- 
ce z fabryk wielkiego koncernu amerykań- 
skiego „OVERLAND“. 

Samochody „WHIPPET“ zjawity się w 
Polsce dopiero w roku z ym, dzięki jed- 
nak zaletom swoim i iej cenie rozpow- 
szechniają się bardo szybko. 

WHIPPET* — jest to typ samochodu 
na złe drogi a benzyny zużywa tak mało 
(od 10 do 12 litrów na 100 kilometrów), 
że pod tym względem jest bez konkurencji. 

— (b) Walka o lokal gminny. Mieszczą- 
ca się w sąsiedztwie gminy żydowskiej, 
szkoła dla izraelitów wyłamała samowolnie 

  



  

  

  

  

* ЗЕО 20 

Kula żołnierza KOP-u dosięgła szpiega liiewskiego Na srebrnym ekranie Hi I ń | Od dnia 27 do 30 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: maść 

Na odcinku granicznym  polsko-litew- wezwał uciekającego do zatrzymania się i « BeBaio 
skim w pobližu wsi Bortele žolnierze KOP'u po ostrzegawczych strzałach w powietrze „Syn Szeika“ w Kinie Miejskiem. 
przytrzymali nieznanego osobnika usiłujące- dał ognia dg zbiega. Znowu zamiast zapowiadanego „Szcze- Kalturalne-Oświatowy я 
go przekroczyć granicę. W trakcie badania Jedna z kul trafiła go w głowę i poło- rozłotego wąwozu* pokazano nam na А 
zeznał on, że nazywa się Rafał Stasiuk. Przy żyła trupem na miejscu. premierze w kinie Miejskiem inny obraz, SALA MIEJSKA 
eskortowaniu go z pogranicza Stasiuk rzu- Przy zabitym nie znaleziono żadnych mianowicie „Syna Szeika* z Rudolfem Va- 6 Osttobrsinaka 5. w 10 akfach. kHistorja z życią kopaczy złota. W rolach głównych: ADOLPH ZUKOR i JESSE 
cił się nagle do ucieczki. Eskortujący go dokumentów stwierdzających jego tożsa- lentino w roli tytułowej. ul. Ostrobramska L. LASKY. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta 
żołnierze rozpoczęli pogoń. W pobliżu mo- mość. Zachodzi podejrzenie, że był to szpieg Wina tych nieporozumień programowych kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 
stu kolejowego stojący tam posterunkowy litewski. ana as filmowe z którem nasz 1 

iejski Kinematograf pracuje. Jakos nie- Dz jera! т 66 itni. Я O SSSR V RON IKI ОНИ SIR 000 ООО ОАНЕ e „, Dzsś! Premiera! Przebój o którym (Motłoch). Wybitnie | siln KINO-TEATR „GZLO. [EK z TŁUMU" (tma w ь 
ścianę do lokalu gminy i zagarnęła dwa po- 
koje dla swych potrzeb. 

Spowodowane to zostało tem, że gmina 
oddawna już przyrzekała szkole oddanie te- 
go lokalu, lecz w ostatnich dniach zmieniła 
rzekomo swój zamiar z potrzebnych «а 
szkoły dwa pokoje miała oddać komu inne- 
mu. Szkoła nie chcąc do tego: dopuścić sa- 
mowolnie zajęła potrzebny jej lokal. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Poże- 
gnalne występy Marji Balcerkiewiczówny 

oraz Teatru Polskiego. jeszcze dziś 
i jutro Teatr Polski gra najnowszą kome- 
dję Stefana Kiedrzyńskiego „Miłość bez gro- 
sza”, która dając pole do popisu artystom 
i jednocześnie mając pierwszorzędne walo- 
ry artystyczne, jest widowiskiem niezmier- 
nie zabawnem i dowcipnem, to też publicz- 
ność reaguje w teatrze głośnym śmiechem 
1 oklaskami. 

— Pożegnalne przedstawienia Teatru 
Polskiego. W nadchodzącą niedzielę żegna 
Wilno zespół Teatru Polskiego. Odegrane 
będą dwa widowiska, jedno o godz. 3 m. 30 
„Oczy ks. Fatmy*, drugie o godzinie 6 m. 
15 „Miłość bez grosza” na których to przed- 
stawieniach publiczność będzie miała moż- 
ność pożegnać sympatycznych artystów na- 
szego zespołu oraz uroczą p. Marję Balcer- 
kiewiczównę, która w tym dniu skończy 
swe gościnne występy u nas. Ceny miejsc 
na te widowiska nie będą podwyższone. 
Bilety już są do nabycia w Kasie Teatru 
Polskiego. 

— Występ Parnellów. W niedzielę 1 
września 0 godzinie 8 m. 45 odbędzie się 
w Teatrze Polskim jedyny występ znakomi- 
tej pary baletowej, a mianowicie Niny i Fe- 
liksa Parnellów. W programie: „Oberek* i 
„Zawieruchać z baletu „Pan Twardowski, 
„Bachanalje“ z opery „Samson i Dalila“, tań- 
ce „Matelot“, „Tance hiszpaūskie“, „Esce 
nas“, „Espandes“, „Herbata“ z baletu „Dzia- 
dek do orzechow“, „Rapsodja Nr. 2“ Liszta 
it. d. W niezwykle atrakcyjnym tym wy- 
stępie znakomitych tancerzy udział bierze 
znany wiolanczelista Albert. Katz, przy forte- 
pianie Ignacy Sterling. Bilety już są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego. 

- renklówna, 
nowski i Stanisław Purzycki opuszczają Wił- 
no. Dowiadujemy się, że szereg artystów z 
zespołu Teatru Polskiego dyr. Rychłowskie- 
go, nie widząc tu dla siebie możności kon- 
tynuowania pracy artystycznej opuszcza Wil 
no. NaIGaA zatem w pierwszym rzędzie 
do Lublina, e zaangażowani zostali do 
tamtejszego Teatru Miejskiego ulubieńcy 
publiczności i czołowi artyści zespołu Eleo- 
nora Frenkłówna i reżyser Wacław Mali- 
nowski. 

Frenklówna na deskach w „Lutni* wy- 
stępowała w ciągu 5 ubiegłych sezonów, 
ciesząc się zawsze opinją doskonałej aktorki. 
Wacław Malinowski, najlepszy w Polsce 
„Nos“ w „Weselu* Wyspiańskiego KA 
ko aktor i reżyser dwa sezony w „Reducie'* 

i dwa ostatnie w „Lutni*. Powiedzieć, kto 
go tu u nas nie zna i nie ceni. Zawsze w 
odpowiednio dobranej roli jest świetny. Po- 
zatem do Lublina wyjeżdża  Stani- 
sław Purzycki, który, sezon ubiegły spędził 
w Katowicach, zaś w ciągu ostatniego mie- 
siąca, grał w nadziei zainstalowania się po- 
nownie w Wilnie zbierając rzęsiste oklaski. 
jako przemiły gość. 

Niestety, Wilno, wobec decyzji władz 
wojewódzkich  likwidującej / najniesłuszniej 
Teatr Polski ulubieńców swych zatrzymać 
nie może. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
НеЦов — Człowiek z tłumu. 
Ognisko kol. — Hotel Imperjal 

Negri). 
Lux — Brudne pieniądze (Anna May 

šu 

(Pola 

dno Miejskie — Szczerozłoty wąwóz. 
Piccadilly — Kochanka oficera ochrany. 

A — Romans w. sl ь 
anda — Powojenny mężczyzna. 

Eden — Ślad w Hotelu Terminus. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (©) Kąpiel z przyjemnościami. Kąpią- 
E się w Wilence kolo cmentarza Bernardyń- 
skiego Konstanty Siemiradzki (Żwirowa Gó- 
ra 7) nie zauważył że jakiś osobnik zrewido- 
wał mu ubranie i zabrał zegarek. Złodzieja, 
który usiłował zbiec zatrzymano. Jest to Ka- 
zimierz Berman (Zarzecze 14). 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 24 
godziny zanotowano w mieście 8 kradzieży, 
56 wykroczeń administracyjnych i porząd- 
kowych, 5 zakłóceń spokoju i t.d. 

— (c) Wypadek podczas pracy. W Iwju 
podczas odbudowy synagogi urwało się ru- 
sztowanie z którego spadło 4 robotników. 
Odnieśli oni ogólne obrażenia. 

— (c) Kradzieże kieszonkowe. Koło 
Hal Miejskich skradziono z kieszeni Jakóba 
Buczkowskiego (wieś Wasłówka gminy Tur- 
gielskiej) 20 złotych. 

Tak samo Helenie Wałczyńskiej (wieś 
Szklary, gminy Trockiej) wyciągnięto z kie- 
szeni 28 zł. Sprawcy w obu wypadkach 
„pracowali* w tłoku tak że nim poszkodo- 
wani zdołali stwierdzić brak pieniędzy, „do- 
liniarze* zdołali skryć się w tłumie. 

_ — (c) Żebrak—złodziej. Na szkodę Wa- 
lerji Koziełło (Zarzecze 7) skradziono szaflik 
Sprawcę kradzieży Siemiona Antonowa (Po- 
locka 4) udającego żebraka, zatrzymano. 

Posznkajemy mieszkania 
| parterowego, kilkupokojowego, na 
jg Zaklad przemysłowy w okolicy ul. 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
Bo, "pod S. S. 

RADJO. 
Czwartek, dnia 29 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyczny 
Orkiestra salonowa pod dyr. H. Wynena, 
12,50—13,00: Wystawa Poznańska mówi. 
13,00 - : Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 17,00—17,20: Program dzienny, 
repertuar i chwiłka litewska. 17,20—17,45: 
Opowiadania dla młodzieży wygł. klanną 
Kozłowska. 17,50—18,00: Wystawa Poznań- 
ska mówi. 18,00—19,00: Koncert popołu- 
dniowy z Warsz. 19,00 — 19,50: Audycja 
literacka „Zamorski gość". Słuchowisko 
pióra Witolda Małkowskiego wyk.  Zesp: 
Dram. Rozgł. Wil. 19,55—20,05: Program 
na dzi ń następny i sygnał czasu Z War- 

szawy. 20,05— 20,30: Pogadanka radjotech- 
niczna. 20,30—22,00: Transmisja z Warsza- 
wy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 22,00 — 
22,45: Transm. z Warszawy. Komunikaty. 
22,45—23,45: Transmisja muzyki tanecznej 
z restauracji „Polonja* w Wilnie. 

+ 
  ka. z 

ŚWaciaba Mali- ' 

Przed otwarciem celi Konrada 
Apel do społeczeństwa wileńskiego. 

Władze rządowe, po wysłuchaniu 
jednomyślnie przychylnej opinji woje- 
wódzkiego Komitetu Regjonalnego, od- 
dały pod opiekę Związku Zawodowe- 
go Literatów Polskich w Wilnie rewin- 
dykowaną część murów Bazyljańskich 
przy ul. Ostrobramskiej 9, zawierającą 
„Celę Konrada“ i więzienie Filaretów. 
Klasztor ten, to miejsce drogie każde- 
mu Polakowi, uświęcone wielokrotną 
kaźnią za wolność Ojczyzny — w la- 
tach 1823, 1831, 1833, 1838 i 1863. 

Nazwiska Mickiewicza i Filaretów 
Konarskiego i jego Towarzyszy, sze- 
rzycieli Unji i wielu innych najlepszych 
Polaków — wiążą się ściśle z temi mu- 
rami. Wrzała w nich długowieczna 
walka Zachodu ze Wschodem, walka 
polityczna i religijna. Dziś odzyskana 
część czcigodnego gmachu ma posłu- 
żyć do skupienia relikwij i pamiątek 
z tamtych czasów męczeństwa. 

Związek Zawodowy Literatów Pol- 
skich w Wilnie, w poczuciu wielkiego 
zaszczytu, jaki mu przypadł w udziale 
pragnie jaknajgodniej przygotować 
otrzymane pokoje do gromadzenia zbio 
rów pamiątkowych. Lokal, składający 
się z trzech sal, przestronnego kory- 
tarza i przyległych pomieszczeń, zo- 
stał odremontowany, a na umeblowa- 
nie posiada Związek Literatów pewne 
niewielkie fundusze. Dnia 9 paździer- 
nika r. b., w związku z jubileuszowemi 
uroczystościami Uniwersytetu Stefana 
Batorego, nastąpić ma otwarcie nowe- 
go lokalu Związku Literatów. 

Pracujący na gruncie wileńskim od 
roku 1925 Związek nasz skupił na swo- 
ich wieczorach, odczytach i „Środach 
Literackich" liczne grono stałych i 
czynnych gości z grona tutejszego spo- 
łeczeństwa, którzy, stwierdzili poży- 
teczność naszej pracy. Zaufanie to po- 
zwala nam obecnie zwrócić się do 
społeczeństwa Wilna i Wileńszczyzny 
z gorącym apelem o pomoc w urządza- 
niu lokalu i zapoczątkowaniu zbiorów 
muzealnych w murach Bazyljańskich. . 
Pożądane są przedewszystkiem: stylo- 
we meble (choćby zniszczone), obra- 
zy, portrety, fotografje, tkaniny, plany, 
autografy, stare dokumenty i książki, 
wszelkiego rodzaju drobiazgi. Objekty 
pamiątkowe można ofiarowywać, skła- 
dać jako depozyty lub proponować ich 
kupno. Zbiory zabezpieczone i inwen- 
taryzowane fachowo, będą dostępne 
dla zwiedzających. 

Prosimy zwracać się pismiennie 
pod adresem wiceprezesa p. Heleny 
Romer-Ochenkowskiej, Pańska 25, lub 
Sekretarjatu Związku Literatów  Pol- 
skich w Wilnie, Antokolska 24-a, m. 5. 
Nazwiska ofiarodawców będą ogłoszo- 
ne w gazetach i przez radjo. 

Dotychczas otrzymaliśmy następu- 
jące dary: fotel Adama Mickiewicza 
(dar wnuka poety, dr. Ludwika Gore- 
ckiego z Poryża), stylową kanapę cze- 
czotkową i kilka sztychów (dar p. He- 
leny Romer); dalsze dary zadeklaro- 
wali łaskawie: p. margrabina Janina 
Um'astowska, p. p. Stanisławostwo 
Węsławscy, dziekan prof. Juljusz Kłos, 
gen. konserwator Jerzy Romer, dr. Ja- 
dwiga Przeworska. 

Zarząd Związku Zawodowego 
Literatów Polskich w Wilnie. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Ohejrzyj fowar krajowy. 

  

regularnie obsługuje ono swego klijenta. 
Czy'mam jednak powód za złe mieć 

zmianę programu? Broń. Boże. 
Obraz „Syn Szeika* najświeższym nie 

jest. 
Staje się to oczywistem, gdy się Zwa- 

ży, że gra w nim Valentino, który jak 
wiadomo lat kilka temu opuścił ten świat; 
przenosząc się do innego, lepszego. 

Zdążyli już liczni, na całej kuli ziem- 
skiej, zwolennicy talentu tego wielkiego 
artysty opłąkać stratę, jaką przez śmierć 
jego poniósł ekran. Myślę, że już wielu z 
nich zapomniało o swym filmowym fawo- 
rycie. 

Trudno, takie już jest życie. i 
Powróćmy jednak do premiery w Sali 

Miejskiej! 
Otóż ustaliliśmy, że „Syn Szeika“ jest 

obrazem względnie starym. Dzis oglądamy 
już obrazy lepsze technicznie, jeśli o zdję- 
cia chodzi. 

Istotnie strona wyrazistości klisz szwan- 
kuje. Są one mało „ostre“ i do Sč ciemne. 

Niema na to rady, skoro się pomyśli, 
że „Syn Szeika* jest pracą fi lmową z przed 
lat kilku, co w dzisiejszych czasach stą-| 
łych udoskonaleń filmów, aż nadto wymow-| 
ne wytłómaczenie stanowi. 

Za to treść obrazu, jego strona reży- 
serska—bez zarzutu 

O co w fabule „Syna szeika* chodzi? 
Otóż chodzi w niej o miłość młodego 

arabskiego książątka do jarmarcznej tancer 
ki, wędrującej z „trupą* obieżyświatów z 
pod najciemniejszej z ciemnych gwiazd. 

Młody książe kocha tancerkę, tance- 
reczka kocha księcia. 

Ale trupa tancerki—to bandyci. Korzy- 
stają oni, z któregoś tam „sam na sam“ 
pary i więżą księcia w nadziei otrzymania 
okupu. * ` \ 

Synowi szeika udaje się zbiedz i w 
przekonaniu, że padł ofiarą zgóry plano- 
wanego na niego zamachu, w przekonaniu, 
że ta, którą on kocha, jest pospolitą ban- 
dytką, postanawia się na niej zemścić. 

Porywa więc tancerkę i uwozi do swych 
w pustyni, namiotów. Tutaj swej niewolni- 
cy zadaje udręki moralne fizyczne. 

Niewiadomo czymby się obrąz koń- 
czył, gdyby na scenę. nie wkroczył sam 
Szeik—ojciec naszego bohatera. 

Zjawia się on niespodziewanie w obo- 
zie syna i żąda od niego uwolnienia tan- 
cerki. : 

Młody książe daje się namówić i wy- 
ekspedjowuje swą niewolnicę do miasta. 

"Ale dopiero uskuteczniwszy postano- 
wienie orjentuje się, jak bardzo jest zako- 
chany. Wyrusza tedy w pogoń. | 

Czy mu się udaje połączyć z ukochaną 
i jakie są dalsze młodego księcia przygody 
mówi zakończenie obrazu. Kto ciekaw, 
niech pójdzie i zobac: 

Muzyka w Kinie 
sze, świetna. 3 

Publiczności moc, także jak zawsze. 
Е a Omega. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
28 sierpnia 1929 r. 

zy. 
Miejśkiem, jak Zaw- 

Dewizy i waluty: 

ч Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,885 8905 8,86,5 
Belgja 124,02 12 33, 123,71, 

Kopenhaga 237,43, 238,03, 236,83 
Budapeszt 155,60 15590  155,20 
Holandja 357,35 358,25 356,45 

Londyn 43,23, 43,34, 43,12,5 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryž 34,90,5 34,99, 34,82, 
Praga 26,41,5 26,48, 26,35, 

Szwajcarja 171,64, 17207, 171,21 
Stokholm 238,94, 239,54 238,34 

Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 

Włochy 46,63,5 46,75, 46,52, 

Marka niemiecka 212,36 
Gdańsk 172,85 
Ruble złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty). 
Dolar w obr. prywatn. 8,88,2[5 

Akcje: 
Bank Polski 16450. Związek Spółek 

Zar. 78,50. Firley 51. Węgiel 66,75. Ostro- 
wiec 83,00 —.— Rudzki 32,—. Starącho- 
wiec 27,00 25,00. Haberbusch 237. Spiess 
140, Lilpop 30,50 —, . Modrzej6w 23,50 
Sole potasowe 30,75. Cukier 33,00 33,25. 
Cegielski 59. Norblin 178, 138.Parowozy 25, 
Bank : AOI 116 S Kijewski 90, 
ieleniewski ь —. 1 73. 

Haberbusch 225—220 | Pa 

GIEŁDA WILENSKA 
28 sierpnia 1929 r. 

Listy Zastawne, 
8 proc L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 92. 

  

DOBÓR znakomitych maszyn. 
RZUANDRNSBNNZNANENKANZMOWRUNESAREZCESA NUM : 

Traktory wolnobieżne „MUNKTELLS* do ropy naftowej, 

Motory „MUNKTELLS* do ropy naftowej osile 7 do 50 K. M 

„MASSEY-HARRIS“ do 'nafty o sile 1 i pół, 3, 4 i pół 

Motory ;5%w 
Młocarnie 

Bukowniki i Tarki 
Trieury do zbóż ozimych i jarych MAROTTA. 

(treszczotki) Grzechotki 

Młyny 
Młyny. walcowe „WESTFALJA* różnej wielkości. 

BRUNNERA z pytlem, 
gospodarstwie. Miyny 

+6££-0 

MWydawca Stanisiaw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

czyszczące motorowe firmy WICHTERLE i KOVA- 

RIK różn. wielkości. 

mienia laianego oryg, SZULTEGO. 
motorowe „$ VE A* (udoskonalony typ młyna „Ekonom*) 
przenośne, różnej wielkości. 

POLECA 

Lygmunt Nagrodzki w O ilnie 
ul. Zawalna Nr. Il-a. 

Dogodne warunki kupna. 

   

     

        

    

   

   

do koniczyny patent. ROHOW- 
SKIEGO. 

iTRIEURY_ do czyszczenia sie- 

do kieratu, niezbędne w każdem 

  

   

       

„pia, słońce górskie, 

długo mówić i myśleć będzie Wilno! 

  
66 „HELIOS 

o 

Z 

( 

  

MOTOCYKLE 
Harley-Daoidson 

Motor Company Milwaukee Wis., USA. 
Juž nadeszly na sklad i poleca na warunkach 
jaknajdogodniejszych dla szanownych nabywców 
do jazdy solo i z przyczepkami do wszystkich 

modeli 

wyłączne przedstawicielstwo na 
woj. wileńskie i nowogródzkie 

DOM HANDLOWY 

Bogistaw Marjan Bogiacki 
w Wilnie przy ul, Królewskiej 6—4 

Tel. 17—61 

  

  

Części zapasowe, zamienne i akcesorja do 
motocykli stale na składzie. 

Majątkowo odpowiedzialnym klijentom - sprzeda- 
jemy na spłaty. 

Poszukujemy odsprzedawców na prowincji. 

Z dniem 1 września r. b. otwieramy pod kie- 
rownictwem fachowców stację obsługi i warszta- 
ty montażowe, repa'acyjne dla motocykli wszyst- 
kich firm i motorków przyczepnych do łódek. 

w Wilnie przy zauł. Bernardyńskim 8. 

Kupujemy używane motocykle i motorki pr y- 
czepne do łódek, przyjmujemy na sprzedaż 

komisową udzielając zaliczek. 

  

Każdy właścicielka) samochodu i klerowca jeź- 
dzi tylko na oponach i dętkach wytwórni 

„PIRESTOAE TIRE «. RUBRER (0° АЖАОМ 0810 
nabyć je można na składzie konsygnacyjnym w 

wyłącznem przedstawicielstwie na woj. 
Wileńskie i Nowogródzkie 

w firmie DOM HANDLOWY 

Bogrsłay Marian Bosiacki 
w Wilnie przy ul. Królewskiej 6-4. Tel. 17.-61 

Przy większych zamówieniach rabat, p. kierow- 
com prowizja i premje. Brakujące wymiary 

dostarczyć możemy w ciągu 24 godzin. 
ы ZSCE-0 

Do wynajęcia 
2-3 duże pokoje z 
kuchnią i wygodami, 

  

R LOKALE 
   

  

am uwaa om wani au ozna zali) Jagiellońska: 8 m. 142 4. poczta. Lebie. NAJTANIEJ sprzedaje 
7 "Kobleta-Lekar "| Przyj Z) dziew ow. Mołode- Sklep Ralniczy (wieka "is. | i @ o ——— m. - ———— — ы 

Hr. TeldowiioNi CZERNICE Ymaę PA bez- qowszczyzną. Bol. pio 
KOBIECE, WENE- | mieszkanie z cało. 0, rafie zgłoszenia Świętorzeckiego Za- |] INTERNAT Tow. Wychow. Oświąto- 
RYGZNE, NARZĄ- na wolne mieszkania 

dziennym  utrzyma-į pokoje umeblowa- 
OE 16M ua Garbarska ne! Dzielnica miasta 

) m. ul. Mickiewicza 24, —-— 3obojetna. Zgt.: Ajencja 
277. : „Polkres“, Wilno, ul. 

12 Do wynajęcia Królewska 3: RE 
Ł. GIRSKE в mieszkanie 5 z 

GINSBERG |jove z. vszelkiemi ppmonamamnazam 
choroby veneryczne TOWOCZESREMI wygo- Eh, ze" ALE" LETNISKA а- 
lefon 567. Przyjmuje = wam 010 un mu 

do odnajęcia CRA KKOBĄ | gl pin or 
ub bez. Przyjmę też DOKTÓR li 
na stancję uczniów. A.Blumowicz Gliarna:2 pns 10 I 

Choroby weneryczne, _______ 
skórne, i syfilis. Przy- ° 
jęcie: Od 6—1 3-7. Mieszkanie 

potrzebne w obrębie 

Druskieniki, 
pensjonat Riviera, ce- 
ny zniżone, 8 zł. 
dzienn e od osoby. 

s GREKI PR GROSZA Ki УАЛ 
ilno, Wi L 

ul. Wielka 21.:: 24) POSADY | 
-— dami. Mogę zapłacić | woki (Telet. 921). 

  

    

  

Dr @ GR za rok. Ul. Szeptyc- 
Dr. ©. WOŁESOŃ kiego 5, tel 1301, — [ Potr Bia 

Wileńsk. : ;Ы‘п‘ие‚ 6T. 2 koi A A> do o tik w е Ro Pi, NN bl Bi 2 

Doktór-Medycyny godami do wytajeciazydci 3, s: 5 

A. GYMELER Podgórna 5 m. e 

choroby skórne, we. Ožlad26 Od 3: 9—11 w NTELIGENTNA, | 
meryczne | moczo- 279 | 75 P. P. młoda i wykwali- 
płciowe. Elektrotera- x ——11—— fikowana  gospo- 

Dwa umeblowane dyni, z wykwintnem 
pokoje z wy- gotowaniem, poważ- 

godami, można z uży- nemi świadectwami, 
walnością kuchni. Wi- poszukuje posady w 
leńska 26 m. 11.mieście, lub na wsi. 
(Oglądać oprócz 1—3 Tatarska 17 3. —1 

—0 Dr. POPILSKI 2042) 
WAWAWAW uhoroby wyc we Przyjmuj 

jeryczne. rzyjmuje 

od 5 Lod uczniów na mieszka- TPN | SPRZEJĄJ 
AWAWAAA 

od godz. 10 do 1 

Do wynajęcia Sprzedam 

5—7 p.p. W.Pohulan- nie z  calkowitem 

ka 2, róg Zawalnej utrzymaniem. Wileń- 

I o- FABRYKĘ MYDŁA 
koi aaltikni do prania w Wilnie. 

poci «Z.P. ska 37-51. EM 

wygodami. Ul. Ob- Oferty do adm. „Sło- 
dowi 6 m. 7. , —wa” pod. 5. К. —& 

"122 

aa AKUSTERN! dė 
U==7 
Kiuszerka Śmfałowska 

Pensjonat 
CYWIŃSKIEJ 

Wilno, Benedy- 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 

ktyńska 2, tel. 
17-03, poleca po- 

szczki, piegi, wągry, 

koje zutrzymaniem 

diatermja,  Sollux. 
Mickiewicza 12, z0Ę 
Tatarskiej 9—2 i 5— 

W.ZP. 43 ——- 

  

  

  

  

i liczniki 
Kupuję 0 
prądu 3—5 amp. 220 
wolt. ul. Wileńska 23 łupież, brodawki, ku-. A 
E administracja ga- rzajki, wypadanie wło- 

sów. Mickiewicza 46* 
m. 6. - 

zety „Nasza Żyźń" 
8ES£—0 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. 

rolach głównych: 
JAMES MURRAY i ELEONORA BOARDMAN. — Luna Park Nowego Jorku. — Niesłychane napięcie, emocja 
i podziw. Arcydzieło, które podbiło wszystkie umysły i serca! Spieszcie wszyscy na ten fiim. Pocz. seansów 

„godz. 4, 6, 8 i 10.15: 

FORTEPIANY Fisharmonie PIANINA 

4) 

  

  

   

  

pierwszorzędnych firm 

krajowych i zagranicznych 

Dlugoferminowe spłaty — 

Wielki wybór. 

SKŁAD FORTEPIANÓW 

Gebefhner i S-ka 
Warszawa, Krak. Przedm. 17. —2 

nRRERUZKNOONRAFNNSONANAKOKA” KZEORADRASUGASEZE 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepianów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakośc. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

ścijański O B Į (i l A Sklep Obic Pa- 
pierowych na Kresach. 

— Hurt i Detal. — 
Otrzymano na sezon letni wielki wybór od naj- 
tańszych do najwykwintniejszych z fabr. krajowych 

i zagr. za gotówkę i na raty! 
Tani miesiąc! (Sierpień) rabat od 5 proc. do 

20 proc. wyprzedaż resztek niżej kosztów. 

H. K. RYMKIEWICZ. Mickiewicza 9. 

ze wszelkiemi wygodamii elektrycz- 
s WILL l 16 pokojów nością, sprzedaje się w Nowo-Wi- 
m lejce. Willa znajduje się o I i pół klm. od stacji i niedale- 
B ko rzeki. Objekt 1 i pół dziesięcin, budynki i ogród owo- 
m cowy. Dowiedzieć się w Biurze Ogłoszeń S. JUTANA. 
m_ Wilno, Niemiecka 4 tel. 222, 2 
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Majątek ziemski! | 
„ „Do sprzedania w powiecie Działdowskim majątek. 

ziemski z kompl. inwentarzem żywym i martwym o obszarze 
1186 ha w tem: „429 hą roli, 315 ha łąk, 397 ha lasu, rola' 
jęczmienno-żytnia. Majątek posiada 140 krów dojnych i od- 
stąwia rocznie 40 szt. opasów oraz 320 tuczników. Roczna 
produkcja mleka 370.000 litrów. W majątku znajduje się 
gorzelnia, własna wytwórnia prądu elektr. oraz urządzenie 
mleczarni. Mleko odstawia się 'do mleczarni o 2 kim. od 
folwarku oddalonej. Budynki gospodarcze masywne w bar- 
dzo dobrym stanie. Dworek o 13 pokojąch z ogrzewaniem 
kopy: pach osociągami, wodą ciepłą, światłem 
elektrycznem. Cena zł. 2. za ha. Oferty do „PAR“, To- 
ruń, Szeroka 46 pod Nr 570. Й "ar e 
TATSIA VT IE NS SIR, TEE. 

Wysoko rasowe i Nawozy „ee Karpie tarlaki fosforowe ji do sprzedanią 

  

  

mówienia są przyj- 
mowane do 24 wrzes- 
nia r. b. Szczegóły na 
miejscu. 7— 

Ml Wilenkin | Hai 

wego „PRZYSZŁOŚĆ* dla uczniów 
szkół średnich, przyjmuje nowowstę- 
pujących na warunkach przystępnych. 
Wilno, ul. Zarzeczna 5-a tel. 11-49. p 
  

  

  
   

  

взавезооноснаеноневнланинония 
a 

Spółka z ogr. odp.| B Uaj j £ Simo, i Tatarsea | g Ważne dla Wlašiili амО ® 
sny. 

4 Teikia a TA s W myśl Ustawy z dn. 311. Dz. U.ma & Fabryka i skład|j B być każdy autobus zaopatrzony w B 
mebli: š Šis opa z 25 zł. ! р Ž ialnie, rzyneczce po cenie ZŁ © wo PASA H wysyła: Fabryka Chem. Рагтас. @ 2 

łóżka 'niklowane i| B "SANATOR* w Bydgoszczy, 5 
TT dy ча 01а на с оа о . 2 о о овн 

ЫшгКа, ‚ krzesta 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i E z 

na raty. Al | |. ŽADAICIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. EB 
A TF kd. _ › 

MAWGAWA 

RÓŻNE 

  

MIĘOLWARK pod 
Wilnem w a 

dnej miejscowości 
z nowemi zabudo- 
waniami, obszaru 

ha. Część 
przygotowana na 
gospodarstwo ryb- 
ne, sprzedamy za 
10 tys. dolarów 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

T GU pro- į 
<entują się naj- 

lepiej i najpewniej | й 
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—
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Mickiewicza 21, ulekowane są 
M 0. prze£ 

Do „Slowa“ Omisowo - Hand! 
Talį i kiewicza 1, 
i do wszystkich e CZD 

Akumalatory pišm Ltel 152 70! 
Nekrologi,  Ogło- 

PETEA szenia Ka Re- | OGG MB SAMA M 
am, 

już najtańsze. po a. bardzo ZGUB 

Sprzedaž, fachowe tanic PCE a Z) 
ładowanie i napra- aaa R Psp kradzioną ksią” 
wa.Firma MICHAŁ gi | Grabo ski elan S$ żeczkę wojskow. 
GIRDA. Szopena 8 Wilnie Gaia ia wyd. przez P. Ke 

tel. 1677. GESE'z $ Už (S U. Wilno! dnia 15| 

р 1926 r., Dupl. Nr 7 
I a Ni na imię  Antonieg! 
Za 2.000 dolarów ipoteczne | Pruszyńskiego, unie”| 
sprzedamy dom || zabezpieczenia na | waźnia się. 

R? m 3 ulokowane Zaz — 
mieszkaniąc * || К6 załatwi i 
oficyną į ogrodem || © solidnie Zgubione plany. 
około 800 sąż.kw. | Wileńskie Biuro | Odnieść za wynagro 
Dom. H-K.„Žachę- || Komisowo - Handl. | dzeniem: ul. Antoko 
ta* Mickiewicza !, || Mickiewicza 21, Ea 24-b m. 2, Za“ 
tel. 9-05. —o i! tel. 152, + —ę I polska. —   
 


