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„Pamiętniki 
szlachcica Niewskiego” 

Sprawa protokułu przyjęcia Prezy- 
denta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Czy sprawa taka nadaje się do oma- 
wiania w artykule wstępnym? Czy nie 
jest za błahą, lub czy nie jest za- 
drażliwą? Owszem, jeśli te protokular 
ne zagadnienia to tylko noża margi- 
nalia zapisane przy uporczywym i sta- 
łym systemie—systemie rządów woje- 
wódzkich w Nowogródzkiem. Zawsze 
sprawy naszego litewskiego na tym 
Bożym Świecie zaścianka cenimy po- 
nad wszystkie inne. Jeśli to sprawa 
drażliwa, to mamy sposób, aby draż- 

liwą być przestała. Oto zacznijmy o 
niej mówić bez owoalowania w aluzje, 
przycinki osobiste,wielomówiące niedo- 
mówienia.. Gdy się mówi o niej wy- 
raźnie i jasno. Wtedy drażliwość 
gdzieś ucieka — pozostaje problem. A 
wobec problemu może ktoś, do ko- 
go to należy, wyraźnie sformułować 
swoje tak, albo nie. i 

Pan Prezydent Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej cieszy się u nas po- 
wszechnym szacunkiem. Nawet stron- 
nictwa jaskrawie opozycyjne schylają 
przed nim głowę nietylko jako przed 
Prezydentem, ale jako przed człowie- 
kiem. Wszelako gdy teraz objeżdżał 
Małopolskę to gazety opozycyjne  le- 
wicy nie mogły się nie przyczepić do 
kancelarji Pana Prezydenta, że Pan 
Prezydent w swoich podróżach zanadto 
jezdził od pałacu do pałacu, od zam- 
ku do zamku. Nie podejmujemy tu 
dyskusji, gdyż jeśli nie boimy się 
prowincjonalnych zagadnień wyciąg: 
nąć na miejsce pierwsze, to jednak 
może się to ograniczać do jednej tyl- 
ko prowincji, a już nie czujemy się 
kompetentni do roztrząsania u kogo 
stanął a u kogo nocował Pan Prezy- 
dent w Małopolsce. Wspominamy 

„jednak o tym charakterze podróży,aby w 
sprawie, którą chcemy omówić ani jed- 

| nej nie zabrakło, kropki nad i. Nie przy- 
puszczamy, aby kancelarja cywilna Pre- 
zydenta ulękła się ataków gazet opozy- 
cyjnych z lewicy i chciała korzystać ze 
wskazówek tych gazet, raptem na gra 
nicy województwa  Nowogródzkiego 
zmieniając zupełnie charakter objazdów 
kraju, które Pan Prezydent jest łaskaw 
czynić. 

Ktoś inay tu musiał działać. W 
województwie Nowogródzkiem Pan 
Prezydent ma zwiedzać tylko starost- 
wa, strażnice KOP-u, biura urzędni- 
cze i wogóle to wszystko, co w taki 
czy inny sposób jest związane z urzę- 
dnikiem i funkcjonarjuszem państwo- 
wym. Nikt chyba nas nie posądzi 
abyśmy mogli mieć jakieś zastrzeże- 
nia co do klasy urzędniczej, to jest 
do tej inteligencji, która buduje Pol- 
skę i której tyle kłód każdy pod no 
gi rzuca. Ale oto województwo p. 
Beczkowicza zyskało sobie już od lat 
kilku przydomek Polizeist atu. Pan 
wojewoda Beczkowicz ułożył tak mar- 
Szrutę Panu Prezydentowi, że Głowa 
Państwa, dojeżdżając do Nieświeża, ma 
nocować w koszarach bataljonu Kopu 
a nie na Zamku. Umyślnie ten przy- 
kład wysuwamy na pierwszy ogień, 
aby sprowokować uwagę, że to „bę- 
dzie demokratyczniej“. Nc! powiedz- 
my sobie, że nie wiemy jeszcze, czy 
grono oficerów tego bataljonu Kopu 
uważa siebie za tak wielkich demo- 
kratów. Kto wie, czy gdy „w głąb 
duszy zajrzymy” niejednemu oficero- 
wi,to się okaże, że pełniąc swój ofi- 
cerski zawód uważa, że nie jest w ni- 
czem „demokratyczniejszy* od najbo 
gatszego z ziemian. | przyznajmy te- 
mu oficerowi rację, jeśli już na prze- 
starzałych i śmiesznych pojęciach, co 
jest mniej, a co więcej demokratycz- 
ne, dzięki województwu Nowogrėodz- 
kiemu opierać sie mamy. Ale płyńmy 
dalej, Oto piszący te słowa był kie- 
dyś zaszczycony zaproszeniem na 
istotnie niezwykle przyjemny raid sa- 
mochodowy urzędników województwa 
Nowogródzkiego po województwie. 
owarzysko ten raid był niesłychanie 

Przyjemny. Po drogach SkOnsygno- 
wano policję całego województwa, 
która rękami wskazywała drogę au" 
tom. Gminy powybudowały bramy 
powitalne i skonsygnowane dziewczę: 
ta obsypywały kwiatami nas pędzą: 
cych. W jednym miasteczku, miano- 
wicie Zdzięciole, skonstatowałem oso- 
biście, że wszystkich włościan, jadą- 
cych z bronami na pola, policja za- 
pędziła do dziedzińców, aby raidowi 
samochodowemu nie przeszkadzali. 
Zaszczyceni tym demokratyzmem 
włościanie stali tak na tych dziedzińcach 
po kilka godzin. W innych miejsco- 
wościach, jak słyszałem, było to sa: 
mo. A ja, widać dzięki przyrodzonej 
tępocie umysłu, nie mogłem  zrozu- 
mieć, na czem właściwie polega demo- 

kratyczność tego raidu. Do dziś dnia 
nie rozumiem dlaczego „Buick“ p. 

Wygłoszona w dniu wczarajszym w Warszawie na uroczystem 

WSPÓLNE CELE POLITYKI FRANCJI 
I POLSKI. 

Szanowne Panie i Szanowni Pano- 
wie! Już w Poznaniu miałem sposob- 
ność dać wyraz radości, którą odczu- 
wamy z powodu waszego przyjazdu 
do Polski. Słyszycie to Panowie we 
wszystkich miastach i wsiach, które 
zwiedzacie podczas waszego pobytu w 
naszym kraju. Dzisiejsze zebranie ma 
inny cel. Po raz pierwszy od czasu jej 
istnienia spotkał. grupę parlamentarną 
polsko-ifrancuską ten zaszczyt, że w jej 
posiedzeniu biorą udział nasi francu- 
scy koledzy. Chcemy więc wykorzy- 
stać tę rzadką i radosną okazję nietyl- 
ko dla zamanifestowania przyjaźni pol- 
sko-francuskiej — byłaby to bowiem 
zbyteczne — ale przedewszystkiem dla 
szczerej i publicznej wymiany zdań 
w sprawie pewnych zagadnień polityki 
aktualnej. 

Cele polityki tak Francji, jak i Pol- 
ski były już niejednokrotnie przez od- 
powiedzialnych kierowników jasno 
określone i przez uprawnione przed- 
stawicielstwa narodowe z wielką jed- 
nomyślnością aprobowane. Dadzą się 
one. określić najzwięźlej: zagwaranto- 
wanie pokoju, a przez to możność kul- 
turalnego i gospodarczego rozwoju na- 
rodów oraz ekspansji wszystkich ich 
sił żywotnych. Co się tyczy Polski, to 
pomimo zbyt wielkiej ilości stronnictw 
politycznych, Sejm parokrotnie pot 
trzymywał jednomyślnie politykę za- 
graniczną swego rządu, tak, że śmia- 
ło można mówić już nie o polityce te- 
go lub owego rządu, ale o polityce na- 
rodu. Osięgnęliśmy przez to,że nasza 
polityka zagraniczna jest zupełnie nie- 
zależna od zmiany ministra, a nawet 
rządu. Tego nie można powiedzieć za- 
wsze o licznych narodach, gdyż czę- 
sta zmiana rządu pociąga za sobą pe- 
wne zmiany nawet w polityce zagra- 
nicznej, wnosząc w stosunki między- 
narodowe tak niepożądany moment nie 
pewności. 

Na tej więc wspólnej dążności do 
utrzymania pokoju i zagwarantowania 
pokojowego rozwoju narodów opiera 
się sojusz francusko-polski. Sojusz ten 
powstał nietylko wskutek przyjaźni, 
jaką naród polski żywi dla Francji, 
nietylko wskutek podziwu, jaki odczu- 
wa społeczeństwo polskie dla cywili- 
zacji moralnej i materjalnej narodu 
francuskiego oraz dla jego  bohater- 

stwa, którego niezliczone dowody wy- 

„kazuje historja, ale został on spowodo- 

wany przedewszystkiem przez wspól- 

ny, realny i trwały interes polityczny. 
Sojusz nasz trwa już od lat 10. Posia- 

da więc on swoją historję i wydał już 

rezultaty nietylko dl a naszych obu 
narodów, ale ośmielę się twierdzić, 

powołując się na rok 1920, kiedy to 

jedynie Francja poparła nas w walce 

o wolność i o cywilizację europejską 
przeciwko załewowi ze Wschodu, — 

że również i dła całego świata. Sojusz 

ten odbywał jednak w psychice pol- 
skiej swoją ewolucję. 

POLSKA — MOCARSTWEM SLO- 

WIAŃSKIEM. 

I przyjaciele i przeciwnicy nasi po- 
Winni sobie zdać sprawę z tego, że 
Polska z 1929 roku — to już nie jest 
Polska z 1919 czy 1920 roku, której 
przedstawiciele zjawiali się zbyt czę- 
sto na konferencjach europejskich w 
niewdzięcznej roli petentów. Dziś wszy 
scy — i nasi przyjaciele i ci, którzy 
uparcie chcą pozostać naszymi prze- 

ciwnikami, muszą zrozumieć, że dzię- 

ki zorganizowanej pracy 30-miljono- 

wego narodu na brzegach Wisły two- 
rzy się i rośnie mocarstwo słowiańskie 

coraz więcej świadome swej siły i 

swych praw. i 
Siły swej nie użyje Polska na nie- 

korzyść swych sąsiadów, lub na nieko- 
rzyść słusznych praw jakiegokol- 
wiek innego państwa — dajemy tego 
dowody. Z drugiej strony jednak już 
dzisiaj żadna ważniejsza sprawa, do- 
tycząca tej części kontynentu, nie mo- 
że być pożytecznie rozwiązana bez 
udziału Polski, a tem mniej wbrew jej 
żywotnym interesom. Nie występujemy 

więc dzisiaj w, imieniu Polski bohater- 

skiej a ciemiężonej, walczącej bezna- 
dziejnie o wolność swego ludu, lecz w 
imieniu Polski, będącej jednym z istot- 
nych czynników pokoju w Europie 
oraz jednym z istotnych czynników 
postępu. 

Jest rzeczą naturalną, że w tyck 
warunkach sojusz francusko-polski 
zmienia poniekąd charakter i nabiera 
nowego, coraz większego znaczenia. 
Zdajemy sobie wszyscy sprawę z te- 
go, że nie wystarczy mówić przy każ- 
dej sposobności o pokojowych tenden- 
cjach swej polityki, że nie wystarczy 
wywieszać sztandaru pokoju, ale że 
trzeba przedewszystkiem dla pokoju 
skutecznie pracować. Rozumiemy rów- 
nież, że sojusz dwuch lub kilku naro- 
dów, oparty na siłe materjalnej wyłącz- 
nie, zawsze może wywołać reakcję i 
doprowadzić w rezultacie do zbrojnych 
konfliktów. Europa przedwojenna jest 
przekonywującym dowodem. Nikt za- 
tem w Polsce dziwić się nie będzie, 
Jeżeli Francja dąży do takiego uregu- 
lowania swych stosunków przedewszy- 
stkiem ze swym najbliższym sąsiadem, 
by wszelkie możliwości konfliktów na 
przyszłość wykluczyć. Naodwrót, taka 
sama tendencja ze strony Polski z pe- 
wnością natrafi we Francji na pełne 
zrozumienie. Jeżeli zatem skonstatuje- 
my i tu i tam istnienie podobnych ten- 
dencyj, to musimy to uznać za fakt 
pożądany, bo jest to realna praca na 
rzecz pokoju. Niebezpieczeństwo po- 
lega na czem innem, mianowicie na 
braku skoordynowania tych dążności. 

Mówmy otwarcie: z jednej strony 
zbliżenie francusko-niemieckie nie osią- 
gnie upragnionego celu, jeśli tym ce- 
lem ma być zabezpieczenie pokoju, 
może natomiast narazić nasz sojusz na 
niebezpieczne obciążenie, gdyby się 
zrodziło w społeczeństwie  polskiem 
przekonanie, że nasze uprawnione in- 
teresy nie zostały uwzględnione. Ze 
strony polskiej jest nie do pomyślenia 
takie ustosunkowanie się do naszych 
sąsiadów, któreby w jakikolwiek spo- 
sób przeczyło nietylko literze, ale i 
duchowi naszego z Francją sojuszu. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że tendencja 
polityki niemieckiej jest odwrotną, 
przestałoby jednak być zrozumiałem, 
gdyby ktokolwiek we Francji lub w 
Polsce miał tym tendencjom lekkomyśl- 
nie ulegać. 

WSPOMNIENIE LOCARNA. 

Jeżeli chodzi o Polskę, to z za na- 
szej granicy zachodniej słyszymy cią- 
gle powtarzane, niekiedy w sposób 
brutalny ataki na nasze granice. Czu- 
jemy się dzisiaj zbyt silni, by się zbyt- 
nio temi groźbami nie przejmować i 
możemy spokojnie zastosować radę 
wybitnego francuskiego dyplomaty p. 
Jules Cambon, który już w roku 1912 
mówił: „Jest rzeczą zadziwiającą, do 
jakiego stopnia spokój, największa 
kurtuazja stanowi dobrą broń wobec 
której brutalność niemiecka jest bez- 
silna". Ale musimy przestrzec wszyst 
kich, że tego rodzaju odezwania się i 
tendencje nie są robotą na rzecz poko 
ju. Naodwrót. 

Przypadek chciał, że ostatni raz 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
o — Bufet kolejowy 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „„Ruch*. 
H0RODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC -- Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność, 
LIDA — ut. Suwalska 13, S. Matecki. 

r { 
| 

ĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. | 

i 

A Laszuk, 

N. ŚWIĘCIANY — 

WOLKOWYSK — 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwitiskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

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

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-eį i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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Wielka mowa posła hs. Janusza Radziolłła 
posiedzeniń grupy partamenfarnej francusko-polskiej w sali Senafu; 

gdy zawarty został przez nas wspól- 
nie układ w Locarno. Układ ten zapo- 
czątkował nową erę w polityce euro- 
pejskiej, zmierzającą do szybkiej likwi- 
dacji skutków wojny. Polityka ta ma 
być dzisiaj nadal prowadzona i rozwi- 
jana. Jesteśmy wszyscy zgodni co da 
tego, że zastraszające następstwa woj- 
ny powinny być zatarte jaknajprędzej 
wspólnym wysiłkiem. Niestety, w spo- 
sobie realizacji tego zadania kryją się 
niebezpieczeństwa, których przeocze- 
nie byłoby bardzo niebezpieczne. Nie- 

bezpieczeństwo to polega przedewszy- 
stkiem na odmiennem ujmowaniu za- 

gadnienia bezpieczeństwa na  Z'acho- 

dzie Europy a odmiennem na Wscho- 
dzie. Francja nie jest wprawdzie w 

tej chwili przedmiotem ataków  bez- 

pośrednich. Byłoby to jednak nieroz- 

tropnem twierdzić że taki stan trwać 

będzie wiecznie, że bezpieczeństwo 
jej jest dostatecznie zagwarantowane, 
bowiem każdy zbrojny kontlikt nad 

Wisłą wywoła niewątpliwie nową ogól 

ną pożogę, a Polska nie jest na tyle 

słabą, by sobie dać narzucać przez 

jakikolwiek aeropag decyzję, któraby 

podkopywała podstawy jej niepodle- 
głości. 

SPRAWA WSPÓŁPRACY PAŃSTW 

EUROPEJSKICH. 

Mówi się wszak dużo o trudno- 

ściach gospodarczych krajów europej- 

skich i o konieczności solidarności go- 

spodarczej dla tego kontynentu. My 

w Polsce mamy dla tych spraw па|- 

pełniejsze zrozumienie i zrobimy z 

pewnością wszystko, by taką gospo- 

darczą współpracę ułatwić, chociażby 

dlatego, by móc skorzystać z jej ocze- 

kiwanych rezultatów i następstw. Zda- 

jemy sobie ponadto sprawę z tego, że 

ścisła współpraca gospodarcza krajów 

europejskich przyczyni się w dużym 

stopniu do utrwalenia pokoju. Ale i tu 

mamy nasze zastrzeżenia. Nie pragnie” 

my się znaleźć w żadnym, chociażby 

tylko gospodarczym konflikcie z mor 

carstwem lub społeczeństwem, dla któ- 

rego mamy sympatję, któremu sporo 

zawdzięczamy i z którem pragniemy 

utrzymać, a nawet rozwinąć już egzy- 

stujące więzy i stosunki. Zajęcia takie- 

go samego stanowiska spodziewamy 

się ze strony naszych przyjaciół. Pad 

pozorami kooperacji gospodarczej nie 

powinny dalej się ukrywać żadne ten- 

dencje polityczne, mające na celu o- 

siągnięcie drogą pokojową i pozyska- 

nie tego, czego się nie było w stanie 

osiągnąć drogą zbrojnego napadu na 

swych sąsiadów i kosztem niezliczo- 

nych ofiar. 
Jeśli kooperacja gospodarcza kra- 

jów europejskich nie powinna nosić 
charakteru zaczepnego w stosunku do 
innych państw, czy też ugrupowań, to 
tembardziej nie wolno ukrywać pod 

pozorami zbliżenia gospodarczego ja- 

kichkolwiek planów zaborczych. Wspo 
minam o tem dlatego, że my w Polsce 
mamy pod tym względem szereg do- 
świadczeń. Wiemy dobrze, jak wielkie 
trudności trzeba pokonać, by dojść do 
porozumienia z kontrahentem, który 
dąży do uzyskania pewnych zdobyczy 

panowie bawiliście w Polsce w chwili,politycznych, opierając się na terenie 

  

Parlamenfarzyści francuscy gośćmi stolicy 
WARSZAWA, 31-8. PAT. Bawiący w Warszawie parlamentarzyści francuscy zło- 

żyli w dniu dzisiejszym o godzinie 10 min. 30 wizytę w gmachu sejmu p. marszałkowi 
Daszyńskiemu. Pan marszałek powitał w serdecznych słowach gości francuskich krót- 
kiem przemówieniem, na które odpowiedział prezes grupy parlamentarnej 
cuskiej p. Locquin. Po zwiedzeniu gmachu 
marszałka senatu prof. Szymańskiego, poczem przyjęci byli w ambasadzie 

) polsko-fran- 
sejmowego goście udali się z wizytą do p. 

francuskiej 
przez p. ambasadora Laroche, a o godz. 12 min 30. przez kierownika Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. O godzinie 12 min. 40 parlamentarzyści francuscy udali się do ratusz 
gdzie złożyli wizytę wiceprezydentowi miasta p. Błędowskiemu, który powitał ich krót- 
kiem przemówieniem, wręczając upominki w postaci planów miasta i broszurek staty- 
styczno-informacyjnych w języku francuskim. — O godz. 13 deputowani i senatorowie 
francuscy przybyli na plac Marszałka Piłsudskiego gdzie nastąpiło uroczyste 
wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza. 

złożenie 

WIZYTA U PREMJERA šWITALSKIEGO. 

WARSZAWA, 31-8. PAT. Parlamentarzyści przybyli dzisiaj w towarzystwie wi- 

cemarszałka sejmu Jana Dąbskiego do gmachu I EA Rady Ministrów, gdzie byli 

przyjęci przez prezesa Rady Ministrów Świtalskiego. K 

cuskich przemówienie, na które odpowiedział prezes grupy parlamentarnej 

polskiej deputowany Locquin. (Przemówień 
szczamy. Red.) 

premjer wygłosił do gości fran- 
nta trancusko- 

tych niestety, z braku miejsca nie zamie- 

czysto gospodarczym. Mam tu myśli 
rokowania handlawo-niemieckie, któ- 
re się przeciągają już od szeregu lat. 
Rokowania te natrafiają na wprost nie 
zwyciężone trudności, które są spowo- 
dowane tem, że nie znajdujemy u na- 
szego kontrahenta zrozumienia konie- 
czności współpracy gospodarczej na 
stopie równości. Przeciwnie, na każ- 
dym kroku przebija tendencja do uczy- 
nienia z Polski terenu eksploatacji nie- 
mieckiej, tak jak przed wojną była wy- 
zyskiwana, eksploatowana Rosja. Ro- 
kowania handlowe polsko-niemieckie 
dowodzą niezbicie, że trzeba przede- 
wszystkiem zmienić psychikę ludów i 
rządów, jeśli się chce osiągnąć  cho- 
ciażby tylko zbliżenie gospodarcze 
narodów, żeby tą drogą zrealizować 
ideał powszechnego pokoju. Jest bo- 
wiem rzeczą znamienną, że w czasach 
dzisiejszych wszelkie dążenia zaborcze 
polegają nie tyle na przygotowywaniu 
zbrojnych ataków, ile kryją się raczej 
obłudnie pod postacią współpracy po- 
kojowej i gospodarczej, by tą drogą 
uśpić czujność przeciwnika, osłabić je- 
go siłę odporną, od siebie uzależnić, 
może środkami pokojowemi ale nie 
mniej niebezpiecznemi od najstrasz- 
niejszych działań wojennych. Kto chce 
budować wielkie dzieło pokoju, ten 
musi utrwalić w psychice ludów ducha 
sprawiedliwości oraz prawdziwe  zro- 
zumienie tych wzniosłych haseł: „Wol- 
ność, Równość i Braterstwo". Wielka 
rewolucja francuska _ zastosowała te 
hasła do jednostek. Dziś należałoby je 
zastosować do całych narodów. Hasła 
te są pochodzenia francuskiego. War- 
to o tem pamiętać. Duch germański 
zrodził inną naukę, naukę o „narodzie 
panów i narodach opanowanych'. Te- 
orja ta ma po dziś dzień miljony zwo- 
lenników w Europie Centralnej. Być 
może, że część narodu niemieckiego 
zaczyna się skłaniać do  szczytnych 
haseł równości i braterstwa. Pozosta- 
ły one jednak po dziś dzień obce ol- 
rbzymiej większości społeczeństwa nie- 
mieckiego, jak również licznemu gro- 
nu jego przywódców politycznych. 
Wielkiem i zaszczytnem zadaniem 
Francji byłoby zyskiwanie wczoraj- 
szych przeciwników dla tych haseł. 
Ale celu tego nie osiągnie się przez 
branie pozorów za rzeczywistość i 

przez wypuszczenie atutów siły poli- 
tycznej ze swóich rąk. 

IDEĘ SPRAWIEDLIWOŚCI I RÓWNO 

ŚCI UGRUNTUJE SOJUSZ FRANCU- 

SKO- POLSKI. 

Hasła nawet najszczytniejsze nie 

będą miały wielkich szans realizacji: 

jeżeli będą ogłoszone przez słabych i 

bezbronnych. By je móc  urzeczywi- 

stnić, trzeba przedewszystkiem impo- 

nować siłą i zwartością organizacyjną. 

Tę siłę powinien przedstawiać między- 
narodowy sojusz francusko-polski, Si- 
łę stworzoną bynajmniej nie dla celów 
zaborczych, lecz. dla ugruntowania w 
stosunkach międzynarodowych  ilei 
sprawiedliwości i równości. Zacieśnie- 
nie tego sojuszu, pogłębienie wzajem- 
nego zaufania, popularyzacja tych my- 
śli wśród wszystkich narodów, wresz 
cie oddziaływanie w tym duchu na na- 

sze rządy. — ota jedno z najważniej- 

szych zadań naszych grup parlamentar 

nych. — Wasza wizyta w Polsce, Sza- 

nowni Panowie, przyczyni się do te- 

go w dużym stopniu. Jest ona dla nas 

jeszcze jednym dowodem więcej nie- 

tylko naszej przyjaźni, lecz również 

waszego zainteresowania się naszym 
krajem. Wy zaś Szanowni Panowie, 

będzie mogli zdać sobie sprawę: z po- 

stępów, jakie zrobił naród pracowity 

i patrjotyczny w okresie bardzo krót- 

kim i w warunkach, które nie zawsze 

były pomyślne. Znacie, Szanowni Pa- 

nowie, zbyt dobrze nasze uczucia 

względem was, bym się potrzebował 
nad tem rozwodzić. Istota rzeczy po- 

lega na tem byście nabrali przekona” 

nia, że my jesteśmy zdecydowani .i 

zdolni do pokonania wszelkich trud- 

ności, które nam mogą jeszcze stanąć 

w poprzek drogi i że w jaknajściślej- 

Szym związku naszych narodów widzi- 

my najpewniejszy sposób ich przezwy- 

ciężenia. 

p 
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Wojewady nosi na sobie markę „de- 

mokratyczności", a ziemianski Ford 

„anty-demokratyczności”.'Czy dlatego, 
że drugi płaci podatek, od którego 

pierwszy jest zwolniony? Zapytywa- 

łem nawet ofto pewnego starego bia- 

łoruskiego włościanina z pod Nowo- 

gródka.—Nie! nie umiał mi tego wy- 

tłómaczyć. Rzadko przemawiam „imie - 

niem ludu“, ale dziš sobie pozwolę 
oświadczyć, że napewno, ale to na- 
pewno cały lud ziemi  nowogródzkiej 
nie pojmuje po dziś dzień tego de- 
mokratyzmu i niedemokratyzmu dwuch 
samochodów. 

To też w drobnym szczególe pro 
tokularnym, w ułożeniu marszruty Pa* 
na Prezydenta z ominięciem noclegu 

na Zamku w  Nieświeżu nie widzę 
„demokratyczności*. Widzę tylko po- 
raz setny powtórzony objaw zeskoru- 
piałego, zamkniętego w sobie „Poli- 
zeistaatu“ nowogródzkiego, dla któ- 
rego istnieje tylko pan dyrektor, pan 
starosta, pan wojewoda, pan minister, 
a dla którego nie istnieje przedstawi- 
ciel miejscoweso społeczeństwa, nie- 

zależnie od tego, czy to jest Radzi- 
wiłł, czy nękanv hygjenicznemi  do- 

skonałościami mieszkaniec miasteczka. 
Mimo wszystko nie mogę się zgodzić 
na to pojęcie demokracji i demokra- 
tyczności, jakie się tam utarło. Jedzie 
taki pan Świetną maszyną, bryzga na 
przechodni co się zmieści, chłopów 
na widok jego auta zapędzają na dzie. 

dziniec i okazuje się, że jest demokratą, 
bo przed wyrazem Radziwiłł akcentuje 
praworządne „pan“. Czy istotnie to 
takie zaklęcie do Sezamu demokracji 
to wymawianie „pan Radziwiłł". Mój 
Boże! od renesansowej postaci Barba- 
ry Radziwiłłównej do barokowego Księ- 
cia Panie Kochanku, od tragicznego 
patosu kazań Skargi do „Pamiętników 
szlachcica litewskiego" Henryka Rze- 
wuskiego te wyrazy „książe Radziwiłł" 
wryły się w naszą tradycję, w naszą 
historję, w nasze narodowe pamiątki. 
Czy ten praworządny dziwoląg nie 
razi trochę ucha polskiego inteligenta 
choć trochę lubiącego naszą historję 
i literaturę? Czy z państwowych wy- 
dań Mickiewicza wyrzuci się zdania w 
rodzaju „ten zadrży, choćby to był 
sam Radziwiłł książe*? Myślę, że 
nie. Ten Śmieszny demokratyczno- 
praworządny snobizm, Czy tym ш- 
dziom z aut i z „panem Radziwiłłem'* 
nie wydaje się nigdy, że Są trochę 
śmieszni z tym swoim praworządnym 
wandalizmem? To wszystko dla pu- 
blicznošci. Dla użytku jednak p. t. 
władz zakomunikować muszę wielką 
tajemnicę. która może im się wyda 
dziwną i oburzającą, która jednak ' 
wynika ze „zjawiska“ nazywanego 
w mowie potocznej stanem prawnym. 
Oto tytuł książęcy Radziwiłłów po 
dziś dzień istnieje i każdego urzęd- 
nika tej Rzeczypospolitej obowiązuje. 
Każdy Radziwiłł może spokojnie ad- 
resowane do niego bez tytułu pismo 
odesłać, a potem w sądzie sprawę 
wygra. Tajemnicę tę posiadłem od 
jednego wybitnego prawnika wilef- 
skiego, dziś już zmarłego, którego , 
gdybym wymienił nazwisko to spra- 
włoym sensację, ze względu na skraj- 
nie lewicową aureolę, w której ten 
prawnik chodził. Państwo Polskie nie 
urodziło się w dniu 11 listopada, lecz 
jest prawnera przedłużeniem dawnego 
państwa polskiego. Prejudykaty więc 
dawnych sądów polskich o ile opie- 
rają się na identycznych stanach 
prawnych, obowiązują po dziś dzień, 
Nie trzeba zapominać, że kiedy Os- 
solińskiego Papież zrobił księciem. 
to jego powietnicy arcypolskiemi kie- 
rowani uczuciami przeforsowali kon- 
stytucję, znoszącą i zakazującą tytu- 
łów w Polsce. Konstytucja ta jednak 
jak wyjaśniła jurysprudencja polska 
nie mogła dotyczyć Radziwiłłów i in- 
nych rodzin, których tytuły miały 
charakter jakby zobowiązania między- 
narodowego, gdyż weszły w artykuły 
Unji Lubelskiej. Może się to więc ko- 
muś wydać bardzo dziwne, ale tak 
jednak jest, że dopóki artykuł 96 
naszej konstytucji „nie uznający” (ale 
nie znoszący, ani zakazujący) tytu- 
łów w Polsce nie zostanie tak : zmie- 
niony, że zostanie do niego dodany 
dodatek iż rozciąga się on także na 
tytuły uznane przez państwo w ak- 
cie Unji lubelskiej, to do tego czasu 
jak już powiedziałem tytuł książęcy 
Radziwiłłów obowiązuje każdego 
urzędnika polskiego. 

Tyle więc na marginesie małego 
protokularnego szczegółu. Nie zapie- 
ram się bynajmniej, że może jako 
przywiązanemu do naszej tradycji Li- 
twinowi to ominięcie Nieświeża spra- 
wiło przykrość. Był tam Stanisław 
August, był Piłsudski. Nie wiem oczy- 
wiście, jakie są sentymenta samego 
gospodatza na Nieświeżu. Osoba Or- 
dynata na Nieświeżu znana jest z te- 
go, że sam siebie usuwa zawsze w 
cień. Trudno jest jednak o rzetel- 
niejszego obywatela kraju i prawdziw- 
szego patrjotę. 7е swoim bardzo 
złym stanem zdrowia odbył kampanję 
frontową z 10 pułkiem ułanów litew- 
skich. Każda inicjatywa społeczna na 
terenie  Nowogródzkim znajduje u 
niego pieniężne poparce. Że czasami 
nie daje sobie narzucać celu społecz- 
nego, to już jego prawo obywatela 
Rzeczypospolitej. W każdym razie 
Oczywiście Pan Prezydent będzie szu- 
kał kontaktu ze społeczeństwem. | tu- 
taj przypomina mi się znowu jeden 
szczegół. Kiedyś podano mi do od- 
czytania list prywatny, napisany przez 
kogoś z urzędu wojewódzkiego No- 
wogródzkiego, gdzie ten ktoś zupeł- 
nie: prywatnie charakteryzował pod 
względem przynależności politycznej 
wszystkich ziemian. | zabawne, jeśli 
był tam wymieniony ktoś, kto był 
zwolennikiem t. zw. Orjentacji Nie- 
Świeskiej, przyjacielem „Słowa” i t. 
d, to był charakteryrowany jako 
„Obóz Wielkiej Polski". I naodwrót 
przy oboźaych Wielkiej Polski stała cha 
rakterystyka: „Org. Zach. Pr. Państw. 
Tak się jakoś dziwnie złożyło. | zno- 
wuž tu była taka sama dla mnie ta- 
jemnica, jak z temi dwoma samo- 
chodami demokratycznym wojewody 
i  antydemokratycznym ziemianina. 
Może ktoś z kancelarji cywilnej Pre- 
zydenta, podróżując po Nowogródz- 
kiem, potrafi obie te tajemnice sobie 

wyjaśnić. Cat.
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Kopalnia złofa w greckiej Tracji 
JAR W GAJCE. BURZLIWE PRZYGO-DY SZCZĘŚLIWEGO ODKRYWCY 

WŁADYSŁAWA KASOWINSKIEGO. 

    

Niedaleka miasta Aret Gisar w nół 
nocnej Tracji wpobliżu granicy jugo- 
słowiańskiej, oddział Banku Angielskie 
go w Atenach rozpoczął w tych dniach 
wydobywanie złota z nowoodkrytej ko 
palni. Anglicy kupili ją od Władysława 
Kasowińskiego odkrywcy złotodajnych 
czeluści podziemnych, pochodzącego 
ze "Starego Beczeje w Baczce (Jugo- 
sławja). Stosownie do oszacowania 
dokonanego przez ekspertów wartość 
odkrytej żyły złota przekracza sześć i 
pół miljardów zł. 

Władysław Kasowiński, odkrywca 
kopalni jest w całem tego słowa znacze 
niu bohaterem sensacyjnej powieści. 
Trawiąca wciąż jego jestestwo gorącz 
ka odkrycia złota i zdobycia olbrży- 
miego majątku, stała się przyczyną wie 
lu niepowodzeń życiowych Kasowiń- 
skiego i naraziła go niejednokrotnie na 
ogromne niebezpieczeństwa. Pierwszy 
raz przybył do Tracji, jako młody au- 
strjacki oticer, w celu studjów tereno- 
wych. Nie były one rzeczą przyjemną, 
ani łatwą w kraju rzadko zaludnionym 
i nawpół dzikim. Kasowiński nie zraża 
ny ciężkiemi okolicznościami postawił 
sobie prowizoryczny domek, w którym 
znajdowało się jego laboratorjum i wę- 
drował wszerz i wzdłuż pa całem kraju. 
Wkońcu udało mu się odkryć upragnio 
ny skarb. Odkrycie to otoczył jednak 
głęboką tajemnicą i nikomu nie obja 
wił miejsca istnienia olbrzymich skar- 
bów. Zachowanie jego wzbudziło jed- 
nak podejrzenie i tureccy 'ajenci zaczęli 
deptać mu po piętach a w końcu udało 
im się wyśledzić, że Kasowiński jest 
odkrywcą kopalni złota. O podejrza- 
nym cudzoziemcu zawiadomiono na- 
tychmiast Stambuł. Sprawą zaintere- 
sował się osobiście sułtan Abdul Hamid 
i wydał rozkaz natychmiastowego uję 
cia Kasowińskiego. Woli sułtana stało 
się zadość. Zażądano od niego aby wy 
dał plany odkrytej kopalni, na ca Kaso- 
wiński zgodził się, lecz pod warunkiem 
że wyda je osobiście sułtanowi. Pod- 
czas osobistej audjencji  Kasawiński 
wydał plany Abdul Hamidowi, na sku 
tek czego został zwolniony i mógł wró 

-cić do Austrii. Dopiero później przeko- 
‘ па się prawowity syn Altacha, že Kaso 
wiński wypłatał mu figla. Prawdziwy 
plan odkrytej kopalni pozostał w rę- 
kach młodego jugosłowianina. Abdul 
Hamid zwrócił się rozgoryczony do 
władz austrjackich żądając satysiakcji 
i przykładnego ukarania „oszusta”, a 
tymczasem nad złotonośną kopalnią 
dzierżył swą wszechwładną opiekuń- 
czą dłoń sam pan cesarz  austrjacki 
Franciszek Józet I. 

Podczas burzy wojennej, uległszy 
zranieniu, żył Kasowiński w swem mia 

steczku rodzinnem. Skora tylko wrza- 

wa wojenna ucichła, udał się Kasowiń- 
ski w drogę do Tracji, aby pracować 
nadal w obranym kierunku i zdążyć 
do upragnionego celu. Rozczarowanie 
jego i rozpacz byty ogromne — kopal 
mi nie odnalazł. Miasto, które dawniej 
znajdowało się w sąsiedztwie odkryte 

go terenu spaliło się doszczętnie, rze- 

ka która niegdyś opodal płynęła zmie- 

niła koryto. Kasowiński jednak nie za- 

łamał się, nie uląkł się niepowodzeń 
i szukał dalej. W roku 1919 zawarł u- 

mowę z rządem Venizelosa a nawet u- 

dało mu się uzyskać odpowiednią sub- 

wencję na prowadzenie badań. Gorzej 

mu się powodziło za rządów Gunarisa. 

Oskarżony o szarlatanerję został wyda- 

lony z granic Grecji, i dapiero z chwilą 

ponownego objęcia władzy przez Ve- 

nizelosa udało mu się oczywiście po- 

wrócić i dopiąć upragnionego celu. 

  

  

Więcej szczegółowe badania wykaza- 
ły, że odkryto skarb olbrzymi. 

Jo AAS Tiatadai 

Filja Banku Angielskiego  rozpo- 
częła już prace i wydobywanie odbywa 
się regularnie. Dotychczas uzyskano 
złota wartości ćwierć miljona koron 
czeskich, a według relacji ekspertów 
ogólne wydobycie złota do końca roku 
będzie się równało wartości około 2 i 
pół miljarda. Władze banku angielskie- 
go zawarły z rządem greckim specjal- 
ną umowę eksploatacyjną. 

W wywiadzie z dziennikarzami po 
wiedział Kasowiński, że nie uważa swe 
go dzieła za ukończone. Znałazł on 0- 
prócz tego jeszcze kilka złotodajnych 
żył, z których jedna znajduje się na 
obszarze państwa jugosłowiańskiego. 
Przestudjował on doskonałe jeszcze za 
panowania tureckiego rządu, teren w 
okolicy Bitolje, widząc jednak, że ek- 
sploatacja tego terenu nąpotykałaby na 
nieprzezwyciężone trudności przeniósł 
się na tereny Aret Ghisaru, gdzie doko- 
nał odkrycia obecnie eksploatowanej 
kopalni. 

  

TAKY jest idealnym środkiem 

mówi piękna artystka ekranu 
VIVIAN GIBSON: 

„Ponieważ TAKY usuwa najprost- 
szym sposobem włoski i 
i czyni skórę białą i gładką”. 

Każda pani winna zawsze pamię- 
tać o powyzszych: słowach, ponieważ 
nigdy nie zostanie uznaną za elegan- 
cką, gdy jej ciało zeszpecone będzie 
na ramionach, nogach i na szyi wło- 
skami i puszkiem. Dawniej usuwanie 
zbytecznych włosów sprawiało paniom 
wiele kłopotu: używanie brzytwy jest 
nieodpowiednie, gdyż ona drażni skó- 
rę, następstwem czego jest, że two- 
rzą się pryszcze, włosy zaś po gole- 
niu odrastają intensywniej. Inne 
środki do usuwania włosów są nie- 
wygodne w użyciu i wydają wsirętną 
woń. TAKY 1929 jest tym idealnym 
srodkiem, który czyni zadość wszel- 
kim wymaganiom. TAKY jest miękkim 
kremem, gotowym do użycią bezpo- 
średnio po wyciśnięciu go z tuby; 
który w przeciągu 5 minut usuwa 
wszystkie zbyteczne włosy i puszek. 
TAKY 1929 odznacza się przyjemnym 
zapachem i może być używany aż do 
zupełnego wyczerpania tuby; dzięki 
temu też jest oszczędny w użyciu. 
TAKY 1929 jest wynikiem długoletnich 
studjów i przewyższa w swej dosko* 
nałości wszystkie dotychczas znane 
środki tego rodzaju. 

Krem TAKY jest do nabycia we 
wszystkich aptekach, drogerjach, per- 
fumerjach i t. p. sklepach w cenie 
5 zł. zą tubę. Do każdej oryginalnej 
tuby kremu jest dołączony bon gwa- 
rancyjoy. 

Generalne Przedstawicielstwo na 
w. m. Gdańsk i Polskę: 

A. Bornstein 8 Co., 
. Bóttchergasse 23]27. 

Zalety kremu TAKY 1929: 
Odznacza się przyjemnym zapachem. 
Działą skutecznie. Może być używa* 
ny až do zupełnego wyczerpania tu- 
by. jest pod gwarancją bezpieczny 
dla skóry. 

puszek 

Gdańsk, 

  

  

  Pi 
E| we JÓZEIA Zadadzkie80 w nius 
«5Э ZAMKOWA 22 (naprzec. kośc. Św. Jana) TEL, 6 60. 
== poleca 

=| pod iki szkol kd =| podręczniki szkolne 
itę= ; NOWE i UŽYWANE 

| Įzwracając uwagę Sz. Klijenteli NA DOGODNOŠCI 
° z nabyciem tychže w ksiegarni: 

EJ 1) oszczędność na czasie dzięki szybkiej obsłudze i możności 
zaopatrzenia się we wszystkie podręczniki w jednem miejscu; 

: EZ|2) zamiana podr. užywanych na nowe przy uwzględnieniu 
3 do 50 proc. wartości katalogowej; A 
2 3) dostawa do domu w przeciągu 12 godz. na zlecenie te- 

1 = lefoniczne lub piśmienne podręczników dla poszczeg. klas 
= wszystkich szkół za pobraniem należności, z prawem za: 

[Rej miany w ciągu dni 3-ch.     WYKAZY podr. 

  

do poszczeg. 
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szkół — GRATIS. 

Pożegnalne wystepy Teatru Polskiego 
„Miłość bez grosza” 

Pożegnalne występy Teatru Pol: 
skiego! Bagatela! Mała rzecz— „Lutni“ 
znaczy się! Niech utalentowana artyst: 
ka p. Balcerkiewiczówna nam tego za 
złe nie bierze, ałe dla Wilna to coś 
więcej niż tylko pożegnanie jej goš- 

cinnych występów. Bywało żegnaliś- 
my słowem _ „dowidzenia" różnych 
artystów z Bożej i nie z Bożej łaski, 
by ich znów na Starych deskach 

„Lutni* przywitać. Bywali tacy akto- 

rowie co już nie wracali, bywały takie 

sztuki—grane  bezpowrotaie, bywali 

tacy reżyserowie, takie sytuacje, takie 

repertuary, które się już więcej nie 

powtarzały, ale żeby sam teatr... Nie, 

Teatr Polski jak stał tak stał, murem 

zawsze, choć raz poraz w posadach 

się wstrząsał, chwiał, cierpiał, uginał 

  

St. Kiedrzyńskiego 

pod ciężarem przeróżnych  okolicz- 
ności, ale grał. Tak, na palcach by 
można zliczyć takie wypadki kiedy 
„Lutnia* zawodziła. — Siadał sobie 
człowiek w dryndę i rzucał dorożka- 
rzowi: „Do Lutni“! W najciemniejszą 
noc i to jeszcze z zawiązanemi Ocza- 
mi, trafiłby tam każdy i z Nowego 
Świata i Śnipiszek, Popław czy Po- 
narskiej jak w dym, jak'w dym pano- 
wie! A dziś?... Pożegnalne występy! 
Wierzyć się nie chce i niktby tego na 
serjo nie brał gdyby w aliszach tego 
i w gazetach nie stojało. 1 nie od 
dziś. Pisze się o tem od dłuższego 
czasu i wszyscy o tem wiedzą. 

Takie to dziwne koleje nawiedziły 
nasz stary teatr w „Lutni“, Składa 
manatki i do kuierków rekwizyty; 

вн ло 

Sesja Rady Ligi Narodów w Genewie 
Sprawa współpracy intelektualnej 

GENEWA. 31.8, Pat. Rada Ligi Narodów rozpatrvwala 
szem posiedzeniu sprawozdanie delegata irancuskiego Massigli w sprawie 
współpracy intelektualnej. W dyskusji zabierali między innemi głos: Dal- 
ton— Sekretarz stanu w angielskiem ministerstwie spraw zagranicznych i 
minister Sokal. Rada Ligi Narodów przystąpiła niezwłocznie do rozpatry- 
wania różnych zagadnień gospodarczych, między innemi w kwestji produk- 
cji cukrowej. 

Referat polski ekonomizacji złota 
emisyjnych 

GENEWA. 31.8. Pat. Komitet finansowy Ligi Narodów przystąpił 
między innemi do rozpatrzenia referatu podkomitetu do spraw złota, wy- 
łoniónego przez siebie na czerwcowej sesji. Podkomitet zakończył swe 
kilkudniowe obrady, na których ustalona została metoda dalszych prac 
oraz ustalony podział na dwie sekcje. Pierwsza sekcja zajmie się analizą 
stanu faktycznego, sekcja druga - sformułowaniem wniosków. Podkomitet 
przydzielił każdemu ze swoich członków opracowanie poszczególnych za- 
gadnień dotyczących kwestji złota. F. Młynarskiemu przypadł w udziale 
reerat o ekonomizacji złota i o współpracy banków emisyjnych. Podko- 
mitet dla sprawy złota zbierze się następnie dopiero w czerwcu 1930 ro- 
ku, a to dlatego, by dać możność rei rentom uwzględnienia nowego czyn- 
nika w życiu finaasowem Świata, jakim będzie niezawodnie mjędzynarodo - 
wy bank rozrachunkowy przewidziany w planie Younga. 

na  dzisiej- 

i współpracy banków 

iCzego oczekuje Anglja od 10 Zgromadzenia Ligi 
„, GENEWA. 31 8, Pat, Henderson, który dziś rano przybył do Genewy, przyjął 

dziś po poł. przedstawicieli prasy międzynarodowej i udzielił jej doniosłych wyjaśnień 
o zamiarach polityki angielskiej w związku z 10 tem Zgromadzeniem Ligi. Zdaniem 
Hendersona, wyniki konferencji haskiej stanowią początek nowej ery w życiu między* 
ńarodowem. Wielka wojna skończy się depiero z chwilą wycofania wojsk z terenów 
państwa niemieckiego. Minister klenderson oświądczył, że oczekuje bardzo wiele od 
10 Zgromadzenia Ligi i podkreślił przy tej okazji, że rząd Wielkiej Brytanji zamierza 
wykorzystać wszystkie możliwości czynnej pracy, jakie daje Zgromadzenie Ligi. 

Mac Donald o konferencji haskiej 
LONDYN, 31. 8. PAT. W czasie swej podróży do Paryża Mac -Do- 

nald w wywiadzie ze specjalnym korespondentem Biura Reutera powie- 
dział w sprawie konferencji haskiej co następuje: 

Jakiekolwiek były uczucia, które ożywiały uczestników konfkrencji, to 
przecież w końcu rokowania dały wyniki, które przyniosą pożytek Euro- 
pie i okażą znaczną pomoc Lidze Narodów. 

Wszelkie dyskusje i układy, mające być 
opierać się na taktyce otwartej gry. 

Taką to walkę podjął w Hadze Snowden. Pocieszam się, iż na przy- 
szłość do walki takiej ne trzeba będzie się uciekać. 

podstawą pokoju, winny 

Projekt protokółu komisji finansowej 
-——— 

HAGA, 31. 8. PAT. Komisja finansowa ustaliła w zasadzie projekt 
protokułu, który będzie obejmować osiągnięte już porozumienie. Sprawo- 
zdanie przedstawione będzie na drisiejszem plenarnem posiedzeniu. Odtąd 
komitety organizacyjne, przewidziane w planie Younga, będą mogły być 
powołane do życia i rozpocząć swoją działalność. 

Komisja postanowiła utworzyć podkoinisję dla spraw „długu wyzwo- 
lenia* i odszkodowań dla państw wschodniej Europy. Pozatem przyjęto 
tekst aneksów. Jugosławja otrzymać ma raty bezwarunkowe w wysokości 
6 miljonów. Portugalja zaś w kwocie 2 milionów. 

  

© Polestynie sytuacja skomplikowana 
Zarówno Żydzi jak i Arabi niezadowoleni z 

Anglików 
Nacjonaliści egipscy i muzułmanie hinduscy protestują 
przeciwko pomocy udzielanej żydom przez rząd brytyjski 

KAIR, 31—8 Pat. Nacjonalistyczna partja egipska postano- 
wiła na zebraniu wczorajszem wysłać do komisji mandatowej 
Ligi Narodów telegram, protestujący przeciwko wydarzeniom w 
Palestynie. Muzułmanie hinduscy, zamieszkali w Egipcie, rów- 
nież postanowili wysłać telegram do Ligi Narodów i wysokiego 
komisarza Palestyny z protestem przeciwko stronniczemu 2а- 
chowaniu się władz, które—zdaniem autorów telegramu, udzie- 
„aią pomocy żydom. 

Walka żołnierzy angielskich z arabami 
WIEDEŃ, 31 8. Pat. W|g wiadomości z Jerozolimy, policja tamtejsza poczyniła 

poszukiwania za bronią we wszystkich miejscowościach okolicznych. Obok miejsco= 
wości Liftach przyszło między żołnierzami angielskimi a arabami do walki, w przebie- 
gu której zabito 5 arabów. Wczoraj w mieście Safet, stolica Galilei, arabowie pod 
palili tereny naftowe Anglo-Shell- Company. Dotychczas znaleziono 10 żydów 
zabitych i około 60 zranionych. 

zzz ‚ 

WIEDEŃ, 31 8. PAT. Pat. United Press donosi z Jerozolimy, że wczoraj wpad- 
ły oddziały arabskie do dwuch wsi położonych w pobliżu miasta. Wojska angielskie 
rozpoczęły walkę z temi oddziałami, w przebiegu której zabito 12 arabów. Wiadomo- 
ści z granic Transjordanji brzmią niepokojąco. W Damaszku i Bejrucie przyszło do 
starć między policją a arąbami. Kilka większych oddziałów arabskich przekroczyło gra 
nicę palestyńską od strony Syrji. 

Dążenia do jednolitego państwa arabskiego 

WIEDEŃ, 31—8. Pat. Dzienniki donoszą z Beyrouth, że nie- 
pokoje w Palestynie doprowadziły do zespolenia się nacjona- 
listycznych kó! w sprawie stworzenia jednolitego państwa arab- 
skiego pod panowaniem Ibn-Sauda. 

Organizacja żydowska Trumpeldor, gotowa wysłać 3000 
ochotników do Palestyny 

RYGA, 31—8. Pat. Mający swoją siedzibę w Rydze centralny komi- 
tet światowej organizacji żydowskiej Trumpeldor wystosowa; do brytyj- 
skiego ministerstwa kolonii telegram, zawiadamiający, iż organizacja może 

wystawić trzy tysiące ochotników do Palestyny ze Stanów Zjednoczonych, 
Polski Litwy, Łotwy, Niemiec, Belgji, Francji, Rumunji, Czechosłowacji, 
Austrji, Węgier i Chin. 

a toż dla codziennych wieczornych wierzył nikt aby „Lutnia“ naprawdę 

| i i 

  

do wszystsich szkół 

p odrgczniki polela w wielkim wyborze 

Asięgarnia A. Riewiicza 
Wilno, ul. Wielka 68. 

Również kupuje, sprzedaje i zemienia książki szkolne używane po 
cenach umiarkowanych. Oraz bogato zaopatrzony dział 

Materjałów piśmiennych i artykułów szkolnych 
Zamówienia na prowincję załatwia odwrotną pocztą 

š
i
 . 

asa 

Restauracja „NISZKOWSKI* 
pod nowym zarządem 

Nowa rewja arfystyczna i Dancing Towarzyski 
Rendez-vous smietanki Wileńskiej. Spiew — Humor. Smiech, Satyra — 
lronja. Tance. Od 1-g0 wrzešnia b. r. wielki przebojowy program 

Klorans. Sardaszewska,  Danówna i inne nowe siły artystyczne, 
jak również 4 fortancerki. —0 

KUCHNIA WYBOROWA. 
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KSIĄŽKI $ZKOLNE 
dla wszystkich szkół według spisów Ministerstwa W. R i O. P. 

poleca księgarnia 

Gebethnera i Wolffa i Ski 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 7 
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m 4 oddz, Polska SzkołaPoczątkowa @ : ‚ 
m ® s | U ALASA (9-ej LOTERII PAŃSTWOWEJ 
s Haliny SIEWICZOWEJ 5 : 
E ij Uniwersytecka 1. ю Co drugi los wygrywa 

E Przyjmuje zapisy dzieci od lat7d012 4 GŁÓWNA WYGRANA 
E codziennie od godz, 10 do 5 po poł. B 

Wwwywywwwwwwww| 750.000 z. 
Bpe>Pe>ePER-PEPZJ EEB CS cena 1|4 losu 50 zł. 

owskie czap. „Ha 

Uczni gimn  Jezuit. i sz „ całego losu 200 zł. KAS akiai 4 Szk. Państw Biągnienie 7 września 
Pozostała niewielka ilość losów 

u kolektora 

K. Gorzuelowskiego 
WILNO, Zamkowa 9. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą 
Konto PKO. Nr. 80.365. 

od Zł. 3- 

KĄPELUSZE 

E. MIESZKOWSAI 
MICKIEWICZA 22. 

jLDr. Med. b. bukowski Ti, 
(choroby dzieci) 

JL POWRÓCIŁ B Zawalna 2, telef, 592, 
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Przedstawicieli 
odpowiedzialnych na poszegól- 

ne rejony na samochody 

AAILCAR 
poszukuje Jen. Repr. T-wo 

„BALTIE - LEVANT * 

  

PODRĘCINIKI 
i SZKOLNE i MATERJAŁY piśmienne 
a poleca nowootworzona księgarnia 

J. Tirasieoicza Spółka Akcyjna 
Wilno, ul. Bazyljańska Nr 1, 

Warszawa, ul. Królewska Nr. 6. 8 pay Opa a A уу 

Eine i T | 
  

ale nie ma pieniędzy, natomiast ma ibrze, t. zn. nie tak jak z dziewięcio 
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k   
bywalców teatralnych w Wilnie do- 
piero ubytek wielki! Zabraknie „Lu- 
tni" to jakby pewnego poranku dzwon- 
nicy na Placu Katedralnym nie stało, 
czy zgoła, jak dla nich, Góry Zam- 
kowej. Stało się i stała się jednocze- 
Śnie wielka krzywda, wielka  niespra- 
wiedliwość długoletniemu dyrektorowi 
p. Franciszkowi Rychłowskiemu. Wil- 
no murem stało za nim z całą soli- 
darnością, tak zazwyczaj rozbieżnej 
opinji, ale koncesja cofnięta przez 
p. wojewodę, zwrócona nie została 
i ostatale swe tchnienia wygrywa dziś 
na scenie ten zespół. 

O dalszych losach tak zasłużo- 
nych dłą Wilaa artystów, jak p. Ele- 
onory Frenklówny, Karola Wyrwicza, 
Purzyckiego jużeśmy się coś niecoś 
dowiedzieli. Co będzie z innemi na- 
razie nie wiadomo; kto żyw szuka 
sobie jakiegoś artystycznego przytu!- 
ku nagwałt. w terminie mocno już 
spóźnionym, tak bowiem długo nie 

istnieć przestała. 
Co tam będzie teraz? Kinemato- 

graf był tam kiedyś „Bronisława”, 
starzy go ludzie pamiętają, A może 
inna jaka 1т эгеха? Przyszłość gotuje 
nam zawsze niespodzianki, а zrzą- 
dzenia losu i wyroki są tem bardziej 
niezbadane jeśli kieruje niemi nie 
Opatrzność, a decyzje urzędników 
wojewódzkich... 

Wśród takich smutnych refleksji 
sztuka Kiedrzyńskiego „Miłość bez 
grosza”, nie bawi nas tak i nie zaj- 
muje jak być powinno. Trochę tam 
wprawdzie jest przynudnych sytuacji 
i wcale rozciągniętych scen, ale nao- 
gół sztuka w Sam raz na „babie la- 
to", przytem nowa, w Wilnie nie wi- 
dziana, no i występowicz też nie mało 
zachęca. 

Rrecz się dzieje w Warszawie, w 
najbardziej współczesnej Warszawie, 
wśród powikłań miłosno-małżeńsko- 
kinowo-wekslowych. Ktoś ma żonę, 

to pełną garścią, popsutą opinię. 
Wpada w nielada opresję, chce rato- 
wać siebie i swoje szczęście małżeń- 
skie, tymczasem żona, choć  wcale 
młoda i piękna... jak Balcerkiewiczów- 
na, kocha bardziej kamienice i pełne 
portfele przyjaciół męża, niż swego 
prawowitego Freda. Wokół tegoż Fre- 
da słowo „oszust*  brzęczy jak 
uprzykszona osa. Jednocześnie patrzyć 
musi otwartemi oczami jak piękna 
jego Witaminka, jego żona, omalże go 
zdradza. Omal, bo na scenie się 
to nie dzieje i zdaje się nic takiego 
„powažnego“ do samego końca, tej w 
gruncie pogodnej, sztuki nie zaszło. 
Pogodnej i pożądnej, gdyż jedno je- 
dyne zdejmowanie sukni i tylko sukni 

przyczepione jest do pierwszego aktu 
jak drezyna do pociągu i z tego po- 
wodu od prawdziwie niemal dobrej 
woli reżysera zależy. Wdzięczni być 
tylko możemy, że tego nie skreślił, 

Wszystko się kończy bardzo do- 

letnią pracą dyrektora Rychłowskie- 
go w Wilaie, — żona zostaje przy )' 
mężu. 

Po za Świetną naszą Występowi- 
czówną vel Balcerkiewiczówną, pierw- 
sze bezsprzecznie skrzypce dzierżył 
niezrównany p. Purzycki, cała kreacja, 
obmyślona w szczegółach, Świetna, 
komiczna, w pełni zasłużyła na te 
huczne oklaski, któremi publiczność 
darzyła go z całego serca pod- — 
czas przedstawienia. P. Wyrwicz był 
dobry w każdym cślu i wytrzymany 
do końca. Jak zawsze lekko, pewnie 
i naturalnie ujął swą rolę p. Mali- 
nowski, a p. Rychłowska?.. Brawo! 
Zawsze ta sama i zawsze doskonała! 
Kochany zespół! Dziś rozstawać się | 
z nim nam wypada. A niechże to + 
dunder Świśnie te „wyższe względy” 
ite kalkulacje magistracko:urzędni- 
cze, które nam naszą „Lutnię“ za- 
mykają. Ali. 
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й Н Drabiny przystawione do domów niczem d : 

Echa A EE 28 Ry lifewskiej nie sa saw E pie dalei iak wczo- Be OGŁOSZENIE. GIEŁDA WARSZAWSKA 

raj widzieliśmy na ul. Dominikańskiej, jak ref wad CA „Se 3 

. yngin any czterech robotnikow J ri а 1 : tz "a bale, svn Toriasza i Hełeny а i 

ег robotników przystawiało ogromną 16 urodz 1:1 czerwca 1923 rok Švei Lies 31 sierpnia 1929 r. 

___ Dnia 26 8 b. r. w godzinach porannych w rejonie m. Łyngmiany; niezna- S e zupelnie uwagi na $ Ni patrzeie na tos nawiatyn Roya: zrakowskieso zamie Dewizy i waluty: 

пу osobnik oddał z ukrycia strzał z rewolweru do przechodzącego wzdłuż granicy “Nie laku? ‚ ®% 17 mamy jeszcze lato!...g szaty w Turcu, pow. Niešwiež, wojewėdzt- 

atrolu KOP., raniąc jednego żołnierza w nogę. Sprawca, pomimo oddaria za nim аЕ A A M wa Nowogródek, wniósł prośbę o zezwo- Tranz. Sprz. Kupno 

trzałów, korzystając z dogodnego dla siebie terenu, zbiegł na Litwę. Zajście to jest SET Nie х i +; _Ś lenie na zmianę nazwiska rodowego na Dolary 8885 8905  8,86,5 

AS ak ABE e aim EKO h aby policja  przypilnowala 4 i zi ZA wzgl. Przygocki, Fiałkowski, Belgia 124,00 1231, 123,68 

liniejsza jest jednocześnie sprostowaniem nieścisłych informacyj : lan O ŻA SKG aa 4 że niebawem nadejdzi lalinowski. ; Raj а 

podanych w prasie wileńskiej w dniu 31 8. br. o rzekomym napadzie litewskiej bandy tod 17 SRO BANIE щ ЁЩЁГЁШ‘‚З“ *' zim ma pora EE + Urząd wojewódzki w Nowogródku poda- A 287,40. 238,00, 236,80 

dywersyjnei a zołnierzy KOP-u. de „(czego W wielu yada IE re + aa WWE Ф je powyższą prośbę do powszechnej wiado- Budapeszt 155,60 155,90 — 155,20 

ARE Wio WRÓC ŚSA Prasy + t h » ® $ mošci Z nadmienieniem, že w. myši art. 4usto: HOlandja 357,35 358,25 356,45 

Wypadek na manewrach lifewskich Nieraz już podnosiliśmy sprawę odpowied- { 0 re pamiętajcie $ wy z dnia 4. 10. 1919 r. Dz. U. Nr. 88-478 Londyn 43,22,  43,33,5 43,12 

| 
niego informowania prasy przez  Odnośne a 2 wolno przeciw iei uwzględnieniu wnieść do. Nowy-York 8,90 8,92 888 

|| Onegdaj w dzień podczas manewrów litewskich w rejonie Oran litew- urzędy państwowe. Przy każdej okazji wy- © że oszczędne gospodynie i matki f. urzędu wejewodzkiego w Nowogródku w cią Oslo 237,52 238,12 236.92 
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dziela) o godz. 6 p. p. 
tropolita dokona ur 
dzwonu w kościele po-Bern 

  

   

  

       

    

   

      

      

    

    

— (0) Posiedzenie konwentu senjorów 

Rady miejskiej. W poniedziałek dnia 2 

września, odbędzie się w, Magi e po- 

siedzenie konwentu senjorów Ra 2 O 

w sprawie udziału m. Wilna w X zjeździe 

przedstawicieli miast polskich, który I й 

być się w Poznaniu dnia 15 i 16 września. 

— (0) Konkurs na stanowisko kierow- 

nika wydziału opieki społecznej Magistratu. 

Jak się dowiadujemy, Magistrat postanowił 

ogłosić konkurs na wa ce stanowisko 

kierownika wydziału opieki społecznej Ma- 

| gistratu. 

|, — (0) Przetarg na asfaltówa- 
= ulic miejskich. W dniu wczo- 

rajszym odbył się w Magistracie prze- 

targ na asfaltowanie ulic miejskich. 
Do przetargu stawiło się” kilka firm. 

rozpatrzeniu złożonych ofert przez 

sekcję techniczną, odpowiedni wnio- 

Sek będzie przedłożony  Magistratowi 

/ do zatwierdzenia na w torkowem jego 
" posiedzeniu. 

— (a) Wykopanie kości ludz- 
kich. Wczoraj na zaułku Literackim 

podczas kopania rowu kanalizacyjne- 

go natrafiono na znaczną ilość szkie- 
letów ludzkich. Ilość kości Świadczy, 
že w miejscu tym był niegdyś cmen: 

tarz, : 
SAMORZADOWA. | 

— (0) Posiedzenie wydzialu powiato- 

wego sejmiku wileńsko-trockiego. We czwar 

tek, dnia 5 września, odbędzie się posiedze- 

nie wydziału powiatowego sejmiku wileń- 

Sko-trockiego. Na porządku dziennym m. in. 

sprawy drogowe, 2) sprawy rolne, w tem 

plan pracy nad podniesieniem rolnictwa w 
powiecie, 2) sprawa fermy Bukiszki. : 

— (o) Zjazd pisarzy i wójtów gmin- 

nych. We wtorek, dnia 3 września, w lokalu 
wydziału. powiatowego, odbę: 5 
wójtów i pisarzy gminnych pów. 
trockiego, zwołany dla omówienia 
bieżących. 
| — (0) Brukowanie ulic w miasteczkach. 

i wsiach pow. wileńsko-trockiego. Zawdzię 

czając inicjatywie starosty pow. wileńsko- 
trockiego p. Radwańskiego, praca nad bru- 
kowaniem ulic wsi i miasteczek powiatu jest 

"w pełnym toku. W gm. Turgielskiej z mają- 

«ych być wybrukowanemi 18 osiedli, wy- 

brukowano dotychczas połowę, w gm. 

| Szumskiej z 10 osiedli wybrukowano 4, w 
gm. Solecznickiej 8. W tem samem tempie 

n 
posuwają się prace i w pozostałych gmi- 

ach. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

gz (0) Sprawa opiekunów społecznych. 
Jak się dowiadujemy, lista kandydatów na 
stanowiska opiekunów społecznych zostanie 
Przedstawiona do zatwierdzenia Magistrato- 
Wi przez wydział opieki społecznej w pierw- 
Szych dniach września. 

ь SZKOLNA. 

— W sprawie legitymacyj «а uczni 
Szkół powszechnych. Na wniosek Min. W.R. 
i O.P. wydane zostało przez Min. komuni. 

| kacji zarządzenie zwalniające uczni szkół 
_ powszechnych od obowiązku okazywania 

_ matrykuł szkolnych przy przejazdach ulgo- 
„ wych. Wywołane to zostało trudnościami w 

zaprowadzeniu matrykuł w szkołach pow- 
szechnych. 

‚ — — Egzaminy dła kandydatów na nat- 
<zycieli szkół Šio, Eini у @а kan- 

dydatów na nauczycieli szkół Średnich w 
_ okresie jesiennym odbywać się będą od 18— 
31 października. Zgłoszenia pisemne należ 
składać do 28 września. Lokal komisji egza- 
minacyjnej mieści się: Uniwersytet Il p. 
Um Ze szkoły organistów im. |. Montwił- 

a. W roku bieżącym w zawodowej szkole 
> Now J. Montwilła nastąpi otwarcie 

rugiego kursu, na którym będą wykładane 
następujące przedmioty: 1) religja, 2) gra 
Organowa (bez pedału), 3) harmonia. 4) 

| Solfegio, 5) obrzędy, 6) wyszukiwanie śpie- 
| wów pod rubryceli, 7) tonacje kościelne, 8) 

| lęezyk polski, 9) rachunkowość. 
' Na pierwszym kursie obowiązywać bę- 

dą następujące przedmioty: 1) religja, 2) 
Era fortepianowa, 3) zasady muzyki, 4) sol- 
egio, 5) rubryceli, 6) język łaciński, 7) po- 

sk śpiewu gregorjańskiego, 8) jezyk pol- 
KI, 

  
     

   
   
    

   
   
    

    

  

    

     
    

   

  

   

  

    

Zajęcia w szkole rozpoczną Się w dn. 

X września. SK 

„,. Zapisy nowych kandydatów przyjmuje 

У _'-ь“іе_гошпі\‹ szkoły prof. szk. Kalinowski co- 

dziennie od godz. 2—4 (Oranżeryjny 3—1) 

Opieka męska i korepetyc 
Zapisy przyjmują się codzier 
od g. 10 — 12. Mickiewicza 19 m. 2. 

— Święta muzułmańskie wolne od 

  

. zajęć szkolnych. W okresie roku szkol- 
i nego 1929.   30 młodzież wyznania mu- 
zułmańskiego zwolniona będzie od za- 

jęć szkolnych w następujących dniach 

świątecznych tego wyznania: Ramazan 

—-Bajram 2, 3 i 4 marca, Kurban — 

Bajram 9, 10, 11 i 12 maja, I-szy Mu- 

charama — 29, Dzień Aszura — 7 

czerwca. 
` RÓŻNE 

— Z lzby przemysłowo-handiowej w 

Wilnie. Jeden z polskich konsulatów zagra- 
nieą organizuje w salonach konsulatu s 

awę towarów eksportowych — ро! 
innemi wchodzą w grę próbki 

ciny, włosia końskiego i grzybów suszonyc 

Zainteresowane firmy zechcą zgłosić s 

do lzby przemysłowo-handłowej w V 

(ul. Trocka 3,) celem otrzymania bliž 
informacyj. 

‚ — Stowarzyszenie przedstawicieli han- 

dlowych. Stowarzyszenie posiada szereg in- 

formacyj o wolnych do objęcia zastępstwach 

krajowych i zagranicznych na Wileńszczyż- 
nie i Kresach. 

W chwili obecnej wolne są zastępstwa 

z branży: a) kolonialnej, b) apteczno-ko- 

smetyc ‚ ©) papiern. d) technicznej, €) 

galanter. i in. ` Ž 

Informacyj udziela się w kancelarji 

Stow. — ul. Niemiecka 35-7 w godz. 1-—. 

— (a) Wiec protestacyjny 3 tysię- 

cy żydów. Wczoraj o godzinie 10 rano 

w Sali Miejskiej odbył się wiec prote- 

  

    

  

    

      

    

    

  

  

    

stacyjny z powodu zajść w Palestynie skim 

zorganizowany przez miejscowych sjo 

nistów. Wiec zgromadził przeszło 3 

tys. osób tak że wobec zapełnienia 

całej sali, duże tłumy stały na ulicy 

oczekując uchwalenia rezolugji. 

W przemówieniach swych poszcze- 

gólni mówcy z naciskiem podkreślali 

nieudolność administracji angielskiej i 

zapowiadali zmiany polityki w stosun- 

ku do Anglików. Mówcy wskazywali 
na przykład Polski, która mimo  licz- 

i nych przeciwności zdołała wywalczyć 
niepodległość za cenę, krwi najlep- 
szych swych synów. To powinno $ро- 
wodować, że żydzi mimo ofiar winni 

wytrwale dążyć do odbudowania swej 
ojczyzny. : 

— (b) Legjon żydowski. Wśród 

żydów zaskoczonych wypadkami w 

Jerozolimie powstała myśl utworze- 

nia legjonu żydowskiego, który udał- 

by się do Palestyny wcelu obrony 

życia tamtejszych żydów. 
— Powstanie centrali zw. właścicieli 

średniej i drobnej nieruchomości m. Wilna. 

W dniu 30 sierpnia r. b. w lokalu Rady 

okr. osadników wojskowych, odbyło się inau 

posiedzenie Rady centralnej zw.   gura L 3 

właścicieli domów m. Wilna. Przybyli re- 

prezentanci wszystkich dzielnic miasta w   

liczbie 16. Postanowiono do dnia 10 wrze- 

šnia r. b. 'przejąč wszelkie akta i majątek 

b. związku „Sawiczowskiego”, przenieść do 
centrum miasta w jednakowem oddaleniu od 
pozostałych innych dzielnic siedzibę władz 
centralnych związku, gdzie również będą 
udzielane bezpłatne porady prawne dla 
członków przez fachowców adwokatów, oraz 
niezwłocznie przedłożyć zmodyfikowany sta- 
tut odnośnym wiadzom do zalegalizowania. 
Następnie odbyły się wybory do prezydjum 

Rady centr. i komisji rewizyjnej. Przewodni- 

czącym Rady został dr. Czesław Skarbek, 

sekretarzem generalnym S. Kaczanowski, 

skarbnikiem naczelnym — mg. praw W. 

Trzeciak. Do komisji rewizyjnej wybrano: A. 

Kurylię (przewodniczący), W. Rakowskiego, 

W. Lisowskiego, Fr. Borowskiego i in. 
— (a) Karty rzemieślnicze a cudzoziem- 

cy. Wydział przemysłowy magistratu przy- 

stąpił do unieważniania kart rzemieślniczych 

wydanych niedawno obcokrajowcom i we- 

zwał ich do zwrotu otrzymanych kart. Spo- 

wodowane to zostało ostatniemi zarządze- 

niami władz administracyjnych zakazującemi 

trudnienie się rzemiosłem cudzoziemcom. 

— 0 bezpieczeństwo przechodniów. Nie- 

jednokrotnie już zwracano uwagę na dziw- 

ne lekceważenie bezpieczeństwa publiczne- 

go przez robotników zatrudnionvch przy од- 
nawianiu domów. Nie mówiąc już o tem, że 

pracują oni w warunkach nie dających gwa- 
rancji bezpieczeństwa dla nich samych ale 

jednocześnie lekceważone są przepisy 0bo- 

wiązujące, a zmierzające do zapewnienia 

beznieczeństwa przechodniów. 

  

na której publiczność bawi się wybornie. 

— Występ F. i N. Parnellów. Świetna 

para baletu opery warszawskiej Feliks Par- 

nell i Nina Pawliszczewa, która w tryumial- 

nym pochodzie objechała wszystkie niemal 

ważniejsze stolice Europy, wystąpią dziś w 

sali Teatru Polskiego z własnym wieczorem. 

W wieczorze bierze udział znany wioloncze- 

lista A. Katz. Początek wieczoru Parnellów 

o godz. 8 min. 45. ая я 

— Wystepy Zuli Pogorzelskiej. Wei 

piątek przyszłego tygodnia odbęda się w 

Teatrze Polskim 2 wieczory Zuli Pogorzel- 

skiej. 

   

  

CO.GRAJA W KINACH? 

Heljos — Człowiek z tłumu. 

Ognisko kol. — Hotel In:perjal (Pola 

Negri). RZ 

Lux — Brudne pieniądze (Anna May 

Wong). 
я 

Šwiatowid — Romans w sleepingu. 

Piccadilly — Kochanka olicera ochrany. 

Wanda — Powojenny mężczyzna. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (с) 7 seminarjum prawosławnego 

przy ul. Ostrobramskiej skradziono koc z 

literami F. P. S. 
— (c) Ujęcie złodziei. 

onarda Renta (Krakowska 23) 

Zienkiewicza (wieś Borems: p 

ji wieprza wagi 150 klg. który į 

zało był skradziony w Niemenczynie. U Ren- 

ta znaleziono pozatem rewolwer. Obu zło- 

dziei odesłano do policji w Niemenczynie. * 

— (c) Otrucie. Na ui. Piłsudskiego otruł 

się esencją octową Abram Cukierman (adres 

niewiadomy). Samobójcę 

         

  

   
po udzieleniu pier- 

ej pomocy ulokowano w szpitalu żydow; 

  

__ (c) Utonęła podczas kąpieli. Wczo- 

faj w dzień w sadzawcę koła cegielni we 

wsi Hrybiszki utonęła podczas kąpieli 18-1et 

nia Weronika Skoczek (Dunaiek dom wl.). 

Wydobyto ją z wodv gdy już nie żyła. | 

2 (c) Motocykl wpadł na przechodnia. 

Na moście Zarzecznym motocykl kierowany 

przez nieustalonego osobnika wpadł na prze- 

chodzącego Mikołaja Radzyńskiego (Mosto- 

wa 15), który uległ poranieniu głowv. 

— (c) Okradzenie sklepiki. Do sklepu 

ze słodyczami Boczkowa (Wielka 42) do- 

stali się złodzieje i wynieśli 40 klg. czekola- 

dy, 30 zł. z kasy oraz płótna do zawiesza- 

nia okien na ogólną sumę 500 zł. 

(c) Zmarł nagle 82-letni 

Statkiewicz (Szeptyckiego 6). 

zgonu: starość. 

Tomasz 
Przyczyna 

RADJO. 

Niedziela, dnia 1 września 1929 r. 

10.10 - : Transmisja dzwonów katedral- 

mych i nabożeństwa z katedry wileńskiej. 
Chór pod dyr. prof. Władysława Kalinow- 
skiego. 11.45 - 11.55 Wystawa Poznańska 

mówi. 11.56—12,10: Sygnał czasu, hejnał 
oraz komunikat meteorologiczny. 12,10 
13,00: Poranek muzyki popularnej. Orkie- 
stra pod dyr. Leona Dimanta.. 16,00—17,00 
Transm. z Warszawy. Odczyty rolnicze 
17,00—17,45: Transm. z Warszawy. Mecz 

lekko-atletyczny Czechy—Polska. 17,45— 
18,35: Transmisja z Warszawy. Koncert 
popularny _ 18,35 — 19400: Audycja dla 
dzieci. Bajeczki dla najmłodszvch opowie 

Zofja Tokarczykowa 19.00 19,25: Wędrów- 
ki po Francji. Francuskie piosenki regjo- 
nalne wykona Sergjusz Konter. 19.25—19.50 

Transm. z Warsz. „Jak doszli do bogactwą 
sławni miljonierzy amerykańszy* wygł. inż. 

Eugenjusz Porębski. 19,50— : Transm. z 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Opera „kra- 

bina“ Stanisława Moniuszki. Po operze Ko- 
munikaty oraz muzyka taneczna z Wąr- 
szawy- 
Poniedziałek, dn. 2 września 1920 r, 

11.56—12.05: Sygnał czasu z Warsz, i 
hejnał. 12.05-12.50: Gramofon. 12,50— 
Aaaa jan A mówi. 13,00- : 
omunikat meteorologiczny z Warszawy. 

1655—17.15: Program dzienny, zEDectAj. 
i chwilka litewska. 17.25—17.50: Audycja 
dla młodzieży „Dzieciństwo wielkich Pola= 
ków* (Stefan Żeromski) wygł. Helena Mar- 
kiewicž6wna. 17,50—18.00: Wystawa Poznań= 
ska mówi. 18.00—19,00: Koncert muzyki 
popularnej. Orkiestra pod dyr. Eugenjusza 
Dziewulskiego. Transmisja na inne stacje. 
19,00 19,25: Audycja recytacyjna: wiersze 
Zotji Rościszewskiej wygł: Wacłow Mali- 
nowski art. dram. 19,25—19,55: „Wrażenia 
z podróży do italji* wygł. | Horoszkiewi- 
czówna sekretarz USB. 19,55- 2005: Syg- 
nał czasu i program na dzień następny. 
20.05 -20,30: „Opera w przełomie* odczyt 
z dz. „Muzyka* wygł. St. Węsłąwski. 
20,30 —22.00: oncert międzynarodowy z 
Wiednia. 22.00 —22 45: Transm. z Warsz, Ko- 
rmunikaty. 27.45—22.45; Muzyka taneczna z 
restauracji „Polonja“ w Wilnie. 

    

   

      
     

      
    

       

     

    

      
       

     

     

  

    

      
    

       

  

    

        

    

          

        
    

      

     
     

   

    

światły pokój, 
wygody z łazienka». 

wego „PRZYSZŁOŚĆ" dia uczniów 
szkół średnich, przyjmuje nowowstę- 
pujących na warunkach przystępnych. 
Wilno, ul. Zarzeczną 5-a tel. 11-49. p 

pianino. Wszelkie 
Telefon N. 736 

od godz. O-ej do 4-ej. 
Adres: Ul. Słucka 15: 

(choroby skórne i weneryczne). 

Wileńska 22. POWRÓCIŁ. 

      

WIELKA POWSZECHNA 

ENCYKLODEDBIA 
WYDAWNICTWA 
GUTENBERGA 

W ośmiu krajach europejskich pracuje Wydaw- 

niciwo Gutenberga nad rozpowszechnianiem dzieł 

wszechświatowej literatury, i praca nasza wydała 

wspaniałe wyniki. Miljony ludzi znajduje się dzięki 

nam w posiadaniu wartościowych bibljotek domo- 

RE będących radością każdego kułturalnego czło- 
wieka. 

Obecnie wydajemy największe nasze dzieło 

WIELKĄ POWSZECHNĄ 

ENCYKLOPEDIĘ 
WYDAWNICTWA GUTENBERGA 

Pierwszy I drugi tom już się pojawił, trzeci 

znajduje się w druku. 

Do dzisiaj posiadanie tak wspaniałego dzieła 
było udziałem bogaczy, ale dzisiaj każdy może 
stać się właścicielem 

WIELKIEJ ENCYKLOPEDII 
gdyż my dajemy każdemu czytelnikowi tego pisma 
całkowite wydanie bezpłatnie, o ile natychmiast 
nadeśle niżej załączony kupon pod adresem naszej 
centrali w Krakowie, a światowa marka naszej firmy 

gwarantuje czytelnikowi, że dotrzymamy naszych 
przyrzeczeń. 

ENCYKLOPEDIA 
WYDAWNICTWA GUTENBERGA 

ukaże się w dużym formacie, w 150 zeszytach, 
w których blisko 4,600.600 słów i 10.600 róż- 
nych iiustrachj ziożą się na potężne dzieło, infor- 
mujące wszystkich © wszystkiem. W każdej ro- 
dzinie powinna się znajdować nasza ENCUKIOPEdja, 
z której każdy może czerpać niesłychane bogactwa. 

Tylko opakowanie i koszta reklamy wymagają 
zwroiu kosztów w wysokości 35 groszy od zeszytu. 
Każdy ma również okazję otrzymać Encyklopedję 
w oprawie pó bajecznie niskiej cenie, na co otrzyma 
wyczerpujące wyjaśnienia w naszym prospekcie. 

Prosimy nie przesyłać zgóry żadnych pieniędzy 
wzgl. znaczków. Zamówienia są ważne tylko dla ku- 
ponów, otrzymanych w ciągu 10 dni. 

WYDAWNICTWO GUTENBERGA 
KRAKÓW, DUNAJEWSKIEGO 2. 

  

  

Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie 

Powszechną Encyklopedję Wydawnictwa Gutenberga 

Imię i nazwisko:   

Dokładny adres:   
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folwarku oddalonej. Budynki gospodarcze masywne w e- 
dzo dobrym stanie. Dworek o 13 pokojach z ogrzewaniem 
centralnem, kanalizacją, wodociągami, wodą ciepłą, światłem 

  

  

elektrycznem. Cena zł. 2.000 za ha. Oferty do „PAR*, To- ona aoc, se = oe w centrum _ miastą maca io wynajęcia. Ul. ala si 

OE A T ius ses EEE LOKADĖ SAS A, Šitas nea, more L 
m. Od 9—1 i3—7. d Internat razem z | ogrodem, | *adowanie i napra- | jokujemy na dobre DEI REEDA R : MI BI O A i g ее No, Od I-go" września b. waląc 2 odzłęsięcny,|GIRDA, Szopena 8 | OProcentowanie | 

į „Pūnų niekai 1! ul. Wielka 21. pozmtnję polują zostać, me В al Aukos aaa aa | Danų 
= @ * edzie: a + 

Dzigki wybitnym walorom konstrukcyjnym I Elina: okniewi 2) wii. za (reiia (2-ch) w okolicach W nazjalnych  czter ch śię warunki (Dabrowe (, Mickiewicza 1. J 
Garbarskiej,  Tatarskiej Mostowej, - Doktór-Me Td 1 M. Pohulanki, wzglę- starszych klas przy skiego 10 Antonowicz. 0 | 
Arsenalskiej Oferty do' adninistacji i ŁUKIEW DE Portowej. Oferty ulicy Mickiewicza 19 3563—1 ę MIECZIĄ 

ngie S ie samocno y į „Słowa” pod S. S. snistacji W choroby weneryczne, 40 adm.  „Słowa*m. b. Opieka męska — —  Kupi Antokolsk 
| : .——____. RE i more, HE sub K. L 24 kaoicia awk Sprzedają się p Sz / olska Frontuzka 
| | ickiewicza 9, wejście х scu. Zapisy przyjmują szczeniaki („Wilki“ 

Šniadeckich I, P się codziennie prócz 5 -.".'. rodowita paryżańka z | Fae "WEGLA z ul. rzyjmę 16 ŚĆ najlepszej rasy). Ul. у 5 

| i B Pie Ša S 0 rze” gol p. s. 22 uczenice (uczniów) na Niekiowkcci ni s Wegiowa 19, do właśc: Pn AU" a 
! H źródło W) š B —E— mieszkanie z «| OU “ “ X EB od 2 godz. Wielka 40. 

| | @ sprzedaży Dr Manusowicz dm. czym Do wynajęcia gd mobil BAWWAWA”" i jej i Toi |] GORNOŠLASKIEGO kon. Ml Ordynator o Szpiłalanic m, El. Garbarska pokój z utrzymaniem, SKIAŃ me E Tai — Ц) оо pelną 29 о па ОЫ МОН nowyh || | GIESCHE S. A. Katoties, B Szto kn Oe O Kemės, LgKUCIE SI Ks role seni A sea 
Nowe modele samochodów MORRIS: | opalnie: Cleotas, Frankienberg, | dziny przyjęć 5—7 pp. Mieszkanie garnia, samowar, ku- UI WZA delowanie płokówasa zptów | 

i i i Ri p = S i.enka spirył. 

osobowe (4-ro i 6-cio cylindrowe) | i EA i I Riehthbian, ||| Bamkonė E a e 2 ппеоке ее ielki  wybūr U. foannwizówny „_ solidnie || 
taksówki (landoletki 6-clo osobowe) ! : us > s 2 2 tei. 14 97. : B lux, lampa Bacha34 pokoi z wygo- 2i4 pokoje mebli, tdżek „u Wielka 5, m. 3 Wileńskie | Biuro 

5 | on Е ь isy c ie, n О $ . 
| ciężarowe i autobusy (4-ro i 6 cio kołowe) | plowkowanych: BE So! eyed sk DE: ed ed a O i maferachw. Kursa dzienne i i Mickiewicza  21,j | 
: "а dogodnych warunkach | ( з з оо и а ооа юЙ ( diatermis).  $]6- kiego 5, tel 1301, —| Mostowa 9 m. 23. 98P£—1 czorowe. -„Ltel. 152, 8656—6 || 

1 

poleca zastępstwo wileńskie: ||| om 
Wileńska sprzedaż samochodėt. Wieisa t ||| 

Sktad częšci zapasowych obficie zaopatrzony. |         
a Na sezon Šias, 

E 
@ 

polski sklóp papiern i materjałów piśmiennych 

  

WŁADYSŁAWA PUHACZEWSKIEGO 
(dawniej K. Rio) 

Wilno, ul. Zamkowa Nr. 7 

Poleca w wielkim wyborze wszelkie artykuły piśmienne dla 
młodzieży szkolnej 

Posiada na składzie papiery różnych gatunków, przybóty kancelaryjne, 
artykuły malarskie i kreślarskie, ramy, obrazy. Pocztówki z. wicokami 

Wilna oraz inne artystycznie wykonane. Bilety wizytowe i t. @, 

TOWAR PIERWSZORZĘDNY CENY PRZYSTĘPNE 

  

  

  Щ— 
JUŻ 7-go września 

ROZPOCZYNA SIĘ KLASY 
CIĄGNIENIE 19-ej LOTERII 
WIELKIEJ PAŃSTWOWEJ 

i trwać będzie do dnia 9-go października r. b. 

Wygrać można ae". MÓWIA Wygrana 750.000 21. 
400.000, 350.000, 150.000 100.000, 2 po T5.000, 2 po 60.000, 

3 po 50.000, 6 po 25.000, 8 po 20000 i wiele,wiele innych 

Ogólna suma 95 miijonów Zł. wygranych okało 

grywa Go drugi los Wy 
Przeto każdy z Was Ty, DN, ONA, WY WSZYSCY 

zwartymi ograj r zgłoście się do naszej słynnej kolektury ze 
szczęścia i zaopatrzcie się w nasze szczęśliwe losy. 

Nasz szczęśliwy adres: 

E. LICHTEŃSTEN į S-Ka, wau 
Oddział w Wilnie Wielka 44, fel. 425, 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą 
szybko i akuratnie 

Konto P. K. O. 81.051. Adres dla depesz „Lichtlos* Wilno. 
Firma egz. od r. 1835. 

DoZ | 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

        
    

  

M ws wynajęcia willa z 

  

10 pckoi, 6 ubikecyj; Z 
centralnem ogrzewaniem i wszelkie- 

wypadania i łupieżu. Dją uczenic 
pokój z utrzymaniem € 

DOKTÓR na raty. PETE 
już najtańsze. 

  

  

    

  

  

WODA MIĘKKA 
krzewi zdrowie i dobrobyt! 

Z chwilą uruchomienia w mieszkaniu Filtra-Electrolux, zostają usunięte przeróżne nieprzyjemności powodowane twardą 

wodą wodociągową. Dzięki wodzie miękkiej, dostarczanej przez Filtr - Electrolux, rozpoczyna 

Potrawy wszelkiego rodzaju są smaczniejsze i pożywniejsze. 

kamienia 

się nowa era 

Naczynia kuchenne chronimy przed tworzeniem się osadu 

Pranie bielizny odbywa się w dużo krótszym czasie, przyczem zużywa wapiennego.  Oszczędzamy na Paliwie. 

się minimalne ilości środków do prania. Bielizna jest miękka, o Śnieżnej białości, a trwałość jej zwiększona kilkakrotnie. Przy 

praniu, kąpieli, goleniu oraz myciu głowy spostrzega się dobroczynne działanie wody miękkiej. 

Filtry Electrolux są wyrabiane w różnych wielkościach i typach. Posiadamy właśnie typ do użytku W. P. 

Prosimy zatelefonować lub napisać do 

ELECTROLUX 
CENTRALA % 2 

40%? WARSZAWA A 

a Wydział Filtrów. < 

ODDZIAŁY 

WARSZAWA ŁÓDŹ POZNAŃ 
Krak. Przedm. 4 Piotrkowska 53 Fr. Ratajczaka 39 

tel. 25—34 tel. 44-66, 49-99 " tel. 28-93 
WILNO KATOWICE KRAKÓW 

Zamkowa 2 Dyrekcyjna 10 Rynek Główny 33 
tel. 3-35. : tel. 10-69 tel. 26-17 

LWÓW BYDGOSZCZ, 
3 Maja 19 Pl. Teatralny 3 

tel. 13-12 * tel. 12-33 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie', Kwaszeln 

  

ażdą sumę О 
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m ze wszelkiemi wygodamii elektrycz- B ` 
..... ..... s m WILLA 1 pokojów nością, sprzedaje. się w Nowo-Wi- 8 Od dnia | do 4 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany w 

E lejce. Willa znajduje się o I i pół klm. od stacji i niedale- m Biejst] Kliematograi 
8 ko AE ię 1 i pół dziesięcin, ak i ogród owo- B r { 

cowy owiedzieć się w Biurze łoszeń S. UTANA, 
° E Wilno. Niemiecka 4 a 222, ь 3 38 Kulturalne-Oświatowy ie | 

SALA MIEJSKA „29 powieści Leo Belmonta. Dramat w 12 aktach krajowej produkcji. W rolach Н głównych: į 

UNIKI | || al. Ostrobramska 5. к Malta Mora: Bianka „Dodo i Mały Zbyszko: Musia Dajches. 
> asa czynna od godz. m. oczątek seansów od g. ó6-ej. W niedziel s 

! ARTRET YCY -REUMATYCY czynna _od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny dej. 22) i 

Wilno, WIELKA 7, Telefon 11-55 S ‚ В > BE © nie bierzcie za wodę © KINO-TEATR Dzzl Przebój 6, Którym 6250 © (Modoch): Wybitnie "Sim 
Na sezon JESIENNO-ZIMOWY magazyn bogato zzopatrzony a AA WA ae ina as M IEK 1 TŁUMU śramat. rolach „głównych yn bog pat y V N ь HELIOS“ JAMES MURRAY i ELEONORA BOARDMAN. — Luna Park Nowego Jorku. — Mestychaie napięcie, emocja 

w towary najprzedniejszego gatunku @ А „ i podziw. Arcydzieło, które podbiło A s) PORE wszyscy na ten fiim. Pocz. seansów | 

; : z naturalnego žrėdia Rządu F й _ Ча НОРИ ] j MĘSKIE na PALTA, KOSTJUMY i FUTRA i wód Aso, wsi 28а į © LEKARZE | I skanų P ZAJE Tani konwikt gy и н а о mm 
uczniów na mieszka- dl й 

DAMSKIE JEDWABIE WEŁNY, WELWETY i in. noszących nieprawnie nazwę VICHY k LEKARZE DENTYŚCI ie z  całkowitem dka aus, B Sz Koleżankę ' | 
siai utrzymaniem. Wilet- Zarzeczna 28 m. 3 która znalazła ZEGA! - т bielišni ; { _ ы а21а _ REK w 2А 

owary bielizniane, Iniane i bawełniane. RDZ, ' DOKTOR ANET ska Sł. 51. -g4 a B wać w piątek dnia 30 b. m, * 

KOCE, KOŁDRY, PLUSZE, FIRANKI. L. GINSBERG okój pe wada ode a 
“ УЛЕ У - КАЛ i choroby « + Lekarz-Dentysta Do wy najęcia Ciepły umeblownny z B a kalis asai e pęk 2 

MATERJAŁY MEBLOWE, CHODNIKI. $ syfilis_ i skórne. 0% Ra Šmo S duże, pokoj z elektrycznością jasny LIE: A Si Bs E 
WILENSKA 3, z | uchnią i wygodami, wejście osobne > 3 

A ` ь lefon 567. Przyjmuje a —- ataka Jagiellońska 8 m. 14. Sierakowskiego 25-17 TTT, 
Dla uczącej się młodzieży materjały na palta i mundury. ой 16 д0 1 i od 4 do 7 plombowanie iusuwa ao a US Sztralla — B N sztuczne B 

se zębów ber"Ból POIE orcmaci Dwa duże H' UAWOZY osforowe я ; е orcelanowe i złot 
CENY, jak zwykle, NISKIE. FORTEPIANY Fisharmonje PIANINA Dr. POPILSKI korony. Sztuczne zę: lub bez. Przyjmę ież ładne umeblowane M ay” SE choroby skórne i we- by, Wojskowym, u- 4. Stincję uczniów. pokoje do wynajęcia, B Sklep Rolniczy GRA R 

м я ne. Przyjmuje rtędnikom i uczącym Ofiarna 2 m. 16. O Mickiewicza 31 m WAŻ REB Minia S B 

pierwszorzędnych firm od godz. 10 do 1i Od się zniżka. Oliarna 4 py —- 
Ša S, 5. Przyjmuje: oc 20 wynajęcia P k edi E 7 „„Wysoko rasowe Do „Slowa“ у ‘ 

i T LTL! = krajowych i zagranicznych CALE w.Z.P.  * e Ti Nr. ŚRO. Gda A Pokdi go Karpie tarlakiji do Nas 
в irma egz. od 1874 r. g ; = 2 m, 12. Oglądać о- o wyna: go sprzedania a Skład Fortepjanów, Pianin I Fisharmonji в ! Br. Ё. WOLFSOŃ sanie sd į 019618, Mostowa 16 Adr.. pocztą  Lebie- Nekrologi, Ogło- 

i K. Dą b k Ё Dlugoferminowe spłaty, — ważeryczne, , mozę SENSER papa. © og lece ов dziew pow." kotode- szenia różne i Re- 
3 ciowe i skėrne, ul. ё "KI 1 акооио 0 голииь go m a 3 rows a. a Wielki wyhėr. Wileńska 7, tel. 1067.88 ANUSLERKI SB Przyjmę p Brcyszczyzna. Bol. po cenach bardzo 

a Wilno, 4 Niemiecka 3, m, 6 a LIS — czuwa c Stydenta na stancję @ POSADY boa Za- | załatwia Biuro Re- 
3 Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- B SKŁAD FORTEPIANÓW DOKTOR 122 o Atia samo Eina mu odis mowane do 24 wrzes.| Klamowe _ Stefana 
a jówych instrumentów tylko gwarantowanej ego w wieku od 10 i Še Śly na| Grabowskiego w i jakości D.ZELDOWIEŻ | Hioszerka$miałowgką 89, 16 1аг, opieka ro-, Samodzielna | nia r. b Szczegóty na| winie" Gażbarsku 
: Bać zwa. Gebefhner i S-ka ВнЕ diejeske, pomot w korspondenika z miec i a 
"UREDRZRONUUSZNACNNACCZZECNNA ВВа ва оча zylilis, narządów Kady. e Zgłoszen'a: ula Mie: Šiai (owiec pa nz pzm | T - э ° 1С - zukiwauą ną 

Т Warszawa, Krak. Przedm. 17. mai ma szczki, piegi, wągry,kiewicza 37 m. 23.-02 godziny dziennie.| miasta Rat: LOMBARD 
2 ок, [lupiež. brodawki, ku-. — —— Oiferty do adm. „Slo-| skį i „ I Bisk KEK: 

I Elektroterapja  |rzajki, wypadanie wło- Samotnemu * sub. S az aa (diatermja). AA iMiekiowicza:46 Solina lokstoryci wa“ sub. O = R" dol. ;wydaje pożyczki też 

i INNE WYROBY SKORZANE я a | Kobiętelskar | 5 1мь 2 Pokoje do КОРМО | SPRZEDAĆ Komisowo - ang staw różnych” towaz 
FARBAMI SGI PODRĘCZNIKI SZKOLNE Ir. bliwizow | << SCi AVATARA MAZ © (IGR MA aa 
\ do wszystkich Zakładów Naukowych poleca w KOBIECE, WENB- ska 24-a mi la. 0 La zoo ia o 

LU wiekim_ wyborze SÓW oczów: | qq, MOM O eszkanie | МОИ I (-l|pomanie rienagai to” "eg | 5 Micszkabie - po z licytacji: ! - o 
AD od 12--2 1 Od 4—6 EC d ra KSIĘGARNIA sl Miekiowicza24, | Been mam < Rokoje i, kuchnia | spGika z ogr. odp. ay аОЛЕ 

е ° ' tel. 777. kobiecą A inaiecia, o ilno, ul. Tatarska | ła. różne meble, pia- ielce szlachet- 

ajątek ziemski! | | Oactaon Mikulskiego | r megsyotrote że Mi [E Was doskonali. odświeża, Uezace Istnieje od 1843 r. | bronzoa e styl rococo, wnikowi  ia- 
i SS ių WILEŃSKA 25. TEL. 66 R. GYMELER usuwa jej skazy zące się | Fabryka i skład |żyrandol duży bron-bryki wod gazowych 

„ Do sprzedania w powiecie Działdowskim majątek 4. choroby skórne, we- braki Gabinet Racjo- dziewczynki przyjmu-| | mebli: zowy odpowiedni dlą(Kijowska 19/1) p. 
ziemski z kompl. inwentarzem żywym i martwym o obszarze m kupuje, sprzedaje oraz zamienia neryczne |  moczo- nalnej Kosmetykiję na stancję. Źgła-| jadalnie, sypialnie, |koscioła, różne ży- Janowi  Łukjanowi- 
1186 ha w tem: 429 ha roli, 315 ha łąk, 397 ha lasu, rola Salia Ę Asowe: Elektrotera- Leczniczej b. wsp. iSZa€ się od 12—1 g. i] salony, gabinety, |randole elektryczne.Czowi, który opubli- 
jęczmienno-żytnia. Majątek posiada 140 krów dojnych i od- Podręczniki używane słońce drekie, asystentki Klimeckie- 04 2—4 & ul. Zakre-| t6žka niklowane i| Lombard Biskupia 12.kował w gazetach o 
stawia rocznie 40 szt. opasów oraz 320 tuczników. Roczna Sa. ollux. go. Wilno, Mickiewi-towa 7 m. 10 (bliz:| angielskie, kreden- Stoe—0 znalezieniu zgubionej 

a mleka 370.000 litrów. W majątku znajduje się Zamówienia z prowincji załatwia odwrotnie. Mickiewicza 12, róg cza 31 m. 4. Sztucz-, £imne Nazaret.) sy, stoły, szafy mm WAiZKI i wręczyl ją 
gorzel własna wytwórnia „prądu elektr. oraz urządzenie —° — Tatarskiej 9—2i5—8 ne opalenie cery Lę- Leonja Kontrymówna| biurka, krzesła właścicielowi, ser- 
mleczarni. Mleko odstawia się 'do mleczarni o 2 klm. o W.Z.P. 43czenie włosów od __— OSSĘ- AM DSC Atumulstny deczne „Bóg zapłać". 
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