
| grzezyłką poeztowi 

ROK VIII. Nr. 208 (2118) 

SŁOWO 
WILNO Środa Il września 1929 r. 

wimo. Keazkcjn | Adminivtracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 8 do f. Telefozy: redakcji 17-38, administracji 228, drukarni 498 

  

*OJNUBERATA miesięczne z odniesieniem de demu lud z 
4 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowe P.K.O. 

*V. sprzedaży detal. sens pojedyńszago Mr, 20 gr. + ARDO, 

Opłata 
Kedakeja rętanizów 

xia uwzględnia 

posztowa wiszczosa ryczałtem 
jek nią zwrasa, Administracja 

zastrzeżeń ga da razmieszszania egieszeń. 

  

(Jokec dolonanego 
‚° ЮКЩ 

Tydzień temu odbyło się w Wilnie 

pierwsze posiedzenie Rady wileńskie 

go Towarzystwa organizacyj i kółek 

rolniczych, powstałego w drodze tuzji 

dwuch organizacyj rolniczych: Związ- 

ku kółek i organizacyj rolniczych zie- 

mi wileńskiej, zrzeszającego drobną 

własność i wileńskiego Towarzystwa 

Rolniczego, działającego przeważnie 

wśród większej własności. 

Przeszkód do zlania się, pomimo 

oddawna i ogólnie uświadamianej ko= 

nieczności tego kroku, było dużo i 

sporo też czasu musiato upłynąć, nim 

wreszcie przeszkody te usunięto. Wła- 

ściwie nawet nie usunięto, lecz pod- 

porządkowano je celom wyższym i 

ważniejszym, wspólnym dla obu stron. 

Mógłby mi ktokolwiek zarzucić, że nie 

warto dziś o tem wspominać jako o 

rzeczy przebrzmiałej, nieaktualnej, nie 

posiadającej większego znaczenia. Nie- 

słusznie, ponieważ niema powodów do 

przypuszczania, że działanie czynni- 

ków niesprzyjających poprzednio fuzji 

zrzeszeń rolniczych ustało raz na zaw- 

sze, z drugiej zaś strony fałszywą ta* 

ktyką byłoby wmawianie sobie, że od- 

tąd praca odbywać się będzie bez ja- 

kichkolwiek zgrzytów, zawsze harmo- 
nijnie, zawsze ręka w rękę. Jeżeli dziś 

górą jest „to, co łączy”, — również 

dobrze wyleźć może jutro „to, co 

dzieli“. Raczej zawczasu należy uświa- 

bug eis sobie możliwość takiego jutra, 

t 
“by tem skuteczniejsze móc obrać šrod- 

ki dla neutralizowania niepożądanych 

wpływów. 

Co przedtem dzieliło? 
Przeciwstawność interesów  więk- 

szej własności. Przeciwstawność 

dwóch rodzai: rzeczywista i fikcyjna, 

tworzona sztucznie, podsycana wszel- 

kiemi sposobami i ostatecznie zalega” 

lizowana w drodze ustawodawczej, by 

nigdy w niepamięć nie poszła. 

Gdy drobny rolnik tentuje o kupno 

ziemi we dworze — w jego interesach 

jest nabyć ziemię za możliwie najniż- 

szą cenę, wówczas, gdy właścicielowi 

chodzi o uzyskanie ceny najwyższej. 

Pierwszy dąży do sprzedania swej pra” 

cy najdrożej, drugi do nabycia jej naj 

taniej. To jest przeciwstawność inte- 

resów rzeczywista, przeciwstawność 

życiowa, która wynika z istoty tranza 
kcji, w której obie strony są zaintere” 

sowane, 'a która bynajmniej nie jest 

przywiązana da różnicy stanu posiada 

nia, bowiem mieć może miejsce pomię- 

dzy osobami jednakowego stanu. Prze- 

ciwstawność ta, rzecz prosta, nie mo- 

gia zaważyć na szali wzajemnych sto* 

sunków mniejszej a większej własno- 

ści. 
istnieje atoli przeciwstawność inte- 

resów drugiego rodzaju: ta, którą ope- 

rowano przy wyborach do Sejmu, Cė- 

lem zdobycia głosów, na której opiera” 

no zabiegi o władzę, bez której wresz- 

cie nie mogła być pomyślana koncep- 

cja reformy rolnej. 

By uprościć postępowanie dowol- 

nie podzielono własność ziemską na 

dwie kategorje: mniejszą, do 45 ha, 

(trudno dociec motywów tej normy) i 

większą, ponad 45 ha. Pojęcie własno- 
ści średniej przestało istnieć. 

Ddtąd istniały dwa obozy, tembar- 

dziej zdawałoby się wrogie, im więk= 

sza zachodziła różnica w stanie posia- 

dania, dwa obozy, z których jeden nic 

rzekomo nie miał do stracenia, nato” 

miast wszystko do zdobycia bez Wy“ 

siłku i pracy, — drugi zaś, zdyskwali- 

fikowany do rzędu czynnika antypań- 

stwowego i aspołecznego, zmuszony 

był zająć stanowisko nie tyle obronne 

ile wyczekujące do czasu kiedyby na- 
reszcie ustała walka ze 

rozsądkiem. 

W interesie sejmów polskich, w 

ich składzie powodowanym ordynacją 

wyborczą, było zaliksowanie tego 

sztucznego stanu rzeczy, stwierdzenie, 

że tak jest a nie inaczej, — innemi sło 
wy zalegalizowanie przeciwstawności 

zdrowym 

(dalszy ciąg na szpalcie 6 ej) 

W kuluarach sejmowych 

Ząpowiedziana ną dzień 16 bm. Konfe- 
rencja prezesów klubów sejmowych z 
przedstawicielami Rządu jest w  dal- 
Szym ciągu tematem ożywionych rozmów 
kuluarowych. W tym tygodniu zapadną de- 
cyzje poszczególnych klubów co do wzię- 
cia udziału w naradzie. Decyzja ta zapew- 
ne będzie uzależniona od programu konie- 
rencji. Kierownicze koła Sejmu mają otrzy- 
mać dziś dokładne informacje w tym kie- 
runku jĘ - 

Jik cotąd najaktywniejszemi są koła 
lewicowe. W sobotę po południi udbyło 
się posiedzenie komisji porozumiewawczej 
P. P. S, Wyzwolenia i Stronnictwa Chłop: 
skiego. Z ogłoszonego komunikatu wiądo- 
mo jedynie, że na naradzie uzgodniono po- 
glą y. Nie pow edziano jednak, jakich dzie- 
dzin to uzgodnienie dotyczyło. Chodzi tu 
zapewne o taktykę na najbliższą przyszłość, 
o kwestję zwołania nadzwyczajnej sesji sej- 
mowej i o udział w poniedziałkowej kon- 
ferencji: Mówią, że radykalne żywioły na 
lewicy domagają się wniosku a. votum nie- 
ufności dla rządu i pragnęły by doprowa- 
dzić do rozwiązania Słjmu i rozpisania no- 
wych wyborów. 

Sprzedaź akcyj B. P. ma hyć 
uregulowana 

WARSZAWA, 10. 9. PAT. Na 
najbliższem posiedzeniu Rady Mini- 
strów zostanie zdecydowana Sprawa 
sprzedaży akcyj Banku Polskiego, 
znajdujących się w posiadaniu rządu. 
W myśl planu stabilizacyjnego, akcje 
te mają być sprzedane publiczności, 
przyczem posiadacze pierwszej emisji 
mają prawo pierwokupu akcyj dru- 
giej emisji w stosunku: 1 akcja dru- 
giej emisji na dwie akcje pierwszej 
po cenie jaka została zapłacona 
przez rząd, to jest po 150 złotych. 
Pieniądze osiągnięte ze sprzedaży 
akcyj Banku Polskiego drugiej emisji, 
w myśl planu stabilizacyjnego, mają 
być przez rząd w porozumieniu z do- 
radcą finansowym użyte na cele go- 
spodarcze. 

Łofewski minister na P. W. К. 

POZNAŃ, 10. 9. PAT. Dziś w 
nocy przybył do Poznania celem 
zwiedzenia P. W. K. i zaznajomienia 
się z poziomem rolnictwa polskiego 
łotewski minister rolnictwa  Albering 
Minister  Albering będzie gościem 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Parlamenfarzyści francuscy 
w Krakowie 

KRAKÓW, 10 9. Pat. Delegacja parla- 
mentarzystów francuskich przybyła dziś do 
Krakowa o godzinie 5-ej rano, witana na 
dworcu przez przedstawicieli właaz i de- 
legatów T-wa Przyjaciół Francji. W imieniu 
komitetu przyjęcia wygłosił powitalne prze- 
mówienie prof. Nowak, na które odpowie- 
dział w inieniu delegacji prezes Locquin. 
O godzinie 10:ej rano odbyło się uroczyste 
przyjęcie w sali rady miejskiej. Powitalne 
przemówienie wygłosił , wiceprezydent mia* 
sta Krakowa Ostrowski. Na przemówienie 
to oapowiedział w imieniu delegacji fran- 
cuskiej deputowany miasta Paryża były pre- 
zydent Paryża p. Evain, wyrażając w ser- 
decznych słowach podziękowanie za gorące 
przyjęcie, jakiego doznała delegacja. 

Kongres muzyki lifurgicznej 

POZNAŃ, 10 IX. PAT. Dziś roz- 
począł się w Poznaniu pierwszy pol- 
ski kongres muzyki liturgicznej, zwo- 
łany pod protektoratem prymasa 
Hlonda. . 

Wycieczka przemysłowców i 
tziennikarzy kulgarskich na PWK. 

KATOWICE, 10—9. Pat. Dziś o godz. 
9 wieczorem przybyła do Katowic z Puz- 
iania wycieczka przeustawicieli przemy- 
słowców i dziennikarzy bułgarskich. O 
godz. 22-ej goście podemimowaci byli ko- 
lacją w hotelu „Savoy*. 

Eksplozja i pożar magazynów 
szpitalnych 

KATOWICE. 10.9. Pat. Wskutek 
eksplozji środków dezyniekcyjnych w 
magazynie szpitala spółki brackiej w 
Rydze na Górnym Śląsku wybuchł 
pożar, który objął cały magazyn. 
Straż pożarna kopalni węgla pożar 
zlikwidowała. Administrator szpitala 
i dwie robotnice doznały poważnych 
obrażeń. 
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Plerzkajiis został przesłachany przez 
prokuratora. 

KOWNO, 10 9. Pat. Gazety litewskie 
podają, że prokurator w Wystruciu już prze” 
słuchiwał Pleczkajtisa. Następnie gazety 
komunikują, że w ostatnich czasach daje 
się zauważyć, iż wielu pleczkajtisowców 
dobrowolnie przechodzi z Wileńszczyzny 
na terytorjum litewskie. 

Dlerakaitis pie zostanie wydany 
władzom litewskim | 

Z Kowna donoszą: Konsul litew- 
ski w Królewcu p. Budrys ošwiad- 
czył korespondentowi „Dieny*”, iż 
istotnie zaaresztowano b. posła do 
sejmu Hieronima Pleczkajtisa. Zaare- 
sztowani oświadczyli sędziemu  śŚled- 
czemu, iż szli do Litwy celem  otrzy- 
mania od swych krewnych pieniędzy 
na wyjazd do Brazylji, W broń zao- 
patrzyli się dlatego, iż za ujęcie ich 
wyznaczono w Litwie wielkie nagrody 
Karabiny, jakie znaleziono u nich, są: 
niemieckiej konstrukcji 1898 r., gra- 
naty są pochodzenia francuskiego, 
materjał wybuchowy zaś — amery- 
kańskiego. 

Na zapytania natury politycznej 
Pleczkajtis nie odpowiada. Dochodze- 
nie odbywa się według trybu, przy- 
jętego w niemieckich sądach okręgo- 
wych. Aresztowani zostali odstawieni 
ze Stołupian do Wystrucia. Pleczkaj- 
tisa bada prokurator, towarzyszy je- 
go — urzędnik policji kryminalnej. 

< Litwie Pleczkajtis zapewne nie zo- 
stanie wydany, ponieważ Niemcy uwa- 
żają go jako przestępcę politycznego. 

O ile nie będzie można udowod- 
nić, iż zaaresztowani projektowali do: 
konanie zamachu, zostaną oni uka- 
rani jedynie za nielegalne przekro- 
czenie granicy i bezprawne trzymanie 
broni. W tym wypadku grozi im ka- 
ra więzienia do 6 miesięcy 

Ludność Litwy domaga się Śmierci 
Ploczkaltisa 

Z Kowna donoszą: „Liotuwos Ai- 
das“ publikuje list z prowincji, żąda- 
jący wydania Litwie Pleczkajtisa i je- 
go wspólników” List kończy się sło- 
wami: „śmierć bez litości”. 

Traktat handlowy między Litwą i Łotwą 
„KOWNO, 10 9. Pat. jak podają dzien- 

niki, w początku października mają się 
rozpocząć pomiędzy Litwą i Łotwą per- 
traktącje w sprawie zawarcia traktatu han- 
dlowego. W chwili obecnej miuisterstwa 
spraw zagranicznych obu państw zajęte są 
As przygotowawczemi nad 'projektami 
umów. 

Propozycja pożyczki rządowi litewskiemu 
KOWNO, 10 IX. PAT. „Sekma- 

deni'* podaje, że. znany żydowski ra- 
bin w Ameryce Glazer, który niedaw- 
no przebywał na Litwie, zapropono- 
wał rządowi litewskiemu w imieniu 
grupy amerykańskich kapitalistów ży: 
duwskich pożyczkę w wysokości 5 
miljonów dolarów. 

Olimpiada studentów państw bałtyckich 
Z Kowna donoszą: 21, 22 wrze- 

śnia w Kownie odbędzie się Olimpja- 
da studentów państw bałtyckich. Przy: 
"będą na nią sportowcy młodzieży 
akademickiej z Łotwy, Estonii i Fin- 
landji. 

Straszna katastrofa w Finlandji 
Z Helsingforsa donoszą: Całą Finlandję 

wstrząsnęła straszna katastrofa ze statkiem 
„Kuru“ na įeziorze Tannere. Jak się wyjaś- 
nia, na statku znajdowało się nie mnieį 100 
pasażerów. Uratowano z nich 22, z których 
2 umarli w szpitału. W ten sposób liczba 
otiar sięga 80 możliwem jednak jest, że li- 
czba ta nie jest zupełnie Ścisła, ponieważ u- 
ratowany razem z innymi. kapitan statku nie 
może ściśle określić liczby pasażerów. 

Statek zatonął w ciągu 1 minuty w od- 
ległości 2 — 3 klm. od brzegu. Przyczyną ka- 
tastroiy —była ta okoliczność, że podczas 
burzy wszyscy pasażerowie zgrupowali się 
na jednej stronie pokładu, wskutek czego 
statek przechylił się i zatonął. г 

Na brzeg jeziora fale wyrzuciły dużo 

trupów i pasażerów w stanie nieprzytom- 
nym. Na brzegu akcję ratowniczą prowadzą 
straże ogniowe. Tłumy publiczności zebrane 
na brzegu, z wielkim niepokojem obserwują 
przebieg akcji ratunkowej. W tłumie dużo 
rodziców dzieci, które zginęły podczas kata- 
strofy. W całej Finlandji odprawiono dużo 
nabożeństw żałobnych. Wszystkie gazety 
wyszły w żałobnych ramkach. 

Dygnitarze łotewscy na P. W. K. 
RYGA, 10 9. Pat. W dniu dzisiejszym 

wyjechali do Warszawy w celu odwiedzenia 
następnie wystawy poznańskiej łotewski 
mirister skarbu Petrewis, prezes rady Ban- 
ku Łotwy Celms, dyrektor biura statystycz= 
nego i b. premier Skujenek, naczelny re- 
daktor cząsopisma „Ekonomist* Zale. Mini- 
ster Petrewis, korzystając z pobytu w 
Polsce, ma zamiar odbyć z polskim minist- 
rem skarbu szereg narad, dotyczących swe” 
go resortu. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, ! 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot”. Н 
ВЗВВО\МСА (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. | 
DUKSZTY — Bufet kolejowy i 
GŁ KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. Н 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — uł. Suwałska 13, 5. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

ST. ŚWIĘ! 

w. 
WOLKOWYSK — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazwinskiego. 
| NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
1  N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 

AWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch*. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY, OGŁOSZEM: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy sa stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Ora: 
mzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Kagraniozne 50 pros. drożej. Ogłoszenia eytrewe i tabelaryezne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejses. Terminy druku mogę być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY ZZAKORDONW Nad błękitnym Lemanem 
Gabinet japoński przyjmuje sugestję brytyjską 

TOKIO, 10 IX. PAT. Po przeprowadzeniu dyskusji nad posuniętą w 
Genewie przez ministra Hendersona propozycją rewizji paktu Ligi Naro- 
dów, celem przystosowania go do paktu Kelloga, gabinet japoński posta- 
nowił przyjąć sugestję brytyjską i w związku z tem udzielił swemu  dele- 
gatowi w Genewie odpowiednich instrukcyj. 7 

Sprawa banku międzynarodowego znajduje gorących 
zwolenników 

GENEWA, 10. 9. Pat. Delegat łotewski Balodis, delegat republiki San-Domingo 
Velasquez i delegat norweski Movinskel w przemowieniach, wygłoszonych dziś na 
Zgromadzeniu wypowiedzieli się jako gorący zwolennicy idei arbitrażu oraz projektu 
utworzenia banku międzynarodowego. Delegacja francuska złożyła wniosek w sprawie 
zwołania międzynarodowej konierencji gospodarczej. Delegacja angielska zgłosiła 
wniosek, dotyczący zwołania międzynarodowej konierencji węglowej. 

Hr. Apponyi w sprawie rozbrojenia 

GENEWA. 10,9. Pat, Ogólne Zgromadzenie Ligi Narodow prowadzi: 
ło dziś w dalszym ciągu ogólną dyskusję nad sprawozdaniem z  działal- 
ności Ligi zarok ubiegły. Pierwszy mówca hr. Apponyi (Węgry) oświad- 
czył, że podziela pogląd ministra Stresemanna, że zagadnienie mniejszości 
narodowych musi być znowu poruszone i to w komisji 6ej. W sprawie 
rozbrojenia mówca krytykował wielkie mocarstwa, które żądając rozbroje- 
nia od państw mniejszych, winny, jego zdaniem, rozbroić się pierwsze. 
Podniesionym głosem oświadczył hr. Apponyi, że podpisując traktaty po- 
kojowe zwycięzcy również przyjęli na siebie zobowiązania rozbroje- 
niowe. 

Przemówienie przedstawicieli Szwecji i Łotwy 

GENEWA, 10 1X. PAT. Po Apponyim zabrał głos szwedzki minister 
spraw zagranicznych Trygger, zaznaczając, że zagadnienia gospodarcze w 
coraz w większej mierze wywierają wpływ na politykę. Mówca oświadczył 
dalej, że zaledwie kilka krajów stosuje się do zaleceń Światowej konierencji 
gospodarczej w roku 1927, natomiast niektóre państwa nawet podwyższyły 
barjery celne. Takie postanowienie przedstawia niebezpieczeństwo nietylko 
dla pomyślności gospodarczej Europy, lecz również w poważnym stopniu 
szkodliwe jest z punktu widzenia politycznego. Następny mowca łotewski 
minister spraw zagranicznych Balodis podkreślił, że usiłowania Ligi Naro- 
dów w dziedzinie rozbrojenia poczyniły nieznaczne tylko postępy. 

Snowdenowi nie przypada do gustu pakt gwarancyjny 
przeciwko wojnom zaczepnym 

WIEDEN. 10.9. Pat. „Neue Freie Presse" donosi z Londynu: 
Bzienniki konserwatywne donoszą zgodnie, że na wczorajszem 
posiedzeniu gabinetu wyłoniła się różnica poglądów między 
kanclerzem skarbu Snowdenem a Mac Donaldem w sprawie ce- 
lowości ośwładczenia Hendersona, że Anglja gotowa jest pod- 
pisać finansowy pakt gwarancyjny przeciwko wojnom zaczep- 
nym. Snowden miał wskazać na to, że podpisanie przez Anglię 
takiego paktu nałoży na Anglię nieograniczone zobowiązania 
wobęc zagranicy. Ze strony przedstawicieli angielskiej polityki 
zagranicznej zwrócono natomiast uwagę na to, że pakt taki 
wejdzie w życie dopiero wtedy, gdy nastąpi  rozbrojenie i gdy 
rozbrojone narody nie będą mogły toczyć kosztownych wojen, 

Opinje prasy niemieckiej o wyborze Polski do Rady 
Ligi Narodów 

BERLIN, 10 9. Pat. Dzisiejsze dzienniki poranne przynoszą krótkie informacje 
o wczorajszych wyborach do Rady Ligi, wszystkie prawie bez komentarzy. „Vorwaerts* 
i „Berliner Tageblatt* zaznaczają tylko, że wybór Polski był ogólnie oczekiwany 
„Boersen Courierr* twierdzi, iż w czasie oblicza.ia wyników głosowania na ławach 
delegacji polskiej można było zauważyć pewne zdenerwowanie i napięcie Twarze wy” 
pogodziły się jednak, gdy ogłoszono wynik wyborów. Jedynie „Deutsche Tageszeitung" 
przynosi depeszę bardziej zabarwioną, która zaczyna się od zdania: „Polska znowu 
wybrana. Zgromadzenie Ligi rzuciło na nią 5) głosów, rzez co samo na siebie wy- 
dało wyrok. W chwili, gdy ogłoszono wybór Polski. nie dało się zauważyć żadnego 
aplauzu“. Dziennik krytykuje fakt, iż Mała Ententa oraz państwa południowo-amery- 
kańskie zachowały dla siebie w dalszym ciągu po jednym mandacie do Rady Ligi 
i twierdzi, że zgromadzenie”nadużyło w tensposów swego suwerennego praw?. Gazeta 
uważa, że 22 głosy, które padły na Norwegję, są znamiennem wskazaniem na przysz- 
łość. 

/ Premjer Briand opuścił Genewę. 

GENEWA, 10 IX. PAT. „Premjer irancuski Briand odjechał dziś w 

południe do Paryża, aby wziąć udział w jutrzejszem posiedzeniu Rady 
Ministrów. Termin powrotu Brianda do Genewy zależy od przebiegu wy- 
darzeń politycznych. W czasie jego nieobecności kierownictwo delegacji 
francuskiej spoczywać będzie w rękach Loucheura. 

Stresemann idzie w jego ślady 

BERLIN, 10.9 Pat. Biuro Wolifa donosi z Genewy, że minister Stresemann już 

jutro, to znaczy we środę, opuści Genewę, udając się na wypoczynek do jednej z miej- 
scowości Szwajcarji środkowej. Minister Stresemann powróci do Berlina za dwa—trzy 

tygodnie. : 

    

Mac Donald „nie fragi nadziei“ udania się do 
Ameryki 

LONDYN, 10. 9. PAT. Mac Donald wyraził nadzieję, że uda mu 
się odbyć w końcu września podróż do Waszyngtonu w celu  przeprowa- 
dzenia z prezydentem Hooverem konierencji w Sprawie rozbrojenia na 

morzu, jednakże definitywne układy, poprzedzające wyjazd premjera, nie 

zostały jeszcze przeprowadzone, 

Rzekome nieporozumienia w gabinecie angielskim 
- fĘ 7w świelle prasy niemieckiej 

6 5 BERLIN, 10—9. Pat. Dzienniki berlińskie przynoszą depeszę z Londynu o rze- 

komej różnicy zdań, jaka wynikła w gabinecie angielskim z powodu wypowiedzenia 

się ministra spraw zagranicznych Hendersona za finansowym układem gwarancyjnym 

pomiędzy członkami Ligi Narodów, skierowanym przeciwko ewentualnemu napastni- 

kowi. Prasa tutejsza wykazuje ogromne zainteresowanie tą sprawą, podkreślając w 

swoich depeszach londyńskich, iż przeciwko stanowisku kiendersona występować ma 

bardzo ostro Snowden. Natomiast premjer Mac Donald bronić ma tezy kiendersona. 

Szwajcaria przystąpiła do Pakiu Kelloga 
BERN. 10.9. Pat. Rozporządzenie władz związkowych, dotyczące 

przystąpienia Szwajcarji do paktu Kelloga, weszło w dniu dzisiejszym 

w życie. 

Il międzynarodowy kongres żydów-orfodoksów 
WIEDEŃ, 10 9. Pat, Dzisiaj o godzinie 5 po poł. otwarty został drugi między- 

narodowy kongres żydów-ortodoksów „Agudas Izrael". Bierze w nim udział przeszło 
trzy tysiące delegatów ze wszystkich części świata. Żydzi polscy są licznie reprezen- 
towani. 

TI ле 

dążeń w rolnictwie zależnie od stanu 

posiadania. 

Największe szkody rolnictwu przy= 

czynili ci posłowie sejmowi, którzy: ra- 

cję bytu swego Stronnictwa osnuli na 

przeciwstawności interesów / większej 

a mmiejszej własności. Im właśnie za 
wdzięczamy wszystkie te rozporządze 

nia czy ustawy, które obuchem biły w 

rolnictwo, znieczulały jego mięśnie, pa- 

raliżowały wolę, rozpętując jednocześ- 

nie namiętności i instynkty, w splocie 

których efekt pracy rąk i mózgu przei- 

staczał się w zero. 

Niewątpliwie istniała i dotąd istnie 

je psychoza Wschodu. Refleksem tej 

hypnozy była reforma rolna z jednej 

strony, — z drugiej stałe nastawianie 

państwowej polityki gospodarczej pod 

kątem rozbieżności dążeń i potrzeb 

rolnictwa, zależnie od stanu posiada-- 

nia. Ustawodawstwo polskie, może i 

całkiem słusznie przypisuje wielkie 

znaczenie kolegjalnemu załatwianiu 

spraw. Ustawy nie przewidujące ko- 

misyj są wyjątkiem. Otóż z reguły, © 

ile chodzi o sprawy związane z rolni- 

ctwem, ustawodawstwo powołuje do 

życia komisje, w skład których wcho- 

dzą przedstawiciele bezrolnych robot- 
ników rolnych, mniejszej własności i 

własności większej. Nieraz stosunek 

ilościowy (weźmy naprzykład komisje 

ziemskie) jest taki, że zgóry już wi- 

dać premedytacyjną chęć  wpojenia 

przeświadczenia, że większa własność 

chce lub może skrzywdzić. Coś w ror 

dzaju „caveant consules“. 

Dziś, w tej dobie kiedy nastąpiło 

połączenie się zrzeszeń rolniczych i 

niema organizacyj reprezentujących in- 

teresy tych lub innych grup rolniczych 

według stanu posiadania  (przynaj- 

mniej, co do mniejszej własności, ta- 

kiej organizacji brak, bowiem twór p. 

Helmana przepadł wraz z jego manda- 

tem poselskim, związek osadników 

zrzesza rolników tylko pewnej katego- 

nii, zaś związek kółek i organizacyj 

rolniczych przestał istnieć) — powsta 

je pytanie: kto, jakie zrzeszenie wyła- 

niać będzie przedstawicieli do tych, 

ustawowo przewidzianych komisyj. 

Siłą rzeczy powołane do tego być 

musi zjednoczone Towarzystwo orga 

nizacyj i kółek rolniczych, — ona nn- 

su odtąd dostarczać do tych komisyj 

przedstawicieli tak większej, jak mniej- 

szej własności. Czy na tem tle nie po- 
wstaną rozdźwięki, nie zakłócą spo- 

kojnej pracy zgrzyty, nie zaistnieją 

przyczynki do rozluźnienia więzów 

wspólnego zadania? 
Tak i nie. Będzie to zależała od 

stopnia zrozumienia wspólnoty intere- 

sów. Tu przechodzimy do drugiego py- | 

tania: 

Co przedtem łączyło i łączy obec- 

nie? 

Rolnictwo do niedawna głosu nie 

miało. Przesłanka, że przyszłość Pol- 

ski, jako kraju wybitnie rolniczego, 

leży w rolnictwie, że rolnictwo stano” 

wi tę dziedzinę produkcji, która winna 

być otoczona jaknajwiększą troską i 

opieką ze strony państwa, musiała por 

zostać frazesem, pustym dźwiękiem, 

bowiem nie było zrzeszenia reprezen= 

tującego rolnictwa, były natomiast or- 

ganizacje, wzajemnie wrogie, ujmują- 

ce potrzeby rolnictwa z punktu widze- 

nia interesów swego podwórka. 

Za ten stan rzeczy Polska zaptaci- 

ła drogo. Płaciła przez długi szereg 

lat, od czasu odzyskania niepodlegto- 

ści, aż doszła do krańcowego wy” 
cieńczenia swych zdolności płatni- 

czych. I wówczas tylko nastąpiło wre- SB 

szcie zrozumienie, że wspólnym tron- 

tem rolniczym przeciwstawić się nale= 

  

žy  reileksom  przeklętej  hypnozy 

wschodniej. ; 

Czy zrozumienie to — na naszym 
terenie wileńskim jest głębokie, czy 

kładzie ono kres marnotrawieniu sił w 

walce o interesy stanowe, czy wyrwie 

chwasty zanieczyszczające glebę i ją | 

użyźni — wykaże najbliższa przysz | 

łość. Świadomość właściwej treści te= 

go „co dzieli“ a tego, „ca łączy к zadė 

cyduje o przyszłości rolnictwa. Ы 

Z. Harski. 
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Sprawy szkolnictwa powszechnego 
(Wywiad z p. kurat. 

Uważając sprawy szkolnictwa pow- 
szechnego za najaktualniejsze w dobie 
obecnej — zwróciliśmy się przeto do 
kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskie- 
go p. St. Pogorzelskiego z prośbą o ła- 
skawe udzielenie nam informacyj. P. 
kurator, mimo nawału pracy przyjął nas 
serdecznie i rozmowę zaczął od słów: 
„Rok szkolny 1929 — 30 rozpoczęli 
my szczęśliwię; to też miło jest patrzeć 
na dziatwę, która po dwumiesięcznym 
odpoczynku biegnie wprost z książka: 
mi po ulicy, gwarząc wesoło. To jest 
cząstka życia szkolnego, która zarazem 
tworzy p owakacyjny ruch w miastach 
i miasteczkach, która, rzekłbym nawet 
— nadaje im wygląd. 

Nieco odmiennie ma się na typowej 
wsi, gdzie ludność zatrudnia swe dzie- 
ci (w wieku szkolnym) przy robotach 
polnych, wyrządzając im przez to po- 
dwójną krzywdę: umysłową i fizyczną. 
Umysłową dlatego, że odciąga się je 
od nauki, fizyczną, że hamuje się pra- 
widłowy ich rozwój cielesny, co jest 
także niebezpieczeństwem narodowem. 
Złu temu musimy zaradzić: przez syste- 
matyczne i celowe uświadamianie lu- 
dności, wreszcie, jako Środek ostatecz- 
ny — przez stosowanie pewnych kar 
za uchylanie się ad obowiązku szkolne 
go. 

Ludność na zachodzie Polski doma- 
ga się szkoły, nie lubi przypadkowych 
przerw w nauce, (np. choroba nauczy” 
ciela, spóźniony remont szkoły i t.d.) 
u nas natomiast ludność wiejska cieszy 
się. z podobnych okazyj. Zło to wypły- 
wą oczywiście z nieświadomości i wy- 
paczonego pojęcia o szkole, jakie po- 
zostawili po sobie zaborcy. 

W tym też celu, w miesiącu paździe 
rniku rb. chcemy wykorzystać m. in. i 
nasze radjo, dając cykl odczytów na te- 
maty: obowiązki rodziców 
bec szkoły, gmina a szkoła, poradnik 
dla rodziców o szkołach zawodowych, 
wybór zawodu i t.d. i t.d. — Dział ten 
prowadzi wizytator p. Glinicki. 

Dla lepszej charakterystyki przyto 
czę tu następujące 2 fakty jest w Wilnie 
szkoła dla ociemniałych. Byłem naocz- 
nym świadkiem, jak wieśniak chciał 
zabrać z zakładu swe nieszczęsne dzie- 
cko, (które było na warunkach wprost 
darmowych) gdyż mówili mu sąsiedzi, 
że po pewnym czasie zabiorą mu grunt 
jako odszkodowanie. Podobne wypadki 
miały także miejsce w czasie tegoracz: 
nego dokarmiania dzieci w szkołach: 
niektóre z nich (oczywiście głodne) nie 
przyjmowały pokarmów również z oba 
wy utraty gruntu! — Sapienti sat. 

Tutaj mamy wszyscy pole do popi- 
su. Leży to w obowiązku każdego, pro 
publico bono... 

Wizytując i obserwując, oraz ze 
sprawozdań odnośnych osób zauważy- 
łem, iż grozi nam powtórny analiabe- 
tyzm; w tym więc celu dążeniem władz 
szkolnych jest komasacja szkół o wyż 
szym poziomie nauczania: Oczywiście, 
robimy to zbyt ostrożnie i systematy 
cznie, biorąc pod uwagę: odległość, mo 
sty, tory kolejowe, lasy (wilki) i t.d. 
W tem winni nam także wszyscy dopo 
móc komu tylko dobro kraju leży na 
sercu. Wogóle czeka nas straszny (bo 
nagły) wysiłek: najnowsza statystyka 
wskazuje ogromny przyrost dzieci, dla 
których będziemy musieli w najbliż- 
szych latach — potroić obecną liczbę 
szkół. Stoimy więc wobec jakby klęski, 
która nas nie minie i do której musimy 
być przygotowani. Dlatego już dzisiaj 
zwróćmy całą swą uwagę na budowę 
szkół. 

Do sprawy tej jednak powrócimy 
wkrótce osobno i obszerniej. Dziś do- 
dać chcę tu jedynie me wrażenie z P. 
W.K., odnoszące się szkolnictwa na 
Wileńszczyźnie: za pomocą świetlnych 
punktów (siatki) demonstrują tam sta 
tystykę szkół w zestawieniach i porów 
naniach. Z niecierpliwością przeto о- 
czekiwałem Wilna. Otóż, jeśli chodzi 
© samą sieć szkół, to biorąc pod uwagę 
rzadsze nasze osiedla, następnie, — 
istotnie małą jeszcze liczbę szkół — 
punkty te były nieco blade—natomiast 
oświata pozaszkolna (różne kursy i 
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St. Pogorzelskim) 

wszystko to, co się składa na ów wy- 
raz) dała mi zadowolenie, czem z przy- 
jemnością się dzielę. 

A zatem, dla całkowitego jednak 
zadowolenia — dbajmy o budowę ńo- 
wych punktów szkolnych, ku rozwojo” 
wi i potędze wschodnich rubieży Rze 
czypospolitej', — zakończył łaskawy 
nasz rozmówca. 

J. Hopko. 

BIAŁYSTOK. 

— Jeszcze w sprawie kaplicy Branickich. 
Swego czasu iporuszaliśmy sprawę przywró- 
cenia dawnej pałacowej kaplicy Brani 
Białymstoku do jej pierwotnego przeznacze* 
nia — przekazania dla kultu religijnego, któ- 
remu służyła do czasów wojny. Kaplica sty- 
lowa i zdobna w cenne sztuki i freski używa- 
na była niejednokrotnie za buduar dla pań 
podczas balów, a p. wojewoda Kinst chciał 
przeznaczyć ją fia biuro dla samorządu woje” 
wódzkiego czy też bibljotekę urzędniczą. 
Sprawą kaplicy Branickich zainteresowały 
się odnośne władze i, jak się dowiadujemy, 
wkrótce potem nadeszło pismo, pouczające 
urząd wojewódzki, co z kaplicą należy przy- 
najmniej narazie uczynić. Na zarządzenie p. 
wojewody kaplica została zamknięta i dziś 
czeka podobno na odpowiednie kredyty ce- 
lem przeprowadzenia remontu. Obecnie w u- 
rzędzie wojewódzkim przeprowadza się re- 
mont wielkiej sali. obok, której znajduje się 
kaplica Branickich. Przypuszczaliśmy, że pię- 
kna, historyczna kaplica zostanie nowego 
roku szkolnego oddana do dyspozycji władz 
szkolnych i duchownych, gdyż w niej nawet 
w czasach niewoli modliła się nasza młodzież 
katolicka z Maryjskiego Instytutu. Biał 
nie ma dla młodzieży oratorjum, naboženst- 
wa odbywają się w salach gimnastycznych, 
a kaplica Branickich stoi pustką, zamkniętą 
na cztery spusty. Wprawdzie lepsze to od 
profanacji podczas bałów, ale jest połowicz- 
nem załatwieniem sprawy. 

Kaplicy Branickich trzeba jaknajprędzej 
przywrócić pierwotny charakter i przeznacze* 
nie, oddać ją do dyspozycji władz szkol- 
nyńch, czy duchownych, bo wymaga tego 
jej szłość historyczna, jej wartości arty- 

potrzeba jej dla kultu rel ego 
ieży szkolnej, a tego sobie życzy spo- 

wo białostockie, dawni uczniowie gi- 

  

   

    

       

łeczeń l 1 
mnazjalni, którzy się w niej za czasów szkol- 

    

nych modlili, tego życzą sobie rodzic e dziat- 
wy, modłącej się dziś w sali gimnazjalnej. 

Dowiadujemy się także, że kaplicą i jej 
wartością artystyczną zainteresowały się wła- 
dze konserwatorskie, a miejscowe społeczeń: 
stwo, według krążących pogłosek, zamierza 

ząć starania o przywrócenie kaplicy dla 
ibożeństw. Chcemy wierzyć, że tym razem 

kaplica zostanie otwartą, ale dla nabożeństwa 
katolickiego. Kap. 

   

NOWOGRÓDEK. 

— Wycieczka gimnazjum białoruskiego 
na P.W.K. Od 3-go bm. zwiedza Wystawę 

ieczka białoruskiego koedukacyjnego gi- 
mnazjum w Nowogródku i kursów dokształ- 
cających dla dorosłych, składająca się z 74 

osób i czworo nauczycieli. Wycieczka doszła 
do skutku dzięki wybitnemu poparciu staro- 
sty Hryniewieckiego, a prowadzi ją prof. gi 
mnazjum nowogródzkiego p. Lwowi Leon. 

Po zwiedzeniu Warszawy — oglądają mi- 
li goście dokładnie tereny Wystawy — i en- 
tuzjazmują się szczególnie eksponatami cię- 
żkiego przemysłu; również miasto Poznań 
budzi szczery zachwyt w oczach uczestników 
zaskoczonych, jak twierdzą — całością im- 
prezy, Wystawy jak również nowoczesnością 
Poznania. Do innego świata przyjechaliśmy: 
— oto okrzyk uczestników najlepiej małujący 
zachwyt i szczery entuzjazm młodych serc. 

Po ukończeniu programu wyjazdu wy- 
cieczka nad polskie morze — do Gdyni i He- 
lu a w drodze powrotnej zwiedzi Toruń; w 
tych punktach oparcia zamieszka wyciecz- 
ka w ikwaterach, jakie dla wycieczek szkol 
nych przygotowało Kuratorjum Pomorskie 
pod kierownictwem wizytatora p. Wiśniew- 
skiego. 

Ta lekcja pogłądowa o „Polsce Współ- 
czesnej” zbliża nas i łączy w sposób niezastą 
piony żadną metodą. 
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wi Zygmuntowska 24 m. 1 wy 

  

Poszukujemy mieszkania 
parterowego, kilkupokcjowego, na 
zaklad przemysłowy w ckolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Słowa* pod S. S. 2 
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Sprzedaje się pies rasy | ‚ 

WILKO-CHART (7 miesięczn.) |; 
Dowiedzieć się я 

Ul. Bobrujska 22, lub Marcowa 2. 

  

NURMI W WARSZAWIE. 
Warszawa 9. IX. 29 r. 

Nawet najwięksi laicy sportowi wie 
dzą kto to jest Nurmi — to syn skro- 
mego stolarza fińskiego, który od je- 
denastu lat bije wszystkich na dystan- 
sie ad 1500 mtr. do 20 klm., jest posia- 
daczem kilkunastu rekordów  świato- 
wych, na trzech Olimpjadach święcił 
niezwykłe tryumiy, jest niedościgłym 
mistrzem biegu. / 

Obecnie Nurmi zarzucił zupełnie 
stolarkę i jeśli nie biega to leży brzu* 
chem do góry. Objechał cały świat, 
wszędzie go oglądano, podziwiano, o- 
klaskiwano, obsypywano darami, W 

Finlandji wystawiono mu pomnik — 

za życia pomnik!!! Marszałek Piłsudski 
nie doczekał się takiego hołdu od spo- 

łeczeństwa. Zresztą Finlandczycy u- 

ważają że Nurmi przysporzył więcej 

rozgłosu swej ojczyźnie i sam jeden 

jest lepszą dlań reklamą niż całe hordy 

urzędników z M.S.Z. — czczą go też 
niemal jak Boga. 3 

Wiadomość, że AZS zdołał skłonić 
Nurmiego do przyjazdu na międzynaro” 
dowe zawody lekkoatletyczne zelektry- 
zowała wszystkich. Ministrowie, am- 
basadorowie zagraniczni i inne niezna- 

ne krótkotrwałe znakomitości. doprasza 
li się o bilety jak sztubacy. W przed- 
sprzedaży rozchwytywano kupony, u- 
žalano się że łóż jest tak mało. Na 
dworzec stawiło się całe poselstwo fiń- 
skie in gremio — Nurmi tylko kiwnął 
głową posłowi pełnomocnemu i uciekł 
do hotelu. 

Niema na świecie większego bie- 
gacza od Nurmiego ale i mało jest za” 
pewne większych dziwaków. Z nikim 
nie chce mówić, o wywiadzie, o podpi- 
sie pod fotogratją próżno marzyć — 
udaje głuchoniemego i niepiśmiennego, 
pokazuje drzwi gościom, ewentualnie 
sam się wynosi. 

W sobotę zawody miały się rozpo: 
cząć o pół do czwartej — o pół do trze 
ciej stadjon był już niemal zapełniony, 
na trybunach stano sobie formalnie na 
głowach, jakaś pani przygniotła tak mi- 
nistra Matuszewskiego, że aż Kono- 
packa musiała go ratować — silnym 
ramieniem odepchnęła intruzkę. 

Zaczęły się zawody. Wspaniale 
biegł Malanowski, przelatywał nad 
płotkami Kostrzewski, rzucała dyskiem 
Konopacka — Matuszewska. I nic. Na- 
wet mistrzyni świata nie wywołała 

SŁUWO 

Z teatru walk w Mandżurii 
Bolszewikom nie powodzi się 

WIEDEN. 10.9. Pat. Dzienniki donoszą z Londynu, że, jak 
podaje „Times*, ofenzywa podjęta przez wojska sowieckie na 
odcinku Mandżurja — Pogranicznaja doznała niepowodzenia. Ro- 
sianie musieli sę cofnąć.JOgień rosyjskich armat spowodował w 

e Pogranicznaja wielkie szkody. Wedle doniesień dzienników ja- 
pońskich, wskutek pożarów spowodowanych pociskami I bom- 
bami grozi miastu zniszczenie, Ze strony rosyjskiej ostrzeliwano 
także pociąg kolejowy, przyczem dwóch podróżnych zostało za: 
bitych i trzech rannych. 

Stacja Pogranicznaja uległa zniszczeniu 

MUKDEN, 10 IX. PAT. Komunikat urzędowy chiński 
w miejscowości Pogranicznaja został zniszczony dworzec, 

40 żołnierzy i 20 urzędników kolejowych bez drutu i biura telegraficzne. 

stwierdza, że 
stacja telegrafu 

zostało zabitych lub rannvch przez bomby, rzucane z samolotów sowiec- 
kich. Statki sowieckie usiłują płynąć w górę Sungari, której ujście jest 
bombardowane przez Chińczyków. Dziś rano samoloty sowieckie bombar- 
dowały miasto Modlin, położone na zachód od miejscowości Pogranicznaja. 

Е 

BERLIN, 10 -9. Pat. W|z informacyj prasy berlińskiej z Mandżurii, 
nicznaja w dalszym ciągu trwają walki artyleryiskie. Dworzec kolejowy oraz 
towarowe są zniszczone* 

w Pogra: 
składy 

Miasto trzy razy było bombardowane przez samolyty sowieckie. Siły sowiec- 
kie podjęły również ofenzywę w Mandżurji Zachodniej, zajmując stację kolejową na 
wschód od stacji Mandżurja, przez co ruch kolejowy na odcinku północnym kolei 
wschodnio-chińskiej został przerwany. 

Chińczycy przez założenie torped uniemożliwiają żeglugę 
MOSKWA, 10 9. Pat. Wdół rzeki Sungari i Amuru płyną torpedy, założone przez 

wojskowe władze chińskie po zajęciu kolei wschodnio-chińskiej. Miny te, które wsku- 
tek szybkiego prądu mogą oderwać się od swoich podstaw, przedstawiają niebezpie- 
czeństwo dla żeglugi po Amurze, która w nocnej porze ulega przerwie, 

Sowiety niosą pomoc pieniężną swoim obywatelom w 
Chinach 

MOSKWA, 10. IX. PAT. Rząd sowiecki wyasygaował ponownie 100 
tysięcy jenów na akcję pomocy obywatelom sowieckim w Chinach. 

Suma ta została przesłana do dyspozycji konsula generalnego nie- 
mieckiego w Charbinie. 

  

Sfudenci politechniki warszawskiej we Francji 
WERSAL, 10 9. Pat. Przybyła tu liczna wycieczka studentów politechniki war- 

szawskiej, którzy zwiedzili pałac królewski. Władze miejskie wydały na cześć wyciecz- 
ki przyjęcie. 

  

T-miu sierroryzowalo 100-u 
_ ATENY, 10—9. Pat. W ubiegłą niedzielę 7 bandytów zatrzymało pod Trikala 

wycieczkę złożoną ze 100 osób, ograbiło ją doszczętnie i pozostawiło 6 zakładników, 
domagając się okupu w wysokości 5 miljonów drachm. 

Explozja na statku kursującym po Wołdze | 
MOSKWA. 10.9. Pat. Na jednym ze statków na Wołdze koło Jaro: 

sławia nastąpiła eksplozja. 10 osób z pośród zalogi poniosło Śmierć. Dwie 
osoby zdołały się uratować. Ogień przeniósł się na sąsiedni statek. Po- 
żar trwał przez cały dzień. 

  

60 Miart pocic _rię „błogorław ky 
Ze męz„ANODOR Medikas! 
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WYSTĘPY PIERWSZORZĘDNYCH SIŁ ARTYSTYCZNYCH 

z udziałem dziś przybyłych 4-ch fordancerek 

Dancing Towarzyski 
przy powiększonym zespole orkiestry 

| Początek o godz. 10 ej wieczorem 

„„NISZKOWSKEĆ || 
całkowita zmiana programu 

ZARZĄD |g 

I e z A SA 

FORTEPJAN ! 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

prof. Konserwatorjum. 

[Lekcyj muzyki historja teorja i estetyka 

i Informacje od Il-ej — 1 
iod 4 — 5 po poł. S-to Jakóbska f—l. 

  

Absolwent Moskiewskiego Konserwatorjum, 
Rumuńskiego, Dyr. Szkoły Muzycznej w 

|. BAZYLI KARNIŁÓW 
> Państw. Konserw. 

A szyniowe, przy,echał 
obecnie na stałe do Wilna. 

Postawienie głosu. 
Udziela leksyj śpiewu solowego 

Partje operowe, romansowe 
i ansamblowe. 

Przyjęcia od 10.IX, w poniedziałki, wtorki, 
czwartki, piątk i od 11—1-szeji od 4—6 p.p. 

większego zaciekawienia swem 37-mio 
metrowym rzutem. Patrzano obojętnie 
jak metalowo-drewniany talerz leci w 
przestworza i pytano się nawzajem: 
„kiedyż u djabła zacznie biegać Nur- 
mi?“ 

Nareszcie wyszedł i on na bieżnię. 
Niepokaźny, w długich, brudnawych 
spodeńkach, duża łysina, ogromne o: 
czy, wysokie czoło. Przeciwnikiem jest 
Petkiewicz. Jedyny Polak godny współ 
zawodniczenia z Nurmim — żaden inny 
zawodnik nie chciał nawet stanąć w 
szranki. Mają biec trzy kilometry. Re- 
kord należy do Nurmiego:8 minut 20 
sekund. Stają na starcie, strzał — po- 

szli. a 
Jak on dziwnie biega ten Nurmi! 

Chybocze się całem ciałem, ramiona, 
piersi, ręce wszystko jest w ruchu, 
wszystko się kiwa, roluje. Petkiewicz 
wygląda w porównaniu na biegnący 
drąg. Ale drągal nie odstępuje, krok w 
krok sunie za superasem, trzyma się go 
jak cień. Jest to jedyna zresztą metoda 
— wściekły wiatr męczy  Nurmiego, 
Petkiewicz jest przezeń doskonale za- 
słonięty. Nurmi biegnie ze stoperem w 
ręku — patrzy nań co paręset metrów, 
reguluje tempo i— nie ogląda się w 
tył. 

Nie ogląda się do czasu. Trzy, 
cztery, pięć okrążeń a Petkiewicz nie 

Kasztanowa 2—12 

odstaje. Nunmi zaczyna się denerwo- 
wać, rzuca pytające spojrzenie w tył 
— czyżby ten Polak zamierzał go po- 
bić? Kiedyż nareszcie się zmęczy. 

Ostatnie okrążenie. Nurmi patrzy 
co raz ta na stoper co raz nia Petkiewi* 
cza, ostatni wiraż, wychodzą na prostą 
— finisz — ogłuszający ryk widowni— 
heroiczny wysiłek Nurmiego — nic nie 
pomaga, Petkiewicz wysuwa się nie- 
przerwanie z tyłu i resztkami sił dopa* 
da do taśmy — bije o pierś niezwy* 
ciężonego Finna. 

Entuzjazm i konsternacja. Cóż to 
jest? Co się stało? Dlaczego Nurmi dał 
się pobić? Megafon ogłasza czas : 8 
minut 51 sekunda. Ze stu ludzi w Euro- 
pie mogłoby dziś w tymże czasie prze- 
lecieć trzy kilometry. Nagabywania 
Nurmiego na nic się nie zdają — wło* 
żył spodnie i opuszcza stadjon bez sło- 
wa. Jedyne wytłómaczenie to, że za 
mało cenił Petkiewicza. Nurmi zawsze 
przed biegiem układa sobie plan kam- 
panji —- postanawia biec pierwsze okrą 
żenie w takim czasie, drugie w takim, 
trzecie, czwarte i całość w tyle to mi- 
nut. Pomylił się oceniając Petkiewicza 
na 8 min. 51 sek. Nie wystarczyło to 
dla pokonania mistrza Polski który roz 
porządza lepszym finiszem. Nurmi się 
przerachował, biegł z początku za wol- 
no i to ga przyprawiło o porażkę. 

NA DALEKICH KRAŃCACH BLISKIEGO WSCHODU 
Co pewien czas w wielu dzienni- 

kach pojawiają się zagniewane i prze- 
staniach odbywających się w Persji. 
Zazwyczaj sytuację przedstawia, się w 
ten sposób, iż szach, dokonywujący 
europeizacji kraju, natrafił na opór ży- 
wiołów reakcyjnych, które usiłują go 
obalić. Częstokroć podawane są cał- 
kiem nieprawdopodobne wiadomości a 
tym kraju i zwłaszcza dzieje się to wó- 
wczas 0 ile inspirowane one są przez 
bolszewików. Obserwatorzy europej- 
scy zbyt pośpiesznie wyciągają z tych 
wiadomości, wniosek, iż szacha  per- 
skiega czeka ten sam los, jaki przy- 
padł emirowi afgańskiemu. 

W istocie sytuacja w Persji jest 
nieco inną i znaczenie, odbywających 
się tam wypadków polega na walce 
miejskich i osiadłych żywiołów kraju 
z żywiołami koczującemi, w usiłowaniu 
rządu położenia kresu chociażby do 
pewnego stopnia na madyzującemu sta 
nowi trzeciej części ludności państwa. 

Naród perski składa się z 3 wybit- 
nie zaznaczonych warstw: mieszczan, 
włościan i koczowników. Pierwsze 2 
klasy społeczne, o ile bez szczególnego 
zapału, to i bez szczególnego oporu 
przyjęły zapowiedziane prz ez szacha 
reformy: powszechną służbę wojskową 
redukcję liczby duchownych i umniej- 
szenie ich praw, obowiązkowe nosze- 
nie stroju europejskiego i, jak zawsze 
związane z reformami, podwyższenie 
podatków. Wprowadzając te reformy, 
rząd perski bynajmniej nie powoduje 
się wyłącznie manją naśladownictwa, 
lecz istotnemi interesami państwa. I tak 
naprzykład, strój europejski został 
wprowadzony celem usunięcia różnicę 
strojów licznych szczepów zaludniają* 
cych Persję, chociażby formami zewnę 
trznemi wpojenia im przekonania, iż 
tworzą jeden naród. Podobnie utworzo 
no stała i regularną armię na tyle ce- 
łem obrony kraju od wrogów wewnę- 
trznych, ile celem zachowania porząd- 
ku wewnątrz kraju, położenia kresu sta 
łym napadom bandyckim na drogach 
publicznych i nadania władzy central- 
nej i na prowincji większej powagi. 

  

Około 3 miljonów ludności perskiej 
nadal żyje życiem koczowniczem, wę- 
drując za wielkiemi trzodami z jedne- 
go pastwiska na drugie, zimą spusz- 
czając się w doliny, latem zaś rozbi- 
jając swe czarne koźle namioty w gó- 
rach. Pod względem etnograficznym 
koczownicy perscy wyróżniają się wiel- 
ką pstrokacizną, należąc do najrozma- 
itszych ras, przeważnie  nieperskiego 
pochodzenia. Wśród nich można na- 
potkać pobratymców współczesnych 
Turków, Arabów, Kurdów 'i Afgańczy- 
ków. Mieszkają oni albo po tamtej stra 
nie granicy tureckiej (Luristan), lub 
na wybrzeżach zatoki Perskiej. Rolnic- 
twa nie znają i żyją jedynie z gospo- 
daistwa pasterskiego i wyrobu znako- 
mitych dywanów, które tką ich żony i 
córki. Najbardziej silnym i wpływo- 
wym szczepem koczowniczym są ka- 
szgaje, którzy w wypadku potrzeby mo 
ga wystawić do 50 tys. zbrojnych jeź- 
dźców. 

Rząd perski postańowił, iż szczepy 
te powinny być w jego ręku, odbywać 
w armji służbę wojskową, opłacać po- 
datki, słuchać nie obieranych wodzów, 
lecz gubernatorów, zamianowanych 
przez władzę centralną w Terehanie. 
Pozatem szach zażądał, aby koczowni- 
cy złożyli broń i tem samem przestali 
uzupełniać swe dochody rabunkami, i 
napadami zbrojnemi. 

Nie trudno się domyśleć iż szczepy 
koczownicze, przyzwyczajone do cał- 
kowitej niepodległości, odmówiły za- 
dośćuczynienia tym żądaniom, i pirzy- 
czepiwszy się do reformy stroju i za” 
miany tradycyjnych turbanów i czapek 
baranich specjalnemi strojami głowy 
„pechlewi“, nieco  przypominającemi 
fracuskie kepi, powstali, wypowiadając 
„Świętą wojnę” renegatom, którzy od 
szczepili się od wiary i obyczajów oj- 
ców. Rządowi udało się zaaresztować 
wodza kaszgajów, ale władzę nad po- 
wstańcami objął syn jego Alihan mam 
Kuli-chacz, obwołany drugim mahdi, 
który z mieczem w ręku powinien u- 
gruntować na ziemi królestwa Boże.. 
Uzbrojeni powstańcy swobodnie otrzy- 
mywali broń od arab. przemytników i 
korsarzy lądujących bez jakiejkolwiek 

W niedzielę napływ publiczności 
był jeszcze większy, nie było gdzie 
szpilki wetknąć na trybunach (a mie- 
szczą one łatwo cztery tysiące osób ) 
zabrakło biletów w kasach. Punkty pro 
gramu mijają jeden po drugim — z 
naprężeniem wszyscy czekają na Nur* 
miego i rewanż Z Petkiewiczem. Przy 
bramie cała masa ludzi — chcą zoba- 
czyć z bliska fenomenalnego biegacza, 
chcą go oklaskiwać gdy przybędzie. 

A on nie przybywa. Dochodzi go- 
dzina piąta a Nurmi nie przekroczył 
bramy. Czyżby się obraził i nie 
chciał stantować? 

Lecz oto na bieżnię wbiega Nurmi. 
Jakim sposobem? Którędy:? Okazuje się 
że ten król dziwaków czy skromnych 
mistrzów kazał sekretarzowi AZS'u, 
który go przywiózł z hotelu do parku, 
wprowadzić się „,jakoś niepostrzeżenie 
jakoś bokiem”. Nie była innej rady jak 
przeleźć przez wysokie druciane szta- 
chety a potem oknem do szatni. Biedny 
sekretarz podarł «sobie ubranie i roz- 
krwawił ręce — zato Nurmi podzięko- 
wał mu, rzecz niebywała, wdzięcznym 
uśmiechem. 

Dziś mają biec 4 mile angielskie (0* 
koło 6 i pół kilometrów). Wiatru nie- 
ma, bieżnia doskonała. Nurmi i Pet- 
kiewicz stają na starcie. Cisza jak ma* 
kiem zasiał. 10 tysięcy par oczu wlepio 

przeszkody na niestrzeżonych przez 
nikogo wybrzeżach zatoki Perskiej. > 

Zrazu wojska rządowe poniosły nie 
mało klęsk w bitwach z wojowniczymi 
i cuchliwymi koczownikami którzy zna- 
komicie wykorzystali wszystkie zalety 
niedostępnej krainy, w jakiej wybuchło 
pawstanie, ale szach posyłał wciąż no 
we i nowe posiłki i przeciwko powstań 
com użyto armaty, karabiny maszyno 
we, dwa czołgi, tyleż pociągów pancer 
nych i sześć samolotów. 

Dowódca tej armji zastosował bar, 
dzo skuteczną metodę, odciął on ko- 
czowników od ich górskich pastwisk, 
skazując w ten sposób zarówno ludzi 
jak i bydło na wyginięcie. Ta blokada 
w warunkach perskich okazała się sku 
teczniejszą, niż samoloty i karabiny ma 
szynowe, i szczepy zaczęły składać 
hołd i nadsyłać zakładników. Wojna 
partyzancka będzie jeszcze trwała, ale 
główne siły koczowników zostały już 
zwalczone i wypadnie im ulec władzy 
Terehanu. Życiu koczowniczemu w Per 
sji zadano stanowczy cios. 

19 Polska Państwowa Loterja Klasowa 
Drugi dzień ciągnienia. 

350,000 zł. nr. 19271. 
20.000 zł. nr. 113235. 
15.000 zł. nr. 133953. 
10.000 zł. nr. 120908 66205 
5.000 zł. nr. 81850 102633 174975. 

Po 3000 zł. nr. 69858 73170 82746 114041 
143658. 

Po 2.000 zł. nr. 20204 45797 52891 
73096 85467 93923 209637 165212 168200. 

Po 1000 zł. nr.: 2917 34534 71712 7800 
42684 72189 54380 23263 62442 23419 67594 
86190 68245 95787 121824 128898 131490 
132337 145851 164197 171299 172274 174352 
175546 178042. 

Po 600 zł. nr. 8628 14032 14936 16069 
16660 19150 26144 26293 26533 28805 42649 
43480 44631 45038 53050 60613 62117 71191 
73147 74560. 75540 76378 89614 94791 
100592 104694 107426 118583 120527 130343 
130437 136705 139047 142209 147971 148705 
150223 155584 155543 158353 160787 160987 
167714 180538 184054 184434. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 2186 3323 3865 
4535 4791 6167 6955 7272 14185 14350 
14527 19093 21484 21832 22017 24890 26302 
29396 30224 31156 32028 32610 34387 35637 
40055 41107 41694 42038 45475 46043 49239 
49958 51298 51 52043 52585 57788 59252 
61579 16757 63385 65468 67201 68681 69168 
69168 69585 70504 72384 73814 73971 75169 
15530 76040 77219 78035 78046 78058 78761 
79952 80925 81843 82261 82828 84466 86157 
87199 88136 88475 90155 92270 95844 97889 
98632 102725 103139 104674 105705 107322 
108004 108013 110868 111251 112824 113148 
115801 116592 116652 117155 125548 126658 
127195 128391 128405 129984 130081 
130132 131120 131356 132386 132800 
135133 135641 136000 136846 137149 
141551 141918-142832 143744 145953 
147472 148325 149107 149249 149653 149964 
151122 151683 152584 154661 158081 158994 
158081 160142 161672 162060 164299 166709 
167760 167831 171848 172619 
173609 174779 175649 181888 181835 
182326 182369 184775. 
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nożyk 

Gillette baaa się 
114 razy... 

.... przyczem uieodpowieanie 
aożyki są vezwzględme imsz- 
czone. Dlatego też r 
      

  

zupełme pewnym. że każdy 
aożyk Gillette oroli -ladko 
‚ szybEc 

(Gillette 
—-   

  

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Bisirzyj towar krajowy: 

  

nych w łysawego Finna — strzał i bieg 
rozpoczęty. 

Z początku wszystko tak samo jak 
wczoraj: Nurmi biegnie pierwszy a Pet 
kiewicz za nim krok w krok, noga w 
nogę — robią wrażenie maszyny poru- 
szanej jednym mechanizmem. Okrąże* 
nia mijają a oni wciąż razem 5 kilo- 
metrów — Petkiewicz nie odstał ani 
na metr. Nurmi nie ogląda się, jest spo- 
kajny, patrzy tylko na stoper. Obaj bie- 
gną tak równo, tak swobodnie, iż za- 
traca się poczucie wysiłku — ma wra 
żenie że to dla nich zabawa, przyjem: 
ny spacer, że mogliby tak biec ad in- 
finitum. 

I nagle... nagle po drugiej stronie 
bieżni — nawprost trybun — Petkie- 
wicz odrywa się od Nurmiego, traci 
metr, dwa metry — dziesięć metrów. 
Nie widać by zwolnił, nie wydaje się 
by Nurmi przyśpieszył a jednak odleg- 
łość wzrasta. Zwarty tłum  skanduje 
chórem: Pet — kie wicz — Pet 
kie — wicz, nic nie pomaga, nie może 
dojść Finlandczyka. Nogi mu się ugi- 
nają, zgarbił się, trzęsie głową, oczy 
bezmyślnie wlepione w bieżnię. 

Teraz dopiero widać co to jest bieg, 
co to znaczy wysiłek, co to jest maszy- 
na ludzka. Zdawałoby się nic — kilka- 
naście metrów, przyśpieszyć kroku, i 
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Uroczyste ofwarcie szosy Grodno —Wilno 
W dniu 17 września r. b. odbedzie się uroczyste otwarcie nowobu- 

dowanej szosy Grodno— Wilno. Uroczystość tą, mającą ogromne znacze- 
nie dla ruchu automobilowego na trasie Warszawa— Wilno zaszczyci swą 
obecnością p. minister A. Moraczewski. 

Jak się dowiadujemy w związku 
mobil Klub organizuje raid gwiaździsty, a ponadto 

Nieoczekiwane przyśpieszenie automobilowa „pogoń za lisem". 

z tą uroczystością Wileński Auto 
ma się odbyć gra 

terminu 

poświęcenia szosy (26 b. m.) może uniemożliwić zorganizowanie tej cieka- 

wej imprezy. (y). 

  

| ŚRODA 
11 Dzi Wschód sł. g. 4 m. 42 

Jacka Zach. Sł. o g. 17 m. 51 
jutro 

Gwi-ona | 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

r Meteorołogji ©. 5. В. 

z dnia „10 1Х 1I%vr 

Ciśnienie J 
średnie w m | A» 

Temperatura | BR 1006 
średnia l 

Opad za do- | 
Be w mm. l 10 

Wiatr : й śni 
przeważający Północno zachodni 

Uwagi:  Pochmurno, przelstne opady 

Maximum za dobę + 5 
Minimum za dobę + 13 C 

Tendencja baro netryczna: wzr”st : 
csuienia 

  

URZĘDOWA 
— (y Powrót p. wojewody. Dziś rano 

powrócił z Warszawy i objął urzędowanie 
p. wojewoda Raczkiewicz. 

MIEJSKA 
— (0) Roboty kanalizacyjne. Obecnie 

Magistrat prowadzi roboty kanalizacyjne na 
3:ch odcinkach ul. Nowogródzkiej. Po za- 
kończeniu tych robót, jeżeli Magistrat nie 
uzyska nowych kredytów, dalsze roboty 

kanalizacyjne zostaną przerwane. 
— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. 

Według danych wydziału zdrowia Magi- 
stratu, w ubiegłym tygodniu zachorowało 
na tyfus brzuszny 10, nieokreślony 3, czer- 
wonkę 1, ospę wietrzną 2' płonicę 5, bło- 
nicę 2, odrę 7, różę |, krztusiec 5 gruzlicę 
4 (1 zm.), jaglicę 1, grypę 1 i gorączkę po- 
łogową 1, razem 43 osoby, z których 1 
zmarła. ” 
O z ubjegłym tygodniem 

zanotowano wzrost zachorowań na tyfus 
5rzuszny. 

— (o) Kredyty na drobne remonty 
udzielane nie będą. Przed paru tygodnia- 
mi komitet rozbudowy m. Wilaa zwrócił 
się do Banku Gospodarstwa Krajowego z 
prosba o udzielenie pożyczki na drobne 

zonty w wysokości 100000 zł. 
Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowe 

go w odpowiedzi na powyższą prośbę ko- 
munikuje, że w tym roku żadne kredyty 
zarówno na rozbudowę, jak i na drobne 
remonty udzielane nie będą. 

— (o) Miejski podatek inwestycyjny. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych zatwier- 
dziło uchwalony przez Radę miejską statut 
podatku inwestycyjnego na rok 192V, 

Podatek ten będzie pobierany: 1) w wy- 
sokości 5' proc. jako dodatek do miejskie- 
go podatku od placów niezabudowanych, 
2) w wysokości 50 prcc. jako dodatek miej- 
ski do ceny Świadectw przemysłowych i 
kart rejestracyjnych i 3) w wysokości 25 
proc. dodatku miejskiego ;do opłat skarbo- 
wych za patenta na wyrób i sprzedaż trun- 
ków i przetworów wódczanych. 

— (0) sprawie asfaltowania jezd- 
ni. We czwartek, dnia 12 września, o g. 
1-ej, odbędzie się w Magistracie połączone 
posiedzenie komisyj miejskich finansowej 
I prawnej, dla rozpatrzenia projektu umowy 
z firmą Polskie T-wo Asfaltowe na asfalto- 
wanie jezdni, : 

Jak juž donosilišmy, projekt powyższy 
Przewiduje zaasialtowanie ulic miejskich w 
ciągu 5 lat. W tym roku na próbę będzie 
žaasfaltowany tylko odcinek ul. Mickiewi- 
Czą, pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Sierakow- 
Skiego. 

KOLEJOWA. 

— (a) Wyjazd prezesa dyrekcji kolejo- 
wej. Wczoraj, prezes wileńskiej dyrekcji ko- 
lejowej p. Staszewski wyjechał do Warsza” 
wy w sprawach służbowych. 

POCZTOWA. 
— (a) Ku uwadze rolników. Władze po- 

£ztowe wydały zarządzenie, by urzędy i agen 
Tie pocztowe nie przyjmowały na przyszłość 
przekazów pieniężnych wypełnianych nie 
zgodnie z przepisami. Szeczególnie tyczy się 
to przekazów wysyłanych do Banku Rolne- 
go. Na odcinku przekazu po za adresem i 
nazwiskiem winno być zaznaczone z jakie: 
go tytułu wypłata następuje i cel wypłaty. 
Ponadto należy zapodać numer pisma, które 
Spowodowało wysyłkę. Tylko po zapodaniu 
tych szczegółów przekazy będą  przyjmo- 

wane. 

  

(e 
SZKOLNA. 

— (y) Duža frekwencja w szkołach 
powszechnych Jak się dowiadujemy frekwen - 
cja w szkołach powszechnych z ył 
się w porównaniu z latami ubiegłemi. 

Dotychczas sfery inteligencji pracującej 
unikały posyłania swych dzieci do miejskich 
szkół powszechnych, tymczasem w roku bie- 
żącym znaczna liczba dzieci rekrutuje się 
ze sfer inteligencji. 

Objaśnia się to brakiem funduszów na 

   

  

        

   

opłatę wysokich opłat w szkołach średnich. 
wprowadzone Pozatem w roku bież: 

zostało w życie rozpo 
oświaty w sprawie ujednostajnienia prog 
mu trzech ostatnich oddziałów szkoły po 
szechnej z trzema pierwszemi klasami szkół 
średnich. 

W ten sposób dziecko ze szkoły pow: 
szechnej ma możność kontynuowania nauki 
w szkole średniej bez składania egzaminów. 

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Strajk fryzjerów zlikwidowany. 

Pracownicy zakładów f kich pracują- 

m    

  

   

  

  

   

   

  

   

  

    

   

    

    

  

  

  

  

    

   

      

  

  

    

cy na p ch, którzy M k 

ło 100 fryzjerów, żądając podw ю 

dząc że ą strajkowa nie obj Szers 

kręgi pracowników zrez gnowali Z żądań i 

przystąpili do pracy na przednich warun- 

kac aksamo pracodawcy coinęli ogłoszo- 

ny lokaut. 
— (0) Stan bezrobocia w Wilnie, We- 

dług danych P.U.P.P., ogólna liczba bezro- 

botnych wynosi obecnie 2308 osób, w tem 

czyzn 1566:i kobiet 742. W porównaniu 

biegłym tygodniem, liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się 0 19 osób. 4 

— (0) Rekrutacja robotników do Fran- 

cji. Dnia 16 września w: Brasławiu i dnia 18 

w Głębokiem odbędzie się rekrutacja robot- 

ników do Francji. Rekrutowani będą wy: 

łącznie mężczyźni do kopalń węgla i na ro 

boty rolne. 2 

Wyjazd zrekrutowanych w Brasławiu 

nastąpi z Wilna dnia 17 września, a 

towanych w Głębokiem w dniu 21 wrześ 

KOMUNIKATY. 

          
  

   
— Ze związku emerytów państw. W 

dniu 18 b. m. (we środę) o godz. llej ra- 

    no w lokalu Klubu Kolejowców przy 

św. Anny Nr. 2 odbędzie się zebranie za- 

rządu oddziału wileńskiego powszechnego 
związku emerytów państwowych R 
spolitej Polskiej z udziałem członków 

ku, na którem wygłosi referat W S) 

emerytalnych przybywający z Warszawy 

prezes zarządu głó ‹ g zku p. 

Wojciech Bojerski. Pożądana obecność ogó 

łu członków związku. 
— W celach dokształcenia pszczelarzy 

praktyków i zaznajomienia sz go ogółu 

   

    

      
    
   

   
    

    

    
     

   

  

  

      
   

ów z racjonalnem pszczełnictwem, Wi- 

e Towarzystwo organizacyj i kółek rol 
niczych wesp 2 Towarzystwem Pszczel- 
niczem, organizuje na stacji kol. Gudogaje 
7mio dniow pszczelniczy. Początek 

kursu 15 w: b. o godz. 15*j (3 po 
  

poł.) w sali z 
odbywały codziennie w godzinach od Iš 

do 19-j. Wstęp dła wszystkich bezpłatny 
— II zjazd prawników polskich. Pr 

gotowania do Il zjazdu prawników pols 

mającego się odbyć w dniach 29 w 

do 2 października 1929 r. w Warszawie, s 

w pełnym biegu. Obrady zjazdu odbywa 
się będą w gmachu Uniw tu. 

Uroczyste otwarcie zjazdu odbędzie się 

dnia 29 września 1929 r. o godz. l2ej w 
auli uniwersy „. Otwa zjazdu poprze: 
dzi msza Ś która odp: iona będzie w 

Katedrze o godz. 10-ej rano. Programy z 
du oraz zgłoszenia na zjazd otrzymać m 
na w lokału Biura zjazdu w Warszawie uł 
Mokotowska 14 telefon 91—82 (poniedzia- 

łek i czwartek godz. 7—9 wieczorem) oraz 
w zarządach w ch organizacyj prawni- 
czych, wchodzących w skład stałej delega- 
cji zrzeszeń i instytucyj prawniczy i 
Ponadto wszełkich informacyj © 
udziela sekretarz wydziału wykonawcz 
adw. St. Peszyński, tel. 309—92 (godz. 4— 
po poł.). 

— (b) Rejestracja przedsiębiorstw. Przy 
pominamy, że w dniu 14 b. m. mija termin 

jestracji przedsiębiorstw handlowych i 
owych, znajdujących się na terenie 
rjatu P. P. Rejestrujący swoje przed 

siębiorstwo winni przedłożyć wydziałowi 
przemysłowemu swój dowód osobisty i pa- 

tent. Po tym terminie za niedokonanie reje- 
stracj ozi kara pieniężna. ы 

RÓŻNE 
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św. Piotra Klawera. Wileńska s 
/. Piotra Klawera dla misji afry. 

hodziła onegdaj pięciolecie swego istnie* 
mia i ałalność na terenie Wilna. i woj. 
północno—wschodnich. Założona 10 sierp 
nia 1924 r. wvkazała wiele ruchliw i 
swej d į i mimo b. niesprz 
warunków. Na terenie samego Wilna 
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  znowu biec razem. I nie sposób ani 
0 centymentr zbliżyć się Petkiewicz nie 
może, mimo nawoływania tłumu, mimo 

swojej największej siły woli, mimo 
skoncentrowanego pragnienia tysięcy 
ludzi odległość między Nurmim a Pet- 
iewiczem zwiększa się powoli ale sy- 

stematycznie. 

*y, Ostatnie koło. Nurmi spojrzał na ze 

garek, widzi, iż rekordu Światowego, 
Oczywiście swego, nie poprawi, obej: 
rzął się gdzie Petkiewicz i... zwolnił wy 
raźnie na finiszu. O 40 metrów od taś" 
my w chwili jej przerwania był Petkie 

świcz. Czas 19 min. 35 sek. jest tylko 0 
4 *20 sek. gorszy od rekordu światowego. 

Wśród kolosalnej owacji wrócili za: 
Wodnicy do szatni. Nurmi ubrał się 
Prędko, ścisnął rękę Petkiewiczowi i 
Znaną już sobie drogą przez okno i 
płot wymknął się ze stadjonu. 

  

| 5 
* * 

0% PS. Są ludzie, zdaje się nawet, że 
  

stanowią oni większość, którzy uwa 
żają, że sport to głupstwo, i wszystko 
to nie ma związku z pieniędzmi jest 
również głupstwem. Dla takich ludzi 

. parę pocieszających szczegółów: AZS 
zapłacił za start Nurmiego 8000 (osiem 
tysięcy) zł. zapłacił nie Nurmiemu ale 

fińskiemu związkowi lekkoatletyczne” 
mu i macierzystemu klubowi fenomena 
„Sport'. Pertraktacje i targi odbywały 
się z temi instytucjami. Nurmi dostał 
od AZS-u tylko zwrot kosztów podró- 
ży (sleepingiem), hotel i 5 zł. dzien- 
nie na utrzymanie (zwrócił z tego na- 
wet 2 zł. bo „jedzenie jest tanie w War 
szawie* oświadczył). Dzięki tej mani- 

pulacji Nurmi jest nadal amatorem — 
pieniądze bierze przecie związek, klub 
ale nie on. Wszystko w porządku. 

Pocichu bezwątpienia Nurmi zgar: 
nia co mu się należy. Niektórzy przypu- 

szczają, że z tych ośmiu tysięcy do kie 
szeni weźmie siedem i pół tysięcy in- 
ni wzruszają ramionami wezmie 7990 

zostawając klubowi 10 zł. wzamian za 

koszta korespondencji. Mniejsza o to— 
faktem jest, iż te biedne polskie złote 
w porównaniu z tysiącami dolarów 

zgarniętymi w Ameryce są kroplą w 

kasie ogniotrwałej Nurmiego. 

Nie można mieć też do niego preten 

sji. Ma już 32 lata a ta wiek niebezpie= 
czny dla biegacza — nawet takiego jak 
Nurmi. Karol. 

   *- powodem niejednokrotnie 

. następnie finał. 

  

(y) Uroczystość 5-lecia istnienia so- - 
: jali- į 

NOTATKI MUZYCZNE 
  

© Kwartet im. Głazunowa. 

Nieznany dotąd u nas zespół 
kwartetowy, złożony 2 panów: A. 
Piecznikowa *(l skrzypce), J. Łuka- 
szewskiego (ll skrzypce), A. Rywkina 
(altówka! i D. Mogilewskiego (wio- 
lonczela), wystąpił w poniedziałek 
wieczorem na scenie „Lutni“, zdoby- 
wając sobie odrazu uznanie słuchaczy, 
dochodzące stopniowo do prawdziwe- 
go entuzjazmu, w końcu koncertu. 

Już program się wyróżniał dodat: 
nio świeżością i wskazywał na wyso- 
kość celów artystycznych. Rzadko 
grywany kwartet Griega (g-moll) jest 
tak charakterystyczny dla tego mistrza, 
że wcale nie wiedząc—czyja to kompo- 
zycja, można niechybnie poznać, z 
czyjej ręki powstała. Pomimo szcze: 
rego uwielbienia, należnego twórc 0$- 
ci jego, nie można zaprzeczyć pewnej 
jednostajności w melodyce i harmonii, 
zawsze dość pomysłowo i wdzięcznie, 
lecz niezmiennie stosowanej. Może to 
było nawet rozmyślnie uprawiane? 
Jednak niewątpliwie zacieśniało gra- 
nice wyobraźni twórczej i stawało się 

robionego 
zarzutu—zmanierowania. W tym kwar- 
tecie też można znaleźć w dużej iloś- 
ci cytaty, dobrze znane z innych jego 
utworów. Budowa kwartetu utrzyma- 
na w proporcjach form klasycznych, 
wychodząc miejscami ze stylu kame- 
ralnego, przyjmuje cechy orkiestralne, 
co się także uwydatniło i w sposo- 

„ bie wykonania dzieła tego przez kon- 
certaatów. 

Chwilą kulminacyjną koncertu by- 
ła wyśmienicie wykonana „Passaca- 
glia“ Haendla, w układziesHalvorsena, 
na skrzypce i altówkę, wywołując 
zachwyt spontaniczny. 

W swym rodzaju „nowością* był 
kwartet Nr. 3 (es-moll) Czajkowskie- 
go, który wcale, prawie, nie jest pu- 
blicznie grywany —zapewne— skutkiem 
swej sześciobeniolowej tonacji, nie- 
zwykle niewygodnej i źle brzmiącej 
na instrumentach smyczkowych, po: 
mimo, że zawiera wiele piękności, 

- tak nieodłącznych od pełnej ' liryzmu 
* twórczości tego wielkiego kompozy- 

tora. Przy pierwszem wysłuchaniu 
takego dzieła trudno siormulowač 
ostatecznie należytą ocenę. Najbar- 
dziej korzystne i całkowite wrażenie 
przedstawiły obie części Środkowe, a 

W części pierwszej 
niektóre ustępy wypadły mniej inte- 
resująco i spowodowały odczuwanie 

„Aollyw 
KINO 

TEATR 
  

  

  

Wiadystaw-lgnacy DOG 
Właściciel majątku Romaniszki. 

Opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 9 września 1929 r. w wieku lat 54. 

Eksportacja do kościoła Św. Ducha (O. O. Domi 
środę dnia 11 b. m. o godz. 4 wieczorem. 

nikanów) z domu przy ul. Dobroczynny zaułek 2-a nastąpi we 

Nabo żeństwo żałobne odbędzie się we czwartek 12 b. m. o godz. 10 rano, poczem odprowadzenie zwłok na kolej 

Pozrzeb odbędzie się w-Romaniszkach w piątek 13 b. m. po Mszy Świętej w Kościele Parafjalnym w Łyntupach. 

O bolesnej tej stracie zawjąadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

żona, siosfry, braf i rodzina. 

  

bezprzeimiotowego rozszerzania for- 
my utworu, bez wypełnienia tych 
długości bardziej zajmującą treścią. 

Omawiając wykonanie programu, 
należy przedewszystkiem, zaznaczyć 
doskonałe zgranie się zespołu, w 
którym nikt się nie wysuwa ponad 
swymi partnerami, gdzie to nie jest 
wskazane samą fakturą dzieła. Każdy 
szczegół opracowany wyśmienicie i 
najzawilsze trudności wychodzą bez 
zarzutu. Energiczne akcentowanie i 
precyzyjna rytmika nadają jakby rze- 
żbione kontury melodji. Silny tempe- 
rament, z jakim artyści ujmują mu- 
zykę, unosi ich czasami do nadmier- 
nego przyśpieszania tempa, lub tro- 
chę ostrzejszego zaatakowania po- 
szczególnych tonów, wszakże te prze- 
mijające momenty są nader rzadkiemi 
i zupełnie nie szkodzą prawdziwie 
artystycznej całości. 

Grzmiące oklaski zachęciły kon- 
certantów do odegrania znanego 
„Moment musieri“ Schuberta, w któ- 
rym dowolne zastosowane „rubato“ 
niezupełnie trafiło nam do przekona- 
nia, oraz do wręcz prześlicznego wy- 
konania „Menneta““  Boccheriniego, 
przenoszącego wyobraźnią w całkiem 
inne czasy. 

Reasumując wszystko,  trzeba 
stwierdzić, żeśmy poznai pierwszo- 
rzędny zespół kwartetowy, który 
chciałoby się często słuchać. 

Michał Józefowicz. 

46 MICKIEWICZA 
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ół z ogólną liczbą 1300 członków re- 
z dziatwy szkolnej. 

ała w ciągu ub. roku 20 

  

   

    
   

erano zbędne 
‚ różańce i t. p, które 

starań przedsiębiorczych 
było poświęcenie 

zibie sodalicji przy ko 

; obec 
SCI. 

patykom sodalicj zczególno* 
ks. dr. biskupowi Wł. Bandur: 

skiernu, dyr. kan. A. Kuleszo, ks. kan. St. 
Miłkowskiemu, p.p. prelegentom, chórowi 

Kalinowskim na czele, 
polsk. i 

  

   
     

   

   

   
      

    

    
ia uroczy: 
składam 

z (—) M. Konstantynowicz 
zka Sodalicji św. Piotra Klawera 

w Wilnie. 

  
nego, t najserdeczni 

óg   

— (a) Zakaz tępienia ryb. Wobec stwier = 
ko rozgałęzionego klusownictwa 

go przez chłopów na Wi 
„, wydane zostało zarzą- 

ików i pociągania 
dzialnošci sądowej. 
ciej ryby ości 

mi co jak wiadomo nisze 
kłusownikowi minimalny ; 

1ad tem został powierzony policji. 
ie zaś posterunkowi rzecznemu. 

    

   

    

  

    

  

   

  

    
ryb 
Dozór 
W Wi 

  

(a) Nieodpowiednie ukladanie piyt 
chodnikowych. Juž zwracaliśmy uwagę Ma- 

atu na niedbałe układanie chodnika na 
Zamkowej. Teraz znowu musimy zwró* 

° na sposób prowadzenia tych ro- 
placu Magdaleny, omijając już celo: 

układania chodnika koło domu zarzą- 
Chorych, którego rynny deszczowe 

ą jeszcze połączone z siecią kanaliza- 
cyjną, co siłą rzeczy pociągnie za sobą po: 
wtórne wracanie chodnika w najbliższej 
przyszłości, samo ułożenie chodnika jest 
wprost partąckie. + 

Ostatnie deszcze spowodowały, że tuż 
koło wejścia do zarządu K. Ch. płyty się po: 
wyginały żałośnie uniemożliwiając przejście 
w innych znowu miejscach poprostu zapa- 
dły się. Należy przypuszczać, że Magistrat 
wvznaczył kontrolę tych robót. Więc pozwa- 

lar obie zapytač, co ta kontrola robi. Naj- 
czas wejrzeć w tę niejasną sprawę. 

— (b) Hotelarze interwenjują. Właści- 
ciele hoteli i zajazdów zwrócili się do władz 
miejskich z prox o zmniejszenie opłat za 
koncesje i odroczenie na dłuższy termin prze- 
prowadzenia wię: ch remontów m. in..i 
skanalizowanie stajen. 

Zainteresowani otrzymali odpowiedź, że 
zasadniczo zmniejszenie opłat nie może być 
zastosowane a jedynie możliwem jest rozło* 
żenie należności na raty. Co się zaś tyczy 
ułg sanitarnych, winne o tem zadecydować 
odnośne władze porządkowe. 

— (y) Dur, czerwonka, odra i krztusiec 
gnębią Wileńszczyznę. Mimo energicznej ak- 
cji władz sanitarnych i wypadków cho: 
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rób zakażnych nie zmr ę, a nawet 
niekt ich pojawiają się w ilošci wzmo- 
żonei. 

„MW przeciągu ostatniego tygodnia mie- 
liśmv na terenie woj. wileń: go jedenaście 
w dków duru b zn przyczem , w 
Wiłnie aż osiem (2 zakończone śmiercia). 

onka usadowiła się na terenie 
ha zy przyczem z siedmiu wy- 
padków, trzy śmiertelne. 

Od 

  

inotewano w pow. 

; głównym macherem jest Sznejer 
jednak funkcjonował on tak sprytnie, że w 

       

  

  

wileńsko- : 

ż SĄDÓW 
KOLPORTER BIBUŁY Z DUKSZT DO 

IGNALINA. 

Policja duksztańska nie mało miała kło- 
potu zanim udało się jej ustalić kto jest głów 
nym kolporterem bibuły propagandowej K. 
P. Z. B. Były wprawdzie mętne poszlaki, że 

Gordon, 

  

  żaden sposób nie można było zdobyć kon* 
kretnego materjału dowodowego. Do su 
dzban wodę nosi to tež podczas przewože- 
nia jednego z transportów z Dukszt do Igna- 

  

lina, Gordon wpadł w sprytnie pomyślany 
potrzask. Przyłapany nie mógt wyprzeć si     ię. 

Wytoczono mu proces z art. 102 K. K. 
Bronił się jak mógł, wykręcał i blagował, 
jednak Sąd wyniósł wyrok skazujący na 5 
lat więzienia ciężkiego. 

Nie pomogła i apelacja złożona przez 
oskarżonego. Sąd apelacyjny zatwierdził ka- 
rę poprzednią. 

W Duksztach panuje spokój aż do 
czasu kiedy partja przyśle nowego przed: 

iciela Hub skaptuje sobie kogoś z PL 

    
   

     

PRZYPOMNIAŁ SOBIE... | 
Wiadomem jest, że do „zapruszonej“ 

alkoholem głowy przychodzą nieraz myśli 
< dwuznaczne i niczem niewytłumaczalne. Tak 

np. było z. ©. Jewdokimowym ze wsi Wiel- 
ka Wieś gap. Fermanowickiej, który będąc 
na zabawie tanecznej u sąsiada swego 
pońko popełnił straszną zbrodnię. W trakcie 
zabawy ogól wej podchmielony mocno przy- 
pomniał sobie, że mąż obecnej na zabawie 
Marji Puchaczewskiej jest jego osobistym 
wrogiem, który wyrządził mu kiedyś ciężką 
krzywdę. Pod wpływem alkoholu nienawiść 
do Puchaczewa wzmogła się do tego stop: 
nia, że zdenerwowany rzucił się na żonę i 
zabił ją. Interwencja obecnych była spóź- 
ni ną gdyż uderzenia był śmiertelne. Sąd 
Okręgowy odniósł się do zabójcy surowo, 
karząc go sześcioletnim pobytem w więzie- 
niu ciężkiem. Sąd Apelacyjny wziął pod 

uwagę, że zbrodnia popełnioną została pod 

wpływem alkoholu i złagodził karę do trzech 

lat. \ . 

trockim 5 wypadków, brasławskim 7 i po* 

stawskim 4. : ' В 

Krztusiec: $więciański 4, brasławski 1, 

     

   

   

  

©ostawski 2, wilejski 3, i mołodeczański 5. 

— (b) Perypetje finansowe gminy Zy- 

dowskiej. Przed kilku dniami gmina 3 pdow- 

ska, uchwaliła wyasygnować 10 tys. Z 

rzecz ofiar wałk w Palestynie. Uchwałę tę 

wyniesiono nie oglądając się na możliwości 

finansowe, co siłą rzeczy spowodowało po- 

szukiwanie źródła finansowego na ten cel. 

Narazie nic nie wymyślono, ponieważ bud- 

żet gminy nie pozwala na taki wydatek. W 

celu wyszukania jakiegokolwiek ubocznego 

źródła. zwołane zostało na dziś posiedzenie 

zarządu gminy. 

— (a) Autobusy na prowincji. Poste- 
runki policji, na terenie których kursuj 

tobusy otrzymały polecenie pilnego u 

nia na odpowiednie stosowanie sie kierow- 
ców autobusów do cbowiązujących przepi- 

sów. badanie dokumentów um iai h 
do kursowania na drogach pub 

słęgo przestrzegania rozkładu jazdy 

— (a) Zmniejszenie szybkości jazdy sa: 
mochodów. Zamknięcie ulicv Zamkowei dla 
ruchu trotowego zoowodowało zbytnie obcią: 
żenie uliczek sąsiednich, co wobec wzmożo- 

uchu pociągnęło za sobą kilka wy- 

  

    

  

   

    

          

. op. 59. Publiczność 

  

S 

O tej bolesnej stracie swego 
obywatela zawiadamia 

Mładyntaw-|gnacy_ Bowgiał 
Vice-Prezes Rady Wojewódzkiej Związków Ziemian zasnął w Panu 

opatrzony Św. Sąkramentami dnia 9-go września 1929 r. 

Rada Wojewódzka Związków Ziemian 

> 

długoletniego członka i zasłużonego 

Ziemi Wileńskiej. 

  

  

DŁUGOLETNI CZŁONEK М. 

Rada 

X 

žndiys:a0-Ionacy Doainito 
zasnął w Bogu opatrzony Św, Sakramentami dnia 9 września 1929 roku 

O tej bolesnej, nieodżałowanej stracie zawiadamia 

TOWARZYSTWA ROLNICZEGO 

Wileńskiego Towarzystwa 

Rolniczego. 

WŁADYSŁAW=IGNACY 

{ е Oddział 
Opatrzony Św. Sakramentami 
1929 r. O tej niepowetowanej 

  

< T 1 P. 

DOWGIAŁŁO 
Ezłonzk Komitetu Dyskonfowego Banku 

e Gospodarstwa Krajowego 
w Wilnie. 

zasnął w Bogu dnia 9 września 
stracie zawiadamia 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
Oddział w Wilnie. 

Z powodu bolesnej straty 

s Te. 

W. DOUGIALLI, 
najszczersze swoje współczucie wyrażają żonie i rodzinie 

i Dobroczynnej Nr Z-a, w Wilnie, 

Lokaforowie domów; 
pizy ul. Wileńskiej 25, 

padków samochodowych. W celu uniknię- 
cia na przyszłość tych katastrof, policja na- 
kazała szoferom aby podczas przejazdu 
przez te ulice nie przekraczali 10 kilometrów 
na godzinę. 

— (y) Zbiórka na ofiary palestyńskie w 
Niemenczynie Ludność żydowska zamieszka- 
ła w Niemenczynie zorganizowała zbiórkę 
pieniędzy na rzecz ofiar krwawych rozru- 
chów w Palestynie zebraną sumę 300 zł. prze 
słao na ręce przewodniczącego Komitetu 
pomocy ofiarom * 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski (Lutnia). „Kochankowie* 
Grubińskiego. Dziś drugi i ostatni wys 
tystów scen stołecznych w rewelacy 
ce „Kochankowie* Grubińskiego, 
tego polskiego autora. S. a ta odniosła 
rekordowy sukces artystyczny na scenach 
europejskich i cieszy się wszędzie wyjątko- 
wem powodzeniem. Dla młodzieży wstęp 
wzbron iony. Pozostałe biłety nabywać mo- 
żna w kasie Teatru Polskiego 11 — I i 3—9 

— Ostatni koncert kwartetu Głazunowa 
w Teatrze Lutnia. Jutro we czwartek 12 bm. 
wystąpi raz jeszcze w Wilnie znakomity 
kwartet Głazunowa. W wykonaniu tego świe 
tnego zespołu usłyszymy: kwartet Szuber- 
ta e—moll i kwartet Beethowena e—moll 

zebrana na pierwszem 
koncercie przyjmowała fenomenalnych wy- 
konawców kwartetu wprost entuzjastycznie. 
Pozostałe biłety nabywać można w kasie 
Teatru Polskiego 11 — 1 i 3 — 9. 

— Wieczór Hanki Ordonówny. W piątek 
13 bm. wystąpi raz ieden w Teatrze Lutnia 
znakomita pieśniarka Hanka Ordonówna W 
interpretacji tej swietnej artyst ki usłyszy* 
my szereg piosenek dotvchczas aleproduko- 
wanvch w Wilnie Zainteresowanie się ol: 
brzymie 

  

  

  

     

   
  

    

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Samolot sowiecki. Koło Dryszy 

przeleciai nad naszem terytorjum samolot o 
barwach sowieckich. Szybował on na bardzo 
znacznej wysokości. 

„— (c) Zrabowali towar. Pod Gierwia- 
tami na przejeżdżającego drogą Jana Maćko 
napadło dwuch osobników, którzy siłą za 
brali z wozu wiezione zapasy wódki i piwa 
a następnie zakazując wszczynanie ałarmu 
skryli się w pobliskich zaroślach, Powiado 
miona o tem miejscowa policja wszczęła 
energiczne poszukiwania sprawców rabunku. 
ja (c) Kradzież ze strychu. _Mojżeszo 

wi Kantorowi (Ostrobramska 22) skradzio 
no ze strychu garderobę nieznacznej warto- 
ści. 

— (c) Podrzutek. Na schodach domu 
Nr. 6 przy ul. Nikodemskiej Bronisława Ro 
dziówna znałazła podrzutka płci żeńskiej w 
wieku 4 tygodni. Niemowię ulokowano w 
przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

,— (c) Lokomotywa wpadła na furę 
wojskową. Na przejeżdzie kolejowym w. N. 
Wilejce manewrująca lokomotywa wpadła 
na przejeździe kolejowym na furę stacjonu* 

   

  

  jącego w N. Wiłejce pułku artylerji. Jadący 
na furze żołnierze Kaczmarek i Mićkinnik 
zostali poważnie poranieni. Fura zaś uległa 
zdruzgotaniu. 

— (c) Zagadkowy pożar. W Gierwia* 
tach miał miejsce wypadek zapalenia się do- 
mu, gdzie zamieszkuje tamtejszy komendant 
posterunku policji Kobyłański. Ogień stra- 
wił urządzenie mieszkania | Kobylanskiego. 
Należy przypuszczać, że ogień został podło- 
żony. Przed kilku tygodniami w Gierwia- 
tach został zabity awanturnik. Kompanowie 
zabitego mogli w ten sposób wywrzeć zem* 
stę na komendancie tamtejszej policii. 

— (c) Aresztowanie uniemożliwiło £0* 
ścinne występy. W ubiegły poniedzialek wie+ 
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czorem funkcjonarjusze wydziału śledczego 
ujęli na ulicy Sadowej dwóch osobników, z 
których jeden okazał się zawodowym wła- 
mywaczem Borem. Mełamedem, drugim zaś 
podał się za „komiwojażera* Zygmunta Dą- 
browskiego. Podczas dalszego badania rze- 
komy Dąbrowski zeznał, że faktyczne jego 
nazwisko jest Zeliński i że przybył on nie- 
legalnie z Łotwy na gościnne występy. Po 
przybyciu,do Wilna zetknął się on z Meła- 
medem i już razem projektowali wyjazd do 
Grodna w cełu dokonania upatrzonej „ope- 
racji” w jednej z tamtejszych instytucyj. Obu 
opryszków osadzono narazie w areszcie cen- 
tralnym dła dalszego prowadzenia  docho- 
dzenia. 

— (c) Zatrzymanie podejrzanych. Ko- 
ło Stachowszczyzny na odcinku [wieniec uję- 
to w chwili przekraczania granicy z Rosji so- 
wieckiej 2 osobników, przy których podczas 
rewizji znaleziono broń pałną. Najprawdopo- 
dobniej są to bandyci, usiłujący dostać się 
na nasz teren na godścinne występy. 

Nie wykluczone również jest, że zatrzy- 
mani są członkami bandy partyzantów, dzia- 
łającej na terenie sowieckim. 

— (c) Wypadki samochodowe. Na ul. 
Żeligowskiego taksówka Nr. 146 prowadzo- 
na przez szofera Józefa Pieciuna (Wiłko- 
mierska 17) zderzyła się z autobusem 14091. 
Szofer autobusu po wypadku zbiegł. Tak- 
sówka uległa uszkodzeniu. 

Na ulicy Uniwersyteckiej autobus_Nr. 
14371 prowadzony przez szofera Leona Pasz 
kiewicza' (Koūska 10) najechał na słup te- 
legraficzny. Podczas wypadku został ranny 
Stanisław Janmotowicz (Antokolska 141). 

Na placu Katedrainym taksówka Nr. 138 
przejechała 6milję Kryszholi (Antokolska 36) 
która odniosła ogólne obrażenie ciała. 

Szofer widząc wypadek zbiegł i jest po- 
szukiwany. 

— (c) Zaginęli: Zewel Zarecki lat 43 
(Ostrobramska 26) i Katarzyna Marcinkie- 
wiczówna I. 22 (Popowska 12). Zaginieni 
są poszukiwani: przez policję. 

— (c) Podrzutka płci męskiej w wieku 
3 tygodnie znalazła w Ciełętniku Jadwiga 
Sokołowska (Bazyljańska 9). 

2 — (c) Nagły zgon. Wskutek krwotoku 
wewnętrznego zmarł nagle Michał Jankow- 
ski lat 54 zamieszkujący przy ul. Nadleś- 
nej 7. 

  

  

SPORT 
Halina Konopacka na boisku 

wileńskiem 

W ubiegłą niedzielę mieliśmy możność 
ovserwowania na Stadjonie Ośrodka W. F. 
czołowych lekkoatleiów stolicy, a już w 
dniu 15 bm. czeka nas jeszcze większa 
emocja sportowa pięciobój pań o mistrzo- 
stwo_Rolski. 

Zawody te nabierają jeszcze większe- 
go charakteru sensacji sportowej skoro się 
weźmie pod uwagę, że w gronie czoło- 
wych zawodniczek polskich, reprezentantek 
szeregu klubów, weźmie w nich udział re- 
kordzistka świata w rzucie dyskiem Halina 
Konopącka - Matuszewska. 

_ Dotychczas n-deszły zgłoszenia na- 
stępa ch zawodniczek: AŻS—Warszawa 

onopacka, Wojnarowska, Gorazdowska, 
Polonja Kobielska, Cracoyja - „Lonka“, 
„Jasna“, Gędziorowska, Gražyna— Sulecka, 
šadkowska, Hulanicka,  Schabińska Il i z 
Wilna — Lewinówna i Kraśnicka. 

Zawody odbędą się na staajonie O- 
środka W. F. na Pióromoncie i rozpocz- 
ną się o godz. 15-ej. 

ma 
  

Ostatnie sensacje sportowe 
Wilno zwycięża Warszawę. Nurmi 

bieżni. Porażka braci Stolarowych 

Zacznę od Wilna, mimo, że boiska 
stołeczne przyniosły nam większe sensacje. 
Tamte mają większy ciężar gatunkowy z 
punktu widzenia interesów sportu polskie- 
z0, wileńskie są nam biiższe, bo nasze. 

Wygraliśmy mecz lekkoatletyczny War- 
szawa—Wilno w stosunku 81:79. Pobiliśmy 
wprawdzie nie pierwszy garnitur reprezen- 
racji stołecznej, gdyż zawodnicy AZS'u i 
Warszawianki nie mogli przybyć, jednak 
zwycięstwo to jest najdokiadniejszym 
wskaźnikiem poprawy poziomu lekkiej 
atletyki Wileńskiej. 

Dwa dni zmagań obu reprezentacji nie 
dawały wyraźnej przewagi i dopiero dosko- 
nały bieg Sidorowicza (AZS) w sztafecie 
olimpijskiej zapewnił Wilnu zwycięstwo. 
Łątwe zwycięstwo na £00 mtr. pozwoliło 
pozostałym zawodnikom sztafety wygrać 
bezapelacyjnie. 

W pierwszym dniu Sikorski (W-wa) 
wygrywa 100 mtr., Gniech (W)—400 mtr., 
Mędrzycki (W-a) 1505 mtr.. Górski (W a) 
—rzut kulą, Sikorski (W-a) skok м @а1, 
sztafeta stolicy. Fryszczyn, Żuber. Górski, 
sikorski 4X100 mir. Zawody odbyły się w 
fatalnych warunkach atmosferycznych. W 
„rugim dniu: 110 mtr. przez płotki — Wie- 
czorek (W), skok wzwyż— Białkowski (W), 
200 mtr. Gniech (W), rzut dyskiem” — 
Górski (W-wa), 800 mtr. Mędrzycki (W-a) 
rzut oszczepem Wieczorek (W). 5000 mtr. 
—Moski Brodzki (W), skok o tyczce—Wie- 
czorek (W ) i  sztafetę olimpijską 
.800x400x200x100 Wilno w skłądzie: Siduro- 
cowicz, Gniech, Wieczorek, Wojtkiewicz. 

Dla braku miejsca podajemy tylko naz- 
wiska zwycięzców. 

Próba pobicia rekordu Polski w pchnię- 
ciu kulą podjęta przez Lewinównę (Makabi 
—Wilno) nie powiodła się. 

Wynik 10.90 mtr. jest o 5 cm. gorszy 
od rekordu doiychczasowego. 

Największą sensącją było zwycięstwo 
w Warszawie Petkiewicza nad mistrzem 
swiata Nurmi w biegu ną 1500 mtr. W dru- 
wim spotkaniu na dystansie 4 mil. (6437 
mtr.) Petkiewicz przyszedł o 50 mtr. w 
tyle. 

Czas Nurmi—19,35 sek., 
19.41,7 sek. 

Mecz lekkoatletyczny AZS. — MAFC. 
(Budapeszt) przyniósł zwycięstwo Polaków 
w stosunku 53:46. 

Lekkoatieci polscy nie próżnują. Po 
szeregu powążnych spotkań trzej najdziel- 
niejsi: Petkiewicz, Kostrzewski i Sikorski 
udają się w czwartek do Paryża celem 
wzięcia udziału w zawodach międzynaro- 
dowych. ы 

pięcioboju nowoczesnym o mistrzow 
stwo Arglii pierwsze miejsce zajął por. 
Małłysko rrzed por. Koprowskim. 

'urniej tenisowy Legji przyniósł nie- 
oczekiwane wyniki. Obaj bracia Stolarowy 
zeszli z kortów pobici, natomiast sensację 
turnieju stanowi Świętna forma Marszew- 
skiego = й 

iłkarze mieli też ciężką przeprawę. Za 
wyjątkiem Turystów wszystkie kluby ligo- 
we stawały w szpanki 

Polonia dała sobie radę z Legją uzysku- 
jąc wynik remisowy 2:2. Krocząca na czele 
tabelki Warta pokonała Cracovię 2:0, a 
vice-Ieader Ligi Wisłą osłabiła i tak już 
słabe szanse Pogoni 3:1. Ruch wygrał nie- 
spodziewanie u Garbarni 3:0, IFC. u Czar- 
nych 4:3. 

ŁKS. i Warszawianka podzielili się punk- 
tami. Stosunek bramek 3:3. 

Robotnicza reprezentacja piłkarska War= 
Sw pokonała takąż reprezentację za 
wa 2:1. 4 

Petkiewicza — 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. . 

  

“ 

CHODZĘ PO MIESCIE.. 

PISZĄ DO MNIE... 
Znowu otrzymałem trochę listów od 

czytelników. Zwracają mi uwagę na rożne 
anomalje w życiu Wilna. Chętnie ustępuję 
głosu Gościom w „Słowie* i za pomoc 
dziękuję. 
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Pisze p. Przygodny urbanista: 
Nie w zamiarze zrobienia konkurencji 

gospodarzowi kącika w „Słowie, pt. „Chodzę 
po mieście"... lecz ze względu na dobrą opinję 
o naszem mieście, pragnąłbym zwrócić uwa- 
gę sier miarodajnych na niezmiernie przy- 
kre widowisko, jakie codzień można o- 
glądać na prawym brzegu Wilji tuż przy 
Elektrowni u wylotu Derewnickiej. 

. Z mielizny znajdującej się przy brzegu, 
biorą piaskarze Źwir na potrzeby całego 
miasta. Ponieważ zjazd na brzeg jest stro- 
my, nieuregulowany i niezabrukowany, wo- 
zy ciężko naładowane żwirem grzęzną w 
piasku, a konie co parę kroków przystają, 
nie mogąc wyciągnąć cieżaru pod górę. 

To też operacja tylko co opisana, od- 
bywa się przy akompanjamencie hałasu, 
krzyków iwymyślań wozniców i niemiłosier- 
nego bicia zwierząt do wymuszenia wysiłku 
przechodzącego ich możliwości. 

A przecież jest podobno prawo, zabra- 
niające obcąiżania zwierząt ponad ich siłę 
pociągową. 

Warto, aby na to zwrócić uwagę towa” 
rzystwa opieki nad zwierzętami aby zapobieg- 
ło karygodnemu widowisku. 

Niemniej należałoby, aby odnośne wła- 
dze uregulowałv (zjazd i wybrukowały go. 

Nie będzie to wymagało įdužych kosz- 
tów, a usunie zbyt rażącą dysharmonię, 
którą sprawia ten kawałek brzegu Wilji w 
stanie zupełnie pierwotnym, w zestawieniu 
z obok stojącą Elektrownią miejską, wypo 
sażoną w najnowocześniejszeą urządzenia, i 
w miejscu gdzie odbywa się główny ruch 
przewozowy przez rzekę. 

Tyle napisał mój korespondent pod 
datą czwartego września. 

Od siebie dodam,że sprawa opieki nad 
zwierzętami szwankuje w Wilnie ogromnie. 
Obrazki podobne do tych, ;które opisuje p. 
Przygodny urbanista, oglądać można wcale 
niesporadycznie w okolicąch np. Stacji To- 
warowej. 
ją wwa 9 "a 

Teraz odstąpię głosu p. S. K+ Oto co 
liścik jego przynosi: 4 i 

„Jak wiadomo, "odnawiany jest obecnie 
gmach Uniwersytetu. Już teraz można po- 
wiedzieć, jak pięknie będzie wyglądał od 
męka wejścia obok kościoła św. Jana. 

iekawem jest, czy remont obejmie 
także i dzwonnicę $-to Jańską. Znajduje się 
ona w stanie takiego opuszczenia, że nie 
pozostaje nic innego, jak wołać wielkim 
głosem aby i o niej nie zapómni ao. 

Jeśliby ao remontu wieży miało nie 
dojść, to zaiste będzie ona w zestawieniu 
z obok się znaj iującemi, a czystemi mura- 
mi uniwersyteckiemi czemś tak rażącem, że 
samym nam „hadko* chodzić obok niej bę- 
dzie, nie mówiąc już o wstydzie przed 
gostmi, którycn w związku z uroczystościa- 
mi jubileuszowemi uaszego Uniwersytetu, 
zjedzie napewno sporo. = 

Dotąi, jak widač, (do remontu wieży 
$ to Jańskiej nie przystępuje się, a przecież 
czas na to. 

Słyszę, pisze p. S. K., że proboszcz ko- 
ścioła św. Jana nie ma na remont pieniędzy 
(trzeba podobno około 20 tysięcy złotych) 
ale przecież to sprawa nietylko księdza 
praboszczą i jego parafji? 

Znowu słuszne uwagi. Może "vywoda- 
mi p. K. S. zainteresuje się ktoś, kogo spra” 
wa przez niego wyłuszczona interesować 
powinna: Mik. 

TN Nn a MKS R PAOK GTI ОАННЬуС 5. 

: RADJO. 

Środa dnia 11 września 1929 r.$ 

| 11,15—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05—12,50: Poranek muzyki popularnej. 
Ork. pod dyr. Leoną Dimanta. 12,20 —13,00: 
Wystawa Poznańska mówi. 13,00 - : Коти- 
nikat meteorologiczny z Warszawy. 17,00 
—17,20: Program dzienny, repertuar teat- 
rów i kin i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
Audycja dla dzieci. 17,50—18 00: Wystawa 
Poznańska mówi. 18,00 19,00: Recital 
skrzypcowy prof. sHermana  Sołomonowa. 
Akomp. Eugenja Sołomonowa. W progra- 
mie: Bach, Bruck, Chopin, Wieniawski. 
19,00— 19,25; „Komunikacja powietrzua mię- 
dzy Ameryką a Europą*—odczyt z dz. 
„Lotnictwo* wygł. dyr. Śkanisław Romer. 
19,40 - 19,55: Auaycja niespodzianką. 19,55— 
20.05: Sygnał czasu z Warszawy i pro- 
gran na dzień następny. 20,05 — 26,80: 
Transm. odczytu z Krakowa. 20,30: — 21,30: 
Koncert wieczorny z Warsząwy. 21,30— 
22,15: Słuchowisko z Poznania. 22,15 — 22,45: 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty PAT, 
policyjny, sportowy i inne. 22,45—23,45: 
Muzyka taneczna z Warszawy. 

OFIARY. 
Profesor Stanisław Trzebiński Komiteto- 

wo Pomocy Ludności dotkniętej klęską nie- 
urodzaju zł 10, 

PRZETARG 

  

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 
niniejsz, em ogłasza przetarg nieograniczony. 
na zwózkę węgła i drzewa do gmachu Dy- 
rekcji Kolei Panstwowych w Wilnie, Słowac- 
kiego 2. 

Warunki przetargu i warunki ogólne, o= 
raz bliższe szczegóły są do obejrzenia w Wy- 
dziale Drogowym Dyrekcji K.P. w Wiłnie, 
przy ul. Słowackiego 2, drugie piętro, po* 
kój Nr. 3 w dnie urzędowe w godzmach od 
9-ej do 12-ej. 

Oferty winne być nadesłane lub złożone 
do specjalnej skrzynki znajdującej się w 
Prezydjum Dyrekcji do godz. t2-ej dnia 1-go 
października 1929 roku. 

Wadjum w wysokości 50 zł. winno być 
złożone w sposób ustalony przez Ministerst= 
wo Skarbu w Kasie Głównej Dyrekcji KP. w 
Wilnie tub przekazane do PKO. na rachunek 
Dyrekcji, kwit zaś o złożeniu wadjum wi- 
nien być dołączony do oferty. l 

Dyrekcja Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

P. W. K POZNAŃ!! 
ROMANA ŻUROWSKIEGO 

FABRYKA SUKNĄ i 
LESZCZKÓW ost. poczt. WARĘŻ (Małopolska) 

uprasza o zwiedzenie sto ska firmy w Hali konfekcyjnej 
DZIAŁY LODENY na ubrania — DERKI 

PŁASZCZE MYŚLIWSKIE, PLEDY. 
— Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. — Prosimy żądać pocztą 

cenników i próbek. 
TRY UJ WY GH WY WD UZY UJ CZY WZU ЧБ ЧС Н ЧБ SRR: WRY GW UW NY RW WY GRY WY SE DY UZP 

(burki) na wzór Sławuckich, 

SŁO w © 

Na srebrnym ekranie 
„ZŁOTA FERMA* W Kinie Miejskiem. 

Na ekran Kina Miejskiego wszedł znowu 
obraz „Paramount'w'. Tym razem słabszy — 
od ostatnio oglądanych. 

Rzecz dzieje się w Meksyku, wśród: egzo- 
tycznej tamtejszej przyrody, wśród awantur- 
niczych mieszkańców. 

Wchodzą w grę podstępy, zamachy, za- 
sadzki, czyhanie na czyjeś Życie i t.p. me- 
ksykańskie przyjemności. A wszystko to na 
tle walki o pieniądz, o bogactwo. 

Obraz kończy się zwycięstwem szlachet- 
nych i sprawiedliwych, a kompletnym pognę- 
bieniam „ciemnych“ figur. 

Galerje typow świetne. Całość fabuły, mi- 
mo iż ona podobna do wielu już oglądanych 
na ekranie, dość interesująca i miejscami na- 
wet bardzo 'frapująca. р 

Nad program wyświetla się aktualności 
wykonane przez warszawską „pracownię do- 
świadczalną”. 

Tym „razem aktualja są całkiem auten- 
tyczne, ogłądamy bowiem np. „zdjęcia ze 
sprowadzenia zwłok śp. mjr. Idzikowskiego 
do kraju, pozatem szereg imprez sporto- 
wych, odbytych dopiero niedawno. E 

Muzyka dobra. Publiczności wpuszcza się 

do Sali Miejskiej stanowczo zadużo. 
Omega. 

(LDM RIDE 0: 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

10 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgija 123,83 12',14, 123,52 

Kopenhaga 237,35, 231,95, 236,75 

Budapeszt 155,60 15590 — 155,20 

Holandja 357,40 _ 358,30 356,50 

Londyn 43,23, 43,33 43,12 

Nowy-York 8,90 8,92 8,83 

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryž 34,89, 34,98, 34,80 

Praga 26,39,5 _ 26,45,5 26,335 

Szwajcarja 171,81,7 172,24, 171,38 

Stokholm 238,87, 239,47 238,27 

Wiedeń 125,55 125,86, 125,24 
Włochy 46,64, 46,75,5 46,52,5 
Marka:niemiecka 212,29 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 119.75—119,25 
Dołarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
—49,25. Sproc. kolejowa 47 8 proc. L. 
Z. B. Gosp Kraj. i rai) Ro W Obli- 

cje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83:25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,75. 

5 proc. warszawskie — 53 — 10 proc. 
Siedlec 66.75 

Akcjet 
Bank Polski 166,25—166 50— 165,56 

Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 28. 
Cegielski 41. Norblin 142, Ostrowiec 86. 
Parowozy 25,50, Borkowski 11. 

  

CENY W WILNIE. 
. 

Z dnia 10 września r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 48 49, żyto 
25 —26, jęczmień 25—26, owies 25 —27, gry- 
ka 33—34, otręby pszenne 20—23, żytnie 
17—18,siano 8 9, słoma 7—8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja słaba. Dowóz 
dostateczny. Większych tranzakcyj brak 

Mąka pszeńna 80—100, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 42—44 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90— 
110, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 — 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 200 — 
240, baranie 200—240, wieprzowe —340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400 — 
480. 

Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, twaróg  80—100 za 1 kg, 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550— 600, solone 500—550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, strączko- 

wy 50—60, fasola biała 180—190, strączko- 
wa 50—60, kartofle 8- 9, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15-20 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 5-7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg. kalafiory 30-70 za główkę, kalarepa 
5—10. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—120 za 1 
kg., kompotowe 50—60, śliwki węgierki 
100 - 120. 

Grzyby: Borowiki 2—3 zł. za 1 kg. 
rydze 100—120, mieszane 0.30 — 0,40. 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 150- 250, kaczki 6—8, młode 300—400, 
gęsi 8—12, indyki młode 5 7 zł. 

Ryby: liny żywe 520—550, śnięte 350— 
380, szczupaki żywe 550— 620, śniętę 300 — 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 350 - 380, 
karpie żywe 450- 500, śnięte sę 350, ka- 
rasie żywe 350—380, śnięte 250—300, oko- 
nie żywe 500-550, śnięte 320—380, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—380, siela- 
wa 250-300, sumy 220-250, węgorze 550-650, 
RY 220—280, płocie 180—250, drobne 

  

Zaoszczędźcie pieniądze 
zaopatrując się wcześniej w węgiel 
opałowy i koks, ponieważ od .i-go 
października nastąpi podwyżka 

frachtu kolejowego. Najlepszy 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednej 
tonny м zaplcmbowanych  wozach 

dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 

mysłowe й 

M. DEU Lb "EE 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811, 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14 46. —0 

ZARZĄD DOBR 
i ZAKŁ. PRZEMYSŁ. 

KOCÓW 

Nr 46 SAMO- 
na konie, KOCE. BUNDY 

8LSE—+ 

  

ejst! Klsematograi 
Kulturalse-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 9 do dnia 12 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

ZŁOTA FERĄĄ 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: JACK HOLT i MARY BRIAN. Nad program: „TY- 
GODNIK FILMOWY Nr 53 (pogrzeb $. p. Majora Idzikowskiego): Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

niedzielę i święta 
seansów od godziny 4-ej, 

Początek seansów ой & óÓ-ej. W kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek | 
  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Z powodu wielkiego 6 g(LWA TOŁSTOJA) pózostaje nieodwołalnie 

powodzenia film „ZYWY TRUP tylko na dziś. Podczas wyświetlania filmu 
znana śpiewaczka Pani,*, oraz orkiestra bałałajek wykonają szereg najpiękniejszych romansów cygańskich. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

ч 

Samochód ciężarowy —     
  

      
  

Jem: każdego przedsiębiorstwa zależy w znacznym 
stopniu od sprawności i niskich kosztów” transportu. 
Punktualna dostawa bez względu na odległość, szer- 

Szy rynek zbytu zjednywują i powiększają liczbę odbiorców, 
decydując o powodzeniu przedsiębiorstwa. Dlatego też 
samochód ciężarowy Chevrolet jest pierwszorzędnym czynni- 
kiem w każdej racjonalnie prowadzonej instytucji handlowej, 
przemysłowej, lub też w gospodarstwie rolnem. 

$ Nabycie ciężarówki Chevrolet ułatwiają dogodne warunki 
płatności według planu G. M. A.C. Wyrób General Motors. 

Upoważnione zastępstwa na całem terytorjum Polski i w 
Wolnem Mieście Gdańsku. 

Ceny: 

Podwozie ciężarowe Chevrolet (opony 30%5) . . zł. 8950— 

Podwozie półciężarowe Chevrolet zł. 7150— 

Loko Fabryka Warszawa, łącznie z podatkiem obrotowym 

. Ciężarówka i półciężarówka CHEVROLET 
General Motors w Polsce, Warszawa 

  

i LEKARZE į 
РИ МЕНБ БРЯ UREZDI 

DOKTOR 

b. KIŃSEERG 
filis_ i kac: i syfilis i skórne. lu. WILEŃSKĄ 3, doskonali. 

lefon 567. Przyjm 

choroby 

  

te- skazy i uje Boa Gie net "AZ. l del 1916 roku, 12 KM 
od 10 do 1 i od 4 do-7 nalnej Kosmetyki 73,10 atm. do sprze-   

chor. 
sylilis, 

            
  

  

  
  

  
  

    

  

  

  
  

  

                              

  

  

6 
  

  m. 6. 

DOKTOR 
D.ZBLÓDWIEŻ 

weneryczna, 
narządów 

moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

bi. Zelfowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 17-21 Od 4—6, 
sł. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

DOKTÓR 

A.Biumowicz 
Choroby weneryczne 
skórne, i syfilis. Przy 
įgcie: Dd 9 

Wilno, 

ul. Wielka Z1. 
(Telef. 921). 
mom 

p 

Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 

Anatomia i fizjologja. 
Hygiena i bakterjologja. 
Patologja ogólna. 
Hygjena dziecka. 3 
Opieka społeczna nad dzieckiem. 

W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
cjaliści w chorobach dziecięcych (pod kierownictwem Prof. 
Jasińskiego). 

przy ul. 

(Z PROGRAMEM ROCZNYM) 
Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę 
w szpitalach, przedszkolach i  żłobkach. 

—:— Wykładane są następujące przedmioty: —:— 

; Dyetyka dziecka. 
Choroby dzieci i 

dziecka chorego. 
Psychologja i wychowanie. 
Gry i zabawy. 

Zapisy są przyjmowane w 
ickiewicza 22—5, od g. 5 7 wiecz. codzień oprócz świąt. 

pielęgnowanie 

„U. S. B. Wacława 

lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH 

113-171. 

  

Aimozerkaśmjałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
Na usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, niedrogie mieszkanie 
łupież, brodawki, ku-.na Schronisko 
rzajki, wypadanie wło- uczycielek 
sów. Mickiewicza 46' nek. Oferty do adm.“ 

& 
m 

ZAETJ AVYAWAW 
Bi Kosmetyka BB КОРМО | SPRZEDAĆ 

z=z=ó AVAWAAA ооа Ва 
kobiecą 

UFOdĘkonserwaje: Lokomohiia 
* па kołach Lanca mo- li. odświeża, 

usuwa jej 

dania. . Informacje: 

asystentki Klimeckie- wh» 5 
go. Wilno, Mickiewi- „; 
cza 31m. 4. Sztucz- czne, teh 5:60. p 
ne opalenie cery Le- 
czenie włosów od "0 
wypadania i łupieżu.] | 

įrašai) 
Poszukiwana jest 

Leczniczej b. wsp. i 

KAZYJNIE B 
sprzedamy ma- 

jątek ziemski 
uprzemysłowiony 

wpobliżu kolei. 
Obszar około 400 
ha, za 5,000 do- 

larów 
Dom H-K. „Zachę- 

  

nauczycielka —| ta* Mickiewicza |, 
korepetytorka !____tel. 9-05. | 
z francuzkim do ucz- 
nia [Il kl, którab 
mogła jednoczesnie ra a AW SAWA 
jąć się prowadzeniem 
gospodarstwa domo- żę = e Ę: 
AOS Zgłosić się od 

4 p.p. Słucka 17 BAWYWAWE 

  

- 

Rytunowana 
nauczycielka wycho-. Ь 
wawczyni poszukuje 3 
posady od__ zarąz.z kapitałem  poszu- 
Dukszty — Pijarskie, kuje dzierżawy. Zgło- 
szkoł: powszechna' ia: Z, C. Wielka 

i -3 

Potrzebne 

gubiono długi zło- 
ty łancuszek z 
krzyżykiem dnią 

—3—6 b. m. Znalazcę 

Na- 
Wetera- 

„Słowo*. 
M jm proszę 0 zwrot 2а 

> oko z: w. m. 
p Moniuszki ю — dę 

ładne, słoneczne da sez 7 —. 
wynajęcia. Garbarska gubioną ksią- 

Ž žeczkę wojsko- 5 mo | — 

Te br. i karts mo- 
ilizacyjną, wyd. przez P. KU. Poki koj Mołodeczno, 

  

  

  

do wynajęcia dla sa- Na imię _ Ignacego Pluto, rocznik 1899, smotnego. Pworea unieważnia się. -0 
2 pokoje 

a dowód 
4 osobisty, wydany 

z wygodami i uży- przez Starostwo walcościa edy) 40 Wileńsko-Trockie na 
wynajęcia. imię Wiktora Hołuba, e 0. Zakretowa 28 uniewažnia sr —0 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 

  

  

 


