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Sprostowanie nagłówka 
nod depės24 

Wiadomość o wyborze Polski do 

Rady Ligi Narodów pisma polskie 

opatrzyły nagłówkiem: „Sukces Pol- 

ski w Lidze Narodėw“. Wyjątku nie 

„stanowiło nasze „Słowo”, gdzie nasz 

nowy kolega redakcyjny, umieszczają- 

cy nagłówki nad depeszami, napisał 

z jeszcze większym żarem: „Olbrzymi 

sukces Polski w Lidze Narodów". 

Niestety, muszę tu zdezawuować na- 

szego współpracownika przy wypo- 

wiadaniu tak radosnych poglądów. 

La gaya scienzia powiedziano  kie- 

dyś, ale to była wiedza * radosna. 

Prócz radości trzeba więc także „wie- 

dzieć”. A ten, kto wie, ten nie ż widzi 

nie tylko olbrzymiego, ale Ściśle mó- 

wiąc żadnego sukcesu ,Polski w tem, 

że została ponownie wybraną do Ra- 

dy Ligi. : 

Trzeba odróżnić dwie kwesije, 

to jest po-pierwsze, ponowny wy- 

bór Polski, po-druge, takt — 4и- 

żej ilości głosów, któremi Polska 

przeszła. ‚ 

Pierwsza rzecz to jest ponowny wy* 

bór Polski,jest przedłużeniem tego 

stanu rzeczy, tego kompromisu, któ- 

ry Stanął, gdy w odpowiedzi na żą- 

danie stałego miejsca dla Niemiec, 

Polska zupełnie słusznie zażądała 

również i dla siebie stałego miejsca. 

Targ ten skończył się kompromisem, 

to jest Niemcy dostały miejsce stałe 

a Polska pół-stałe—jak się wtedy 

mówiło, to jest przyznano jej prawo 

ponownej wybieralności o okresie 

trzechletniego używania mandatu człon: 

ka Rady Ligi. Oczywiście, każdy wte- 

dy rozumiał, że to prawo zostało 

wymyślone dlatego, żeby Polska z 

niego korzystała i żeby zawsze za” 

siadała w tej Radzie Ligi, w której 

Niemcy narówni z wielkiemi mocarst: 

wami—zwycięzcami posiadać, będą, 

niezależne od wyborów, stałe miejsce. 

Gdyby więc teraz Polska nie została do 

Rady wybraną, byłoby to nietylko'naszą 

klęską, lecz stanowiłoby to całkowite 

obalenie tego systemu polityki fran: 

cuskiej, który nie wiążąc już polityki 

francuskiej z polityką polską, temnie. 

mniej widzi w Polsce niezbędną rea- 

sekurację..Gdyby więc Polska nie 

weszła sdo Rady to byłby wielki 

Skandal, wielkie załamanie się linii 

polityki francuskiej, byłoby to dia 

nas klęską, katastrofą. A o ile ja 

rozumiem wyraz „sukces”, nie można 

nim określać tego, że się uniknęło 

katastrofy. Nie mogę np. po przejściu 

ulicy oświadczyć znajomym: spotkał 

mnie sukces, przeszedłem ulicę i nie 

spotkał mnie wypadek samochodowy." 

Teraz druga kwestja, pokaźna ilość 

głosów, które Polska zdobyła. i 

dziennikarze gotowi są to komenjo- 

wać jako dowód sympatji, która Pol- 

skę otacza w ,Świecie międzynarodo- 

wym. Jest to konwencjonalny język, 
któregobym sam może używał, gdyby 

mi kiedyś wypadło, powiedzmy na 

dziennikarskim międzynarodowym 

obiedzie w 4Genewie,, wznosić toast 

przy deserze. W takich wypadkach 

buduje się iicałe piramidy zabawnej 

blagi, a raczej takiej blagi, która by. 

łaby zabawną, gdyby ktoś ją brał na 

serjo, a nie jako stek konwencjonal- 

nych wyrazów, niemających żadnego 

odpowiednika w rzeczywistości. Ale 

nie można tej blagi brać za dobrą 

monetę i karmić nią jako strawą po- 

lityczną obywateli - czytelników. Ten 

maharadża czy radża indyjski, ten 

wysoce honorowy dżentelmen — герге- 

zentujący Australję w ligowej Assam- 
blei,t ten przedstawiciel Ekwadoru tu- 

dzież czcigodny, choć czarny repre- 

zentant Etjopji czyżby oni naprawdę 
mieli specjalne sympatje do Polski?... 

To tak samo, jakby ktoś u nas po. 

ważnie mówił o polskich , sympatjach 

do Urugwaju, lub Boliwji, podczas 

urugwajsko - boliwijskiego konfliktu. 

Dla nas to jest egzotyka, a dla tam- 

tych panów, którzy nas wybrali, my 
jesteśmy egzotyką. Dla mniej toasto* 

(dalszy siąg na szpalcie 6*-ej) 

Nasi „stycznem pr: 

ECHA 
Pawróf P. Prazydenia Rzeczy- 

pospolitej ze Spały 
WARSZAWA, 11. 9. PAT. Dziś 

powrócił ze Spały do stolicy Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej w towa- 
rzystwie zastępcy Szefa gabinetu woj- 
skowego Pana Prezydenta płk. Fydy 
Oraz adjutantów przybocznych  rotm. 
Calewskiego i kpt. Suszyńskiego. 

Ministrowie Pefrowicz i Arvinisn 
w Warszawie 

WARSZAWA, 11—9 Pat. Przybyli dzi- 
siaj rano łotewski ninister finansów Petro- 
wicz orąz przedstawiciel rząau fińskiego p 
minister prof. Arvinen wraz z towarzyszą: 
cemi im osobami w ciągu dnia złożyli wi- 
zyty p. prezesowi Rady Ministrów i pp. mi* 
nistrom przemysłu i handlu orąz spraw Za* 
granicznych: O godzinie | minister prze- 
mysłu i handlu Kwiatkowski wydsł na 
cześć gości Śniadanie w Resursie Kupiec: 
kiej. Po Śniadzniu goście zwiedzili miasto. 
Wieczorem zaś o godz. S wzięli udział w 
obedzie, wydanym w hotelu Europeis<im 
przez Warszawską lzbę Przemysłowo-Hand- 
lową. Po obiedzie goście w towarzystwie 

p. ministra przemysłu i handlu Kwiatkow- 
skiego oraz wyższych urzędników Minis er- 
stwa Przemysłu i Handlu odjechali ao 
Poznania celem zwiedzenia P. W. K. Po- 
byt w Poznaniu potrwa dwa dni, poczem 
pp. ministrowie udadzą się do Gdyni, gdzie 
zwiedzą port i miasto. 

Inspekcja sanitarna Gdyni 
Dnia 1) bm. rano powrócił z 2-dnio- 

wej” inspekcji sanitarnej Gdyni dyrektor de- 

partamentu służby zdrowia MSW. dr. Piest* 
rzynski. Dyr. Piestrzyński zwiedził szpital 

zakaźnych w Grabowie pod Gdynią, szpital 
SS. Elzbietaaek w Gdyni, miejsce wybrane 
pou budowę Szpitala miejskiego, teren dla 
przemysłowego państwowego zakładu kwa- 
rantanowego w porcie i td. Samo miastu 
poa wzglęaem sanitarnym jest mocno opusz- 
czone. 

Parlamentarzyści irancuscy 
w Krakowie 

KRAKÓW, 11-9. PAT. Wczoraj w Sta* 
rym Teatrze miasto podejmowało parłamen- 

tarzystów francuskich bankietem, który prze- 

ciągnął się do późna w nocy. Prof. Nowak, 

ktory przemówił pierwszy z szeregu mow- 
ców, powiedział między innemi, iż parlamen- 

tarzyści franc , bawiący w Polsce, będą 

mogli uzupełnić i sprawdzić informacje, ja- 

kie o nas posiadają. Jesteście Panowie — 

mówi prof. Nowak — w Krakowie, w sercu 

historji Polski. Oczekuje was jeszcze Górny 

"Sląsk, ze swoją rdzennie polską ludnością 

i Gdynia, nasze oko na morze. Mówca pod- 

kreślił wielkie zasługi prezesa Locquin i wi- 

ceprezesa grupy irancusko-polskieį dep. 

Evain. Pan minister pracy Berthod w 

przemówieniu swem stwierdził, że „Polskę i 

Francję poza  Sojuszami, wynikającemi z 

obopólnych interesów, łączy jeszcze troska 

o zorganizowanie współżycia narodów w 

Europie. W Europie nic nie można zrobić 

bez tych dwóch narodów, połączonych 50- 

juszem. — Prof. Krzyżanowski, który poru” 

szył sprawę stosunków ekonomicznych w 

Europie po wojnie oraz kwestję współpracy 

Polski i Francji, powiedział między innemu: 

W całej Europie po wojnie konstatujemy 

wielki spadek oszczędności, Na szczęście 

jednak dla was i dla nas Francja pozostała 

wierną przyzwyczajeniom przedwojennym. 

Francja potrafi i chce nadal oszczędzać i 

wskazuje nam drogę, którą należy iśc, aby 

osiągnąć powodzenie. — Dr. Legros powie- 

dział, że miłość ku Polsce odziedziczył po 

który z entuzjazmem opowia- 

    

  

        

  

   

swoim ojcu, sntuzjaż ‚ y 

dał mu o wykładach Mickiewicza w College 

de France. — Prezes Beauprć przemówił do 

parlamentarzystów francuskich м imieniu 

prasy polskiej, zaznaczając, AŻ niejednokrot- 

ie nasza prasa, reprezentująca różne dąž- 

jest niezgodna, ale o ile „chodzi o sto* 
Francji, zawsze jest najzupeł- 
na, co ujawniło się w entuzja- 
jęciu przez prasę polską par< 

francuskich. — Następnie 
t i prezes Stryjeński, 

ie wpisali swe nazwi- 

   ności, jes 
sunek jej do 
niej jednomy 

      

lamentarzystów 
przemawiał dep. Pez 
który prosił, aby go: 
ska do ksi z d 

pisem marszałka Focha. — Ostatni przemó- 

wił prezes grupy francusko polskiej Locquin, 

który mowę swą zakończył słowami: Uwa- 

żam, że kto zagraża Polsce, tem samem Za- 

graża. Francji. Francja zawsze będzie „bro* 

niła Polski, pozostającej na terenie swoich 

słusznych praw. 

Reprezenfant rządu francuskiego 
na P. W. K. 

PARYŻ. 11.9. Pat. Min. Bonnetous 

który będzie reprezentował Francję 

na Powszechnej Wystawie Krajowej. 

wyjeżdża do Polski jutro o godz. 

16.30. 

  

            

„Dziś i jutra" 
Dziś ukaże się na półkach księgarskich 

książka p. Stanisława Mackiewicza pod ty- 

tułem „Dziś i jutro* „Poświęcona jest głów- 

nie zagadnieniom polskiej polityki zagtanicz- 

nej. Autor analizuje położenie międzynaro- 

dowe Polski i stwierdza, że położenie to jest 
ciężkie i co gorsza konjunktura europejska 

jest tego rodzaju, że zmieniać się dła nas 

będzie nie na lepsze, lecz na gorsze. Jako 

wyjście z położenia autor widzi tylko uakty- 

wnienie polityki polskiej i w związku z tem 

obszernie się rozwodzi nad sprawą „An- 

schlussu“. RAEC 
W części trzeciej swojej książki, autor 

pozbierał te swe artykuły, które oświetlają 

jego ideologię polityczną w sposób specjal 
nie wyraźny i jaskrawy. Ta trzecia część 

nosi tytuł: „Od morza do morza”. 

Skład główny, księgamia |]. Za- 
wadzkiego w Wilnie. 

i pamiątkowej, rozpoczętej pod- 

Kazanie pod prośbą Śmierci 
Z Mińska donoszą o niezwykłym po- 

stępku księdza w paratjalnym kościele w Jur- 
kowiczach. W kościele tym odbywał się test 
z okazji Narodzenia Marji Panny. Na fest 
zjechało moc ludzi z okolicznych wsi. Pod- 
czas uroczystego nabożeństwa wobec dwu- 
tysięcznych tłumów wiernych, wstąpił na 
ambonę ks. Jan Zamojtek, który dwadzieścia 
iat jest proboszczem — рага! i dotychczas 
bardzo był szanowany i przez paratjan lu 
biany ogólnie. Niespodzianie ksiądz Zamojtek 
wystąpił z kazaniem przeciwko religji. O- 
świadczył z ambony, że przez dwadzieścia 
lat oszukiwał ludzi, że życie pozagrobowe 
nie istnieje, że Boga niema, a religja jest 
wymyśloną przez bogaczy. Wśród zed ali 
wiernych zapanowało oburzenie. Słuchacze 
zaintonowali pobożną pieśń, którą zagłuszyli 
kazanie księdza. Jak się okazało później, do 
proboszcza zjawiło się na dni kilka przed 
iestem delegacja miejscowej organizacji 
„bezbożnika*. Delegacja wręczyła księdzu 
napisane kazanie i zagroziła Śmiercią, o ile 
nie będzie ono wygłoszone na feście. 

litwa zażąta wydania Plezkajtisa 
Z Kowna donoszą: Rząd litewski 

wypracowuje notę, z którą zwróci się 

do Niemiec z żądaniem wydania Plecz- 

kajtisa. Uzasadnieniem tego żądania 

jest, zdaniem rządu litewskiego, prze- 

dewszystkiem 1а okoliczność, że dzia- 

łalność Pleczkajtisa i jego organizacji 

stanowi poważne  niebezpieczeństwo, 

lecz i dla innych państw, ponieważ 

ofiarami terorystycznych aktów Plecz- 

kajtisa padają nietylko działacze poli- 

tyczni, lecz i jednostki, nic wspólne- 

go z polityką nie mające i że wsku- 

tek tego Pleczkajtis jest przestępcą 

nie politycznym, lecz kryminalnym; 

po-drugie—oskarźenie Pleczkajtisa o 

sprawę kryminalną—zrabowanie 200 

tys. litów w oddziałach banku  litew- 
skiego w Taurogach i Olicie, po-trze- 
cie — oświadczenie samego Pieczkajtisa 

o tem, że zamierzał on udać się do 

Litwy w celu zobaczenia swych krew- 

nych i wreszcie ta okoliczność, że po 

odbyciu kary w Niemczech Pleczkajtis, 

jako niepożądany obcokrajowiec bę- 

dzie musiał być wysłany zagranicę, 

ponieważ zaś jest on obywatelem li- 
tewskim, więc będzie musiał być wy- 

słany do Litwy. 

le osób uczęstnńczyło W wyprawie 
Ploczkajtisa? 

KOWNO, 11—9. Pat. „Lietuvos Aidas“, 
komunikując szczegóły arestowania Plecz: 
kajtisa i jego współtowarzyszów, jakie już 
uprzednio były podawane, dodaje, że 
prawdopodobnie poza arestowanemi б о- 
Sobami były jeszcze 2 osoby, którym uda- 
ło się zbiec, albowiem przy :resztowanych 
znaleziono 2 czapki bez właścicieli. 

Aresztowanie 9 komsomolców na wiecu 
sjónistów W Kownie 

KOWNO. 11.9. Pat. Aresztowano 
tu i cddano komendantowi wojenne- 
mu miasta 9 znanych komsomolców, 
zatrzymanych w czasie zajść na wiecu 
sjomistów, który się odbył parę dni 
temu w Kownie. 

Powrót nuncjusza aposlolskiego do 
Kowna 

KOWNO, 11—9. Pat. Dzisiaj powrócił 
do Kowna po urlopie wypoczynkowym 
nuncjusz papieski Bartoloni. jak przypusz- 
czają, nuncjusz Bartoloni wkrótce opuści 
placówkę kowieńską. 

250 nauczycieli będzie składało 26- 
ТП 

Z Kowna donoszą: Na jesienną 
sesję egzaminów przy Ministerstwie 
Oświaty na nabycie cenzusu nauczy- 
cielskiego dotąd złożono jaż 250 po- 
dań przeważnie nauczycieli szkół po- 
czątkowych. 4 

Iblienie państw bałtyckich do Polski 
Monachijska „Augsburger Postzei- 

tung", omawiając wizytę ministrów 
handlu Łotwy, Estonji i Finlandji w 
Polsce, stwierdza, że jest to ponowna 
próba utworzenia t. zw. bloku bałtyc- 
kiego. 

Notując to zbliżenie się do Polski 
dotąd odosobnionej Finlandji, gazeta 
zaznacza, że Estonja zawsze była w 
przyjaznych stosunkach z Polską a 
Łotwą w ostatnich czasach również i 
przez traktat handlowy i przez 510- 
sunki pelityczne zbliżyła się do Pol- 
Ski. Chociaż więc stworzenie bloku 
bałtyckiego nie jest sprawą tak bliską 
i łatwą do zrealizowania, jednak 
wzmocnienie polskiego wpływu w 
krajach nadbałtyckich już dziś zwraca 
na siebie uwagę. 

-sekretarkę biura. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Łaszuk. › 
KIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
DĄBROWICA e: sA T-wa „Lot“. 

(Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bułet kolejowy s r : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC -- Sxłep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$, Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

    

POSTAWY — Ksi 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3ej 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika RKIEMOWA ralimetr 60 gr. : 2 rec 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne   

STOLICY ZZAKORDOWÓW  Senstcyjne aresztowania © Niemczech 
zamachy hombowe organizowała radykalna 

partia chłopska 
Szczegóły aresztowania brzmią niezwykle sensacyjnie. Już po trzech 

pierwszych zamachach podejrzenie policji skierowało się na koła zamieszane 
w swoim czasie w morderstwie Ratenaue i w zamachu na Seweringa. W wy- 
niku obserwacyj zwrócono uwagę, że w czasie zamachów zaobserwowano 
zawsze jedne i te same samochody, przyczem policja powzięła specjalne po- 
dejrzenie, co do jednego wozu, zauważonego ponownie po ostatnim zama- 
chu w Lueneburgu. Zarządzono obserwację pasażera samochodu  Nikelsa, 
byłego kapitana policji i idąc po jego tropie przeprowadzono nagle rewizję 
u hamburskiego urzędnika bankowego Китага. Rewizja w mieszkaniu Ku- 
шага doprowadziła do wykrycia maszyny piekielnej, skonstruowanej w ten 
sposób, co bamby, użyte w czasie ostatniego zamachu. Kunidra aresztowano, 
a wkrótce potem Nikelsa. Wobec stwierdzenia, że ten ostatni utrzymywał 
bliskie stosunki z redakcją dziennika „Landvolk'', wychodzącego w Itzehohe, 
policja zaaresztowała wszystkich członków redakcji tego dziennika. W tejże 
miejscowości aresztowany został były porucznik Woeschke, kierownik szle- 
zwickiego ruchu ludowo-agrarnego oraz zegarmistrza Splonn, który jest por 
dejrzany o skonstruowanie maszyny piekielnej. Dziś rano policja berlińska 
dokonała w stolicy szeregu dalszych aresztowań wśród osób, pozostających 
w stosunkach z zaaresztowanymi, zwłaszcza w Niemczech Północnych. Rów- 
nież w pobliżu Wrocławia zaaresztowano dwie osoby, wśród których znane- 
go przywódcę Landvolku Hamkensa, znajdującego się w podróży agitacyjnej 
po Śląsku. Ogółem do chwili obecnej aresztowana przypuszczalnie dwadzie- 
ścia kilka osób. ' 

Komunikat policji berlińskiej 

BERLIN, 11 9. Pat. Prezydjum policji berlińskiej donosi, iż osoby aresztowane 
w dniu dzisiejszym pod zarzutem udziału w zamachach bombowych, były już dziś 
przesłuchane. Aresztowani zaprzeczają wszelkiemu udziałowi w zamachach. Prezydjum 
policji oświadcza jednak, iż materjały, które się znajdują w posiadaniu policji dają 
podstawy do oskarżenia zaaresztowanych o współudział w zamachach. 

Organizacja „Konsul* znów na widowni 

BERLIN, 11. 9. PAT. Według komunikatu półurzędowego część za- 
aresztowanych należy do dawnej organizacji „„Konsul”, niewiadomo jednak 
dotychczas, czy twórca tej organizacji b. kapitan Erhardt pozostawał w ja- 
kimkolwiek związku z ostatniemi wypadkami. 

з % * 

BERLIN, 11 9. Pat: Oslawion2 w swoim czasie organizacja „Konsul“, popularnie 
zwana O. C. wystąpila po raz pierwszy na widownię w czasie zabójstwa Erzberga w 
Monachjum. Twórcą tej organizacji był osławiony b. kapitan marynarki Erhardt, któ- 
ry—jak się zdaje—w ostatnich czasach odsunął się od stworzonej przez siebie organi- 
zacji i przeszedł do mniej skrajnych, lecz również radykalnych organizącyj prawico- 
wych. Jak podaje prasa. w dniu dzisiejszym przeprowadzona została rewizja w biurze 
Erhardta, prowadzonem obecnie przez dawnych członków organizacji „Konsul*. Po- 
licja zajęła całv materjał, znajdujący się w biurze orąz przytrzymała do przesłuchania 

SYLWETKI ARESZTOWANYCH. 

BERLIN, 11-9. PAT. Jak donosi biuro Wolifa, Nikels jest urzędnikiem T-wa ochro- 
my sklepów i domów w miejscowości Heide. Tytuł byłego kapitana policji miał sobie 
przywłaszczyć w czasie powstania śląskiego, kiedy stanął ma czele zorganizowanego 
przez siebie oddziału. Dziennik „„Landwolk* w Itzehohe jest organem sziezwicko-holsztyń- 
skiego chłopskiego ruchu ludowego „Landvolkbewegung*, zwalczających, jak podaje 
biuro Wołfia, obecny aparat administracyjny, a pozostających w przeciwieństwie do 
ruchu narodowo-socjalistycznego. Dziennik został zamknięty. Redaktor naczelny Bruno 
von Saioman został zaaresztowany łącznie z całym personelem dziennika, Zaaresztowany 
dziś w Berlinie Ernst von Sałomon, z zawodu literat, brat redaktora „Landvolk*, skaza- 
ny był za współudział w morderstwie Ratenau'a na 5 lat ciężkiego więzienia. Mieszkał 
w Berlinie nie meldowany, chociaż posiadał tutaj jakoby aż trzy mieszkania. Hans Gert 
Techow również zaaresztowany w Berlinie odbył karę 4 i pół lat więzienia za udział w 
morderstwie Ratenau'a. Jest or bratem Wernera Techowa, jednego z głównych morder- 
ców Ratenau'a, odbywającego obecnie karę 15-etniego ciężkiego więzienia. 

Maszyna. piekielna w pudełku od cygar. 

BERLIN, 11 9. Pat. Prasa donosi, iż mąszyna piekielna, wykryta w Hamburgu 
zbudowana była w pudełku od cygar. Z jednej strony pudełka znajdowała się puszka 
od konserw, zawierająca proch, z drugiej strony lamka elektryczna z baterją o sile 
12 wolt oraz budzik nastawiony na godzinę. 

  

X zgromadzenie Ligi Narodów 
ZAMKNIĘCIE GENERALNEJ DEBATY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ LIGI. 

GENEWA, 11-9. PAT. Generalna debata nad działalnością Ligi Naro- 
dów w roku ubiegłym zostanie dziś zamknięta. Natomiast rozpocznie się 
intensywna praca w sześciu komisjach zgromadzenia. Z wielkiem zaintereso- 
waniem oczekiwana jest dyskusja komisji trzeciej nad obecnym stanem za- 
gadnienia rozbrojenia, w szczególności nad widókami przyśpieszenia przy- 
gotowywanej już od lat kilku pierwszej konferencji rozbrojeniowej Ligi Na- 
rodów. į . 

* * * 
į 

GENEWA, 11-9. PAT. Zgromadzenie Ligi zakończyło dziš dyskusję ge- < 
neralną nad działalnością Ligi w roku ubiegłym. Delegat Australji Marr 
oświadczył, że upadek gabinetu w Canberra nie pozwala mu teraz zgłosić 
przyłączenia się Australji do fakultatywnej klauzuli arbitrażowej. Minister 
Mironescu daje wyraz nadziei, że Rumunja już w najbliższym czasie będzie 
mogła przyłączyć się do klauzuli fakultatywnej oraz nalega na konieczność 
skodyfikowania prawa międzynarodowego i uregulowania w drodze powszech 
nych konwencyj kwestji nadużycia władzy. Min. Mironescu jest zdania, że 
art. 16 paktu Ligi Narodów nadaje się również da zastosowania w wypad- 
ku pogwałcenia paktu Kelloga, Czyniąc aluzję do oświadczeń węgierskiego 
delegata Apponyiego, Mironescu podkreśla, że pierwszym obowiązkiem człon- 
ków Ligi jest poszanowanie zawartych umów. Minister „bułgarski Burow 
skłąda podziękowanie Lidze Narodów, której działalność Już niejednokrotnie 

okazała cenną: ponioc dla Bułgarji. Minister podkreśla, że zauianie do Ligi 

Narodów w wysokim stopniu ułatwia pokojowe zlikwidowanie zatargów i 

wyraża opinję, że rozbrojenie moralne jest podstawową sprawą dla zagad- 

nień mniejszościowych, których badanie Liga Narodów winna kontynuować. 

Dhrady 5-ch komisyj Konferencji Haskiej 
w Brukseli, Berlinie i Paryżu. 

BERLIN, 11 9. Pat. „Vośsische Zeitung" donosi w depeszy z Paryża, że 

komisje, których utworzenie uchwalono w Hadze, rozpoczną niemal jednocze- 

Śnie swe prace w trzeci stolicach, Mianowicie, w Brukseli obradować ma komi- 

tet organizacyjny uanku Międzynarodowego, który ma się zebrać 23 września 

na pierwsze swe posiedzenie. ' 
W Berlinie obradować mają trzy podkomitety, które będą miały za zada- 

nie dostosowanie ustawodawstwa niemieckiego do postanowień plsnu Younga. 

Chodzi tu o ustewy niemieckie, dotyczące sanku Rzeszy, kolei Rzeszy i zasta- 

wów na dochodach Rzeszy. © 3 

Wreszcie w Paryżu rozpocząć mają swe prace trzy zaprojektov ane komi- 

tety rzeczoznawców, a mianowicie komitet dla spraw uregulowania reparacyi- 

nych dostaw rzeczowych, komitet dla wyrównania rachunków międzyaljanc ich 

oraz dla likwidacji zobowiązań finansowych i tak zw. sum sukcesyjaych. 

Uspokojenie w Palestynie 
WIEDEŃ, 11 IX. PAT. „Dzienniki wiedeńskie donoszą 7 Londynu: 

Według urzędowego doniesienia z Jerozolimy ustały napady arabskie na 
kolonje żydowskie. Ogólnie daje się zauważyć uspokojenie. Z Egiptu przy- 
były nowe angielskie eskadry lotnicze. 

  

   

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazwińskiego. 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

ęgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ЧКОруАСРУГ НнА 7 ОВЕЧБЯВЕСТЕЛЖНЕ) 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 

SEA й 0 ” o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku moga być przez Administrację zmieniare dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

SARS Lk i SNES 

wo nastrojonego analityka spraw  li- 
gowych ta pokaźna ilość  gło- 
sów, któremi zostaliśmy. wy- 
brani, znaczy zupełnie. co innego, 
znaczy  dekadencję Ligi Narodów 
jako instytucjj równości państw. 
Ta nieobecność tarć, targów i ukła- 
dów przy wyborach do Rady Ligi 

oznacza tylko, że mniejsze państwa 
nie prowadzą na terenie Ligi żadnej 

własnej pelityki, że tam wszystko się 
dzieje na komendę trzech wielkich 
mocarstw. A wiadomem jest, že p. 
Stressemann uważa, że byłoby przed- 
wczesne Polskę wypędzać z Ligi, wia- 
domem jest, że p. Stressemann sam 
ostentacyjnie za Polską przy wybo- 
rach do Rady Ligi głosował. 

Ci moi koledzy polscy dziennika- 
rze, którzy wypisują te „Sukcesy, 
„Nadzwyczajne sukcesy" i „olbrzymie 
sukcesy" (niestety, należy do nich tak- 
że najbliższy mój kolega współpra- 
cownik „Słowa'ćze swoim „Olbrzymim“ 
nagłówkiem w niedzielnym numerze 
naszego pisma), ci panowie nie wy- 
obrażają sobie, jaką niedžwiedzią 
przysługę wyrządzają naszemu  mini- 
strowi p. Zaleskiemu tą swoją usłuż- 
nością. Nie rozumieją, że rzucają mu 
wprost kamienie pod nogi. Jakże to! 
Przecież Oczywiście nasi dyplomaci 
rozmawiając z cudzoziemcami uważali 
ponowny wybór Polski do Rady za 
rzecz całkiem naturalną, jasną i taką 
którą się nam omal że nie de iure 
należy. Tymczasem przyjdą oto pol- 
skie gazety i zagranica się dowie, że 
my widzimy w tem „Nadzwyczajay 
sukces“. Oczywišcie p. Stressemann, : 
który ciągle twierdzi, że jest pokrzyw- 
dzony i zgnćbiony, powie natychiniasi: 
„daliście sukces Polsce, dajcie i mnie 
teraz się odegrac". | przyjdą nowe 
odegrywania się skrzywdzonego p. 
Stressemanna na niekorzyść tak stale 
„tryumtującej“ Polski. W ten sposób 
prasa polska nietylko nie współdziała 
w podnoszeniu żądań i ambicyj pań- 
stwowych, co jest każdej prasy ele- 
mentarnym wobec państwa obewią- | 

  

zkiem, lecz właśnie te żądania i am- 
bicje przed forum międzynarodowem 
obniża. Co to za szkodliwa i złośli- 
wa rzecz ten patryjotyczny optymizm 
naszej prasy. Cat, 

RRS ZSRR ROTOR CZD 
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SŁUWOD 

ECHA KRAJOWE (humberlnin ustąpi z areny politycznej 
— O drogi w gminie Szarkowskiej. Spę: 

dzając urlop w powiecie: Dziśnieńskim i ob 
jeżdżając tamtejsze dwory, miałem sposob- 

ść konać się o przyjemnościach, któ- 
y iadczają miejscowi mieszkańcy po- 
dróżując po drogach tamtejszych. Tu się wy- 
kazały różnice nietylko eo do stanu dróg i 
inostów w sąsiadujących powiatach, ale na- 
wet w gminach jednego powiatu, co biorąc 
pod uwagę jedność gospodarczą i jednako- 
wą pieczę gospodarza powiatu, nie powinno 
mieć miejsca. 

Widocznie są miejscowości więcej i mniej 
uprz ywilejowane pod względem dozoru na- 
szych władz powiatowych. 

Przechodząc do konkretnego ujęcia, nie 

  

    

   

wej. Następnie debatowano długo nad wyb- 
raniem prezydjum komitetu dla załatwienia 
spraw. Po dyskusji na wniosek p. Głąbika u- 
chwalono z komitetu wybrać komisję admini- 
stracyjną, która wydzieli z siebie sekcję: hoi- 
downiczą, przyjęc , dekoracji i dożynkową. 

Do komisji administracyjnej _ wybrano 
przewodniczącym p. Mackiewicza i członko- 

    

  

   aymana, Stelmaszka, Lubańskie: Da 
ego, Jasinowskiego, Na zarewskiego, 

Śliwińskiego, gen. Pożerskiego, _ Wójcika, 
Szałewicza, panie: Górską i Skotnicką 

Do sekcji hołdowniczej przewodniczący 
wice - starosta Lubański, zastępca p. Głąbik 
i członkami pp. Markowicz, Kerzner, Stelma- 
szek, Jasinowski i Weltman, sekcja przyjęcia 

      

   

można porównać dróg powiatu Brasławskie- i dekoracji przewodniczący p. Kwieciński, za 
g0 1 Postawskiego — tam się jedzie po ró- stępca inż. Żołądkowski i członkowie pp. 
wnych wyżwirowanych drogach — bez 0- Makomaski inż. Winnikow i inż. Layman. Do 
bawy, że nogi końskie wpadną w szczeliny 
połamanych mostów. Możliwie się jedzi po 
drogach gmin Głębockiej, Zaleskiej, Herma- 
nowickiej i Łużeckiej, lecz przerażenie i 
bezsilna wściekłość ogarnia człowieka, gdy 
się wjeżdża na teren gminy Szarkowskiej. 

Nie będę wnikał do jakich władz nałeży 
piecza nad temi drogami i mostami, któremi 
jeździłem, wszakże nie są, a raczej nie po: 
winny to być drogi bezpańs gdyż łączą 
one m. Szarkowszczyznę gościńcami z in- 
nemi gminami i mie wościami zaludnione- 
mi i są licznie uczęszczane przez iudno: 
koliczną z podziwu godną cierpliwością i 
rezygnacją. Nie trzeba daleko ruszać 
kowszczyzny już w samym mias 
a „reperowane“. 

W ten sposób, że iawet w dobrze reso- 

   
    

   
    

    

zku ulice      

   

    

  

  

dożynkowej pp. Mackiewicz, Szalewicz, Czar 
nocki, Staliński i pani Górska. Następnie wy- 
brano: kom. finansową w składzie dr. Abra- 
mowi dr. Nachumowski pp. Dembit 
Szalewizz i Górski. Komisję Rewizyjną p 
Kotłubaj, Bukowski, Terajewicz, Pieniążkie- 
wicz i Izykzon. 

Do wojewódzkiej komisji rewizyjnej pp. 
Winnikowa i Gibowskiego. W związku z no 

clegiem Pana Prezydenta w Baranowiczach 
(w koszarach u pułkownika Skotnickiego) 
zastonowiono się nad ułożeniem programu 

   

        
  

  

: dnia 21 września i uchwalono: o godzinie 9 
rano na placu Legjonów nabożeństwo, defi- 
lada wojska i organizacyj. Po nabożeństwie 
rada miejska pożegna Pana Prezydenta na 
placu. O .god e 10-ej Pan Prezydent zwie: 
dzi Stołowicze i Horodyszcze i odjedzie do 

  

   

rowanym powozie przejazd przez taką drogę Nowogródka. S.G. 
daje się należycie odczuć. A most przez rz. 
Dzisienkę! — most jedy na bardzo dużym 
odcinku — trudno go nazwać mostem wogó- PIŃSK. 
le — jest to na prędce sklecona jakaś dzi- 

  

waczna konstrukcja z materjału drzewnego, 
w każdym razie, na budowę mostów nie- 
nadającego się. I jadą po tej dziwacznej bu-. 
dowoli ludziska, trzesąc się w swych wehi- 
kwach co niemiara, a: dusza im ula tuje w 
piętv. Minęło się most z tej łub z tamtej stro- 
ny Dzisienki, myślałby człek że już wszyst- 
kie niebezpieczeństwa minęły, ale gdzie tam 
— męczą się ludzie nadal, po nieludzko wy-- 
boistych drogach, w większości wcale bez 
mostów, albo znowu przeżywają chwilę stra- 
chu w przeprawie przez most na Hołubijicy, 
lub omijając przez stromą górę po sympaty- 
cznej glince byłe mosty, jak we wsiach Żda- 
nach, Brudnem i welu innych. 

„Nie wiem dlaczego ten najgorszy stan 
dróg znalazłem w gminie Szarkowskiej, czy 
winę tego mam przypisać władzom gmin- 
nym, chociaż, jak słyszałem, podatki drogo- 
we własnie w gminie Szarkowskiej są wyż- 
sze od gmin sąsiadujących, — czy może 
brakowi należytego nadzoru w tym przed- 
miocie ze strony władz powiatowych. Takie 
mnie wieści doszły, że właśnie pan starosta 
Dziśnieński nieco po macoszemu traktuje gmi 
nę Szarkowską i nie tylko że go samego lud- 
ność miejscowa rzadko widuje, łecz również 
i objazdy rozmaitych dygnitarzy, zwiedzają- 
cych powiat, są kierowane w inne strony, 
rzekomo właśnie ze względu na zły stan 
dróg gminy Szarkowskiej — dobrze, więc 
ten stan dróg jest znany należytym władzom 
a nic się w tym kierunku nie robi — zape- 
wne brak kredytów, ale przecież inne gmi- 
ny nie są w lepszych warunkach a coś ro- 
bia. A jakby zakażona ze względu na swe 
drogi okolica Szarkowszczyzny, stanie się po- 
woli krajem zapomnianym. glie zmieni to je- 

   

   

   

  

dnak taktyki Urzędów Skafbowych i gorli. K 
wości sekwestratorów, chociaż warunki go* 
spodarcze bodajże w tej gminie w ciągu u- 
biegłych kilku lat są najgorsze. 

Może tych słów parę nie będą głosem wo- 
łającego na puszczy. 

BARANOWICZE. 

— Program Pobytu Pana Prezydenta. W 
dniu września odbyło się posiedzenie Ko- 
mitetu przyjęcia Pana Prezydenta na którem 
ostatecznie ustalono program pobytu Pana 
Prezydenta i wybrano komisję. 

Przyjazd, jak już podawaliśmy nastąpi: w 
dniu 20 września o godzinie 14.30 gdzie u 
bramy tryumfalnej nastąpi powitanie Pana 
Prezydenta przez burmistrza miasta p. Kon- 
rada Mackiewicza. Od bramy tryumfalnej aż 
do Pomnika Nieznanego Żołnierza będą stać 

w szpalerach dziatwa szkolna, kolejarze 
sokoli i strzelcy. Po powitaniu Pan Prezydent 
przesiądzie do powozu: i przejedzie do Ко- 
szar na krótki wypoczynek. Ay 

Po wypoczynku Pan Prezydent przyjmie 
hołd od ludności powiatu, przemawiał bę- 
dzie poseł BB. p. Rdułtowski, przyczem Pa- 

Prezydentowi będzie wręczony adres na 
pergaminie. 4 

" Po odebraniu hołdu Pan Prezydent zwie- 
dzi gmach szkoły Handlowej PMS. gdzie 
będzie mu przedstawiona dziatwa szkół śred 

dich a następnie zwiedzi wzorowo urządzo- 

ną ochronkę Sejmikową, gdzie zbierze się 

dziatwa szkół powszechnych. z 

Następnie Pan Prezydent przejedzie do 

Ogniska Kolejowego, gdzie będzie spotka- 

ny przez kolejowców, zabawi Pan Prezydent 

tam 30 minut. : : 

O godzinie 7ej w sali Straży Ogniowej 
odbędzie się obiad, wydany przez miasto 1 

o godzinie 9 w sali kina Longinus raut, urzą: 

dzony staraniem ziemianek i rodziny wojsko- 

EETI PET TNS TOKIA EDIT WMC ZADAC KOT УМВ ROCKY 

  

    

  

— Pierwszy synod diecezjalny. JE ks. 
Zygmunt Łoziński, pierwszy biskup piński, 
odbył dn. 3, 4 i 5 bm. pierwszy synod die- 
cezjalny. Prace przedsynodalne pod przewod - 
nictwem promotora ks. kan. Wincentego Gie- 
bartowskiego, trwały dwa lata. W tym cza- 
sie wyznaczeni księża opracowali cały sze- 
reg referatów, obejmujących całokształt ży- 
cia kapłańskiego, prywatnego i publicznego, 
odbyły się konferencje dekanalne, kapituła z 
Pasterzem na czele obradowała nad całym 
prawie kodeksem prawa kanonicznego. Gdy 
ks. kan. Giebartowski napisał statuty i nie- 
które instrukcje, ks. biskup poddał te statuty 
drobiazgowej rewizji, uzupełnił i poprawił. 
Odbite statuty synodalne rozesłano w lipcu 
wszystkim kapłanom diecezji pińskiej do o- 
mówienia na konferencjach dekanalnych i 
poczynienia odpowiednich uwag. W sierpniu 
na ręce promotora ks. kan. Giebartowskiego 

złożono kilkaset uwag krytycznych, projek- 

tów i dezyderatów, który to materjał pod- 
dany został wyczerpującemu rozważaniu 
przez kapitułę katedralną pod przewodnict- 
wem ks. biskupa. 

Dnie 3, 4 i 5 września rb. były niezwy- 
kle doniosłemi dla diecezji pińskiej i wogó* 
le dla życia katolickiego na Kresach Wschod- 
nich. Zebrało się blisko 100 kapłanów obojga 

obrządków, kler świecki i zakonny (jezuici 

i marjanie.) Rozwiwięto cały szereg przepięk 

nych obrzędów ściśle podług  pontyfikału 

rzymskiego. Instancje wnosił promotor ks. 

kan. Giebartowski, sekretarzował ks. kan.. 
Wasilewski, notarjuszem był ks. kan. Hum- 

prokuratorem kleru ks. kan. Tarasie- 

eremonje prowadził sprawnie ks. prof. 

K ki. Przepiękne slowa Bože wyglo- 

sił ks. prob. Zieja i.o. superjor Błotuć, mar- 

janin. Obrady i dyskusje odbywały się w 

wielkiej sali malinowej seminarjum, w którem 

też była skoncentrowana akcja synodalna, Ks. 

biskup kazał w katedrze, a w czwartkowem 

przemówieniu podziękował: całemu ducho- 

wieństwu za jego prace i gorliwość, w szcze 

gólności zaś podniósł zasługi względem 5у- 

nodu ks. promotora kan. W. Ge batowskiego 

Umocnieni na duchu rozjechali się kapłani 

z przekonaniem, że synod odbyty zapocząt: 
kuje przy pomocy Bożej nowy okres życia 

katolickiego w najkresowszej diecezji Piń- 

skiej. — Kap. 

(r med. Talmm Wąowii | 
i chor. uszu, nosa i gardła 

i PO WROCIŁ į 

    

ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp: 
zn “" “" 

— 

i Dr. Med. Władysław Szemis 

powrócił i wznowił przyjęcie cho- 
į rych w Lecznicy Litewskiej 

Choroby wewnętrzne 

ul. Wileńska 28, od g. 12 do 2. 

  

Laktyj gry. fortepianowej 
oraz TEORJI MUZYKI 

udziela prof. A. LEGRAND 
rutynowany pedagog z dyplomem 
konserwatorjum niemieckiego. Ceny 
przystępne. Informacje od $ 12—19, 
i w świętą od g. 16—20. Šierakow- 

skiego 31 m. 2. —0 

  

    
   

  

  

PONIŻEJ KOLAMI... 
Władze koscielne w Lourdes wy- 

dały rozporządzenie zabraniające zbli- 

żać się do groty cudownej Matki Bo- 

skiej tudzież brać udział w nabożeńste 

wach i procesjach: kobietom ubranym 

„nieprzyzwoicie s : 

Stery kościelne we Francji — jak 

czytamy w gazetach — z arcybiskupem 

Paryża na czele wszczęły „ formalną 

walkę przeciwko niemoralności dzisiej 

szych ubiorów niewieścich 
° 

Monsignor Suchard biskup z Lisieux, 
zwątpiwszy aby kobiety były kiedy 

w stanie daną modę porzucić na czyj” 

kolwiek rozkaz oprócz na rozkaz mo- 

*dystek paryskich i ich żurnalów, za- 
wiązał pod patronatem św. Teresy Li- 
gę dzieci, głównie przeznaczoną dla 

dziewcząt, które zamierza wychować 

w zasadach i upodobaniach niedopu- 

szczających wszelką nieprzyzwoitość w 

niewieścim stroju. 

U nas wystąpił niepospolicie ostro 

przeciwko niektórym właściwościom 

teraźniejszych obyczajów |. Eks. ks. 

biskup piński Zygmunt Łoziński — je- 

szcze w r. 1923-cim. W jego liście pa- 

sterskim wystosowanym zarówno do 

bezpośrednio podwładnego mu kleru 

jak do diecezjan, datowanym z Nowo- 

gródka 28 stycznia 1923 r., ogłoszonym 

w „Pińskim Przeglądzie Diecezjalnym 

z lipca 1927 roku. (Rok III. Nr. 7) 

powołuje się ks. biskup piński na orę- 

dzie niektórych biskupów skierowane 

_ przeciwko tańcom „nieprzyzwoitym*; 

aprobuje to wystąpienie i ze swej stro- 
ny ogłasza te tańce za zabronio- 
ne, pod rygorem nieotrzymania roz- 
grzeszenia w razie niezastosowania się 
do tego zakazu. 

„Jednocześnie — pisze ks. biskup 
Łoziński — muszę poruszyć sprawę 
strojów kobiecych które nie tylko na 
wieczorach 'tańcujących pozostawiają 
wiele do życzenia: podkasane spodni- 
ce i wycięcia zbyt głębokie u szyi, cza” 
sem w dodatku ręce całkiem obnażone 
spotykamy ma każdym kroku. Upraw- 
niać mają te stroje: moda, wygody lub 
względy estetyczne. Moda, moi naj- 
drožsi, jest to, nazywając rzecz po 
imieniu, pęd owczy, który każe to czy- 
nić „co wszyscy czynią*, bez względu 
na to, czy to stosowne lub niestosow- 
ne“. 

Jednoczešnie w tymže zeszycie „Pin- 
skiego Przeglądu Diecezjalnego” z r. 
1927-go — gdy, jak widać, list paster- 
ski z przed czterech lat nie wywarł po- 
żądanego skutku — znajdujemy pono- 
wne pismo Pasterza Diecezji, ks. bi- 
skupa Łozińskiego wystosowane do 
duchowieństwa. Nakazywał w niem ks. 
biskup przeczytać we wszystkich ko- 
ściałach diecezji pińskiej odezwę pa- 
sterską z dn. 28 stycznia 1923-go a u 
drzwi kościelnych wywiesić na miejscu 
widocznem ogłoszenie treści następur 

jącej; 
„Nie wolno wchodzić do domu Bo- 

żego niewiastom wydekoltowanym lub 

i został dyrektorem w truście elektrycznym, kierowanym 
przez lorda Birkenhaada 

LONDYN, 119. PAT. Wielką sensację w Londynie, a niewątpliwie w 
całym świecie stanowi oświadczenie lorda Birkenheada, który odjeżdżając 
dzisiaj do Ameryki w sprawach kierowanego przez siebie trustu elektrycz- 
nego, oficjalnie zakomunikował, że sir Austein Chamberlain, były minister 
spraw zagranicznych w ostatnim rzędzie konserwatywnym, objął stanowisko 
dyrektora w kierowanym przez Birkenheada truście. Równocześnie stanowi- 
sko dyrektora objął również były konserwatywny minister wojny Evans, który 
zresztą odjechał dzisiaj razem z Berkenheadem do Ameryki. Objęcie przez 
Chamberlaina stanowiska w City, oznacza niewątpliwie rezygnację jego na 
dłuższy czas z karjery politycznej. Rezygnacja ta jest charakterystyczna, jako 
objaw ucieczki wybitnych konserwatystów z areny politycznej po porażce 
konserwatystów przy wyborach. Partja konserwatywna przeżywa obecnie 
ciężki kryzys i z trudnością zdołałaby ponownie zmobilizować swoje wpływy 
dla nowej walki wyborczejw najbliższym czasie. W tym kryzysie ucieczka 
Chamberlaina od. działalności politycznej jest tem boleśniejsza, że wymienia- 
no go niedawno, jako kandydata na szefa stronnictwa, wobec zamierzonego 

ustąpienia Baldwina. Obecnie z czołowych polityków konserwatywnych 
pozostał na arenie tylko były konclerz skarbu Churchill. Trust, w którym 
Chamberlain obejmuje stanowisko dyrektora, „(Greater London and Countis 
Trust* został wykupiony niedawno przez kapitał amerykański. Przy sprze- 

  

daży ze strony lorda Birkenheada, który występował w imieniu interesów 
angielskich, zostało zastrzeżone, że dyrektorami pozostaną Anglicy. 

Wojna podjazdowa chińsko-sowiecka 
w Mandżurji 

WIEDEŃ, 11-9. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Mukdenu, iż 
wojna podjazdowa chińsko-rosyjska na granicy mandżurskiej, prowadzona 
jest przez obie strony z rosnącą gwałtownością. Mandżurski rząd prowincjo- 
nalny donosi urzędowo, że oddziały rosyjskie ostrzeliwały wczoraj pozycje 
chińskie w pobliżu miejscowości Mandżurja przez 16 godzin ciężkiemi arma- 
tami i karabinami maszynowemi. Chińczycy odpowiadali rzucaniem min i 
strzałami z karabinów maszynowych, uzyskując, jak podaje sprawozdanie, 
dobry skutek. Samolot rosyjski odbywał nad rzeką Amur, w pobliżu miejsco- 
wości Tamkjang łoty wywiadowcze. Siedem rosyjskich kanonierek, poinfor- 
mowanych widocznie przez samolot o stanowisku pozyzyj chińskich, posuwa 
się zwolna po rzece Amur aż do ujścia Sungari, które Chińczycy zatarasowali 
minami. Według urzędowych doniesień, przy wczorajszem bombardowaniu 
miejscowości Pogranicznaja przez wojska rosyjskie zostało zabitych 60 Chiń- 
czyków. Stacja kolejowa, stacja iskrowa, urzęd telegraficzny i gmach urzę- 
du dla transportów wojska zostały częściowo zniszczone. 

Uroczystość ekskumacji zwłok Joachima Lelewela 
NA CMENTARZU MONTMARTRE. AZ. 

PARYŻ, 11-9. PAT. W dniu dzisiejszym na cmentarzu Montmartre w 
obecności przedstawicieli Włoch, Francji i Polski oraz licznie zgromadzonej 
publiczności odbyła się uroczystość ekshumacji prochów Joachima Lelewela, 
które drogą morską przez Havre i Gdynię powrócą do ojczyzny. 

Eskadra samolotów łotewskich wyląduje dziś 
na Porubanku 

Jak się dowiadujemy, dziś w czwartek między godz. 10 a 
11 ma przybyć w odwiedziny do Wilna i wylądować na lotnisku 
w skowem na Porubanku eskadra samolotów łotewskich na 
czzle z dowódcą lotnictwa łotewskiego. 
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DZIŚ UROCZYSTE OTWARCIE!!! 
Czarująca POLA NEGRI i znakomita OLGA BAKLANOWA 

odtwarzają Świetną rolę w przebojowym obrazie sezonu 1929—30 r. 

> PODWÓJNE ŻYCIE: „%% w 10 akt. 

NADPROGRAM: Ostatnie wiadomości z szerokiego Świata 
oraz mody paryskie 

Specjalna ilustracja muzyczna orkiestry koncertowej. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10,20. 
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ić się! 
ANODOR 
MEDIKOS 
ZAPOBIEGA RADYKALZ 
NIE NADMIERNEMU WYŻ 
DZIELANIU SIĘ POTU 

NIE PLAMI BIELIZNY I ODZIEZY. 

  

Z miasta watykanskiego 
Wielki napływ pielgrzymów. Budowa stacji kolejowej i radjostacji. Regulacia 

miasta. 

Napływ pielgrzymek da Watykanu urzędnikom. SS. od św. Karola zd 
jest tak wielki, że Ojciec św. codziennie mają nowy lokal przy Madonna di Ri- 
przyjmuje po kilka. Pielgrzymki ostat- pośo z kliniką, urządzoną według naj- 
nich dni składały się głównie z Holen- nowszych wymagań. Również nową 
drów, Belgów, Francuzów i Włochów. siedzibę dostaną oo. Augustjanie, za- 

Prace dyplomatyczne i kościelno- rządzający paratją Miasta Watykańskie 
polityczne zostały zawieszone na okres go. 
wakacyjny, natomiast roboty budowla- Na ulicach, prowadzących do War 
ne prowadzone są w pełnym tempie. 0- tykanu obok dzwonnicy św. Piotra i 
pracewany przez inżyniera de Rossi przy kaplicy św. Anny, wpobliżu Portą 
plan regulacji miasta został już zatwier Angelica, w najbliższym czasie usunię- 
dzony przez Ojca św. i ma być obe- te będą prowizoryczne przegrody zade- 
cnie wprowadzony w życie. Wytknięto sek, które zastąpione zostaną artysty” 
już trasę kolejową i położono funda- cznie wykonanemi sztachetami. Poste- 
menta budynków stacyjnych. Około runek gwardzisty szwajcarskiego umie- 
200 robotników pracuje przy potęż- szczony zostanie w nowowykonanej ni- 
nych maszynach ziemnych nad budową szy. Pałac gubernatora watykańskiego 
90-metrowej galerji, którą będzie prze- jest już prawie na ukończeniu, brak my 
biegał pociąg papieski z wysokiego tylko ozdób wewnętrznych. Całkowite 
wzgórza watykańskiego. wykończenie prac regulacyjnych w Mie 

Wpobliżu dworca kolejowego sta- ście Watykańskiem będzie wymagało 
nie radjostacja, w której pracować bę- jeszcze około 2 lat. 
dą maszyny sprowadzone z Anglji. We 
Włoszech budowane są dla niej dwie , 
68-m. anteny. Nowa stacja watykańska 
będzie silniejsza od stacji rządowej, 
znajdującej się obok św. Pawła przed 
murami Rzymu. 

Lincoln Trebitsch 
Dzienniki haskie przyniosły sensacyjną 

wiadomość: W Holandji został zdemaskowa- 
ny słynny awanturnik i szpieg, Lincoln Tre- 
b:tsch, który pod nazwiskiem dr. Mandlera, 
zajmował się propagandą buddyzmu no i 
oczywista, natychmiast wydalony z granic 

  

    W pałacu belwederskim, t.zw. „Pa: 
lazaccio urządzonych będzie 28 no- 
wych pokoi, oraz schody reprezentacyj królestwa. 
ne wraz z dźwignią i schodami bocz- Lincoln Trebitsch urodził się na Węg- 
nemi. Na pierwszem piętrze umieszczo- "zech między r. 1875 a 1880 i pochodził ze 
ny zostanie urząd sanitarny z apteką, jzyą teszka mio, ae 2: а = ł ь : był jeszcze młodym chłopcem, gdy przyjął 
pogotowiem lekarskim, ambulatorjum i protestantyzm i wkrótce po chrzcie wyjechał 
M Salą opetacyjmą, mieszkaniami dla 2 „Ameryki. W WY się na teo- 
ekarzy i braci szpitalnych. ogję i przygotował się do pastorskiego za- 
DOK sosy E palac kardy- wodu. Uniwersytetu jednak nie skończył, na- 

rata arGYDast b Rów. Biot wiązał romans z żoną pastora, u którego mie 

zamióiR nobo io pas šia ч хі&&‹]}\;›\-\’‹і‹‘›1›огра@‹2{ PR a bok bok a < „ka | i KO W, low: eszcie z ukochaną swoją 

Merri del Val, będzie zburzóny. Kardy- > 1 o Anglji. ej Anglji, niewiadomo ja- 
nat Merri del Vall otrzyma nowy odpo- 5! Cudem, został pastorem, ótrzymał oby- 

а $ " watelstwo angielskie i wkrad! się w laski bi- 
wiedni lokal w przebudowanem gma- ga ii gs = 
chu kliniki i pensjonatu sióstr od św. 14 je członkiem Izby Gmin, do której 
Karola. Dziesięć innych budynków od- dostał się jako kandydat później otrzymuje 
danych zostanie prałatom i wyższym stanowisko... dyrektora wielkiego przedsiębior 

stwa naftowego w Rumunii. 

neralnym i został szpiegiem niemieckim, gra- 6 lat zemsty krwi ' ! : 
sującym w Anglji. W tym cełu postarał się o 

W Atenach przygudziła się w tych miejsce cenzora w Londynie, co mu się tem 
dniach krwawa tragedja, która wymo- iatwici udało. że miał wwode WORA Zi RR Je я с ыа „„angielsk że i у e stosunki. Ę 
e śl opł b a sa któ- maskowany jednak dość szybko, został ska- 

opla awa panują dotychczas zany na 3 lata więzienia, — ale od czegoż 
w. wielkiej części Bałkanów. Tragedja wrodzony spryt? Zaproponował angielskiemu 
miała następujący przebieg: „Inteligence Service“ swoje usługi i w ten 

Na ludnej ulicy zupełnie nieoczeki 399500 Uniknąl kary. 
wanie zastrzelił policjant listonosza, W r. 1918 widzimy go w Niemczech. Bie- 
który szedł w towarzystwie jednego rze. udział w „putschu* Kappa i zostaje 
krewnego na pocztę, aby wstąpił do Szeiem biura prasowego kappowskiego rzą- 
służby. Listonosz jest ofiarą zemsty ia AE ZOCOJC ONO НО 
krwi, i przy tem na całym sporze nie W jakiś czas potem daje znak życia w 
uczęstniczył osobiście. Ojciec posterun- Azji, włóczy się po Chinach i jako pełno- 
kowego był niedawno zabity pewnym mocnik gen. Wu Pei Fu przyjeżdża do Szwaj 

krewnym listonosza. Obydwoje pocho- Sart zdobywa dla rządu kantońskiego po- ЕО 3 „. žyczkę 100 miljonów franków szwajcarskich, 
dzą z prowincji Maina na Peloponezie, zakupuje dla armji chińskiej ogromne tran- 
gdzie zemsta krwi jest do dziś dnia sporty broni i amunicji, potem wyjeżdża z 
wykonywana. Obydwie strony nieprzy- FuroBy i znowu šlad po nim ginie komplet- 

jacielskie robiły sobie szkody w "Dwa lata temu, syn jego, żołnierz armji 
terjalne, zapalały dojrzewające zboże, angielskiej, zostaje za morderstwo skazany 
mordowały pasące się bydło i t.p. _ na Śmierć, Lincoln Trebitsch, który jak się 

Tragedji ateńskiej towarzyszyły po- PO a przyjąi x IAA s 
i tei ie. vzm i zebywa у p aaa) po” busa w Gina teka do L 

х : Di > nu i donosi, že pr. ywa specjalnie do An- 
łał na niego aby się zatrzymał. Listo= glji żeby się zobaczyć z synem przed wyko« 
nosz niczego nie przeczuwając  chęt- naniem wyroku. Władze angielskie nie po- 

nie usłuchał. Tu posterunkowy patety- DY ać Vee dt B 
cznie ogłosił listonoszowi, iż jego ор garemui. BW OO RZAĘ 
ciec gdzieś daleko na Peloponezie był Lincoln Trebitsch poprzysiął sobie zem- 
zabity przez krewnych listonosza: I na- stę. Ah Ac i E iš iego 

raz wyciągnął rewolwet i po słowach: Oi, Cow, trzeciwko Anglii: w, AAganik 
„Dzisiaj „zastrzelę „ciebie ja" oddał do adj "Chinach, Mongogi, 1 Indjach. Lincoln 
nieszczęśliwego kilka strzałów.  Kre- Trebitsch nie ograniczył się jednak podobno 
wny listonosza chciał wprawdzie prze- do samej roboty politycznej. Ma on na su 
szkodzić zbrodni, ale zbrodniarzowi mieniu iak twierdzą niektóre dzienniki, 
przyszedł z pomocą jego stryj Ten od- Sis władał ze świa a podda 
grażał się obrońcy listonosza rewol- przed śmiercią okropnym torturom. 
werem. Posterunkowy morderca, który Gdzie się teraz obraca głośny awanturnik, 

zemstę krwi uważa oczywiście za świę nikt e Nie o i 
ty obowiązek, poszedł dobrowolnie do Se 45 Belas tam as ies 
posterunku policji i tam powiedział, iż gdzieś w ukryciu. 

wprawdzie potępia swój czyn jako ; 
członek straży bezpieczeństwa i jako : 
wykształcony człowiek, ale jako Ma- HIZ 

  

     

       

  

   

‚ Podczas wojny światowej zwąchał się 
Lincoln Trebitsch z niemieckim sztabem ge- 

  

   

     

    

inan niemógłby podobno żyć dalej, je” 
żeliby się niebył zemścił za śmierć 
swojego ojca. > 

  

mającym suknie przejrzyste, zbyt krót- 
kie albo z krótkiemi rękawami. Rękawy 
mają sięgać niżej łokci, a spódnice da 
kostek. — Dotyczy to także dzieci obo- 
jej płci. Gołe rączki mogą mieć tylko 
dzieci b. małe (poniżej lat 5), ale i 
tych ubranie dolne powinno zakrywać 
kolana. 

Niewiasty, przystępujące do jakich- 
kolwiek sakramentów św. mają mieć 
ubranie zapięte do szyi, rękawy i spad- 
nice jak powiedziano wyżej, przytem 
głowę zakrytą kapeluszem, chustecz- 
ką lub welonem, natomiast ręce bez 
rękawiczek. Z głową odkrytą w koście- 
le być mogą tylko dziewczynki nielet- 
nie i panna młoda oraz osoby z orszaku 
ślubnego, jeśli mają wianki na włosach 
i osoby bierzmujące się w chwili na- 
maszczania czoła. 

Czy strój danej osoby odpowiada 
wymaganiom powyższym czy nie, o 
tem sąd należy wyłącznie do probosz- 
cza (wgl. rektora) kościoła lub jego 
stałego czy doraźnego zastępcy. Na je- 
go żądanie osoba, nie ubrana jak trze- 
ba, ma natychmiast opuścić świątynię 
(wzg. inne miejsce nabożeństwa lub 
cmentarz). Wrazie oporu ma być wy- 
prowadzona”. 

Duchowieństwo pińskie zastosowa- 
ło się oczywiście skrupulatnie do roz- 
porządzenia Pasterza. Ponadto — jak 
widać z „Ogłoszeń obowiązujących'* 
opublikowanych przez niektórych pro- 
boszczów (jedno z takich „Ogłoszeń 
mam przed sobą) — niektórzy probo- 
szczowie dodali następujące zastrzeże- 
nie: „Panie, przychodzące do pleba- 

nji, są proszone o przywdziewanie na pędliwego nad naszą Prypecią niż nad 
siebie sukien zapiętych do szyi, nie Tybrem. 
krótszych niż 'do kostek, z długiemi Bo cóż znaczy, doprawdy, obnaże- 
rękawami bez żadnych ażurów i o na- nie np. na ulicy, gdy mocniejszy wiatr 
krywanie głowy kapeluszem, chustecz= powieje, nawet całkiem nagich kolan 
ką lub koronką". || lub mignięcie ich nawet na najpoważ- 

' Jak widač 2 niniejszych dokumen- niejszem zgromadzeniu wobec... np. 
tów, duchowieństwo nasze w wystąpie- dancingowego co się zowie tarła 

niach swoich przeciwko przesadnej — w akuratnym tłoku podczas wykony- 
wyraźnie: przesadnej! — modzie nie- wania przez tancerzów i tancerki tak 
wieściej wyprzedziło Watykan, gdyż, bardzo charakterystycznych podrygów 
jak „czytaliśmy niedawno w gazetach, charlestona lub foxtrotta! 
dopiero bardzo niedawno temu Ojciec Cóż znaczy za krótka choćby o 
święty Pius Xl-ty własnej bliskiej kre- centymetr sukienka wobec — teraźniej- 
wnej niedał przestąpić progu Bazyliki szego, uprawianego wręcz bezpamięt- 
św. Piotra w stroju niewłaściwym, 0- nie — plażowania! 
becnie modnym, a uznanym przez wła- 
dze kościelne za nieprzyzwoity z racji 
swej nadmiernej krótkości*). 

Z rozmysłem zaś przytaczam tekst 
najostrzejszych wystąpień kle- 
ru — bardziej, nawiasem mówiąc, za- 

* 

Plaża! Wyraz bynajmniej nie šwie- 
żutki; nie świeżo upieczony. 

* Bywało plaż poddostatkiem i przed 
wojną. Po morskich wybrzeżach. 

Aliści stopniowo lecz w szybkiem 
tempie zaczęły t. zw. plaże rozmnażać 
się, rozmnażać... Jeżeli może być plaża 
nad morzem, to dla czegożby nie mogła 
być nad jeziorem? Albo nad rzeką? 

No, i mamy dziś „plaże* — nad 
każdą byle „wodą*. Może już gdzieś 
jest nad stawem — nad sadzawką? 
Bardzo możliwe. Bo chodzi przecie tyl- 
ko o to aby nad brzegiem wody byle 
nieco większej od kałuży po deszczu, 
tedy nie wysychającej przez lato, było 
trochę piasku. 

Tak, to ... jeszcze jest warunek si- 

ne qua non. O piasek chodzi! Je- 

  

*) Walka z głupią a bezbożną modą — 
pisał w swoim liście pasterskim ks. biskup 
Łoziński jeszcze w 1927 r. — nie daje do- 
tychczas skutków upragnionych. Niewiasty 
nasze, jedne ze względu na wygodę, inne 
przez skłonność do małpowania, a jeszcze 
inne wskutek grubej zmysłowości, nie prze- 
stają ubierać się nieskromnie. Nie tylko wy- 
stawiają swe członki i skórę, często zresztą 
szpetne, nieraz w dodatku niezdarnie poma- 
lowane (jeno patrzeć, jak przywieszą sobie 
na wzór dzikich do nosa lub uszu błyszczą- 
ce ciężarki), ale cynicznie odsłaniają przed 
światem brudne poruszenie swych dusz, zmy- 
słów i serc. Owszem zdaje się nieraz, że chcą 
uchodzić za brudniejsze, niż są w rzeczy- 
wistości, bo mp. te, co się nie ośmielają wy- 
stępować z gołemi łydkami, naciągają pon- 
czochy cielistego koloru, aby jednak ucho- 
dzić za gołonożne”. 

szcze niema plaż — bez piasku. Tarzać 
się w stroju prawie Adamowym... ko- 
edukacyjnie, to znaczy w mięszanej 
kompanji mężczyzn i kobiet... po tra* 
wie — nie wypada (jeszcze nie wy- 
pada). Nie przyjęte. Shoking! Na- 
tomiast po piasku... prosimy bardzo! 
lle tylko się zmieści; ile dusza zaprag- 
nie. 

Pamiętamy dobrze morskie plaże 
przedwojenne. Mało gdzie, bardzo m'a- 
ło tolerowane były wspólne kąpiele 
„bez różnicy płci”. Po plażach bywał 
tłok w godzinach kąpielowych. Ale na- 
wet w Ostendzie rozbierano się w dwu- 
kołowych zamkniętych kabinach, które 
koń wciągał do morza gdzie się już 
miało wody po pas. Po schodkach 
schodziło się z kabiny prosto w fale. 
Bywało, uda się komu pochwycić na 
migawkowe zdjęcie fotograficzne jaką 
piękność w chwili gdy przebierając nóż- 
kami ma zanurzyć się w morską toń— 
ale też poczytywano taki „uśmiech lo- 
su“ za rarit'as i za nielada sensa- 
cję. Tam zaś gdzie ze stałych kabin szło 
się spory kawał ku falom, tam panie 
peregrynowały nieodmiennie z sutych 
płaszczach, rzucając je przy wejściu do | 
morza bądź towarzyszącemu im kąpie- | 
lowemu bądź na piasek. › 

Dziś... Dziś nawet w byłej krainie 

rzeczywistej bojaźni Bożej i rzeczywi- 
stych dobrych obyczajów, na ryskim 
Strandzie kąpielowym, dokąd się- 
gał jeszcze najautentyczniejszy Go t- 
tes Landchen, dziś... nie to po 
plaży np. w najwytworniejszej części 

  

i
w
 

    

й 

{° 

! 

Л 

>



„Nurjrbūspodar en schon KE AVI STT EEK 
© Te. 

Jan Tarwid 
emerytowany nauczyciel gimnazjum Lelewela w Wilnie po długich i cięż- 

Liga Katolicka nie brala-udzialu w akcji wyborczej 
Na skutek umieszczonej w dniu 4 b. m. w numerze 202 „Dziennika Wi- 

leńskiego'* wzmianki o rzekomem należeniu Ligi Katolickiej do Polskiego Ko- 
mitętu Wyborczego Rady Kasy Chorych — Biuro Ligi Katolickiej niniejszem 
prostuje powyższe, podając, iż Liga Katolicka akcji przedwyborczej do Ra- 
dy Kasy Chorych nie prowadzi i do Polskiego Komitetu Wyborczego nie na- 
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Peństwowa pomac kredytowa dla sadowniclwa 
Niezwykle silne mrozy, jakie pano- 

wały ostatniej zimy, zniszczyły znaczną 
część drzew owocowych w sadach i 
szkółkach i obniżyły zdolność naszej 
produkcji owoców. Aby przyśpieszyć 
wyrównanie tych strat, zostały urucho 
mione przez Rząd specjalne ulgowe 
kredyty dla właścicieli sadów i szkó- 
łek, a mianowicie: 

Państwowy Bank Rolny udzielać 
będzie pożyczek na wydatki, potrzebne 
do doprowadzenia uszkodzonych przez 
mrozy szkółek do poprzedniego stanu 
produkcji w wysokości zł. 3.000 na I 
ha obszaru szkółki według stanu z dn. 

% 1 lipca 1927 r. Połowa każdorazowo 
przyznanej sumy pożyczki będzie Zr2- 
alizowana przez PBR. w roku bieżą- 
cym, a druga połowa w dwóch ró w” 
nych ratach w 1930 131. Każda.rata bę 
dzie spłacana jednorazowo po 3 la- 
tach. Oprocentowanie pożyczek pobie 
rane będzie według normalnych stawek 
procentowych, obowiązujących każdo* 
cześnie w PBK., zimniejszonych o 5 
punktów procentowych, którą to różni- 
cę oprocentowania za cały czas trwa- 
nia pożyczki pokryje Ministerstwo Rol- 
nictwa ze swych kredytów  budžeto- 
wych. Forma kredytu i sposób zabez- 
pieczenia zgodne będą z zasadami, о- 
gólnie obowiązującemi PBR. — požą- 
dane będzie przedewszystkiem zabez 
pieczenie hipoteczne. Z pożyczek tych 

A 

  

korzystać będą mogły — niezależnie 
od obszaru gospodarstw — szkółki 
których produkcja drzewek przynajn- 
niej w 80 proc. składa się z odmian, 
uznanych za hadlawe, i które już dn. 1 

  

  

lipca 1927 r. zajmowały obszar nie 
szarze, nie przekraczającym 50 ha. 

Nadto Państwowy Bank Rolny zgo” 
czył również sumę zł. 200.000 na po- 
życzki na pielęgnację uszkodzonych 
przez mrozy sadów handlowych, które 
stanowią główne źródło dochodu gospo 
darstw. Pożyczki będą przyznawane w 
wypadkach, gdy sady posiadają dasta* 
teczną opiekę fachową i dają rękojmię 
właściwego użycia kredytu. Wysokość 
pożyczek wynosić będzie zł. 350 na je- 
den ha sadu. Pożyczki realizowane bę- 
dą jednorazowo a spłacane będą w 3 
równych ratach w ciągu 3 lat. Mini- 
sterstwo Rolnictwa obniży a 5 punk- 
tów procentowych oprocentowanie po- 
życzek, udzielonych na pielęgnację sa* 
dów, należących do gospodarstw o ob 
szarze nie przekraczającym 50 ha. 

Nadto Państwowy Bank Rolny zgo- 
dził się przedłużyć o 2 lata spłatę po- 
życzek, udzielonych do końca 1928 r. 
na zakładanie sadów w tych wypad- 
kach, gdy młode sady ucierpiały od 
mrozów, Ministerstwo Rolnictwa zaś 
pokrywać będzie oprocentowanie tych 
pożyczek za akres przedłużenia. 

Podanie o pożyczki ulgowe, względ 
nie o bezprocentowe przedłużenie spła- 
ty pożyczek na zakładanie sadów, kie- 
rować należy bezpośrednio i wyłącz- 
nie do właściwych oddziałów Państwo- 
wego Banku Rolnego. Podania o poży- 
czki na szkółki oraz na pielęgnację sa” 
dów należy zaopatrywać opinią wła- 
ściwej Izby Rolniczej lub związku wła 
šcicieli szkółek, względnie polskiego 
Związku Posiadaczy Sadów. 

  

  

KRONIKA 
'CZWARTEK 

12 Dzi 
Gwidona 

jutro 

Eugenii 

2 meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

Wschód sł. g. 4 m. 46 

Zach. sł. o g, 17 m. 49 

z dnia 11 IX 1929 r 

Ciśnienie } 
średnie w m ] 287 

“Temperatura | | + gc 
średnia ВМ 1 

Opad za do- ! 1 
bę w mm. | 

Wiatr a й 

przeważającj  Pó'hocno zachodni 

Uwagi:  Półpochmurno, 
Maximum za dobę + 7 
Minimum za dobę + 13 C 
Tendencja barometryczna: wzrost | 

CiSnienia 
  

KOŚCIELNA 

— (y) Biskup Teodozjusz czaso- 
wym prezesem Synodu prawosławnego 
Biskup prawosławny Teodozjusz za- 
stępować będzie czasowo nieobecnego 
aropolię Cerkwi prawosławnej w 

Polsce Dyonizego na stanowisku pre- 
zesa synodu Cerkwi prawosławnej. 

URZĘDOWA 
— (y) Audjencje u p. wojewody. W 

dniu wczorajszym ks. Jan Rzymełka, superjor 
ks. ks. Misjonarzy, b. prezes obrony Kresów 
Zachodnich w Krakowie i wicewizytator ks. 
ks. Misjonarzy w Brazylji złożył wizytę p. 
wojewodzie Raczkiewiczowi. 

— (y) Radca Makarow przeniesiony w 
stan spoczynku. Rada Ministrów przeniosła 
radcę wojewó dztwa p. Wacława Makaro- 
wa w stan nieczynny. P. Makarow przeka- 
(Za! już urzędowanie swemu następcy. 

MIEJSKA 
— (0) Podatek od lokali. Dnia 14 wrze- 

Śnia upływa ostateczny ulgowy termin płat- 

3 aparaty to 

ności trzeciej raty podatku od lokali. Po 
tym terminie nakazy płatnicze skierowane 
będą do egzekucji. 

— (y) Zebranie informacyjne w 
sprawie teatrów. W dniu 12 b. m. o 
godz. 6 po poł. w: wielkiej sali konfe- 
rencyjnej urzędu wojewódzkiego odbę- 
dzie się zebranie informacyjne, na któ- 
rem dyrektor teatrów miejskich, p. Al. 
Zelwerowicz przedstawi program dzia- 
łalności teatrów wileńskich w bieżą- 
cym sezonie wobec zaproszonych 
przedstawicieli prasy, instytucyj kul- 
turalno artystycznych, - Uniwersytetu, 
Magistratu i .. p. 

„— (y) Jeden telefon to za mało. Pogo- 
towie ratunkowe z uwagi na swój charakter 
będące instytucją czynną w przeciągu całej 
doby, powinno mieć połączenie telefoniczne 
tak zorganizowane, aby bez trudu można 
było uzyskać rozmowę, 

O każdej porze może zajść wypadek, że 
jednocześnie z kilku miejsc wzywają leka- 
rza, a tu jedyny posiadany przez Pogotowie 
wileńskie numer telefonu bądź jest zajęty, 
bądź nieczynny. Wiemy z praktyki ile cza- 
su wymaga remont przewodu, ile się trzeba 
naprosić, a tymczasem chory umrzeć może 
nie otrzymawszy pomocy lekarskiej. 

Wszystkie powyższe względy przema- 
wiają chyba dostatecznie za tem, że jeden 
aparat telefoniczny w Pogotowiu, które nie- 
sie pomoc lekarską w mieście posiadającem 
dwieście tysięcy mieszkańców jest niewy- 
starczający. 

Kwestja założenia bodaj tylko jeszcze 
jednego aparatu jest palącą i chyba nie tak 
trudną do zrealizowania. у 

Skoro mogą mieć różne instytucje po 2 i 
może je mieć i Pogotowie. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Posiedzenie wydziału powiatu 
sejmiku wileńsko trockiego. Dnia 16 wrześ- 
nia odbędzie się posiedzenie wydziału po- 
wiatowego sejmiku wileńsko-trockiego. Na 
porządku dziennym sprawy drogowe i rolne. 

KOMUNIKATY. 

— „Wileńskie towarzystwo  organizacyj 
i kółek rolniczych niniejszem powiadamia, iż 
z powodu przenosin do nowego łokalu, w 
dniach 16 i 17 września b. r. biuro towarzy- 
stwa nie będzie czynne, zaś po tym termi- 
nie wszystkie wydziały, kancelarja główna i 

  

ryskiego Strandu, w Majornenhoiie, ale 
po cukierniach rankami, na chodnikach 
w południu siedz.ą panowie w kąpielo- 
wych strojach tylko okryci od niechce- 
nia płaszczami e p o n ge... no, i panie 
w takimże chyba aż nadto negliżowym 
stroju. 1 

A na Lido co się dzieje! Na Lido 
jeśli mię pamięć nie myli, zaczęło się 
jeszcze dobrze przed wojną kompletne 
sans facon, na teraźniejszy spo- 
sób — plażowanie. Była to jed 
nak przez długi czas „specjalność'* we- 

„ neckich morskich kąpieli — no, i jed- 
a z ich wielkich artakcyj. Kawał dro 

gi jednak był na Lido i nie każdy mógł 
sobie pozwolić na to weneckie „uży” 
wanie”. Dziś... ktoby tam jeździł aż 

na Lido? Ma przecie o dwa kroki dla 
wyplażowania się, że aż miło: kawał 
piasku nadbrzeżnego nad własną, ro- 

dzimą Kiernozią, Czeremuszką lub Si- 
kunią. 

Może kto zwrócił uwagę, że te- 
raz dopiero o plażach piszę i o pla- 
żowaniu, gły pierwsze jesienne chłody 
już uderzyły i żywej duszy po „„pla- 
żach'* niema i może już aż do przyszłe- 
o lata nie będzie? Jest to z mej stro- 
y wysoka delikatność. Niechciałem, 

broń Boże, psuć komukołwiek wesołej 
zabawy. Mącić mu plażowania. Nie je- 
stem żadnym, jak wyrażają się Francu- 
zi: empėcheur de danser en 
rond. : 

Do tego stopnia... do tego stopnia, 

że sam już dawno temu proponowałem 
p. dyrektorowi tak bardzo u nas w Wil- 

nie popularnej cukierni Czerwonego 
Sztralla urządzanie wieczorami w głó- 
wnej sali swego zakładu zimowej 
plaży. Zbliża się sezon zimowy. Tak 
okrutnej, długiej prywacji dla zapalo- 
nych plażowiczów — obojej płci. Po- 
nawiam moją propozycję. 

Cóż byłoby łatwiejszega Sztrallowi 
jak urządzić w sali gdzie muzyka gra... 
plaży! Akuratnej, choć — oczywiście 
sztucznej plaży. Rozłożyłoby się w po- 
środku sali wielką (nie koniecznie za- 
raz: ogromną!) niską kadź czyli wan- 
My gumową napełnioną po brzegi wo- 
dą, rodzaj basenu, — (tub) —przenośne- 
80, używanego gdy się bierze prysnic 
u siebie w domu, lub przy domowych 
zabiegach hydropatycznych. Po wo- 
dzie może pływać kilka złotych rybek. 

Dokoła posypuje się suto, piasku... 
dużo piasku... grubo piasku... aby było 
możliwie miękko i wygodnie. Na żąda- 
nie mogą być stosowane lampy kwar- 
cowe — dla opalania się. 

Muzyka gra. Tłok. Na sali tempe- 
ratura ciepłego, a choćby i upalnego 
letniego dnia. Dokoła basenu z wodą 
(jezioro lub spokojne morze!) wylega- 
ją się i baraszkuią nanie i panowie w 
kąpielowych strojach. 

Plaża! 
Czyby się opłaciła Czerwonemu 

Kates avi jmnerzą taka? Miły Boże! 
Zjeżdżanoby się z całego wojewódz- 
twa. Panie Czerwonv Sztrall! Proszę 
pomyśleć nad tem. Sezon zimowy za 
pasem. 

cz.j: 

leży. 
Wzmianka zaś powyższa umieszczona została przez nieporozumienie, 

gdyż nikt się do Ligi Katolickiej w tej sprawie nie zgłaszał. 

redakcja „Tygodnia Rolniczego mieścić się 
będą przy ulicy Sierakowskiego 4, telefon 
7—84. 

— Z Wileńskiego Towarzystwa Rybac- 
kiego. W dniach 15 — 22 września br. od- 
będzie się w Poznaniu tydzień rybacki, na 
który zapowiedziało swój przyjazd szereg 
osób ze świata rybackiego całej Polski. Na 
tydzień rybacki złożą się: otwarcie wysta- 
wy ryb żywych, zwiedzenie pawilonu rybac- 
kiego Powszechnej Wystawy Krajowej, oraz 
samej wystawy Konferencje rybackie i tp. 
Wogóle zjazd rybaków w Poznaniu zapo- 
wiada się bardzo zajmująco i korzystnie ze 
względu na wzajemne poznanie się braci 
rybackiej — omówieniu aktualnych spraw 
ybackich. Nie wątpimy iż rybacy z Wileń- 

szny nie zawiodą i w miarę możności 
stawią się w Poznaniu. 

  

  

    

RÓŻNE. 
— (y) Nie telefonować podczas burzy! 

Mimo kilkakrotnie wydawanych ostrzeżeń 
yrekcji telefonów, abonenci nie zwracają 

uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z 
korzystania z telefonu podczas burzy, połą- 
czonej z grzmotami i p iorunami. 

Lekkomyślność ta może mieć smutne 
następstwa, to też we własnym interesie na* 
ieży powstrzymywać się od wywoływania 
stacji podczas zaburzeń atmosierycznych. 
Pamiętać o tem należy zwłaszcza teraz, w 
okresie ostatnich burz letnich. 

— (y) Lustracja piekarń spowodowała 
nknięcie jednej z nich. Wojewódzka ko- 

i ania mąki i pieczywa dokona- 
piekarń wileńskich, pocią- 

cicieli dwuch z nich do odpowie- 
za antysanitarne utrzymanie lo- 

kali i zamykając jedną. 
Nadal komisja ta dokonywać będzie co 

tydzień dalszy przegląd piekarń we wszyst- 
kich dzielnicach miasta. 

— (a) Bank drobnych handl. wypłaci 
część należności. Komisja likwidacyjna ban- 
ku drobnych kupców po zapoznaniu się ze 
stanem finansowym banku, zdecydowała się 
wypłacić wierzycielom 8 procent należności 
z tytułu posiadanych przez nich w wymie- 
nionym banku wkładów. Nikłą tę należność 
otrzymają jedynie najbardziej pokrzywdzeni 
i niezamożni, którzy ulokowali ostatnie 
oszczędności. 

— Wycieczka rzemieślników wileńskich 
na P. W. K. Staraniem zarządu wiłeńskiej 
Izby Rzemieślniczej zostanie w bieżącym 
miesiącu zorganizowana dla rzemieślników 
wileńskich wycieczka na Powszechną Wy- 
stawę Krajową do Poznania. Wycieczka wy- 
ruszy z Wilna dnia 20 b. m. wieczornym po- 
ciągiem osobowym. Koszta wycieczki: bilety 
kolejowe i utrzymanie w przeciągu 5 dni 
(dwa dni w Warszawie i trzy dni w Pozna- 
niu) wynoszą — dla terminatorów 60 zł, 
dla czeladników i mistrzów 70 zł. 

Zapisy przyjmuje Bank Rzemieślników 
Chrześcijan — ul. Niemiecka 25 do dnia 17 
b. m. 

„— (b) Zbiórka funduszu na rzecz ofiar 
w Palestynie. Donosiliśmy wczoraj, że gmi- 
na żydowska zwołała posiedzenie w celu 
znalezienia źródła na pokrycie wydatku 10 
tys. zł. na rzecz ofiar w Palestynie. Na po* 
siedzeniu postanowiono, że należność tę win- 
ni uiścić zamożniejsi kupcy i przemysłowcy 
żydzi, których opodatkowano w wysokości 
od 100 do 300 zł. Sporządzono jednocześnie 
listę, od których należność ta będzie ścią- 
gnięta. Lista ta obejmuje 386 nazwisk. 

(y) Uroczyste posiedzenie żydow- 
skiego instytutu naukowego w Wilnie, Ży- 
dowski instytut naukowy w Wilnie odbył 
specialne posiedzenie poświęcone dla uczcze* 
nia 200-lecia urodzin filozofa Mendelsona. 

— (y) Komitet pomocy ofiarom pale- 
styńskim. Utworzony został w Wilnie komi- 
tet pomocy ofiarom zajść w Palestynie. Do 
komitetu tego zgłosiło swój akces dziewięć 
organizacyj żydowskich istniejących na te" 
renie Wilna. 

    

  

  

    
   

  

   

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dzisiejszy 
koncert kwartetu Głazunowa, Dziś znakomi- 
ty kwartet Głazunowa wystąpi po raz dru* 
gi w gmachu teatru „Lutni“.. Zespół ten 
składający się z wybitnych sił muzycznych 
ma na celu popułaryzację muzyki kameral- 
nej wśród szerokich warstw społeczeństwa. 
Piierwszy koncert kwartetu Głazunowa przy 

moc artystycznych wrażeń i utrwalił 
stkich w przekonaniu, że jest to zespół 

‚ о sławie wszechświatowej. Pro* 
ejszego koncertu składa się z na- 

stępujących utworów: kwartet Szuberta 
e-moll, kwartet Bethovena e-moll op. 59. 
Zainteresowanie się koncertem kwartetu Gła- 
zunowa ołbrzymie. Pozostałe bilety nabywać 
można dziś od 11—1 i 3—9 wiecz. 

    

     
   

   

  

— H. Ordonówna w Wilnie. Urocza ar- 
tystka i niezrównana pieśniarka Hanka Or- 
donówna wystąpi raz jeden tylko w piątek 
13 b. m. w Teatrze „Lutnia*. Będzie to za 
razem jej pożegnalny występ ponieważ 
świetna ta artystka udaje się na występy 
na czas dłuższy do Wiednia. W interpretacji 
znakomitej artystki usłyszymy szereg pięk- 
nych i nieznanych piosenek w połączeniu Z 
tańcem. Publiczność wileńska, która* obda- 
rza stale H. Ordonównę nadzwyczajną sym- 
patią niewątpliwie tłumnie podąży na poże- 
gnalny występ. Bilety do nabycia w kasie 
teatru „Lutnia” od 11—1 i 3—9 wiecz. 

— Otworcie sezonu w Teatrze „Lutnia”. 
W sobotę 21 b. m. nastąpi otwarcie sezonu 
zimowego w teatrze miejskim „Lutnia”. Na 
przedstawienie inauguracyjne wybrano sztu- 

ę Al Fredry „Wielki człowiek do małych 
interesów". 

    

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

— Heljos — Łódź podwodna S. 44. 
Ognisko — Miłość Joanny Ney. 
Lux — Kochankowie. 
Miejskie — Złota ferma. 
Piccadilly — Wyspa łez. 
Światowid — Pat i Patachon jako lokaj 

i pokojówka. i 
Wanda — Czlowiek šmiechu (Konrad 

Veidt). / 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

‚ — (c) Służąca złodziejką. Mina Kuldys 
(Kijowska 2) powiadomiła policję o okra- 
dzeniu jej przez służącą Annę Apanasewicz. 
Okazało się, że rzekoma służąca przystąpiła 
do pracy w przeddzień ucieczki najprawdo- 
nodoby jedynie w celu ułatwienia sobie 
kradzieży. Wartość zabranej garderoby wy- 
nosi kilkaset złotych. ai 

— (c) Spadł z HI piętra. W czasie pracy 
przy budowie gmachu szkoły technicznej na 
Antokolu spadł z rusztowania zawieszone- 
70 na wysokości III piętra robotnik Ryszard 
Poczobut (Betlejemska 20a). Wymienione- 
go ze złamanem żebrem i obojczykiem w 
stanie ciężkim odwieziono do szpitala św. 
lazóh1. 

    

  

Z SĄGÓW 

Kara śmierci przez powieszenie 

Taki wyrok zapadł w tajemniczej 
sprawie o zabójstwo Jana Monikajłło, roz- 
poznawaneej.w Lidzie przez sesję wyjazdo- 
wą Sądu Okrągowego w Wilnie 'w składzie: 
przewodniczący —wiceprezes Kaduszkiewicz 
<raz sędziowie Miłoszewicz i Zaniewski. 

Sprawa zawikłana, pełna poszlak i ze- 
znań obciążających dwie osoby, z których 
jedna popełniła morderstwo. 

„Podłoże jei jest takie: 17, września 
1828 r. 'wieczorem zamordowany zosłał 
przez Okno, wystrzałem z dubeltówki Jan 
Mon kajto. ® 

Strzał padł w momencie, kiedy zamor- 
<owany jadł kolację. ` 
цотззёг_т'е,бхіш:іапо e w okolicy wy* 

Fząbójstwa, a tymczas i 
prowadziłą dochodzenie. / BRE Ly 

„ W pokoju gdzie popełniona została 
zbrodnia znaleziono t, z. „przybitkę* zro- 
bioną z papipru. 

„, Była to firmowa koperta „Warszaw- 
skiej fabryki maszyn rolniczych” adreso. 
wana do sołtysa sąsiedniej wsi Grzegorza 
Lancewicza. 

Sea u e rewizję i w ubraniu 
syna jego, Piotra znaleziono gi . 
Ьеп‹ЁмКі. į asa, 

„Badany nie przyznał się n i 
posiadanią dubeltówki. obo 0 

W trakcie dochodzenia ustalone też zo- 
stalo, że rodzina Monikajłłów skłądała się z trzech braci, tyluź sióstr, żyła w niezgo- ozie. Zwłaszcza powstawano przeciwko Ja- 
nOWŁ Z racji zamiaru jego poślubienia bied- 
nej dziewczyny 

„ Dalej wyszło n* jaw, że Paweł Moni- 
kajłło kupił, z zachowaniem wielkiej tajem nicy, razem z Piotrem Lancewiczem dubel- 
O u ZO a: 

szystkie te dane dały już wyraźna wskazówki jak należy žado Bie % chodzenie. Przytrzymano obu posiadaczy dubeltówki. Lancewicz zeznał że na czte- ry dni przed zabójstwem Monikajłło, za-* brał od niego broń, a Monikajłło oświad= czył wręcz, że wynajął Lancewiczą za su- mę złotych do zamordowania brata I ic dodał, że kilka już razy zamach 

W tym rOzgardjaszu trudne si zorjentować, zwłaszcza, że obaj m usiłowali zwalić winę na cudze barki. 
Sąd po zapoznaniu się z materjałem do wodowym oraz po wysłuchaniu wywodów stron oskarżyciela, podprokuratora Gedroy- cia Oraz obrońców: Monikajłło—mecenasa Neymana i Lancewicza— mec. Engla skazał Pawła Monikajłło na karę śmierci przez Pairszenie, a Lancewiczą całkowicie unie- 

w 14. 

„Obrońca skazanego oraz prokurat EE” Sądowi, że złożą ah apelas 

L i I 

— (e) Kieszonkowa kradziež. Szymo- nowi Gierszatowi (Rydza Śmigłego 42) 2 
dziono z kieszeni kilkadziesiąt złotych go- 
tówką. W jakiem miejscu kradzież popełnio- 
no poszkodowany nie pamięta. 

— (c) Usiłował pozbawić się życia. Sze 
regówiec 1 p. p. Leg. Zdzisław Stachelski usiłował pozbawić się życia przez wypicie esencji octowej w niedużej ilości. Desperata po udzieleniu pierwszej pomocy odwieziono do szpitala wojskowego na Antokolu. 

Sa (c) Śmiertelne zatrucie alkoholem. 
W szpitalu św. Jakóba zmarł dostarczony 
tam z aresztu policyjnego Antoni Moncewicz 
(Połocka 4). Stwierdzono, że śmierć jego 
spowodowana zostało nadmiernem użyciem 
alkoholu. $ 
‚ — — (+) Napad na elektromautera kole- 
lowego. Na ulicy Raduńskiej został dotkliwie 
pobity elektromonter Aleksander Demitro- 
wicz (Ponarska 16). Następnie sprawcy na- 
padu Józef Fiodorowicz i Michał Żygalis 
(Wielka 22) wtargnęli do biura dyspozytora 
parowozowni Wilno, gdzie wszczęli awantu- 
rę z pracownikami kolejowymi. Zaalarmo- 
wana policja aresztowała napastników. Ran- 
nego Demitrowicza musiano ulokować w 
szpitalu na Wilczej Łapie. 

  

— (c) Wypadki samochodowe. Na uli- 
cy Ponarskiej autobus 38102 prowadzony 
przez szofera Wojciecha Nadybała najechał 
na wóz ciężarowy naładowany mąką, Wsku- 
tek zderzenia autobus uległ częściowemu 
zniszczeniu. Od potłuczonego szkła został 
ranny w głowę jadący autobusem ks. Józef 
Kawecki. Rannego ulokowano w szpitalu św. 
Jakóba. 

. Taksamo przejeżdżające ulicą Piłsud- 
skiego auto wojskowe 14175 prowadzone 
przez kaprala 6 p.p. Leg. Macieia Maciuso- 
wicza najechało na wóz Leopolda Osieckie- 
go (zauł. Cechowy 11) raniąc go w rękę. 
Stwierdzono zostało, że winę za ten wypa* 
dek ponosi szofer, który jechał z nadmier- 
ną szybkością przy pełnem oświetleniu refle- 
ktorów. ' 

— (c) Zaginęli: Romuald Laskot (Ро- 
narska 58) lat 13. Michał Boiczuk (Szawel- 
ska 8) lat lózef Fiałko (Gedvminowska 
59) lat 38. Poszukiwania zostały zarządzone. 

  

— (c) Aresztowanie pizemytnikow ko- 
kainy. Władze bezpieczeństwa zlikwidowa- 
ły bandę przemytniczą operującą w rejonie 
Filipowa, a trudniącą się przemycaniem do 
Polski różnych zakazanych medykamentów i 
kokainy. 

W wyniku rewizii przeprowadzonej w 
mieszkaniach pięciu członków bandy znale- 
ziono b. duży zapas kokainy znacznej war: 
tości. Jednocześnie aresztowano dwóch - in- 
nych członków bandy w chwili, gdy odjeż- 
dżali z „towarem* w stronę Wanszawy. 

— (c) Zabójstwo. Koło wsi Kupisk, gm. 
Lubcza, znaleziono zwłoki zamordowanego 
w ohydny sposób mieszkańca wsi Mikoła- 
jewszczyzna Jana Siemieniuka, Zmarły miał 
zupełnie zmasakrowaną głowę od uderzeń 
koła, które znałeziono w pobliżu miejsca 
morderstwa. Powody morderstwa nie są zna- 
ne. Taksamo nie wiadomo, kto jest sprawcą 
mordu. \ 

— (c) Dziecko wypadło z okna. Pod 
czas chwilowej nieuwagi rodziców wdrapał 
się na okno i spadł z wysokości drugiego 
piętra 3-letni Samuel Koszewer (Połocka 16) 
szcześliwym zbiegiem okoliczności dziecko 
upadło na piasek i nie odniosło poważniej 
szych uszkodzeń. 

  

  

   

  

— (c) Autobus przejechał przechodnia, 
Wczoraj w południe koło gmachu poRa* 
tuszowego autobus linji pierwszej wpadł na 
przechodzącego przez jezdnię Szypę Wiłko- gi 
mieskiego (Gęsia 5), który uległ obrażeniu 
aaa i został ulokowany w szpitalu żydow- 
skim. 

kich cierpieniach zmarł dnia 11 — IX. 1929 r. w wieku lat 38, 
Pogrzeb ze szpitala na Zwierzyńcu na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 
13 1X 1929 r. o godz. 10i pół raio © czem zawiadamiają pogrążeni w 

głębokim smutku 

CHODZĘ PO MIEšCIE.. 

  

  

Żona i synek. 

    

NAZYWA SIĘ CHODNIK. 
To co dzisiaj na fotografji naszej poka- 

zujęmy, w nomenklaturze urzędowej okre- 
śla się jako chodnik. 

Orzeczenie jak dalece rzecz uwieczniona 
przez naszego fotografa odpowiąda istocie 
nazwy, którą tylko co wymieniłem, nazwy: 
— „Chodnik“ — pozostawiam mym łaska- 
wym czytelnikom. 

Mnie się wydaje, że chodnik z ulicy (je- 
Śli mnie pamięć nie myli) Jeziornej, można 
nazwać jak kto chce, ale dać mu miano cho- 
dnika nie sposób. 

Oczywi ul. Jeziorna — to nie pryncy- 
palna, wileńska — Mickiewicza, ani Plac Ka- 
tedralny, — to sobie ot mała uliczka, c oz 
Bakszty w bok, ku Rybnemu Rynkowi wie- 
dzie, ale zawsze, zawsze to śródmieście... 

Proszę teraz, niech ktoś w słotny jesien- 

  

  

     

żą przeprawą ze stróżem porządku i bezpie- 
czeństwa, panem Modestem. 

Jakto? więc aparat fotograficzny każdy 
może sobie kupić bez specjalnego zezwo- 
lenia, a na to, aby módz fotografować —- 
trzeba mieć zezwolenie? Co to jest? Co t» 
znaczy. 

Więc w Wilnie, które tyle ma rzeczy d* 
fotografowania w Wilnie, w którem każdy 
widoczek zda się zachęcać do kupienia z- 
paratu, fotografować nie wołno. I dlaczegu 
to właściwie? З 

Możeby tak ktoś wyjaśnić zechciał, cze 
mu to tak się dzieje? Czemu nawet iegity: 
macja redakcyjna nie uprawnia do ustawie - 
nia aparatu fotograficznego? 5 

Kilka lat temu zdarzyła mi się podobna 
historja z zezwoleniem na dokonanie zdjęć w 

  

  

ny wieczór, spróbuje zejść „chodnikiem* z 
Jeziornej wdół, będzie miał wtedy prawo po- 
wiedzieć, będzie mógł dać określenie — na 
zwę tym deseczkom co pół metra, co metr, 
co półtora, rzuconym od niechcenia na stro- 
mą wileńską uliczkę, a chodnik mającym za- 
stępować, tak jak go zastępują od wielu, 
wielu lat zapomniane przez nasz Magistrat. 5 

* * + 

Przyszedł wczoraj do mnie nasz foto- 
graf z następującym mniej więcej, oświad 
czeńiem: 

— Proszę pana, trzeba coś zrobić, z kimś 
porozumieć się, — bo mi policja nie pozwa- 
la robić zdjęć dla redakcji. ` 

— Jakto? pytam z niedowierzaniem. 
— Ano, bardzo zwyczajnie. Staję gdzieś, 

ustawiam statyw, zjawia się policjant, pyta 
o zezwolenie ze Starostwa Grodzkiego. Mó- 
wię, że jestem fotografem Redakcji „Sło- 
wa',nic to nie pomaga. Pokazuję legityma- 
cję — też bezskutecznie. Każą mi zwijać ma- 
natki i... nie narażać się na protokuł. — Trze- 
ba to jakoś uregulować. 

Przyznam się szczerze, że zdębiałem po 
przemowie, podekscytowanego jeszcze Świe- 

    

iednym z powiatowych 
miasteczek, 

Była to jedna z podróży redakcyjnych, 
przedsięwzięta dla wydania t.zw. nimeru 
regjonalnego. 

Nie mogliśmy zabrać ze sobą fotografa 
redakcji. Wypadłó ma miejscu szukać zastęp- 
cy. Naturalnie znalezłiśmy. 7 

Wyobrażcie sobie państwo zdziwienie, 
gdy ten nieszczęśnik admówił nam pomocy 
w obawie przed represjami policji miejsce- 
wej. 

Właściciel zakładu fotograficznego w X.. 
bał się, patent opłacając, wyjść na ulicę z 
aparatem, bo to było zakazane. 

Nie pamiętam już, jakich argumentów 
użyliśmy, dość że nasz znajomy zabrał apa- 
rat i cośmy mu wskazali, sfotografował. 

Teraz znowu takasama historja w Wilnie. 
Czy nie zadużo gorliwości policji? Czy 

nie zadużo skrępowania obywateli? za 

Wileńszczyzny 

Palecilem naszemu fotografowi, aby na 
nic nie zważał, a swoje robił, więcej, po- 
wiedziałem mu, żeby się postarał o protokuł 
policyjny. Chcę zobaczyć, co z tego wynik" 

nie. Mik. 

LA TRAIN TO EA KOOPOOSTE OWE TREO DEE CY DEDARIO OW AZPC 

SPORT 
ŁODZIĄ Z NAROCZA DO WILNA. 

Bardzo ciekawą i oryginalną podróż od- 
był jeden z czołowych zawodników wileń- 
skiego AZS'u, wioslarz, narciarz, tenisista i 
b. piłkarz p. Grabowiecki. 

Będąc nad Naroczem kupił u jednego z 
rybaków tamtejszych starą, nienadającą się 
do pracy łódź (można sobie wyobrazić, co 
to ża łódź, skoro właściciel sprzedał ją bez 
targu za 10 zł.) i po dokonaniu własnoręcz- 
nie remontu udał się nią do Wilna. Podróż 
jeziorem, Naroczanką i Wilją, trwała pięć 
dni. Jest to okres mały, jeżeli się wezmie pod 
uwagę, że trasa ta wynosi ponad 300 ki: 
lometrów, a łódź... pożal się Boże, szkoda 
słów. 

Jak się dowiadujemy p. 
zdążył się już tak przywiązać 
(chrzciny jej mają się wkrótce 
wielką pompą), że w następnym 
wybierze się nią do morza.. 

Będzie to wyczyn rekordowy. 

` 
Grabowiecki 

do łodzi 
odbyć z 
sezonie 

  

Ч 

RADJO. 

Czwartek, dnia 12 września 1929 r. 

11,15—17,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnsł z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05 — 12,50: Gramofon. 12,20 — 13,00: 
Wystawa Poznańska mówi. 13,00  :Komu- 
nikst meteorologiczny z Warszawy, 16,50 

17,10: Program dzienny, repertuar teat 
rów i kin i ty ke 17,10—17,25: 
„Pieśń o Józefie Piłsudskim*?— pogad. 
ws gł. L Branicki. 17,25—17,50. > = 
Warszawy. „Wśród książek* wygł. prof H 
Mościcki. 17,50—18 00: Wystawa Poznańska 
mówi. 18,00- 19,00: Koncert popołudniowy 
z Warszawy. 1900 -19,25: Audycja dla dzie- 
ci. 19,35 19.55: Tygodniewy przegląd f' Imo- 
wy. 19,5520.05: Sygnał czasu z arszawy 
i progran na dzień następny. 20,05 — 
20,30; Pogadanka radjo'echniczna. 20,30: -- 
2200: Koncert wieczorny z Warszawy, 
22,00 22,45; Transmisia z Warszawy. Ko- 
munikstv: PAT, policyjny, sportowy i inne. 
22 45—23,45: Muzyka taneczna z Warszawy 

— (y) Dziewięć wypadków pożarów 
podczas jednej burzy. Podczas burzy szale- 
jącej nad terenem pow. brasławskiego zano- 
towano dziewięć wypadków pożaru spowo- 
dowanych uderzeniem piorunu. Pożary te 
przyniosły ludności znaczne straty niszcząc 
zabudowania i tegoroczne zbiory. 

— (c) Zatarg o lokai szkolny. W Kraś- 
nem, pow. mołodeczańskiego wynikł zatarg 
pomiędzy sjonistami a ortodoksami o lokal 
szkoły. Wobec tego, że zanosiło się na awan- 
tury wezwana policja siłą opróżniła lokal , 
od zebranych. Ostatecznie na skutek naci- 
sku rodziców, lokal oddano sjonistom na 
szkołę świecką. 

OFIARY. | 
ą rocznicę śmierci najlepsze- 

0 męża i ojca, Antoniego ]ackiewicza, któ: 
rv zginął w Rosii iako zakładnik, ku uczcze- 
niu jego pamięci składają żona i córki 15 zł. 

  

  

    

ną sierociniec im. Marszałka Piłsudskiego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88,5 — 8,90,5 8,86, 
Belgja 12383 12 ,14, 123,52 
Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 
Budapeszt 155,60 155,90, 155,20 

Holandja 357,40 358,30 356,50 
Londyn 43,23, 43,33 43,12 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Osio 237,52 238,12 236,92 
Paryż 34,80, 34,98, 34,85 
Praga 26,39,5 26,45,5 26,33,5 
Szwajcar ja 171.81, 172 24, 171,38 
Stokholm 234,87, 239,47 238,25 

Wiedeń 125,55 125,66, 
Włochy 46,64, 46,155. ss 
Marka niemiecka 212,29 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 119.75—119,25 

Dolarówka 60—39,25. 5 proc. aa 
—49,25. Ś proc. kolejowa 47 8 proc. L. Z. B. Gosp Kraj Banku  Koln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94, Te same 7 proc. 
O i pół ER A 48,75 

„ warszawskie = 40 
Siedlec 66.75 " 

Akcje: 
„Bank Polski 166,25—16650 - 165,56 Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 25. 

Cegielski 4:. Norblin 142, Ostrowiec 86. 
Parowozy 25,50, Borkowski 11. 

ln i] 

WYDZIAŁ POWIATOWY SEJMIKU WILEŃ 
SKO-TROCKIEGO W WILNIE. 

  

niniejszem ogłasza konkurs na stanowisko 
kierownika szkoły ludowej rolniczej sejmiku 
w. Bukiszkach (10 klm. od Wilna). Stano- 
wisko to do objęcia w październiku r. b. Wymagania: 1) nieprzekraczalny wiek 40 
łat, 2) obywatelstwo polskie, 3) wykształ- 
cenie rolnicze wyższe z praktyką nauczy- 
cielską i gruntowną znajomością rolnictwa 
jako przedmiotu nauczania. 

Warunki płacy według norm ustalonych 
przez Ministerstwo Rolnictwa (do VIII grupy 
płac urzędników państwowych), płus dodat- 
ki w naturaljach od Sejmiku: 1) mieszkanie 
przy szkole z opałem i oświetleniem, 2) 100 
kilo zboża i 200 kilo ziemniaków miesięcz- 
nie i 3—4 litry mleka dziennie. Możliwe je- 
szcze dodatkowe wynagrodzenie za dodat- 
kowe zajęcie w postaci zarządzania fermą 
sejmiku przy szkole. | 

Należycie udokumentowane podania na- 
leży składać w Biurze Wydziału Powiatowe- 
go (Wilno, ul. Wileńska Nr. 12) do dnia 
1 października r. b. 

Do podania należy załączyć: 1) wła- 
snoręcznie napisany życiorys, 2) uwierzy- 
telnione wyciągi z dowodu osobistego i ksią- 
żeczki wojskowej, 3) poświadczone odpisy 
świadectw szkolnych oraz świadectwo o od- 
bytej praktyce, 4) referencje. ! 

Podania nie uwzględnione pozostaną 
bez odpowiedzi. 

4 \ (—) ]. Radwański 
„Przewodniczący Wydz. Pow. Starosta. 

Wilno, dn. 9-IX 1929 r. 
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
Dziął B. w dniu 6-6 1929 r. 

422. I. B. Firma: „SALON SAMOCHODOWY RENOWIL 
— Spółka z ograniczeną odyfowiedzialnością*. — Prowadzenie 
sprzedaży samochodów fabryki RENOWIL oraz wogóle handel 

na własny i cudzy rachunek samochodami i ich przynałeżno- 

ściami. Siedziba w Wiłnie, przy ul. Miokiewicza 6. Spółka ist- 

nieje od dnia 18 kwietnia 1929 roku. Kapitał zakładowy 20.000 

złotych, podzielony na 160 udziałów po 125 każdy całkowicie 

wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Helena Gin- 

da Bunimowiczowa — przy ul. W. Pohulanka 3, Grzegorz 

Papp przy uł. Słowackiego 17, Pere! Cholem i Jeremjasz Cho- 

lem, dwaj ostatni przy ul. Kwiatowej 5. Do reprezentowania 

społki na zewnątrz, podpisywania w jej imieniu plenipotencyj 

czeków, weksli, żyr weksłowych i innych zobowiązań pieni 

nych, do zawierania i podpisywania wszelkich tranzakcyj, 

umów i innych aktów, uprawnieni są pod stemplem firmowym 

zarządcy: Helena Ginda Bunimowiczowa tub Grzegorz Papp 

łącznie z zarządcami: Perecem lub Jeremjaszem Cholemami. 

Do podpisywania w imieniu spółki korespondencji nie zawie- 

rającej zobowiązań, jak również do odbioru wszelkiego rodza- 

ju pocztowo telegraficznej korespondencji oraz do odsyłania 

i odbioru wzselkich przesyłek — wystarczają podpisy każdych 

dwóch członków zarządu pod stemplem firmowym. Spółka z 

ograniczoną odpowiedziałnością zawarta na mocy aktu zezna- 

nego przed Janem Buyko, Notarjuszem przy Wydziale Hipo- 

tecznym Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 18 kwietnia 1929 

r. za Nr. 1667 na czasokres do dn. 1 stycznia O 1272—V 

      

w dniu 14. 6. 29 r. 

63. V. B. „Towarzystwo Akcyjne Kurlandzkieį Olejarni". 

Po przerachowaniu biłansu na dz. 1 lipca 1928 r. w myśl Roz 

p rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22. III. 1928 r. 

kapitał zakładowy obecnie wynosi 1.000:000 zt., podzietony na 

10.000 akcyj po 100 zł. każda. Do zarządu na miejsce Izaaka 

Trockiego powołano Eljasza Trockiego, zam. w Wilnie, przy ul. 

Sadowej 4. Wpisano na mocy uchwał Nadzwyczajnego Wamego 

Zgromadzenia akcjonarjuszów z dn. '30. 4, '1929/1; 
1331 — VI. 

w dniu 14. 6. 29 r. - ч 

193. III. B. „Zjednoczenie Towarzystw Parcelacyjnych — 

Spółka Akcyjna w Warszawie. Oddział w Wilnie*. : 

Oddział w, Wilnie spółki został zlikwidowany i wykreśla się 

z rejestru. 
1332 — VI. 

272. Ill. B. „Tektura* spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

nością*. Podwyższony kapitał zakładowy obecnie  wymosi 

132.000 złotych, podzielony ną 66 udziałów po 2.000 złotych ka 

żdy całkowicie wpłacony. Wpisano na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia udziałowców spółki z dn. 31 OW c. da 

   

w dniu 18. 6. 29 r. я 

209. II. B. „Przetwory Naitowe — Spėlka z ograniczoną od- 

powiedzialnošcią.“ Zgloszono likwidację spółki. Na likwidatora 

powołano Maksymiljana Zalisza, zam. w Wilnie, przy ul, <Zy- 

gmuntowskiej 18 i na jego zastępcę — Michała Dudo, zam 

w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 34. ‚ 1334 — VI. 

310. III. B. „Prodnait — spėlka z ograniczoną odpowiedzial- 

nością”. Kapitał zakładowy został podwyższony do 20.000 zł. 

podzielonych na 100 udziałów, po 200 złotych każdy. całkowicie 

wpłaconych. Udzielono prokury zam. w Wilnie „Gerszonowi Aro: 

uowii ul. W. Stefańska 32 i Samuelowi Frydowi — przy uł, Sie- 

rakowskiego 24 na prowadzenie działu opon spółki i do podpi- 

sywania łącznie wszelkich dokumentów i zobowiązań, doty- 

czących pow ego działu. 1335 — VI. 

  

   

349. II. B. „Towarzystwo Astkor* spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnošcią“. ! ая imi 

Zgłoszono likwidację spółki. Na likwi 

wela Koreckiego, zam. w Wiłnie przy ul. 
datora powołano Faj- 

Kasztanowej 3. 
1336 —. VI. 

w dniu 2115291. 

5. HL. B. „Towarzystwo ARE o я Handiowe 38 

ja”, spółka z 0 raniczoną odpowiedzialnością”. , 

Rai Zgłoszono świdację spółki. Na likwidatorow powolano 

zam. w Wilnie Efroima Nochimsona przy ul. Jakóba Jasińskie: 

a i Szumakowie zy ul. Piaskowej 7 — 3. 
g0 15 — 2 i Jana Szumakowicza przy ul. ia: ES BYT 

Ekono- 

  

Ž. 7218. (IB. „Dom Handlo Przemysłowy „Mercant' spół- 

ka Z iczoną odpowiedzi ią“. KA 

  

ogranicz: 
а. ю 

Jedynm zarządzą spółki jest Czesław Dobuž u 

Wilnie przy ul. Ciasnej 3, z prawem zawierania za SAI 

5 imieniu spółki wszelkich zobowiązan, umów, aktów i 

noie # zawierania różnych tranzakcyj 
olenipotencyj handlowych, n 

h cl bywania i sprzedawania toawrów. 

milano , A przed Władysławem Hoło- 
Wpisano na mocy aktu zeznanego 

WNE. notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowe 

go w Wilnie w dn. 24 grudnia 1928 r. za Nr. de M 

44 

25. VIII. B. „Wileńskie Składy Towarowe „Pacitic“ spółka 

- rkcyjna”. Kazimierz Swiątecki, Stanisław Kognowicki i W tady- 

Jaw Miedzianowski przestali być członkami Rady. Na człon- 

«ów Rady wybrano a o: ZAC, 

* erskiego, Kazimierza Borszewskiego 1 

WESA. т Borszewskiemu dźietono prawo 
prokurentem 

1339 — VI. 
siechowskiego. Kazimierzowi 

; 

odpisu za spółkę. Piotr Engielbrecht przestai byč 

(irmy i wykreśla się z rejestru. 

w dniu 13-6 1929 r. 

43. XI. B. „Wileński Prywatny Bank Handlowy — spółka 

akcyjna.“ Po przerachowaniu bilansu na dz. 1/lipca 1928 £- w 

у& Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22. IIl. 

1028 w. kapitał zakładowy obecnie wynosi 1.000.000 złotych po- 

dzielonych na 10.000 akcyj na okaziciela po 100 złotych nominal- 

"ej wartości każda. Wszelkie zobowiązania handlowe oraz czeki 

oodpisuje dwuch członków Dyrekcji lub jeden członek Dyrekcji 

i prokurent; korespondencję zwykłą oraz cesje na dokumentach 

'nkasowych podpisuje jeden z członków Dyrekcji i prokurent 

lub dwuch prokurentów. Wpisano na mocy uchwały Walnego 

zgromadzenia Nadzwyczajnego z dn. 5 grudnia 1928 r. i Posta. 

nowienia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu I Handlu z dm. 27 

maja 1929 r. w „Monitorze Polskim" Nr. 120. 1340 — VI. 

   

  

: w dniu 10. 5. 1929 r. 

342, II. B. „Towarzystwo Handlowo у Przemystowe—TRES 

-— spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (o, : 

arząd spółki obecnie stanowią zam. W Wilnie: SAV 

Bejnarowicz przy ul. Jagielońskiej 10 i Edward Desz przy Lai 

Zygmuntowskiej 20. Wszelkie weksle, czeki, zobowiązania, u 

mowy, pełnomocnictwa, akty notarjalne i hipoteczne podpisują 

nod stemplem firmowym dwaj członkowie zarządu lub jeden 2 

nich z pełnomocnictwa drugiego. Korespondencję zaś nie Za- 

vierającą zobowiązań i pokwitowania z odbioru wszelkich па- 

leżności dla spółki podpisywać może samodzielnie każdy Z 

rzłonków zarządu. Wpisano na mocy uchwały, Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia udziałowców z dn. 15 EOS EO © 

— —55 IL B. „Towarzystwo filmowe SWIATFILM — spółka 

! pni „odpowiedzialnością. 
т : ь 

т ЖЁЁЁЁ&;›Ы‘!›: została przeniesiona na ul. Wiosenną 3—3 

w Wilnie. Zarząd spółki obecnie stanowią zam. w Wilnie, przy 

i i i awalcowa i Romuald Kawalec. 
ul. p! 3, Janina Kaw RZ 

ben 

w dniu 28. 5. 29 1. 

400. IL. B. „M. Gordon, handel suknem i manuiakturą, spół- 

ka akcyjnia". Do zarządu na miejsce Daniela Kacnelsona powo- 

fano Grzegorza Żuka, zam. w Wilnie przy ul. Niemieckiej 26. 

Udzielono łącznej prokury Ruwimowi Brojtowi, zam. w. ilnie 

Grzv ul. Piłsudskiego 2 z prawem podpisywania w imieniu spół: 

ki wszystkich zobowiązań i in. dokumentów łącznie z jednym 

człońkiem zarządu. 1343 — VI. 

w. dniu 27. 5. 1929 r. 

416. II. B. „W Charytonowicz — Apteczny Dom Hurtowy— 

spółka z ograniczerią odpowiedziałnością"*. Kapitał zakładowy 

40.000 złotych, podzielony na 400 udziałów po 100 złotych ka- 

źdy, z których 17.500 zł. wpłacono w gotowiznie a 22.500 zł. 

w postaci oszacowanych towarów, urządzenia sklepowego, z0- 

bowiązań dłużnych i akceptów. 
1344 — VI. 

  

10101. I. A. Firma: „Szubicz Pejsach*. Siedziba w Posta 

wach. Przedmiot — sklep bławatny. Firma istnieje od 1024 r. 

Właściciel Szubicz Pejsach zam. w Postawach, przy ul. Łuczaj- 
1345 — VI. 

10102. I. A. Firma: „Szwarc Abram'. Siedziba w Postawach 
Rynek. Przedmiot — sklep bakalejny. galanteryjny, spożywczy i 

naczyń. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Szwarc Abram 

zam. tamże. 1346 — VI. 

„10103. I. A. Firma: „Szyrejko Józef". Siedziba w Wołkoła- 

cie, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep tytoniowy i spo- 

7 Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Szyrejko Józef zam 
1347 — VI. 

  

10104. I. A. Firma: „Szczerbo Kazimierz“. Siedziba w Po- 

stawach. Przedmiot sklep wódek. Firma istnieje od 1927 roku. 

Właściciel Szczerba Kazimierz zam. tamże. 1348 VI. 

10105. LA. Firma: Chodos Tewel“. Siedziba w Miadziole, 

pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep galanteryjno - spożyw- 

czy i resztek bławatnych. Finma istnieje od 1924 roku, Właści- 

ciel Chodes Tewel zam. tamże. 1349 — VI. 

10106 1. A. Firma: „Torończyk Sonia". Siedziba w Miadzio- 
le, pow. Postawskiego. Przedmiot — herbaciarnia ze sprzedażą 

zakąsek. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Torończyk So- 

nia zam. tamże. 1350 — VI. 

10107. I. A. Firma: „Wajner Doba". Siedziba w Postawach, 

ul. Brasławska 22. przedmiot — sklep kolonialny i spożywczy. 

Firma istnieje od 1922 roku. Właścicieł Wajner Doba zam. tamże 
1351 — VI. 

10108, 1. A. Firma:,Zaleman Zalman“. Siedziba w Wołko- 
lacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno galan- 

  

        

teryjny. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Zaleman Zał- 
1352 — VI. man, zam. tamże. 

R GZ — 
10109. I. A. Firma: „Zienkiewiczowa Wladystawa“. Siedziba 

w Miadziole, pow. Postawskiego. Przedmiot detaliczny sklep 

wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Zienkiewiczowa Władysława zam. tamże. 

    

    10110. |. A. Firma:„Żdanowicz Aleksander". 
Miadziole pow. Postawskiego. Przedmiot — restauracja. Fir- 

ma istnieje od 1927 r. Właściciel Żdanowicz Aleksander zam. 

tamże, 1354 — VI. 

10092. I. A. Firma: „Szmerel Rajchel". Siedziba w Posta- 

wach, Rynek. Przedmiot — sklep mięsa. Firma istnieje od 1921 

roku. Właściciel Szmerel Rajchel, zam. w. Postawach ul. Zarze- 

czna 9. 1355 — VI. 

10093. l. A. Firma: „Rożnowski Tadeusz“. Siedziba st. kol. 

Woropajewo, pow. Postawski. Przedmiot — sklep bławatny, 
niowy. Firma istnieje od 1922 

adeusz, zam. tamże. 
1356 — VI. 

gałanteryjny, naczyń, skór i t 
roku. Właściciel Rożnowski 

10094. I. A. Firma: „Sidorowiczowa Teofila". Siedziba w 

Miadziole, pow. Postawskiego. Przedmiot —piwiarnia. Firma 

istnieje od 1925 r. Właściciel Sidorowiczowa Teofila zam. tamże. 
1357 — VI. 

10095. I. A. Firma: „Stucki Judel“. Siedziba w Wilnie, ul. 

św. Jańska 6. Przedmiot — sklep materjałów piśmiennych. Fir- 

ma istnieje od 1929 roku. Właściciel Słucki Judel zam. w Wilnie 

ul. Miłosierna 6 — 1. 1358 — VI. 

10096. |. A. Firma: Swidler Rafał". Siedziba w Miadziole, 

pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno - galanteryjny 

resztek bławatnych i spożywczy. Firma istnieje od 1919 roku. 

Właściciel Swidier Rafał zam. tamże. 1359 — VI. 

10097. I. A. Firma: „Szarski Ignacy“. Siedziba w Hruzdo- 

wie, pow. Postawskiego. Przedmiot sklep wódek, wyrobów 

tytoniowych i artykułów spożywczych. Firma istnieje od 1927 

roku. Właściciel Szarski Ignacy zam. tamże. 1360 — VI. 

10098. |. A. Firma: „Szmidt Lejba", Siedziba we wsi 

ca, gm. Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep 

spożywczy, drobnych towarów i tytoniowych. Firma istnieje od 

1928 r. Właściciel Szmidt Le jba zam. tamże. 1361 — VI. 

10099. |. A. Firma: „Sznajder Morduch*. Siedziba w Tur- . 

montach, pow. Brasławskiego. Przedmiot sklep kolonjalno - ga- 

łanteryjny. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Sznejder Mor- 

duch, zam. tamże. 1362 — VI. 

10100. I. A. Firma: „Sznejder Syfa*. 

uł. Brasławska 1. Przedmiot piwiarnia i herbaciarnia, Firma ist 

nieje od 1927 r. Właściciel Sznejder Syfa zam. tamże. 
1363 — VI. 

Dział A w dniu 31-5 1929 r. 
10120. |. A. Firma: „Szczęsny jan*. Siedziba w Miorach 

pow. brasławskim. Przedmiot — sklep kolonjalno-galanteryjny. 

Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Szczęsny Jan zam. tamże. 
1364—VI 

10121. |. A. Firma: „Sora Widry*. Siedziba w Wilnie, 

ul. Trocka 20. Przedmiot sklep galanteryjny. Firma istnieje od 

1929 roku. Właściciel Widry Sora zam. tamże. 1365—VI 

  

  

   

10122. |. A. Firma: „Centralna Mechaniczna Piekarnia 

— Mowsza Wołożyński. Siedziba w Wiłnie, m. Wielka 18. — 

Przedmiot — Piekarnia. Firma istnieje od 1897 roku. Właści- 

cie Wołożyński Mowisza, zam. tamże. 1366—VI 

10123. I. A. Firma: „Zakrzewski Stanisław". Siedziba 

przy st. Królewszczyzna, gm. Porpliskiej, pow. Dziśnieńskiego. 

Przedmiot — skład apteczny w Wilnie, ul. Wielka 58 oraz ap" 

teka i skład apteczny przy st. Królewszczyzna. Firma istnieje 

  

      
  

od 1925 r. Właściciel Zakrzewski Stanisław zam. przy St. Kró- 

lewszczyzna, gm. Porpliskiej, pow. Dziśnieńskiego. 1567—VI * 

  

10124. |. A. Firma: „Akselrod Mowsza“. Siedziba w Dok- 

szycach, pów. Dziś ńskiego. Przedmiot — sklep, spożywczo: 

galanteryjny. Firma i nieje od 1908 roku. Właściciel Akselrod 

Mowsza, zam. tai 1368—VI 

10125. |. A. Firma: „Alperowicz Liza". Siedziba w Mia- 

dziole, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep b)kolejno-ga- 

łanteryjny, spożywczy i skór. Firma istnieje od 1923 r. Właści- 

ciel Alperowicz Liza zam. tamże. 1369—VI 

w dniu 17-6 1929 r. 

10218. I. A. Firma: „Sklep spożywczy Frejda Brojdo". 

Siedziba w Wilnie, W. Pohulanka Il-a. Przedmiot — sklep spo- 

żywczy. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Brojdo Frejda, 

zam. w Wilnie, ul. Straszuna 15. 1370—VI 

10216. I. A. Firma: „Spadkobiercy Kazimierza Głuchow- 

skiego — Olga i Mikołaj Głuchowscy i Olga z Głuchowskich 

Miadzielicowa*. Apteka. Siedziba w Wołożynie, ul. Wileńska 36, 

   
     

  

  

„Firma istnieje od 1927 r. Spadkobiercy zam. w Wołożynie przy 

ul. Wileńskiej 36 — Olga i Michał Głuchowscy i Olga. z Głu- 

chowskich Miadzielicowa. Zarządza Olga - Głuchowska. 
1371—VI 

10215. I. A. Firma: „Fundibryder Aron“. Siedziba w 

Giebokiem, pow. D enskiego. Przedmiot — sklep galante- 

ryjno-kosmetyczny i nych drobnych towarów. Firma istnieje 

od 1929 roku. Właściciel Fundibryder Aron, zam. w Wilnie, 

przy ul. Krakowskiej 46. 1372-—VI 

w dniu 315 1929 r. 
10112. L. A. Firma: „Błoch Bejla". Siedziba w Wilnie, ul. 

Il Jatkowa 2. Przedmiot — sklep dodatków krawieckich. Fir- 

ma istnieje od 1929 r. Właściciel Błoch Bejla zam, w Wilnie, 

ul. Trocka 17. 1373 

10112. I. A. Firma: „Brojdo Kuszel“. Siedziba kolo wsi 

Brusy, gm. Miadziolskiej, pow. Postawskiego. Przedmiot — 

eksploatacja lasu. Firma istnieje od 1929 roku. Wlašciciet Broj- 

do Kuszel, zam. w Wilnie ul. Piaskowa 5—1. 1374—VI 

   

  

     

10114. I. A. Firma: „Jochelson Jenta“. Siedziba w Wil- 

nie, ul. Zawalna 41. Przedmiot — sklep galanteryjny. Firma 

istnieje od 1913 roku. Właściciel Jochelson Jenta, zam. tamże 
1375—VI 

10115. 1 A. Firma: „Kfaczko Szaja”. Siedziba w Nowo- 

Święcianach, pow. Święciańskim. Przedmiot — sklep wódek i 

wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 

Kiaczko Szaja, zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 4—13. Proku- 

rentem firmy jest Jeruchim Sroelow, zam. w Nowo-Święcia- 

nach. 1376—VI 

— 10117, 1. A, Firma: „Łom Chaim" Cukiernia. Siedziba w 
Wilnie, ul. W. Stefańska 19. Przedmiot — cukiernia. Firma 

istnieje od 1922 roku. Właściciel Łom Chaim, zam. tamże 
1378—VI 

10118. L.A Firma: „Stalewicz Maks*. Siedziba w Wilnie 

ul. Wszystkich Świętych 17. Przedmiot — sklep mąki i krup 

Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel Stalewicz Maks zam. 

w Wilnie, ul. Kijowska 6—1. 1379—VI 

Od dnia 9 do dnia 12 

Biejski Klaeaatograi 
Kalturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Początek seansów od g.  6rej. 

września 1929 r. wiącznie będzie wyświetlany film: 

ZŁOTA FERĄA 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: JACK HOLT i MARY BRIAN. Nad : - 
GODNIK FILMOWY Nr 53 (pogrzeb $. p. Majora Idzikowskiego): Kasa Sładad az ni. 30. 

W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. 
seansów od godziny 4-€j. > das ai 

  

  

Dzis premiera! Największy przebój sezonu!! Wszechświatowa sensacja! 

KINO-TEATR 

66 Potężny dramat miłości i przyjaźni. 
„HBLIŪS czajna wystawa: Film ten z D odos 

Europy i Ameryki. W rolach głównych: 

ŁÓDŹ PODWODNA „,$ 44 co» 
Wstrząsające przeżycia na Oceanie w tonącej łodzi podwodnej. Nadzw. 

owodzeniem był wyświetlany w ciagu 
schodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT 

i RALPH GRAVES. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 15. 

10116. I. A./ Firma: Kresówka — Piotr Drozdowski i 
Ska" Sklep win, wódek, Si isu i wyrobów tytoniowych. 
Siedziba w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 34—4. Firma istnieje 
od 26 marca 1927 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Piotr Droz- 
dowski — przy ul. Bosaczkowej 3—18, Bronisław Prościewicz 
— przy, ul. W. Stefańskiej 31—1, i Adrzej Prościewicz przy ul. 
W. Stefańskiej 34—4. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn..26 marca 1927 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do Andrzeja Prościewicza, który upoważniony jest do wysta- 
wiania plenipotencyj , podpisywanią wszelkich zobowiązań (u- 
mowy, weksle, czeki i inne dokumenty), oraz podnoszenia pie- 
niędzy z poczty, banków, urzędów i od osób prywatnych, jak 
również i odbioru towarów. `1377—-\1 

    

  

  

_ 10119. 1. А. Firma: „Szut Antoni“. Siedziba we wsi Za- 
lesie, gm. Rakowskiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — 
sklep spożywczy i tytuniowy. Firma istnieje od 1928 r. Właści- 
ciel Szut Antoni zam. tamże. 1380—VI 

asi w di eee г 
424. I. B. Firma: „CEM IT — Spółka z micz: 

odpowiedzialnošcią“. Wyrób płyt cementowych. Siedziba o 
Wilnie, przy ul. Tyzenhauzowskiej Nr. 13. Przedsiębiorstwo 
rozpoczęło działalność 8 maja 1929 roku. Kapitał zakładowy 
2.000 złotych, podzielony na 100 udziałów po 20 zł. każdy, 

całkowicie w gotowiznie wpłacony. Zarząd spółki stanowią: 

Józef Bencjon Kopełowicz, zam. w Wilnie przy ul. Kwaszel- 

nej 21 i Bolesław Saczkowski, zam. we Lwowie przy ul. Ba- 

torego 7. Do kompetencji narządu należy zawieranie wszel- 
kiego rodzaju umów, wydawanie i podpisywanie zobowiązań, 
weksli, czeków, plenipotencji, pokwitowań, żyrowanie weksli, 

podejmowanie pieniędzy z urzędów i instytucyj kredytowych 

i od osób 'prywatnych, otrzymywanie wszelkiego rodzaju prze- 

syłek i towarów z poczty, telegrafu, kolei żażnych i komór 

celnych, oraz reprezentowanie spółki nazewnątrz wobec władz 

i osób prywatnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią 

zawarta ma mocy aktu zeznanego przed Józefem Płatakisem, 

zastępcą Seweryna Bohuszewicza w Wilnie w dn. 19 lipca 

1928 r. za Nr. 4386, oraz aktu uzupełniającego, zeznanego 

przed Antonim Miksztowiczem, pełniącym obowiązki Adama 

Murza-Murzicza, Notarjusza 'w Wilnie w dn. 8 maja 1929 r. za 

Nr. 2633 na czas nieograniczony. 1273—VI 

Dział B. w, dniu 27-6 1929 r. 

425. I. B. Firma: „PRZEMYSŁ GUMOWY — ARDAL — 

spółka akcyjna". Budowa i prowadzenie w Polsce fabryk gu- 

mowych, jak również handlu temi wyrobami własnej tub cu- 

dzej produkcji. Siedziba spółki w Lidzie, woj. Nowogródzkie- 

go. Kapitał zakładowy 500.000 złotych, podzielonych na 5.000 

akcyj, na okaziciela po 100 każda; 4 część kapitału zakłado- 

wego t. j. 125.000 złotych w gotowiznie została wpłacona, 

reszta zaś kapitału winna być wpłacona w gotowiznie w cią- 

gu siedmiu miesięcy od dnia zarejestrowania spółki. Na człon= 

ków zarządu powołano: Salomona Mełupa, zam. w Warsza- 

wie, Al. Ujazdowskie 32, Morducha Wilenczyka, ul, Suwalska 

   58 | Zelmana Sztejnberga ul. Suwalska 112 dwaj ost: z Li- 

dy. Do kompetencji zarządu należy prowadzenie wszystkich 

interesów spółki wobec wszelkich władz i osób trzecich. Wszel- 

ką korespondencję w imieinu spółki i pocztowe plenipotencje 

podpisuje jeden członek zarządu, natomiast weksle, pełnomo- 

cnictwa, czeki, pokwitowania na odbiór pieniędzy z poczty, 

umowy notarjalne i hipoteczne, oraz akty wszelkiego rodzaju 

wymagają podpisu dwuch członków zarządu. Spółka akcyjna. 

Statut spółki, sporządzony w formie aktu notarjalnego, ze- 

znany został przed Henrykiem Piekarskim, Notarjuszem w Li- 

dzie w dn. 22 maja 1929 r. i wciągnięty do repertorjum za rok 

1929 pod. Nr. 2265. Akt zawiązania i organizacyjnego zebra- 

nia spółki zeznany został przed Henrykiem Piekarskim, Notarju- 

szem w Lidzie w dn. 23 maja 1929 r. za Nr. 2278. Czas trwa- 

nia spółki nieograniczony. 1274—VI 

i w dniu 15.6 1929 roku. 

423, 1. B. Firma: „HURTOWNIA KRESOWA — spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością” Celem spółki jest dostarcza- 

nie materjałów surowych i produktów przerobionych dia Kre- 

sów Wschodnich Państwa Polskiego. Siedziba Centrali w War- 

szawie, przy ul. Wspólnej 40—6. Siedziba zarządu spółki w 

Wilnie, przy ul. Zawalnej I--2. Oddziałów zaś: w Duksztach, 

pow. Święciańskiego z filjami w Widzach, Brasławiu i Drui, 

pow. Brasławskiego, oraz w Giębokiem, pow. Dziśnieńskiego 

z filjami w Prozorokach, Łużkach, Dziśnie tegoż powiatu i w 

Wilnie, „przy ul. Kalwaryjskiej 84. Firma istnieje od 1919 roku. 

Kapitąt zakładowy 29.000 złotych, podzielonych na_ 1000 

udziałów, po 29 zł. każdy, całkowicie wpłaconych. Zarząd 

spółki stanowią członkowie, Adam Bohdanowicz — przy 

zauł. Św. Jerskim 3—8, Zygmunt Zdrojewski przy ul. Witol- 

dowej 9, Tadeusz Dowojno przy ul. Zawalnej 56, dr. Włady- 

sław Szczerbiński — przy ul alwaryjskieį 2 i Antonina M 

siewiczowa przy ul. Dobrej 3; zastępcy: Bronisław Szaciłów- 

ski — przy ul. Bobrujskiej 22, Ignacy Przysiecki — przy Ul. 

Mickiewicza 24 i Franciszek Oskierka przy ul. Wileńskiej 28, 

wszyscy z Wiłna. Dyrektorem kierownikiem handlowym 

spółki jest Bohdan Brandel, zam. w Wilnie przy ul. Zawalnej ъ 

Kierownikiem Oddziału w Duksztach z filjami — Kazimierz 

Markiewicz, zam. w Duksztach, kierownikiem oddziału w Glę- 

bokiem z filjami — Gustaw Ristau, zam. w Głębokiem. Za- 

rząd zastępuje spółkę wobec władz i osób. Weksle, pełno- 

mocnictwa, kontrakty, akty hipoteczne i notarjalne, żądanie 

wydania funduszów 2 instytucyj kredytowych podpisuje dwuch 

członków zarządu pod mplem firmowym. Wszelką kore- 

spondencję w imieniu spółki i pokwitowania z odbioru z poczty, 

kolei, komór celnych i i nych instytucyj korespondencji, prze- 

syłek i pieniędzy podpisuje jeden członek zarządu pod stem- 

plem firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta 

na mocy aktu zeznanego przed Notarjuszem Gaweckim w 

Warszawie w dn. 3 lipca 1919 roku za 

  

    

  

Nr. 1010 na czas nie- 
1275—VI 

Dziat B. w dniu 12.6 1920 r. 

368. II. B. Firma: „TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO- 

LEŚNE „NIVEL* — s-ka z ograniczoną odpowiedzialnością . 

Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie Aron Benderski = 

przy "ul. Węglowej 12, Aron Lewenberg — przy ul. W ęglowej 

12, Mejer Girwicz — przy ul. Beliny 44, Samuel Cyrelson przy 

ul. Piłsudskiego 9, Abram Łando przy ul. Piłsudskiego 10, i 

Mojżesz Szryro — przy ml. Beliny 44, którzy łącznie podpisu- 

ja pod stemplem firmowym wszelkie obligi, rewersy, weksle, 

akty notarjalne i hipoteczne, tudzież prokury wchodzące w za- 

kres kompetencji zarządu; natomiast wszelkie umowy, pokwi- 

towania z odbioru pieniędzy i walorów, żyra, czeki, pełnomoc- 

nictwa, korespondencję, pokwitowania z odbioru wszelkiego 

rodzaju korespondencji pocztowej, telegraficznej, zwykłej, po- 

leconej, wartościowej i pieniężnej, z odbioru przesyłek, doku- 

mentów i towarów z kolei, żeglugi, komór celnych podpisują 

dwaj zarządcy: Aron Benderski lub Aron Lewenberg SS z 

jednym z połostałych czterech zarządców. 1276— 

135. VI. B. Firma: „S-ka Akc. OLKIENICKA TEKTU- 

ROWNIA I TARTAK W WILNIE. Po przerachowaniu bilansu 

na dz. I lipca 1928 r.'w myśl rozporządzenia Prezydenta, Rze- 

czypospolitej z dn. 22.11 1928 r. kapitał zakładowy obecnie 

wynosi 1.200.000 złotych podzielony na 4,800. akcyj na oka- 

ziciela po 250 ziotych każda. Wpisano na mocy uchwały Nade 

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszy z dn. 21 

grudnia 1928 r. 1277—VI 

w dniu 11-7 1929 r. 

50. VII. B. Firma: „WILEŃSKI BANK ZIEMSKI — spół 

ka akcyjna”. Stanisław Kognowicki powołany został do pełnie- 

nia obowiązków członka zarządu Banku. 1278—VI 

w: dniu 14-6 1920 r. 

357 IIIB. Firma: „BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH 
Przedmiotem / 

SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ WILEŃSKI". 

przedsiębiorstwa są czynności bankierskie, wyszczególnione w 

$ 2 statutu spółki. Dyrektor Adolf Legis z Poznania wybrany 

został członkiem zarządu. Prokura Adolfa Legisa wygasła. 

Zmiany statutu uchwalone na Walnych Zgromadzeniach akcjo- 

narjuszy w dn. 10-6 1927 r. i w dn. 7-5 1928 r. 1279—VI 

w dniu 6-6 1929 r. 
376. III. B. Firma: „KORENGOLD'* spółka z ograniczo- 

ną odpow. w Wilnie. Na likwidatora powołano Józefa Koren- 

golda, zam. w Wilnie przy ul. Kwiatowej 4—13. Zgłoszono 

likwidację spółki. 1280—VI 

:UBKORENNEOKDUPKNBRWZNNKA NKOZAGGKOZEUGNANEM 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

@ 
г jakości 
a SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
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‚ @ Gorzelan 
Sprzedaje się pies rasy 2 y 

WILKO-CHART (7 miesięczn.) 
Dowiedzieć się 

Ul. Bobrujska 27, lub Marcowa 2.   tereot; cznym 

      

sztuczne B zzści pod Nawozy 
NAJTANIEJ sprzedaje 

Sklep_Ralniczy (Wielka 

DOMU obejmę. Oier- I - poszaktjemy mieszkania 
kilkupokojowego, na B do 

   

parterowego, adm. „Słowa* 

zaklad przemysłowy w okolicy ul. B pod „K. O:* =Z 
PI ZH Mostowej 

senalskiej erty do administac 
ao“ pod S. S. nistaci 9 AWWAWAW 

zana moe pizzy ona ca на Й KUPKO I SPRZEDAŻ 

  

Lnana Wróżka Chiromantka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości it. d. przyjmuje Od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

    

    

    

      
A. Wilenin | 5-13 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, uł. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

: | Fabryka i skłąd 
: нннинивиси аннановинивя 5 mebli: 

* | jadalnie, sypialnie, 

ai iela IA L łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 4 ŻĄDAJCIE 5 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego godne warunki 

na raty. 
środka od odcisków 

Pro A, PAKA. 

PZDR 9 РСЕН S KOKS RASA UAI | 

TN im 

    

  

9 w dobrym sta- 
nie, o dwuch mie- 
szkaniach, placu 
300 sązni, sprzeda- 
my natychmiast za 

6.500 zł. 
Dom H-K „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 

  

RETRO SOS NAESG TZEZSRNA 
DOKTOR | 

Lb. GINSEERU   

i podų у> 
6-ciu miesięcy w Need 

Į noiezebn do Dėbr 
Żemłosław Fundacji 
Żemłosławskiej U.S... 
Tylko kandydaci z 

i prak- 
tycznym  wyksztalce- 
niem i bardzo dobre- 
mi referencjami będą 

Od Pona pisy świadectw i 
fosforowe Ą zgłoszenia kierować 

i należy: Wilno, Witol- 
Szwarcowy 1 © dowa 5. Z. Ruszczyc. 

15). E YYBE— Z 

dębowe i t p.Do/ 

' 
— 

O M drewniany 

  
    

choroby  veneryczne kobiecą 

syfilis_ i skórne. ne UPOdĘkonsewijeć Wysoko rasowe 

WILEŃSKA 3, te- doskonali. odświeża, $ 

lefon 567. Przyjmuje usuwa jej skazy i Karpie tarlaki 
ой 10 40 1 iod 4 do ZE aaa Racios 1. Go sprzedania 

DOKTOR alneį KosmetykiAdr. poczta Lebie- 
Leczniczej b. wsp. i dci 

D.£ELDOWIEZ ZAŃSKIEgO asystentki Klimeckie- я Wi i... czańskiego m. 
L all sis, go. Wilno, Mickiewi nowszczyzną. 

sylilis, narządów 
czą 31 e 4. Sztucz- 
ne opalenie cery. Le- 

moczowych, od 9 в ВЕ 
—l, Od 5--8 wiecz. 

Mali- 

czenie włosów od 
wypadania i łupieżu. 

Elektroterapja nia r. b. Szczegó:y п 
(diatermja). miejscu. 7— 

LA gyvas xa 
Kobieta-Lekarz i LOKALE RBAWTAWE 

imamo O Ž NE 
RYGZNE, NARZĄ- Pot DOW MOCZOW. EE auk Bauvatdi 
gd i2--2 1 Od 4—6, |na Schroni: > 
al, Mickiewicza 24, aa Wudi 

: tel. 277. nek. Oferty do adm. 
7" DOKTÓR »Słowo*, Es 

A.Blumowicz o pokoje 

Bi, Zeliowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

DO SŁOWA 

1 do innych pis 
nekrołogi i różn 
ogłosz nia po ce- 
nach bardo tanich 

przyjmuje 
Biuro Reklamowe 

5. Grabowskiego 

  

«horoby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy” 
jęcie: 008 i RBC ładne, słoneczne do 

Wilno, wynajęcia. Garbarska 
5 m. 0. kM, 

ul. Wielka 21. ——— 
telet. 9 ima dwie Garbarska i, 

oki PRYJNĘ się” panienii |_ telefon, 82 | 
nktór.Meńycyny na mieszkanie z ca- o: 

łodzie a 
R. BYMBLER mem gum jarzyn, | Gotówkę | 

choroby skórne, we- 16 m. 3, od g. 2 do| lokujemy pod pew- 

  

  

  

neryczne moczo- 4-ej, — je i 
płciowe. Elektrotera- ! : ЁЁЬю“‘ЁЁЁЭЁ:іе-' 
pja, słońce górskie, W centrum czenia 
diatermja, ollux. Doin. H-K.„Zachę- 
Mickiewicza 12, róg miasta do wynajecia| tą“ Mickiewicza |   

Mołode- 

м Boi. 
Świętorzeckiego Za- 
mówienia są przyj- 
mowane do 24 wrzes- 

Uwaga! | 

  Tatarskiej 9—2i5—8 Od zaraz 6-cio poko- 
w.z.p. 4gżiowe odremontowane 

mieszkanie. 
Doktór-Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, Potrzebne 
skórne i płciowe, ul. od zaraz 3—4 pok. 

tel. 9-05. 6 

    

  

z ul.' Śniadeckich 1, możliwie z wygodami 
przyjmuje od g. 1-2, elektrycznością, dla 

5—7 p. p. — małej rodziny. Zgło- i od botowa, 

szenia: Wileńska 36, żyskiej, 
gm. 
pow. 

  

—н 

свотонльФРтвуинце РОЕЕОЕВПУ pokój AGryCZNE. muje 0 
od 10 д0 11 оё dla ято!пуевоп męż- 

adm.  „Słowa* 
„Samotnego“. 

dla 

T. Dre 
imię Marii 

5—7 p.p. W.Pohulan- c, . i gubioną 
ka 2. róg Zawalnej zyżny. Zgłoszenia do 

   
a POSADY ii Zgubione 

Akuszerka$miałowska I BE ode wójak. 
wyd. przez Starostwo 
Grodzkie w wilnie w 

poszukuje. 1929, na imię Jan- 
! zam. 

kszty — Pijarskie, Przy, ul. Kwiatowej 3,. 
m. 4, unieważnia sięj 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny Usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, nauczycielka 
łupież, brodawki, ku-. wawczyni 
1zaiki, karta wło- PB, od 

M puka 

Rytunowana 
wycho- 

zaraz. kiela Zafrana, 
sów. ckiewicza 46° 
m. 6. — szkoła powszechna* 

  

  

  Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 

AdTėS W 00 E RIO 5 RIAA 
adm. „Slowa“. = —| 

— ZGUBY 

Mickiewicza 9, wejście mieszkanie z kuchnią, BB ve rocz ass 
э e 24 » 

z okol cy Wiel- 
Grau- 
Osz- 

“> miafskiego, zgubił 
Dr. POPIESKI Ja Moczulak. — —о 9 książeczkę wojskową 

wydaną przez P.KAA 
ilno. -0 

legity- 
mację zniżko- 

wą, wyd. przez 
Kol. Państw., na 

Paszka- 
niec, unieważnia się, 

   


