
ROK VIIL Nr. ZI2 (2122) 

SŁOWO 
WILNO Niedziela 15 września 1929 r. 

Wikno. Nedakcja I Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 da K. Telstomy: Faóskch 17-82, acdoómiatrarń TŻd, drukarni S%2 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BiENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 

KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S, Matecki. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwinskiego. 
ROWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. ! 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WAI AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

23 AOL ORAI 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc, drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabeiarycate o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- * 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
orzesylką pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O | 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń.   Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

Rank wypłat 
międzynarodowych 

jakie będzie odgrywał, może się. pot. „ f2-przybyli ministrowie Bonnefous i- |,. ;-- —= + - Ža ь : 2 U ‚ RSA CEC : 
knąć już osiągnięta harmonja pomię- Kwiaikowski, ambasador „Laroche i zało. skich i 75 fińskich. S R nadto A przyłączą się z zapałem a pe: PE Szczegółów. Założycielami Ban w 
dzy zwycięzcami a zwyciężonymi. Są prio bobasy 1 ga ja Hadewry fińskiej foty powietrznej sprawie węgla oraz do RAMOS u francuskiego w sprawie produkcji cukru. Z są 

to przypuszczenia, które wynika ją Z małżonce ministra Bonnefous bukiet kwia- SPRAWA ZWOŁANIA KONFERENCJI PAŃSTW NADDUNAJSKICH ORAZ Э805 епизудпе Siedmiu panstw, deze 
roli, jaką ta nowa instytucja między” ki Aaaa Aa aaa asis, W Ab. ka : POLSKI I GRECJI. : _ | pośrednio zainteresowanych w kwestji 

narodowa będzie odgrywała. "Zanim siem które wyra radość а ее „ Z, Hesingiorsu.donosta: Wczoraj | „asy a e Ada Rea E aa mad оу ( Zjednoczone, Nie 
przejdziemy do omówienia organizacji ZP T SSRI: WOW RE się pierwsze bojowe najskich, jako też Polski i Grecji. Celem konierencji będzie uregulowanie wszystkich 2 Francja, Anglja, Belgja, Włochy i 

i zakresu działania, naszkicowanego w 28 * manewry fińskiej floty powietrznej. spornych kwestyj, powstałych wskutek wojny, a mianowicie kwestji długów reparacyj- Japonja). Oprócz tych państw w orga- 
AD > : ROP i 2 nych, zagadnien kolejowych, transportowych, bankowych i t. p. i ji а iać iał również in- 

planie Younga, warta podkreślić parę Powróf z urlopu szefa gabir efu Tmmna 10 zwłokami posty Ralniga ye a ! A mogą m ać a d PARA in 

momentów natury ogólno politycznej, plk. Głogowskiego | „BUU! Głos niemiecki o wniosku chińskim e SalcyRe lany ESRO pod 

które będą tłem przyszłej działalności # — PASZE 13. 2 Pat. W Nowo: W ejmie BERLIN, 13 9. Pat. „Germanja* omawiając wniożek przedstawiciele Chiq w o e w PRZYS tych sy” 

Międzynarodowego Banku. Aso ata aka nienie RYGA. 14.9. Pat. Trumnazezwło- Lidze Narodów, w sprawie art. 19, podkreśla, iż Niemcy bezwzględnie przychylnie za. Stem pieniężny oparty jest na jednost- 
: ` | j płk Gł ki i objął u- kami słynnego poety łotewskiego Rai. Patrują Się na wniosek chiński. Jest zawcześnie dla Niemiec - pisze dziennik— podając ce złota. Kiapitał zakładowy określony 

Dla žikėgo nie jesż tajeniaąj z: PARMA CEWE | o a RS 8 już dzisiaj sprawę rewizji traktaiów w całej jej rozciągłości, sle jest pewnem, że о sf; ; Sac 5 ю "4; rzędowazie. nisa dziś o godz. 6 wiecz. została Niemcy mają wszelkie powody, ażeby podtrzymać wniosek Chiński. : w wysokošci 100 milį. dolarow, wpta- 

głównym gospodarzem w Banku Mię Przeniesienie szkoły morskiej Przę”jcziona z Domu Narodowego cghy zostanie przez pierwszych sied- 
dzynarodowym 2 iki "e ka: do Gdyni pe ad a . Wojska angielskie opuszczają Nadrenię miu założycieli. Na czele Banku będzie 
pitał amerykański. Wynika to z tego, . ; ; odz. : yn : ała Rad pisana S 

że ostatecznie Stany Zjednoczone są AEC ano Miao P. i H. po” cmentarzu, nazwanym imieniem Raini- BERLIN, 14-9. PAT. „Vossische Ztg.* donosi, że w dniu dzisiejszym R gaj Ana 

głównym wierzycielem Europy, a Od- ai i odzącym roku sa. Mają być złożone liczne wieńce, rozpoczęta się ewakuacja Nadrenji w strelie zajetej przez wojska angielskie. PO dwóch przedstawicieli siedmiu głów 
A, a i emieckie Na Ы ios Gdyni. Zarządzenie to ma na celu zbliżenie Tmiedzy innemi przez przedstawicieli Wczoraj w miejscowości Koenigstein odbyła się ostatnia oficjalna parada svoł banków emisyjnych, ponadto 9 

Szkodowania L JUSZ” Lczniów do portu i ułatwienie słuchaczom poselstw zagranicznych. wojsk angielskich. W dniu dzisiejszym pierwszy oddział wojsk okupacyjnych osób wybranych przez tych reprezen- 
ników na podstawie płanu Younga, szkoły orjentowania się w pracach nowo- porzucił Koenigstein. Całkowita ewakuacja miasta została wyznaczona na tantów banków głównych, wreszcie 
będą trafiały - bezpośrednio do kas a tie wielkie- Emigrecja 2 Litwy poniedziałek 23 b. m. Do tego celu użyte będą dwa umyślne pociągi. W po” „0 jednym jeszcze delegacie mianowa* 
amerykańskich na rachunek długów Dzi е E GREGA AA 2 niedziałek rozpocznie się PE. Z władze zo. OR yk ddaZiGRĆ Posixdeióć akcyj Ban- 

sA ; 145 į Asai ietyczne artykuły spożyw. a W ciągu pierwszego półrocza wyemigro  strowanych mieszkań, zajętych jako kwatery przez żołnierzy angielskich. : e : 3 
iiedzybo 49 AAA nk Pe cierpiących na cukrzycę mąka, chleb Fl wzło z Litwy 8561 osób. W 1928 r. zaś w > EP ku, nie nadaje prawa zabierania głosu 
Stany Zjednoczone czyniły niemałe ay A SP tym samym czasie — 4715 osób i w 1927 - 3a kici, akos ie IA 

ali aby a „Sana“ do nabycia w cukierni — 11715. Zaacznej zmianie ulegą liczba emi- В > a wysiłki, aby plan Younga doszedł do M WOŁOŻYŃSKIEGO i ; е Araba W: It kos 
> o siais ; ` graatów podług poszczególnych krajów, guje centralnym bankom emisyjnym, z 

skutku, aby broń Boże nie został wimie- Wilno, ul. Wielka 18 tel.13—33. _0 mianowicie (w ciągu półrocza): Angija NIE zrezygnuje b mandafu na Palestynę ona każdy rozporiądza alości 2 

niony. Należy tu sobie przypomnieć, u " Е е …ш_—. 1928 1928 1929 * »" WIEDEŃ, 14-9. PAT. Dzienniki tutejsze donoszą z Londynu, że na 36% odpowiadającą о ……і…з';сп 

iż w jednym z najbardziej krytycznych T DI SzaleWiCZ : gardła i płuc j Stany Zjedn. 589 285 415 _ propozycję lorda Rothermera, aby Anglja zrezygnowała z mandatu palestyń” Gi a 3 

momentów konierencji haskiej, kiedy s я | Argentyna 1138 1228 3245 skiego, oświadczył angielski minister kołonij, że taki krok nie wchodzi w rar akcyj. 
a kon Ja | EG Powrėcil Brazylja 8327 165 2617  chubę. Anglja stoi na stanowisku noty Balfoura. Zadanie Banku polegać ma na re- 

już z godziny na godzinę oczekiwana a Zauaina S Telefon 12—00. m Kanada 0 1630 c gulowaniu wpłat reparacyjnych w za- 
5 ‚ 1 legacia giel- Urugwaj 314 8 2 z 5 ) 
skandalu zerwania, delegacja sagas? Pot. Atryka 109 393 507 Wojna podiazdowa chińsko-sowiecka leżności od stanu rynku pieniężnego 
ska, a właściwie Snowden otrzymał i Dr. L. AGHMATOWICZ Palestyna e 5 ik у a zarowno niemieckiego jak i międzyna- 
depeszę od Mac Donalda, zawiadamia- powrócił i wznowił przyjęcia lone aa е 2 95 1 Poprawki chińskie do wspólnej deklaracji "ane A adis np. Sdyby dla 
jąca go 0 jego konferencji z bankierem Zygmuntowska 24 m: 1 Jak widać z powyższej "tabelki, emi- | 80. YI k np. gdyby 

ep S k ба godz. 5—7 po poł. —zgl ga stale zwiększa się tylko do Argen- MOSKWA, 16. 9. PAT. (Tasa). W dniu 11 b. m. ambasada niemie- rynku pieniężnego Niemiec spłaty re- 
LŁamontem, grubą rybą finansjery ame tyny, Urugwaju i Południowej Afryki. Emi- cka przesłała odpowiedź rządu chińskiego na proponowane przez rząd SO- paracyjne groziły katastrofą, Bank bę- — 

Konierencja haska nie wyczerpała 

w czasie swych  czterotygodniowych 

obrad całego porządku dziennego. O- 

siągnięto zaledwie. porozumienie w 

dwóch punktach: finansowych  zobo- 

wiązań Niemiec i ewakuacji Nadrenii, 
resztę zaś, niemniej doniosłych spraw 

ECHA STOLICY 7ZA KORDONÓW | 
Odznaczenie prezesa  polsko-ja- 
"a sfowarzyszenia w 

kio barona Togo 
WARSZAWA, 14. 9. PAT. Dziś o 

godzinie 11 wiceminister spraw zagra- 
nicznych p. dr. Wysocki w towarzy- 
stwie dyrektora departamentu Jędrze- 
jewicza oraz dyrektora protokółu dy- 
plomatycznego Romera przyjął na 
specjałnej audjencji barona Togo, se- 

Ukaranie demonstrantów 
Z Kowna donoszą: Komendant 

miasta rozpatrzył sprawę zaareszto- 
wanych za usiłowanie urządzenia 1 
b. m. demonstracji w poblizu  więzie- 
nia kowieńskiego. 5 zaaresztowanych 
ukarano grzywną po 1000 litów z za- 
mianą 2 mies. więzienia, 9 grzywną 
500 litów lub 2 tyg. aresztu. 

Opozycja sejmowa uchyla się od konferencji 

Deklaracja sześciu stronnictw 

WARSZAWA, 149, Tel. wł.,Słowa". Dziś o godz, 12 w południe 
w mieszkaniu prywatnem prezesa Stronnictwa Chłopskiego posła 
Jana Dąbskiego odbyło się posiedzenie stronnictw sejmowych: 
P. P. S, Wyzwolenia, 
i N. P. R. 

Po zakończeniu obrad pp. Niedzialkowski i Woznicki 
wynik uskutecznionych narad złożyli 

Stronnictwa Chłopskiego, P. 5. L. Piasta 

ako 
do rąk marszałka Daszyń- 

skiego deklarację, w której sześć stronnictw sejmowych w odpo- 
wiedzi na zaproszenie Rządu dotyczące odbycia wspólnej kon- 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 сгозху. 

śloną w planie Younga, prowadził to, 

co się nazywa penetracją gospodarczą 

na rzecz kapitału amerykańskiego i ja- 

ko taki może być groźnem narzędziem, 

Jasną bowiem jest rzeczą, że penetra- 

cja gospodarcza poprzedza i przygo” 

towuje penetrację polityczną, słowem 

będzie Bank fortem amerykańskim na 

terenie europejskim i to fortem zaopa” 

trzonym w pierwszorzędne działa do- 

larowe, wobec których artylerja walut 

europejskich okaże się bezsilną. 

pozostawiono do opracowania komi- is A Boo Nawiązanie stałej bezpośredniej komi : ferencji na temat metody prac budżetowych, pr marszałka ь „Nawiasem POR: CIPCE p. 

sjom, ktore zbiorą sių w trzech  mia- ak. PW Kr Givi Aue ił аг kiej kłajpoda — New=Vorh Sejmu, aby zechciał przedstawić rządowi potrzebę przyśpieszenia Brianda utworzenia iederacji państw 
stach: w Brukseli, Berlinie i Paryżu. s о R? y zi! | tj mot Ie] pt i EW=TOT zwołania sesji sejmowej oraz w iatódia Sejmu omówił z Rządem *uropejskich, iederacji gospodarczej, 

Obrady tych rozpoczną się 

niebawem. 

W Brukseli więc obradować  bę- 

dzie komitet orgamzacyjny banku mię- 

dzynarodowege, w bBerunie komisje 

dla uzgodnienia ustawodawstwa  nie- 

mieckiego z planem Younga, w Paryżu 

wieszcie komitety dla uregulowania 

reparacyjnych dostaw w naturze, wy- 

równania rachunków międzyaljanekich 

i dla likwidacji t. zw. sum sukcesyj- 
nych. Zanim wszystkie te komisje nie 

zakończą swych obrad, nie można mó 

wić o wejściu w życie planu Younga. 

Plan ten bowiem stanawi integralną 

całość. Oczywista, że sprawy przeka- 

zane do opracowania komisjom nie 

wszystkie są tej samej wagi i nprz. w 

komisyj 
Warszawę. 

Senatorowi Togo towarzyszył po- 
seł japoński w Warszawie minister 
Matsushima. 

Po przemówieniu, w którem pod- 
kreŚlił wielkie zasługi barona Togo w 
dziedzinie zbliżenia polsko-japońskie- 
go, p. wicemin. Wysocki udekorował 
komandorją z gwiazdą orderu Polonia 
Restituta. Baron Togo w serdecznych 
słowach podziękował p. wicemin. Wy- 
sockiemu za to zaszczytne odzna- 
czenie. 

Dnia 13 bm. minister rolnictwa, p. Ka- 
rol Niezabytowski w obecności podsekre- 
tarza stanu w ministerstwie rolnictwa p. 
Wiktora Leśniewskiego oraz wyższych u- 
rzędników ministerstwa dekorował ministra 
rolnictwa Rzeczypospolitej Łotewskiej, $p. 
Ariura Alberingsa, Wielką Wstęgą „Polonia 
Restituta“. Min. Alberings odjechał dnia 
następnego do Rygi. 

Z Kowna donoszą: Onegdaj przy- 
był do Kłajpedy parowiec „Lituania* 
przywożąc ze sobą wycieczkę 37 osób 
Litwinów amerykańskich. Pozatem sta: 
tek przywiózł 450 worków poczto- 
wych. 

Jak donoszą parowce „Baltic Ame- 

następnego roku będą utrzymywały 
stałą komunikację pomiędzy  Kłajpe- 
dą a New Jorkiem. Obecnie statki 
bezpośrednio kursują pomiędzy Gdań- 
sklem a New-Jorkiem. W roku na- 
stępnym statki najpierw będą przyby- 
wały z Ameryki do Kłajpedy, a stąd 
do Gdańska. 

Pierwszy Śnieg w Finlandji 
Z Helsingiorsu donoszą: Przed- 

wczoraj na północy Finlandji w La- 
plandji wypadł pierwszy -nieg. Nawet 
w Laplandji ukazanie Śniegu w takim 

   

szczegóły tyczące się usprawnienia prac budżetowych. 
Dalej stronnictwa stwierdzają, że po zamknięciu sesji repre- 

/zentować Sejm może tylko marszałek Sejmu. 
Deklaracja powyższa oznacza, że stronnictwa sejmowe od- 

mawiają T udziału w konferencji z udziałem Marszałka 
Piłsudskiego premjera Świtalskiego o czem Marszałek Daszyń- 
ski polnformował premjera Świtalskiego na konferencji jaką z 

rica Line“, „Lituania“ i „Estonja“ od | nim odbył o 5tej po południu. Jednocześnie marszałek Daszyń- 
ski zawiadomił premjera SŚwitalskiego, že kiub B. B. W. R., klub 
niemiecki, P.P. S. Frakcja Rewolucyjna wyraziły zgodę na 
wzięcie udziału w konferencii. 

W tym stanie rzeczy konferencji zapowiedzianej na ponie- 
działek oczekiwać nie należy, 

  

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
Delegat Polski Gliwic uważa t. zw. rozejm celny za 

przedwczesny 

ma na celu przygotowania obrony cze- 

goś w rodzaju przeciwwagi dla Ban- 
ku reparacyjnego. Podobne znaczenie 

ma większość angielskich wniosków w 

sprawach gospodarczych, zgłoszonych 

ostatnio w Genewie. 

Ależ to paradoks, pomyśli niewąt- 

płiwie czytelnik: Bank Wypłat Między- 

narodowych nie rozpoczął jeszcze swej 

działalności, a już tworzone są Organi- 

zacje konkurencyjne. 

Cóż zrobić, podobnych  paradok- 
sów w polityce międzynarodowej jest 

nie mało. Biorą one swe źródło w tem, 

że polityka międzynarodowa mimo ery 

pacyfizmu, jest może więcej nieszcze- 

ra, niż to było przedtem. Każde posu- 

nięcie międzynarodowe starannie jest 

zawoalowane w górnolotne frazesy 0 
razie gdyby zachodziła trudność po- а | е z Róż sj у 2. : ABS S ‚ S 
A NJ = Ša > ania Min. Bonnefous na P. W. K. czasie uwažane jest za bardzo GENEWA, 14 9. PAT. Na dzisiejszem rannem posiedzeniu drugiej pokoju, miłości bliźniego i t. p., kiedy 

pięty G seksas A da POZNAŃ, 14—9 Pat. Dziś przed po- WCZESNE. komisji delegat włoski Suvich dał wyraz przekonaniu, że konferencja mię się zaś wyłuska je z tej oprawy, wi- 

« zw. Sum Sukcesyjnyc i oto 2 82 udniem przybył do Poznania samochodem ; dzynarodowa w sprawach celnych przyniosłaby pożytek tylko w tym wy- dzimy tę samą walkę o pierwszeństwa, 
powodu planawi Younga nic nie grozi, z Bonikowa francuski min. handlu Bonne- Kónierencja Aratodawtów padku, gdyby zdołano na niej osiągnąć porozumienie wszystkich państw, : ki ba 5 iš A 

prędzej bowiem, czy później, jakiś fous z małżonka, poczem Soo EE В reprezentowanych na konierencji. Mówca obawia się, że na przeszkodzie * "X! zbytu, o wpływy. 
A, pri W: _ udał się na Zamek celem złożenia wizyty elsingforsa donoszą: W tych do osiągnienia porozumienia staną obowiązujące traktaty handlowe. Dele: OWCY k romis się znajdzie. Inaczej nato- mini i Kwi i a Ё > į у Р obowiązujące traktaty handlowe. kaz e ardatawia gdy apra, Giros watiorowtuia Bodnelom w dniach w Helingiorsie została otwar- _ gat Polski Glwie wyraził przekonanie, że tak pożądane zbliżenie gospo- | Szkic organizacyjny Banku i zakres miast rzecz się pr AB) towarzystwie min. Bertoniego,radcy M.S.Z. ta Konierencja pracodawców Finlan-  darcze nie zostanie osiągnięte jedynie w drodze walki z protekcjonizmem. jego działalności zawiera już plan Yo- 

- wa dotyczy Banku Międzynarodowego, 

4 

o jego zakres działania, o wpływy 

rykańskiej. Po tej depeszy, upór Snow* 
dena osłabł i znowu rozpoczęły się 

targi, które doprowadziły do znanggo 

rezultatu, Rozmowa Mac Donalda z 

Lamontem otoczona była najściślejszą 
jednak  przypu- 

amerykańska 
tajemnicą; według 
szczeń ta interwencja 

odegrała decydującą rolę. Jakich użył 

argumentów finansista amerykański, 

prawa ręka Morgana, trudno powie- 

dzieć, fakt jednak pozostaje faktem, iż 

od chwili owej depeszy p. Snowden 

nie był już tak nieprzejednany. 

Wyszyńskiego i grona wyższych urzędni- 
ków, i udekorował min. bonnefous wielką 
wstęzą orderu Polonia Restituta. Około 
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Podręczniki dia szkė! 

      

stw skandynawskich. W konie- 
rencji bierze udział 25 przemysłowców 
szwedzkich, 11 norweskich, 16 auń- 

gracja do Brazylji i Kanady ma charakter 
zmienny. Do Palestyny liczba emigrantów 
jest znikoma. 

Sprawa zamkolącia pariji  socal-demo- 
kratycznej w kowieńskim Sądzie Okię- 

(Wym. , 
Z Kowna donoszą: Jak wiadomo, partja 

socjal-demokratyczna złożyła w kowieńskim 
Sądzie Okręgowym skargę na postanowie- 
nie komisji rejestracji organizacyj społecz- 
nych w sprawie zamknięcia partji. Sprawa 
ta będzie rozpatrywana 27 września rb. 
Jako obrońcy partji socjal demokratów wy- 
stąpią przys. adwokaci Leonas, Sleżewiczus, 
Tumenas i Finkielsztejn. 

Wymaga ono jeszcze realizacji projektu Banku Międzynarodowego, o czem 
p. Gliwic mówić będzie w innej komisji. Zdaniem delegata polskiego, przed- 
wczesny jest jeszcze t. zw. rozejm 

    

celny. Niemniej jednak Polska aprobuje 

  

wiecki poprawki do projektu chińskiego wspólnej deklaracji. г 

Odpowiedź chińska odrzuca poprawki sowieckie, a w szczególne ści 

propozycję niezwłocznego mianowania sowieckiego dyrektora i wicederekto- 

ra kolei wschodnio-chińskiej oraz propozycję wzajemnego zobowiązania sie 

do udzielenia władzom miejscowym instrukcyj o przestrzeganiu artykułu 

konwencji pekińskiej, przewidującego zaniechanie propagandy i popierania 

działalności organizacyj wrogo usposobionych względem jednej ze stron. 

Agencja Tass dowiaduje się, że odpowiedź rządu sowieckiego będzie nie- 

bawem zakomunikowana rządowi thińskiemu.: 

ręestauracja „„NISZKOÓWSIKEĆ 
pod nowy m zarządem 

unga, zadaniem tedy która 

zbierze się w Brukseli, będzie opraco- 

komisji, 

dzie czasowo jej pozostawiał w Niem- 

czech, otwierając odpowiednie kredyty 

dla państw, którym należą się odszko= | 

dowania. Sumy pozostawiane w Niem- 

czech mogą być zużytkowywane w cha 
rakterze kapitałów dla finansowania 

rozmaitych przedsiębiorstw. 

Taki jest w najbardziej streszczo* 

nej formie zakres działania przyszłego 

Banku Międzynarodowego. Dysponu- 

jąc olbrzymiemi kapitałami z sum re- 

paracyjnych, Bank będzie odegrywał 

w Europie decydującą rolę na rynku. 

międzynarodowego kredytu. Wszelkie Aby ocenić wagę tej zakulisowej i i i ešnia b. r. calkowita zmiana programu. Występy dziś przy» 

interwencji eboi na L powaznych Nowe atplivošti liewskie tych pierwszorzędnych a ak Joz a Uoka, £ pożyczki zagraniczne będą o Bank ten 
: ы A dowolnch ilościach dostarc "NC MK Ё ka, Kloraus, Gordaszewska, kupie: » › и е 3 2 а 

okolicznośći, iż rząd Labour Party por || * KSIEGARNIA FL kalino ap AA Ais Sulimirska, Norai pieśniarka Damówna i inne. g 5% opierały. Regulując kredyt między 
stanowił djametralnie zmienić politykę Wacława MIKULSKIEGO S co do możliwości pomyślnego, dla Po występach R narodówy, Bank zdobywa sobie moż- 

w stosunku do Stanów Zjednoczonych. il Wileńska 25 Tai, 664 || LitwY žakonczenia t zw. sprawy wilcń- ING TOWA ZYSKI >" wywierania presji na wszystkie 
Wilno. uh. skiej. W związku ze sprawą  Pleczkajtisa a państwa, których polityka decydują” 

Oile poprzedni gabinet kanserwatyw- 

ny prowadził politykę rywalizacji i 

obrony swego przodującego stanowi- 

ska ha arenie międzynarodowej, o ty- 

le gabinet Mac Donalda zrezygnował 
z roli Anglji jako hegemona  Świato- 

węgo, a dąży do podziału sfer działa- 
nia i wpływów z nowopowstającą po- 

tęgą amerykańską. W tym celu, a nie 

W innym wybiera się p. Mac Donald 

do Waszyngtonu, aby w osobistej roz- 

Warunki spłaty według umowy Zą- 

mówienia z prowincji załatwia о4- 

wictnie. Spisy podręczników — bez 

płat ie. 

  

mowie z prezydentem Hoowerem na- unga, rozmowy amerykańskie p. Mac noczonych, których plany 

litewskie ministerstwo spraw wewnętrznych 
stwierdza w wydanym dziś komunikacie: 
Powstają wątpliwości, czy Liga Narodów 
będzie mogła kiedykolwiek rozwiązać 
sprawę wileńską. 

kreślić ową linię podziału świata. Gdy- Donalda byłyby nadwyraz utrudnione. wyrażając się trywialnie w łeb. 

by upór p. Snowdena doprowadził do 

zerwania konferencji haskiej, co rów- 

nałoby się zaprzepaszczeniu planu Yo- na Anglję całe odium Stanów Zjed= cyjnych, gdyż wszystkie manipulacje 

Odrzucenie bowiem planu Younga z 

WE L   

Bank Wypłat Międzynarodowych, ' 

racji uporu p. Snawdena, ściągnęłoby jako główny gospodarz wpłat repara- kańskiego. 

Przy powiększonym składzie salonowej orkiestry. 

wzięłyby 

O odwiedziny uprasza 
ZARZĄD. 

związane z odszkodowaniami niemiec- 

kiemi wchodzą w zakres jego działa- 

nia, będzie placówką kapitału amery- 

Obracając  olbrzymiemi 

sumami będzie, poza swoją rolą okre- 

cym w Banku czynnikom nie odpowia- 

da. W, tem właśnie kryje się najwięk 

sze niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla 

państw młodych o wątłych  organiz- 

mach gospodarczych. Sz. 

Dr. med. Tadenz Wawwsi | | 
chor. uszu, nosa i gardła ' 

PO WROCIŁ 
ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp: 
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O ujęciu w karhy ruchu fucys- 
tycznego 

„Cudze chwalicie a swego nie zna- 
cie". Chęć poznawania „swego*, czy* 
li Polski, dawniej rozdartej na różne 
dzielnice, które się, dzięki warunkom 
przedwojennym, mało na wzajem zna” 
ły jest chwalebną i godną poparcia. 
To też witamy naogół goscinnie rozma- 
itych  wycieczkowców,  „krajoznaw- 
czych* przebiegających wzdłuż i 
wszerz obszary Rzeczypospolitej, za- 
glądających skwapliwie na „dzikie“ 
Kresy nasze, bez obawy nawet przed 
wilkami, o których grozą przejmujące 
wieści dochadzą nas często z łamów 
pism stołecznych (patrz Gaz eta Warsz 
z dn. 11, ABC z dn. 12 bm.) 

Lecz nie o wilku mowa. Mimo całą 
sympatję dla „dzielnych'* turystów, na: 
leży podkreślić że pewna ostrożność 
wobec nich jest wskazaną. Uczą tego, 
niezawsze miłe, doświadczenia. 

W roku 28 ym  imiałem u siebie 
(maj. Porzecze woj. Poleskie) dwuch 
młodych turystów Ślązaków. Posiadali 
oni wszelkie potrzebne legitymacje, 
pieszo zwiedzili całą Polskę, szczegól- 
nie jej pogranicza, jak się z ich ksią- 
żeczki podróżnej przekonałem, ilość ki- 
lometrów przebytych przez nich była 
rekordową. Odwiedzali dwory, wsie, w 
miasteczkach urzędy. lub sztaby wojsko 
we. W książeczce pamiątkowej — bo 
wszędzie prosili gospodarzy domów, 
które odwiedzali o wpisanie swego na- 
zwiska, widniały pieczęcie urzędowe, 
jako też imiona ziemian w kraju zna: 
nych. Wszędzie życzono „kochanym , 
„dzielnym rodakom* pomyślności i po- 
wodzenia w podróży. Jak to się między 
Ślązakami zdarza, mówili po polsku 
nieszczególnie. Wieczorem siedzieliśmy 
w bibljotece. Gdy młodzieńcy spostrze 
gli tam, dosyć pokaźną ilość książek 
niemieckich i przekonali się, że jestem 
niezłym germanistą, jęli rozmawiać po 
niemiecku. To mię zaciekawiło, zaczą- 
łem ich rozpyty.wać o nastroje sląskie. 
Twierdzili z gorącością, że większość 
ludności marzy tylko o powrocie „von 
Kaiser. Wilhelm“... Nie podejrzewałem 
ich o szpiegostwo ale dziwnem mi się 
wydało to zainteresowanie Polską „ro 
daków'' myślących i czujących po nie- 
miecku. 

W tym roku inne doświadczenie. 
Odwiedzili mnie jacyś młodzieńcy, jak 
by studenci wszechnicy Jagiellońskiej. 
Legitymacyj ich nie sprawdzałem, po 
otrzymaniu © nich uprzednio przychyl 
nej odezwy z sąsiedztwa. Krajoznaw- 
cy oglądali, co było ciekawego w domu 
do widzenia. Niestety, dopiero w kilka 
dni po ich dosyć nagłem i niespodzie- 
wanem odejściu, spostrzegłem brak na 
gablotce kilku medali złotych i srebr- 
nych ,które w nich wzbudziły żywe za: 
ciekawienie. Wartość metalu wynosiła 
około stu dolarów ale były one cenną 
pamiątką. Zniknięcie ich inaczej sobie 
wytłómaczyć nie mogę, jak że wędro- 
wni młodzieńcy zebrali je na pamiątkę. 

Pewno, że dzielnym  plecakarzom 
zasadniczo gościnności odmawiać nie 
należy, jednak wielka ostrożność wo- 
bec nich jest wskazaną. Wobec wzma- 
gającego się środ uczącej się młodzie- 
ży, w czasie wakacyjnym ruchu tury: 
stycznego, hyłoby wskazanem, by wła- 
dze szkolne wydawały osobnikom god- 
nym zaufania. odpowiednie śŚwiadec- 
twa. Przed młodymi ludźmi nie posia- 
dajacymi padobnych świadectw należa 
łobv drzwi zamykać. Dotychczas ujęcie 
ruchu turystycznego, śród młodzieży, w 

porządku, o ile sięgają 
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moje wiadomości, nie miało miejsca. 
Byłoby pożytecznem, gdyby inne pi- 

sma, to ostrzeżenie zechciały powtó- 
rzyć. 

Roman Skirmunt. 

BARANOWICZE. 
—Wystawa ruchoma prób i wzorów prze 

mysłu krajowego. W związku z mającą się 
odbyć w Baranowiczach pod protektoratem 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu wystawą 
ruchomą prób i wzorów przemysłu krajowe 
go, połączoną z wystawą wojewódzką, obej: 
mującą działy: przemysłowy, rękodzięlniczy, 
pokazy hodowlane oraz targ nasienny, dnia 
12 b.m. odbyło się w Starostwie w Baranowi 
zach posiedzenie komitetu organizacyjnego 

awy, na którem byli obecni przedstawi- 
ziel Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku 

p. inż. Władysław Smolski, p. Andrzej Wasio 
kierownik Wystawy, zastępca starosty Józef 
Lubański, burmistrz miasta i prezes Towarzy 
stwa Rolniczego p. Konrad Mackiewicz, wi: 
ceburmistrz inż. Winnikow, poseł Rdułtowski 
i w. in. reprezentantów przemysłu, rękodzie- 
ła, rolnictwa, szkolnictwa zawodowego, orga 
nizacyj społecznych i zawodowych. Na po- 
siedzeniu omawiane był sprawy przygoto: 
wawcze jak sprawa lokalu, budowa pawi- 
lonów, organizacja wystawców powiatowych 
celem udziału w wystawie oraz zwiedzanie 
jej. Otwarcia wystawy dokona wojewoda 
nowogródzki p. Zygmunta Beczkowicz dnia 
20 października. Wystawa trwać będzie do 
27 października rb. Następne posiedzenie 
komitetu odbędzie się 26 września o godz. 
16 min. 30. Bliższych informacyj udziela i 
zgłoszenia na wystawę przyjmuje Starosta 
w Baranowiczach, wydział przemysłowy. Po 
zamknięciu wystawy w Baranowiczach wy: 
stawą ruchoma przemysłu krajowego zosta* 
nie otwarta w Łomży. ы 

DOKSZYCE pow. Dziśn. 

— Samozwańczy geometra. W miastec 
ku Dokszycach (pow. Dziśnieński) mieszka 
niejaki pan Samuel Mindlin. Niech by mie- 
szkał sobie na zdrowie, gdyby pan Samuel 
nie nazywał siebie geometrą i nie oszuki- 
wał ludzi. Z 

    

   

  

   

  

   

  

   

  

  

N
 Za odmierzenie 1 ha bierze pan 

Mindlin pięć zł.; ponieważ nie ma prawa zaj- 
mować się tego rodzaju praktyką, przeto u- 
rządza się w ten sposób: pomiaru w naturze 
dokonuje sam i plan sporządza, a do za- 
twierdzenia przesyła plany do pana Aleksan 
dra Żukowskiego, upoważnionego przez 
МЕВ geometry, który za odpowiednią za* 
płatę zatwierdza plany Mindlina. 

Niema w tem nic dziwnego. Każdy za* 
rabia jak może? Gorzej jest z tem, że pla- 
nów tych nie przyjmuje Urząd Ziemski, bo 
są wykonane zupełnie nie tak, jak wymaga 
przepis techniczny. Trudno sobie wyobra* 
zić, by upoważniony przez Ministerstwo R.R. 
geometra mógł zatwierdzać podobne plany 
za jakieś tam liche sześćdziesiąt złotych świę 

wierząc, że ten plan, który podpisuje 
technicznie wykonany jest źle i nigdzie przy- 
jętym być nie może. Poniew: p. Mindlin 
w podobny sposób odmierzył już tysiąc he: 
ktarów i wałściciele cierpliwie czekają na 
jego „zatwierdzone* plany, pojechałem do 
Wilna, by pomówić z p. Al. Żukowskim, któ: 

erdza plany Mindlina i zbadać rzecz 
sażnie. Z wielkim trudem udało się od- 

adres pana geometry, gdyż Biuro A- 
dresowe (Wileńska 25) nie posiada żadnych 
meldunków p. A. ż. Wreszcie w Okręgowym 
Urzędzie Ziemskim w spisie upoważnionych 
przez M. R.R. w rubryce geometrów prywat 
nych, znalazłem adres p. inżyniera A. Żu* 
kowskiego, mieszka na Antokolskiej Nr. 117. 

Udałem się tam niezwoicznie, Po przy- 
witaniu się z uczciwym staruszkiem odrazu 
przystapiłem do rzeczy, prosząc o wyjaśnie: 
nie. 

Usłyszałem taką odpowiedź. ‚ 
Geometra Mindlin zupełnie nie ma pojęcia 

o wykonywaniu planów i o przyjęciu tako- 
«wych przez jakiekolwiek instytucie rządowe 
i mowy być nie może. Na zapytanie dlaczego 
takie nonsense pan geometra podpisuje — ła: 
skawie mi odpowiedział, że iego (Mindlina) 
plany parcelacyjne podpisuje w ten sposób: 
„Plan niniejszy dla celów gospodarczych 
zgadza się z natura i pomiarów na gruncie 
dokonał geometra Mindlin*... Ach tak i „ko: 
7а cała i wilk syty”! z rozumiałem, „dla ce- 
lów gospodarczych — no tak, dla swei go- 
spodarki taki podpis zupełnie się onłaca! 

Szkoda tylko, że z tego korzystają tvlko 
dwie osobv a reszta pada ofiarą oszusta Min 
dlina. który właścicielom posiadłości wydaje 
zobowiązanie, że grunta rozparceluie, a plan 
zatwierdzi upoważniony przez MRR geome: 
tra A. Ż. - 

Wierzę, że poszkodowani nie zupełnie 
dądza sie „nabrać” i p. Mindlinowi na sucho 
to nie uidzie. 

Naležatobv 
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się jednak. by odpowiednie 

Terażniejsza Palestyna 
— Migawkowych kilka obrazków *) — 

Wysiadłszy z okrętu na brzeg i 
doiknąwszy stopą Ziemi Świętej, 
Godefroy książę de Bouillon padł 
na kolana. Za nim rycerstwo całe. 

Ze starej, bardzo starej kroniki. 

Haifa. 

Parowiec pasażerski z Europy 
stoi na kotwicy na pełnem morzu. 
Odrywa się od niego moc nieprze- 
brana łodzi wiozących pasażerów do 
portu. 

Z portu autami do ' okazałego 
gmachu Szkoły Technicznej. Wykłada 
akurat profesor Barwałd b. asystent 
Wyższej Szkoły Technicznej w Char- 
lottenburgu pod Berlinem. Szkoła Te- 
chniczna w Haifie kształci dla Siedzi- 
by Narodowej żydowskiej w Palesty- 
nie inżynierów i architektów. Ucząca 
się młodzież żydowska — ze wszy- 
stkich stron Świata. W przeważnej 
liczbie interniści. Dużo ich mieszka u 
profesorów w ładnych willach, które- 
mi usiane bujne ogrody w Haiiie. 

Stoki Karmelu. Krajobraz dokoła 
niezrównany. Morze — wzgórza i 
góry Gallei, Libanonu gdzieniegdzie 
zaśnieżone szczyty, niebosiężny Her 
mon a jeszcze dalej w głębi Gileath. 
U stóp zaś mamy Haifę tonącą w 
Sadach i winnicach (słynne, słodkie 
wino!), w gajach palmowych i w po- 
marańczowych drzew  przepysznej 
zieleni. 

Stokami Karmelu pną się w górę, 

*) Tylko ich migawkowość jest mojem 
dzieiem— dzięki sposobowi potraktowania, 
Pozatem są to opisy i bezpośrednie impre- 
sje kreślone przez korespondentów prasy 
zagranicznej. jest tych opisów, wrażeń etc. 
ranóstwo. Palestyna dziś—w modzie. A że 
nikt nawet nie wspomni o Miejscąch Świę- 
tych —taki już duch czasu. 

ku gmachom klasztornym:. wille i sa* 
natorjalne zakłady. 

Nazaret. 

Główne miasto Galilei południo- 
wej. Leży w obszernej dolinie. Do- 
okoła zalesione wzgórza, po których 
rozkłada się coraz gęściej dzisiejszy 
Nazaret. Kościołów, szpitali, Szkół, 
siedzib misjonarskich przybywa wciąż 
i przybywa. 

Ku studni, z której Najświętsza 
Marya Panna codzień O  zmie- 
rzchu czerpała wodę — czy godzi 
się taką Postać wywoływać na tło 
teraźniejszego palestyńskiego krajo- 
brazu? nie jest-že to profanacją? cią- 
gną i dziś jeszcze długim korowodem 
codzień o zachodzie słońca najauten- 
tyczniejsze Nazaretanki. Wracają nio- 
sąc wodę w glinianych wysokich wa- 
zach (bo garnkami je przecie nie na- 
zwać). Ślicznie wyglądają w powiew: 
n;ch, malowniczych sukienkach, wiot- 
kie i zwinne, jakby im zgoła nic na 
głowie nie ciężyło. 

Nahalal. 

Zakład wychowawczy dla kobiet i 
ferma doświadczalna. Pełny, obszerny 
kurs gospodarstwa domowego. Podo- 
bno wzorowa instytucja. W chwili 
obecnej korzysta z niej 60 izraelitek 
przeważnie z Niemiec. W  oborach 
nad każdem korytem: hebrajska na: 
zwa krowy. 

Jedyny mężczyzna: szofer, zarzą- 
dzający transportami mleka do Haify. 

W okolicy ma swoje osiedla 80 
rodzin—kolonistów żydowskich pozo- 
stających pod protektoratem  Organi- 
zacji Sjonistycznej. 
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Józef Kłodecki 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) TELEFON 928. 

Poleca po cenach bezwzględnie niskich 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, 
PODUSZKI, płótna bieliźniane, 

i męską 

wełny na suknie i płaszeze 

JEDwABIE, CHODNIKI, 
Wielki wybór wszelkich towarów. 

0040080%000590590009049080 

bieliznę damską 

DYWANY. 

G
0
0
0
6
4
6
3
:
 
0
6
0
 

  

BAZYLI KARNIŁÓW 
Absolwent Moskiewskiego Konserwatorjum, prof. Państw. Konserw. 
Rumuńskiego, Dyr. Szkoły Muzycznej w Kiszyniowe, 

obecnie na stałe do Wilna. 
przyjechał 

Udziela leksyj śpiewu solowego 
Postawienie głosu. 

  

WILNO. 

wylosowania 

  

władze zamknęły tak dogodny sklepik „Sa: 
muela Mindlina“, chroniąc p to niewin- 
nych wieśniaków, którzy naj ciej padają 
ofiarą. 

Dodać należy, że Mindiin nigdy na trze- 
źwo nie pracuje i jego pomiary nie zgadzają 
się z rzeczywistością, jakto twierdzi pan A. 
Ż. Obecnie p. geometra Mindlin zobowiązał 
się rozparcelować przeszło 300 ha łąk w maj. 
Subotowie (pow. Dzisna) u pana Czecho* 
wicza. 

    

  

    

  

   
   
   

  

Włodz. M. 

Tyberjada. 

Starożytne Tiberias, siedziba  nie- 
gdyś synhedrionu żydowskiego. 

Czterysta metrów poniżej poziomu 
morza. 

Na odwiecznym cmentarzu spoczy- 
wają prochy Majmonidesa i lochana- 
na Sakkai; tam też leżą pogrzebani 
rabbi Akiba i rabbi Meir baal' Ness 
jeden z największych uczonych w 
narodzie żydowskim. 

W Tyberjadzie jest do dziś dnia 
słynna na Świat cały szkoła talmu- 
dystów a też opodal rozrasta się do 
rozmiarów wcale już pokaźnych za- 
kład kąpielowy zasilany przez znako- 
mite podobno gorące źródła siarczane 
i żelaziste o temperaturze 62 stopni 
Celsjusza. 

Niemniejszą osobliwością jest po- 
wstała ostatniemi czasy w okolicy 
Tyberjady kolonja posiadająca orga- 
nizację czysto komunistyczną, Ona 
to podobno już potrafiła wyplenić 
malarję z okolic miasta i puścić w 
ruch jakąś niebywałą nursery, ro- 
dzaj freblowskiego pod otwartem nie- 
bem zakładu gdzie dosłownie dzień 
cały spędzają dzieci z całej kolonji— 
nie przyczyniając rodzicom najmniej- 
szego kłopotu. 

W Tyberjadzie — opisuje któryś z 
korespondentów — znaleźliśmy wręcz 
znakomitą gościnę w całkiem nowo- 
czesnym, wybornym hotelu prowa- 
dzonym przez pewnego  Izraelitę wir- 
temberczyka. 

Karawany z ciężko objuczonemi 
wielblądami przeciągają przez miasto... 
Wycieczka o zachodzącem słońcu, ra- 
czej spacer nad jezioro Genezareth— 
pozostawia po sobie niezatarte wra: 
żenie. A gdy księżyc oświeci taflę je- 
ziora okoloną głębokiemi cieniami 
otaczających ją gór... nie wymarzyć 
nic piękniejszego! 

Nablus. 

Taką dziś nazwę nosi biblijne Si- 

DOM BANKOWY 

T. BUNIMOWICZ 
PRZYJMUJE UBEZPIECZENIA OD 

amortyzacyjnego 
obligacji 4 proc. prem. pożyczki inwest z r. 1928 

mającego się odbyć dala 1 Października r. b. 

Partje operowe, romansowe 
i ansamblowe. 

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

9185 о 

mm Kasztanowa 2—12 

  

WIELKA 4. 

  

Lekarz-Dentysta 

Ch. Krasnosielski 
> Wielka 21 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 
i 4i pół—7 i pół. 

chem. W dolinie Sichem rozbijali swe 
owe Abraham, Jakób i synowie 
ch. 

Grób Józeia - pod dachem jakiejś 
nowożytnej budowli. 

Dokoło słychać nieustanny szmer 
potoków i ruczajów spływających z 
góry Gerizim. 

Nablus teraźniejsze to centrala na 
całą Palestynę - wyrobu mydła. Eks- 
portowane jest ono masowo do Етап- 
cji gdzie z palestyńskiego mydła— 
surowca preparowane są najwytwor- 
niejsze i najdroższe mydła tualetowe 
—paryskie, 

Sichem i cała okolica to kraj ro- 
dzinny i dotychczas gniazdo najstar- 
szej sekty palestyńskiej, która do dziś 
dnia zachowała czystość rasy 
odwiecznej. To t. zw. Samarytanie. 
Wysokie, rosłe postacie, czarnobro- 
de, w białych szatach i  turbanach. 
Wywodzą się w prostej i nieprzerwa- 
nej jakoby lfnji od Aarona a uznają 
tylko pięć Ksiąg: Mojżesza. Od 1500 
lat zachowali przedwieczne obyczaje. 
Zbierają na modlitwę na wierzchołek 
góry Gerizim a wilją Święta Paschy 
składają lehowie—jak przed wiekami 
—krwawą, całopalną ofiarę. Ponieważ 
wolno im tylko wchodzić w związki 
wyłącznie między sobą, przeto każda 
wdowa ma natychmiast moc starają: 
cych się o jej rękę. Samarytanie po- 
sługują się! do dziś dnia w mowie i 
w piśmie językiem hebrajskim naj- 
starszym, jaki istnieje. 

Mało ich — coraz mniej. Wymierają 
ca rasa. Podobno gmina Samarytań- 
Ska liczy już tylko paręset „dusz“. 

— W Nablus — opowiada któryś 
z korespondentów, sam Żyd i podró- 
żujący po Palestynie w towarzystwie 
pań i panów też należących do naro- 
dowości żydowskiej — co do zajazdu, 
noclegu i zjedzenia czegoś nie ma 
wyboru. Jest jeden jedyny hotel — 
nawskroś arabski. Nie czuliśmy się 
w nim... swojsko a nawet bezpiecenie. 

  

19 Państwowa Loterja Kłasowa 
6-ty dzień ciągnienia. 

1000600 zł. nr. 116815. 
20000 zł. nr. 154118. 
15000 zł. ar.: 132385 141005. 
Po 5000 zł n-ry.: 113711 28 
Po 3000 zł. nry: 12291 38488 51500 87694 

91811 95194 119628 128656 151477 156911 
181147 183028 

Po 2000 zł. nr: 37793 117226 152962 
Po 1000 zł. nr: 8855 23624 36069 38640 

48111 520046 77351 90600 93749 98905 
101049 101986 127537 129644 138502 139620 

    

144454 145567 160921 163840 180945 184822 
Po 600 zł.nr: 12587 14993 269 

34605 46543 49134 51958 58817 6159 
85590 86016 90011 94321 106247 
111893 113756 115252 115583 116541 124425 
128563 133783 135467 143165 143748 144009 
152220 153056 158956 159006 163144 176810 
177458 179546 180843 181422 184948 

Po 500 zł. wygrały Nr: 22 788 835 1057 
3915 6438 6761 9620 11101 14136 16475 

550 17591 17764 18650 18672 18921 
21573 21840 27493 28554 28705 30043 

33835 35762 36046 37792 37947 39806 40652 
42498 43268 475506 48166 48326 50738 

54964 55520 57287 59183 60716 63267 
652212 65238 65346 65408 65777 
68383 68676 69393 69567 69567 69840 
72379 12744 73372 74151 75152 77938 

3 81655 82142 83813 84620.8: 1 86154 
5 87664 88214 88981 88983 90552 90796 

  

    
    

    

   

  

8731 
91552 92683 92999 93357 96847 98556 101317 
101441 102881 103196 103387 104043 105571 

106524 109259 109413 109478 110095 

   

142593 

145917 
152012 
157781 
163908 
171969 
174993 
177733 

    

   

  

o 113056 113762 114027 
T 368 119650 120049 

5 127002 127823 
30917 131731 132932 

137792 140818 141740 
143457 143910 144861 
147083 149973 150680 1 
152800 152844 154280 
157932 158274 159874 
164436 166727 

114533 1 

  

         
35576 355 
141758 
145045 53 
50837 151194 

    

161710 
170617 

172182 172391 
176851 176947 9 177586 
177915 178034 183783. 

173714 

      

111310 

  

mym dniu ciągnienia V klasy 19-ej Polskiej 
Loterji Klasowej główi 
dły na numery następuj 
66.141, 133,709, 25 ty: 

  

zł. — 50.030, po 10 
po 5 tys. zł. — 49.965 

EE е * 

8 Wielki lokal w centmm miagia a 
M odpowiedni na biuro lub sklep do 
a wynajęcia Dow. Wielka 35 sklep luster 

= 

* 

  

Й Leon Poczter 
i] Tatarska 20 m. 17. Telef. 14—96. 
  

  

  

CoŚ 

zawsze się to przyda! 

W każdym razie zaoszczędzi Pani 

ładny grosz, biorąc Persilu stosowną 

ilość, rozpuszczając go w zimnej 

wodzie i gotując raz tylko, i to krótko. 

Na 2 do 3 wiader wody bierze się 1 

paczkę Persilu! Persil to oszczędność! 

  

А OG 
  

  

majwiększy i naje legantszy magazyn 
konfekcji męskiej I;damskieį i skład futer 

В, LANCĄAN, 
ul. Wielka 56 (obok 

Posiada na składzie wielki wybór gatanterji futrzanej, 

WILNO 
kośc. św. Kazimierza) 

suk- 
na i pluszu najmodniejszych deseni i kolorów. 

Najnawsze modele Paryża, Wiednia i 
Obsługa fachowa i rzetelna 

SPECJALNA PRACOWNIA 
NA MIEJSCU 
Ceny umiarkowane 

Londynu 

UWAGA: Odwiedzanie magazynu nie obowiązuje do kupna. 
  

  

To też pod pretekstem, że arabska 
kuchnia nam nie smakuje, zamierza 
liśmy wynosić się co rychłej. Ale go: 
spodarz, rodowity Arab oburzył się i 
obraził. Niech panie i panowie rzekł 
—raczą mieć trochę cierpliwości. Rę- 
czę, że będziecie z menu obiadu 
zadowoleni! Nie było rady. Poczeka- 
liśmy. | Arab uraczył nas obiadem... 
że palce lizać, a w sali pod wzglę- 
dem czystości nic nie pozostawiającej 
do życzenia. Dostaliśmy znakomity 
pilaf (zwany u Arabów pilafo), Świet: 
ne kotlety baranie, na  pieczyste 
cietrzewia z mnóstwem dodatków, 
pudding karamelowy, przepyszne owo- 
ce, wreszcie kawę czarną niemniej 
doskonałą, na sposób europejski 
przyrządzoną. 

I wszystko to—w Sichem, w pa- 
lestyńskiem, biblijnem Sichem!... 

Afule. 

Mała mieścina gdzie nikt z pocią- 
gu nie wysiada. Pociąg zatrzymuje 
się jednak — widocznie dla nabrania. 

Przed najprymitywniejszą w Świe: 
cie stacyjką siedzi przy rodzaju stra- 
gana stary żyd. Długa, biała broda, 
czapa wysoka—na kolanach trzyma 
maleńką, ładną dziewczynkę. 

Na straganie przed sobą ma lemo- 
niadę i nieprawdopodobnej wielkości 
pomarańcze, słodkie jak cukier. A 
może się kto z pasażerów pokwapi? 

Lat temu ze dwadzieścia udało 
mu się zbiedz z Rosji podczas jakie- 
goś „pogromu gdzie cała jego ro- 
dzina wyginęła. Teraz mu bezpiecznie 
i dobrze — w Palestynie, Erec Israel. 

Ciśnie się do pamięci „гойаК“ т 
pełnego głębokiego sentymentu wier- 
sza Słowackiego: 

Stary Żyd mnie zapytał koło Jaff. 
skiej bramy: 

— Ogród Saski jest jeszcze? Ciągle 
taki samy? 

  

Morze Martwe. 

Jeśli się autem (mój Bożetl... au- 
tem) przyjedzie do Jerozolimy w po- 
południowej porze a szofer i prze- 
wodnik w dobrem są usposobieniu— 
można jeszcze tegoż dna _— zwiedzić 
Morze Martwe i przed zachodem słoń- 
ca być w Jerycho. 
„ Wpierw jednak: rzut oka na sto- 
jacy na wzgórzu gmach Uniwersytetu 
Hebrajskiego. Szarpnęło już go moc- 
no trzęsienie ziemi. Potężne kwadraty 
ciosanego kamienia już zwiezione. Re- 
mont mularski już rozpoczęty. Pracu- 
je sporo —studentów. 

A oto i Amiiteatr—pod otwartem, 
rozumie się, niebem. Na setki osób 
Tu się też odbywają wykłady, pre- 
lekcje—i uroczystości i obchody. 

Auto pędzi w wyścigowem tempie. 
Nigdzie na Świecie nie jeździ się z 
taką szybkością jak w Palestynie. Szo- 
ferzy tamtejsi zdają się poprostu nie 
odczuwać  niebezpieczeństwa — takiej 
warjackiej jazdy. 

Jerycho — i tuż zaraz „szczera“ 
pustynia. Dróg tak dobrze jak niema 
auto „firuwa“ z jednej wydmy na dru- 
gą... Pasażerowie polecają duszę 
Bogu. | 

Oto i Morze Martwe... Stop! — 
Z pod jakiegoś szałasu wyłazi wyso- 
ki i chudy jak tyczka Beduin i częstu- 
je kawą czarną. 

Morze— martwe”! 
Podobno— zdaniem fachowców— 

tyle w niem jest potasu (kalium), że 
starczyłoby tego _ nieprzebranego 
mnóstwa dla całego Świata. Racjonal- 
ne eksploatowanie Morza Martwego i 
dobywanie zeń potasu już się rozpo- 
częło. B 

„Tak na Ziemię Świętą 
zwalają się Nowe Czasy, nowy nada- 
jąc jej wygląd i charakter, nową 
otwierając erę, Ścierając wielkich, sę- 
dziwych i dotychczas nietykalnych tra- 
dycyj drogocenną patynę. CZŁ 

154484 
163188. 

© 171921 
174223 
177564 

NAJWAŻNIEJSZE WYGRANE WCZORAJ. 

WARSZAWA, 14-9. PAT. Dziś w siód: 
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Białoruska Ch.-D. za „cyrylicą” 
W kołach białoruskich a zwłaszcza białoruskiej chrześcijańskiej demo- 

kpacji od dawna toczył się spór w kwestji używania alfabetu łacińskiego czy 

t.zw. cyrylicy. Spór ten ostatnio zakończył się zwycięstwem poglądu reprezen- 

owanego zawsze przez białorusinów prawosławnych, że wszystkie druki biało - 

uskie powinne być wykonywane „cyrylicą". Dowodem tego jest artykuł w ostat- 

mim numerze „Krynicy* organu białoruskiej Ch. D., która w celu „zachowania 

jedności białoruskiej kultury i języka* wypowiada się za całkowitem wprowa- 
dzeniem „cyrylicy”. 

Alfabetem łacińskim mogą być nadal drukowane jedynie książki do nabo- 
eństwa dla katolików. 

Oprócz argumentow o potrzebie zachowania rzekomej „jedności kultural- 

ej i językowej”, „Krynica* dopatruje się w alfabecie łacińskim ukrytej poloni- 

zacji niebezpiecznej jak pisze „nie tylko dla katolickich mas białoruskich, ale i 

dla prawosławnych". : 
Dotychczas wśród białorusinów zwolennikami „cyrylicy* byli hromadowcy 

ko orjentujący się na Wschód, teraz widocznie i białoruska Chadecja wstępu- 

KRONIKA 

    
   

      

    
    

   

  

  

   
  

   

   

rju dzieci których z braku miejsc w szko- 

NIE DZIELA! iach państwowych uczęszczają do szkół pry- 

5 Dziś Wschód si. g; 4 m. 49  watnych z prawami publicznemi. składali już 
teraz podania o zwrot kosztów nauczania, 

Nikodema Zach. sł. o g, 17 m. 45 ponieważ podania złożone po. 20 b. m. nie 

jutro S będą rozpatrywane. Do podań należy dołą- 

Ludwiki czyć zaświadczenie Kuratorjum o braku 

-- m To ostatnie tyczy się jedynie zamiesz- 

  

kujących na terenie a. 
— (b) W sprawie poczty z Gdańska. 

Władze pocztowe wyjaśniły, że nadsyłane z 

Gdańska przez pocztę polską listy opiacone 

według norm ustalonych mimo zastrzeżeń 

administracji niemieckiej, co do opłat, win- 

ne być traktowane jako należycie opłacone 

-i żadnej dodatkowej opłacie nie podlegają. 

UNIWERSYTECKA. 

— Koło historyków. Od dnia 16 b. m. 

Koło historyków studentów U.S.B. otwiera 

informatorjum dla nowowstępujących. 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologii U. S. B. | 

z dnia 14 IN ivżv: 

Ciśnienie i 
średnie w m ] > 

i Temperatura i „ 1209 
średnia i 

Opad za dc: | 1 
bę w mm. | 

  

Wiatr Ё Południowo wschodni Informatorium będzie czynne codziennie 
Pora | w lokalu Koła (Zamkowa 11) do dn. 30 b. 

Uwagi:  Półpochmurno, m. włącznie (prócz niedziel). W poiae: 

Maximum za:dobę 32 ki od 4—6 p. p., w pozostałe dni od 12 

Minimum za dobę + 19 C 

Tendencja barometryczna: wzrost | | 
Cidulenia 

— Zjazd b. absolwentów uniwersy- 

tetu Stefana Batorego w Wilnie. W 

dniach 9—11 października r: b. Uni- 

wersytet Stefana Batorego obchodzić 

będzie 350 łetni jubileusz założenia i 

rocznicę wskrzeszenia Wszechni- 
powyższe- 

— Osobiste. |. E: biskup Michalkie- 
( wicz wyjeżdża jutro rano do Łotwy, 10-tą ‹ ° 

powrót nastąpi za tydzień. cy Batorowej. W związku z | 

mi uroczystościami, niżej podpisany 

URZĘDOWA Komitet zwołuje na dzień 9-go paź 

N dziernika r. b. do Wilna zjazd wszyst- 
— Na otwarcie traktu wileńskiego im. p; byłych absolwentów Uniwersyte- 

Marszałka Piłsudskiego w dniu 17  b.m. e > У B > 50 r 
we wtorek oprócz min. Moraczewskiego, tu Stelana Batorego. AC : 
jak się dowiadujemy, przybędą minister pra Wszelkich informacyj w sprawach 

cy i opieki społecznej Prystor, wiceminister zjązdu udziela sekretarjat komitetu 

bór Kuske a inž. ©‹ я AR ocz (Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 62 p. He 

gozych urzędników mienny iosie lena Sziukowska tel. 14—92), dokąd 
to z gości zamiejscowych wojewodowie : © a ‚ о 

ostocki Kirst i nowogródzki Beczkowicz. prosimy skierowywać zgłoszenia osób, 

— (y) Podróż inspekcyjna p. wojewody pragnących wziąć udział w powyższymi 
terenie pow. Wil. Trockiego. W dniu zjeździe. 

    

     

    

     

   
    

    
    

  

       

czorajszym p. wojewoda Raczkiewicz wy- - o, A R į 

bždžai na ad powiatu Wil.-Trockiego. , Szczegółowy program zjazdu be 
dzie ogłoszony dodatkowo. Prase za” 

W zastępstwie p. wojewody, wicewoje- " a 

a p. Kirtiklis przyjął starostę molodeczań: miejscową prosimy o przedruk niniej- 
jego x S asis Ee S keis szego. 
— oniiskata „Głosu Wileńskieg: Ч ab Gandus E A 

An Grodzkie zarządziło konfiskatę —. Komitet zjazdu: ( J. Tadeusz 
łosu Wileńskiego za podawanie wiadomo- Kiersnowski, Lelena Sztukowska, Hen 

Ści niezgodnych z rzeczywistością i mogą- ryk Zahorski, ks. Walerjan Meyszto 

    

  

    

ce wywołać niepokój publiczny. Redaktor w'cz, Walerjan Charkiewicz, Borys Pi 

E pw saaa „p. Kownacki został pociąg monow, Adolf Zeniuk, Pinchus Kohn, 
ęty do odpowiedzialności sądowej z art. 1 = е Bińwid. Hen- 

| rozp. Prezydenta o prawie prasowem. Bohdan Podoski, Michał ujwid, Hen 

(a) Uprawianie handlu wieczorem. ryk Niewodniczański. 
" Lustracja sklepów uprawiających handel po RÓŻNE 

godzinie 7 wiecz. jest w dalszym ciągu prze- 
prowadzana. — (b) Delegacja przyjęcia zwłok Lele- 

W razie stwierdzenia sprzedaży artyku: wela. Z ramienia komitetu uczczenia zwiok 

łów spożywczych poza napojami chlodzą- Joachima Lelewela wyjechał do Gdyni w ce- 

| cemi, winnych pociąga się do odpowiedzial- ju przyjęcia jadących do kraju szczątków, 

ności karno-administracyjnej. prof. uniwersytetu Steiana Batorego ądz 

Swirski. Jednocześnie w imieniu miasta przy- 

bywa do Gdyni bawiący obecnie w Pozna      

    

MIEJSKA : 
— (a) Wiceprezydent urzęduje. Z po- niu prezydent Folejev : 

wodu wyjazdu prezydenta Folejewskiego na Zwłoki Lelewela przybędą do Wilna naj- 

zjazd do Poznania przerwał urlop wypoczyn- prawdopodobniej we środę względnie we 

kowy i objął urzędowanie wiceprezydent czwartek i z dworca zostaną przewiezione 

Czyż. ю do košciola šw. Jana, gdzie będą przecho 

'— (0) Sprawa asiałtowania ulic miej. wywane do dnia 9 października, kiedyto łącz 

skich. W dniu wczorajszym połączone komi- nie z uroczystościami uniwersyteckiemi Z0- 

Sje radzieckie, Finansowa i Prawna, w dal- staną uro ie pogrzebane na cmentarzu 

Szym ciągu rozpatrywąły projekt umowy z Rossa. (R : 

firmą Polskie Tawo Asfaltowe w Warszawie — Kursy pielęgnowania i wychowania 

na asfaltowanie jezdni. Projekt ten przewi- dzieci (z programem rocznym). Przgrom 

duje oprócz ułożenia w tym jeszcze roku obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w Szpi- 

próbnego odcinka nawierzchni asfaltowej na talach, przedszkolach i żłobkach. Wykładane 

с 
e przedmioty: anatomja i HZj0- 

   

      

ul. Mickiewicza, zaasfaltowanie 11000 me: są następują г у L 

trów kwadr. jezdni na ulicach śródmieścia. logia, hygiena i bakterjologja, patologja 

Program tych ostatnich robót będzie ustalūs ogólna, hygiena dziecka, opieka społeczna 

ny na wiosnę 1930 r. Po rozpatrzeniu przez nad dzieckiem. Dyetyka dziecka, choroby      
   

  

horego, PSsY- i pielęgnowanie dziecka E 
i i zabawy. W 

powyższe komisje wzmiankowanego pro: dzie | : 

jektu,, odpowiedni wniosek zostanie prze- chologja i wychowanie, gry b Е 

<dłożony Radzie miejskiej do zatwierdzenia. kursach biorą udział profe orowie naszej 

: — (0) Ilošė robotników przy robotach wszechnicy i lekarze specjaliści w choro- 

/ miejskich. W ubiegłym tygodniu Magistrat bach dzie ęcych (pod kierownictwem prof. 

gdn przy robotach miejskich 760 ro: U.S.B. Wacława Jasińskiego). 
lotników podziennych, którym zostało wy- Zapisy są przyjmowane w lokalu rocz- 

į й ów handlowych przy ul. Mickie 
5, od godz. 5—7 wiecz. codzień 

     

   
     

  

płacono 27.282 zł. nych kur 
Magistrat miasta Wilna podaje do wia- wicza 2 

domości, iż z dniem 17 b. m. otwarte zosta- oprócz 
nie przedszkole miejskie Nr. 2 przy ulicy 

Św. Anny iej buch 1. Witebskiej 
' ° 2 . miejsce wybuchu przy ul. Witebskiej. 

— (y) Prolongata spłaty pierwszej w związku z wybuchem granatu przy 

raty pożyczki na odbudowę. Za zgodą wj Witebskiej, starosta grodzki p. W. 
Ministerstwa Skarbu, Ministerstwo Ro- jgzora w obecności komendan ta pla- 
bót Publicznych prolonguje do 1 grud cy płk. Giżyckiego i komendania poli: 

nia 1930 roku termin spłaty pierwszej cj państwowej zbadał osobiście miej 
raty tych póżyczek, udzielonych z fun- sce wypadku, przyczem zostało stwier- 

duszu odbudowy, co do których Wnio: dzone, że wybuch granatu należy przy- 
ski o umorzeniu ponad 50 względnie pisać wypadkowi, ponieważ żadna 
70 „proc.) zostały już skierowane lub amunicja wybuchowa, przy ul. Witeb- 

mają być skierowane z ON skiej i okolicznych nie jest przechowy- 
A gs do Ministerstwa tol » ! Ч° waną. Granat zaš widocznie przypad 

Dlieznych i dla których termin płatno” kowo znalazł się w szmelcu żelaza, 
2% przypadał na 1 grudnia 1927 p który uprzątano ze strychu domu. Z 

id: 29 roku oraz na l Pc A uwagi na to, wszelkie krążące wiado- 
a roku Powyższa BOA A! mości o rzekomem przechowywaniu 

uje również i te pożyczki, co do КО przy ul. Witebskiej amunicji wybucho- 

  

      at. 
(y)Specjałna komisja zbadała 

2 

  

> pe „kompetencja Z wej nie odpowiadają rzeczywistości i 
o urzędów wojewódzkich (do żadne niebezpieczeństwo okolicznej 

względnie 70 prac.), a które nie 20” jydności nie zagraża. 
stały dotychczas rozpatrzone w woje” — (y) LC.K. rozsiewa 
wódzkich komisjach. Z powodu niniej* domości. Starostwo  Grodz pociągnęło 
Szego zarządzenia nie należy doliczać Uk, So Ana EE > sądowej 
Ti ; В я art. I rozp. Prezydenta o prawie prasowem 
2 odsetek karnych, ani kar za zwło odpowiedzialnego redaktora ATi HrowaneBo 

ę za czas objęty prolongatą spłaty Kuriera Krakowskiego" za podanie alarmują- 
danych pożyczek. Terminy płatności na cych wiadomości w związku z wybuchem 
stępnych rat odnośnych pożyczek nia- granatu przy ul. Witebskiej. | В 
leży obliczać od dnia nowoustanowio- ay swa wano ORA: 
nego terminu płatności pierwszej raty, i sanitamej zarządził zamknięcie za an 
t j.od 1 grudnia 1930 roku. ts tan kawiarni „Wiktorja* przy 
‚  — (a) Rejestracja przedsiębiorstw. Od ul, Królev oraz piwiarni przy zbiegu 
jutra wydział przemysłowy Magistratu przy: ulic Mostowej Arsenalskiej. 

A Stepuje do rejestracji przedsiębiorstw han- —— © 

lowych i przemysłowych z terenu 2 komi: — świetny artykuł J. Rogali o wypad 

Sarjatu p. p. Rejestracja potrwa do 21 b. m. kach palestyńskich, dowcipny feljeton Maku- 
włącznie. szyńskiego o Monte Gewonto, barwny opis 

POCZTOWA. i rewolucji afganistańskiej, dziesiątki do: skona- 

„  —_(Y) Nowa agencja pocztowa. Z dniem łych innych artykułów i feljetonów, a 

jutrzejszym uruchomiona zostanie w Bereż: artystycznie wykonanych, aktualnych ilu 

nie n/Horyniem pow. Stolińskiego agencja cy 
pocztowa. \ — Gdzie to się mieści? 

^ (a) Zwrot ophht 74 naukę. Dyrekcja — W ostatnim zeszyci 
Poczt wydał ządzenie, by ci funkcjona taj „Świat*, przyjacielu! 

  

łarmujące wia- 
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e „Świata”. Czy 

  

SPORT 

Dzisiejsza wielka Impreza ledkóatletyczna 
CZOŁOWE ZAWODNICZKI POL 

SKI NA STADJONIE OŚRODKA 
Dziś Wilno będzie miało możność 

obserwowania na stadjonie W. F. na 
Pióromoncie zmagań czołowych lekko- 
atletek polskich w walce o tytuł mi- 
stizyni Polski w pięcioboju lekkoatle- 
tycznym. 

Do walki tej wszystkie czołowe 
kluby polskie wysłały swoje gwiazdy 
i niewątpliwie we wszystkich miastach 
z niecierpliwością oczekiwać będą ko- 
munikatów donoszących © wynikach. 
Komu przypadnie w udziale zaszczyt, 
trudno przewidzieć. Konkurencja jest 
silna, a prócz tego czyż można prze 
widzieć wszystkie niespodzianki, w 
które obfitują zawsze niemal zawody 
lekkoatletyczne. ы 

Nie ulega wątpliwości, że w rzucie 
dyskiem, rekordzistka Świata Halina 
Konopacka nie pozwoli sobie wydrzeć 
palmę pierwszeństwa. 

Wilno nra niewielkie szanse. Lewi- 
nówna, mistrzyni Polski w pchnięciu 
kulą nie będzie miała pola do popisu, 
gdyż, jak wiadomo kula nie w chodzi 
do programu pięcioboju. 

Przybyłe w piątek zawodniczki 
AZS'u warszawskiego p. p. Konopacka 
i Wojnarowska zwiedzały wczoraj mia- 
sta, a w godzinach popołudniowych 
przybyły na stadjon. 

Pociągiem wieczornym przybyły 
zawodniczki z innych miast. 

„ Dziś, o trzeciej całe Wilno przybę* 
dzie na stadjon. Т. 

Kto o rócz Konopackiej i Woj. 
narowskiej przybył do Wilna na 

pięciobój lekkoatletyczny. 
Na niedzielny pięciobój lekkoatletyczna 

pań przybyły już do Wilna, prócz ZE 
nionych w sobotniej prasie wileńskiej p. 
Konopackiej i Wojnarowskiej z AZS, jesz- 
cze panie Gorazdowska (AZS), „Kazia* z 
(Warszaw!anki), Kobielska (Polonia). Ponad- 
to w sobotę pociągiem dziennym przybyły 
z, Warszawy, do Wilna dwie wybitne zawod- 
diczki z kobiecego towarzystwa gimnastycz- 
nego Sokół „Gražyna“ ' Marta Lubėcka 
! Irena Schabińska II. W niedzielę rano 
prz: być mają jeszcze dwie zawodniczki z 
„Grażyny* Hulanicka i Sadkowska. 

- ROFRPRORCZAWEZDZAKOCO RE BYTE SAS 

TEATR I MUZYKA 
„ — Teatr Miejski „Lutnia*. jutrzejszy re- 

cital skrzypcowy A. amir W nie. 
dzielę nadchodzącą wystąpi z koncertem wła 
snym wybitny skrzypek profesor Aleksander 
Kontorowicz, który czarować będzie słucha- 
czy wykonaniem najcenniejszych utworów. 
Program nadwyraz barwny i urozmaicony 
składać się będzie z kompozy yi Tartini (son 

„, Mendelsohn (koncert skr ypcowy), Pa- 
zanini (la clochette), Wieniawski (souvenir 

de Moscau), Kontorowicz (cur Izrael i taniec 
hasydski), Clarense White (pieśń. murzyń* 

, Erdenko (kol-Nidrei) i w in. Będzie to 
ostatni koncert 'w Wilnie A. Kontorowicza 
ponieważ świetny ten artysta wyjeżdża na 
dłuższy pobyt zagranicę. Bilety w cenie od 
50 gr. do 3 zł. 50 gr. są do nabycia w kasie 
Teatru Lutnia 11 — 1i3—9 w. 

— Teatry Miejskie. Teatry Miejskie pod 
dyrekcją Al. Zelwerowicza (na Pohulance i 
w Lutni) zajęte są gorączkową pracą, zwią 
zaną z rozpoczęciem kampanii. ' T 

  

      

  

    

    

   

  

Koszty zużycia wody wodociągowej nie ograni- 

czają się ty lk o do opłat na korzyść miejsco- 

wych Zakładów Wodociągowych. 

Gdy woda jest 

Spotykamy u nas w kraju prawie wszędzie, zwiększa 

ona na m zawsze 

przyczynia się do 

uszkadza i zanieczyszcza nam naczynia kuchenne oraz 

wszelkiego rodzaju przewody 

się kamienia wapiennego. 

e; 

4, 
"R 

WARSZAWA 3 

Krak. Przedm. 4 

tel. 25—34 

WILNO 

Zamkowa 2 

tel. 3-35. 

    

twardą, 

znaczne wydatki na mydło; 

szybszego zniszczenia bielizny, 

ia srebrnym ekranie 
PODWÓJNE ŻYCIE* —w „HOLLYWOOD* 

Już od dość dawna ciszą i pustką trąci- 
ło z lokalu przy Mickiewicza 22, co kiedyś 
kino „Polonja* w swych ścianach mieści, 

Pelna reklam sień obok Bristolu nie 
zwracała już, jak dawniej, niczyjej uwagi. 

Ogłoszeń „Polonji* w gazetach nikt nie 
widział. 

  

I tak się stało, że ludziska stopniowo * 
zapomnieli o popularnym kiedyś wileńskim 
kinematografie. 

Aż nagle gruchnęła wieść, że się w daw- 
nym „Polonji* lokalu coś szykuje. 3 

Nikt nie wiedział dokładnie co — wia- 
domem jednak było wszystkim, że coś tam 
będzie. 

I dopiero dni kilka temu, zaczął się ruch, 
zaczęło się krzątanie. Zaraz na gmachu ktoś 
umocował wielki napis, z góry do dołu — 
„Hollywood“. 

Tak — to na miejsce „Polonji“ powsta- 
ło nowe kino o tej wiele mówiącej kinoma- 
nom nazwie. ‚ 

Szediem nie na otwarcie nowego kino- 
teatru, bom akurat nie miał czasu, ale na 
któreś z dalszych przedstawień. 

Na wstępie wabił i mnie i innych wielki 
megafon Philipsa, zapowiadający, wyświe- 
tlany obraz. 

W hallu z ważną miną stał akuratnie 
w liberję ubrany portjer. 

Zamiast charakterystycznej postaci oty- 
łego jegomościa i chudej jejmości przywitał 
mnie u wejścia... p. kontroler miejski. 

Ponieważ rozporządzałem zaproszeniem 
na otwarcie, a nie normalnym biletem pra: 
sowym więc musiałem sporo języka — па- 
strzępić, nim mnie ten „dygnitarz* wpuścić 
raczył, ile że. jak wyżej wzmiankowałem, 
rozporządzałem zaproszeniem na otwarcie, 
które już o dzień przedtem nastąpiło. 

Poczekalnie „Hollywood* (czytaj Holli- 
ud) urządzono gustownie i kulturalnie. Ca- 
ła służba w liberjach. , 

Sała główna wyszła po remoncie pra- 
wie bez zmian, które dopiero nastąpić mają 
z czasem. 

Sezon swój rozpoczęło „Hollywo od“ od 

  

   

     

W pierwszą rocznieę śmierci 

Józeta Monkieoiczi 
RADCY WOJEWÓDZKIEGO 

odbędzie się nabożeństwo żałobne dnia 18 b. m. w kościele Serca jezu- 
sowego, o godzinie 8 i pół rano. 

O czem zawiadamia Ż o n a. 

wystawienia jednego z obrazów Z t. zw. 
złotej serji Paramountu. Nazywa się ten 
film „Podwójne życie”. 

Rolę główną kreuje Pola Negri. 
Zbyt świeżo stoją nam w pamięci takie 

obrazy jak „żywy trup“ w Heljosie , ostat- 
nio wyšwietlany i „Niepotrzebny cziowiek“ 
z „Wandy“, aby uniknąč porownan, które, 
aż się cisną. 

Różnica taka zachodzi między progra- 
mem nowego przybytku dziesiątej Muzy, a 
tamtemi, że tam w roli bohaterów skazują- 
cych się na śmierć cywilną są mężczyźni — 
tu kobieta. 

Jeśli nadmienię, że kobietą tą jest tak 
niezawodna aktorka jak nasza rodaczka, nie 
będzie już chyba nikt żądał komentarzy, 
które chyba tylko pochwały zawieraćby mu- 
siały. 

"Publiczności pełniuteńko — co także 
wymowne świadectwo o wartości  progra- 
mu, daje, a co ważniejsze, wszyscy zado- 
woleni z kina wychodzą. 

Nad program aktualności zagraniczne, 
także Paramountu, ciekawe i co do materja- 
łu przedstawianego i co do technicznego wy- 
konania. 

Jeśli dalsze programy „Hollywood* bę- 
dą równie dobre jak pierwszy — to dopraw- 
dy cieszyć się należy, iż Wilnu przybywa 
jeszcze jeden o wysokim poziomie artystycz- 
nym przybytek. 

Orkiestra liczna i dobrze zgrana, co tak- 
że na podkreślenie zasługuje. Omega. 

PSS SET ROZETA READ NR DISTRI 

W piątek dnia 20 bm. nastąpi otwarcie 
sezonu na Pohulance. Odegrane będą „Dzia- 
dy* A. Mickiewicza w opracowaniu St. Wy- 
spiańskiego z udziałem całego zespołu. In 
scenizacja R. Wasilewskiego, część dekora- 
cy'ną przygotował inż. W. Małkowski, reży- 
serje sprawują Wasilewski i Zelwerowicz. 
Czysty dochód przeznacza się na fundusz bu- 
dowv pomnika Mickiewicza w Wilnie. 

Wsobotę dnia 21 otwiera swoje podwoje 
Teatr Miejski w Lutni wystawiając pełną wer 
wy j wiecznej aktualności komedję Fredry 

„Wielki człowiek do małych interesów". Rola 

tytułowa i r rja spoczywają w rękach 
AI. Zelwerowicza. W przygotowaniu komedja 
obyczajowa Kisielewskiego „W sieci* i sen- 

sacyjna literacka nowość głośnego  Crom- 
milynck'a „„Maski“. 

— Recital fortepianowy A. Nochimsona. 
W środę nadchodzącą odbędzie się recital 
fortepianowy świetnej pianistki Anny Nochim 
son. Po ukończeniu studjów muzycznych w 
Paryżu pod kierownictwem  najwybitniej- 
szych profesorów utalentowana artystka pro- 

dukowała się wielokrotnie zagranicą, zdo- 
bvwając zasłużone powodzenie i uznanie ca- 
lej prasy. Program koncertu obejmuje kom- 
nozy: Francka, Debussy, Paderewskiego i 
Liszta. Bilety już są do nabycia w kasie Te- 
atru 11 — 113 — 9 w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Włamanie. Podczas nieobecności 
domowników, dokonano włamania do miesz- 
kania Zygmunta Zielińskiego (Zawalna 2). 
Nieujawnieni sprawcy widocznie obznajmie- 
ni z mieszkaniem wyłamali drzwi i w ten 
sposób dostali się do środka. Gdy Zieliński 
wrócił z miasta, znalazł mieszkanie splądro: 
wane i brak różnej garderoby wartości 2 
tysiące zł. Powiadomiona o tem policja šled- 

  

    

  

   

a twardą wo dę 

wodne, przez osadzanie             

  

cza, po zbadaniu terenu i sposobu włama- 
nia poczyniła kroki w celu ujęcia winnych. 

— (c) Włóczęga złodziejem. Na szko- 
dę Franciszka Sandzianisa (Poleska 18) 
skradziono onegdaj kiłkadziesiąt arkuszy 
blachy cynowej wartości około 200 zł. Zdo- 
łano ustalić, że sprawcą kradzieży jest 
Abram Galpern, bez stałego . miejsca za- 
mieszkania, którego narazie nie ujęto. 

— (c) Bójka na noże. Na zaułku Dziś- 
nieńskim przechodzący Józef Różewski (Sol- 
ny 13) został zaczepiony przez Józefa Niedź- 
wieckiego (Legjonowa 103), który jak się 
okazuje miał do Różewskiego nieuregułowa- 
ne pretensje natury osobistej. Niedžwiedz- 
ki widząc przeciwnika dobył noża i zadał 
mu ciężki cios nożem w plecy. Rannego na- 
tychmiast odwieziono do szpitala żydow- 
skiego. Sprawcę poranienia ujęto i osadzono 
w areszcie. 

OSŁABIENIE 
BLEDNICE. 

KLAWE 

  

cego najtwar 

otrzymujemy potrawy 

              
  

łectcoluc 
Nas esa TAS 

FILTR DLA DOMOWEGO UŽYTKU TYP K. I. 

ELECTROLUX 
CENTRALA 

WARSZAWA 

żę Wydział Filtrów 

ODDZIAŁY: 

ŁÓDŹ 
Piotrkowska 53 

tel. 44-66, 49-99 

KATOWICE 
Dyrekcyjna 10 

tel. 

LWÓW 
3 Maja 19 Ž 

tel. 13:12 

10-69 я 
BYDGOSZCZ 
Pl. Teatralny 3 

tel. 12:33 

lą zainstalowania Filtra Electrolux, 

Zakupcie natychmiast 

|| PATALPOS cię BATA 6. 

RADJO. 

Niedziela, dnia ]5 września 1929 r. 

10.15- 11,45: Transmisja dzwonów ka- 
tzdralnych i nabożeństwa z Katedry Wileń- 
skiej. Chór śpiewa pod ayr. prof. Wł. Ka- 
linowskiego. 11,45—11.55: Wieści z P.W.K. 
11.56—12,10: Sygnał czasu z „Warszawy, 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, . 
oraz komunikat meteorologiczny. 12,10 — 
13,10: Poranek muzyki popularnej. Orkiest- 
ra pod dyr. Leona Dimanta. 15,00— Trans- 
m. zawodów lekkoatletycznych z boiska 
Ośrodka Wychowanią Fizycznego w Wilnie 
z udziałem Haliny Konopackiej-Matuszew- 
skiej, poczem transm. koncertu popularne- 
gu z Warszawy. 18,35—19,00: Występ przed 
mikrofonem mistrzyni świata w Tai ies 
kiem Haliny Matuszewskiej - Konopackiej. 
19,00—19,25: „Na progu nowego sezonu 
teatralnego w Wilnie" odczyt wygł. dyr. 
Miejskiego Teatru Wielkiego w ilnie 
Aleksander Zelwerowicz. 19,25—19,50: Tr 
» Warsz. Odczyt prof. klenryka Mościckiego 
19,55-20,05: Sygnał czasu z Warszawy i 
program na dzień następny. 20;05—20 30: 
[ransm. z Krakowa „Studjowe pogadanki* 
20,30—22,00: Koncert wieczorny z War- 

szawy. 2200—22,45: Transmisją z Warsza- 
wy. Komunikaty: PAT., policyjny, sporto- 
wy i inne. 22,45—23,45; Muzyka taneczna 
z Warszawy. 

Poniedziałek, dn. 16 września 1929 r. 

. 11.56—12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12.05—12.50: Muzyka z płyt gramofon. f. B. 
Rudzki,Warszawa Marszałkowska ©7 i 146. 
12,50—13,00: Wieści z P. W.K. 13,00— 
1310: Transin. z Warszawy Komunikat 
meteorologiczny. 16.55 — 17.15: Program 
dcienny, repertuar teatrów i k'n i chwil- 
ka litewska. 17.15—17.25: Muzyką z płyt 
+ramofonowych f. B. Rudzki, Warszawa, 
Marszałkowska 87 i 146. 17,25 — 17,50: 
Aud:cja dla dzieci. Bajeczki dla najmłod- 
szych wygł. Zula Minkiewiczówna 17.50— 
18,00: Wieści z P. W. K. 18.00 — 19,00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert. 19.00 — 
19,25: „Ucisk i Upadek Uniwersytetu w Ia- 
tach 1792—1797* odczyt z cyklu „Jubile- 
usz U.S.B.* wygłosi ks. prof; Bronisław 
Żongołłowicz. 19,25—19,55: Audycja weso- 
ła. 19,55-—20.05: Sygnał czasu z Warszawy 
i Boża na dzień następny. 20.05 — 20.30: 

drodzenie baletu* odczyt z dz: „Muzy- 
ka* wygł. Stanisław Węsławski. 20,30—22,00: 
Koncert międzynarodowy z Budapesztu. 
22.00—22.45: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikąty: P.A.T., policyjny, sportowy iinne. 
22.45—23,45: Muzyka taneczna z restaura- 
cji hotelu „Brystol* w Wilnie. 

  

Ofiarności Sz. Czytelników polecamy 
bardzo biedną wdowę  obarczoną 
kilkorgiem małych dzieci. Łaskawe 
ofiary w naturze i gotówce przyjmu- 

je Administracja „Słowa*, dla 
a Karpowiczowej. 

  

  

Przytoczone niedomagania zostają usunięte z chwi- 

zmiękczają- 

dszą wodę do miękkości 

wody deszczowej. Przy u ż y c i u wody miękkie” 

smaczniejsze i pożywniejsze. 

| Nie narażajcie dłużej zdrowia własnego i nie 
LENE 

traćcie zbytecznie pieniędzy, używając wodę twardą. 43 

Filtr Electro- 

lux. Żądajcie prospektów i bezpłatnej demonstracji. 

\ 

a> ęt 

POZNAŃ 
Fr. Ratajczaka 39 

tel. 28-93 

KRAKÓW 
Rynek Główny 33 

tel. 26 17
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IDziši Czarująca POLA NEGRI i znakomita OLGA  5AKLANOWA odtwarzają świetną 
rolę w przebojowym obrazie sezonu 1929—30 r. p. t. 

. 

Podwójne Zycie“ ' 
dramat w 10 aktach. NAD PROGRAM: Ostatnie wiadomości z szerokiego Świata oraz mod 
paryskie. Specjalna ilustracja muzyczna orkiestry koncertowej. Pocz. seansów o g 4, 6,8, 10,20. 

KINO-TEATR 

„HOLLYWODD" 
Mickiewicza 22. 

Ogłoszenie o przetargu 
Wileński Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości, że na mocy rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

litej Polskiej z dnia 30 grudnia 1924 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 118 poz. 1076) w dniu 4 października 1929 roku o godz. 1l-ej 
odbędzie się w Wilnie, w Urzędzie Wojewódzkim (plac M. Magdaleny 2 pokój Nr 9) przetarg ustny poprzedzony konkur- 
sem ofert pisemnych na sprzedaź niżej wyszczególnionych osad i terenów młyńskich A 

  

  
Oddnia 13 do dnia 17 wrzešnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

е 

  

  

  

    

  

' = L 
me © 2 Н = Е Ę > Biejsk!: Kinematograt 

& = > Najbliższa stacją kolejo- % = E Kuliuralno Oświatowy š 

s Nazwa osady młyńskiej ZE EB 5 5 
ž žė Ž Powiat Gmina wa i odległość w kilo- 5. ® @ Е SALA MIEJSKA 1 
& i młyna A3$ 8882 © Ы L Ostrobi kaś. Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: BEBE DANIELS i IAMES HALL. Nad program: 
R =żs metrach 35003 Эт . SA „SZAŁ FILMOWY* komedja w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od 

> 585 т Z PA & g. ó-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

5 Ez SZR AC ci 
z ż z8 ё ® 32 >» Dziś! Największy przebój sezonu!! Wszechświatowa sensacja! 

= t э + 

KINO-TEATR o A 958 44** Gismans 36 aa X | ŁÓDŹ PODWODNA „,$ 4400 
1 Mtyn Daukszyski 7408 Oszmiański Polańska Oszmiana 25 kim. = " a „HELIOS“ Potężny dramat miłości i przyjaźni. Wstrząsające przeżycia na Oceanie w tonącej łodzi podwodnej. Nadzwy- 
2 „  Skorbuciany 5538 Wil.-Trocki Rudomińska Landwarów 12 klm. 8,7439 4 7.700 770 9 czajna wystawa: Film ten z rekordowym powoozeniem był wyświetlany w ciagu 6-ciu miesięcy w stolicach | 

: Ктепа (auto) 20 kim. 1,3623 2 10.030 1000 Europy i Ameryki. W rolach głównych: Wschodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT 
3 „ Tartak 7165 Wil.=Trocki м Шо&пі[апзкё Wilno 40 kim. | У Ё : i RALPH GRAVES. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015. 

agistrat m. Glę- JB 5 PE 
4  -_„ . Kopanica + 5615 Dziśnieński bokie Głębokie 1ipól klm. 7,5566 2 9.400 940 Sat 
5 Teren młyński w Smorgoniach — Oszmiafski Smorgońską Smorgonie 3 kim. 1,59 — 2.100 210 !TYLKO KRÓTKI CZAS! 

Reflektanci winni złożyć do dnia 3. X, 1929 roku godziny 12-ej w Urzędzie Wojewódzkim w zalakowanych ® 
Kopertach z własnoręcznym podpisem oferty opiacone stemplem. W ofercie naležy wymienič: 1) imię i nazwisko, rodzaj e SZ U 0 “Ce 200 0 Ch 
zajęcia oraz dokładny adres oferenta, w razie oierty zbiorowej akta stwierdzające solidarną odpowiedzialność oferentów. 

*2) ofiarowaną przez oferenta cenę kupna wymienioną słowami. 3) stwierdzenie pisemne, że oferentowi znane są warunki © 
przetargu i że zrzeka się kwestjonowania niewaźności aktu licytacyjnego z powodu błędu, omyłki, lub jakiegokolwiek in- NA PLACU ŁUKISKIM. : 
nego powodu. 4) kwit Kasy Skarbowej na złożenie wadjum w wysokości podanej w ogłoszeniu. 5) w miarę możności in- 
formacje i dowody o posiadanych środkach. я 2 

Bliższych szczegółów co do sprzedawanych osad młyńskich oraz warunków przetargu i sprzedaży, a także ze- w 
zwolenia na obejrzenie sprzedawanych młynów udziela Wydział Rolnictwa i Weterynarji przy Urzędzie Wojewódzkim w Wil- : 

DZIŚ w niedzielę 15 b. m. 
IELKIE PRZEDSTAWIENIA 

nie (płac Magdaleny 2, pokój Nr 9). Światowy program! 

Wilno, dnia 2 lipca 1929 roku. 

2 o godz. 4-tej po poł. i 8 min. 30 wiecz. 

12 tresowanych Iwów. Rasowe konie i t. p- 

[LEKARZE | (f owi Į 
    

  

| 

|Sklad Mebli| 
O GE'0OSZENIE Urząd Wojewódzki w Wilnie. 

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 
  

  

| й ERRSBAKNAK stanowisko Kierownika Wydziału Opieki 

| Społecznej z uposażeniem według 7-go Sto- 

. . pnia CO wraz z 10 proc. dodatkiem DOKTOR p Zjednoczeni Stolarze 

komunalnym. = 

R L E L ul. Niemiecka19 Od kandydatów wymaga się: й L, BINSEERĖ Gabinet w WiLNIE, Trocka 6 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego. choroby + eneryczne Kosmet czn м , oc s 

p tel 800 2)Wyžsze wyksztalcenie, względnie u- syfilis_ i skórne. lu. 3 y y Wielki wybór różnych MEBLI 

й ° kończenie gimnazjum, WILEŃSKA 3, te- Wilno, z własnych warsztatów. 
  

Nadeszły modne materjały nasezonjesiennyi zimowy 
Materjały męskie, okrycia futrzane, palta jesienne, materjały 'kostjumowe 
wyrobów krajowych i zagranicznych w wielkim wyborze, jak również 

najnowsze materjały damskie 

Firanki + * Porijery * + Dywany | 
  

A Drzewka | KIZGWY OWOCOWA 
jabłonie, grusze, śliwy. czereśnie, wiśnie, agrest, 

porzeczki, maliny oraz ozdobne, 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezor jesienny Szkółki 

przy Kolonii Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2. 

Mazelewskie 

;Ceny przystępne. 

  

i INNE WYROBY SKORZANE 
NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAM 
  

          

  

4 PANÓW—PAŃ 
potrzebni jeszcze do naszej organizącji w Wielkopolskiej 
Sp. Akc. do akwizycji. Uzdolnieni osięgają wysoki zaro- 
bek. Nie poboczna praca. Posada stała z możnością awan- 
su. Po okazaniu swych zdolności udział w zyskach. Tylko 
poważnie traktujący winni się zgłosić z dowod, osob. w 
dnisch 16 i 17 bm. od 11—13 i 16—17. Mickiewicza 28/3. -0 

Do SEK 

"Kursy Kierowców Samochodowych: 
Sfewarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 18-go września r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XXXVII AMATORSKIE] dla Pań i Panów z nauką: 5-cio 

t tygodniową i w grupie XXXIX ZAWODOWEJ dla kierowców 
Ё : zawodowych z naūką 2 1 pė! miesięczną. 
į Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 

# 

4 

VUVVYVYVYVYVYVYVYVY 

ARTRETYCY-REUMATYCI | 
© nie bierzcie za wodę 

Ver CELESTIN 

  

         
S 

z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 
wód fabrykowanych sztucznie 

OPPA ROT OJE nawę WICHY codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 

i ciągówek rolniczych. 

     
    

  

    pa zr 

(9 Żądaicie mar! ( 

“VvICHY - X NAT" 

samochodów S6LE— fm 

   
  

R NOBOANNNKGORNOBNAGANESKEM UWNADDUSONOM AMM M 
M Firma egz. od 1874 r. Н 

RUS S m. Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji в 
- r - 

Dnia [5 września r, b. š K Dąbrowska ® 
statki będą kursować między 5 5 Ka 
Wilnem—Kalwarją i Werkami. E „Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, и 

Odjazd z Wilna: 8, 9, 10.15, 11.30, 12.30, 2, 3, 4.30, 5.30 wiecz. и Wielki wybėr najlepszych zagranicznych i kra- g 
. 1‘”“/егек: 9.15, 10.30, 11.30, 1, 2, 3.30, 4.30, 5.30, 7 w. g Jakości instrumentów tylko gwarantowanej В 

razie niepogody statki kursować nie będą. Jako: 
W dni powszednie wolne są pod wycieczki. 8 SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. = 

WOSEZKEKDOREGERCM EZRKIAAŃCI SRG CFEARETEY ARTES YA Ted ISA DO VU Sai BS STN KERS Г 

  

Lnata Wróżka Chlramantka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 

ARMOWODE RNA" į 

4 ZĄDAJCIE E| 
Stare plusze i aksamity 

odświeża się wytłaczając najnowsze 
desenie. Wilno, ul. j. Jasińskiego Nr 1 
m. 2, tamże plisowanie, karbowanie 

  

  

a we wszystkich aptekach i E i dekatyzowanie materjałów, —1 Przepowiada przyszėOšč, sprawy są 
są składach aptecznych zńanego Es nw dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 

środka od odcisków E 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
a Prow А PAKA a i Р © k © | snow przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
a ю ° н ' elegancki, wygodny, niekrępujący do m. 6, w bramie na prawo schody. 

ZO DORSZ R TA CZ CZ OOOO OMA... fi wynajęcia. Mickiewicza 41 m.1. -0 В 

  

3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych 

stanowiskach w Dziale Opieki Społecznej. 

4) Nieprzekroczalny wiek 50 la życia 

Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 

czonemi odpisami świadectw o Cn 

studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze- 

syłać do Magistratu — Sekcja Ogólna, Wil- 
no, ul. Dominikańska Nr. 2 do dn. 30 wrze- 

śnia 1929 r. 
Magistrat m. Wiłna. 

BOMMEŻZBNECEA 2 

OGŁOSZENIE. 

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 

stanowisko kierownika Apteki Miejskiej z 

uposażeniem według 6-go stopnia służbo- 

wego wraz z 10 proc. dodatkiem komunal- 

nym. 
" Od kandydatów wymaga się: Х 

1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego 
2) wyższe wykształcenie. | ! 
3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych 

stanowiskach w Aptekach rządowych lub 

„prywatnych. R TRO 
4) Nieprzekraczalny wiek 50 1 życia. 

Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 

czonemi odpisami świadectw o ukończeniu 

studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze- 

syłać do Magistratu m. Wilna, Sekcja Zdro 

wia, Wilno, ul. Dominikańska 2, do dnia 30 

września 1929 r. i j 
Magistrat Miasta Wilna. 

į Poszukujemy mieszkania i 
parterowego, kilkupokojowego, na 

į Arsenalskiej Oferty do administacji i 
Mica pod S. S. 

zaklad przemysłowy w okolicy ul. 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 

Ra I R WERE wa zewn (RÓJ 

Lecznica Lilewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: 

W szpitalu oddziąły: wewnętrzny, oczny, 

nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena 
i Elektro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 

rycznością, fotografowanie, prześwietlanie 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

CORAZON ARASA я, 

SŁOMĘ PRASOWANĄ | 
dobrą i zdrową, ostatnich żniw, pole- 

ca do natychmiastowej dostawy 

„EKSPORT SŁOMY* Sp. z ogr. odp. 

Poznań, ul. Zwierzyniecka 7. 

Adres telegraficzny „SŁOMSKO%.    

  

lefon 567. Przyjmuje Mickiewicza 31 m. 4. 
od I0do 1 iod 4 do 7 Usuwanie wad cery || Przyjmuje zamówienia na całko- 
    

Noktór Medycyny 
A. GYMBLER 

„koroby skórne, we- 
veryczne | moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja.  Sollnx. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskieį 9—2 15—5 

w-LP. 43 

LUKTOR 

5. ABLBOWIEZŻ 
GLOQF успегустае, 
syfilis, aarrądow 
soczowych, od 9 
-1. od 5—8 wiecz. 
Elektroterapja 
(diatermįja). 

Kobieta-Lekarx 

M. zeldowiczowa 
KCBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ” 
|aż MOCZOW. 

©ń 12-=2 | Od 4—6, 
«& Mickiewicza 24, 

tel. 777, 

  

Doktór-Medycyny 

twarzy. Odmładzanie 
ceryi usuwanie 
zmarszczek, wągrów i 
plam na twarzy. Sto- 
sowanie wszelkich 
zabiegów Kkosmetycz= 
nych. Usuwanie lu- 
pieżu głowy. Elektry= a 
zącją i ręczny masaż "= 
kosmetyczny. PARODIA? OKE ARE PROCOCOREOAOGECI 

__W_ ZP: NIŻ Hurt detal 
+ 

i Kosmetyki | os FUTLARY 
(a bi l et Leczniczej | najnowszych 

  

Cedil”" J. Hryniewi- 
э »„czowa już 
powróciła. Przyj. od | 
g 10—7. Wielka 18 
m. 9. —- 00 

  

(47 
14-34   

  

      

i POSADY Ę 
Poszukuję posady 

do dzieci. Mogę przy- 
gotować do 1-ej kl. 
gimn. Mam praktykę 
1 @, świadectwa. Adres: 
ul. Wielka Nr 27 14. 

  

    

A. Szur | ill 
WILNO, Św. Mikołaja 1 róg Niemiec- 

kiej 11 (wejście przez zauł.). 
Telefon Nr. 11-11. 

wite urządzenia biur, urzędów 
ł różnych instytucyj banko- 

wych. 

"Ceny umiarkowane. 

Prosimy obejrzeć meble naszej 
spółdzielni. Zz E 
  

     

  

fasonó' 

Lampki 
najlepszych 

fabryk 

Baferje 
codziennie świe- 
że po cenąch 

najtańszych w 
firmie 

S į KUKIEWIEZ _ Administrację gy | 
choroby weneryczne, DOMU obejmę. Ofer- WYGRALA wrr 19 
skórne i płciowe, ul. ty do adm. „Šlowa“ 

    

  

   
     

     

  

Mickiewicza 9, wejście Os i Kurię plac  Kursa kroju, szycia 
z ule R AE ca S io DS Wea kw. robót ręcznych i mo- 
POWY od g. 1-2 orzelany nie w śródmieściu, delowanie 
Lodz p. odległy od katedry 
  

potrzebny do Dóbrgo I i pół. kilometr. i. Stefanowiczówny 
Dr. POPILSKI Żemłosław „Fundacji względnie plac czyn- „ul. Wielka 56, m. 3 

choroby skórne i we- Żemłosławskiej U.S.5. szowy na Antokolu, Zapisy codziennie, na 
aeryczne. Przyjmuje Tylko kandydaci Z wpobliżu Kościoła, kursa dzienne i wie- 
od godz. 10 do 1i odtereotycznym i prak- Oferty z ceną do- CZOrowe. -1 
20 RE: ZO Sasa? OP: stępną do adm. „Sło- — 
ka 2, r awalnej niem i bardzo dobre- wą* dla „Irski*. — — 

: W.Z.P. mi referencjami ba „LOMBARD 
wzięci pod uwagę. MEK poaM Biskupia 12, tel. 14-10, 

DOKTOR Odpisy świadectw i Wilnem 9 ob: ple Si rot > 
i ierow: szarz: Zesz. . 

A.Biumowicz aaa Wital HE Eni pazaia, staw różnych towa” 

Choroby weneryczne, jową 5. Z. Ruszczyc.| las dobry, zabudo- rów: brylantów, złota 
skórne, i syfilis. Przy- +v86—04 wa ia kompletne, Srebr . futer, mebli, 

jęcie: Od 9-1 13—7. sprzedamy natych- dywanów, pianin, sa- 

  

    

  

  

Wilno, Rutynowana miast niedrogo mochodów, maszyn 

ul. Wielka 21. hudoczydielka wycho- di CRA it p. =E 
Telet. 921) -" wawczyni poszykuje у r 0.05. 0 

(Te ‚ a sh > Pa SZz0+. waga! 
kszty — Pijarskie, 

m kóz Poważóchia. s DO SŁOWA, 
=) AKOSZERKI ido innych pisne 

Gana A OSZUKU.O nekrologi i różnć 
: у ogłoszenia po ce- 

ycia, awy  bie- 

kinszęrkaśmiałowsła izy p.w su opałowy, kowalski ! н !:'.!‘;"13:1:5':]… 
o Z DA Kalweryiska 1? arzoyny: drzewo rą-| Biuro Reklamowe 

szczki, piegi, ЧА, banė „Dosiawa od|$, Grabowskiėjo 100 krgr. 

B.-H. „Wilopal“ 
Garbarska 1, 

telefon. 82 
łupież, brodawki, ku- A WYAWAW 
rzajki, wypadanie wło- 

  

  
  

  

sów. Micxiewicza «6° КОРИО | SPRZEDKŹ Styczniowa 3. A 

/AKUSZERKA ATATAAA “V b Rolnik 
A. JUTAN a Go om Asia ul: Niemiecka 4 m. warunkach,dowiedžiec =. „Kapitalem  poszu- "sl dl. Wilenin i $-k 

  

  

    

    

"0 RRUNUNUNUNUM NNUNKNANASNO telefon 222. si ° kuje dzierżawy. Zgło* > ę w. Biurze ogto 2 
TEKA II INS Spółka z ogr. odp.| szeń S. „_ Nie- Szienia: Z, C. Wielka 

a" о @ 19 Wino, ul Tatarska | gafy tw Nie. Brzostowica. 0 

6 6 2 K. M Światowej sławy amerykań- z LOKALĖ d Aa Rana ża . : . х 
: 2 A S BB i Okazja! ) 

' skie ciągówki gąsienicowe Pofezibny. Aokó! AP pio ae ans ZAKŁAD KRAWIECK 

35 230 x w „CLETRAC” dla przemysłu irol- dla. samotnego męż: | żalony.* Odpiety, zakład tetograiczny w Aleksandra „4 
Н . ы o ji ВЕ 2 » 

о mocy na haku pociągowym nictwa wyrobu The Cleveland Trac- adm. * „Słowa | dla om DORA Kan, WISZNIEWSKIŁGO 
25 ° ! „samotnego”. | sy, stoty, szafy | Wschodnich.  Wiado-!stniejący od wielu 
= tor Co., Cleveland, Ohio U. S. A., mo- baras A as Ar „apt, ai MAE jus Ža Žanos 
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