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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANDWICZE — ul. 
BIENIĄKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

jęgarnia T-wa „Ruch“. 
HORQDZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

GRÓDNO — Ksi 

KLECK — sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mai : 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w 

ckiego — A. Łaszuk. 

„Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia 
NOWOGRODEK — Kiosk St. kilchalskiego, 

Jaźwbłskica,. 

N. ŚWIĘCIANY — księgarnia T-wa „Rach'”. 

PIŃSK — Księ; 
OSZMŁANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Krięgarnia Polskiej Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach”, . 
ST. ŚWIĘCIANY -—- uł. Ryntez 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske, 
WOŁKOWYSK — 
WARSZAWA — T-wo Ksigg. Kol. „Ruch“, 

Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
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Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cją nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ROZWIĄZANIE i MOŻLIWOŚCI. 
Orędzie Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej zaczyna się od słów: 
„Po dojrzałym namyśle stwierdzi- 

łem, że najważniejszą rzeczą do pracy 

wszystkich obywateli Polski jest na- 
prawa zasadniczych praw rządzących 

Rzecząpospolitą, gdyż stanowią one 

podstawę dla wszystkich praw ist- 
niejących w państwie. 

Naprawa jest konieczną, gdyż nie- 
stety, dotąd uniknąć nie można cha- 
osu prawnego istniejącego w Rzeczy- 
pospolitej. 

Gdy przekonałem się, że naprawy 
tej pomimo moich usiłowań dokonać 
nie potrafię za pomocą istniejącego 

obecnie Sejmu Rzeczypospolitej, zde- 
cydowałem rozwiązanie _ istniejącego 

Sejmu i Senatu. 

Cztery dni wcześniej w wywiadzie 

mówił Marszałek, Piłsudski: 
To też ja osobiście nieraz wątpię o ja- 

kiejkolwiek wartości tak zw. demokratycz- 
rych pojęć, a jeszcze mniej o wartości tak 
zw. parlamentaryzmu, gdyż on prowadzi do 

musu oszukaństw, i do musu życia 

w świecie  oszukańczym. 

Jednakże dalsze brzmienie orędzia 

Prezydenta Rzeczypospolitej odwołuje 

się do ponownych wyborów, czyli 

sprowadza nas do tego musu Oszu- 

kaństw, które słusznie uwydatnił Mar- 

szałek Piłsudski. 

Trudno. Woleliśmy inne załatwienie 
problemu konstytucyjnego, bardziej 

„czyste* — że się tak wyrązimy, niż 

„mus oszukaństw* szkaradnej roboty 
wyborczej. Ale polityka nie jest kli- 
entem, który do sklepu przychodzi, po 
między towarami przebiera, do swego 
gustu najlepszy kupuje. Polityk po- 

winien być realistą, który liczy się tyl- 

ko z możliwościami. 

Prezydent mówi o „chaosie praw- 
 nym*. Doświadczenie wykazało, że z 

konstytucją 17 marca wszystko jest 

„możliwe. Jak w pierwszym roku po jej 

uchwaleniu konstytucja ta nie wytrzy- 

"mała ogniowej próby krytyki nauko- 
„wej, tak w drugim, trzecim, czwartym, 

piątym, aż do dziewiątego roku swe- 

_go istnienia konstytucja nie wytrzyma 
ła ogniowej próby zastosowania. 
Trzeba ją zmienić. Ostatni Sejm nie 

dawał żadnych nadziei. Sondowanie 

możliwości nie dawało nic, na oko wi- 

"działo się całą niemożliwość racjonal- 

nej zmiany. 

To co się wczoraj, w sobotę, 30 
sierpnia stało, stanowi dopiero etap 

pierwszy — Rozwiązanie Sejmu. 

Etap drugi: wybory. Tutaj namięt 

ności mogą tak rozgorzeć, że rozsa- 
"dzą normy prawne, jak wrzącą ciecz 

formy wyborczej, 

  

rozsadza naczynie, w którem się go- 
tuje. Rzeczą silnego rządu jest przeć 

widzieć tę możliwość i zastosować 
środki, któreby przeszkodziły pogrą- 
żeniu państwa w anarchji. Należy się 
liczyć z możliwością wywrócenia plat- 

ofiarowanej przez 
Prezydenta przez nieobliczalną dema- 
gogję wieców, aspiracje pyskaczy par- 
tyjnych, histerję naganiaczy wybor- 
czych. 

Etap Czwarty. Przypuśćmy, że uda 
się szczęśliwie dębrnąć do chwili zło- 
żenia głosów do urn. Wtedy możemy 
jeszcze stanąć wobec Sejmu o podob- 
nym składzie do tego co wczoraj zo- 
stał rozwiązany i o podobnych nastro- 
Jach wśród tego składu, Sejm ten zno- 
wuż konstytucji 17 marca zmienić nie 
zechce, A trzebaż Pamiętać, że ten 
Sejm przyszły nie będzie miał tych 
specjalnych, daleko idących ułatwień 
dla dokonania rewizji konstytucji, któ 
re Sejmowi wczoraj  rozwiązanemu 
przyznała ustawa 17 marca. Cóż wte- 
dy pozostaje: Konstytucja brzmi w art. 
26 zgodnie z nowelą z 2 sierpnia: 

Prez dent Rzeczypospolitej może 
IOZWIĄŻAĆ Sejm i Senat przed upły- 
wem CZASU ną który zostały wybrane 
na wniosek Rądy Ministtów umotywo 
R” a jednak tylko 
r en 

powodu. SONA 
Więc Prezydent po raz drugi nie bę. 
dzie mógł napisąć; : 

„Gdy przekonalem się, že naprawy 

tej pomimo moich usiłowań dokonać 
nie potrafię za pomocą istniejącego 
obecnie Sejmu Rzeczypospolitej, zde- 
cydowałem rozwiązanie istniejącego 
Sejmu i Senatu. 

A jednak słusznie powiedział Mar- 

szałek Piłsudski gdy ostatni raz głos 

zabierał: 

Za główną troskę muszę uważać w 
Polsce zmianę tych prawnych zasad 
podstawowych, które nazywany kon- 
stytucją. 

Raz jeszcze: Cóż wtedy pozostanie 
— Konstytucja zmieniona być musi. 
Skończy się na tem, co najlepiej było 
dokonać w r. 1928, to znaczy na ope- 
racji chirurgicznej. 

Wreszcie ewentualność ostatnia. 
Sejm zostanie wybrany patrjotyczny, 
natchniony troską obywatelska, rozu- 
miejący niebezpieczeństwo zagranicz- 
ne, chcący naprawy ustroju. Stronni- 

ctwo Chłopskie, Wyzwolenie, PPS 

nie zechcą się opierać, endecja nie bę- 

Czie brużdzić, mniejszości będą po- 

magać. Konstytucja dobra uchwalona 

zostanie przewidzianą w art. 125 więk 

szošcią to jest większością 2/3 Izby 

Poselskiej i 2/3 składu Senatu. 

Ta ostatnia ewentualność byłaby 

najbardziej pożądana. Wydaje się nam 

najmniej prawdopodobną. 

Mówi się, że Bóg kazał niewieś- 

cie by w mękach rodziła. Tak i po- 

wstaje państwo nasze, okaleczone 

złym ustrojem przy narodzinach. To 

со wydawało się, że jest łatwem do 

zrobienia, przewleka się w ciężki i ko- 

szmarny poród, któremu towarzyszą 

bolešč, cierpienie, gorączka.  Pesy- 

mizm jednak nie byłby w tej chwili 

odpowiedniem zajęciem dla patrjo- 

ty. Cat. 

  

Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
NOWE WYBORY 16-GO ŁISTOPADA 1930 r. 

WARSZAWA. (PAT). Po dojrzałym namyśle stwierdzam, że najwa- 
żniejszą rzeczą do pracy wszystkich obywateli Polski jest naprawa zasadni- 
czych praw, rządzących Rzeczypospolitą, gdyż stanowi ona podstawę dla 
wszystkich praw, istniejących w państwie. Naprawa jest konieczna, gdyż 
niestety dotąd uniknąć nie można chaosu prawnego, istniejącego w Rzeczy- 
pospolitej. Gdy przekonałem się, że naprawy tej, pomimo moich usiłowań 
dokonać nie potrafię zapomocą istniejącego obecnie Sejmu Rzeczypospolitej, 
zdecydowałem 'rozwiazać istniejący Sejm i Senat. 

Wobec tego, na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 konstytucji, rozwiązuję, * 
xa wiosek Rady Ministrów; Sefu'i"Senar'z dniem 307 si i 367 

znaczając termin wyborów do Sejmu na dzień 16 listopada 1930 roku, zaś 

termin wyborów do Senatu na dzień 23 listopada 1930 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI 

* Prezes Rady Ministrów (—) JÓZEF PIŁSUDSKI 

Warszawa, dnia 29 sierpnia 1930 r. 

* ж 

WARSZAWA. 30. 8. (tel. wł. „Słowa'%) Dekret Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej rozwiązujący Sejm i Senat ukazał się dziś wieczorem w Dzien- 
niku Ustaw podpisany przez Prezydenta Mościckiego, Marszałka Piłsudskie- 
g0 1 ministrów Cara i Składkowskiego. Do dekretu dołączony jest kalenda- 
zyk czynności wyborczych. Wybory odbędą się w 78 dni po rozwiązaniu 
Sejmu. Jest to. najkrótszy termin w którym mogą być załatwione czynności 
przedwyborcze, maksymalny termin jak wiadomo wynosi 90 dni. 

Powyższe orędzie daiiśnry we wczorajszym dodatku nadzwyczajnym, który ukazał 
się na mieście o godz 12 w południu, 

` 

  

Sesja Sejmu Śląskiego 
WARSZAWA. (PAT). Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

w sprawie wznowienia prac sesji Sejmu Śląskiego. ! 

Na podstawie art. 21 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, 
zawierającej statut organizacyjny wejewództwa śląskiego (DURP nr. 73 poz. 
497), oznaczam termin wznowienia prac sesji Sejmu Śląskiego, odroczonej 
miojem zarządzeniem z dnia 29 czerwca 1930 r., na dzień 9 września 1930 
roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI 
Prezes Rady Ministrów (—) —JÓZEF PIŁSUDSKI 

Warszawa, dnia 29 sierpnia 1930 r 

Curtius chwali politykę Stressemana 
BERLIN. (PAT) Na zgromadzeniu wyborczem we Fryburgu, zwołanem 

przez niemiecką partję ludową i partję państwowości Rzeszy, wygłosił mini- 
ster Spraw Zagranicznych Curtius mowę, w której m. in. oświadczył: Za po- 
iityką zagraniczną Stresemanna stałą olbrzymia większość narodu niemieckie 
go. Rząd Rzeszy linję tę kontynuuje. Polityka ta z początkiem lata, w. czasie 
obrad budżetowych, znalazła poparcie ze strony 2/3 Rady Państwa Rzeszy. 

W mojem expose budżetowem —— mówił minister — jak również w od- 
powiedzi na memoriał paneurcpeiski rządu franc. sprzecyzowała 
zasady tej polityki. Zgadzam się zupełnie z kanclerzem Rzeszy, który nai 

główne 

zgromadzeniu wyborczem w Koloni raz jeszcze rozwinął główne wytyczne 
tej polityki. Nie-widzę powodu, dlaczego miałbym jeszcze przed Zgromadze- 
niem Ligi Narodów wypowiadać się w kwestjach poszczególnych. 

..  Naogół stanowisko nasze może być takie: Powinniśmy wszędzie z na- 
miętnością, ale równocześnie z trzeźwą rozwagą akcentować nasze interesy 
narodowe, a przez to służyć szczerze pokojowi oraz porozumieniu między 
narodami. Najwyższem zadaniem, jakie przypaść może w udziale narodowi, 
polega na tem, ażeby w drodze do celu własnego popierał jednocześnie do- 
bro ogółu narodów. Ograniczam się do tych zwięzłych uwag, wyrażając ży- 5 
czenie, ażeby w sprawie polityki zagranicznej zachowana była wszędzie 
dyscyplina. 

; Okres wyborów jest dla ministra Spraw Zagranicznych okresem udręki. 
Wymagania, związane z wyborami, ażeby nie powiedzieć -— wybryki wybor- 
cze — ze strony partyj i przywódców partyjnych, wprowadzają zamęt w polityce zagranicznej, zaciemniając obraz Niemiec w oczach zagranicy. Mam 
madzieję, iż po usunięciu tej zmory uda się przywrócić równowagę. 
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ECHA STOLICY 
ODWOŁANIE WYJAZDU P. PREZY- 

DENTA. 

W związku z ogłoszonemi wybora 

mi zdpowiedziany wyjazd Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej do Lubelszczy- 

zńy zostaje odwołany. 

DELEGACJA NA KONGRES FIDAC'U 

Wedie ostatecznie ustalonej listy, na 
kongres FIDAC-u do Waszyngtonu wyjeż- 
dżają z Polski w dwóch grupach — z Ka- 
towic i Warszawy — następujące delegaci: 
Przewodniczący delegacji mjr. Ludyga - La 
skowski, wiceprezes FIDAC-u na Polskę, Jan 
Karkowszka, Antoni Pająk, Antoni Smoczyń 
ski, dr. Adam Kocur, Wincenty Wyrzykow- 
ski, redaktor Kazimierz Smogorzewski, red 
Adam Augustynowicz, mecenas Jerzy Wron 
cki, dyr. Jan Karwowicz, pł Pełczyńska, pani 
Mazaraki, pani Zalewska i Jóżei Szkiec. De 
legaci wyjeżdżają we wtorek do Paryża na 
posiedzenie FIDAC-u, poczem w dn. 6 wrze 
śnia wyjadą z Havru do Ameryki. | 

Do Paryża i Havru towarzyć będzie dele 
gacji prezes Federacji gen. dr. Roman Górec 
ki, Delegacja polska zabawi w Stanach Zjed 
naczonych około 3 tygodni na kongresie, 

który bedzie się odbywał w kilku miastach 
uwierykańskich, m. in. w Waszyngtonie i 
Detroit. Delegacja FIDAC-u będzie przyję- 
ta przez p. prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych Hoovera w Białym Oomu. 

MIANOWANIE WOJEWODY LWO- 

WSKIEGO. 

WARSZAWA. (PAT). Na wniosek „mi 

nistra spraw wewnętrznych gen. Sławoj - 

Skiadkowskiego Rada Ministrów postanowi- 

ia przedstawić do podpisu Panu Prezydento- 

wi Rzeczypospolitej Polskiej nominację dr. 

Bronisiawa Nakoniecznikoii - Klukowskiego, 

dotychczasowego wojewody w Stanisławo- 

wię, na wojewodę we Lwowie. Prasa do- 

wiaduje sie, że urząd wojewódzki w Sta- 

nie sławowie obejmuje p. Zygmunt Jagodziń 

ski, były starosta w Łunińcu. 

POŻYCZKA DŁA STOLICY. 

WARSZAWA. (PAT) Konsorcjum 
apitalistów francuskich złożyło magi- 

Stratowrewarszawełiomi.Ofertę na bu- 
dowę i eksploatację centralnej han rar 
gowej na Woli. 

ZEBRANIA GIEŁDOWE W WARSZA 

WIE. 

WARSZAWA. (PAT). Rada warszaw- 

skiej giełdy pieniężnej postanowiła na wczo- 
rajszem posiedzeniu przedłużyć termin nie- 
odbywania zebrań giełdowych w soboity do 

końca miesiąca września. 

Т 1А KORDONÓW 
CELMINSZ O ŁOTEWSKIEJ POLI- 

TYCE ZAGRANICZNEJ. 

Ryski „Jaun. Zin.* zamieszcza wy 

wiad z łotewskim premjerem Celmin 

szem. 
Zapytany co do łotewsko litewskich 

rokowań handlowych, premjer Cel- 
miinsz wyjaśnił, iż wiele kwestiyj, w. 
tem kwestja o sporządzeniu listy towa 
rów są rozpatrywane, ale jeszcze żad 
nych uchwał nie powzieto lecz nie 
brak ciięci czynienia wzajemnych u- 
stępstw. 

Po powrocie delegacji z Kowna zo 
staną podjęte rokowania handlowe z 
Estonją w sprawie rozszerzenia estoń- 
sko - łotewskiej umowy handlowej. 

Polskę zawiadomiono, iż Łotwa 
weźmie udział w konferencji agrarnej. 

lako państwo rolnicze Łotwa przeży- 

wa ciężkie przesilenie i przeto każde 
usiłowania ulżenia tej sytuacji uważa 
za pożądane. Konierencja warszaw- 
ska ma jedynie charakter gospodarczy. 
Zostali na niej rozważone możliwości 
polepszenia gospodarczego eksportu. 
Orzeczenia te odegrają pewną rolę na 
jesieanem Zgromadzeniu Ligi Narodów 

Co do niemieckiego cła na masło 
rząd nie omieszka poczynić kroków 
celem ochrony interesów Łotwy. Łot- 
wa ma rozwinięte stosunki handlowe 

z Niemcami przyczem wwóz niemiecki 
silnie przekracza wywóz łotewski. O 
tem powinny Niemcy pamiętać. 

    

ROZWIĄZANIE SEJMU KŁAJPEDZ- - 
KIEGO. 

Paryż (PAT)  Havasa donosi z 
Kłajpedy, że w następstwie votum nie 
uiności uchwalonego przez sejm kłaj- 
pedzki dla nowego dyrektorjatu, gu- 
bernator rozwiązał sejm. Wkrótce na- 
stąpi ogłoszenie terminu wyborów. 

ARESZTY NA POGRANICZU LITEW- 
SKIM. 

KOWNO. (PAT). Na pograniczu polsko- 
litewskiem został aresztowany niejaki Ejdu 
kiewicz za rzekome uprawnianie szpiegost- 
wa na rzecz Polski. 5 osób, podejrzanych o 
współudział, zostało wysiedlonych z pasa 

pogranicznego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy. na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
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oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Lakośczonie Konioroncji Norarnej 
W WARSZAWIE 

(PAT) W dniu 30 sierpnia o godz. 
5-ej po południu w sali konferencyjnej 
Ministerstwa Rolnictwa rozpoczęło się 
końcowe plenarne posiedzenie konfe- 
rencji rolniczej. 

Posiedzenie otworzył p. minister 
rolnictwa Janta - Połczyński poczem 
sekretarz generalny konferencji dr. A- 
dam Rose odczytał rezolucje, uchwalo 
ne jednomyślnie przez komisje. Zebra 
nie plenarne jednomyślnie  rezolucje 
przyjęło. 

Po przyjęciu rezolucyj zabrał głos 
p. minister Janta - Połczyński, wygła- 
szając przemówienie, które podajemy 
poniżej w streszczeniu. 
*.Konferencja dobiega końca. Miło 

mi skonsta tować, że pomimo pozor- 
nych rozbieżności doszliśmy do po- 
zytywnych i jednomyślnych uchwał. 
Możemy być pewni że uchwały państw 
6 100-miljonowej niemal ludności u- 
słyszane będą tam, gdzie należy. Uch- 
wały te zdradzają nietylko daleko się- 
gajacą zbieżność poglądów 1 intere 
sów, lecz stanowią równocześnie zwar 
ty przemyślany program działaria. 
Posiadanie programu stanowi zawsze 
połowę wygranej. Miekkość i chwiej- 
ność w wykonaniu jest przeważnie wy 
nikiem niejasnej koncepcji. Wśród u- 
chwał naszych jest jedna, która zmie- 
rza do reorganizacji eksportu rolnego 
Dzisiejsze nasze decyzje w tej sprawie 
z natury rzeczy stanowić mogą dopie- 
ro pierwszy krok na trudnej drodze, 
zmierzającej do gruntownej reorganiza 
sji zbytu rolniczego. Uchwały nasze 
zawierają jednak program dalszej 
współpracy. Powołany do życia Commi- 
te d'etudes przeobrazi się — miejmy 
nadzieję — bardzo szybko w agentu- 
rę, która będzie zawałona pracą, 
gdyż organizacja nasza ma -się rozwi- 
jać w tempie może nie rekordowem, 
a!e w każdym razie dostosowanem do 
potrzeb chwili obecnej, jeżeli chcemy 
dotrzymać kroku nowoczesnemu roz- 
wojowi życia gospodarczego. Prace 
nasze będą miały trudne zadanie przed 
sobą. By z jednej strony uniknąć nie- 
przemyślanych koncepcyj, prowadza- 
cych po pierwszych wzlotach do zała 
mania się, a z drugiej strony wykazać 
niezbędną inicjatywę i rozmach, nie 
bójmy się wcale o to, które z naszych 
państw będzie miało przewodnictwo w 
tym wyścigu pracy. Prestiżowych spo 
rów między nami nie będzie. Pewne 
ugrupowania polityczne. napełniające 
Europę alarmami co do rzekoniych po- 
litycznych tendencyj naszych ugrupo- 
wań, nie uspokoją się wprawdzie wy- 

nikami naszej konierencji, gdyż sianie 
niepokoju jest przecież ich racją bytu, 
wobec poważnej wszakże części opinii 
światowej daliśmy jednak dowody, że 
nie chodzi nam o stworzenie pod pła- 
szczykiem gospodarczym bloku polity- 
cznego, skierowanego przeciwko ko- 
mukolwiek. Sądzę też, że nie można 
nas podejrzewać, byśmy na polu go- 
spodarczem chcieli się ukonstytuować 
jako grupa bojowa, zwrócona np. prze 
ciwko naszemu naturalnemu partnero- 
wi, przeciwko państwom przemysło- 
wym. Próbowano ubiec i rozbić nasze 
porozumienie, imputując że zaprosze- 
nie polskiego rządu ukrywa zamiar 
powzięcie przez Polskę hegemonii, 
bądź to gospodarczej, bądź to politycz 
nej. Panowie tego wrażenia zapewne 
nie odnieśli. Hegemonja jakakolwiek 
jest dla powojennej mentalności czemś 
tak nieznośnem, że już nie tylko przeja 
wienie się zamiaru, ale podejrzenie o 
nią najlepszym koncepcjom odebrać 
może możność rozwoju Jestto najlepszy 
sposób pogrzebania sprawy. Imputa- 
cie jednak tego rodzaju są robotą zbyt 
grubą, zbyt wyraźnie zdradzającą in- 
teres tych czynników, które dążą do 
zepsucia. W chwili, gdy konferencja— 
warszawska. dobiega do końca, stwier 
dzić mogę, że agrarna kooperacja bał 
tycko - polska weszła w życie. Posia- 
da ona wszelkie widoki trwania i zdro 
wego rozrostu. Chciałem skorzystać 
ze sposobności i z moich uprawnień, 
jako prezesa tego wysokiego zebra- 
nia, by zwrócić się z tego miejsca do 
braci rolniczej od Bałtyku aż poza Bał 
kany. Niechaj podniosą na chwilę swe 
znejne czoła z nad pługa, któremi 
przygotowują nowe posiewy i ode: 
tchną szerzej świadomością że opieka 
nad sprawą rolniczą jest w naszych 
krajach podstawowem zadaniem rzą- _ 
du. Niechaj, wszakże zarazem wysfu 
chają przestrogi, że ani rząd, ani nikt 
inny nie może zbawić rolnictwa bez je- 
go przyczynienia się bez jego współ- 
pracy. Tylko drogą organizacji z mar- 
twej i bezwartościowej robi się ożywio 
na duszą zbiorowa siła, która jedna 
tylko może sprostać wymaganiom 
współczesnej walki o byt. 

W imieniu wszystkich delegatów 
odpowiedział na przemówienie przewo 
dniczącego konierencji p. min. Janta- 
Połczyńskiego szet delegacji rumuń- 
skiej i-minister przemysłu i handlu Ma 
dgearu. Po przemówieniu min. Madge- 
aru przewodniczący konferencji min. 
Janta - Połczyński zamknął obrady. 

Rezolucje konferencji podamy we wtorek. 

Podpisanie w Warszawie traktatu między 
Estonją a Rumunią 

WARSZAWA. 30. 8. (tel. wł. ,Słowa*) W 
dniu dzisiejszym został podpisany między 
Estonją a Rumunja traktat handlowy. 7е 
strony Rumunji podpisał minister Madgearu 
i dyrektor: departamentu Ekonomicznego 

p. Popescu, ze strony Estonji p. Tofier. 
Podpisanie traktatu w Warszawie ma 

na celu demonstracyjne podkreślenie donio 
słości warszawskiej międzynarodowej kon- 
ferencji rolniczej. 
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Wiadomiość z depesz wczorajszych: Wieczorem, przed gmachem Filharmonji ktoś 

spoliczkował nieznanego posła na Sejm.
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WIELKIE ZMIANY POLITYCZNE w TURCJI 
NOWE STRON. KEMELA PASZY. 

W czasie ostatnim doszło w Tur- 
cji do wielkiego konfliktu na kre- 
sach wschodnich. Kurdzi rozpoczęli 
walkę o swoją niezależność i w 
związku z tem powstaniem doszło 

„do konfliktu pomiędzy Turcją a 
Persją, ponieważ wojsko tureckie 
ściga Kurdów i na terytorjum per- 
syańskiem. 

Obecna sytuacja polityczna nie 
wywołuje jednak w Turcji najmniej- 
szych obaw. Ludność turecka 0 
wiele więcej zainteresowana jest 
wielką reformą polityczną o której 
mówił na jakimś balu w kurorcie Ja- 
lovi na brzegu Marmurowego morza 
turecki prezydent Gazi Kemal Pa- 
sza. W przemówieniu swem podkre- 
Ślił, że prawdziwa demokracja nie 
jest możliwą bez opozycji. Wkrótce 
doszło w Turcji w życiu politycz- 
nem do poważnych zmian. Dawny 
przyjaciel Kemala Paszy przywódca 
ruchu młodych Turków, Feti bej 
poddał się do dymisji ze stanowiska 
posła tureckiego w Paryżu, i po po- 
wrocie do ojczyzny zaczął organizo- 
wać nowe stronnictwo polityczne, 
które będzie się nazywało „stronict- 
wem swobodnej  rzeczypospolitej“. 
Według opinji prasy tureckiej Feti bej 
będzie miał wielkie powodzenie, po- 
rieważ nowe stronnictwo ma ściśle 
demokratyczny program, a mianowi- 
cie: powszechne prawo wyborcze, 
skasowanie monopolu., zmniejszenie 
podatków, lepsze warunki dla kapi- 
tału zagranicznego, swoboda stowa- 
rzyszeń pracy związkowćj, uregulo- 
wanie długów, i członkostwo w Li- 
aze Narodów. Politycy tureccy są- 
dzą, że program nowego stronnictwa 
dąży do pogodzenia się z Ottomań- 
skim bankiem, zbliżenia z Paryżem 
i Londynem, z czego wynika zer- 
wanie bliższych stosunków z Mo- 
skwą i Rzymem. 

Utworzenie nowego stronnictwa 
dla szerokiej publiczności było wielką 
niespodzianką. Jednakże szereg naj- 
bliższych przyjaciół Kemala Paszy 

że cały rok myśli 
o zmianie reżymu w kierunku par- 
lamentarnym. W decyzji tej znaczną 
iole odegrała nienawiść Kemala do 
Ismeta Paszy, wodza tureckiego stron 
nictwa narodowego, który wielokro- 
tuie i energicznie zasięgał do spraw 
państwowych Nie ulega wątpliwości 
że Kemał Pasza chciał utworzyć no- 
we stronnictwo sam, musiał jednak 
zadowolnić się tem, że znalazł czło- 
wieka któremu może zwierzyć  kie- 
rowanie nowem  stronnictwem wal- 

zesostwa przez 
stronnictwa. 

Feti bej jest jednym z najwięk- 
szych przyjaciół Kemala i dawniejszy 
przyjaciel Enwera Paszy. Gdy w r. 
1923 Kemal Pasza utworzył stron- 
nictwo narodowe, Feti beja pierw- 
szego wyznaczono na prezesa mini- 
strów zamiast poprzedniego preze- 
sa Reufa, byłego dowódcy statku 
„Hamidia“. W końcu października 
1923 wybił się na: najprzedniejsze 
miejsce lsmet Pasza, ponieważ za- 
służył się Turcji grecko - turecką 
umową w Lausanne. Mustafa Kemal 
Pasza został prezydentem państwa, 
a Feti bej prezesem zgromadzenia 
larodowego. W listopadzie 1924 r. 
rząd lIsm. Paszy ustąpił, a w 
ciągu następujących 4 miesięcy pre- 
zesem ministrów był Feti bei. Jed- 
nak od początku marca 1925 r. 
Ismet Pasza jest nieograniczonym 
panem sytuacji. Dlatego więc dąży 
obecnie Kemal Pasza do utworzenia 
nowego stronnictwa politycznego, 
które mogłoby paraliżować dziatai- 
ność narodowego stronnictwa fsmet4 
i do wyznaczenia swojego zwolen- 
nika na prezesa rządu. Musi im być 
owszem —- przyjaciel Kemala Paszy. 

niego utworzonego 

  

Przy otyłoścz, artretyzmie i chorobie cu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka 
Józeta* wzmacnia czynności żołądka i ki- 
Szek oraz ułatwia trawienie. Żądać w apte- 
kach i drogerjach. - 
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L Juž jutro premjera przeboju nie- [pė 

mego arcydziela Artura Schmitzlera 

Panna Elza 
z mistrzynią łez i uśmiechów 

Elżbietą Bergner 
: w kinie „HOLLYWOOD“ 

RURA AR BRL A ULE 

Dr. J. FEJGENBERG 
(choroby dzieci) wznowił przyjęcia 

chorych od 8—9 i 3-5. 
Ul. Szopena 6, tel. 12-27. 

BEZAKZMZIERARA 
PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

do wszystkich zakładów naukowych 
poleca w wielkim wyborze 

Księgarnia 

WACŁAWA 
MIKULSKIEGO 

Wilno,  WILENSKA 25. Tel. 664. 
Podręczniki używane. —2 
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  czącem ze stronnictwėm narodo- 

węmi Ismeta Paszy. Jako prezydent 
nie--chciał Kemal Pasza 

przyjmować udziału w partyjnej pra- 
cy politycznej, i zrezygnował z pre- 
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W błyskawicznej podróży pó pol- 

skim zachodzie i czeskich górach je- 

" den tydzień spędziłem na Śląsku — 

= 

      

Górnym i Cieszyńskim — i jestem 
szczęśliwy, że miałem okazję pozna- 
nia tego bogatego zakątka, tego Ben- 
jaminka przyrody, obsypanego Sszczo- 
drze bogactwami. Z tego tygodnia 
trzy i pół doby poświęciłem na zwie- 
dzanie naszego Zagłębia, zarówno sos 
nowickiego jak katowickiego. Korzy- 
stałem z łaskawej i kompetentnej po- 
imocy człowieka tamtejszego, obezna- 
nego z potężnym organizmem pracy 
„górnośląskiej, p. inżyniera Stefana 
Fłuszczewskiego; czas wyzyskaliśmy 
skwapliwie, nie tracąc żadnej drogiej 
godziny. : 

Zaczęło się od samochodowego ob 
jazdu całego niemal terenu węglowe- 
go. W kilka godzin zobaczyliśmy w 
ten sposób, prawie jak z lotu ptaka, 
widok ogólny, panoramę gęstwy dy- 
miących kominów,  parujących wież 
chłodnicowych, ziejących ogniem pie- 
ców. Sosnowiec, Czeladź, Ruda, gdzie 
obejrzeliśmy bliżej — lecz tylko z wie 
rzchu — elektrownię i kopalnię „Mi- 
kołaj'. Oczy latały między miljonem 
objektów godnych widzenia, uszy wię 
dły od piekielnych swistów, huków, i 
grzmotów żelaznych. Po szybkim obie 
Gzie w Katowicach znależliśmy się w 
bliskim Chorzowie. Tam wogóle 
wszystko jest blisko — wszędzie skok 

Poszuknjemy kupna domów w ce- 
nie 3.000 dol. dających odpowiednie opro 
centowanie, Dzielnica obojętna. Ajencja 
„POLKRES*, Wilno, ul. Królewska 3, 

tel. 17-80. — 
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POUFNE NARADY NIEMIECKO - 
SOWIECKIE 

BERLIN. (PATY. „Acht - Uhr Abenblatt'" ogłasza sensacyjne wiadomo- 
ści o przyjściu przed kiikę dniami do miejscowości kąpielowej Kissingen pe- 
wiiego oficera wyższej szerży agnji sowieckiej, który zamieszkał w jednym z 
noteli tamtejszych ped przybrane nazwiskiem. W kołach berlinskich znane 
jest właściwe nazwisko tego biicera. 

W czasie swego pobytitw Kissingen odbył on .szereg poufnych narad z 
wybitnemi osobistościami nienieckiemi, m. in. z gen. von Seecktem, kandy- 

datem czołowym niemieckiej partii ludowej. W związku z temi naradami 
właśnie pozostawać ma ogłesony inanifest wyborczy niemieckiej partji ko- 
nunistycznej, wysuwający kało wojny odwetowej. „Acht - Uhr Abendbalit" 

zapewnia, że źródło z którego wiadomość ta pochodzi jest zupełnie miarodaj- 
ne. Dziennik domaga się zajęch stanowiska ze strony niemieckich kół miaro- 
dajnych, podkreślając, że opina publiczna nie zadowolni się formalnemi de- 
menti. 

LONDYN O WSPOŁPRĄCY NIEMIECKO - SOWIECKIEJ. 

LiONDYN. (PAT). Prasa angitlska uderza na alarm z powodu rewelacyj o współ 

pracy wojskowej niemiecko - sowietkiej. Organ rządu Labour Party „Daily Heraid“ 0- 

Stro krytykuje Niemcy 1 Sowiety, nazywając współpracę tę najbardziej ponurą intryga 

niemiecką od czasu powstania republiki, przypominając współpracę wojskową niemiec- 

ko - sowiecką, dotycząca również iabrykacji gazów trujących i cytując niedawną wizy- 

tę gen. Hammersteina w Moskwie. Dziennik nawołuje Lige Narodów do rozpatrzenia 

tej sprawy w związku z akcją rozbrojenia i bezpieczeństwa. 
' 

НАЕЖЕНЫТЫЕС ПН 

Powody sabotażu w Galicji 
W OŚWIETLENIU WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH. 

LWÓW. (PAT). Bawiacy we Lwowie naczelnik wydziału narodowościowego Mi- 

uisterstwa Spraw Wewnetrznych Suchenek przyjął w sobotę w południe przedstawicieli 

prasy lwowskiej, którym udzielił iniormacyj o zarządzeniach władz przeciwko rozwija- 

1ącej się w ostatnim czasie akcji terorystycznej i sabotażowej w Małopolsce Wschodniej 

Naczelnik Suchenek oświadczy, że cele tej roboty są dostatecznie znane, a tem bardziej 

gdy weżmie się pod uwagę zbliżnjaca się sesję Rady Ligi Narodów oraz sesję kongresu 

mnieįszošciowego. . ‚ 

Władze, które od początku doktadnie Orjentowaty się w akcji, postanowity poło- 
życ ostatecznie kres tej zbrodniczej robocie. Do tej chwili aresztowano 20 osób. Przy о- 
kazji dokonanych aresztowań i rewizyj natrafiono na dalsze ślady nietylko na terenie 
województwa iwowskiego i inrych województw Małopolski Wschodniej, ale również 
na terenie województw zachodnich. Dalkza akcja jest w pełnym toku. Natrafiono na 
śiady dalszych planowanych zamachów sabotażowych. 

TERRORYŚCI GRASUJĄ W DALSZYM CIĄGU. 

LWÓW. (PAT). Nocy wczorajszej nieznani sprawcy podpalili 4 sterty pszenicy na 
polach Henryka Góreckiego w Bakowszach powiat Bóbrka. Spłonęło okało 800 kop psze 
nicy wartości 29 tys. zł. Sprawcy zbiegli. 

Również w nocy z 28 na 20 cierpnią nieznani sprawcy podpalili na polach spadko 
bierców Dawida Kuflera w Hrusiatycach, powiat Bóbrka, sterty ze zbożem. Spłonęty 
sieity owsa i gryki wartości przeszło 4 tys. zł. { 

Wyrok w sprawie Rylskiego 
WARSZAWA. (PAT). Sad Najwyższy po parogodzinnej naradzie ogłosił w sobo- 

tę o godz. 1 po południu wyrok w sprawie mjr. Tadeusza Rylskiego, oskarżonego 0 za- 

iwordowanie swej żosy Stefanji. Sąd Najwyższy odrzucił skarge kasacyjną obrony, wo- 

bec czego wyrok sądu przysiegiych, skazujacy Rylskiego na kare śmierci z zamianą na 

karę 15 lat ciężkiego więzienia na zasadzie amnestji stał się prawomocny. 

J J J M A IU 

Roczne Żeńskie Kursa Stenografji 

S. Pietraszkiewiczówny 
Zapisy przyjmuje kaucelarja Liceum Handlowego codziennie od g. 10—12 

(Wilno, ul. Żeligowskiego 1 m. 2). 

Nauka na każdym kursie trwa 5 miesięcy. 

Abiturjentki szkół, gdzie stenografja jest wykładana, mogą 
być przyjęte na kurs II-gi. 

1 J A M IM 

LEKCYJ MUZYKI Ę25TEPIAN teoria, 
historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. 

Informacje od 11-ej—l Ś-to JAKÓBSKA 6--1. 4 
i od 4—5 po poł. 
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POLSKI SKLEP GALANTERJI i TRYKOTAŻY 

JAŃSKA 6 (dawniej wytwórnia bielizny, 
gdzie Frliczka) damskiej i męskiej „JANUSZEK“ ** 

Najdogodniejsze źródło kupna pończoch, skarpet, rękawiczek i nici. 

® 
® 
® 
® 
® 

Wielki wybór koronek, haftu i fartuszków szkolnych. o 

ROCZNE KURSA HANDLOWE w WILNIE 3 
M. PRZEWŁOCKIEJ = 

Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy 
na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz. 4—7 
p.p. oprócz świąt w lokalu Szkoły Pisania naMaszynach przy ul.Mickiewicza22m.5 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 
Program obejmie następujące przedmioty: 

OGÓLNO - HANDLOWA. 

Buchalterja ( BANKOWA, * 
PRZEMYSLOWA. t 

Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenografja. Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angelski, Francuski, i 

Niemiecki. -0 

© 
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GIMNAZJUM POLSKIE w Drui 
im. Kr. ST. BATOREGO, posiadające prawo państwowe 

podaje do wiadomości, iż egzaminy wstępne do kl. IV, V, VI i VII rozpoczną 
się dnia 9 września o godz. 9-tej. е 

Podania będą przyjmowane do dn. 5 września włącznie. 
Początek roku szk. spóźniony z powodu remontu. 

—1 DYREKCJA 

ЧНАЫАЧАНАНА НАЫА АНА НАЧА ЫА НАЫА НА ЧАЫАНЫАНА НАЫА НАЫА 
„Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W. Koedukacyjne Kursy wieczorowe 

(z programem gimnazjów Państwowych) 

m, „Komisji Edukacji Narodowej” 
pod protektoratem Polsk. Mac. Szkolnej w Wilnie. 

Od dnia 17-go sierpnia przyjmują zapisy ha rok szkolny 1930-31 do wszystkich 
klas gimnazjum, typy humanistyczny i matemat.-przyrodniczy,--system półroczny 

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 

Odczyty. Lekarz szkolny. Zbiorowe wycieczki 
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DZIECI: 
Zapisy codzieńnie od 10 

Pańska 

  

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

iii 
poszukuje do_komnletu 

polsko-francuskiego. 

do 12 i od 3 do 5 p. p. 

4 m. 4. 

Zat. 

  

WILNO 
UL. AD. MICKIEWICZA 7 

tel. 6-24. 

; Nauka rozpocznie się dnia 2-go września. Sekretarjat Kursów czynny od 
godz. 16—19 po poł. prócz niedziel i świąt, ul. Biskupia 12—6. —0   
  

   

   
JÓZEF KŁODECKI 

Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) tel. 928 
Poleca po cenach bezwzględnie niskich 

Firanki, obrusy, kołdry watowe i pluszowe, 
Poduszki, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską i galanterję, 
Wełny na suknie płaszcze i materjały na ubrania męskie, 
jedwabie, chodniki, dywany. ю 

Wielki wybór wszelkich towarów. 

Uwaga! Dia młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki. 
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Kursy Rysunku i Malarstwa 
im. Franciszka Smuglewicza 

Wileńskiego T-wa Artystów Piastyków 
Zapisy informacje w sekretarjacie kursów od dnia 8 września b. r. 

codziennie od g. 18 - 20 ul. Św. Anny 13. 

Przy podaniu należy przedstawić dowód osob. (metryka), i prace 
domowe. 

Zajęcia rozpoczną się 15 września r. b. o g. 9. 
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JAŁEM NA ŚLĄSKU? 
,WŁÓCZĘGI WAKACYJNEJ. 

wszędzie jest się w mig; nie dziwota 
— myślał z melancholijną zazdrością 
skromny Wilnianin: wszędzie astalty, 
szosy między miastami  asialtowane, 
pociągów huk iuksusowych  autobu- 
sów moc, tramwajów wbród — chu- 
steczką do nosa nie wynalazłbyś ku- 
rzu na tych szosach lśniących jak lu- 
stro. No nie, tak dobrze nie jest — już 
co do kurzu , to my wolimy naszych 
nawet „wileńskich ' dozorców, co nie 
skrapiając ulicy wodą, machają nam 
pod nos obłoki kurzawy — tak, woli- 
my ich od tego powietrza górniczego, 
którego skład chemiczny wykazuje 
więcej pyłu węglowego niż tlenu. Tam 
na Górnym Śląsku nawet powietrze 
przesycone jest tą ciężką, ponurą, groź 
ną pracą, która dymi zewsząd i patrzy 
z oczu twardych górników. 

A więc znaleźliśmy się w Chorzo- 
wie. Spodziewam się, że to słowo dla 
inteligentnego obywatela w jakimkol- 
wiek zakątku kraju nie jest pustym 
dzwiękiem. Cośniecoś wiemy o Chorzo 
wie, choćby z transmisji radjowego 
„Dnia Katowic". Ale to trzeba widzieć 
Trzeba obejść własnemi nogami to 
wielkie miasto czerwonych murów, ca 
łe przyprószone sino - popielatym py- 
łem azotowym. Nazywa się P. F. Z. A. 
-— Państwowa Fabryka Związków 
Azotowych. Wiemy, że po wyjściu 
Niemców uruchomił ją, rozszerzył i 
podniósł do większego rozkwitu obec- 

ny Prezydent Rzeczypospolitej, prof. 
Ignacy Mościcki, którego imię każdy 
inżynier i robotnik chorzowski wyma- 
wia z największą czcią. To jak powie 
działem, samodzielne miasto zajmuje 
teren 40 hektarów i na tym terenie 
posiada 144 budynki pod dachem. Co 
tam się robi? Krótko mówiąc: pompu- 
je się czyste powietrze z okolic, ozię- 
bia je do 190 stopni mrozu i w ten 
sposób skrapla dziennie 250 tysięcy 
inetrów sześciennych tego powietrza, 
by przez destylację oddzielić azot od 
tlenu. Tlen nabija się w butle stalo- 
we i wysyła w stanie sprężonym, azot 
zostaje na miejscu, bo jest potrzebny 
—- zaraz powiemy do czego. W innym 
gmachu topi się wapno i koks (200 
do 300 tonn dziennie) i z tego otrzy- 
muje się karbid. Straszny ten proces 
odbywa się w dantejskich piecach elek 
trycznych, z których każdy ma moc 
10.000 kilowatów. Potworny żar bije 
z tych pieców na kilkadziesiąt metrów, 
oślepiając oczy i'siejąc nieprawdopo- 
dobną spiekotę. Robotnicy, zbliżający 
się do nich na odległość  10-metro- 
wych pogrzebaczy, osłonięci są skó- 
rzanemi fartuchami i twarze mają za- 
słonięte maskami, to też wyglądają 
jak upiory piekielne. Tu wytworzo- 
ny karbid wyjeżdża na wózkach w: 
wielkich bryłach i wpada w paszczęki 
młynów, które go łamią i mielą. Część 
karbidu idzie w tym stanie na sprze- 
daż, ale znaczna większość służy do 
wyrobu azotniaku, czyli niezwykle cen 
nego nawozu sztucznego. Otrzymuje 
się azotniak przez ponowne rozgrza- 
nie karbidu do ciepłoty 1200 stopni 

Cel. zjusza w 660 małych piecach elek 
trycznych innego typu — i wpuszcza- 
nie do niego azotu, tego azotu, o któ- 
rym była wyżej mowa. Tak wytwarza 
się około 400 ton azotniaku dziennie, 
w stanie sproszkowanym lub ziarni- 
stym waży się go automatycznie i za- 
szywa w jutowe worki po 100 kilo, 
skąd idą na podstawione wagony ko- 
lejowe. Obecnie produkcja jest mniej- 
sza, z powodu kryzysu rolniczego. 

Część znów azotniaku pozostaje 
w Chorzowie i przez różne skompliko- 
wane procedury zamienia się w amo- 
piak, kwas azotowy, azotan amonu, 
azotan sodowy, oraz inny gatunek na- 
wozu azotowego zwany  „nitrofos“ 
czyli niezmiernie cenne produkty che- 
miczne, rozchodzące się po kraju i za- 
granicy. 

Państwowa Fabryka Związków 
Azotowych w Chorzowie już w r. 1927 
zatrudniała 6.000 robotników — czyli 
twierdzenie, że to jest samodzielne 
miasto, wcale nie jest przesadą. Ko- 
los ten, prócz :wytmienionych powyżej 
fabryk, posiada własną centralę elek- 
tryczną, większą od elektrowni wi- 
leńskiej, centralę, która spala dzien- 
nie ponad 600 ton węgla. Zużycie prą- 
du wynosi 1.300.000 kilowatgodzin na 
dobę. Pozatem istnieją jeszcze: insta- 
facja gazów spalinowych — i oddzia- 
ły pomocnicze, jako to: laboratorja, 
warsztaty, oddział wodny, oddział ko- 
lejowy z własnemi 8 parowozami, cen 
trala telefoniczna z 200 aparatami, 
chłodnice, piece wapienne, straż pożar 
na, niezliczone magazyny, fabryka 
wody sodowej i lodu, łaźnie, szwalnie, 

jadalnie i t. d. Widok skroplonego po- 
wietrza jest zgoła osobliwy: w twoich 
cczach nalewają z kranu pełne wiadro 
— poprostu wrzątku, przejrzystej, pa- 
rującej wody; jest to powietrze w sta 
nie płynnym, oziębione do 190 stopni 
poniżej zera. Gałązka zielona, lub pęk 
tiawy zanurzony w tej cieczy tężeje 
momentalnie i łamie się w palcach jak 
Szkło. Palca nie poleca się zanurzać, 
ale ręka włożona w obłok unoszącej 
się z wiadra pary daje wyobrażenie o 
temperaturze, przy której 40 stopni 
mrozu w Wilnie przedostatniej zimy 
wydaje się chyba upałem... Natomiast 
żarząca się zapałka w tym obłoku „pa- 
ry“ rozbłyska jasnem światłem. Kotły 
zawierające to płynne powietrze obro- 
śnięte są białemi kożuchami autentycz 
nego śniegu. 

Po Chorzowie widzieliśmy Królew- 
ską Hutę, a tam infernaln.e (jakby po- 
wiedział profesor Limanowski) piece 
martenowskie do topienia żelaza i 
stali. Takie naczynie z gęstą zupą, 
ktorą jest płynna stal — to także nie- 
bardzo codzienny widok. Obok tych 
pieców olbrzymi dziedziniec z niezli- 
czonemi stogami starego żelastwa — 
jest to centrala skupu „„szmelcu* z ca- 
łej Polski. Między temi stogami 
dżą sobie elektrycznie na wielkich 
dżwigach, jak przedpotopowe mamuty 
(ludzi siedzących w ukryciu nie wi- 
dać) kolosalne elektromagnesy na dłu 
gich łańcuchach, opuszczają się w te 
stosy żelaza — i po włączeniu prądu 
podnoszą się z fantastyczną brodą 
przyczepionego szmelcu; jadą z nim 
tam, gdzie trzeba, np. nad wagon ko- 

jeż-' 

lejowy i pewnej chwili wszystko to 
puszczają ż hałasem strasznym i ku- 
rzem. Jeżeli znajdzie się przedmiot 
zbyt wielki, np. żelazna kula o średni- 
cy metra, te magnesy, (które czynią 
wrażenie wielkich, myślących i dobze - 3 

  

wytresowanych zwierząt), podnoszą 
ją do znacznej wysokości i nagie upu- 
szczają na bruk. Kula rozbija się z 
tizaskiem, a magnes zbiera jej części. 
Niepodobna opisać, jaki w tych ha- 
Jach jest rwetes, grzmot, blask, ruch, 
skwar opętańczy. r 

Innego dnia zwiedzaliśmy wielką 
iabrykę kotłów Babcock © Žieleniew- 
ski w Sosnowcu. Tam znów kraja się 
i wygina jak papier arkusze żelaza, 
blachy czy stali grubości po kilka 
centymetrów — i to z taką nonsza- 
lancją, jak w poczciwej introligatorni. 
Albo wierci się te płyty na wylot róż- 
nemi świderkami, też tak od niechce- 
nia, jakby dziecko palcem dziurę dłu- 
bało w bułce z masłem, albo kijem w 
błocie. Odpadają z tego różne piękne” 
opiłki i wiórki, lśniące jak ozdoby cho- 
inkowe. Proszę obejrzeć pierwszy lep- 
szy kociół przy lokomotywie pociągu 
pośpiesznego — tu się taki towar wy- 
rabia. Hałaśliwa rytmika tych różnych 
maszyn jest bardzo różnorodna i cie- 
kawa; towarzyszom trzeba do ucha 
krzyczeć z całych płuc, taki jest łomot 
i zgrzyt. 

Tegoż dnia z zażywnym mecena- 
sem wileńskim zwiedzałem szczegóło- 
wo jedną z największych kopalń pol- 
skich, kopalnię węgla „Saturn“ pod 
Sosnowcem. Polecano *mi obejrzenie 
tej właśnie kopalni, ponieważ powsta- 
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Ucieczka posłów komunistycznych 
GAWRYLUKA UJĘ10 W ORANACH. — WOŁYŃCA W POCIĄGU 

W związku z rozwiązaniem Sejmu, posłowie komunistyczni z „biatoru- 
skiego klubu poselskiego przeczuwają ic że będą aresztowani za działalność 
antypaństwową w panice poczęli uciekać z Wilna z zamiarem przedostania 
się zagranicę. 

Gdy rewizja w sekretarjacie klubu przy ulicy Piwnej 7 nie dała rezul- 
tutow, policja wszczęła pościg za zbiegami, 

B. posta Gawryluka ujęto pod O ranami w chwili gdy zamierzał zbiec 
do Łitwy pod opiekę tamtejszych komunistów, zaś Wołyńca zatrzymano w 
pociągu idącym w stronę Warszawy. 

Obu aresztowanych przywieziono 
tralnym. 

do Wilna i osadzono w areszcie cen- 

Już późnym wieczorem zdołano aresztować jeszcze Krińczuka, ukrywają- 
cego się w Wiłejce. Również na terenie województwa Nowogródzkiego do- 
konano aresztowań wśród b. posłów oskarżonych o działalność wywrotową, 
i współpracą z ościennem państwem. 

W. ten sposób z „białoruskiego'* Klubu robotniczo - włościańskiego po- 
zostaje jeszcze na wolności Grecki lecz najprawdopodobniej i on w najbliż- 
szym czasie zostanie ujęty jeśli nie ucieknie zagranicę. 

Komuniści posługują się dziećmi 
Na terenie m. Wilna zanotowano szereg wypadków, kiedy komuniści obawiając 

się samu odpowiedzialności sądowej namawiali nieświadome swego działania jednostki 
w wieku niżej lat 15 do rozrzucania bibuły 
td. Ta haniebna praca komunistów jest nastt 

komunistycznej, wywiesaznia sztandarów i 
ępnie gloryfikowana przez prasę sowiecką w 

rozmaitych nielegalnych wydawnictwach komunistycznych, które twierdzą, iż dzieci w 
Poisce popierają akcję komunistyczną. 

Władze wymiaru sprawiedliwości licząc się z brakiem rozeznania u dzieci nie 
stosują wzgledem nich żadnych kar, Ten stan rzeczy jeszcze bardziej trafia do przeko- 
nania komunistom. jednak ta swego rodzaju bezkarność nie jest bynajmniej całkowita. 
Obecnie na wokandzie sądów wileńskich znajdzie się cały szereg spraw tych nieopatrz- 
nych opiekunów którzy niewypełnili przyjętego zobowiązania należytej opieki nad dzieć- 
mi. Będą oni odpowiadali z art. 423 K.K. Również należy podnieść przy tej sposobności 
iż stwierdzono w kilku wypadkach prowadzenie akcji komunistycznej wśród uczącej się 
młodzieży, co miało miejsce w prywatnych z: akładach naukowych. Tu w pierwszym rzę- 
dzie winę ponoszą wychowawcy, którzy nie udzielają młodzieży należytej uwagi. Ten 

«stan rzeczy jak stwierdzono umożliwiał w kii ku wypadkach komunistom przemawianie 
do dzieci w czasie pauz i rozdawanie bibuły komunistycznej. Akcja komunistów wśród 
dzieci prowadzona jest z dużym 
zgrupowanych w wileńskiem okręgowem bit 

nakładem energji a kierowana jest przez komunistów 
rze pionerów. 

  
  

KRONIKA 
NIEDZIELA 

31 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 44 

Rajmunda 
Jutro 

Idziego Op. 

Z. słońca o godz. 6 m. 28 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
: w Wilnie. 

z dnia 30. VIII. 1930 r. 

771 

Temperatura średnia -|- 17 

Temperatura najwyż za -|-23 

I eoperainas najniższa -l- 8 

Opad w milimetrach: 

Wiatr | pat Зя 
L rakas ółnocno-wschodni 

Tendencja barometryczna: wzrost, nast. spadel 

Uwagi.--pogodaier=———- — 

WOJSKOWA 
— Rejestracja rocznika 1912. Od dziś 

referat wojskowy Magistratu przystępuje 
de rejestracji mężczyzn urodzonych w r. 
1912 i zamieszkujących obecnie w Wilnie. 

. SZKOLNA 

„Kursy koedukacyjne z programem  gi- 
mnazjów państwowych im. „Komisji eduka= 
cji narodowej* pod protektoratem Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Przyjmują wpisy na rok 
szkołny 1930 — 31 do wszystkich klas gi- 
mnazjum. System półroczny. Przyjęcia od- 
bywają się na podstawie egzaminu wstępne- 
go lub świadectw szkolnych.  Kancelarja 
czynna od 5-—7 po poł. prócz niedziel i 
świąt. UI. Biskupia 12 — 6. 

— Kursy Rysunku i Malarstwa Im. 
Franciszka Smuglewicza Wileńskiego T-wa 

ów  - Plastyków.  Wileńskie T-wo 
Artystów Plastyków pragnąc / umożliwić 
młodzieży przygotowanie się do wyższych 
studjów _ artystycznych, otwiera , w roku 

w specjalnie  odremontowanej 
na ten cel sali (św. Anny 13) kursy 
Rysunku i Malarstwa im. Franciszka Smu- 
gjewicza. Zajęcia będą prowadzone rano i 
wieczorem. 

Wykłady będą prowadzili: art. mal. Br. 

Ciśnienie średnie w mm. 

Jamontt, art. mal. K. Kwiatkowski, art. 
mal. Niesiołowski. ы 

Akt pod ogólnem kierownictwem 
fan. mal. prof. L. Slendzińskiego 

Dyrektorem Kursów z ramienia WTAP 

został art. mal. Michał Rouba. 
_( Zapisy przyjmuje i  informacyj udziela 
Sekretarjat kursów od dnia 8 września 
18 — 20 codziennie (ul. św. Anny 13). 

‚ М razie napływu większej ilości podań 
niż miejsc — Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo przyjęcia drogą konkursu prac. 

— Z dniem pierwszego września Biuro 
Centralnego Zarządu Polskiej Macierzy 
Szkolnej Ż. W. zostaje przeniesione do 
lokalu przy ul. Wileńskiej Nr. 23 m. 9. 

RÓŻNE. 

Zjazd burmistrzów woj. wschodnich. 
W najbliższym czasie odbędzie się 

w Wilnie zjazd burmistrzów miast 
województw wileńskiego i nowogródz 
kiego. Celem tego zjazdu będzie zorga 
nizowanie koła miast z siedzibą w Wil 
nie. Zadanie koła polegałoby na obro- 
nie interesów mniejszych miast, nie 
będących w stanie wystąpić samodziel 
nie w obronie swych praw bądź na te- 
renie związku miast polskich, bądź też 
na terenie instytucyj ogólno-państwo- 
wych. Prace nad organizacją zjazdu 
burmistrzów prowadzi Centralne Biu- 
ro Statystyczne. 

—. Wiec protestu przeciwko zaku- 
som niemieckim. Dziś o godz. 1 po po- 
iudniu w Sali Miejski ej odbędzie się 
wiec zwołany w celu zaprotestowania 
przeciwko niemieckim żądaniom re- 
wizjonistycznym. 

„— O krok od katastrofy. Wczoraj o go- 
azinie 4 po poł. na ul. W. Pohulanka o mały 
włos nie doszło do katastrofy z racji której 

"kilka osób mogło postradać poważnie. 
Chodziło o to, że autobus Chevrolet Nr 

14381 linji nr. 3 podjeżdżając do gmachu 
izby Skarbowej zatrzymał się nagle poczem 
zaczął cofąć się. Jak się okazało szofer 
chcąc zatrzymać zgasił motór i wówczas do 
piero okazało się, że hamulce nie działają. 
Nie działał też hamulec górski tzw. popr 
Nie działał też hamulec górski tzw. popular 
nic „bezgsztyca“. 

Widząc grozę położenia konduktor i je- 
den z pasażerów wyskoczyli z maszyny i 
zahamowali ją podkładając kamienie pod 
koła. 

Pasażerowie zmuszeni byli przysiąść. 
„Kierownik ruchu kołowego powinien 

wziąć tą maszynę pod swoją opiekę. 

cstatnie przedstawienie pełnej 

SŁOW 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś i jutro 

wytwornego 
humoru i zabawnych sytuacji współcze- 
snej komedji polskiej Z. Kaweckiego „Para 
nie para“. 

Artyści biorący udział 
zgrany zespół. 

We wtorek wchodzi na repertuar je- 
dna z najnowszych komedji Verneuilla „Mo 
ja panna mama“. ciesząca się pogodnym 
humorem, werwą i ciekawym ujęciem 
tematu. 

W sztuce tej, która cieszyła się olbrzy- 
miem powodzeniem na wszystkich  sce- 
nach Europy — wystąpią wybitniejsze Si- 
ły zespołu pod reżyserją R. Wasilewskiego. 

Sztuka ta na naszej scenie odniosła 
wielkisukces artystyczny. Bilety  zniżko- 
we i kredytowane ważne. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Ber- 
nardyńskim. — ZamkRnięcie Teatru Letnie- 
go. Dziś — Teatr Letni zamknie swe 
podwoje. Na pożegnalnem przedstawieniu 
wieczornem ukażą się dwie wartościowe 
komedje „Marcowy kawaler" j.  Bliziń- 
skiego i „Majster i czeladnik“ J. Korzeniow 
skiego, które zaliczają się do rzędu wybi 
tniejszych utworów w polskiej  literatu- 
rze _ dramatycznej. 

Obie te komedje 
szczery polski humor, tężyznę, 
oraz szereg doskonale ujętych postaci. 

Bilety nabywać można w kasie Te- 
atru  „Lutnia“ od 11 — 4 pp. od godziny 
zaś 5-tej w kasie Teatru Letniego. 

— U progu nowego sezonu. Wraz z 
powrotem Dyr. Zelwerowicza z wypoczyn 
ku letniego rozpoczął się w Teatrach miej 
skich okres wytężonej, gorączkowej pracy 
około  zainaugurowania nowego Sezonu. 

Trzy zasadnicze wytyczne _ określać 
będą bieg życia naszych teatrów. Znaczne 
podniesienie poziomu repertuaru, obniże- 
nie cen biletów zwykłych i ulgowych, 
wielka iłość stale systematycznie dawa- 
nych widowisk scenicznych po najniższych 
cenach, (niższych aniżeli w kinematografie 
miejskim) dla najszerszych mas ludności 
i wreszcie wzmożenie staranności i wy- 
dajności pracy w przygotowaniu  wido- 
wisk. 

W pierwszym okresie zamierzamy Wy- 
siawić „Noc Listopadowa" | St. Wyspian- 
skiego; „Hamleta* Szekspira w opracowa- 
niu tekstowem prof. W. Horczy i „Ugłaska 
nic sekutnicy“ , Szekspira. Prócz tego 
grać będziemy „ie wystawianą dotąd w 
Polsce komedję Shava w specjalnie dla 
nas dokonanym przekładzie Flarjana  So- 
bieniowskiego i oryginalną przez  Wilnia- 
nina napisaną, komedję z życia współ- 
czesnej szkoły polskiej. 

Teatr na Pohulance, (gruntownie od- 
rowiony i odmalowany wewnątrz)  zacz- 
nie pracę w sobotę 13 b. m. wystawiając 
kapitalną. komedję  Bliź 'ińskiego „Roz- 
bitki* z Dyr. Zelwerowiczem w roli głó- 

Teatr w Lutni (wyposażony zostanie 
wkrótce w nowe gustowne i wygodne to- 
tele) wystawi w piątek 12 b. m. pogodną 
polską komedję J. Raczkowskiego „Nad 
polskiem morzem”, która w Poznaniu ry- 
walizowała z powodzeniem z  komedją 
„Maman do wzięcia* Grzymały - Siedlec- 
kiego. 

Następnie w teatrze na Pohulance damy 
„Kres wędrówki*, głośną sztukę — расуй- 
styczną Sherriffa, a w Lutni „Nieśmiertelne- 
go pana Jowialskiego* w nowem  opraco- 
wariu scenicznem Dyr. Zelwerowicza, w 
którego dorobku aktorskim rola szam- 
belana uważana jest za jedną z jego 
czołowych kreacji. 

— Z Konserwatorjum Muzycznego w 
Wilnie, Zajęcia w Konserwatorjum Muz. 
w Wilnie, rozpoczną się dnia 3 września. 

Do stałego personelu  nauczycielskiegó 
Dyrekcia  Konserwatorjum pozyskała je- 
szcze dwie cenne siły PoE zna- 
nego profesora śpiewu, p. B. Karmilowa, 
b. prof. Konserwatorjum Rumuńskiego, 
oraz utałentowanego skrzypka - wirtuoza, 
p. Aleksandra Kontorowicza. 

Sekretarjat konserwatorjum (ul. Domi- 
nikańska 5) czynny od godz. 4 — 7 po 
południu. 

— Ze szkoły Organistów im. Montwilia 
przy T-wie „Lutnia* W roku bieżącym w 
Szkole Organistów im. J. Montwiłła przy 
T-wie Muz.  „Lutnia* otwiera się  3-ci 
kurs nauk. 

Wszelkich informacyj dotyczących szko 
ły udziela Kierownik szkoły codziennie 
(Oranżeryjny 3), oraz Sekretarjat T-wa 
„Lutnia w poniedziałki i czwartki od godz. 
8 — 9 wieczór ul. Ad. Mickiewicza 6 . 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 29 do 
30 b. m. zanotowano wypadków 25 w 
tem kradzieży 5, opilstwa 6, przekroczeń 
administracyjnych 9. 

Napad pod Kuczkurysz- 
kami. Kantor Rubin zam. w Wilnie przy 
vl. Ponarskiej 47 powiadomił policję, iż 
powracając nocą z Nowej Wilejki został 
napadnięty koło Kuczkuryszek przez 2 nie- 
znanych osobników którzy zastąpili mu 

tworzą Świetnie 

posiadają werwę, 
sentyment 

  

   

     

R TT III III T S III III III 
ia ona i przez cały czas Od r. 1899 
rozwija się wyłącznie na kapitale kra- 
įcwym i pracą polskich umysłów i 
Iąk; jest więc świetnym przykładem 
naszej zdolności, uwieńczonej wynika- 
mi, które śmiało wytrzymują porów- 
nanie z najlepszemi kopalniami górno- 
śląskiemi, stworzonemi przez niemiec 
kie siły kierownicze. Towarzystwo 
„Saturn* posiada trzy kopalnie węgla 
kamiennego: „Saturn* (największą, 
założoną w r. 1888) i dwie nowe, „Jo 
wisz* i „Mars”. Radjowa legitymacja 
Gtwierała nam drogę. Uprzejmość jed- 
nego z dyrektorów inż. J. Ražniewskie 
80, była nadzwyczajna. Dał nam za 
przewodnika p. Goibiona, który z po- 
dziwu godnem poświęceniem przez 
dwie godziny oprowadzał nas po cze- 
luściach kopalni, tłumacząc laikom jej 
przerażające tajemnice. Najpierw sie- 
bie i nas ubrał w długie płaszcze nie- 
ać i hełmy z twardej skóry, 
»0dobne do francuskich hełmów sta- 
lowych, a w ręce dał żelazne ciupagi 
! gornicze lampki acetylenowe. Z pew- 
"a tremą weszliśmy do windy (takiej 
Samej, jaka wyciąga wagoniki z wę- 
£lem), a obsługujący ją górnik powie- 
Sział nam na pożegnanie „Szczęść Bo- 
że". (Żadnych „dzień dobry”, żadnego 
uszanowania” w kopalniach niema). 
z niosąc nas trzech, zaczęła opu 
cza się w szybkiem tempie. Było 
dach i niesamowicie. Po kilku sekun- 

eż Poczujiśmy w uszach nacisk po- 
rd rza. Bardzo szybko  zjechaliśmy 

sam dół, winda stanęła, a p. Goi- 
# a Ošwiadczyt, že znajdujemy się 

a głębokości 200 metrów pod ziemią. 

Ładna historja!. I rozpoczęła 
drówka po labiryncie czarnych kory- 
tarzy, krzyžujących sie w  zagadko- 
wych splotach. Mijaliśmy wózki na- 
ładowane czarnemi djamentami i całe 
pociągi pustych wagoników. Wszy- 
stko jest zmechanizowane, ludzi wi- 
duje się mało. Wagoniki, dojeżdżające 
do windy, automatycznie rozdzielają 
się na cztery tory i grzecznie czekają 
swojej kolejki. Gdy winda zjedzie z 
pustemi wagonami, raptownie owe 
czekające z węglem wózki ruszają w 

się wę- 

cych do owczarni, obcesowo wypy- 

chają puste wagoniki na drugą stro- 
nę, a same sadowią się w windzie, 
która momentalnie rusza w górę. Wóz- 
ki czynią to wszystko z jakąś logicz- 
ną precyzją, z inteligencją, którą się 
podziwia. 

Krocząc czarnemi tunelami bez koń- 
ca, myślałem o dyrektorze Coeurze z 
„Lenory*. Uprzejmy p. Goibion poka- 
zywał nam po drodze centralę, w któ- 
rej mechanik reguluje zwrotnice na 
wszelkich torach; zaprowadził nas do 
magazynu materjałów wybuchowych, 
skąd czerpie się naboje do rozsadza- 
nia sztolni. Nagle poczuliśmy dziw- 
ny w takiem otoczeniu zapach stajni; 
otwarły się wrota i ujrzeliśmy  elek- 
trycznie oświetloną, ciepłą, schludna 
stajnię na kilkanaście koni. Ale koni 
(rosłych, silnych, znakomicie utuczo- 
nych rumaków), jest tylko kilka, sześć 
czy siedem: ostatni Mohikanie, skaza- 
ni na wymarcie. Konie kopalniane za- 
stępuje już prawie zupełnie elektrycz- 
ność. 

Po długiej, długiej wędrówce zna- 
leźliśmy się w końcu korytarza, tam 
gdzie kopie się węgiel. Stary górnik, 
któremu po twarzy spływał czarny pot 
wiercił elektrycznym świdrem skałę 
Iśniącego węgla. Powstające pustki 
podpiera się drewnianemi masztami, a 
później wypełnią się piaskiem, który 
pompuje się wraz z wodą rurami, po- 
czem woda ścieka, a piasek osadza 
się w próżniach. Węgiel rozbija się 

kilofami i ładuje na wagoniki. Praca 
ciężka, groźna i robiąca wrażenie bez- 

„jej stronę, z impetem owiec wracają- nadziejności. 
Potem jeszcze obejrzeliśmy górną 

część kopalni — maszynę wyciągową 
(którą obsługuje szczególnie zaufany 
i niezawodny maszynista) i cały kom- 
pleks elektrycznych wagoników, sit 
sortujących, torów kolejowych, pocią- 
gów, wywożących to nasze bogactwo 
na cały kraj, do Węgier, Czech, Szwe- 
cji, Francji, Italji, Algieru, Finlandji i 
Bóg wie gdzie. Inne gmachy miesżczą 
łaźnie i szatnie dla robotników, biura, 
kaplicę. Wszystko pięknie wybrukowa 
ne, otoczone starannie pielęgnowane- 
mi parkami, słowem: stuprocentowa 
Europa, chwalebna czystość i kultura, 

czyli „polnische Wirtschaft“, której 
nam nie zdołały zepsuć rządy zabor- 
cze. 

Pożegnawszy z wdzięcznością na- 
szego miłego cicerone,  przyrzekłem 
opowiedzieć o „Saturnie* Wilnianom, 
aby odtąd z większym szacunkiem 
spoglądali na „ta piec", w której ża- 
a się cenny, ciepłodajny polski wę- 
giel. Witold Hulewicz. 

  

o 

  

  

  

inżynier-emeryt Wileńskiej Dyrekcji P. K. P. 
zmarł nagle dnia 30 sierpnia b. r. w wieku lat 61. 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Dobrej 4 do kościoła Serca Jezusowego i nabożeństwo 

żałobne odbędzie się dnia 1 września o godz. 8 i pół rano, poczem o godz. 5 po poł. nastąpi pogrzeb na 

cmentarzu po-Bernardyńskim w grobach rodzinnych. 

O czem zawiadamiają 

Żona, Córki, Zięciowie i Wnuki. 

  

SPORT 
DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś o 4 po poł. na boisku 6 pp. leg 
odbędzie się pierwszy mecz z cyklu 
rozgrywek międzyokręgowych o wejś- 
cie do Ligi. Grać będą drużyny mi- 
strza okręgu brzeskiego — 82 pp. i 
mistrza okr. wileńskiego — Ognisko. 

Mecz budzi ogólne zainteresowanie 
Jak się dowiadujemy Ognisko wy- 

stąpi bez Aścika i Bućki. 

KKA Z ARKSTARTYZ ABOZOWCEGAWOAI 

drogę przyczem jeden z nich grożąc no- 
żem zażądał pieniędzy. Po oświadczeniu 

Kubina iż ma tylko 10 zł. skryli się strze- 

liwszy z rewolweru w powietrze. 

— Potokarz. Gudalewiczowi Bonifacemu 
zam.we wsi Godziągi gminy trockiej skra- 
dziono z wozu przy ul. Legjonowej har- 
monję wartości 200 zł. przez Łotewicza Ka- 
jetana którego zatrzymano. 

— Straszna śmierć chłopca. W tartaku 
parowym Dubina w Wilejce dostał się pod 

pas transmisyjny 13 letni Achrem Wła- 
dysław doznając ciężkich  poranień. 

-— Trup noworodka. 28 b. m. przy ul. 
Klaczki 19. znaleziono .trupa noworodka 
płci męskiej w wieku okołe 3 dni. 

— Złodziej kolejowy. Zatrzymano spraw 
cę systematycznej kradzieży wódki z wa- 
gonu na szkodę Dyrekcji K. P. Rudziń- 
skiego Józefa bez st. m. zam. 

— Ciężkie pobicie. We wsi Ko- 
lowicze Piotr i Włodzimierz _ Wołyńcowie 

ciężko poranili i pokaleczyli Eljasza Wołyń- 

ca, któremu w szpitalu w związku z tem 

amputowano nogę. 

— Okradzenie mieszkania. Abrach Szy- 
mon (3 Moja 13) zameldował policji o 
kradzieży różnej garderoby na sumę 900 
zł. Sprawca kradzieży Serafimko zeznał 
1% rzeczy te Sprzedał paserce Rytel Filo- 
menie właścicielce straganu na rynku 
Łukiskim. 

  

JAN JABŁOŃSKI 
inżynier-technolog, pierwszy i wieloletni Dyrektor Wydziału Mechanicznego 

Dyrekcji Okręgowej P. K. P. w Wilnie, od jesieni r. ub. w stanie spoczynku 

zmarł dnia 30 sierpnia 1930 roku. 

którego pamięć zawsze z czcią wspominać będziemy. 

W zmarłym tracimy wieloletniego, ogólnie szanowanego i szczerze oddanego pracy kolegę, 

ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH 

INŻYNIERÓW KOLEJOWYCH. 

ZBIGNIEW KOŁŁĄTAJ 
Absolwent Akademji Bydgoskiej, uczestnik Samoobrony Wileńskiej 

oddziału majora i rotmistrza Dąbrowskich 

zmarł tragicznie w dniu 25 sierpnia 30 r.. w wieku lat 30 i po- 

chowany został w grobach rodzinnych na cmentarzu w Głębokiem. 

O czem zawiadamiają nieutuleni w żalu 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 31 SIERPNIA 30 r. 

10.15 Tr. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 13.00 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 

13. Kom. meteorologiczny. 

13.10 Tr. z Sali Miejskiej. Wiec pod ha- 
słem „Nie damy Pomorza* organizowany na 
znak protestu wobec zakusów niemieckich 
o zmianę granic zachodnich. 

17.25 — 18.45 Tr. koncert z Warszawy 
18.45 — 19.05 Feljeton humorystyczny 

art. dram. Wacława Malinowskiego. 

19.05 — 19.25 „Wiadomości przyjemne 
i pożyteczne" z Warszawy. 

19.25 — 19.55 Recital spiewaczy Bogny 
Milskiej - Schechtlowej. 

19.55 — 20.05 Program na poniedziałek 
i 1ozm. 

20.05 — 20.30 „Tkactwo w Polsce" — 
odczyt wygł p. H. Bodzińska - Trzebińska. 

20.30 — 22.00 Koncert (Tr. z Ogr. Ber 
nardyńskiego w Wilnie). 

2200 — 24.00 Tr. z Warsz. Feljeton, 
. komunikaty i muz. tan. 

  

Rodzice i Rodzeństwo. 

PONIEDZIAŁEK, Dnia 1 WRZEŚNIA 30 r. 

11.58 Sygnał czasu z Warszawy. 

12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

13. Kom. meteorologiczny. 
15.50 — 16.15 Tr. z Warszawy. Odczyt 

turystyczno - krajoznawczy „Warszawa, jej 
zabytki i rozwój” — 

17.15 —_ 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. sportowy. 1 
17.35. — 18.00 „Bašri“ litewskie i lotew- 

skie“ część Ill-cia odczyt wyglosi Wanda 
Dobaczewska. 

18.00 — 19.00 Tr. z Warszawy. Koncert 
niuzyki lekkiej. 

19.00 — 19.25 Opowiadania dla dziec: 
wygł. Zofja Małyniczówna art. dram. 

19.25 — 19.50 Audycja melorecytacyjna 
Utwory Konopnickiej wyk. Zbigniew Smia- 
towski. i 

19.50 — 20.00 Program na wtorek i rozm 
20.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Pras. | 

dziennik radjowy, koncert kom. i muz. tane- 
czna. 

Uwaga: :W godz. 22.00 -— 22.30 Tran- 
sm isja z Genewy z posiedzenia Rady Li 
Narodów. Przemówienie min. Augusta Zale- 
skiego. 

  

   

    

    

       

  

Na mieszkanie z utrzyma- 
niem w śródmieściu przyjmie inteli- 
gentna rodzina 5 uczenic lub uczni za 
niewysoką opłatę Odżywianie obfi- 
te i zdrowe, opieka troskliwa, oraz po- 
moc w nauce zapewniona. Łaskawe 

    

L 
Nie ulega najmniejszej 

| Pare się przekonać. 

wątpliwości, że nekrologi i 

L 

zgtoszenia, Lukiszki, Ciasna 22 m. 1, 
dom w ogródku. —1 

wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA* i 
innych pism należy umieszczać za 
pośrednictwem Biura Reklamowe- 
go Stefana Grabowskiego, Garbar- 
Ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

NAJLEPSZY 

górnośląski koncernu „„Progress'* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 
egzystuje od roku 

M. DEULL 1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0° 

‚ ПУММБРНЖА РИ МХЛОИНОЕЕАРЕ РАВ И 2 САНИЛОЦОЛЯИСРКТЕ 

Biuro Techniczno-Handlowe 

Stanisława 

STOBERSKIEGO 
zostało przeniesione do nowego lokalu 

w tejże posesji przy ul. Mickiewicza 

NE 27 budynek M2.  —0 

  ` 

   

  

ES M B 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
LL 

Japoński proszek 

KATOL 
jest najlepszym środkiem ja- 

„ kie dotychczas egzystują na 
rynkach, bo KATOL nietylko 

„AWN% tępi muchy i pchły, lecz za- 
si * xt 
zd bija PLUSKWY, prusaki 

ё i karaluchy. | 
Żądać KATOL w żółtem” opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -17 

    
     

Mamy do sprzedania większą ilość 
domów oraz mniejszych i większych 
folwarków po wyjątkowo niskich ce- 
nach i na b. dogodnych warunkach 
spłaty. Ajencja „POLKRES* Wilno, ul. 

Królewska 3 tel. 17-80. —0 

     

        

       

    

Tanie meble 
Polska pracownia koszykarska poleca: 
meble salonowe, trzcinowe, wiklinowe, 
miękkie, twarde, dziecinne mebelki etc. 

oraz reperacje. Wykonanie solidne. 

W. SŁONiCZ 
W. Pohulanka 5. 
  

  

2 tmeblówane pokoje 
pod biuro z oddzielnym wejściem obok 
Sądu do wynajęcia. Jakóba Jasiń- 

skiego 4 m. 5. 
  

    

Szkoła „DZIECKO POLSKIE* 
przygotow. do gimn. z przedszkolem 

(od 4-ch lat) pod kier. 

STEFANJI ŚWIDA 
ul. Mickiewicza 11 — 11 (wejście gdzie 
Kino „Lux“) Kancelarja w godz. 1 — 2 
przyjmuje podania, wpłaty za I-szy kw. 
od 1—3. IX i prosi omówić i przyszy- 
kować wszystko dla dzieci przed dniem 

ich regularnych zajęć 15. IX. 

Gabinet Kosmetyki Leczniczej 

*CEDIB* 

J. Hryniewiczowa 
już powróciła. Przyjm. 10 — 1 i 4—7. 

Wielka 18 m. 9. 

  T 

Poszukuję pissoveksi e wego, kom- 
fortowego, słonecznego mieszka- 
nia zkanalizowanego, za roczne ko- 
morne. Oferty z oznaczeniem ceny w 
Administracji „Słowa* „P. i Cno*. —4       

UWAGA, MATKi! Dawajcie Dzieciom 

CZEKOLADĘ „ZDROWIA* 
FABRYKI 

A. PIASECKI | 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

ъ Żądajcie wszędzie! ;



$н оО х о 
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PAMIĘTAJ! 
że od dnia S WRZEŚNIA r. b. rozpoczynają się ciągnienia 

V-ej Klasy 21 Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
i trwać będą do 14 PAŹDZIERNIKA r. b. 

350.000 zł. 

150.000 zł. 

75.000 zł. ; 

     
    
      

      
    
    
    
      

        

  
     

    
        

    
       

ОРАЕ — 
SKŁADNICA PAŃSTWOWA MATERJAŁÓW 

DRZEWNYCH 
przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, Wielka 66, została zaopatrzona 

w większą ilość suchego pierwszorzędnej jakości drewna opałowego (brzoza), 

olcha, sosna). 

Miara dokładna, układka ścisła. 

Dostawa gwarantowana. 

Nabycie Za GOtÓWKĘ na składach bezpośrednio w każdej ilości do 30 
m. p. Zakupy większe oraz OPERACJE KREDYTOWE uskutecznia się w lo- 

„kalu D. L. P., Wielka 66, pokój Ne 4, telef. 14-49. 

Kredytu udziela się również osobom prywatnym. 
SKŁADY: Podgórna Ne 7 i Piłsudskiego 67 czynne od 7-ej rano do 5-ej p. p. 

Kierownik (—) J. MARKOWSKI.   
    

  

TELEGRAM! 
Najwyższe Avec Medaile 
odznaczenie G R A N D P RI D'Or 

na Międzynarodowej wystawie w Brukseli 
uzyskały wyroby fabryki 

Przemysł Sp. Akc, 
Gumowy „A R D A t“ w Lidzie 

Polecamy: Kalosze, Šniegowce, Obuwie gumowe. 

" TRWAŁE! WYKWINTNE! TANIE!       

WYGRANE: 
250.000 zł. 
100.000 zł. 
i t. d. 

A NA O NN 

  
   

  

Od dnia 30 sierpnia do dnia 2 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Największe arcydzieło filmowe wszystkich cz, 

Nast 

września 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Walka o Złoty Róg" 
asów na tle przepotężnych szczytów alpejskich, Dramat życiowy. 

Aktów 12. W rolach głównych: Luis Trenker, Marcella Albani, Piotr Voss i Paweł Graetz. Nad program: 
„Korzystajcie z okazji*—komedja w 3 aktach. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

ępny program: „SIMBA“ 

  

2 Dziš! Epokowy film dźwiękowy z 
Pierwsze Dźwięko- 

we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

swoją odwagą w czasie najniebezpieczniejszych 

udziałem 

RAMONA NOVARRQO i czarującą ANITĄ PAGE w obrazie 
W filmie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U.S.A. pod dowództwem Novarro, który zaimponuje publiczności 

na wysoką wartość artystyczną filmu, dla młodzieży dozwolono. 
Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER i zł, BALKON 80 gr. 

znakomitego SKRZYDLATA FLOTA 
manewrów. Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ze względu 

Początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

  

PREMJERA! 
Przeboju Dźwiękowego! Arcydzieło, które 

poruszyło publiczność całego Świata! 

Pierwszy Dźwiękowy Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniż 

Kino-Teatr 

„HELIOS" 
BIAŁE CIENI 

wszechświatowy! Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4.30. 
Ostatni seans o g. 10.15. 

one: BALKON 60 gr., PARTER I zł. Wznowienie Gigantycznego 
Dźwiękowo-śpiewna opowieść miłosna. Ta- 
kiego filmu nie wołno nie widzieć! Sukces 

  

Jutro premjera! Od godz. 4.15 do 6-ej ceny: 
aktualniejszem 

temacie 
KINO-TEATR 

„HELIOS 

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81 

DAMA KAMELJOWA   Dzieje małżeńskie 
man Kerry. Panna, poszukująca przygód—Thelma Tood. Rzecz rozegr. się w eleganckim świecie Paryża, wytw. 
dancingi, orkiestra hawajska. Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy i Tygodnik Filmowy. Ost. seans o g. 10.15. 

Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Przebój dźwiękowy. Arcydzieło o naj- 
Wspaniały, wzruszający dramat miłości z życia wspólczesa | 
kobiet. Rozflirtowana mężatka Sali Eilers, uwodziciel Nor- 

DZIŚ! Wieiki špiewny film! Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t 
(Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja-opera. 
znakomita NORMA TALMADGE i stuprocentowy mężczyzna ROLAND 

GILBERT. Podczas wyświetlania filmu specjalnie zaangażowani artyści operowi wykonają arje z opery „Traviata* 
oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie...Nie kuś mnie daremnie...oraz Zbrodnia Bar. Wejsenbacha. 

7 

W rolach głównych: 

  

  

i Uczącym się polecam ma- 
j|terjały szkolne, rysunkowe i kre-fl 

ślarskie w wielkim wyborze. 

P. P. Urzędnikom nalezą-|| 
|| cym do kół urzędniczych na Raty. ||| 

Szkołom i sklepom Bra- 

| tniej Pomocy na dogodnych wa- 
||runkach z odpowiednim rabatem. 

OOOO A 
V KLASA A 

21-ej 
Loterji Państwowej 

główna wygrana 

750.000 
ciagnienie od 9. VIII. do 14. IX. 

ćw. losu 50 zł. 
Bilety w kolekturze 

K.Gorzuchowskiego 
ZAMKOWA 9. 

| MMM 

| piwożmwiecj 

   
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

Gabinet 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

4. 

radę 

  

m. 4. 
kobiecą konser- 
wuje, doskonali, 

  

  

B. SYMONOWICZ 
Wiino, ul. Św. JAŃSKA J6 7 

(vis a vis Uniwersytetu) 

WYROBY WŁASNE. —0 

  

  

Największy 

wybór 

najsłynniej- 

szych firm FOTO-APARATÓW 

  

  

PIANINA i FORTEPJANY 
światowej sławy Pleyel, 
Arnold 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

Bechstein etc., takoż 
Fibigier, Kerntopt i Syn, A. Drygas, 

Pow. Wysta- 
wie w 1929 i. 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE.     

  

  

  

  

PS odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż 

a я с PORTER twarzy i ciała (panie). 
‚ з ы It Sztuczne opalenie ce- 

MARCOWE, „ALE ry. Wypadanie włosów 
= i łupież. Najnowsze 

=== zdobycze kosmetyki ra- 
[z GRCYRSIĄŻĘCEGO BROWBRU cjonalnej. 

wZYWCU Codziennie od g. 10—8. 
Najtańsze i najlepsze soNABYCIA WSZĘDZIE W; Z. P.;48, 
szczotki i pędzie REPREZENTACJA; WILNO, » ZARZECZNA 19. ret.1$62 8 KM WAW 

NR z 7 > kobiecą 
tylko w firmie TO ag konser- 

ie LCL LEJ Ł EL LT E wuje, doskonali, odswie- 

kę LR a: brakii a> 

Na sezon Szkolny cz. Cedi6 Kosmetyki 
Leczniczej” 

czapeczki, berety, fartuszki, J. Hryniewiczowej. 

Ч 
in 

A ończochy, trykoty, pantofle ЦБ # W/ELKA Aš 18 m.9. 
Р . У, 0У lą PU grill zdiaknh 

ih gimnastyczne i t. p. re W. Z. P. Ne 26, 

gi | poleca firma gi - 

5 O. KAUICZ $ [LEKARZE 
LF AE ih Lekarz-Dentysta 
Ч Ceny najniższe. 1 Marja 

  

      

   
W SKŁADZIE 

optycznych, łotograticznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK RUBIN: 
WILNO, ul. DOMINIKANSKA 17 tel. 10-58. 

Najstarsza tirma w kraju (egzyst. od r. 1840)   

  

T : 
SKŁAD FORTEPIANÓW 
GEBETHNER:)t. 
WARSZAWA KRAK. PRZEDM. 17 

  

4 Dobór znakomitych 
maszyn _ 

TRAKTORY „Munktelis'* do ropy naftowej 

MOTORY 

MOTORY 

MŁOCARNIE 

-BUKOWNIKI 
i 

TRIEURY «o »óż ozimych i jarych MAROTTA 

GRZECHOTKI 

MŁYNY gospodarskie „SVEA* i inne 

„Munktells'* do ropy naftowej, o sile 7 
10, 12 koni i więcej k. m. 

amerykańskie naftowe „Massey-Harris'* 
o sile 1 i pół, 3, 4 i pół i 6 koni mech. 

czyszczące motorowe Wichterle 
i Kovarzik 

tarki do koniczyny 
patent Rohowskiego 

(TRESZCZOTKI) i trieury do sie- - 
mienia lnianego Szultego 

POLECA 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11-a. 

LA Ua Lan LLRA 

PRZETARG 
. Starostwo Mołodeckie (Państwowy Zarząd Drogowy) roz- 

pisuje przetarg ofertowy na dostawę materjału drzewnego do 
wykończenia budowy mostu na Uszy koło Mołodeczna. 

Warunki przetargu ofaz wykaz potrzebnego materjału do 

MARKA RARE RARE HAHA 
przeglądania w biurze Państwowego Zarządu Drogowego w 
Mołodecznie, w godzinach urzędowych. Odpisy tychże oraz 
blankiety ofertowe mogą być przesłane na żądanie za opłatą 
2 złotych. 

MA Sezon jesienny 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 

MATERJAŁY MUNDURKOWE 

TWEEDY na kostjumy i suknie 

FLANELETY w pięknych deseniach 

JEDWABIE, GEORGETTY i t. p. 

A. GŁOWIŃSKI 
_ Wileńska 27. 

RAFAL ALA RAR ARR! 

Og:lna oferowana cena winna być podana z wyszczegól- 
mieniem w wykazie materjału — cen jednostkowych, które bę- 
dą podstawą do ostatecznego obliczenia. 

Oferty opieczętowane, sporządzone na urzędowych blan- 
Kkietach, zawierające dowód na złożenie do depozytu Starostwa 
— wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej kwoty, względnie 
dokument © odpowiedniej gwarancji, należy wnosić do 
17-g0 września 1930 r., godz. 14-ta, w którym to czasie nastąpi 
otwarcie ofert. A 

Zastrzega się dowolny wybór oferty przez Państw. Zarz. 
Drog. niezależnie od wysokości oferowanej ceny, względnie też 
nieprzyjęcie żadnej oferty. 

dnia 

(=-) ]. de Tramecourt—starosta powiatowy 

(©. Mironowicz 
Kierownik Państwowego Zarządu Drogowego. 

Motodeczno, dnia 27 sierpnia 1930 r. 

iii HEAR APRA AI 

wydawca Btanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Way dyiio, 

  

LR UR RR RRS SZWONYrOKENÓWNA 
wznowiła przyjęcie. 

Li
 

LOKALE 

3 pokoje 
в 2 kuchnią, spižarnią, 

piwnicą, ogródkiem i ze 
wszelkiemi: wygodami 
do wynajęcia od 1-go 
wiześnia. Zaułek Mon- 
twiłłowski 11 od godz. 

  

Pokój umeblowa- 
ny. z wy- 

godami do wynajęcia. 
Objazdowa 6 m. 7 od 
2 do 6 pp. a 

W PAŁACU 
przy ulicy Antokolskiej 
6 m. 1-a do sprzedania 
garnitur mebli salono- 
wych / mahoniowych, 
kasa ognietrwała, tam- 
że do wynajęcia pokój 
ze wszelkiemi wygo 
dami i telefonem —| 

1 lub 2 pokoje 
z umeblowaniem, świa- 
tłem i opałem do wy- 
najęcia. Oddzielne wej- 
ście.Tamże 2 lokale dwu 
i cztero-pokojowe z 
kuchniami. Wileńska 15 
Wiadomość u  właści- 

cielki. = 

2 pokoje 
do wynajęcia umeblo- 
wane. Ul. Mostowa 16 
m. 44. Wejście fron- 

    
   

MALA iska 

BMEKRERAKESEREN 
SKLEP SUKIENNY 

GOLBER BENGEN 
Niemiecka 25 

nadeszły 

ostatnie nowości 

na sezony jesienny i zimowy 

damskich i męskich 

materjałów. 

ГЕВЕ ВЕБ ВЕО С НЫ ВЕ АН ВА 

ТАМЮ 

   

  

Z 

    

    

Ki 3 leca nowy transport i ma 
wielki wybór towe. „kapeluszy jesiennych AWR A. 
poleca skład ieszkanie do wy-i zimowych Pirma miecki na miejscu Mi- i mebli M najęcia 2 pokoje „MARIJA“ ckiewicza 1 m. 19. —1 ZE za 

lub pojedyńczo do wy- Gdańska 6. 0 KU. Wilno ° ) przez P. K. U. Wilno B Łokuciewski najęcia salkowe, ai INTERNAT T-wa W.O. powiat rocznik 1900 na ‚ LOK ie Po esė Samochėd siais dach ai Aleksa Ča WILENSKA 23. 8 NIC, Bystrzyca k-Wiina, unie- 
  2 duże słone- 

czne pokoje ze wszyst- 

z kiemi wygodami, z 
używ. telefonu, nadają- 
ce się również na biu- 
ro, od żaraz do wyna- 
jęcia. Ul. Jagiellońska 
8 m. 16. 

  

Hurtowa sprzedaż 

CEĄŃENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

R. DEWULE, im 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 
Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

A PAY BRO DWN 
Mieszkania do wy- 

najęcia od zaraz 
3-szy pokojowe. z no- 
woczesnemi  urządze- 
niami suche, ciepłe i 
słoneczne. Ulica Kra- 
kowska 'Nr. 51, infor- 

8 muje dozorca. 

w 

IM Jagiellońska 8 dowie- 

  

    

frontowe wykładany 

nowych oponach sprze- wstępujących. Ul. Za- 
dam tanio. 
m. 5, tel. 15-08. 

SERRA RARE AH 
KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. 

UL. HOLENDERNIA 12, TEL. 13-36 
(w gmachu warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

Przyjmują się zapisy do grup LVI zawodowej i LVII ama- 
torskiej. 

Początek zajęć dn. 3 września r. b. 
Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych, maszyn. Spe- 

cjalna sala doświadczalna. Gruntowna praktyka w nowocześ- 
nie urządzonych warsztatach reperacyjnych. Nauka jazdy bez 0- 
graniczenia godzin. 3 ? 2. : RE RE 

Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzaminów 
bez żadnych dodatkowych opłat. Ułatwia się otrzymanie po- 

sady za pośrednictwem kursów. Dła P.P. oficerów i urzędni- 
ków Państwowych specjalne ulgowe warunki. Zapisy przyjmu- 

je i informacyj udziela sekretarjat kursów codziennie w godz. 

ой 10-ej dó 18-ej ul. Holendernia 12, tel. 13-30. 

IAR AAAA AAC 

pokoi z PIANINA najstynniej- 1-go września rb. Cen- 

2 lub 3 kuchnią szej wszechświatowej trala Opiek  Rodziciel- 

poszukuje Związekfirmy „Erard* oraz Bet- skich otwiera 

Spółdzielni Spożywców tinga i K. A. Fibi- BU R s Ę 

Polskich Oddział w Wil- gera, uznane Za Nój- gą uczniów szkół Śr. 

nie; Rossa 8 od 8 — 4.lepsze w kraju, Sprze- 7akzad. Nauk. przy ul. 

  

  — daję na dogodnych wa- ty Pohulanka 9 m. 2. 
1 lub 2 pokoje runkach i odnajmuję. Całkowite utrzymanie 

u do wy- Kijowska 4 Abelow. miesięczne 95 zł. In- 
  najęcia można z utrzy- 

maniem. - Mickiewicza 
46-2 m. 14. 152 

formacje szczegółowe 
Dom SAO codziennie od dnia 25. 

odremonto- VIII. od godz. 11 do 
wany Z sadem owoco- 13 w Bursie. е 

Pokój do wyna- NYM, 6 S > 
jęcia zaraz Maja w  N- Wilejce. = 

z używalnością łazienki Sprzedam tanio. Ludwi- Oszczędności 

  

  

i częściowo umeblowa- sarska 1—12. Re RE = KOT 

A ais km RE Gotówka d 
Е : R o Ž N E ja jest zabezpieczona 

е złotem, srebrem i dro- 

Odnajmę giemi kamieniami. LOM- 
ój a hnią. BARD Piac Katedralny, 

kiteyjska 8. — 2. KUCHARKA Biskupia 12. Wydaje 
— — — — — — pitrzebna zaraz na BOZE: e AE 

i ia wieś. Zgłaszać się Sko- Złota, srebra, brylan- 
iesz anie pėwka 11 m. 11. Czy- tów, futer, miebli, pia- 

6 pokojowe ze wszyst- żowa. н "‹_531;11‘1‘311042"’ 6 
kiemi wygodami w cen- ———————— VSZelkich towarów. 

trum. miasta I piętro z WE RZE "TY ее 

Ogrodnik Kursy kroju, szycia, 
energiczny, w sile wie- robót ręcznych i mo- dzieć się u dozorcy. 
ku, z małą rodziną, zna- delowąnia 

Inteligentna iacy SE i Stefanowiczówny 
я EŃ owe warzywnictwo i @; 

IE a sadownictwo, posiada- Wielka 56 m. 3 
jący chlubne świade- Przyjmuję uczenice, 
ctwa, z wieloletnią zapisy codziennie, &а 
praktyką potrzebny na- przyjezdnych pomiesz- 

z całodziennem utrzy- 
maniem. Nowoświecka 

  

3 m. 11. tychmiast. Pensja, mie- czenie zapewnione. —2 
Przyjmę szkanie i proc. Wytwór- 

nia suszonych owoców W Warszawie 

do wspólnego komfor- 
ul. S2- towego pokoju z utrzy- 

maniem poszukuje się 
słuchaczki wyższych 
uczelni. Dowiedzieć się 
W „Słowie* u C. M. —0 

uczenice |; jarzyn K. Sienkie- 
na mieszkanie z utrzy- wiczą, Wilno, 
maniem, opieka zapew- 1 
niona. "Uniwersytecka ska Ken 
4—6 I. Swiętorzecka. 

  
  

uczen. lub. akade- 
miczki z całodzien- 

ю nym utrzym. przyjmie 
NZS It rodzina. Troskliwa 

zjum przyjmie 2 opjeka, francuski, forte- 
uczenice na mieszkanie pian. | Sierakowskiego 
z całkowitem utrzyma- оЗ са 
niem. Pokój osobny, 
elektryczność i wszel- ezmę 2-ch uczni-ce 
kie wygody. Opieka z calodziennem 
troskliwa i pomoc W utrzymaniem. Opieka, 
nauce. Lekcje muzyki można mieć pomoc w 

Przyjmuję uczni 
na stancję z utrzyma- 
uiem, opieką i pomo- 
cą w językach. - Infor- 
macje od 2—4, Zawal- 
na 60—11. —2 

Francuzkę—bonę po- 

  

na miejscu. Zakretowa naukach na _ miejscu. ZUKUIĘ do 2-ch małych 
1 оее ё аата chłopców." Kalwaryjska E OCE Jasińskiego 69 m. 3. Wilno. “| 

uczenice 2 
2 lub vi - — - № rok szkolny przyj- przyjmę k y | 
na mieszkanie Z cało Przylmę HI, K R uch uczni lub 
dziennym utrzymaniem wite utrzymanie. Ko- wie uczenice na stan- 

cję. Opieka troskliwa, 
utrzymanie dobre. Z. 
Brzostowska, Arsenal- 
ska 6 m. 1 od 4 do 6. 

pokoje słoneczne, cie- rzystanie z fortepjanu. 
płe, wanna na miejscu. Światło elektryczne. 
Korzystać można z pia- Rodzina inteligentna. 
nina, pomoc w naukach. Opieka troskliwa. Po- 

  

  

A 1 m. 9 z Ma- pądto pokój umeblowa- sza 
owej. ny do wynajęcia. Ja- w każdej 

giellońska 8 m. 22. Pieniądze sumie 
  lokujemy na korzy- 

         
AS ES W nowo-otworzo- | stue oprocentowa- 
K U P N 0 nym INTERNACIE | nie u osób  soli- 

: ż przyjmuję AE ze | dnych Swarzacja zu- 
średnich zakładów na- pełna. 

SPRZEDA gni ukowych. Całkowite | Dom _H.-K. „Zachę- 
ra aa trzymanie. Opieka za-| ta, Mickiewicza 1, 

Kwiaty — filo- pewniona, | warunki tel. 9-05 
dendron przystępne. Skopówka 

i žikusy do sprzedania 9—q 
tanio. Dzielna 30. 

  Rymszewiczowa. 

Przyjmę dwuch uczni 

  

Od*1-go września po- 

  

skórą na rozpoczął zapisy nowo- waznią się. 
  

Ofiarna 4 rzeczna 5-a—2. 
л е 291\Ьіопо książkę woj- 

skową wydaną przez 
Francuzka P. K. 0. Wilejka pow. 

Samochód „Fiat“ przyjmie na4 mieszka-na im. Jankiela Futer- 
w bardzo dobrym sta- nie ucznia(cę). Skopów- fasa unieważnia się. 
nie 6 osobowy, o 6 cy- ka 6—24 od godz. 4—5. 

  

      

lindrach, ża cenę 4.500 0 
zł. sprzedamy. Ajencja 7 „Polskres“, Wilno ul. Mebl STYLOWE 
Królewska 3, tel. 17-80 i noweczesne 

WSA WA RORY, w wielkim = 

GONTY | sy: B'* Qlkin poleca E 
sprzedaje POLSKI Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 
LLOYD. ul. Kijowska Nadeszło dużo nowości!     

    

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.    


