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Wywiad z Marszałkiem Piłsudskim 
Wczoraj w dn. 6 września w godz. 

przedpołudniowych przyjął p. Marsza- 
łek Piłsudski redaktora naczelnego 
„Gazety Polskiej'* p. Bogusława Mie- 
dzińskiego i udzielił mu wywiadu, któ 
ry dzięki uprzejmości p. Miedzińskie- 
go podajemy poniżej w całości. 

— A więc Panie Marszałku od ty- 
godnia weszliśmy w okres wyborczy. 

— Wie pan okres wyborczy istnie 
je obecnie przedewszystkiem dla rzą- 
du no i dla możliwych, że tak powiem, 
kandydatów na posłów. Co do tych 
kandydatów nic narazie mówić nie bę- 
dę gdyż imiona ich nie są mi znane. 
Natomiast mnie ten pierwszy tydzień 
wyborczy dał się we znaki bardzo sil- 
nie: muszę bowiem mieć do czynienia 
z całym szeregiem praw i przepisów, 
w których naturalnie jest zwykły cha- 
es o masa sprzeczności. Pozatem mam 
niewiadomo dlaczego mus zajęcia się h 
posłami do Sejmu i wyznam Panu, że 
to drugie zajęcie zmusza mnie do pra- 
cv bardzo wstrętnej mianowicie do 
babrania się w nieczystościach. Gdy 
bowiem hasłem istotaem u pp. b. po- 
słów jest pieniędzy, pieniędzy, pienię - 
dzy, albo dla siebie albo dla partyj, 
nawet najrozmaitszych — to nasirwa 
się mus wchodzenia w nieczystości i 
brudy, co dla mnie jest specjalnie ucią 
żliwe, gdyż jestem dostatecznie znany 
z nieumiejętności zrobienia jakiegoś 
brudnego uczynku. 

Lecz wróćmy do praw. Przedewszy 
stkiem więc musiałem mieć do czynie- 
mia z tak zw. ordynacją wyborczą. 
Pierwszym moim kłopotem było. ta 
«zy mogę uznać prawa wyraźnie sprze 
czne z konstytucją. W konstytucji bo- 
wiem nie znajdzie Pan żadnego arty- 
kułu, któryby gdziekolwiek choć w je- 
dnej literze mówił o partjach, o klu- 
bach i o jakiejkolwiek wewnętrzhej or 
ganizacji posłów. Przeciwnie konsty- 
tucja ciągle wymaga od posłów zupeł- 
nej swobody rozstrzygania tej lub in- 
nej sprawy według swego własnego 
sumienia, nie według nakazu jakiejkol 
wiek partji czy organizacji, która mo- 
że zaprzeczyć sumieniu. Na to te „Śla- 
bowane portki** nawet ślubują. I na- 
gle według ordynacji wyborczej w t. 
zw. państwowej komisji wyborczej mu 
szę mieć do czynienia z przedstawicie 
lami tych klubów. Z przedstawiciela- 
ini partyj, które w dodatku niają ja- 
koby pilnować czystości wyborów. 

Przyznam się Panu, że się zawa- 
hałem co do możliwości wykonywa- 
nia przezemnie tego niecnego prawa. 
Boć ta przecie wyborcza komisja pań- 
stwowa ma zostać i po nowych wybo- 
rach na cały czas do rozpisania na- 
stępnych wyborów, co znaczy, że jakiś 
kiub może przy nowych wyborach о- 
kazać się nie istniejącym, może zdech- 
nąć, być zwyczajnem ścierwem a je- 
dnak mieć jakieś znaczenie, mieć opła 
cane naturalnie swoje podróże, swoje 
diety, hotele, tak że jakiś „Były po- 
seł* znajdzie choć darmowa wyżerkę 

Wahanie moje było ciężkie, gdyż nie- 
ina paskudniejszej rzeczy w państwie. 
jak zdemoralizowana banda „b. pos- 
low“, zdeklasowanych jakichś klacz, 
czy marnych wałachów, którzy krzy- 
czą: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy i 
mogą per prokura mieć jakieś manda- 
ty. Wyznam Panu, że rozstrzygnięcie 

tych moich wątpliwości prawnych —: 

gdy ten śmierdzący kawałek partyjny 
wyraźnie przeczy konstytucji — Dyło 
mi bardzo ciężkie. Pierwszym moim 
izutem była chęć skasowaria tego zu- 
pełnie bezwzględnie i wyrzucenia za 
drzwi tego Ścierwa, który sprawę wy- 
borów tylko komplikować może. 

Ten „partjów kawałek* należy do 
tych systemów xtórych jest mnóstwo: 
dokradania przez najrozmaitsze dodat 
ki do konstytucji uprawnień, oznacza- 
jących tylko pieniądze, pieniądze, pie- 
niadze i darmową wyżerę dla panów 
posłów do Sejmu. Jeżeli tego nie zro- 
biłem, to dlatego iż w tak szybkim cza 
Sie ułożenie czegoś innego byłoby za 

- ttrudnem; to był jedyny powód dla któ- 

tego dopuściłem różne šcierwa do ist- 

nienia i zarażenia powietrzą. 

— O ile mi wiadomo Panie Mar- 
szałku, rząd miał coś w rodzaju kon- 
fliktu z Sejmem o pogrobowe preten- 
sie do pieniędzy skarbowych? : 

— Aha, to Pan zapewne „mówi o 

głodującym p. Daszyńskim i innych 

kclegach jego. Muszę panu powie- 
dzieć, że ta sprawa zajęła mi także 

sporo czasu; lecz ia stanowczo odrzu- 

cam wszystkie zamachy na pieniądze 

Skarbowe.  Przedewszystkiem prosze 

Pana, w artykule konstytucji, który 
mówi o rozwiązaniu Sejmu niema ani 

jednego słowa, o tem aby pozostają- 
cych marsz. Sejmu i jego zastępcy 

mieli pobierać jakiekolwiek pieniądze. 
Doczepieni do tego panowie wicemar- 
szałkowie nie są nawet wspomnieni w 
tym artykule jako wicemarsz.; Mowa 
tylko o zastępcach, a wobec tego, że 
tenże Daszyński zastępuje siebie nie- 
iaz wcale nie posłami jak to było w 
znanym wypadku z oficerami, gdy ja- 
kiś biedny urzędniczyna zastępował 
Daszyńskiego — to ja nie wiem nawet 
kogo się to tyczy, gdy tak daleko: roz- 
ciagnięte być może pojęcie zastępcy. 
Jeszcze raz jednak zwracam uwagę, że 
w konstytucji ani słowa niema o ja- 
kiejkolwiek płacy. 

Wysłuchałem całej masy zawiłych 
wywodów prawnych w tej sprawie i 
wszystkie one przy bardzo dalekiej i 
głębokiej analizie, skłaniają się do me 
go zdania, nie do zdania Daszyńskie- 
go. Naturalnie różne kauzyperdy, kon- 
sty ute-prostytute mogą sobie wykre- 
cać inaczej. Ale to nie pomoże nic a 
nic, gdyż ja nie jestem skłonny wyda- 
wać bezprawnie pieniądze, tak. ciężko 
zbierane z podatków na b. posłów sel- 
mowych. I napewno nie wydam ani 
grosza na to. 

To samo tyczy się i panów z tak 
zwanej komisji długów, którzy mają 
pobierać wynagrodzenie wtedy, kiedy 
nie mają diet i również podczas 
przerw w posiedzeniach sejmowych. 
Nie można jednak rozwiązania Sejmu 
uważać ża przerwę. Że ci panowie za- 
miast diet zrobili sobie bezprawnie ga 
żę. a w dodatku dla lepszej wyżerki 
podczas przerw jeszcze zbierają do- 
datkowe pieniądze co nie oznacza wca 
le abym mógł uważać nieistnienie Sej- 
mu za przerwę. Dłatego też proszę Pa 
na z tej darmowej wyżerki nie będzie 
nic. 

Zastanawiałem się wogóle nad ce- 
lowością 28 artykułu konstytucji, na 
którym Daszyński się opiera, a który 
nic nie mówi o wynagrodzeniu. I wy- 
znam Panu, że dojrzałem pewną dozę 
celowości w tym urządzeniu, gdyż za- 
platane rozrachunki pieniędzy wyda- 
nych na Sejm wymagają jakiegoś о- 
kresu likwidacji. Przecież są zaliczki, 
pobrane przez pp. posłów, masa ich 

długów, które włażą im na diety, za- 

jegłości w restauracjach, hotelu, któ- 
re muszą być w jakiś sposób uregulo- 
wane. Obliczenie zaś że to wszystko 
co się należy za fetel, za hotel, za 
burdel i za serdel ma opłacać rząd z 
pieniędzy skarbowych, musi zawieść. 
Dlatego też prawdopodobnie jest zo- 
stawiony okres do zebrania się przy- 
szłego Sejmu dla uregulowania tych 

rachunków — i to tak, aby była jakaś 
dyscyplina na byłych posłów. Natu- 

ralna konstytuta czy prostytuta może 

sobie to tłumaczyć inaczej, bo ten na- 

turalny cel nie jest wcale wymieniony 

w konstytucji, ale nie wymienione są 

i inne cele. fee raz powtarzam, że 

w artykule tym ani słowa o wynagro- 
dzeniu niema. 

— O ile dobrze rozumiem to Pan 
Marszałek nie zamierza uznawać insty 
tucji byłych posłów i jakichkolwiek 
ich uprawnień? 

Pan postawił mi pytanie na które 
z natury rzeczy wypływa odpowiedź. 
Gdy Sejm jest rozwiązany, to posłów 

niema, —nie istnieją — i każdemu wol 
no sądzić, że © de chcą zatrzymać swe 

uprawnienia — to mogą być uważani 

jak to podkreślam, za zwyczajne Scier 

wo, które musi zatruwać swoim ist- 

nieniem powietrze. Otóż ja Panu po- 

wiem, że dzięki małym zresztą wypad- 
kom myślałem dużo o tak zw. abera- 

cii myślowej. Jest to sprawa, która 

się zajmuję od bardzo dawna, nieled- 

wie od wczesnej mojej młodości. Sta- 
wiałeni często sobie pytanie, skąd u 

ludzi pochodzi ta dziwna chęć do 

zmian realnych faktów na nierealne, 

--- nieistniejące — i skąd pochodzi ta 

chęć upiększania, jakgdyby dla siebie 

swej maleńkości i nicości nierealneini 

faktami i niereałnem życiem myślo- 

wem, tak, iż ta aberacja myślowa pro- 

wadzić się zdaje ludzi do  szpitala 
warjatów. : 

To zdaje się można zastosować w 

zupełności do panów b. posłów sejmo 
wych. 

leszcze niedawno rozmawiałem Z 

jednym z wybitnych mężów stanu Eu- 

ropy i mówiąc o jednem z państw ist- 

niejących, — nazwy tego państwa nie 

vrymienię — mówiłem, że mamy do 

czynienia z ludźmi chorymi, którzy na- 

przód zachorowali na daltonizm, czy- 
li, że widzieli jaskrawą, zieleń wiosny, 

w kolorze żółtym, czy czerwonym, na- 

tomiast kolor czerwony widzieli: jako 

zielony. Choroba, taka jak kiedyś, czy 

tałem dosyć rozpowszechniona;  iecz 
gdy choroba u tych ludzi postępowała 
dalej, zaczęli chodzić na głowie, bry- 
kając nogami w górze; a że takie cho- 
dzenie jest niewygodne i cały Świat 
widzi się na wywrót, więc sprowadza 
to ból głowy; i wtedy skarży: się także 
nawywrót, na kogoś, że ich głowa bo- 
li. 

Byli posłowie, proszę Pana, nie- 
zwykle przypominają mi to państwo. 
Przedewszystkiem wyobrażają sobie, 
że oni są istotnymi posłami, do nie- 
istniejącego jednak Sejmu i dlatego 
próbują urządzić ze związku zawodo- 
wego b. posłów do Sejmu państwo w 
państwie, państwo nowe pod tyt. „Uli 
ca Wiejska”. „Państwo' to chce być 
Polską, jako państwem w stanie wol- 
rvm, -— może w obronie darmowego 
serdelu, może w obronie darmowego 
kotelu? Sądzą oni, jak owe państwo 
e którem mówiłem, że jeżeli być w 
stanie wojny, to może coś się wygra; 
może choć darmowy serdel się ober- 
wie przy tem, może darmowy hotel. 
Pozwalają więc sobie przy takim sta- 
nie wojny korzystać z budynków rzą- 
dowych, jak gdyby ze swej własnoś- 
ci; pozwalają sobie iako  „rządzące” 
partje robić sobie jakieś senaty, wkrót 
ce może wybiorą sobie prezydenta i 
wyznaczą nowe rządy. Nadaje się juz 
bodaj wielu z nich do szpitala warja- 
tów, jeżeli nie do krymina!u. 

Naprzykład, proszę Pana, zmusili 
już do poszukiwania broni na dowód, 
že oni znajdują się w stanie wojny, i 

chcą zdaje się przedewszystkiem za- 
:ć wyziewami tego, co dowodzi stan 

przeciwny, czyli szefa rządu, zmusza- 
jąc go do babrania się w nieczystoś- 
ciach. 

Najzabawniejszą jednak rzeczą jest 
u panów posłów inna ieszcza abeia- 
cja myślowa, to jest stałe ogłaszanie, 
ze im ich jest mniej tembardziej re- 
prezentują oni Sejm. Obawiam się, że 
wreszcie zostanie ich kilka, którzy z 
pompa ogłoszą, że mi „to jest Sejm* 
i to Sejm suwerenny, bo przy znanej 
tendencji panów posłów do Sejinut aby 
być nadszoferem,  nadprezydentem, 
nadinžynierem i nadkonduktorem, ta 
rzecz łatwo zdarzyć się może. Ja $а- 
dzę, że będzie najłatwiej dążyć z ra- 
tunkiem dla poszarpanego zdrowia 
tych panów sikawką pożarną, aby ich 
nieco przyprowadzić do przytomnoś- 
ci. Dawna to, proszę Pana, metoda— 
obłewać warjatów zimną wodą. I po- 
myśleć, że to wszystko walczy pod 
sztandarem darmowego serdelka. 
No czyż może istnieć takie Śmieszne 
„państwo? Państwo Zawodowego 
Związku Byłych Posłów, stających w 
obronie czystości wyborów! No, no 
Panie, tego już zawiele. Darmowy ser 
del i czystość wyborów — połączone 
razem. 

Więc jak Pan widzi, dość już mia- 
łem kłopotów, wyborczych jak na je- 
aen tydzień. 

  

Nieuprawniony przedruk nawet w 
jatkach wzbroniony. 
Copyright by B. Miedziński. 
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Skład państwowej komisji wyborczej 
WARSZAWA. (PAT). W myśl ebwieszczenia generalnego komisarza wyborczego 

z dnia 6 wrześniz 1930 r. w skład Państwowej komisji Wyborczej wchodzą: przewcd- 
niczący Stanisław Giżycki, sedzia Sadu Najwyższego, generalny komisarz wyborczy, za- 
stępca generalnego komisarza wyborczego Władysław Kaczyński, sędzia Sądu Najwyż- 
szego i członkowie — z ramienia BB: Bohdan Podoski, sędzia zastępca Stefan Petzyń- 
sxi, adwokat, z ramienia PPS — Kazimierz Pužak, byy 
bermian, adwokat, z ramienia Wyzwolenia — jan Wo 

poseł, zastępca dr. Herman Lie- 
znicki, nauczyciel, zastępca Jan 

*moła, rolnik, z tamienia Klubu Narodowego — Mirosław Sawicki, adwokat, zastępca 
Bolesław Bielawski, adwokat, z ramienia Stronnictwa Chłopskiego — dr. Stanisław ro- 
na, lekarz, zastępca Jar Krysa, adwokat, z ramienia Klubu Ukr. — Włodzimierz Koso 
nocki, urzędnik prywatny, zastępca dr. Iwan Błażkiewicz, adwokat, z ramienia klubu 
Piast — Stefan Urbanowicz, adwokat, zastępca dr. Władysław Kiernik, adwokat, z va- 
nienia Niem. Kl. Parlamentarnego — August Utta, nauczyciel, zastępca Wilhelm Spitzer, 
adwokat. 

  

Sprawa kolei Libawo - Romneńskiej 
W GENEWIE 

GENEWA. (PAT). Komitet komisji komunikacyjno - tranzytowej, zaj- 
miujący się kwestjami polsko - litewskiego tranzytu, przedstawił komisji wnio 
ski w sprawie przywrócenia linji kolejowej Libawa - Romny, która biegnie 
przez terytorium litewskie, polskie i rosyjskie, oraz w sprawie przywrócenia 
komunikacji i spławu drzewa po Niemnie. 

* 

Min. Celminsz o stanowisku Łotwy 
Łotewski minister spraw zagranicznych Celminsz w rozmowie z. korespondentem 

urzędowej agencji litewskiej „Elta' poruszył sprawę przywrócenia komunikacji na linji 
Lipawa Romny. 

Min. Celminsz stwierdził że sprawa ta hyła omawiana na sejmowych komisjach 
spraw zagranicznych w Łotwie i Estonji, a to wobec zbliżającego się posiedzenia sesji 
Ligi Narodów i rząd łotewski postanowił zająć w tej sprawie stanowisko, które w żad- 
nym wypadku nie utrudni sytanacji Litwy. 

Łotwa złoży deklarację w forumie, która nie wywoła żadnych nieporozumień mię- 
dzy obu państwami. 

Zatarg litewsko-niemiecki 
NA TLE SKARGI KŁAJPEDY. 

BERLIN. (PAT). Prasa niemiecka w alarmujących depeszach pod tyt. 
„Głos rozpaczy z Kłajpedy", oskarża rzad kowieński o gwałcenie autononeji 

okregu kłajpedzkiego, o prowokacje i stosowanie zarządzeń wynaradawiają- 
zych wobec iudności kłajpedzkiej. Wszystkie dzienniki w tenie podnieconym 
domagają się, ażeby delegacja niemiecka zgodnie z przyrzeczeniami miaro - 
dajnych czynników berlińskich poparła w Geriewie energicznie skargę Kłaj- 
pedy przeciwka rządowi kowieńskiemu o naruszenie statutu kłajpedzkiego. 
W związku z tem pewne biuro Conti, donosząc o oświadczeniu litewskiego 
ministra spraw zagranicznych Zauniusa, w którem powiedział on, że niewia- 
domo mu nic o zgłoszeniu w Genewie przez Kłajpedę skargi z powodu noru- 
szenia statutu, określa twierdzenie ministra jako niešciste. 

Skarga — twierdzi Conti — została faktycznie wniesiona, a w-g kon- 
wencji kłajpedzkiej rząd litewski nie ma prawa interpretować międzynarodo 
wej ustawy, jaką jest właśnie statut kłajpedzki. 

W myśl art. 17 konwencji, każde państwo, będące członkiem Ligi, mo- 
że zwrócić uwagę Rady na naruszenie praw autonomicznych. Należy przeto 
przypuszczać — kończy Conti — że Niemcy nie uchyla się od tego obowiąz- 
ku wobec obszaru odstąpionego Litwie. 

Niemcy przyznają się do współ- 
pracy z Sowietami 

BERLIN. (PAT). Na jednem 7 zebrań przedwyborczych urządzonem 
przez partję komunistyczną w Chemitz wygłosił mowę poseł komunistyczny 
ra sejm saski Sinderman, który jak donosi „Vorwaerts”, podkreślił, że komu- 
"nści i hitlerowcy maszerują do watki obecnie ramię przy ramieniu celem 0- 
balenia obecnego ustroju. Przyznajemy otwarcie — mówił Sinderman — že 
jesteśmy w sojttszu 7 hitlerowcami i że dążymy wspólnemi siłami do zapro- 
wadzenia bolszewizinu narodowego w Niemczech. Przyznajemy, że naSi mę- 
żowie zaułania pracują w Reichswehrze i w policji i że armja czerwona u- 
trzymuje stosunki z Reichswehrą. Wszystko to ma na celu rozbicie obecnego 
ustroju i ogioszenie na jego gruzach dyktatury narodowo - bolszewickiej. 
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NIEŚWIEŻ — ui. Pa$uszowa niięgiw 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarni» T-wo 
USZMIANA — kKsięgarma Spoóódz Not 

Ksiegarnia Polski — St, Bednarski. 

SLONIM — kaiegarnia D, Lu 
STOLPCE — sine 
ST. ŚWIĘCIANY — oł Купел ©. 
WILEJKA POWIATOWA --. ai. 

WOŁKOWYSK — yk Twa 

  

4 ( s ve elaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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'oszy. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

NA MARGINESIE POBYTU MINISTRA ROLNICTWA 
NA WILEŃSZCZYŹNIE 

Wczoraj wieczorem minister rol- 

nictwa p. L. Janta - Połczyński, po 

trzydniowym pobycie na Wileńszczyź- 

nie, udał się z powrotem do Warsza- 
wy. 

Jest dla nas wielce sprzyjającą oko 

licznością to, że zamierzona konferen- 

cja na Zamku w sprawie potrzeb rol- 

nictwa wileńskiego została poprze-. 

dzona  zwiedzeniem / Wileńszczyzny 

właśnie przez ministra rolnictwa, któ- 

ry, pochodząc z zachodnich, o odmien 

nej strukturze i innym poziomie kultu- 

ry, krańców Rzeczypospolitej, dotąd 

nie miał jeszcze sposobności zetknąć 

się osobiście ze specyficznemi warun- 

  

na krańcach kami pracy północno - 

wschodnich, zważyć doniosłą a nie- 

przerwalną w ujemnem oddziaływaniu 

iolę czynników powodujących te wa+ 

runki i rozpoznać lub ustalić granicę, 

gdzie się kończą własne możliwości 

wileńskiego społeczeństwa rolniczego 

w jego wysiłku nad podniesieniem sta 

nu rolnictwa a występuje obowiązek 

ingerencji i pomocy ze strony pań- 

stwa. 

Minister Janta-Połczyński jest czło 

wiekiem czynu. Z łatwością dostrzega 

ujemne i słabe strony wynikające z 

braku energji, inicjatywy lub wogóle 

z niezaradności. Nie znosi utyskiwań 

na złą sytuację i nie widzi potrzeby 
pomocy dla tych, którzy nie mogą wy- 

legitymować się świadectwem pracy. 

Takie wrażenie musiał odnieść każdy, 

kto miał sposobność bezpośredniego 

- zetknięcia się z ministrem rolnictwa. 

Otóż w czasie swego pobytu na 

Wileńszczyźnie, czy to zwiedzając te- 

ren pracy nad podniesieniem  rolni- 

ctwa, czy wysłuchując referatów oma- 

wiających stan i potrzeby miejscowe- 
go rolnictwa, czy wreszcie w rozmo- 
wie z poszczególnymi rolnikami, mu- 
siał niewątpliwie p. minister  Janta- 
Połczyński stwierdzić jedno, — że po- 
mimo zniszczeń wojennych, które Wi- 
leńszczyznę przeistoczyły w cmentarz 

pracy i dorobku, pomimo kolosalnych 

strat w kapitałach i inwentarzu, rol- 

nictwo wileńskie potrafiło powstać z 

giuzów o własnych siłach, bez czyjej- 

kolwiek pomocy, w warunkach odcię- 

cia od naturalnych rynków zbytu — 
zakupu i przekręślenia dawnych mo- 

żliwości ekspansji gospodarczej i kul- 

turalnej, — z drugiej zaś strony, że 

rad drobnemi bolączkami rolnik wileń 

ski przechodzi do porządku dzienne- 

go, wysuwając konieczność pomocy 

państwa li tylko w tych dziedzinach, 

gdzie własna praca i energja, pomimo 

największych wysiłków, zgóry w 
swym efekcie jest przesądzona, rozbi- 

jając się o mur niesprzyjających wa- 
runków powstałych przedewszystkiem 

na tle wrogiej dla rolnictwa wileńskie- 
go polityki b. rządu rosyjskiego i 

zmian granic terytorjalnych. 

Podobno w jednej okolicznościo- 

wej rozmowie z rolnikami podczas 

swego pobytu w Wilnie, p. minister 
rolnictwa miał powiedzieć, że nie przy 
puszczał, by klimat wileński był tak 
niesprzyjający i niestały. P. minister 
musiał być mile zdziwiony, dowiadu- 
jac się z referatu Towarzystwa Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych, że rolni- 
ctwo wileńskie w rzędzie warunków 
niesprzyjających pomija milczeniem 
warunki klimatyczne, „które mogą być 
przezwyciężone w swem  ujemnem 
działaniu drogą wytrwałej pracy nad 
podniesieniem kultury rolniczej”. 

Ten wyżej przytoczony, zdawało- 
by się oderwany fragment, . najlepiej 
ilustruje zasady, na których rolnik wi- 
leński opiera swoje dążenia do pod- 
niesienia rolnictwa i osiągnięcia ta- 
kiego poziomu kultury, któryby  za- 
bezpieczał należytą wydajność  war- 
sztatu pracy. Streszczają się te zasa- 

«dy w jednem słowie: praca. Lecz ten- 
że rolnik zdaje sobie sprawę, na pod- 
stawie wieloletniego doświadczenia, 
że są takie momenty i takie dziedziny 
działania, kiedy najbardziej wytrwała 
praca ugiąć się musi i załamać pod 
ciężarem czynników, do których opa- 
nowania powołane jest tylko pań- 
stwo. 

Nie ulega dla nas wątpliwości, że 
jakkolwiek krótko trwał pobyt p. mi- 
nistra rolnictwa na Wileńszczyźnie, 
ególne wrażenie otrzymane przezeń w 
wyniku bezpośredniego zetknięcia się 
z terenem nie rozminie się z tą głów- 
ną prawdą, że dorobek, osiągnięty tu 
w dziedzinie rolnictwa od czasu za- 
kończenia wojny i likwidacji najazdów 
jest dostatecznem świadectwem  nie- 
spożytej energji i zdolności do pracy, 
1 że „wielkie doświadczenie p. mini- 
stra wskaże mu (używamy tu zdania 
„Tygodnika Rolniczego”, które całko- 
wicie podzielamy) niezbędne środki i 
drogi, jakiemi najwłaściwiej i najprę- 
dzej należy pomóc naszemu, napraw- 
dę upośledzonemu krajowi". Dlatego 
też już na wstępie  podkreśliliśmy tę 
sprzyjającą dla nas okoliczność, że z 
terenem naszym miał możność zazna- 
jomić się .p. minister rolnictwa jeszcze 
przed konferencją rolniczą na Zamku, 
— mamy bowiem już teraz pewność, | 
że w osobie p. ministra Janta-Połczyń 
skiego rolnicy wileńscy spotkają się 
na Zamku z członkiem rządu świado- 
mym rzeczywistej wartości i rzeczy- | 
wistych potrzeb najbardziej poszkodo. 
wanego, skutkiem wojny i nowopow- 
stałych granic, odcinku Rzeczypospo- 2 
litej. Z. Harski, 

Sprostowanie. Wobec zniekształcenia 0- a 
statniego ustępu z artykułu „Odpowiedź 

Prof. Herbaczewskiego", przez wypadnięcie 
kilku wierszy, powtarzamy ten ustęp, który 
winien brzmieć jak następuje: 

„l znów profesor Herbaczewski woła, 

że pora zacząć rzeczową rozmowę. Słusz- 
nie, Chcecie Wilno nawrócić na swoją stro- 

nę? — Cóż dajecie mu literalnie po za | 
ederwaniem od Polski? — Nikt tego u nas 
w Wilnie nie wie, bo w Kownie z Wilnem 
wogóle gadać nie chcą. Dlatego głos nasz 

Gdbija się tylko o szpalty prasy kowieńskiej 
głuchem echem, jak w starodawnych pu- 
szczach litewskich, w cieniu, których chowa 
ły się nasze pokolesia w miłości do Ojczyz- 
ny i jej tradycji. 

ŁOTNICY ŁOTEWSCY W WARSZA- 
WIE. 

WARSZAWA, (PAT). W sobotę, | 

  

   

        

   

            

    

    

  

   

            

     

  

    

  

o godzinie 4.40 po poł. przyleciało do | 
Warszawy 6 lotników wojskowych ło- 
tewskich,  iądując na lotnisku wojsko- 
wem. Lotnicy łotewscy, pod komendą | 
dowódcy szkoły wojskowo - lotniczej 
ppłk. Indasa, wylecieli z Rygi w zesz- 
łą sobotę, lecąc wzdłuż trasy Kowno 
— Berlin — Praga — Wiedeń — Bu- 
dapeszt — Białogród — Bukareszt — 
Lwów — Warszawa — Dyneburg — 
Ryga. Na lotnisku warszawskim powi 
tali lotników łotewskich szef departa- 
mentu aeronautyki płk. Rayski, dowód | 

zu ca i ofcerowie pułku lotniczego war-- 
szawskiego, członkowie poseistwa ło- 
tewskiego w Warszawie na czele 2 
charge d'afiaires. Z okazji przyłotu lot | 
ników łotewskich charge d' aifaires | 
wydał w hotelu europejskim obiad, na 

    

   

      

    
    

    

  

   
  



Wieści z Białorusi sowieckiej 
OLECHNOWICZE 

Stałą troską — dotąd pomimo ener 
gicznych kroków  nienaprawioną — 
jest ruch kolejowy osobowy i towaro- 
wy również. Spóźnianie się pociągów 
jest na porządku dziennym. Informa- 
tor mój wyraził się w ten sposób: „za- 
pomnieliśmy w ruchu kolejowym, co 
to jest punktualność*. Od niepamięt- 
nych czasów ciągnie się ta zmora i 
można powiedzieć, iż na bocznych 
linjach, nienczęszczanych przez za- 
granicznych gości stan taki trwa bez 
przerwy. 

Jaka jest przyczyna? Brak taboru 
czy też zły stan pociągów, a parowo- 
zów w pierwszym rzędzie? 

Co do technicznych braków infor- 
mator mój nie mógł mi dać ścisłej i 
określonej odpowiedzi. Tłumaczył to 
tem, że są to sprawy niewchodzące w 
zakres jego działalności. Sądzi jednak, 
że braki techniczne nie małą odgrywa 
ją rolę. Co jednak rzuca się w oczy 
każdemu nawet niespecjaliście, to anar 
chja wśród służby kole jowej. Opowia 
Gat mi takty, które zaobserwował na 
kolei pomiędzy Bobrujskiem a Żłobi- 
ńem, a także pomiędzy Mohylowem a 
Qrszą. Więc masowe pijaństwo. Ja- 
dąc z Mohylowa do Orszy, był świad- 
kiem na st. Szkłów, jak z pociągu, w 
którym jechał, wynoszono pijanego 
maszynistę, a ponieważ nie było kim 
go zmienić, czekano trzy godziny, aż 
przysłano nowego z Orszy. Poza ma- 
szynistą -— pijany był zawiadowca sta 
cji Szkłów i robił wrażenie, że się nie 
orjentuje w sytuacji. Dyscypliny żad- 
mej niema i nikt się pijaństwem nie 
przejmuje w myśl zasady: dziś tobie 
--- jutro mnie. Kolejowe organizacje 
związkowe przy  dobieraniu swych 
władz, powodując się powyższą ma- 
ksymą, dobierają ludzi sobie pokrew- 
nych i dziś niema siły, któraby zara- 
dzić mogła wśród profsojuźników, któ 
rych Sowiety nie mają do zbytku. 

Przechodząc do cen na Białorusi 
sowieckiej, to te z dniem  każ- 
dym idą w górę. Podaję tu ceny z lip- 
ca: więc buty u „czastnika t. j. w pry 
watnej sprzedaży, 100 rubli. Wkoope- 
ratywie dla kołchoźnika i partyjnika 
20 rb. Funt masła 5 rb., słoniny 4 rb. 
50k. -— w niektórych miejscach zupeł- 

nie jej niema. Ryby niema, nafty i ma- 
nufaktury też. 

Władze pocieszają tem, że jest to 
przejściowy okres w walce o socja- 
lizm. Ludność dowodzi, iż z chwilą 
zdobycia socjalizmu, chleba zupełnie 
zabraknie. 

Charakterystycznem dla obecnych 
stosunków na Białorusi sow. jest prze 
śladowanie za listy i wiadomości, prze 
syłane do Polski. Prześladowanie to 
rozpoczęło się od roku. — Broń Bo- 
że, cokolwiek złego pisać o panują- 
cych stosunkach! To też każdy, kto 
chce korespondować z krewnymi, blis 
kimi lub znajomymi z Polski — niech 
chwali porządki sowieckie, a list taki 
dojdzie i odbierający nie będzie miał 
nieprzyjemności. 

Ludność rolnicza po tamtej stronie 
kordonu więcej o nas myśli, niż nam' 
się tu zdaje. Stale się tam interesują, 
czy prędko nasi przyjadą tam w „go- 
ścinę* i czy robią się u nas do tego 
jakie „przygotowania“? 

Jeżeli pierwsze lata rządów sowiec 
kich nie były wyrażne w swej polity- 
gospodarczej, to obecny kierunek „pia 
tiietki* z planem gremjalnego wciąg- 
nięcia wszystkich do kotchozów jas- 
nym się stał dla „średniaka. 

Dzisiejsza bowiem walka za mie- 
Gzą jest niczem innem, jak zwalłcza- 
niem średniaka, który znów w naszej 
polityce gospodarczej na Z. Wschod- 
nich stanowić ma fundament gmachu 
państwowego. 

Mówiąc po prostu 1 gospodarsku: 
wrogiem władzy sowieckiej na Biało- 
rusi jest każdy gospodarz, posiadają- 
cy krowę i kawałek chleba. 

Pisząc to wszystko do „Stowa“, 
chciałbym, aby czytający nietysko o 
tem sami pomyśleli, ale żeby też 
wszystko wytłumaczyli swoim średnia 
kom sąsiadom, czy to w rozmowie są- 
siedzkiej, czy też na zebraniu w kółku 
rolniczem, Domu Ludowym, lub Kasy 
Stefczyka. Zamało się o tem mówi u 
nas i za mało się uświadamia ludność 
miejscową. Iks. 

Dr. med. A. BOROWSKI 
(choroby wewnętrzne) wznowił przy- 
jęcia od godz. 3-ej m. 30 do S-ej, 

Mickiewicza 62. Tel. 15-11. —8 
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Kursy Rysunku i Malarstwa 
im. Franciszka Smugiewicza 

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

codziennie od g. 18 - 

Przy podaniu należy przedstawić 

20 ul. Św. Anny 13. 
dowód osob. (metryka), i prace 

domowe. 

Zajęcia rozpoczną się 15 września r. b. o g.9. = 

RAR RAKA RAA RARE AAAA 

©06060000600660060006656©6 

Reklama 

Zamówienia przyjmuje 

Biuro Reklamowe 

i informacyj 

Reklamy 

Ważne dla pp. Kupców, Przemysłowców 
i Rzemieślników 

megafonowa (mówiona) przeplatana koncertami 

na Terenie Targów Północnych 

udziela 

Stefana Grabowskiego 

wyłączne przedstawicielstwo 

  Mównej 

ZA TYDZIEŃ 

il-ch Targów Północnych 
i Wystawy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego 

  

W służbie Ojczyzny 

Boisko piłkarskie, a wokoło ki Ika 
naście dwupiętrowych, z czerwonej ce 
gły, ponurych budynków. Szkoła Pod- 
chorążych Rezerwy w Zambrowie. 

Do kolei 20 kilometrów. W miaste- 
czku wegetują dwa tysiące żydów i 
ksiądz proboszcz. Zresztą wychodzić 
do miasta nie wolno. Koszary $а 0- 
bramowane drutem kolczastym 
przy furtce dyżuruje pan plutonowy i 
nie wypuszcza nikogo. Przez trzy mie- 
siące czerwone rudery i boisko mają 
być jedynym terenem, całym światem 
1200 podchorążych. Ale to jest szkoła 
—- nie więzienie. 

Po boisku, po głównej drodze, po 
ścieżkach — wszędzie snują się nie- 
zdarne postacie w przykrótkich spod- 
niach, szerokich bluzach i pierożkach 
na głowie. Tępe, często kreatury. Dre- 

lichy robią swoje: każdy co włoży te 
ziełonawo - szare mięte, koszlawe o- 
dzienie, w którem bez obawy i bez 
śladu może się położyć w błoto — 
każdy z wygoloną głową i tą cudacką 
furażerką nabiera wyglądu straszaka 
co uciekł z pola; niema tu już indywi- 
dudlności, studentów, magistrów -— są 
tylko rekruci, strzelcy z cenzusem. 

Pełno ich. Łażą z rękoma w kiesze 
uiach od portek — pojedyńczo, grup- 
kami, bez pośpiechu, znudzeni, sen- 
ni, oklapnięci... Gdzie iść i poco? Byli 

Wilno, Garbarska 1. tel. 2. 

60060666660664060626266082666 

(14 b. m.) 

  

już w kantynie, obeszli cały teren ko- 
szar trzy razy, znają już każdy rowek kilo żywej 

i drzewo na pamięć, odwiedzili kole- 
gów w ich kompanii... 

Co robić? Dopiero południe, a zda 
się wieki upłynęły od pobudki. Niema 
nic do czytania, listy napisane, miele- 
nie po próźnicy z towarzyszami ob- 
rzydło, patrze nie przez druty na wie- 
przki harcujące po szosie dokuczyło, 
buty wyczyszczone, nie chce się ani 
jeść ani odwrotnej czynności — Boże! 
Co robić? 

Pęta się bractwo z kąta w kąt. 
Bezmiyślnie, monotonnie mijają godzi- 
ny. Bezmyslnie, monotonnie  włóczą 
sie ex-inteligenci. Gdzie nie spójrzeć 
— sami wojskowi; czasem wśród 
masy drelichów przemknie się czysty, 
wyprasowany mundur oficerski. Jest 
jeden cywil. Jeden na całą szkołę. Je- 
go marynarka i krawat przykuwają u- 
wagę — czego on tutaj? To general- 
ny czyściciel ustępów — podchorąża- 
cy są zwolnieni od tego ćwiczenia 
więc zaangażowano cywila. Pracuje 
nocą, teraz paraduje w krawacie i od- 
bija od wszystkich. Ze względu na 
funkcję zezwolono mt na strój. 

KOLEDZY. 

W Iszej sali mieszka 30 drabów. 
Pierwsza i druga drużyna Il-go CKM 
— chłopy jak dęby, najniższy ma 1 
metr 78 cm. wzrostu, rekordzista Ja- 
roński starczyłby na dwóch z „Łącz- 
ności”, przeszło 2 metry! Staniszewski 

s owo - 

Min. Kwiatkowski w Czechosłowacji 
WARSZAWA. (PAT). W dniu 6 bm. wyjechał do Czechosłowacji p. 

minister przemysłu i handlu Kwiatkowski celem rewizytowania ministra prze 
mysłu i handlu Czechosłowacji. Panu ministrowi towarzyszą w podróży p. 
Cybulski, dyrektor departanientu górniczo - hutniczego, Dębicki, dyrektor de 
partamentu ceł oraz p. Czesław Peche, szef sekretarjatu ministra przemysłu 
i handlu, następnie p. llom, raćca poselstwa czechosłowackiego w Warsza- 
wie oraz przedstawiciele sier gospodarczych. 

Angielskie targi w Indjach 
ZA NIC NIE CHCĄ UZNAĆ PRAW CIEMIĘŻONEGO NARODU. 
POONA. (PAT). (Reuter) Z korespondencji przeprowadzonej pomiędzy znaj- 

dującymi się w więzieniu przywódcami indyjskimi a wicekrólem, która została ogłoszo- 
nz ostatnio, wynika jasno, że Hindusi nie zmienili bynajmniej swoich poprzednich żą- 
dan. Domagają się oni: 1) prawa oddzielenia się od Imperjum Brytyjskiego; 2) pełnego 
rzadu narodowego Indij, odpowiedzialnego przed narodem, 3) ażeby żądania angielskie 
i koncesje łącznie z indyjskim długiem puhlicznym były przedstawione mieszanemu Try- 
bunałowi, 4) natychmiastowego wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów poli- 
tycznych, którzy nie dopuści'i się występków, opartych na gwałcie. O ile żądania te zo- 
staną przyjęte, Hindusi zaprzestaliby akcji nieposłuszeństwa cywil., prowadząc jednak 
w dalszym ciągu akcję pełnienia straży przed magazynami z tkaninami zagranicznemi. 

Odpowiedź wicekróla zaznacza, iż Hindusi odmawiają uznania wielkiego zła, ja- 
kie wyrządzili dobrobyżowi kraju przez akcję nieposłuszeństwa cywilnego. 

Wicekról daje do zrozumienia, że o ile akcja nieposłuszeństwa cywilnego ustanie, 
specjalne zarządzenia, zastosowane przez władze, będa zniesione, a wicekról zaleci zwol 
nieńie z więzienia polityków, jak również członków kongresu, mających reprezentować 
kongres na konierencji okrągłego stołu, która ma rozważyć przyszłą konstytucję Indyj. 

Anglja raportuje o sytuacji w Palestynie 
GENEWA. (PAT). Przybył tutaj minister spraw zagranicznych Finlan 

dji Prokope, członek Rady Ligi, Wczoraj odbyły się rozmowy angielskiego 
nunistra spraw zagranicznych Hendersona z Prokope i dyrektorem sekcji 
mandatowej sekretariatu Ligi Narodów. 

Jak wiadomo, finlandzki minister jest sprawozdawcą zagadnień man- 
datowych na sesji Rady. Nałeży przeto wnosić, że rozmowy te dotyczą wzbu- 
dzającego szczególne zainteresowanie punktu porządku dziennego najbliższej 
sesji Rady, to jest raportu nadzwyczajnej sesji komisji mandatowej o wyko- 
uaniu mandatu palestyńskiego. Sprawa ta będzie rozpatrywana na pierwszem 
nosiedzeniu Rady w poniedzialek, przyczem przewidziana jest wyczerpriją- 
ca deklaracja przedstawiciela Wielkiej Brytanji. Czynniki, zmierzające ku re- 
wizji mandatów, liczą przy tej okazji na interesutjące rozprawy. 

B. kronprinz w partji Hitlera 
BERLIN. (PAT). „Der National - Socialist'* donosi,, że były kronprinz 

nosi się z zamiarem wstąpienia do partji hitlerowskiej. 

Amlinger padła ofiarą zbrodni 
WIEDEŃ. (PAT) „Arbeiter Ztę”. przytacza opinje dziennika „Leipzi- 

ger Volkszeitung*', wedle której żona latnika niemieckiego pani Amlinger nie 
popełniła samobójstwo lecz padła ofiarą starannie przygotowanej zbrodni dła 
zatarcia pewnych śladów i pozbycia się osoby, która mogłaby, pod wpływem 
bólu z powodu straty męża, ogłosić różne niemiłe sprawy. „Leipziger Volks- 
zig”. uważa za niemożliwe, aby pani Amlinger mogła sama otworzyć drzwi 
samolotu, będącego w ruchu. Dotychczas nie udało się stwierdzić nazwisk 
trzech pasażerów, którzy wraz z panią Amlinger znajdowali się w samolocie. 

Przyp. red. Jak wiadomo Amlinger zginął podczas katastroiy lotniczej w Moskwie, 
gdzie jako oficer niemiecki był instruktorem lotniczym. Wypadek z jego żoną, tłomaczona 
samobójstwem po stracie męża. Sprawa ta nabrała wielkiego rozgłosu ze wzgledu na 
„jawnioną jeszcze raz współpracę wojskową niemiecko - sowiecką. 

Wyroki śmierci we Włoszech 
TRJEST. (PAT). Wczoraj wieczorem specja Iny trybunał wydał wy- 

"ok w sprawie terorystów antyfaszystowskich. 4 oskarżonych skazanych z0- 
stało na karę Śmierci. Są to Marusic, Miios, Bidovec i Valencic. 12 oskarżo- 
nych skazano na karę więzienia od 20 łat do 5-ciu Dwóch oskarżonych unie- 
winniono. W sobotę rado wyrok śmierci na 4 skazanych wykonano. 

Rewolucja w Argentynie 
BUENOS - AIRES. (PAT) Wybuchła tu rewolucja Generał Uriburu na czele 

wojsk zbliża się do środka miasta, usiłując opanować pałac Irigoyena Uriburu zawiado- 

mi tego ostatniego, iż zacznie bambardować pałac rządowy, o ile prezydent nie zgodzi 

się ustąpić 20 samolotów kraży nad miastem Е 
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Biuro Targów Północnych 
przyjmuje zgłoszenia na reklamy 

umieszczane na ścianach 
świetlne znikające gzymsach pawilonów i 

na szyldy na słupkach na terenie Targów. Poszczególnych informacyj 
udziela 

a Biuro Targów му godzinach 8-2 5-7 w. 
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Dr. med. L. ŁUKOWSKI 
(choroby dzieci) powrócił. 

Zawalna 2. Tel. 592. 
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Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach 
trawienia, niesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 
lub rozwolnieniu, już jedna szklanka natu- 
ralnej wody gorzkiej. „Franciszka-Józefa* 
działa pewnie, szybko i dodatnio. Żądać w 
apiekach i drogerjach. 

zakasował wszystkich wszerz — 98 Nikt tu zresztą nie jest wesoły. 
wagi, jeszcze dwa i zwol-- 

nionoby go z wojską, to pech, że sta- 
wał na komisję przed obiadem; nara- 
zie zastępuje sam jeden cały jazz - 
band: świetnie udaje saxofon, trąbi, 
bęgni, tupie — fajna orkiestra, cymba- 
ły niczem autentyczne. 

Ten szczupły, nieco przygarbiony, 
jasny blondyn — to Kłewin. Skończył 
prawo w lipcu, w sierpniu miast apli- 
kować w sądzie rozpoczął pucybuto- 
wanie. Interesuje się Paneuropą, roz- 
różnia kierunki literackie, lubi roztro- 
pnie podebatować o politvce, nie jest, 
jak 90 procent młodzieży, endekiem. 
Sumienny i pracowity byłby dobrym 
żołnierzem, gdyby nie ten nieszczęsny 
iatelektualizm. 

Łóżko nr. 13 jest locum Chotnińskie 
gc. Wojsko mu nie służy: dostaje 
czarnej melancholji, stracił apetyt, nie 
może spać. Fizycznie nienadzwyczaj- 
nie wyrobiony — setkę zrobił na pró 
bie sprawności w 20 sekund, wwyż 
skoczył metr, granatem rzucił 15 me- 
trów. Cóż dziwnego — mając 14 lat 
zaczął pracować na siebie, nigdy nie 
iniał czasu na zabawę, sport. Jest pra 
cownikiem, solidnym pracownikiem — 
bezczynność wojskowa go zabija. Nie 
może odżałować swego biurka, swej 
teczki, swych paprasów. Dałby wszy- 
stko co posiada i pięć lat życia, by 
zamienić tę izbę kosz(m)arną na lokal 
biurowy, a sierżanta szefa na szefa 
wydziału. Wzdycha tylko patrząc na 
swój tornister i karabin. 
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Wsżyscy zostawili humor i śmiech w 
cywilu —- bo i z czegóż można się tu 
cieszyć? 

Odwrotnie, wszyscy skwaśnieli — 
pokłócili się Bóg wie czego z Telechu- 
em, morowym chłopcem, silnym jak 
byk, który gwiżdże na całą salę i za- 
powiedział, że temu co ma ochotę wy- 
bije 10 zębów jednem uper - cutem. 
Nie znalazł się amator, ale popułar- 
ność Telechuna nie wzrosła po tej pro 
pozycji. 

Mietek Nowakowski ma wciąż zmar 
twienie czy buty są dość dobrze wy- 
czyszczone, czy guziki należycie przy 
szyte, czy pan sierżant Otorowski bę- 
dzie zeń zadowołony. Milews ki nic so 
bie z tego nie robi i woli wieczo- 
rem mieć dreszczyk emocji czy każą 
m»i wstać z łóżka, brać kołdrę na ple- 
cy i iść na podwórze czyścić buty raz 
jeszcze — czy dziś ujdzie płazem, 
niż odrazu solidnie to wykonać. 

Królikowski, sympatyczny współ- 
pracownik agencji prasowej  Centro- 
sport, zna wszystkie rekordy, we wszy 
stkich dziedzinach na pamięć, pamięta 
wyniki meczów ligowych z przed 3-ch 
lat i patrząc na kogoś myśli: „on tro- 
chę jest podobny do Gierasa z Wisły”, 
a wkładając but: „Szperling gra od 10 
lat w tych samych — czy ja odsłużę 
całe wojsko w tych?...“ 

Ten otyły to Majb. ten pogodny to 
Bortnowski —- absolwent WSH., ten 
o dziecinnej twarzyczce — to Wołk- 
Łaniewski, tamten atleta to Arendo- 

Najnowsze ekspedycje do Afryki Centralnej 
Minęły dawno czasy wielkich 

odkrywców. Nie dowodzi to by- 
(; najmniej, by wszystko na kuli ziem- 
skiej było już znane i opisane. Są ob- 
szary dość znaczne jeszcze, gdzie był 
już biały podróżnik, ale nie było je- 
szcze białego uczonego. Wszystkie 
wyprawy w mało znane Europejczy- 
kom ziemie noszą teraz charakter sy- 
stematycznych badań terenu i tego, co 
się na nim znajduje. Przeważnie ekspe 
dycja taka uważa za swoje zadanie 
sprawdzić na miejscu pogłoski o zwie- 
rzętach, ptakach, czy owadach, mało 
nauce znanych, sklasyfikować je o ile 
możności — znaleźć nowe. Dotychczas 
żadna wyprawa naukowa nie wróciła 
pod tym względem z pustemi rękoma.. 

Do najmniej nauce znanych obsza- 
rów należy centralna Afryka, w któ- 
rej nieprzebyte dżungle i moczary kry- 
ją zapewne niejedną tajemnicę. Na- 
szem zadaniem będzie dać zwięzłą 
odpowiedź, jakie możliwości niespo- 
dzianek zoologicznych stoją jeszcze 
przed przyszłemi wyprawami w pu- 
szcze dziewicze Afryki środkowej. 
Niektórzy bowiem myśliwcy i badacze 
tego lądu twierdzą, że pewne ze sły- 
szenia znane im gatunki zwierząt ocze- 
kują na swoich odkrywców... 

O istnieniu ich dowiadywali się od 
murzynów-tubylców, którzy służyli 
białym poszukiwaczom za przewodni- 
ków. Naturalnie, że doświadczeńsi po- 
dróżnicy przyjmują z wielką rezerwą 
informacje czarnych. Murzyni bowiem 
zawsze starają się przypodobać białe- 
mil, spodziewając się nagrody i wy- 
przedzają każdą myśl badacza, odpo- 
wiadając na wszystkie jego pytania 
twierdząco. Gdyby np. zapytano 
wprost czarnego myśliwego czy to 
prawda, że w jego rodzinnej okolicy 
mieszka gatunek lwa o sześciu ogo- 
nach, wielkości żyrafy, nietylko nie 
zaprzeczyłby, ale dołożyłby temu Iwu 
jeszcze ze dwie głowy. Podróżnicy 
więc, których hipótezy podajemy, wy- 
ciągali informacje drogą okrężną, py- 
tając o wszystko, tylko nie o to, o co 
im naprawdę chodziło. Nie mniej jed-. 
nak z całem przekonaniem twierdzą, 
że pewne gatunki drapieżców i naw. 
wielkich zwierząt w rodzaju słoni i 
hipopotamów nie są jeszcze znane. 
Tak np. pewien zasłużony i poważny 
podróżnik niemiecki przedsięwziął 
dwie wyprawy, które miały na celu 
odnaleźć i opisać nieznany nauce ga- 
tunek karłowatych hipopotamów i sło- 
ni. Nie udało mu się to o tyle, że sło- 
me takie, zwane w narzeczu miejsco- 
wem „sumbi“, widział w dorzeczu 
Kongo, nie zdołał jednak schwycić żad 
nego okazu. 

Stepy atrykańskie nie kryją już ta- 
jemnic dla zoologów. W  dżunglach 
jednak należy spodziewać się rewela- 
cyj. Tenże podróżnik, polując na hipo- 
potamy w jeziorze Banywedo, zauwa- 
żył, że na zachodniem wybrzeżu jest 
cała masa zwierząt, podczas gdy na 
wschodniem trafiają się tylko pojedyń- 
cze okazy i to wyjątkowo płochliwe. 
Badając przyczynę tego, dowiedzi 
się od swego służącego z tamtych 
stron, którego zresztą oduczył blagi, 
że hipopotamy ze wschodniego wy- 
brzeża wielkiego tego jeziora są tę- 
pione przez jakieś zwierzę, mieszkają- 
ce w jeziorze. Opisać go murzyn nie 
potrafił, przyciśnięty jednak do muru 
uparcie przy swojem obstawał. A po- 

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. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 

Uwaga! Dla młodzieży szkolnej 

wicz, tutaj pod piecem Masłowski — 
zapalony szachista, choć coprawda je- 
go zamiłowanie przewyższa o wiele u- 
iniejętności, ówdzie Moskwa, Bubiec, 
Grabowski, Trojanowski... 

Jacyż mili są wszyscy, nigdy nie 
myślałem, by tylu wysokich ludzi by- 
ło tak sympatycznych, a przecież wa- 
runki zawierania znajomości nie są 
odpowiednie — nikt nie jest w swoim 
talerzu, każdego coś gryzie... 

Najwięcej Józka Kenipę — artystę 
wileńskiego z teatrów  Zeiwerowicza. 
Widziałem go miesiąc temu w Lutni 
© „Dudku** — grał jakiegoś generała. 
Co to było śmiechu na sali przy każ- 
dem jego odezwaniu się — teraz gra- 
swego własnego ordynansa — i to bez 
niczyjego uznania, bez oklasków. Cięż 
ko mu iść spać o 9-ej. Tam, w Wil- 
nie, o tej porze kipi życie: scena peł- 
na, na widowni też jest ktoniektoś... 
inspicjent wywołuje, taka rozkoszna 
trema... Śliczna, mała Hala Kamińska, 
wyniosła Eichlerówna, zabawny zaw- 
sze pełen dowcipu Żurowski, niezamą- 
cony \№ swym spokoju Wyrwicz, ha- 
łaśliwy Jurek, no i okazały, tętniący 
życiem, wszechwiedzący znakomity 
Zelwer — co oni tam teraz robią? co 
mówią? jak grają? I choć zmęczony, 
zmordowany całodzienną orką Józek 
nie śpi — leży z szeroko otwartemi о- 
czyma: widzi teatr. 

U LEKARZA. 

Dozór sanitarny iest postawiony 
bardzo wysoko. Co pewien czas cała 

   

    
      

      

    

nieważ także inni czarni, najbardziej 
sprytnie badani, potwierdzali informa- 
cje swojego ziomka, biały myśliwiec 
jest przekonany, że w jeziorze Bany-. 
wedo, a może i w innych jeszcze żyje 
drapieżnik wodny, bynajmniej nie kro- 
kodyl, niszczący nawet hipopotamy — 
krokodyle bowiem nie są dla tych ol- 
brzymów groźne... ; 

Innym razem wpadł on na ślad 
„okapi*, wodnego słonia, nieznanego 
nauce. Mianowicie znalazł strzęp skóry 
w głębokiej dżungli bagnistej. Strzęp 
należał niechybnie do zwierzęcia gru- 
boskórnego, był pokryty ciemno-rudą 
sierścią i absolutnie nie mógł należeć 
do żadnego znanego zoologji mieszkań 
ca dżungli afrykańskich. O „okapi* 
słyszał on także wszędzie prawie od 
imieszkańców  pobrzeży bagnistych 
puszcz od granic Kamerunu do okolic 
Įeziora Leopolda w Kongo. Inni po- 
dróżnicy również twierdzą z całą pew- 
nością, że w niezmierzonych bagnach 
dżungli dorzecza Kongo żyje nieodkry- 
ty dotąd gatunek wymierających za- 
pewne słoni wodnych, mających już 
swą zoologiczną nazwę i oczekujących 
odkrywcy. Jedno jest pewne, że nie są 
one podobne do znanych dobrze słoni 
karłowatych z gatunku pomilio. O ga- 
tunku słoni podobnych do  „okapi“, 
daje się słyszeć i w okol[icach rze! 
Cavalia w Liberji. Tam również uda- 
ło się wymienionemu podróżnikowi za- 
bić, sfotografować i wciągnąć do zo- 
ologji pierwszegó karłowatego hipo- 
potama. Słyszał on również od najod- 
ważniejszych myśliwych miejscowych, 
że w dżungli górskiej Liberji żyją wy- 
jątkowo krwiożercze rzadkie drapież- 
niki, zwane „tu“. 

Poszukiwacze tych i innych hipo- 
tetycznych zwierząt kierują się w pra 
tyce zarówno żyłką myśliwską, jak i 
ambicją naukową. I oto jednemu z nich 
Janowi Schomburgkowi zdarzył się 
ciekawy i przykry dla niego traf. W 
pewnej okolicy zobaczył zbliska malut 
kie, absolutnie nieznane nauce rude 
stworzonka podobne do myszy, — Po- 
zwoliły one podejść ku sobie bardzo 
blisko i podróżnik ten zauważył u nich 
wiele ciekawych cech w budowie cia- 
ła i sposobie poruszania się i jest pe- 
wny, że natrafił na nieznany gatunek 
zwierzątek, stojących w klasyfikacji 
naukowej na pograniczu jaszczurek i 
gryzoni. Ale niestety, uzbrojony tylko 
w strzelbę, nie mógł mimo  najgoręt- 
szych usiłowań zabić, a tembardziej 
chwycić żywcem żadnego z nich, a 
kiedy nazajutrz wrócił na to miejsce, 
już ich nie było i nigdy więcej już nie 
spotkał. 

Orka traktorowa na gruntach ta- 
kich jakie są u nas, o tyle tylko opła- 
ca się o ile użyty traktor pracuje 
tanio. Takim opłacającym się traktorem 
jest jedynie i wyłącznie dwucylindro- 
wy szwedzki traktor „„MUNKTELLS“ 
(na ropę), którego całodzienna praca 
w polu przy pługu 3 skibowym kosz- 
tuje zaledwie około 30-tu złotych. 

Do nabycia u ZYGMUNTA NA- 
GRODZKIEGO w Wilnie. 

KSIĘGARNIA 

KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
Wileńska 38. Telef. 941. 

(patrz ogłoszenie „Stowo“ Ne 200-201) 

poleca się łaskawym względom 
Sz. Publiczności. —0 

  

   

          

   

   

   

materjały na mundurki i fartuszki. 

kompanja musi się poddać oględzinom 
lekarskim. Ponieważ szkoła liczy 1200 
ludzi, a jest tylko 3 doktorów, wpro- 
waądzono pewne skróty; w badaniu, za- 
stosowano metodę ulepszoną, amery- 
kańską. 

W przeciągu godziny doktór ma 
przejrzeć całą kompanję — 100 ludzi. 
W poczekalni rozbierają się wszyscy 
do naga i suną jak Adamy przed sro- / 
giego eskulapa. & 

— Zdrowi jestešcie? 
— Nie, czuję się chorym... 
— A to dziwne, bo wyglądacie na 

zdrowego. Następny! 
Ten co się czuje inaczej niż wyglą- 

da może się ubierać — już zostal zba 
dany. 

— Zdrów? 
— Panie doktorze, natarłem sobie 

nogę i.. 
—Nie umrzecie od tego. Następny! 
— A wy dwaj zdrowi? 
—. Ja tak panie doktorze, ale on 

cierpi na wątrobę... 
— Chwała Bogu, że choć jeden 

zdrów — wy, bierzcie przykład z nie- 
go. Nastepny! 
| —— No, a wy jak? 

— Podczas marszu 

tak mi serce wali... 
A= A jak z narzeczoną chodzicie | 

wieczorem po ciemnym, pustym par- 
ku, to wam nie wali co? Dobrze jest. 
Następny. 

Piorunem idzie. Kogo głowa boli, - 
dowiaduje się, że to nie szkodzi, bo 
poza noszeniem czapki nie będzie 2 

  panie doktorzeg, 
1



rolnictwa. 

2 wojewodą Raczkiewiczem.   
__ Władze administracyjne omówiły 
już program akcji, związanej z praca- 
mi wyborczemi. Starostwa i Magistrat 
wileński otrzymały już odpowiednie 
wskazówki co do spisów racjonalnego 
podziału na okr. wyborcze z uwzględ-; 
rieniem by gminy gęściej zaludnio- 
ne nie były przydzielane do odleg- 
łych obwodów, co ujemnie wpływa na 
frekwencję. 

W związku z tem mają się odbyć 
konferencje starostów z wćjtami i soł- 

 tysami. 

Spisy wyborców mają być gotowe 
do dnia 20 bm. 

KTO BĘDZIE KOMISARZEM WY- 

BORCZYM W WILNIE. 

W bież. tygodniu 90 9 bm. na wnio 
sek władz sądowych mianowany zo- 
stanie przewodniczący okręgowej ko- 
misji wyborczej na Wilno i Wilno - 
Powiat. 

Najprawdopodobniej = stanowisko 
kpmisarza wyborczego obejmie ktoś z 
sądowników. 

KOSZTA WYBORÓW W WILNIE. 

W dniu 11 bm. odbędzie się Nad- 
zwyczajne posiedzenie Rady. Miejskiej 

"na którem po za zatwierdzeniem: listy 
przewodniczących komisyj wybor= 
czych będzie również poruszana spra- 
wa kosztów jakie miasto poniesie w 

Na teren województwa wileńsuiege i   
znańskiego. 

> dział   

* 

_ ©ficer i dwai podoficerowie 
pali się będąc jeszcze w powietrzu. 

LEKCYJ MUZYKI 

Odjazdmin. Janta-Połczyńskiego 
Wczoraj o godzinie 22 n.. 50 min. Rolnictwa p. Janta - Połczyński w 

drodze powrotnej z Mołodeczna po trzydniowym pobycie na Wileńszczyźnie 
Adjechał do Warszawy, żegnany na dworcu w Wilnie przez wojewodę Racz- 
kiewicza, przedstawicieli sfer rolniczych i wyższych urzędników wydziału 

Przed odjazdern p. minister odbył w wagonie półgodzinną konferencję 

__ Wieści przedwyborcze 
związku z czynnościami wyborczemi. 

W budżecie miasta województwo 
poczyniło poprawki polecając w swo- 
nn czasie wstawienie pozycji 100 tys 
złotych na wybory do nowej Rady 
Miejskiej. Wobec tego, że wybory do 
R.M. narazie nie są aktualne suma ta 
najprawdopodobniej będzie zużyta na 
bieżące prace przedwyborcze do Sej- 
mu i Senatu. 

Miasto podzielono na 58 obwodów 
a rozmieszczenie ich z podaniem przy 
działu ulic będzie podane do wiadomo 
ści ogólnej przy pomocy plakatów. 

MIEJSKI REFERAT WYBORCZY. 

Magistrat powołał do życia refe- 
ist wyborczy na kierownika, którego 
powołano p. Nawojskiego. Referat roz 
począł już swe czynności mając zą za- 
danie, sporządzenie wykazów wybor- 
czych i skompletowanie formularzy 
spisowych. 

KTO JEST POZBAWIONY GŁOSU? 

Prawa głosowania są pozbawieni 
ci obywatele polscy, którzy na mocy 
wyroków sądowych są pozbawieni 
praw stanu, skazani za lichwiarstwo. 
lub ukrywanie się od służby wojsko- 
wej. 

Spisy tych osób ułoży policja i 
przedłoży Magistratowi w celu wy- 
kreślenia ze spisów. 

Komunistyczne przygotowania do wyborów 
PRZYŁAPANIE BIBUŁY — ARESZTOWANIE WYWROTOWCÓW. 

Wczoraj w nocy władze bezrieczeństwa ujawniły na ulicy Szklanej skład bibuły 
komamistycznej, mieszczącej się w zakonspirowanym lokalu pewnego żyda. 

W chwiii wkraczania policji ulotki byty segregowane przez kilku techników ko- 
saunistycznych nie spodziewających tak nieoczekiwanej wizyty. 

Podczas rewizji natrafiono na drukarnię, zmontowaną na czas akcji wyborczej. 
Zapas bibuły w dwóch dużych skrzyniach przewieziono do policji. 
W związku z ujawnieniem skiadu przeprowadzono na mieście rewizje i areszty. 

UJĘCIE KOMUNISTYCZNEGO SPECJALISTY OD WYBORÓW. 

nowogródzkiego wysłany został z Mińska 
,zmany tam komunista |ózef Blumensztajn w celu prowadzenia akcji wyborczej na tere- 
; nie naszych ziem. Miał on specjalne i daleko idące pełnomocnictwa w kierunku zorga- 
nizowania agitatorów komanistycznych no czas wyborów iak również posługiwanie się 
w swej robocie mieiscwemi jaczeikami. Biumensztajn przybył do Wilna i po odbyciu 
xilku rozmów z miejscowymi agentami Mińska, wyjechał natychmiast na prowincję. Dia 
konspiracji zaangażował się do sprzedaży losów loteryjnych i pod tym pretekstem ob- 
czdżał poszczegó!ne miasta i osady. Gdy go aresztowano do niczego się nie przyznał, 
„cz znaleziono przy nim w ubraniu dowody, są zupełnie wyraźne. 

Jeńcy z przed 14-tu lat 
ŻYWE ECHA WOJNY ŚWIATOWEJ. 

Przedwczoraj przez Stację graniczną Stotpce przyjechała z Sowietów 
partja 120 b. jeńców wojennych b. armji niemieckiej, którzy od 14 lat prze- 
bywali w bardzo ciężkich warunkach na Syberji. 

Wśród przybyłych znaiduje się kilkunastu Polaków z Pomorza i Po- 

_ Upadek samolotu litewskiego 
Tuż pod Oranami opadł wpobliżu linji granicznej samolot litewski, który brał u- 
w nocnych žwiczeniach lotniczych armii litewskiej. 

ponieśi śmierć w płomieniach, bowiem samolot za- 

FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. 

Informacje od 11-ej—1 
i od 4—5 po poł. 

niej robił użytku, kto ma hemoroidy — 
ma je niepotrzebnie, słaby wzrok —- 
trudno. nie naprawi się. W 50 minut 
kompanja zbadana, pan doktór może 
zapalić papierosa — za 10 minut 
przyjmie nową partję. 

Codziennie rano, o 6-tej można iść 
osobno na konsultację. W poczekalni 
zbiera się stale około 80 ciężko cho- 
1%ch. Ciężko — we własnym mniema- 
niu, urzędujący bowiem doktór szybko 
przekonywuje pacjenta, że nic mu nie 
brak i może iść na ćwiczenia. 

Coby się nie mówiło, nacoby się 
nie skarżyć — diagnoza jest jedna: 
„dość tego symulowania — zdrowi 
jesteście'. Specjalnie źle są widziani 
studenci, naczelny doktór jest pewien, 
że każdy chce się wykręcić od wojska 
by kończyć głupie studja — odsyła 
ich żwawo do kompanji z adnotacją: 
„symulant — ukarać". 

Trudno być rzeczywiście lekarzen! 
w podchorążówce. Są tacy dziwni cho 
izy... Np. niejaki Kleber. Melduje się 
codzień niezrażony wczorajszą odpra- 
wą i codzień stan jego uległ pogor-- 
szeniu, trapią go coraz to nowe, taje- 
mnicze bóle. 
= Tu mnie boli panie doktorze, o 

u! 
— Kość pacierzowa was boli? do 

Giabła — jest przecież cała. 
— Panie doktorze, coś mi strzyka 

w płucach... 
„, — Do cholery, dlaczego nie widać 
śladów — kazałem wam przecie zgło 

Ś-to JĄKÓBSKA 6--1. 

  

sić się do sierżanta Rapy, by postawił 
wam bańki. 

_ Następuje długie, zawiłe tłómacze- 
nie z ktorego wynika, iż Kleber boi 
sie baniek 1 wolał je zastąpić drugim 
znanym mu lekiem, mianowicie — du- 
żą łyżką olejku rycynowego. Doktór 
wyrzuca Klebera za drzwi obdarzyw- 
szy go jakimś proszkiem i paru gniew- 
nemi pomrukami. Kleber  postękując 
wychodzi, łapie się jeszcze we 
drzwiact: za serce, na korytarzu stąpa 
iuž raźno, proszek rzuca da rynszto- 
ka, wlecze się w stronę kompanji — 
połtora godziny z ćwiczeń urwało się 
gładko. 

A jednak naczelny doktór, porucz- 
nik Ukleja, jest dobrym, _poczciwym 
z kościami człowiekiem. Gdy stwier- 
dzi, że ktoś jest naprawdę chory — 
pomaga mu co sił, stara się go zwol- 
nić z wojska natychmiast. Taki Kempa 
gdy dostał ataku nerwowego — U- 
Fleja opiekował się nim najczulej, nie 
bał się, że aktor symuluje. 
W podchorążówce doktór musi być 

opryskliwy, podejrzliwy, _ gburowaty. 
Jeśliby był inny, jeśliby wierzył we 
wszystkie niedomagania strzelców Z 
cenzusem — po tygodniu Zambrów by 
opustoszał —— zostaliby oficerowie, 
sierżanci, i może ten cywil od dwóch 

żer. Karol. 

(Dok. nast.) 
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7 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 55 

Jana M. 
Jutro 

Nar. N.M.P. 

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

z dnia 6. JX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 764 

Temperatura średnia -l- 9 

Temperatura najwyż za -1-12 

2. słońca o godz. 6 m. 12 

Temperatura najniższa -|- 5 

Opad w milimetrach: 0,4 

iatr 
zm | Północno-zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost, —st. stały 

Uwagi: przelotny deszcz. 

KOŚCIELNA 

— W kościele ks. ks. Misjonarzy przy 
ul. Subocz, odbędzie się w niedzielę dnia 14 
września prymicje księdza dr. Wacława 
Szuniewicza, znanego w Wilnie z wielviet- 
niej działalności  społeczno-lekarskiej Dr. 
Wacław Szuniewicz wstąpił przed kilku la- 
ty do Zgromadzenia Księrzy Misjonarzy i 
obecnie otrzymał Święcenie kapłańskie w 
Krakowie. Na prymicje zjeżdża do rodzin- 
nego Wilna i dnia 14 września o godzinie 
10-ei odprawi swoją pierwszą mszę Św. w 
kościele ks. ks. Misjonarzy, na którą Zgro- 
madzenie zaprasza krewnych i znzjomych 
Prymicjata oraz pobożnych wiernych. * Po 
kilhomiesiecznym pobycie w Polsce wyru- 
szy ks. dr. Szuniewicz na misje do Chin, 
gdzie w misjonarskiej stacji Cheng-tingfou, 
na południowy zachód od Pekinu, poświęci 
się medycynie misyjnej. 

URZĘDOWA. 

— Wrócił wojewoda. P. wojewoda Wła- 
dysław Raczkiewicz powrócił w dniu 6 bm. 
de Wilna i objął urzędowanie. 

SĄDOWA 
— Togi dla sędziów. Z dniem 1 paździer 

nika sędziowie apelacji wileńskiej, otrzymają 
togi, które będą stanowiły urzędowy ubiór 
podczas rozpraw sądowych. 

AKADEMICKA 

—Stludenci niemieccy w Wilnie. W dniu 
6 bm. po zwiedzeniu Łotwy przybyła ran- 
nym pociągiem do Wilna z Turment wy- 
cieczka 9 studentów niemieckich z Berlina, 

Frankiurtu n-M i Charlottenburga pod prze 

wodnictwem architekta Grossera. Studenci 

niemieccy zabawią w Wilnie kilka dni. Ce- 

lein ich wycieczki jest zaznajomienie się z 

architekturą tutejszych budowli. Studenci 
zwiedzą wszystkie tutejsze kościoły, pałace 
1 budowle cenne pod względem architekto- 
nicznym. 

SZKOLNA 

— W najbliższym czasie zostaną w 
Wilnie otwarte Roczne Kursy Wychowania 
Przedszkolnego dla Maturzystek — Kursy 
maja na celu danie fachowego wykształce-- 
nia w dziedzinie wychowania przedszkolne- 
go przyszłym młodym matkom, wychowaw- 
czyniom dzieci oraz kierowniczkom  przed- 
szkoli. 

Na kursy przyjmowane będą wyłącznie 
maturzystki, gdyż mając na względzie og6l- 

ny poziom wykształcenia słuchaczek, dane 

zostaną przedmioty tylko fachowe z wyłą- 

czeniem ogólnokształcących. | 
Po przesłuchaniu wykładów teoretycz 

nych, odbyciu wymaganej praktyki w przed- 
szkolach, w zakładach opiekuńczych nad 
dziećmi, oraz po złożeniu przepisowych egza 
minów, wobec Komisji Egzaminacyjnej, słu 
chaczki otrzymają swiadectwa, uprawniają- 
ce do prowadzenia przedszkola. A 

Informacje udzielane są w Sekretarjacie 
kursów przy ul. Mickiewicza 22/5 codzien- 
nie w godz. 5—7. 

RÓŻNE. 

— Akcja w sprawie umożenia za- 
ległości podatkowych. Sfery handlowo 
przemysłowe i Izba H. P. przystąpiły 
do zebrania materjałów  unaoczniają- 
cych stan przedsiębiorstwa które mu- 
szą otrzymać ulgi podatkowe. 

Chodzi o umożenie zaległości z lat 
ubiegłych, zciągnięcie których ujemnie 
odbiłoby się na stanie tych przedsię- 
biorstw i na ogólnej sytuacji gospo- 
darczej. 

— Jeszcze kilka słów o Werkach. Przed 
kilka tygodniami w dziale „Eche Krajowe" 
zamieszczona została korespondencja z We- 
rek, autor której ukrywający się pod liter- 
kami j].j. zajmuje się specjalnie restauracją 
„Słomianka”. 2 Ч 

Po sprawdzeniu na miejscu okazało się, 
że Redakcja została wprowadzona w błąd. 

Jak wynika z oficjalnego cennika wspo- 
mnianej restauracji, jajecznica kosztuje 150 
gr. a nie 18.50 gr. jak sobie uroił p. J.].. 
„Kotlecina* kosztuje tylko 250 gr., wątrób- 
ka, jak wszędzie 2 zł. 

Obecnie można bez obawy stwierdzić, 
że p. ].]. dał się unieść jakiemuś brzydkie- 
mu uczuciu. Może zazdrości, a może zem- 
sty. 

Właścicielem  „Słomianki* jest p. K. 
Wardamski były współwłaściciel rest. „My- 
śliwska” znają go Wilnianie jako człowie- 

ka uczciwego, to też krzywda mu się stała 
zupełnie niesłuszna, 

„Rewelacyjne“ informacie p. J.J. pro- 
stuiemy z całą stanowczością. ‹ 

—Staraniem Sodalicji św. Piotra Klawe- 
ra w Wilnie w niedzielę dnia 7 września r.b 
zostanie odegrany dramat w IV aktach na 
tle życia pierwszych chrześcijan i prześlado- 
wanie tychże w Rzymie, pod tytułem „Dla 
Chrystusa", 

Dochód całkowicie jest przeznaczony 
na odnowienie kaplicy Matki Bożej Dobrej 
Rady. 

. Początek o godz. 6 m. 30 w sali przv 
kościele św. Jana. 

._ Następnie we wtorek 9 września w dzień 
św. Piotra Klawera zostanie odprawiona 
misza Św. z kazaniem o godz. 8 rano w ko- 
ściele św. Jana. 

— Z życia T-wa Opieki nad Zwierzęta- 
mi w Wilnie. W dniu 14 września rb. odbę- 
dzie się pod protektoratem Pana Wojewody 
Wileńskiego Władysława Raczkiewicza i 
Pani Wojewodziny Jadwigi  Raczkiewiczo- 
wej „Dzień dobroci dla zwierząt i ochrony 
przyrody*, organizowany przez T-wo Opie- 
ki nad zwierzętami w Wilnie 

Nieme stworzenie, które nikomu nie mo- 
że poskarżyć się, powinno doznawać specjal 
nej opieki ze strony człowieka, dla którego 
pracuje, a wielokroć jest jedynem źródłem 
utrzymania. 

W rzeczywistości dzieje się wręcz 

    

od- 

    

miennie. Nieludzkie obchodzenie się 
zwierzętami. stworzyło konieczność 
łania Towarzystw Opieki nad zwierzętami. 

Towarzystwo takie istnieje i w 
Wilnie i funkcjonuje, krzewiąc humanitarne 
hasła dobrego traktowania każdego zwierzę 
cia. 

Ale serca ludzkie głuche są na nawoły- 
wania tych, którzy widzą w zwierzęciu stwo 
rzenie czujące. W rezultacie, jakże często, 
jesteśmy Świadkami brutalnegc i bezlitośne 
go obchodzenia się z końmi, psami i szere- 
giem innych zwierząt domowych i ptaków. 

Przypuszczając, że widok grupy ludzi dą 
żących do realizacji haseł ochrony zwierząt 
i przyrody, może nie w jednym obudzi uczu 
cie jakie powinny nim kierować przy postę- 
powaniu ze zwierzętami, w, dniu 14 wrześ- 
nia. jako w dniu dobroci dla zwierząt i о- 
chrony przyrody przeciągnie ulicami miasta 
pochód w którym wezmą udział przyjacie- 
le zwierząt, ptaków i przyrody. 

Każdy kto posiada, konia, psa, osiołka, 
kota, papugę, kanarka, gołębia i td. niech 
weżmie udział w pochodzie, prowadząc czy 
niosąc stworzenie, pozostające pod opieką 
właściciela. 

Właściciele koni, wierzchowych proszeni 
są o wzięcie udziału w pochodzie na koniach 

Zgłoszenia organizacyj, szkół i poszcze- 
gólnych osób, chcących wziąć udział w po- 
chodzie, przyjmowane są codziennie w Se- 
kretarjacie Wileńskiego T-wa Op. nad zw. 
'Tatarska 2 w godz. od 18 — 20 i w biurze 
Straży Ogniowej Dominikańska 2 — o go- 
dzinie 9 — 10. Posiedzenie Komitetu ań 
T-wa odbędzie się 8. 9. w poniedziałek w 
sekretarjacie T-wa. 

— jJaglica czyni postępy. W ubiegłym ty 
godniu zanotowano na terenie województ- 
wa wileńskiego 150 wypadków zachorowań 
na gruźlicę. Z innych chorób zakaźnych 
stwierdzono: 12 zachorowań na gruźlicę, 9 
— krztusiec, 14 — tyfus brzuszny, 33 —pio 
nica, 8 — odra. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatni wy- 
stęp Kazimierza Krukowskiego. Dziś wystą- 
pi po raz drugi i ostatni niezrównany arty- 
sta „Qui pro Guo“ Kazimierz Krukowski w 
barwnej rewji p.t. „Urząd podatkowy”. Sze- 
reg najnowszych piosenek, przebojowych 
monologów „Lopka* uzupełniają produkcję: 
M. Korskiej (piosenki), Siostry Watrasówny 
(raniec) i znany Wilnu z Teatru Polskiego 
Tadeusz Zelski, ostatnio artysta Teatru Qui 
pro Quo. Akompanjuje świetny pianista L. 
Boruński. Pozostałe bilety w kasie Teatru 
„Lntnia“ od godz. 11 rano w ciągu dnia ca- 
łego. Bilety nabyte na przedstawienie piąt- 
kowe ważne są na dzień dzisiejszy. 

—- „Moja panna mama*. Jutro powraca 
na afisz wytworna komedja Verneuilla „Mo- 
ja panna mama“. 

—- Dzisiejsze widowisko popularne. W 
cełu umożliwienia najszerszym  warstwom 
społeczeństwa zaznajomienie się z arcydzieła 
mni literatury dramatycznej, Dyrekcja Teatru 
rozpoczyna cykl przedstawień popularnych 
po cenach najniższych (od 30 gr.). Pierwsze 
przedstawienie odbędzie się dzisiaj o godz. 
4-ei minut 30 po poł. Wystawione będą 
dwie wartościewe komedje polskie „Marco- 
wy kawaler" Blizińskiego i „Majster i cze- 
ladnik' Korzeniowskiego, obsada ргет{его- 
wą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 5 do 6 

him. g. 9 zanotowano wypadków 32 w tem 
kradzieży 3, opilstwa 6, przekroczeń admini 
stracyjnych 11. 

—Posługiwał się fałszy 
wą książeczką wojskową. 
PKU Wilno - powiat zatrzymała Ma- 
tuk Franciszka (Krakowska 20) za u- 
zywanie fałszywej książeczki wojsko- 
wej. Ustałono dochodzeniem, iż Matuk 
książeczkę tę kupił za 200 zł. od Szusz 
kiewicza Pawła, siedzącege obecnie 
na Łukiszkach za fałszerstwa i paserkę 

— Poważna kradzież z wła- 
m aniem. Onegdaj do mieszkania Borysa 
Szwyrko, handlarza drzewem zam. ul. W. 
Pohulanka 17, włamali się złodzieje i korzy- 
stając z nieobecności domowników zrabo- 
wali garderobę i srebro stołowe. 

Straty wynoszą 7 tys. złotych. 
— Fruwająca garderoba. Pomerancblum 

Mojżeszowi (Stefańska 33) skradziono z 
mieszkania różną garderobę damską i meską 
na sumę 400 zi. 

—Kradziež wieprzy. Burzyński Benedykt 
(Niemież, gminy rudomińskiej) zameldowa! 
policji o kradzieży 5 świń wartości 500 zł. 
Świnie te odnaleziono u Wojnicz Ewy przy 
Środkowej 18, którą zatrzymano wraz z in- 
semi podejrzanemi o tą kradzież wspólnika- 
mi. 

ze 

    

Podrzutek. Znaleziono podrzutka płci 
skiej w wieku około 4 tygodni, którego 

umieszczono w przytułku na Pohulance. 
RNA znaleziono przy gimnazjum litew 
skiem. 

NAJLEPSZY 

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

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

rice zicc a 
egzystuje od roku 

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

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

  

Zakład pasów i Bandaży 
Leczniczych 

„JEANETTE“ 
Mickiewicza 22 

poleca najnowsze modele otrzymane z 
Paryża do ostatniej mody obcisłych 
sukien, bardzo wygodne Pasy lecznicze 
gumowe. Pasy po operacjach brzusz- 
nych, oraz do stanu odmiennego. 

Pończochy gumowe lecznicze.       

    

    

   

kupuje się dobre | 

  

     

    
welwety, flanelety (nipony) deseniowe 

| Najtanie towary u 

GŁOWIŃSKIEGO 

oraz pończochy, pończoszki dziecinne 
i skarpetki E 

Polecamy wełny, jedwabie, tweedy, 

Wileńska 37| | Uwaga 

  

  

Gospoda Związku 
Rodzin Katolickich 
w Wilnie, ul. Bakszta 2. 

podaje do wiadomości, że z dniem 
6-go września b. r. po odremonto- 
waniu lokalu wydaje Śniadania, 
obiady i kolacje smaczne, pożywne e 

i zdrowe % 

a Obiad z 4-ch dań 1 zł. 50 gr. 

powo-' 

      

    
  

   

| 

  
Ś. + P. 

Wladystaw KOLASZEWSKI 
PROFESOR GIMNAZJUM IM. 
po krótkich i ciężkich cierpieniach, 

dn. 6 września r. 

KR. ZYGMUNTA AUGUSTA 
opatrzony Ś.Ś. Sakramentami, zmarł 

b. w wieku lat 49. i 

Eksportacja zwłok odbędzie się dn. 7 m. b. o godz. 6 m. 30 po poł. 

z domu żałoby przy ul. Zamkowej 3 do kościoła św. Jana. 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele we wtorek o godz. 9 rano, 

poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa 
o czem zawiadamiają 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie 
Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta 

WŁADYSŁAW KOŁASZEWSKI 
Członek Wil. Koła Tow. Naucz. Szkół Średn. i Wyższ. 

zmarł dnia 6 września r. b. w wieku lat 49. Eksportacja zwłok odbędzie 

się dn. 7 b. m. o godz. 6 m. 30 po 

Nr. 3 do kościoła św. Jana. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele 

poł. z domu żałoby przy ul Zamkowej; 

we 

wtorek o godz. 9 rano, poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa, 

o czem zawiadamia 

ZARZ. ĄD WIL. KOŁA T. N. S. W. 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę Mężowi i Ojcu naszemu 

Ś. + P. 

Janowi Janłońskiemi 
i okazali nam tyle współczucia, a przedewszystkiem p. Dyrektorowi Falkow- 

skiemu, pracownikom Wydziału Mechanicznego i innych Wydziałów Wi- 
leńskiej Dyrekcji P K. P., przedstawicielom Związku Inżynierów Kolejo- 

'wych i Magistratu i Kolejowej Straży Ogniowej — ślemy z 
płynące wyrazy wdzięczności. 

  

głębi serca 

ŻONA I CÓRKI 

W. pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 

В Tr 

WŁADYSŁAWA-IGNACEGO 

DOWGIAŁŁY 
odbędzie się 9-go, we wtorek, o godzinie 10 zrana w kościele Św. 

Ducha (Dominikańskim) nabożeństwo żałobne, na które zapra- 

szają krewnych i znajomych 

ŻONA I RODZINA 

We wtorek, dn. 9 września o godz. 10 rano w kościele św. Jakóba za duszę 

s. + P. 

Tadeusza Marjana STULGIŃSKIEGO 
em. Sędziego Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 

” zmarłego dnia 9 *sierpnia b. r. odbędzie się 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 

na które zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych Zmarłego pogrążeni 
w żalu 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 7 WRZEŚNIA 30 r. 
10.15 Nabożeństwo. 
11.5 — Sygnał czasu z WarszaSwy. 
12.05 — 13.00 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
13.00 Komunikat meteorologiczny. 
16.20 — 18.45 Transm. z Warszawy. Od 

czyt, koncert z płyt, odczyt historyczny i 
muzyka popoularna. 

18.45 — 19.05 „Tygodnik artystyczny“ 
prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

19.05 — 19.25 „Wiadomošci przyjemne i 
pożyteczne* — z Warszawy. 

19.25 — 19.50 „Feljeton* w wykonaniu 
Ziemowita Karpińskiego art. teatrów miej- 
skich. 

19.50 — 20.00 Program na poniedziałek 
i rozmait. 

20.00 — 2400 Transm. z Warszawy. 
Kwadrans literacki, koncert, feljeton, kom. 
i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 8 WRZEŚNIA 30 r. 
11.58, — Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.45 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
13.00 Komunikat meteorologiczny. 
15.50 — 16.15 Transm. z Warszawy. Od 

czyt turyst. - kraj. „Wystawa turystyczna w 
Warszawie" — wygł. p. M. Szachówna. 

17.15 — 17.20 Program dzienny. 

    

  

  

    

ŻONA I DZIECI 

17.20 — 17.35 Komunikat sportowy. 
17.35 — 18:00 „Baśnie litewskie i łotew- 

skie" cz. 4-ta odczyt wygł. Wanda Doba- 
czewska. й 5 

18.00 — 19.00 Transm. koncertu z War- 
szawy (muzyka lekka). 

19.00 — 19.25 Opowiadanie 
wygł. Ciocia Hala. 

19.25 — 19.50 Audycja literacka. 
19.50 — 20.00 Program na wtorek i roz- 

maitości. 
20.00 — 24.00 Transm. z Warszawy. 

Pras dzien. radj. koncert, kom. i muzyka ta- 
neczna. 

TEL i AB 

ŻĄDAJCIE Ё 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków = 

= Prow. A. PAKA = 
E! J A 

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

dla dzieci 

   

  

  

      

    

  

  

  

STUDNIA ST|UDNIA 
m NA 

SRoDmiE PRZED 

Ściu ц MiEŚCIU                     
  

  

Przedmieścia wileńskie dotkliwie na brak studzien, a 

Daugai 
szef sekcji Te- n cierpią 

chnicznej mimo „najlepszych * chęci nic w tym względzie nie o już od 3-ch lat.  



ss 1-0 Ww: 0 

ŽK M A M M M M A M MU 

Niemiecka 26, tel. 306 
AD BS AL AT 

  

M. GORDON + m 

ostatnie nowości sezonu 
we wszystkich działach. 

M M A A 

J A NN 

PAMIĘTAJ! 
że od dnia 9 WRZEŚNIA r. b. rozpoczynają się ciągnienia 

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

WYG 

350.000 zł. 

150.000 zł. 

75.000 zł. 

  

KAN E: 

250.000 zł. 

100.000 zł. 

it. d. 

    
i O O 

  

  

Najwiekszy 
przed nabyciem pończoszek wybór 

Elegancka Pani lub combinaison'ów w naj- 

modniejszych kolorach powinna odwiedzić Sklep Franciszka 
Frliczki, Polską Składnicę Galanteryjną, ZAMKOWA 9 tel. 6-46. 

KU SZCZĘŚCIU i BOGACTWU! 

Już pojutrze .„. 9 września 
rozpoczyna się ciągnienie V-ej KLASY 

Wielkiej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

i trwać będzie do dn. 14-go października r. b. 

KORZYSTAJCIE * "Gs Sposobności” 
3 Sato zł. 750.000 i dwie premie 

Ogólna suma wygranych zł. 27.618.000 

Co drugi ios wygrywa! 
Nie omijajcie szczęścia tam, gdzie was szczęście okrąża 

Śpieszcie i kupujcie jeszcze dziś los szczęścia 
w najszczęśliwszej i najsłynniejszej kolekturze 

  

FOTO-APARATÓW 

  

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK шВЕИ 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17 tel. 10-58. 

Najstarsza tirrna w kraju (egzyst. od 1. 1840) 

  

najsłynniej- 

szych firm 

  

  

rl. Minkowski 
Wilno, NIEMIECKA 35, tel. 13-17, P.K.O. 80928 

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296-35 

‚ Lida, Suwalska 28, tel. 136 
ODDZIAŁY: Palestyna, Tel-Awiw, Jawnuel 25   Pamiętajcie nasze adresy 

PIANINA i FORTEPJANY 
światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, Kerutopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych łachowców na Pow. Wysta- 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

wie w 1929 1. 

WI 
ul. Niem 

Bechsteiu etc., takoż 
A. Drygas, 

LNO, 
iecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE,       Na prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po wpłaceniu na- 
  

leżności na nasze konto P.K.O. 80928 

    

LEKARZE: 

DI BENE ore zane 
weneryczne i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

HI fimowic chor. weneryczne, skór- 
ne, i moczopłciowe, 
tel. 921. 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
chor. weneryczne, 

| MED. (ymbler narządu Zaw 
i skórne. 

Ul. Mickiewicza 12 (róg Tatarskiej) 
Przyjmuje od 9—2 i 547 i pół. 

I! (insberg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczoplciowe, 

    

    
   
    

    

    

Reumatyzm, Artretyzm, Skleroza, 
Anemja, Ostabienie ogėlne, Neura- 
stenja, Choroby nerek, Katar żo- 
zak Egzemas aa O Wileńska 3. Od 8—1 4—8. Tel. 567. 

wiąd starczy emoc płciowa, я 
są już zupełnie uleczalne!!! Zaintėreso- Н Renigeberg choroby skórne, we- 
wani otrzymują bezpłatną broszurę z ać JA TRODEOĆ 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 
w języku polskim pod adresem: MR. D. 
ANDRAL, 81 Rue Turbigo, Dep. 20. 
Paris. —8 

Mickiewicza 4. 0d9-12 i 4—8. Tel. 1090 
horob) 

|-I SĄTWINÓ! skóre ! moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

dt Wolfynn choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

choroby skórne, wene- 

    

MOTOCYKLE     

    

e e I-t Teldowic ryczne i narządu mo- 
® czowego. į EE 5 BITEJ i Mickiewicza 24. Od 9—121 5—8. Tel. 277 

S8+48 (ONET choroby kobiece. EE A MA GOYON H Lelńawiczawa Nat yóa i na- 
оз ių rządu moczowego. ® RUDGE-WHITWORTH a a “8 į ŽĖSS — КОМЕ £ RHONE i Mickiewicza 24. Od 12—2i 4—6.Tel. 277. 

=Z88  CALTORPE SĘ 
ZSR  NEWHUDSON # Ё 5„ о. 2 ONWADE UWAGA, MATKI! Dawajcie Dzieciom 

2050 O 

ž DRESCHE i CZEKOLADĘ „ZDROWIA“ 
poleca FABRYKI 

STACJA OBSŁUGI 
i Warsztaty Motocyklowe 

Wilno, zauł. Bernardyński 8. 
I| A. PIASECKI 

w. KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędziel 

  

Kursa motocyklowe, teorja i praktyczna 

nauka jazdy na miejscu. 0 

Uwaga! 
Pokój lub 2, słoneczne, z osob- 

` 8   

  

Japoński proszek 

jest najlepszym środkiem ja- 
kie dotychczas egzystują na 
AAC 06 Ry, nietylko 

„SWR tępi muchy i pchły, lecz za- 
Wd bija PLUSKWY, prusaki 
wa + 

i karaluchy. 

Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 

nem wejściem, mogą być z całodzien- 
nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 
nauce bezpłatnie na miejscu), bardzo 
tanio od zaraz, Wiadomość: ul. Legjo- 
nowa 29-a m. 6. Ч   

[ld rok 

    

doli) 
Uczącym się polecam ma-|) 

terjały szkolne, rysunkowe i kre- 

|) cym do kół urzę 

! Szkotom 

|] tnieį Pomocy 
| 

šlarskie w wielkim wyborze. 

P. P. Urzędnikom naležą- || 
dniczych na Raty. || 

i sklepom Bra- 

na dogodnych wa- 

WILNO, Mickiewicza 5 tel. 372. | 
FILJA: Ś-to Jańska1, tel. 371. 

  

  

  

KATOL | +; 

w składach aptecznych i aptekach. -15 

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

PINO 
ZDROJ || 

ŻYWIECKI, 
МАВСОМЕ, 

  

; PORTER 

bALES 

2 BRCYRSIĄŻĘCEGO BROWARU 

wZYWCU 
DoNABYCI JA WSZĘDZIE 

REPREZENTACJA; WILNO, « ZARZECZNA 19.TeL.18:62 

    

  

dja teoretyczne w 
deńskiem, poszuk 
oferty proszę kierować pod adresem: 
ul. Kalwaryjska 1 

% 

yplomowana nauczycielka 
“ muzyki 

z długoletnią praktyką w Polsce i za- 
granicą, posiadająca uzupełniające stu- 

  

| 

konserwatorjum wie- 
uje lekcyj. Łaskawe 

m. 11 W. Hartung. 

a
a
 

  

    

    

  

   

   

  

   

  

   

p 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ml, Ostrobramska 3 

Wielki film, pełen sensacji i emocji, etniej wytężonej pra 
pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i najśmielszych podróżników świata Marcyna i Osy Johi 
sohn. Nad program: „Bohaterowie węża i pompy** — komedja w 3 aktach. Kasa czynna 01 godz. 5 

„TAJEMNICA STAREGO RODU* 

Od dnia 3 do 7 września 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„SIMBA“ 
z krainy dzikich zwierząt. Aktów 10. Twór czterol 

searisów od godz. 6-ej. Następny program: 
m. 

  

  

Początek 

D aa рО ара Ы Od godz. 
SE sia, y aktualniejszem 

> temacie 

„KHELIOS“ 
Dzieje malženskie 

4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Przebój dźwiękowy. Arcydzieło o 
Wspaniały, wzruszający dramat miłości z życia współczesi 
kobiet. Rozflirtowana mężatka Sali Eilers, uwodziciel Hi 

man Kerry. Panna, poszukująca przygód—Thelma Tood. Rzecz rozegr. się w eleganckim świecie Paryża, 
dancingi, orkiestra hawajska. Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy i Tygodnik Filmowy. Ost. seans o g. 10.1 
  

  

Pierwsze DŹwięko= 
ws Kino 

KOBIETA BEZ SERCA 
Od godz. 4-ej do 6-ej ceny zniżone: PARTER | zł., BALKON 80gr. D z i ś! Film dźwiękowy. Śpiew-Muzyka. | 

Wspaniały, wzruszający do łez dramat obyczajowo-erotyczny. W rolach 
  

  

  

  

.HOLLYWOOD" głównych bohaterowie arcyfilmu „Łódź podwodna Ne 44", wyrafinowa* 
Mickiewicza 22. na uwodzicielka DOROTA REVIER oraz szlachetny, rycerski JACK HOLT. Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30. 

| 

Polskie Kino Dziś! Wielki śp'ewny film! Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. 
(Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja-opera. W rolach gł. ztakomi 

„WANDA* DAMA KAMELJOWA Norma Tałlmadge i stuprocentowy mężczyzna Roland Gilbert. Nat   Wielka 30. Tel. 14-81 

  

od Zł. 30 

CENY TANIE! 

zleceń p. p. Amatorów. 
Własny podręcznik fotografji z tabelką 

B naświetlań—50 gr. 

  

Nparaty Fotograficzne 

poleca największy skład na Kresach 

aparatów i przyborów fotograficznych 

M. Rabinowicz 
Wilno, ul. WIELKA 12, tel. 759. 

CENY TANIE! 

Szybkie i solidne wykonanie wszelkich 

program: ZBRODNIA BARONA WEJSENBACHA, dramat. W rol. gł. Mieczysław Cybulski i Jana Dalm. 

  

Na Wołyniu 

LR
 

"| sprzedamy kilka ma- 
jątków _ ziemskich 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlo- 
we. Mickiewicza 21. 

[Do matu 
     

     
   

i egzaminów przyg 
towuję szybko i tani 
W.  Pohulanka 

Е 

  

  

  

  

za 6.000 dolarów 
Dom H.-K. „Zachę-   

maszy 

MOTORY 

MOTORY 

MŁOCARNIE 

BUKOWNIKI 

i Kovarzik 

GRZECHOTKI 
MŁYNY gospodarskie „SVEA* i 

POLECA 

WILNO, ZAWALNA 

  

SKŁAD MEBLI 
Spółdzielni 

„Zjednoczeni 
Stolarze“ 

w Wilnie, 
ul. TROCKA 6. 

Wielki wybór róż- 
nych mebli z wła- 
snych warsztatów. 

Komplety jadalne, 
sypialne, gabinety 
i t. d. oraz gięte 

meble. 

Przyjmują się obstalunki. -2 

 REEEREY ZSO TIME REIK TS 

HIRLUR AURA RUA RAAF 

Lecznica Stowarzyszenia Litewskiego 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

, Gabinet Roentgena 
Elektro-leczniczy 

Leczenie promieniami Roentgena i elektrycz- 
nością, fotografirowanie, prześwietlanie, elekt- 

ryczne wanny, elektryczny masaż. 

PRZYJĘCIA od 10 — 8. 

  

| AAAA AA AAA 
  sę 

Hurtowa sprzedaż 

CEŃENRTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

4, BEUEL, r 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

Ф #   

000000006 
Drzewo suche przewożone ko- 

leją i Węgiel górno- 
śląski po cenach konkurencyjnych po- 
leca skład ian Piwna 

„Płomień” ; drzewa 

Sprzedaż również na RATY. 

Szkoła tańców! P. BOROWSKIEGO 
ul. Trocka N» 2, Dnia 7-go września 
r. b. o godz. 7-ej wiecz. otwarcie sezo- 
nu na rok 1930—31. Uwaga! Życzą- 
cy tańczyć według najnowszej mody, 
powiaien się uczyć tylko w Chrześci- 
jańskiej szkole P. Borowskiego. Zapisy 
codziennie od g. 10 do 12 i' od 4 do 6 
wieczór. EU 

     

4 Dobór znakomitych 

TRAKTORY „„Munktelis“ do ropy naftowej 

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

amerykańskie naftowe „Massey-Harris'* 
o sile 1 i pół, 38, 4 i pół i 6 koni mech. 

czyszczące motorowe Wichterie 

tarki do koniczyny 
patent Ronowskiego 

TRIEURY do zbóż ozimych i jarych MAROTTA 

(TRESZCZOTKI) i trieury do sie- 
mienia lnianego Szultego 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

B= 10-1i 4-7 

  

Meble STYLOWE 
i noweczesne 

w wiełkim 
wyborze | Olkin. 
poleca 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowości!       

    

  

t Tel. 152. Pzoszę o polecenie 
e uczciwej 

SŁUŻĄCEJ 
Dwa domy dwie osoby, dobre 

solidne warunki zgłoszenia 
o 6 mieszkaniach w Administracji 

in z pięknym dużym 
m Sarocžntė OWOCco- Szukamy 

wym placu 1000 я 
sąż. kw. sprzedamy współudziałowców do 

budowy  kooperatywy 
na mieszkaniowej 

  

K Mai Zwierzyńcu. Płac ku- 
Pokój ta Ba L piony. Zgłoszenia sj 

z я, —— Redakcji dla „Koope- 
do wynajęcia R ————— ratywy w Zwierzyńcu * 

Mostowa 5, m. 8. _ PIANINA najsłynniej- — z 
"VE? szej  wszechšwiatowej 

n Mieszkanie imy „Erard* oraz Bet-| Dzierżawy 
tinga i K. A.Pibi| majątków i folwar- 

6 pokojowe gera, uznane za naj- 
ze wszelkiemi wygod.lepsze w kraju, sprze- 
do wynajęcia, ul. Kal- daję na dogodnych wa- 
waryjska 69 tel. 11-10 runkach i odnajmuję. 
————-" Kijowska 4 Abėlow. 

Mieszkania г Mithi- 
8-ch pokojowe do wy- Pianino szc. 
najęcia od zaraz z wy- Ž do sprzedania. odami nowoczesnemi 
Puch ciepłe i słone Mostowa 5 m. 4. Oglą- 
czne, ul. Krakowska dać od 4—5. —0 
Ne 51. Mieszkanie 2 
pokojowe z wygodami 
ul. Ofiarna M 5 — 2 

informuje Dozorca RÓŻNE 
Potrzebne iNTERNAT T-wa W.O. 

ie cztero- Przyszłość" dla ucz- 
ng" niów szkół średnich, 

z wygodami albo oso- rozpoczął zapisy nowo- 
bny domek w ogródku Wstępujących. Ul. Za- 
na peryferjach miasta rzeczna 5-a—2. — —1 

inne 

    
   

    

  

  

          

    

          

   

  

  

ków poszukujemy 
dla osób poważnych 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 
152 
  

  

  

Udzielamy 
Požyczek pod pe- 
wnešzabezpieczenie, 
szybko i dogodnie 
Wilenskie Biuro Ko- 
misowo - Handiowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. Z 

Najdogodniej 

i najsolidniej lokaty 
hipoteczne załatwia 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1,   
        

    

  

    

  

wiadomość w Admini- NN 

stracji. Oszczędności tel. 9-05. —0] + 
PĘDY NEA" swoje złote i dolary 
Pokój ulokij na: Up S 

rocznie. Gotówka two- 

11-a do wynajęcia z wygo; ja jest zAbdZpiUCŻoÓA Francuzka, | 
5 dami (solidnej osobie) ztotem, srebrem i dro- rodowita = paryžanka, 

ю Zakretowa 15, m. 3. giemi kamieniami.LUM- poszukuje mieszkania 
Li d godz. 4—6 pp. Z— BARD Plac Katedralny, Wraz Z utrzymaniem, 

— — — Biskupia 12. Wydaje wzamian za lekcje. 

н 2 wykwintnie pożyczki pod zastaw: Wielka 40 Internat 
umeblowane złota, srebra, bryla : . 

z * tów, futer, mebli, pia- Metrymonialne pismo 
LEKARZE pokoje nin, samochodów i „FORTUNA VERSAL 

sali frontowe z oddzielnym wszelkich towarów. 3 rozwijające się 12 lat. 
———————weįšciem, nadające się Miesięcznie 80 groszy 

LEKARZ DENTYSTA na biuro, do wynaję- „_ Redakcja: Kraków, Kro- 
cia. Wileńska 15, m. 2. Kursy kroju, SZyCia, woderska J. Admini- Leokad ; 6 ‚ ео Ki ja Wiadomość u _ właści- robót BA i Mo- stracja je Wilno, L. 

ežzun cielki domu. — с я Berger, awalna 17. 

POWROCILA 1 lub 2 pokoje 8. Stefanowiczówny 5 
Przyjmuje 4—6 Wielka 56 m. 3 — 

do wynajęcia Przyjmuję  uczenice, 
ul. Mostowa 16 m. 44, Zapisy codziennie, dla 

Wejście frontowe przyjezdnych pomiesz- Akuszerki]Pokėj <- с ‘ do wyna- ję Mikiem 1 glokrotechnik, „de 
AKUSZERKA m. 19. : —0 zasługujący аОВр К = 

ŚMIAŁOWSKA oo ECCE cie, obarczony rodziną, -owo|cowe 

oraz Gabinet Kosme- zwraca się o pomoc 4° 
tyczny, usuwa zmarszcz K U p N 6 i „bilet B miejsca, 
ki, piegi, wągry, łupież gdzie ma otrzymać pra- 

Brodawki; KAWIE SPRZEDAŻ cę. Ofiary, nawet naj- 
padanie włosów. Mic- a RODNE aa pz Ч 
kiewicza 46. i — filo- Adm. „Słowa*, 

Kwiaty dendrod NN we" | 
| Į i fikusy do sprzedania Kapelusze gam.L TTT 

tanio. Dzielna 30. —0 skie, duży wybór. Ob- į 
stalunki — óbki. | 

KOSMETYKA) Sprzedaje się Tanio. — RZN W A 6 A. 

dom drewniany czyńska. Uwaga! Ber- PP. Automobiliści t 

GABINET 
szkaniowy z placemm. 1, Racjonalnej Kosme- at Dovicaheė sę 

Wilno, Mickiewicza 31 E aElelioiska') 124 i od 3 do 5, K 

Urode 
4. 

kobiecą R 
konserwu- RENE 

je, doskonali, odświe- Sprzedaje się 
ża, usowa jej skazy 
i brzki. Masaż DOM ż w Nowej Wilejce z 

ogrodem „owocowym 
niegruntownie _ odre- 
montowany.  Dowie- 
dzieć się można Lu- 

dwisarska 1 — 2 

Samochód 
wykładany Skórą na 
nowych oponach sprze- 

twa dam tanio. Ofiarna 4 Masaże rzy: m. 5, tel. 15-08 

reizne, wibragijnei pla: —— gs 
styczne. Eptlacje, DO sprzedania 

7 Samochód - Landoilet Gabiriet 2 
Kosmetvti (ae 6 z licznikiem w do- 

Leczniczej brym stanie na nowych 

J. Hryniewiczowej. oponach „Morris' za Ł 3000. 
ul. WIELKA 2 18m. Х9 Śpohilanka tą 83 

WILLĘ 

  

Oszczędności 
na oprocentowanie 
najmocniej  zabez- 
pieczone z gwaran- 
cją terminowego 
zwrotu  lokujemy 

bez kosztów. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —3 

Paryžanka 
rutynowana, udziela 
lekcyj języka francu- 

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież, Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—3. 

W, Z. P: 43. 

      
su gimnazjalnego. Do- 
wiedzieć się: ul. šw.Ja- 
SEA 6m 5 od 12— 

5 | 

  

3000 dolarów 

kowego za niedekreto- 
wy murowany  dom- 
willę w ogrodzie. 4 
mieszkania 3-pokojowe 
z  wygodami, placu 
1914 m2. Sprzedam bez 
pośredników. Adres w 

wat 

      

Ww. Z. P. Ne 26, 

     

    

   
     

| sprzedamy Atmiaismasų „Słowa 

LO KA L E z nh 2 in- 
wentarzem żywym i 
martwym, 5 klm. od Przyjezdny 

Poko słoneczny Wilna (koleją 10 m. ZABraaicy, oo 
Ч do wyna- drogi) w ładnei miej. lekcyj angielskiego. 

jęcia dla samotnego. W. scowości przy lesie, 
Pohulanka 34 m. 1.—1 ejektryczność,  wodo- SOG s, 

ciąg, zabudowania go- 

    

spodarcze, lodownia 
2 pokeje z osob- SRO ogród SE 
nem wejściem, 7 kom-rzywny i owocowy, 
fortem umeblowane wpół hekt. lasu, dom 
centrum miasta, sło- dostosowany na mie-    wykonuję szybk 
neczne, ciepłe, z wy-szkanie zimą. Tamże + 
godami, może być z duża palma do sprze- wszelkie 
całodziennym  wiktem dania. Adres: Kolonja wykresy i napisy 
dla 2-ch osób do wy- Wileńska ul. Dolna 1.| | adres: ul. Wilkomierska 11 m. I 

Sklep spożywczy najęcia. Wilno, ul. Mo- 
: „Polonja“ stowa 23 m. 7 

  

    

Tel. Wilno 5 Ne 18-53. J. Dz. Gintowt 

Horodelska 15, 7 mie- nardyński zaułek N+10już nadszedł oczeki- 
— 1 wany transport oszczę- 

dzaczy VIX, daje od 
25 proc. 
oszczędności 
ciu benzyny w 
dym samochodzi 
VIX S-ka z ogr. 

Jagiellońska 10 
  

Uwadze 
PAŃ 

Pracownia 
Sztucznych. 
Zamkowa 17 
Poleca  najrozmaitszi 

m. 

к I kwiaty Salonu i deko- 
skiego W zakresie kur- racyjne i inne z jed< Jej 

pluszu i batyż + wabiu, 
stu. — © 

  

Nauczycielka 
TAŃCÓW 

dopłaty do długu ban- M, W. Andrzejewska 
czł, zwś 
tańców 

1-sza 
Zaw. 
sałonowych w Palsc 
Udziela lekcji 
tnie. Zapisy Skopówk: 
11m.11 od godz. 2— 

asyst. 
naucz. 

  

ZŚNWIIUT 62 BKU(E 
„KEVĄ* (Paris) 

657, od 11 — 1 

Zgłaszać się piśmien- Rezgładzanie i odświe* 
nie: Jakóba Jasińskiego żanie twarzy. Leczenie 

i pryszczy: 
Elektryzacja. W.Z.P. 

Na ll-gieTargi Północne 

wągrów i 

o i artystycznie 

odp. 

Kwiatów 
Wilno, 

12. 

prywa 

do 50 proc. | 
w zuży- 

kaž- | 

е I 

| 

е 

L 

!   
1 

| 
udziela Mickiewicza 37, tel. 

    

        

 


