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ARABOWIE i ŻYDZI 
Świetna szosa, wiodąca krętą ser- 

pentyną z doliny Esdrelonu ku Naza- 
ret, mija na zboczu górskiem spory 
zagajnik sosnowy opatrzony tablicą 
„ias Balfoura". jest to żywy pomnik, 
wystawiony na kamiennych i piasczy- 
stych wyżynach Galilei, angielskiemu 
projektowi  sjonizmu. Zainicjowany 
przez Balfoura w roku 1917 „foyer na- 
tional juif“ przybrał już w chwili obec 
nej kształty realne i stanowi niewąt- 
płiwie czynnik kapitalny w życiu kul- 
turalnem Świata żydowskiego. Las, 
jako pomnik na tych wypalonych słoń- 
cem jałowych terenach, oryginalną i 
piękną jest formą upamiętnienia czło- 
wieka, któremu sjoniści zawdzięczają 
możność osiedlenia się w Palestynie. 
tas daje wyraz wielkiego nakładu pra 
cy i energji, włożonej dla wydobycia 
pierwiastków życia z tej martwotyskał 
i piasków. Palestyna — ziemia świę- 
ta, którą z czcią i pietyzmem odwie- 
dza dziś świat chrześcijański obu pół- 
kuli i wszelkich wyznań, do której 
garną się Muzułmanie z Azji i Afryki, 
gdzie ściąga wreszcie wieczny  tułacz 
żydowski, aby pod murem płaczu 
wzdychać do odrodzenia państwa Sa- 
lomona — jest ziemią, kryjącą w so- 
bie potężne siły utajone. Siły dające 
się nakładem pracy ludzkiej wprost w 
cudowny sposób rozbudzić i wydobyć 
na powierzchnię. Minęły już czasy, 
gdy Mojżesz schodząc z gór Moab- 
skich ku morzu Martwemu, uderze- 
niem laski odkrywał źródła wód, a kar 
mił swój lud na pustyni manną z nie- 
ba. Ale piaski i skały Palestyny, pod 
wpływem nowoczesnych środków 
uprawy mechanicznej oraz odpowied- 
niego nawodniania w ciągu paru lat 
dają się zamienić nietylko na pola 
uprawne, ale na piękne ogrody pełne 
owoców i kwiatów. 

Najbardziej sceptyczny obserwator 
kolonizacji żydowskiej przyznać musi, 
że pod tym względem osiągnięto re- 
zultaty nadzwyczajne, przekraczające 
wszelkie oczekiwania. Ktokolwiek 
zwiedzał południe doliny Saronu u 
podnóża gór Judzkich, musiał zauwa- 
zyć szalone kontrasty kultury ogrodni 

czej i rolniczej między wielkiemi prze- 
strzeniami pokrytemi w najlepszym 
razie lichym jęczmieniem, a naogół 
stepem lub tylko kamieniem i piaskiem 
a odcinającemi się niewielkiemi ka- 
wałkami nowych żydowskich kolonij, 
udzerzających oko  zielonością i dłu- 
giemi rzędami drzewek pomarańczy i 
grape-fruit'tów Widzi sie, jak z roku 
na rok osadnicy wgryzają się w pu- 
stynne zwały, posuwając o kilka lub 
kilkadziesiąt metrów tereny wysokiej 
kultury ogrodniczej. Gdzieindziej znów 
zagajniki eukaliptusu wskazują okoli- 
ce, w których doniedawna wszyscy 
przybysze w krótkim czasie ginęli na 
imalarję. Byłem w tych stronach w 
okresie żniw. We wsiach arabskich 
zwożono jęczmień na grzbiecie wiel- 
błądów, układano go na gołej ziemi w 

młócono natych- 
miast za pomocą deptania przez kro- 
wy, osły, muły, poganiane przez dzie- 
ci i wyrostki. Na wsiach żydowskich 
-- maszyny rolnicze, praca wre w kul- 
turach drzew, błyszczące w słońcu, 
wijące się jak węże strugi wody na 
zielonych kobiercach warzyw  šwiad- 
czą o urządzeniach sztucznych  de- 
szczowni, umożliwiających osiąganie 
najbardziej bujnej roślinności. 

W zaśniedziały od wieków kraj, 
zapuszczony, nieuprawny, zamieszka- 
łv przez nieliczną częściowo osiadłą, 
częściowo koczowniczą ludność arab- 
ską, wcisnął się nowy przybysz — 
żyd kolonista, niosący ze sobą cały 
dorobek nauki i techniki dwudzieste- 
go wieku. Ludność miejscowa, jak 
mieszkańcy puszcz głębokich, na wi- 
dok przecinającej niedostępne — ргге- 
strzenie z fukiem i stukiem kolei że- 
laznej, staje osłupiała, burzy się i 
szemrze. Arab czuje, że jego formy 
bytu ostać się nie bedą mogły — do 
nowych form nie jest przygotowany i 
jest im z natury niechętny — stąd 
a przedewszystkiem do osadnika 
wewnętrzna niechęć do europejczyka 
Żyda. — > 60000 

Grunt też jest niezmiernie podat- 
ny dla agitacji antysemickiej, rozwi- 
Janej przez niektóre czynniki politycz- 
ne. A przecież nacjonaliści arabscy 
rozporządzają tak potężną bronią, jak 
tradycja religijna. Według panującej 
legendy Al-Burak wierzchowiec pro- 
roka. Mahometa zawadził tylną noga 
o mur Świątyni Salomona unosząc 
swego natchnionego jeźdźca 'w ostat- 

niej podróży na łono Abrahama. Z 
świątyni Salomona nie pozostało 
wprawdzie śladu, ale okazało się, że 

fanatyzm religijny nie może obyć się 
bez symbolu. Kawał muru na zboczach 
jerozolimy w bliskości meczetu Oma- 
ra, zwany Ścianą płaczu, nie mający 
nic wspólnego ze Świątynią Salomo- 
na, stał się miejscem świętem świata 
żydowskiego, a zarazem przedmiotem 
czci Muzułmanów i tem samem powo- 
dem ich zawiści w stosunku do Ży- 
dów. W rezultacie rabini z całego 
świata odprawiają mruczące modły u 
ściany płaczu, pod opieką uzbrojonej 
policji angielskiej, ale kolonista żydow 
ski ma utrudniony, a obecnie przez tę 
że policję zakazany wstęp do Palesty- 
ny, aby nie drażnić uczuć narodowych 
1 religijnych Arabów. Arabowie, a wła 
sciwie nieliczna aktywna grupa inteli- P. 
gencji arabskiej, jest zdania, że Pale- 
styna należy do Arabów, że Żydzi 
wszelkie do niej prawa polityczne utra 
cili. Arabowie chcą się izolować od 
imigracji zewnętrznej,  kultywując 
swoje formy prymitywnego życia. 
Stan zaludnienia Palestyny wynosi 
jakoby niewiele więcej ponad 1/3 sta- 
au ludności z okresu przed Chrystu- 
sem, niemniej Arabowie uważają, że 
kraj już jest pod względem ludnościo- 
wym nasycony, a w każdym 
twierdzą, że prawo do wypełnienia 
ewentualnego wolnego miejsca należa 
łoby wyłącznie do Arabów. 

Sjoniści, jak wiadomo, chcieliby 
skolonizować Palestynę i zamienić ją 
na odrodzone państwo żydowskie. 
Tak z grubsza przedstawiają się krań- 
cowo ujęte tezy obu nacjonalizmów. 

Życie oczywiście tezy te, szczegól- 
nie po stronie żyd. znacznie tuszuje i 
urealnia. jeżeliby sjoniści szli do Pa- 
lestyny pod hasłem wyrugowania Ara- 
bów, to nie dziwnem byłoby, gdyby 
agencja arabska zwalczała wszelkiemi 
siłami ich imigrację. Rzeczywistość 
wygląda jednak nieco odmiennie. Z 
wyjątkiem tak skrajnych elementów 
żyjących zresztą poza Palestyną, jak 
ip. Żabotyński, większość  leaderów 
osadnictwa w Palestynie daje dowód 
bardzo realnego sposobu patrzenia na 
'rzeczy. Rozmawiałem z całym szere - 
giem wybitnych przywódców żydow- 
skich i wszędzie spotkałem tendencję 
pokojowego współżycia z Arabami i 
pełną świadomość tego, że naród arab 
ski jest elementem w Palestynie osiad- 
łym i że płonną byłaby chęć jego usu- 
wania z tej ziemi. Deklaracja Baliou- 
ra określiła cel kolonizacji żydowskiej, 
jako stworzenie „ogniska narodowe- 
go żydowskiego* w Palestynie. Ter- 
min ten dość mglisty i niezrozumiały 
budził u jednych przesadne obawy, u 
drugich nierealne nadzieje. Obecny 
stan rzeczy czyni z osadnictwa żydow 
skiego ośrodek odrodzenia kultury na 
rodowej hebrajskiej, daleki jest jednak 
od ideału tworzenia państwa żydow- 
skiego. Pod względem politycznym 
aspiracje sjonistów palestyńskich spro 
wadzają się do autonomji narodowo- 
ściowej w państwie różnonarodowo- 
ściowem. jest to punkt patrzenia na 
zagadnienie, który z wyjątkiem szowi- 
nistów jest do przyjęcia, jako podsta- 
wa dyskusji dła opinji arabskiej. Bo 

przecież teza, że Żydzi nie mają żad- 

nych praw historycznych do Palesty- 
ny, nie wytrzymuje krytyki. Polityka 
arabska mimo, że w walce z osadni- 
ctwem żydowskiem grać może z łatwo 
ścią na fanatyźmie religiinym Muzuł- 
manów, z jednej strony, a na ich ego- 
izmie i niechęci do kultury z drugiej, 
to niemniej trudno sobie wyobrazić, 

aby na dalszą metę mogła zwyciężyć 

posiłkując się, jako główną” bronią 
groźbą teroru fizycznego, za pomocą 

której wymusza się na władzach an- 
gielskich zakaz imigracji Żydów. 

Postęp gospodarczy Palestyny, jej 

położenie na drodze ku Mossulowi, 

oraz na wybrzeżu kanału Sueskiego, 

czyni z niej kraj, który jest i nadal bę- 
dzie wystawiony na ekspansję naro- 
dów europejskich, obecnie oczywiście 
w szczególności Anglji. Emancypacja 

Egiptu, nie mówiąc o innych przyczy- 
nach wzmacnia zainteresowanie Anglji 
Palestyną. Władze angielskie odgry- 

wając rolę arbitra między skłóconemi 
Żydami i Arabami zapuszczając w tym 

kraju głębokie korzenie, stając się 
czynnikiem niezbędnym dla utrzyma- 
nia bezpieczeństwa. 

Zeszłoroczne zamieszki i ataki Ara 
bów na wsie żydowskie, były przecież 
czynnikiem bynajmniej nie osłabiają- 
cym, ale wzmacniającym tendencję 

utrzymania Palestyny, jako kraju man 
datowego. Żydzi znaleźli się w znacz- 
nym stopniu na łasce władz angiel- 
skich, ale i Arabowie nie zbliżyli się 
do ideału państwa arabskiego i nie- 
podległości politycznej. To też licze- 

  

   

  

razie, 

towa wiszczona em Opłata 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ECHA STOLICY 
  

AUDJENCJE, PRZYJAZDY WYJAZDY 
Minister rolnictwa _— Janta-Połczyński 

przyjął w dniu 20 b. m. delegację zarządu 
naczelnej organizacji zjednoczenia przemy- 
słu i rolnictwa acc) Polski w osobach 
Pp. p. prezesa Ziemstwa Kredytowego w Po- 
znaniu Żychlińskiego, Turno, Okuniewskie- - 
go i Chłapowskiego. 

8 8 

Minister przemysłu i handlu p. inż. Kwiat 
kowski przyjął w dniu 19 b. m. delegację 
handlową z Palestyny w osobach Barzileja, 
Cicucha i Haleviego z p. radcą handlowym 
dr. Hausnerem na czele. W imieniu delegacji © 
przemówił przewodniczący syndykatu tyto- 
niowego p. Barzilej, dziękując w imieniu syn 
dykatu zrzeszonych plantatorów  tytonio- 
wych za pomoc, okazaną plantatorom przez 
rząd polski i prosząc o dalsze arcie w in- 
teresie Polski i Palestyny. Pan Člouch wska 
zał na rozwój eksportu z Polski do Palesty- 
xy. Pan Halevi przedłożył konkretne ss 
ty w sprawie wzmożenia eks |. Wreszcie 

. radca Hausner przedstawił cyfry, wyka- 
zujące zdwojenie obrotu w OlW add 
go w ostatnich czasach. Pan minister przy- 
rzekł delegacji swą pomoc, przyczem wre- 
czył delegacji artystyczne wydawnictwo al- 
bumowe pod tyt.: „Chronika 0 polskiem 
morzu. 

WZORY REGULAMINU DLA WŁADZ 

WARSZAWA. PAT. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych zamierza w ciągu roku 1931 
wydać wzorowy regulamin dla urzędów 
wojewódzkich, uzgodniony ze wszystkiemi 
zainteresowanemi ministerstwami. 

Regulamin, jako ramowy, dopuszczałby 
regulowanie pewnych kwestyj przez woje- 
wodów, stosownie do warunków lokalnych. 
Stanowiłby on, obok statutu urzędu woje- 
wódzkiego i szczegółowego podziału czyn- 
ności, ważną normę, regulującą bieg urze- 
duwania w urzędzie wojewódzkim. 

Celem zebrania odpowiednich  materja- 
łów M-stwo spraw wewnętrznych zwróciło 
się do wojewodów, ażeby w terminie do 1 
kwietnia 1931 r. nadesłali do Ministerstwa 

swe uwagi ogólne i szczegółowe, jako też 

wnioski co do przyszłego regulaminu urzę- 

dów wojewódzkich, zwracając przytem 
szczególną uwagę na specjalne warunki miej 

scowe. Opinja ta powinna być przygotowa- 
na w urzędzie, w wydziale ogólnym, po po- 
rozumieniu z naczelnikami wszystkich in- 
nych wydziałów urzędu wojewódzkiego. 

PRZETO WTTTE AA I TOSPOKEEZ ZPO TOPEPEACEWOWEZZACH 

  

Pan Bolesław Koskowski w  „Kurjerze 

Warszawskim* odpowiada  „Słowu* na ar- 

tykuł „Istnienie bojówki już jest przestęp- 

stwem*. Tezy naszego artykułu pod po- 

wyższym tytułem dają powód p. Koskow- 

skiemu do „rzucania światła”... na moralność 

polityczną publicystów  sanacyjno - kon- 

serwatywnych*. Tamże p. Koskowski 
utrzymiuje, że wspomniany w naszym ar- 

tykule dyplomata był „jawnie  podchmie- 

lony". Nie chcemy odrzucać tego przypu- 

szczenia z powrotem p. Koskowskiemu, 

lecz jego artykuł tak jest mętny, tak prze- 

pełniony nieprzystojnemi wyrazami, tak 

niepodobny do, innych artykułów inicjała- 

mi p. Koskowskiego podpisanych, że pole- 

mizować z nim jest bardzo trudno, bo nie- 

wiadomo” od czego zacząć.  Przytomniej 

wygląda sformułowanie zarzutu, że „Słowo' 

nie potępiało zamachów na Zdziechowskie- 

go, Nowaczyńskiego i t. d. Tutaj p. Kos- 

kowskiego pamięć zawiodła. Naprawdę 

rzecz miała się „wręcz przeciwnie”, jak się 

mówi w salonach bliskich  „Kurjerowi 

Warszawskiemu'. Proszę zresztą spraw- 

dzie u zainteresowanych. 

armor PTI YTY RATY ABRAAACRZCTOWAOREOI 

'KTO WYGRAŁ NA LOTERIJI? 

WARSZAWA. PAT. — W  11-tym 
dniu ciągnienia 5 kl. Polskiej Państwo 
wej Loterji Kłasowej główniejsze wy- 

grane padły: 

25 tys. zł. — Nr. 51.603, po 5 tys. 

zł. Nr. Nr. 89.727. 81.025 19.813 94609 

99.692. Po 3.000 tysiace N-ry 10206 

182.817, 41.021, 98.751, 116.727 

193.620. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
BIENIAKQNIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HOKODZIEĮ 

KLECK —- Sklep „Jednošė“. 
LIDA -— si. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

               

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S$. Zwierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltow 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numeraci 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 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. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
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. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
Z oraz z prowin cj o 25 proc. drożej. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo 

T-wa „Ruch“. 
Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

„ Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksi T-wa „Ruch“. 

      

   

    

PLAN YOUNGA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE Niema nawrotu 
BERLIN. PAT. — Niezwłocznie po zebraniu się Reichstagu frakcja 

komunistyczna wystąpi z wnioskiem, ażeby rząd Rzeszy zaniechał dalszego 
iszczania spłat reparacyjnych, przewidzianych w planie Younga. 

Sprawa ta zasługuje tem bardziej na uwagę, że stronnictwa niemieckie, 
store w marcu 1930 r. głosowały przeciwko przyjęciu planu Younga, mają 
w obecnym Reichstagu wiekszość, a mianowicie 305 głosów, podczas gdy 
strona przeciwna rozporządza tylko 262 głosami. 

Prezydent Hindenburg powrócił do Berlina 
BERLIN. PAT. — Po ukończeniu wielkich manewrów Reichswehry 

prezydent Hindenburg wczoraj wieczorem powrócił do Berlina. 

Nowy szet Reichswehry 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolfa donosi: Prezydent Hindenburg podpisał 

dekret, mianujący szefem Keichswehry generała-majora von Hammersteina 
—- Equorta na miejsce ustępującego z dniem 30 listopada ze służby czynnej 
gen. Heyego. 

Dalsze debaty nad sprawami 
mniejszościowemi 

MIN. ZALESKI PRZECIWKO UTWORZENIU SPECJALNEJ KOMISJI 

GENEWA. PAT. — Na posiedzeniu 6-ej komisji Zgromadzenia Ligi 
Narodów jugosłowiański minister spraw zagranicznych Marinkowicz zwal- 
rzał słuszność oświadczenia, złożonego w dniu wczorajszym przez hr. Appo- 
nyi według którego Rada upoważniona jest do zmiany procedury mniejszo- 
ściowej. — Marinkowicz stwierdza, że procedura ta została ustalona przez 
traktaty mniejszościowe i że dokonanie w niej zmian nie jest możliwe bez 
zgody zainteresowanych rządów. Nie 
nie procedury mniejszościowej. 

Zkolei w dyskusji zabrał głos szwajcarski radca 
stwierdzając, że problem mniejszości 

można oczekiwać zgody na rozszerze- 

związkowy Motta, 
porusza w wysokim stopniu również i 

opinję publiczną Szwajcarji. Milczenie z jego strony mogłoby być tłumaczo- 
ne w ten sposób, jakoby przedstawiciel Szwajcarji zachowywał 
iętnie wobec całej dyskusji. Byłoby to tembardziej niesłuszne, 

się obo- 
że właśnie 

szwajcarskie dzieje dostarczaja przykładu, jak w ciągu wieków udało się z 
obywateli, należących do trzech różnych kultur wytworzyć jeden naród. 
Motta wita iakt, że przez przekazanie komisji rozważanej części sprawozda- 
nia generalnego sekretarza stało się możliwe omówienie ważnej tej sprawy 
w ciągu debaty nacechowanej atmosferą przyjaźni, a przeniknietej praw- 
dziwym duchem Ligi Narodćw. Motta stwierdził, że dotychczas nie siormu- 
łowano pozytywnego wniosku w tej kwestji i że Szwajcarja wypowiada się 
za przedstawieniem sprawozdania plenarnemu Zgromadzeniu Ligi. 

Następny mówca minister Zaleski dowodził, że dła traktowania spraw 
mniejszościowych jest kompetentna Rada Ligi Narodów i przekazywanie 
pewnych kotapetencvj oo kemitetom trzech stanowi już przekrocze- 
mie pełnomocnictw Rady igi, zakreślonych w traktatach mniejszościowych. 
Na to przekroczenie kompetencji Rady Ligi zgodziły się dobrowolnie pań- 
stwa, mające zobowiązania mniejszościowe. Minister Zaleski oświadczył na- 
stępnie formalnie w imieniu swego rządu, że odrzuca wszelkie dalsze roz- 
szerzanie dobrowolnie przyjętej dotychczasowej procedury i stanowczo sprze 
ciwia się utworzeniu specjalnej komisji mniejszościowej. Zdaniem ministra 
Zaleskiego, mniejszości powinny wystrzegać się szukania pomocy poza gra- 
nicami swych państw, gdyż zwracanie się ich o pomoc zagranicy, losu ich 
nie polepszy, lecz przeciwnie, może go pogorszyć. 

Motta referentem spraw mniejszościowych 
GENEWA. PAT. — W dalszvm ciagu wielkiej debaty mniejszościowej, prowa- 

dzonej przez 6-tą komisję Zgromadzenia, radca związkowy Motta wybrany został na 
wniosek kanadyjskiego premjera Bordena na stanowisko referenta zagadnienia mniej- 

Kobiety przeciw wojnie 
‚ GENEWA. PAT. — 6 stowarzyszeń kobiecych, reprezentujących 40  miljonów 

kobiet 56 krajów wystosowało apel do Zgromadzenia Ligi Narodów w Genewie, zwra- 
cający jej uwagę na budzącą grozę stałe wzrastającą tendencję przewidywania możli- 

SzOŚCi. 

wości wojny. Apel zaklina Zgromadzenie, ażeby zagwarantowało wy, 
wień paktu Briand-Kellog, który jedynie może ochronić ludzkość od m 

ienie postano- 
Jeszczęścia. 

Polska uznała rząd gen. Uriburu 
WARSZAWA. PAT. —- W dniut 18 b. m. poseł Rzeczypospolitej w Bu- 

enos-Aires zakomunikował władzom argentyńskim, że Polska uznaje prowi- 

żoryczny rząd argentyński gen. Uriburu. 

Wampir z Diisseldorfu stanie przed sądem 
BERLIN, PAT. Siedztwo sadowo-karne przeciwko głośnemu „mordercy Duessel- 

doriu Kuertenowi toczy się w dalszym ciągu. Niezwłocznie po ukończeniu dochodzeń 

wyznaczony będzie termin procesu, który odbędzie się prawdopodobnie z początkiem 
:oku przyszłego i trwać bedzie okoio dwóch tygodni. 

Jakkolwiek sąd przysięgiych rozpatrywać będzie tylko najważniejsze zbrodnie 

oskarżonego, to powołano dotychczas wielką ilość świadków. 
Na proces przyjdzie wiełu przedstawicieli prasy krajowej. Zgłosiło się już 50 

sprawozdawców dzienników. Ze względu na oczekiwany natłok publiczności, rozprawa 
Gdbywać się będzie nie w sądzie, lecz w sali posiedzeń sejmiku prowincji nadreńskiej. 

  

aie, że zapomocą walki z Żydami, Ara 
bowie palestyńscy potrafią uzyskać 
niepodległość i pozbyć się mandata- 
rjuszy oraz wpływu i ekspansji euro- 
pejskiej wydaje się być mrzonką. 
Świat arabski w Palestynie, jeżeli nie 
przyjdzie jakiś ogólny kataklizm pod- 
ważający, to co nazywamy ekspansją 
cywilizacji europejskiej, może  fitrzy- 
mać swój stan posiadania tylko przez 
przejniowanie zdobyczy myśli europej- 
skiej, przez współpracę z Europą i in- 
tensyfikację swego życia i twórczo- 
ści. Dziś, gdy Keren Hayosod  (fun- 
dusz osadniczy żydowski) wykupi od 
jakiegoś bogatego offendiego, żyjące- 
go w zimie w Beyrucie, aw lecie na 
Libanie, lub bawiącego stale w Pary- 
żu, kawał kamieni i piasku, gdzie naj- 

wyżej pasło się jakieś stadko wielbłą- 
dów i założy tam bogatą osadę i kul- 
turę pomarańcz, biedny lud arabski 
patrzy z zawiścią. Jest to typowy lud 
wschodu — chciałby też, a nie chce 
mu się. 

Twierdzenie, że imigranci żydow- 
scy odbierając chleb Arabom, nie wy- 
trzymuje krytyki. — Kolonizacja ży- 
dowska wnosi do kraju tak wielką 
ilość kapitału, tak znacznie jakościo- 
wo i ilościowo podnosi produkcję kra- 
ju, naprawia stosunki sanitarne, jed- 
nem słowem przynosi ze sobą tyle 
wartości, iż stwarza w Palestynie wie- 
le więcej miejsca, niż go sama zajmu- 
je. O ile na argument nacjonalistycz- 
nv arabski niema odpowiedzi, bo 
gdzie wchodzi w grę egzaltowane 

uczucie narodowościowe, tam ustaje 
możność porozumienia na gruncie ob- 
jektywnego myślenia, o tyle walka z 
Żydami w imię zabezpieczenia bytu 
zamieszkałych dziś w Palestynie rzesz 
arabskich, bardzo wyraźnie trąci de- 
magogją. Szczególnie, że czynnikiem 
zupełnie naturalnym, hamującym nad- 
inierny przypływ Żydów, który zbęd- 
nemi czyni wszelkie kordony granicz- 
ne, jest kapitał. żyd — osadnik musi 
być poparty przez potężny kapitał in- 
westycyjny, niezbędny, aby kamieni- 
stą dolinę Esdrelonu, pokryta gęstym 
ostem przekształcić na jakie takie po- 
1е uprawne, a piaski okolic . Jaffy na 
plantacje warzyw i pomarańcz. 

Adam Piasecki. 

Odrazu po wyborach niemieckich 

z zeszłej niedzieli, inaczej odczułem 

niebezpieczeństwo, który dla Pol- 

ski przyniosły, niż większość prasy 

naszej. Zwycięstwo Hitlera — to 

łatwa droga do reaktywacji polskiej 

polityki mówiącej Francji „a przecież 

przestrzegaliśmy was'* polityki, 

która absolutnie do niczego nie pro- 

wadzi, a przecież jest stosowana przez 

prasę polską w 100 proc., przez min. 

spraw zagr. w 99,9 proc. Przestrzega- 

ło Francuzów i wystąpienie Groenera 

i wybuch gazów i nie przestrzegło 

przed niczem. Nie przekona i zwycię- 

stwo Hitlera. Trzeba raz dać pokój tej 

roli nauczyciela, nie mogącego nadą- 

żyć za inteligencją ucznia. 

Ton przeważający prasy  francu- 

skiej wcale nie jest taki, jaki może się 

komuś zdawać, kto o tej prasie czyta 

tylko streszczenia Pata. Zwycięstwo 

Hitlera przypisuje się tu kryzysowi 

ekonomicznemu Niemiec, a p. Sauer- 

wein tak przyczyny tego zwycięstwa 

potrafi sformułować i określić, że z 
nich wypływa raczej zachęta do konse 

kwentnej polityki Locarna, niż przestro 

ga przed dalszym jej stosowaniem. Zre 

sztą skoro mowa o Locarno. to należy 

zapytać, co było przed Locarno. Otóż 

przed Locarno było Rapallo. Czy na- 

wrót do polityki Rapallo jest możliwy? 

— Nie. 

Trzeba pamiętać, że nietylko ten 

„prochodimiec“ w dosłownem tego 

słowa: znaczeniu, ten ex-dezerter au- 

strjacki, „der staatslose“ Hitler zwycię 

żył zeszłej niedzieli. Zwyciężyli także 

komuniści. Zebrali 41/2 miljona gło- 

sów. W jednym Berlinie — miasto — 

padło komunistycznych głosów więcej 

niż w całej Polsce w r. 1928. Polityka 

Kapallo jest to polityka zbliżenia po- 

między S.S.S.R. a Niemcami. Moskwa 

chce tej polityki, lecz prowadzi ją me- 

todą prawicowej Panelopy. Komintern - 

rozwiązuje to nocą, co narkomindieł 

utka w dzień. Narkomindieł dąży do 

sojuszu politycznego, —komintern sub 

sydjuje komunistów. Hitler szedł do 

wyborów z hasłem walki z komunista- 

mi. Walczył na wiecach, studenci-na- 

cjonaliści niemało lasek połamali na ro 

bociarzach z pod czerwonej gwiazdy. 

To wszystko poto aby doprowadzić do 

kooperacji z komunistami w parlamen- 

cie? — Przenigdy. A czy możliwe jest 

rozmawiać z Moskwą tłamsząc komuni 

stów u siebie w domu. uprawiać na 

serjo tę politykę, którą Polsce zaleca p. 

Roman Dmowski. Wyznaję, że nawet 

w Polsce pomimo wszystkie jej niemoż 

liwości -—wydaje mi się ona mniej nie 

możliwa, niż w Niemczech. Moskwa 

posiada dziś w Berlinie silną, bardzo 

silną partję własną. To obowiązuje. — 

Innemi słowy— to uniemożliwia sojusz 

i kooperacje z hitlerowcami najgorszy- 

mi tej partji pogromcami. Jeszcze inne 

mi słowy: Komuniści niemieccy są jak 

by Uranusem, zjadają nie własne dzie- 

ci, lecz zjadają możliwości sowiecko- 

niemieckiego porozumienia. 

Hitlerowcy są  przedewszystkiem 

anty-firancuscy. Ale cóż z tego? Aby 

prowadzić linję anty-Francji. anty -Lo- 

carno muszą znaleźć sojusznika. Mówi 
się tam o Włoszech, Anglji, Ameryce 

„z tem największy jest amabaras 

-- aby dwoje chciało naraz”. 

Cóż więc pozostaje: Węgry — to 

zemało. Mała Ententa—to nic nie jest. 

Polska — o tem nikt, ani tam, ani tu 

nie myśli. 

Z analizy położenia wynika, że Hi- 

tler szczeknie jak brytan na dziewicę 

locarneńską, lecz jej nie ukąsi. Przy- 

mierze franko-niemiecko będzie nadal 

się jakoś kleiło, a my z naszą polityką 

będziemy nadal jednocześnie i zazdro- 
snymi kochankami i przez tę zazdrość 

właśnie, najwierniejszymi tego przy- 

mierza stróżami. Cat. 
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Na wyspach 
Od czasu do czasu dochodzą wie- 

ści z tego piekła, jakiem są dla nie- 
szczęśliwych zesłańców wyspy So- 
łowieckie. Zdarza się to wówczas, 
gdy się komuś uda zbiec z tego stra 
sznego więzienia. 

Ostatnio przybył stamtąd do Fin- 
landji pewien student medycyny, któ- 
iego opis o stosunkach panujących 
na „Sołowkach* zamieszcza berliń- 
skie pismo emigracji rosyjskiej „Rul* 
Podajemy niżej kilka urywków tego 
opisu: 

Więźniowie są przez czekistów w 

nieludzki sposób katowani. O winie 

i rodzaju kary decyduje sam dozoru- 

jący czekista. Przed niezwykle cięż- 

ką pracą więźniowie z rozpaczy ucie- 

kają się niekiedy do zadawania so- 

Państwowy Monopol 
Śpirytusowy 

WÓDKI CZYSTE | 
w buta 11 1|2 1/4 1110 
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Sołowieckich 
jest rozbieranie do naga i uwiązywa- 
nie do drzewa; w lecie więzień taki 
przechodzi tortury, nie dające się 
opisać, mianowicie obsiada go tysią- 
ce much i komarów. 

Nieszczęśliwy początkowo wyje z 
bólu, a potem omdlewa, wówczas 
wrzuca się go do zimnego lochu, gdzie 
pozostaje tak długo, aż „oświadczy 
gotowość'* podjęcia pracy z powro- 
iem. Zabijanie kijem na śmierć, lub 
tak ciężkie pobicie, że więzień na- 
stępnie umiera, zdarza się również. 

Położenie kobiet jest okropne, mę- 
żatki są całkiem oddzielone od mę- 
żów i znajdują się zupełnie w mocy 
czekistów. 

Dzięki warunkom 
których nie mógłby sobie 

higjenicznym, 
wyobrazić 
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pojemn. bie ciężkich kalectw, by stać się kulturalny człowiek, nie widząc tego 

niezdolnymi do: pracy. Jeden 2 takich na własne oczy, na  „Sołowkach* 

ZŁOTYCH nieszczęśliwych, który obciął sobie panują stale różne choroby. Tyfus pla 

u jednej ręki wszystkie palce został misty  dziesiątkuje więźniów w je- 
następnie przywiązany do drzewa i sieni i w zimie, na wiosnę zaś 

ZWYKR Ł A 55 w nieludzki sposób skatowany, a na-. następuje szkorbut wobec niezwykle 

8 w stępnie zmuszony do wykonywania złego odżywiania się więźniów a po- 

8 490 6.2220 4,80 — 4 swej pracy jedną ręką. : : nadto zupełnego braku jarzyn, nawet 

9 ° Więźniowie żyją pod ustawiczną kartofli nie widzi się tam nigdy. 

2 г sms @ grozą śmierci. Wysyłanie do „guber 

WYBOROWA nii Mohylowskiej*, co oznacza  roz- Dr. med. A. BOROWSKI 

® ® strzelanie, jest na porządku dziennym 0 Z AK gia 
y i Š i с EA . о 5-е). 

@ 4090 6.30 3.702.— — 6 wyprowadzają kogoś w głąb lasu i 1& A Ga ke 0 

8 500 7.60 4. -- 2.20 @ ter już więcej nie wraca. Jedną z kar 

e 
8 

] pudelko pasty do obuwia 

8 LU KSUSOWA e ° Zorza 1 Rhszaake plyuo do metali 

` 8 
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otrzyma ry Pi aks 

5 
na II Targac nocn 

e 45 10.40 5.50 — — . 1 рпягк‹;_виарга\\'у do podtėg 

8 8 tj za t zł. 50 gr. 5 
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Telefon Nr. 108-18 i 158-41. 
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Japoński proszek 

KATOL 
jest jednym z najlepszych 
Środków, jakie dotychczas 
egzystują na rynkach, bo 

„ld KATOL nietylko tępi mu- 
RA chy i pchły. lecz zabja 
E PLUSKWY, prusaki i 

karaluchy. 

Żądajcie KATOLU w żółtem opakowa- | 
miu w. składach aptecznych i aptekach. 

=
=
=
 

  

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko* 

3 na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 3-0ddziałowa Szkoła Początkowa 
im. Tadeusza Czackiego 

do i2-ej w nocy. 
Wejście wyłącznie do LUNA—PARKU 
w dnie powszednie od 7-ej wiecz., w 
soboty i w niedziele od 3-ej po poł. 

Wstęp 50 i 30 gr. 
została otwarta w roku szkolnym 1930]31 przy gimnazjum im. Т. Czackiego 

(z pełnemi prawami) Wilno, Wiwulskiego 13, gmach własny, tel. 10-56. 

Do oddziału I-go (klasy elementarnej) przyjmowane są dzieci bez 
egzaminu. 

Do oddziałów Il-go i Ill-go (klas: przedwstępnej i wstępnej)—na pod- 
stawie egzaminu, lub świadectwa szkół powszechnych. 

Szczegółowych informacyj udziela i zapisy przyjmuje Kancelarja c0- 

  

Osiedliłem się w Wilnie 

    

  

  

dziennie o: dodz. 9—1. ; UĘ ul. Mickiewicza 49 — tel. 15-16 pi 

Ч LEKARZ-DENTYSTA i 

Stanisław Gjntyłł0 @ „KRESOWY MŁYN PAROWY" И Эе у Ki 
w WILNIE ul. Stowackiego 22, telef. 904. Gł t major rez. : ką 

wyrabia wszelkiego rodzaju B е SA p ka РЕ ` a 

kaszę jęczmienną, gryczaną oraz mąkę żytnią. za | LnIRUSIAUAS Ч 
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ТАУО ОМЕ ® 

PawiroĄ 
OBRABIAREK po DRZEWA " 

F. -|- 

  

     
       

  

        

  

  

wiedrajcię I-ie Targi Północne 
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 

Pawilony otwarte od godz. 10-ej rano do 8-ej, zaś tereny do godz. 10-ej wieczór. 

ŻARÓWKI 

  

      

      

elektryczne dla urzędów państwowych i komunalnych oddziałów wojskowych, przed- 
siębiorstw prywatnych z uwzględnieniem największego rabatu poleca FIRMA 

„OGNIWO w Wilnie ul. Ś-to Jańska 9, telefon 16-06. 
Prosimy się przekonać i zażądać oferty. —2 

     

Drzew owocowych 
w Polsce 

poleca po cenach zniżonych znane 
Ba z swej wyborowej jakości drzewka 

  

Górnośląski 
W Ę 6 , E bez miału 
„WĘGLOKOKS" 

WŁAŚĆ. 

F, NOWACKI 
WILEŃSKA 8. 

Wozy plombowane. Na wrzesień bez 
podwyżki 

   
    
   

    

Największa Powiatowa 
Szkółka 

i krzewy owocowe oraz róże w do- 
borowych odmianach. 

Dla odsprzedających odpowiedni rabat. 

Cennik wysyła bezpłatnie. 

Biuro sprzedaży 

Wydział Powiatowy 

— RAWICZ 
Województwo Poznańskie 

Telefon Nr. 59 i 60. 

P.K.O. Poznań Nr. 200-488 

SIWYM WŁOSOM "| L 

‚ d ! pierwotny Pc gt EGABEBOSZE "O" 
56 

„Axeia Regenerator 

  

  

  

  

but. zł. 3 

FARBA 
NA WŁOSY „REWAX” 
Trwale farbuje na kolor blond, chatain, 

brun i czarny. 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„I. B. Segal“ ul. Tocka 7 
W. Narbut ul, Ś-to Jańska 11 
„Arx“ (il. Mickiewicza 5 
I. Frydland ul. Wiłeńska 30 
„Poldrog* róg Rudnickiej i Zawalnej 
E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 
B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 
„Farma* ul. Zamkowa 26 
I. Bielic ul. Zamkowa 15 

Prosimy zwiedzić własne stoisko 
na Targach Północnych. 

   
     

STARE PLUSZE wytłacza się i odświe- 
ża. ul. Jak. Jasińskiego Nr. 1 m. 2 róg 
3-go Maja. Tamże plisowanie, dekaty- 
zowanie. у -- 

    

NAJKORZYSTNIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej do- 
broci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 
na sezon jesienny materjały mundur- 
kowe, tweedy na kostjumy i suknie, 
flanelety w pięknyeh deseniach. 

UWAGA WILEŃSKA 27. 

ORZA” 

  

reklamo- darmowemu rozdawaniu pasty do butów 
oraz płynu do metali rozdawanej przy za- 
kupie 1 paczki zaprawy do podłóg.. 

3842 ik 6 JA 

LĄDAJCIE J 

we wszystkich  aplekach | 

składach aplecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
i 

Nieporównang w pomysłach 
wych firma „Zorza* wystąpiła z nowym na- 

der udanym efektem, a mianowicie od dni 

kilku auto firmowe rozwozi po ulicach mia- 

sta karła, który czyszcząc but na dachu 

auta zachowaniem się i minami zwraca uwa 

gę wilnian. Wieczorami karzeł obwozi palą- 

cą się pochodnię. к 

Udaną tę reklamę, jak się informujemy 

zaprojektował art. rzeżbiarz p. M. Kopelo- 

wicz. 
Wracając do pawilonu — stoiska firmy 

na Targach (projekt i wykonanie Juwg Wil- 

ne) obleganej przez zwiedzających, zauwa- ; 

żyliśmy, że powodzenie stoiska zawdzięcza 

Dziś w niedzielę o godz. 8.15 mw 

$ensa cia! wieczór w LUNA PARKU odbę- 

Bi dzie się wspaniała illuminacja. 

Ognie sztuczne z głośnemi wybuchami. 

RYGAWAR' 
śniegowce i kalosze 
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TRWAŁE i ELEGANCKIE! р 
Jakość zagraniczna! Ceny tanie! 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakóści i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

BR TROCCY, WILNO, Niemiecka 26 
tel. 625 

Dom 
Handłowy 

Stoisko na Il-ch Targach Północnych. 
PDA 2 © ОБ> Е ЕР REDRZO LTD CAB ТЕР АР Е ЕР Ч CAD TO BP GETS TBD CAD O GA UZP WO RWD ED 

    

     
    

   DOM BANKOWY 
M. RYNDZIUŃSKI | K. KAUFMANS 

Wilno, ul. Niemiecka 37, tel. 4-40 i 1-70 

Adres telegraf. „RYNDKAUFBANK* 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące 
   

  

Zarząd Wileńskiego Oddziału Związku 
Qbrony Mienia Poszkodowanych 

przez Wojnę i Rewolucję wzywa wszystkich członków, którzy zgłosili 
do Komisji Szacunkowej swoje 

STRATY WOJENNE 
oraz członków posiadających 

KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 
b. rosyjskich Państwowych Kas Oszczędności do przybycia do biura 
Związku, Wilno, ulica Żawalna Nr. | w godzinach od 9 do 2-ej naj- 

poźniej do dnia 4 października r. b. w ich własnym interesie.     
  

Zwiedzającym II Targi Północne oraz tym 

KTÓRZY chcą mieć dobry odbiornik radjowy, 
chcą mieć dobre lub dobrze naprawione słuchawki, 
dobrze naładowany lub naprawiony akumulator, niech 
się zwróci do firmy 

„OGNIWO” 
w WILNIE, ui. S-to JAŃSKA 3. Telefon 16 96, 

Na składzie duży wybór aparatów radjowych, słuchawek 
i głośników. ё 

CENY NAJNIŽSZE I WYKONANIE SOLIDNE, 
Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp elektrycznych 

oraz żarówki po cenach najniższych.  



|. 

URZĘDOWA. 
—- Dr. Hrabar przestał być urzędnikiem 

Przez urząd wojewódzki został rozwiązany 
stosunek służbowy z zastępcą kierownika 
kolumny epidemicznej dr. Stefanem Hraba- 

— Może to pomoże... Starosta grodzki 
w Wilnie ukarał Wulfima Szymona, Trocka 
grzywną w wysokości 100 zł. " san: 
9, z zamianą na 14 dni aresztu za nieposia- 
danie zezwolenia na prowadzenie samocho- 
du, jazdę z nadmierną szybkością oraz nie 
dawanie sygnałów ostrzegawczych. Łukasie 
wicza Wincentego, Rysia 22, właściciela do- 
rożki konnej aresztem na 5 dni za jazdę ga- 
topem po ulicach miasta oraz kierowanie 
dorożką w stanie pijanym. 

WOJSKOWA 
— Terminy zakupów koni dla woj- 

„ska ułegły zmianom. Przed kilku dnia- 
mi ukazały się w prasie wzmianki o 
zakupach koni dla wojska przez ko- 
misję Remontową w kilku punktach 
w-wa wileńskiego. W związku z po- 
wyższem, Wileńskie Towarzystwo Or- 
ganizacyj Kółek Rolniczych prosi nas 
0 zaznaczenie, że М. 5. Wojsk. przed 
kilku dniami, pismem specjalnem, po- 
wiadomiło, iż anuluje pierwotne ogło- 
szone zakupy: w Wilnie w dniu 7 paž- 
dziernika, w Święcianach w dniu 8 
października i w Smorgoniach w dniu 
10 października. 

1 Odbędą się tylko 2 zakupy, a mia- 
nowicie: w Wilnie 27 września, w cza 
sie Targów Północnych i w Oszmia- 
nie 9 października. 

| SZKOLNA 
В — 15-lecie b. szkė! Stowarzyszenia Na- 

czycielstwa. Dyrekcja i Rada Pedagogi- 
zna Gimnazjów im. E. Orzeszkowej, * 

Kr. Zygmunta i im. J. Lelewela 
luają zaszczyt prosić byłych nauczycieli i 
wychowanków tych szkół o łaskawe przyby 
cie na uroczystość 15-lecia byłych Szkół 
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 
w Wilnie w dniu 22 września 1930 r. 

KRONIKA 
Godz. 9 — nabożeństwo w kościele św. 

Jana., godz. 11 — akademja w sali Gimna- 
zjum im. Kr. Zygmunta Augusta (Mała 
Pohulanka 7), gadz. 20 — towarzyskie ze- 
branie w lokalu Gimnazjum im. Kr. Zygmun 
ta Augusta (składka 10 zł. — w kancelarji 
Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta po 

; akademji lub wcześniej w tejże kancelarji). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

ukaże się po raz 9-ty doskonała komedja 
J. Blizińskiego  „Rozbitki* która odniosła 
wielki sukces artystyczny dzięki dosko- 
nałej grze całego zespołu z Dyr. Zelwe- 
rowiczem na czele, oraz malowniczej wy- 
stawie. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety kre- 
dytowane i zniżkowe ważne. 

Jutro poraz ostatni „Rozbitki*. Wszyst- 
kie bilety sprzedane. 

— Teatr Miejski w .„Lutni*. Poranek 
artystyczny Marjusza  Maszyńskiego. Dziś 
o godz. 12-ej w poł. niezrównany recytator 
znakomity artysta Teatrów Warszawskich 
Marjusz Maszyński wystąpi po raz ostat- 
ni na poranku artystycznym  przeznaczo- 
nym dla młodzieży szkolnej i najszerszych 
warstw społeczeństwa. 

Pierwszy występ tego znakomitego ar- 
tysty przyniósł słuchaczom wiele różno- 
rodnych wrażeń artystycznych.  Poszcze- 
gólne produkcje wypadły wprost znako- 
micie i były przyjmowane przez publicz- 
ność z wielkim entuzjazmem. Dzisiejszy 
program specjalnie ułożony zawiera sze- 

  

reg najwybitniejszych utworwów literatu- 
ry polskiej. Ceny miejsc znacznie zniżone. 
od 30 gr. 

— „Nad polskiem morzem*. Dziś o godz 
$-ej wiecz. w dalszym ciągu owiana cza- 
rem morza pogodna polska komedja J. Rą- 
czkowskiego „Nad polskiem morzem”. 

Sztuka ta pomimo powodzenia ze wzglę 
dów technicznych schodzi z repertuaru ustę 
pując miejsca nieśmiertelnej komedji A. 
Fredry „Pan Jowialski*, która ukaże się 
w nowej oryginalnej koncepcji reżyserskiej 
Dyr. A Zelwerowicza. 

Nowostylizowane dekoracje według pro- 
jektów J. Hawryłkiewicza. 

Jutro „Nad polskiem morzem”. 

SŁO w O 

— Dzisiejsze przedstawienie popularne 
w Teatrze na Pohulance. Dziś o godz. 
3-ej m. 30 odbędzie się w Teatrze na Po- 
hułance drugie przedstawienie popularne po 
cenach najniższych (od 30 gr.) przeznaczo- 
ne dla najszerszych warstw społeczeństwa, 
oraz młodzieży szkolnej. Wystawione zosta 
ną dwie komedje polskie „Marcowy kawa- 
ler* Blizińskiego i „Majster i czeladnik* 
Korzeniowskiego. 

Bilety nabywać można ой 11-е] do 
1-ej w kasie Teatru „Lutnia, od godziny 
zaś 2-ej w kasie Teatru na Pohulance. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni* 
Dziś o godz. 3-ej m. 30 pp. ukaże się w 
Teatrze „Lutnia* na przedstawieniu  po- 
południowem po cenach zniżonych najnow 
sza komedja Zygmunta Kaweckiego „Para 
nie para“. Bilety w kasie Teatru „Lutnia 
od il-ej rano. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Pieśń żywiołów 

Heljos — Złotowłosy anioł. 

Światowid — Dlaczego kobieta zdradza 

Wanda — Serce galernika. 

Ognisko — Grzeszna miłość. 
Kino Miejskie — Herkules czarnych gór 

RÓŻNE 
— Ludzie Wilna. Pod tym tytułem czy- 

tamy słusznie ironiczną notatkę w „Prze- 
glądzie Wileńskim* a ostatnim numerze „Ty 
godnika Ilustrowanego". | 

„Tygodnik Ilustrowany" wydał specjal- 
„ny numer wileński z okazji otwarcia ll Tar- 
„gów Północnych. Ozdobą tego numeru s4 
„artykuły pióra p. p. Obsta i Kownackiegc... 
„Wśród licznych ilustracyj zwracają uwagę 
„portrety „Ludzi Wilna”, Tytuł ten przyznał 
„Tygodnik Ilustrowany" czterem osobom: 
„wicewojewodzie Kirtiklisowi, red. Okuli- 
„Czowi, p. Kownackiemu i... p. B. Wściekli- 
„cy. Dlaczego p. Wścieklica jest  cztowie- 
kiem Wilna — jest to już tajemnicą redakcji 
„tygodnika”. 

Ano! czasami człowiek tak się przy- 
wiązuje do miejsca, w którem mieszkał ma- 
ło- lecz cierpiał dużo. 

— Z II Targów Północnych. W punk- 
cie centralnym Targów urządził swó pawi- 
lon znany z dawnych czasów browar T-wa 
„E. Lipski". Piwo zostaje sprzedawane z du 
żego automatu, zawierającego cztery krany 
do piwa i trzy automatyczne przyrządy do 
kanapek. Automat, obfitujący w lustra i 
marmury Ściąga na siebie uwagę publiczno- 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
21. Ostrobramska 3, 

я Serja V i VI-Zdemaskowani. 
šwietla się od 20 do 23. IX. wt. 

człowiek Świata — Elmo Lincoln. 
Serja I i Il—Tajemniczy upiór. Na śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do 15. IX. wł. 
Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szałony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 16 do 19. 1X. wł. 

Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- 
Kasa czynt:a od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Nast. program:„Martwy węzeł”. 

  

Pierwsze Prźwięko 
we Kino 

„KOLLYWOOD* 
Micriewicza 22, 

„Pieśń Żywiołów 
Dźwiękowo-Śpiewny. 

„Dziś uroczyste otwarcie sezonu! Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew! Śpiew! Śpiew! 
66 .Ja kocham cię..." Pieśni śpiewane przez fascynującą Lupę Velez i Garry 

. Coopera tchną żarem i namiętnością. W rolach głównych: urocza Lupe Ve- 
lez i ulubieniec kobiet Garry Cooper. Nad program: Rewelacyjny 
Ceny miejsc do godz. 6-«i: PARTER | zł, BALKON 80 gr. 

odatek 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

LAMELIO SE Złotowłosy Anioł 
DZIS! Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter (2 i 3 m.)—1 zł. Rewelacyjny Przebój Dźwiękowy! 

Wielki dramat miłosny. W rol. główn.: przepiękna Karina Bel, 
ulubieniec kobiet Gaston Modot i Michał Czechow. Szlagie- 
rowe piosenki! Czarujące Tango! Pocz. o g. 4-ej, Ost. seans 10.15 

  

  Dziś i dni następnych. 
Kino Kol. Wielki film polski: 

„OGNISKO'* 
Ul. Kolejowa 19. 

® 
Polskie Kino 

„WANDA“ 
jelka 30. Tel, 14-21   

= 

  

   

  

  
Północnych w Wilnie 

wieści” ANDRZEJA STRUGA p. t. „Pokolenie Marka 

„Serce Galernika" 

ŽK i r i 

1, В. SONIERE 
BYD605ZCZ 

  

wystawia pierwszorzędne pianina na II Targach 

„Grzeszna miłość” potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych 
dwóch kobiet i dwuch mężczyzn w-g głośnej po- 

* Świdy*, W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA i Mis Po- 
lonja r. 1980 ZOFJA BATYCKA oraz inni artyści В. SAMBORSKI i J. KOBUSZ. Mnóstwo sensacji: Burza i wiatr 
halny w Tatrach! Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem! Imponująca bitwa lotnicza! Małownicze wesele 
na wsi! Wspaniały raut arystokratyczny! Początek seansów o godz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 p. p. Następ- 

ny program: „Na zgubnej drodze* z Clarą Bov w roli głównej.     
El, 

w pawilonie Teatru. 

jeszcze tyjko dziś! Zakończenie superfilmu w-g powieści VICTORA HUGO „Nędznicy* p. t. 

przepiękny dramat w 12 aktach. W rol. gł. Gabriel Gabrio, 

Sandra Miłowanowa, Jan Toulant i inni. 
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Reumatyzm, Artretyzm, Skleroza, 
Anemja, Ostabienie ogėlne, Neura- 
stenja, Choroby nerek, Katar żo- 
łądka, Egzema, Choroby kobiece, 
Uwiąd starczy i Niemoc płciowa, 
są już zupełnie uleczalne!!| Zaintereso- 
wani otrzymują bezpłatną broszurę z 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 
w języku polskim pod adresem: MR. D. 
ANDRAL, 81 Rue Turbigo, Dep. 20. 
Paris. —2 

   

šci, która tłumnie zwiedza pawiłon i pije 
doskonałe piwo Lipskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Niepowodzenie fachowca. Zatrzyma- 

io na gorącym uczynku usiłowania  wla- 
mania zawodowego złodzieja Kulkisa Zelika 
Krawiecki 4, do sklepu należącego do Kre- 
niera Lejby, Zawalna 43. 
W dniu 19 b. m. przy robotach w basenie 

— Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. 
pływackim prowadzonych na brzegu. Wilji 
prze Magistrat m. Wilna upadł w czasie 
toczenia się wagonetki z ziemią robotnik 
jan Sadkiewicz, Werkowska 6, doznając 
ogólnych obrażeń. 

— Szofer elektrowni miej- 
skiej rozbija ludzi. W dniu 19 
b. m. szofer elektrowni miejskiej Elenberg 
Stanisław, jadąc Lipówką zaczepił blotai- 
kiem: przechodzącego przez ulicę Chrepto- 
wicza Jana ze wsi Miszkińce, który doznał 
obrażeń.  Chreptowicza umieszczono w 
szpitalu żydowskim. 

—Zbroil i uciekł. Ustalono, iż 
szojerem, który spowodował zderzenie się 
z samochodem należącym do fabryki droż - 
dży w Wilejce jest Biernacki Antoni, zam. 
w Grzegorzewie. Auto osobowe prowadzo- 
ne przez niego należy do Kureca. 

W psa mierzył a spiocha uderzył 
Pawłowski Antoni, gajowy lasów w Nad- 
leśnictwie Smorgońskiem w czasie obcho- 
du swego rejonu napotkał w lesie psa do 
którego strzelił z rewolweru. Kula trafiła w 
śpiącego w krzakach w odległości kilkuna- 
stu metrów Łabeckiego Mikołaja ze wsi 
łonowszczyzna gm. Zabrzeskiej, który pa- 
sat konia. Łabeckiego odwieziono do szpi- 
tala w Wołożynie. 

—- Ostrożnie z bronią! Błyszko Aleksan- 
der z kol. Hulidowo, gm. nożyckiej mani- 
pulując bronią zranił ciężko w brzuch Pu- 
kato Henryka ze wsi Kuryłowicze, gm. woł 
kołackiej. Pukato w stanie ciężkim przewie- 
ziono da szpitala w Głębokiem. 

  

Przy bólach, zawrotach głowy, szumie w 
uszach, bezsenności, złem samopocztciu, po 
budzeniu, należy natychmiast zastosować 
wypróbowany przy tych dolegliwościach 
środek — wodę gorzką,Franciszka - Józe- 
fa", Żądać we wszystkich aptekach. 

ATARI T IST TINKA TTT TASTE IST RENTV VIRTA III OB OCZKA POW POETA RESORCIE AOS ROT 

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„Herkules czarnych gór” 
—GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy 

   ze 

   

NAJLEPSZY 

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

nych wozach. dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

rzemystowe / 
egzystuje od roku 

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

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

  

| MMA 
P k na poszukuje się w 

0 0 u BIURO okolicach dworca 
osobowego. Dowiedzieć się telefonicznie 

Nr. 16-49 od godz. 3-4 p.p. 

J M M 

1 A M K 

Poszukuje się ste. chrześcjan 

we wszystkich miastach Polski dla bez- 

pośredniej sprzedaży prywatnymi 0S0- 

bom, urzędom i szkołom, bardzo po- 

kupnego artykułu. Urzędnicy emer. į 
inwalidzi sfer urzędn. mają pierwszeń- 

stwo. Wymagana kaucja zł. 50. 

Zgłoszenia: Skr. Poczt. Nr. 152. 

Kraków, 1. 

[| IM 
        

Kursy wieczorowe 
jednoroczne Meljoracyjne, Miernicze, Dro- 

Żeńskie Kreślarsko-Techniczne 
oraz półroczne Nowoczesnej Obróbki Metali i spawania ace- 
tylenowego z dniem 25.X 1930 r. otwiera Towarzystwo Kur- 
sów Technicznych w Wilnie w gmachu Państwowej Szkoły 
Technicznej przy ul. Holendernia 12. Wykłady rozpoczną się 
25-X i trwać będą do 15 maja; po ukończeniu Kursów i zło- 
żenia egzaminu, absolwenci otrzymują świadectwa. Nauka od- 
bywa się od godz. 17 do 21. Oprócz wykładów teoretycznych, 
uczniowie odbywają także ćwiczenia praktyczne w zakresie 
swej specjalności. Na kursy nowoczesnej obróbki metali przyj- 
niowani sa kandydaci posiadający praktykę warsztatową i 
umiejętrość czytania i pisania oraz rachowania w zakresie 4-ch 

na pozostałe Kursy kandydaci muszą mieć świadectwo 
ukończenia Szkoły powszechnej, a nadto poddani będą egza- 
minowi sprawdzającemu z polskiego i matematyki. Podania od 
kandydatów przyjmowane będą do dnia 15-X. Szczegółowych 
iatormacyj udziela kancelarja Kursów w godzinach od 17—1%. 

  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
CZYNNOŚCI OBWODOWYCH KOMI 

SYJ WYBORCZYCH. 

W dniu 19 b. m. przewodniczący 
Okr. Komisji Wyborczej rozesłał prze- 
wodniczącym obwodowych  komisyj 
instrukcję (Nr. 1), w której jest mo- 
wa, O czynnościach komisyj obwodo- 
wych. 

Do dnia 4 października spisy wy- 
borców wyłożone zostaną w lokalach 
komisyj (na przeciąg 5 dni) do pu- 
blicznego przeglądu. 

SPRAWDZANIE LIST" WYBORCÓW 

Starostwo Grodzkie przystępuje 
do sprawdzania list wyborców, opra- 
cowanych przez Magistrat. 

Następnie Starostwo Grodzkie prze- 
prowadzi oddzielnie lustrację biur ob- 
wodowych komisyj wyborczych, celem 

stwierdzenia, czy odpowiadają one 
wymogom stawianym przy pracy tych 

komisyj przy głosowaniu. 

PIERWSZE PRZEJAWY AGITACJI 
PRZEDWYBORCZEJ 

Nocy ubiegłej w wielu punktach 
śródmieścia nieznani sprawcy  poroz- 
kiejali wielkie afisze propagandowe a 
trześci antysemicko-pogromowej . 

Afisze te widniały jeszcze rano gro 
madząc kupki czytających. 

Autorzy tych odezw, podszywaja- 
cych się pod firmą jednego z czaso- 
pism małopolskich, za prowadzenie te- 
go rodzaju akcji powinniby znaleźć się 
za kratkami więziennemi, a policja po- 
winna czuwać, aby tego rodzaju „lite- 
ralura'* nie wisiała: na płotach w bia- 
ły dzień. 

  
  

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 21 WRZEŚNIA 1930 R. 

10.15: Nabożeństwo z Bazyliki Wileń- 
skiej. Chór katedralny pod dyr. Wł. Ka- 
linowskiego. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.00: Bicie zegara i hejnał z wieży ka- 

tedralnej w Wilnie. 
12405: Gramofon. 
13.00: Kom. meteorolog. 
15.10 — 15.30: Odczyt rolniczy: „Po- 

czątkowy przerób słomy Inianej“ — wygł. 
Alions Josanis insp. upr. Inian. 

15.30 — 18.45: Tr. z Warsz. Odczyty 
rolnicze, muzyka, odczyt historyczny i 
koncert. 

18.45 — 19.10; Feljeton humorystyczny. 
-- wyk. |. Lubiakowski. 

19.10 — 19.30: Tygodnik artystyczny 
— prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

19.30 — 19.50: 
mówiony tygodnik humorystyczny. 

19.50 — 20.00: Program na ponie- 
działek i rozm. 

20.00 — 24.00: Tr. z Warsz. Kwadrans 
literacki, koncert,  feljeton, kom. i muzy- 
ka tan. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 22 WRZEŚNIA 

12.05 — 13.00: Muzyka z płyt gramof. 
13.00: Kom. meteorolog. 
15.50 — 16.15: Tr. z Warsz. Odczyt 

tur. - kraj. „Parę rad dla turysty samo- 
chodowego*. 

17.15 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. sportowy. 
17.35 — 18.00: Opowiadania dla dzieci 

wygł. Ciocia Hala. 
18.00 — 19.00: Tr. z Warsz. 

(muzyka lekka). 
Koncert 

19.00 — 19.25: Aleksander Zelwerowicz 
ma głos. 

19.25 — 19.50: „Paryż muzyczny” — 
odczyt wygł. Tadeusz Szeligowski. 

19.50 — 20.00: Program na wtorek. i 
rozmaitości. 

20.00 — 24.00. Tr. z Warsz. Prasowy 

  

  

   

  

    
    
     ża, nsnwa 

i brzki. 
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     i łupież, 

    

cjonalnej. 

  

    

  

w. Z. P. 48, 

      

      

ILOKALE 

  

    

  

    

  z. ży? szkania 2—4 

Dr. Kenigsberg 7: ysstkiemi 
choroby skórne, wene- МОНЕа 
ryczne i moczopłciowe 

  

m. 4. 
Urod kobiecą 

ę konserwu- Е 
je, doskonali, odświe- garnitur 

Masaż dziesięciu przedmiotów rutynowana 
twarzy i ciała (panie), za 800 złotych Anto-lekcyj języka francu- 
Sztuczne opalenie ce- kolska 6 m. 1-a. 
ry. Wypadanie włosów "— 

Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

Codziennie od g. 10—8, 

  

poszukuje się mie- 
pok. | 

wygo- 
w rejonie 

Zwierzyńca, lub Zakre- 
towej. Oferty nadesłać 

„Kukułka wileńska* — dziennik radjowy. Operetka „Ewa“, F. £' - 
hara, kom. i muzyka. 

GABINET — tlo. [PUMY sztucznie 
Racjonalnej Kosme- Kwiaty dendron raimis sukilo u- 

tyki Leczniczej. i fikusy do sprzedania Warsza Padi 
Wilno, Mickiewicza 31 tanio. Dzielna 30. —0 Keller. Proszę ACO 

słać pocztą, my odsy- 

Do sprzedania łmy pocztą. p 
salonowych 

«kzzy maboniowych mebli z Paryżanka 
ndzieła 

— skicgo w zakresie kur- 
- su gimnazjalnego. Do- 
wiedzieć się ul. w. 
Jakóbska 6 m. 5 od 

12—15 1 

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
ulokuj na 11 proc, 
rocznie. Gotówka two- 
ja jest zabezpieczona 
złotem, srebrem i dro- 
giemi kamieniami, LOM- 
BARD Plac Katedralny, 
Biskupia 12. Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan= 
tów, futer, mebli, pia- 

Samochód 
wykładany skórą na 
nowych oponach sprze- 
dam tanio. Ofiarna 4 
m. 5, tel. 15-08 

Kaminnicę 
dochódową o 33 
mieszkaniach i 9 
sklepach, placu 600 
sążni kw. Dochód 
roczny około 16.000 
złotych z długiem 
bankowym sprzeda- 
my przy gotówce 

  

    

    

Mickiewicza ; 8.000 dolarów. |nin, samochodów i 
Les © goa Wie Kakoda | Dom Ho, „Zachę.|wszekich towarów, 2 

Od 9—1214—8 o 5, tel. 1-67. mj ay Miekiewičia 1 2 ё 
m tel.9-05. rzyjmę E do 

nauki: 2-gi rok 
DOKTOR maucza oraz po: zątki 

Blumowicz 
choroby weneryczne 

i skórne saa można 
WIELKA 23 utrzymaniem. 

tel. 921, od9—11i3—5 Ckiewicza 46-2 m. i4 sprzedania. Jakóba Ja- 
W. Z. P. 29. 
  

Lekarz Dentysta 

R. Rotnicka 
powróciła i wznowi- 
ła przyjęcia chorych. 
Ludwisarska 7 m. 6. 

uimebłowan,, 
Wileńska, 47 m. 3. 

  wane pokoje 
DOKTOR 

P. Pitkowska 
(choroby wewnętrzne 
i dzieci) przeprowadzi- 
ła się na ul. Słowac- 
kiego 17 m. 25, telef. 
10-18. Przyjmuje od 

12—2 i 4—7. 

Dr Ginsberg 
Choroby Ęskėrne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

wynajęcia. Ul. 

lońska 8, m. 16. 

okal 

na 4 u dozorcy. 

  

ieszkanie 

  

RĆ AA i kp, chnią do wynajęcia, ul. 
567. e Rakowa 5 (przy moście 
dać Raduńskim). 

DOKTOR 
Duży salon 

1 lub 27 
pokoje do wyna- 

  

1-2 pokoje FORTEPIAN 
wygode za 700 zł. natychmiast 

  

Da duże, frontowe, 
słoneczne umeblo- 

ze + 
wszysikiemi wygodami,“ b. dobrym  stanie 
nadające się również okazyjnie do sprzeda- 
ua biuro od zaraz do "ia 

Jagiel- wulskiego 3. m. 3. 

pod piekarnię 
do wynajęcia. Ofiar- 

—l 

  

grunto- 
wne odremontowa- 

ne z elektrycznošcią 0 
4-ch pokojach z ku- 

— francuskiego z rodowi- 
tą Francuską. Jagiel- 

  

Pianino 
Z w dobrym stanie oka- !9ńska 7 m. 2. 

Mi- zyjnie natychmiast do 

  

pa 
sprzedam. własnego importu 3]4 

litra zł. 3.75. Francu- 
skie gronowe cała litro- 
wa butelka zł. 7 poleca 
D|H. St. Banel i S-ka 
Wilno, Mickiewicze 23, 

tel. 8-49. —2 

sińskiego 17, m. 2. 

okazyjnie 
Szawelska 5 m. 2. 
  

PIANINO 

niedrogo. Ul. Wi- 
   t KAS 

    

wyżeł Ą nglik rodowity bę- 
R a s Vv ZA S udzielał od 
bardzo ładna do, sprze- początku października 
dania, ul Marcowa 28,lekcji języka angiel- 
dom Kaczyńskiego skiego oraz literatury. 

okolica Rossy. Wiadomość już obecnie: 
ul. Jakóba Jasińskiego 

Kanarek 4—3, w godzinach 9— 
11 rano, tel. 555. 

przybłąkał się. Słucka 
17 m, 4 

Sprzedam 
dom z działką ziemi i 

  

  

  

  

AMERYKANIN, 
29 - letni wysoki 
blondyn, rodowity 
Polak, powracający 

  

Szyrwindt ozdobi Filodendron 9 grodem owocowo-wa- 
choroby weneryczne, 

$€8666000©6862 Pa ledi „o rodem, omteowane obecnie do kraju, 
poszukuje znajomo- 

„CENTROOPAŁ” (MU 

  

  

   
530030680095933860380542068683 POLECA suche przewożone ko- skórne i moczopłciowe sprzedaje się ni ka pół ha, niezabudo- i i 

<laski ; FZeWO ij) i Nvegiei g6mo- Į Wielka 19, od 9—1 i a ana AS Ą Ści z inteligentną 
WĘGIEL górnośląskich kopalni AOR po ceńach kę k aa as 327 ” Ё braku miejsca, Ul. io A Ko-| panną celem pó- 
lepszych gatunkkw z dostawą w kaž- арна й шепс}.”.“%…„% у ak. Jasińskiego Nr. 1lonja Wileńska, sklep | žniejszego ożenku. 

p dej ilości oraz drzewa „PłóMIEŃ” s mo 08 5% Maja РЕННЕ Dona | Majątku nie wyme | 
DRZEWO OPAŁOWE suche i : : i M maso NAA je, | 5% gdyż lest dobrze | 5 zdrowe gatunków brzoza, olcha i Sprzedaż również na RA TY. й kusze rki Dla to Žemė K sio Basio salotas a 

SKŁADNIC r TERJAŁÓW Z BB%30896099386 słoneczne z umeblo- luki przeróbki, a, bie. szczerości | za. 
A PAŃSTWOWA MA BIURO, Zamkowa 18, z AKUSZERKA waniem lub bez, 1 ja : da niłówania doobat =) 

Tel. 17-90 ŚMIAŁO pobliżu Banku Rolne- o$*y, 19m go - | Ska domowego. Tyl- i 
DRZEWNYCH Hurtowa sprzedaž WSKA go i Dyrekcji kolejo- Zautek Nr. 10 m. 1. —| ko | nieanonimowe 

SKŁAD Kijowska 8, tel. 999 oraz (Ciabiatt Kosmr- wej. W. Pohulanka 11 _———| zgłoszenia,  możli- 
tyczny, usuwa zmarszcz 34 m. 1. I wie z fotografją do 

    

CZAK TU     

  

+ przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, ul. Wielka 66, została zaopatrzona Ki Bi : * 1 , piegi, wągry, łupież, k ы - ! w większą ilość suchego, pierwszorzędnej jakości drewna opałowego (brzoza), 283890698988 2 t k я .—:,Ёя-.-..щ' С Ёд{;кёрч;:_ч— Pokój *° * Ё]еп{:т&:іаіъ EA й 
olcha, sosna). Syndykatu cementowień Polskich | psganie włosów. Mie. 0 najęcia, 30, Eidelstedterweg | | 

wiewicza 46. ul. Królewska, 3—5. == sA po cenach fabrycznych 

A> BRWI, Fa 
    

Miara dokładna, układka ścisła. 

  

wynajęcia gBardzo zdolna - 

  

Dost 
„ za got nia. ona į Do duža pokoje: krawcowa przyjmie za- poży- 3 

Nabycie na składach bezpośrednio w każdej ilości do 30 Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. oddzielnie R razeJĘCIE w prywatnym Udziel czki na | - 
hipotekę do 1100 do- | Wszelkie wygody. Cen- 

trum miasta Może być 
dla uczącej się mło- 
dzieży z całodziennem 

m. p. Zakupy większe oraz OPERACJE KREDYTOWE uskutecznia się w lo- 
kalu D. L. P., Wielka 66, pokój Ne 4, telef. 14-49. 

E 
„” MATYTUT de: BAUTE 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 Beliny 16 m. 4.larów. Oferty do adm. 
—a Słowa dla S. S. —0 

  

  

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.   NN 
waz S 

  

LEKARZE 
DOKTOR MEDECYNY żanie twarzy. Leczenie 

„KEVA' (Paris) 
Mickiewicza 37, tel. 

657, od 11 — 1 
Rezgładzanie i odświe- 

utrzymaniem. Ogłądać 
od 3 do S-ej ul. 

Miłosierdziu naszych Paryżanka Czytelników polecamy 

Dąbrowskiego $ m. 3ydoWę, obarczoną pię- z uniwersyteckiem wy- ciorgiem dziecj, znajdu- kształceniem poszuku- 
jącą się w krytycznych je lekcji francuskiego. 

  

$ warunkach terjal- Wi — *39096006390000099900000 A. Cymbler syg, WZ nych” Ofiary przyjnaję 0 O 
   

    

   
   

  

   

    

Choroby: weneryczne, 
skórne i narządu mo- 

      
  

  

Cerę 
  

STENOGRAFJI listow- 
pismo nie jaknajdokładniej wy 

  

Metrymonjalne 

  

` ° . я a 
W Gierwiatowski 12 w Tatarakiej przyja zaniedbaną BR „FORTUNA VERSAL" uczamy.  „Stenograt”, 

о muje 9—2 i 5—7 i pė! poprawa, pielęgnuje PIANINA najsłynniej- do się 2 lat. ZE A 

O ład. fortepianów e przeniesiony na ulicę gi a STYLOWE RY т ”Ё‘ь’{'*“;'"“ wady skóry. pp. wszechówitowej Redakcja. Krikóć Kro. Ei deka 
ielką Nr. 18 m. 5. Posiada wielki wybor instru- i SS T RSA SS ii | + p lirmy „Erard“ oraz Bet- woderska J. Admini- Dziewięć wydawnictw. 

mentów pierwszorzędnych fabryk zagranicznych i Gwaii *noweczesne LEKARZ DENTYSTA komek Ce di tinga i K. A. Fibi- stracja na Wilno, L. Instytut Stenograficzny: 
k h k i + ЕСО -cia Leokadja OAK „gera, uznane Za maj-Berger Zawalna 7. p Warszawa, Krucza 26. rajowych oraz koncertowy C. Bechsteina, Firma wyborze In Kieżun J. Hryniewiczowej. lepsze w kraju, sprze- > : 10 
egzystuje od roku 1838. Poleca się. łaskawej poleca m daję na dogodnych wa- 

pamięci. * I Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. POWRÓCIŁA Pakas os runkach i odozjdnuję: Nauka „pisania 

Nadeszło dużo nowości! e Ca: н w 2. P. age, owsa 4 Abelow, na R © 

    

  
  

  

     



  

  

     
   

  

BUSCH HEYDE 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

    wielkiemi złotemi medalami 
  

Podczas trwania Il-ch Targów Północnych 

(14. IX. — 28. IX) 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 
POLECAMY PRZYJEŻDŻAJĄCYM NA TARGI 
ODWIEDZENIE NASZEGO SKŁADU FABRYCZNEGO 

DZIAŁ OPTYCZNY: 
TTT PATS CTZCZPECZEWYZA 

OKULARY 
i BINOKLE 
z najlepszem” 

SZKŁAMi 

U
W
A
G
A
!
 

U
W
A
G
A
!
 

TONOWY 
: si - k Sześciocylindrowy motor 45 HP., progresywne 

Różnorodność karoserji pozwala zastosować SZE CIOCYLINDROWY sprzęgło oraz mocny tylny most pozwalają na rusza- 
ciężarówkę 2 tonową Citroen C 6 do wszelkich nie z miejsca w pełnem obciążeniu i w każdym * 
potrzeb. Karoserje te są bardzo obszerne i zapewniają terenie. 

wygodę kierowcy. 

         
FĄCE-A-MAIN, 

LORNETKi.teatralne i polowe 

Mikroskopy! trichinoskopy 

DZIAŁ FOTOGRAF: 
EZ RCR) 

FOTO-APARATY 

Busch, Zeiss-Ikon, 

Voigtlander i Nagel 
oraz wszelkie artykuły fotograficzne w największym 

wyborze. 

się doskonale do komunikacji osobowej. 

Jest to pierwszorzędne narzędzie pracy o wysokiej wydajności i pozwala osiągać 

duże zyski — które w prędkim czasie pokryją jego koszt.    

  

Ę 
A
Ż
 
R
 

/ 

Cena podwozia na PODWÓJNYCH TYLNYCH KOŁACH, z błotnikami, stopniami 

i kołem zapasowem z ogumieniem, rozstaw osi 3 m. 33 

ZŁOTYCH 

13.500 
DZIAŁ GEODEZYJNY: 
D S] 

Teodolity, 

   
ajlepsze niwelator, : i imtrrmeny astrolabje, Podwozie autobusowe gonjometry, 

И 
Ž Ę A 

powszech- 

nie znanej WII 

firmy 9 $ 

TAŚMY MIERNICZE, RULETKI I RZYBORY KREŠLARSKIE 
w WIELKIM WYBORZE 

Najstarsza firma w kraju 

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

(EGZ. OD 1840 R.) 

M rozstaw osi 4 m. 20 
' ZŁOTYCH 

Dzięki szybkości zyskuje się minuty, zwrotność 14.900 
pozwala A ay, godziny. у Citroen zawraca Ciężarówka Citroen przy szybkości „50 klm. godz. 
w promieniu m. 50. Jego kierownica, miękka a kół ogumionych, błotniki, di maka sc KRA 12 Eton 

Niezależny hamulec ręczny działa na transmisję, 

GEDDEZYJA. fana planinotry 
S ETC. 

  

i dobrze amortyzowana zapewnia łatwość i bezpie- 
czeństwo prowadzenia. 

stopnie, zderzak) 

Skład fabryczny w Wilnie: D. FISZKIN 

WILNO MICKIEWICZA 34 tel. 15-01. 

Samochód ten daje najpewniejsze i najekonomiczniejsze rozwiązanie zagadnienia 

transportów dla każdego przedsiębiorstwa. Daje on możność zastosowania karoserji 

o dużej pojemności i dostosowanych do ładunków wszelkiego rodzaju. 

Świetne zawieszenie i PODWÓJNE TYLNE KOŁA stanowią zaletę, dzięki której nadaje 

    
  

  

__. 

BGEM 
POLSKIE ZAKŁADY Największa fabryka 

  
    

  

  

Ostrzeżenie: 
PRZEMYSŁU CYNKOWEGO wyrobów przetwórczego Ponieważ niektóre składy piwa w Wilnie, 

przemysłu : przelewają bezwartościowe gatunki piwa 
Spółka Akcyjna wypróżnionych butelek  „Patent“ po 
w BĘDZINIE cynkowego w Polsce. wszechświatowej sławy  Arcykiążęcego 

Browaru w Żywcu, wprowadzając tem Sa- 
  mem konsumentów wspemnianego piwa 

w błąd upraszany konsumentów 

POLECAMY: HIRE *r> : 
Żywieckiego piwa # 

2 BLACHĘ (YNKOWANĄ DO KRYCIA DACH 0W o zwracanie bacznej uwagi ną ORYGINALNĄ ETYKIETĘ I KO- 
REK NAPISEM 

Arcyksiąžecego Browaru w ŻYWCU 

marki ( K H KROLEWSKA HUTA” į celem uchronienia się przed nabyciem bezwartośeiowego falsyfikatu 

Ry я 2 
1 Reprezentacja 

} Wilno, Zarzeczna 19, tel. I8—62. 

znaną ze swej niedoścignionej dobroci gatunkowej zarówno na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej MER REDREWEENEZEMESKEWEA 
Э, jak i w wielu krajach europejskich i zamorskich. 

CYNKOWNIE Biachą ocynkowaną marki „C. K. H. Królewska Huta" pokryto olbrzymią ilość domów mieszkalnych 
| AREN „ada, NACZ 3 codziennie od 12—2i 4—6 w 

ŪLEWSKA-HUTA kościołów, pałaców i t. p. w kraju i zagranicą. KONCER Głównym Pawilonie Il-gich 
Р > у ; žė Pół 

BĘDZIN Naszą blachę ocynkowaną nabywać można w Składach Żelaza i Materjałów Budowlanych, Spółdzielniach WANE EZ в 

INNE WYROBY: 

Blacha cynkowa we wszystkich żądanych wymiarach 

  

    

  

      
    
    
    
PEZACZA GA Rolniczo-Handlowych, Kooperatywach i t. p. Urządza firma ma 

K. Dąbrowska 
WILNO, ul. NIEMIECKA 3, m. 6 

Celem zademonstrowania najlepszych fortepjanów i pianin 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą prof. A Zankiewi- 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

Wiadra i garnki ocynkowane ze znakiem „C. K. H.* 
Bednarka ocynkowana na haki do rynien (rynajzy) i obręcze ; 
Blachy dziurkowane ze wszelkich metali dla przemysłu górniczego, młynów, browarów, gorzelni, 

i cukrowni, dla centryfug, filtrów i innych celów technicznych. 
Bębny blaszane do karbidu, azotniaku, asfaltu i t. p. ‚ 

Wzory, oferty i kosztorysy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. LAMPY ŻAROWO - NAFTOW 
Produkcja roczna 30.000 tonn na nafcie dla wewnętrznego i fe] 

  

  

  

  

  

BLACHE OCYNKOWANĄ DO KRYCIA DACHÓW zewnętrznego a. do 1.500 

marki „C. K. H., Królewska Huta" eksportujemy do: Austrji, Argentyny, Bułgarji, Danji, Estonji, Finlandji» Grecji, Jugosławji, Litwy, Łotwy, Rumunji, Szwecji jj | wszelkie części zapasowe 
Szwajcarji, Węgier i innych krajów. 

' 

B-cia CZERNIAK i S-ka Warszawa. T. KREJNGEL EŻ 
Oddział w Wilnie, ul. Bazyljańska 6, tel. 273. \ 

: Najstar: 3 
Jeneralna rep ezentacja i składy fabryczne: T-wo Me lurgiczne i sa mA A ; 

WILNO, Ludwisarska 4 ь ‚ 

    
       REMEK ZOZ ЛЕСР ЕЕ СЕМЕ Furmoto Solitaire London   

    
    

      

     

      

  

Ф % > : 
46 WY : В Uniwersalny płyn oczyszczający skórę 

CZEKOLADKI „DZIECINNE 4 SW = A Palarnia kawy wszelkiego rodzaju, konserwujący meble i Pianina i fortepiany 
„K. A. Fibiger“ "2rane za najlepsze 

Sprzedaž na dogodnych warunkach 

kolor i połysk. Impreza reklamowana przez 
akademików W. S, H. Z. ze Lwowa ciesząca 
się na Targach powodzeniem i ogrom- 
nem zainteresowaniem, posiada stoisko na 
Targach Północnych w Wilnie (teatr Letni). 

FABRYKI 
wysiana w jesieni w żyto, daje już „BRAZYLJA* 

A P į A S$ E c K į w kwietniu obfite pokosy. WARZSAWA. Poleca swoje pierwszo- 
" rzędne mieszanki a także rozmaite 

w KRAKOWIE. gatunki kawy 
Posiada ją na składzie : 

Wileński Spółdzielczy Co 8-ci dzień świeży transport : i у 
tuje tylko 10 i bardz Ь Stoisko ufundowało ciekawą i cenną Kosztuje ve ae Rosy 1.84 ardzo Syndykat Rolniczy ' Сепу оавггі_!б.Ё([) A PR CZE Ha Targach Północnych (Pawilon Główny) premję dla zwycięzcy dzisiejszego corsa. 

« Żądać wszędzie! 5 Wilno, Zawalna Ne 9. —2 Wilno, Mickiewicza 23. tel. 8-49. 2 i w składzie fortepianów H. Abelów, Kijowska 4. Zwiedzajcie! — Zwiedzajcie! 
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przedmioty politurowane, nadaje pierwotny * 

 


