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PRZEDSTAWICIELST! 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego 
NOWOGKRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
IN. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska —- St. Bednarski. 
POSTAWY -- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

LARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DURSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — al Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność". 
LIDA -— nl. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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         . 40. Za texstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

strzeżeń co do 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych     

pocztowa niszczona ryczałtem 

  

PRZNUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub Z 

  

  
  

   

  

   

  

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O. 
Nr, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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Wytyczne ustosunkowania się opi- sek, że o stosunku opinji polskiej do 

nji polskiej do sjonizmu wynikać win sjonizmu decydować winno nie tyle 

ny ze spokojnej oceny interesu pań- zagadnienie osadnictwa w Palestynie, 

stwowego polskiego. Sjonizm jest ile typ Żyda, wychowanego przez sjo- 

faktem, można powiedzieć, dokonavym nizm w Polsce, jego wartości państwo 
trzeba się z nim liczyć, jako z rzeczy we, obywatelskie i zdolności do uczci 

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

        

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej. Adramistracja nie przyjmuję zas 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administra cję zmieniane 

  

dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
        

Blok Centrolewu z niemieckimi socjalistami B a rfin -- Moskwa 
WARSZAWA, 24. iX. (tel. własny „Słowa'). Donoszą z Łodzi, 

że tamtejsze władze Centrolewu rozszerzyły biok wyborczy na 
socjalistów niemieckich. Blok ten obejmuje tylko dwa okręgi 
wyborcze, a mianowicie Łódź — miasio i Łódź — powiat. Władze 
Centrolewu ułożyły już prowizoryczną listę kandydatów do sejmu. 
W okręgu Łódź—miasto na pierwszym miejscu figuruje b. poseł 
Ziemęcki z PPS, obecny prezydent miasta, na drugiem miejscu b. 
poseł Kowalski z PPS. na trzeciem miejscu socjalista niemiecki 
Artur Kronig. W okręgu Łódź. powiat na I miejscu stanąć ma b. 
p Wyrzykowski Zz „Wyzwolenia“, na 2-gim b. poseł Szczer- 

Obłędny sojusz niemieckich nacjo- 
nalistów z bolszewikami moskiewski- 
ini, który oddawna przestał być ta- 
jemnicą, w oświetleniu ostatnich re- 
welacyjnych wiadomości, jakie uka- 
zały się na łamach prasy europejskiej, 
przechodzi w swych rozmiarach to 
wszystko, cośmy dotychczas o tem 
wiedzieli. 

szewikom, byli zmuszeni do podawa- 
nia się do dymisji; dowódcy czerwo- 
ni miewali wreszcie dostęp nawet do 
szyfrowego oddziału _ niemieckiego 
sztabu. 

Jeżeli dodamy do tego, że Niemcy 
mają niezaprzeczenie swoje fabryki 
lotnicze i orężne na terytorjum sowiec wistością zarówno w polityce wewnę- wego współżycia, oraz także  poli- ‚ a A S kiem — groźny obraz współpracy taj- abs 5 : owski z PPS, na 2-cim socjalista niemiecki, b. poseł Zerbe. Wwywiadzie, jaki świeżo się uka- HIST! — groźny półpracy taj tiznej, jak i w stosunkach z zagrani- tyka wobec Polski prowadzona przez Giętkość Centrolewu, który na terenie ' Małopolski zawrzeć „,; y zadne: Volkszeitung", Made nej niemiecko - bolszewickej zarysu- 

cą. Polska stanowi dziś kraj bo- organizację sjonistyczną w innych może blok z endecją a na terenie Łodzi z socjalistami niemie- Biesiedowski między innemi informu- i%, SIĘ przed nami w całej pełni swo- 
daj jedyny, który dostarcza i dostar- państwach. A pod tym względem ckimi, wzbudza powszechny, acz niezbyt przychylny podziw. je, że w czerwcu i mpcu b. r. odbyły 

się narady między  przedstawicielami 

ich dalszych, a może i bliższych kon- 
sekwencyj. 

  

czać może osadników żydowskich Polska sjonizmowi z dotychczasowe- = » ® ° 
do Palestyny. go doświadczenia może mieć dużo [I $ tą p ienie W 0| ewWo dy | U b ё ls k ie (g 0 A das A: 

istwo najd za „ mi 1 : ES : Pa me p : a a: > 2 NT o “° .;г'е ZA. WARSZAWA. 24-IX (tel. wł. „Słowa”). W najbliższych dniach nastąpi zmiana tak zwanych hitlerowców, którzy wy- U ió Di id f 
ra, LSA A L CM MES ukoasa na stanowisku wojewody lubelskiego. Ustąpi dotychczasowy wojewoda Remiszewski, a stępowali pod pseudonimami, ukrywa- pi r 7 UsSe Of U który mógłby usposabiać świat żydow 

ski nieprzychylnie do Polski. Z kra- 

jów, w których rozlała się fala  as- 
kenazistów w Polsce, dzieje się im 
bezsprzecznie najlepiej. Rosja obe- 
szła się z nimi w znany sposób kaźni 
i terroru, w Rumunji nie cieszą się 
zbytnio miłą sytuacją, w Niemczech 
fala  antysemizmu przybiera coraz 
silniej, podczas gdy w Polsce położe- 

* gospodarczem, że zdaje się jeszcze na 

dłuższy okres zmuszone będzie do 

wysyłania zagranicę licznych rzesz 

emigrantów. Emigracja ludności ży- 

dowskiej, której przyrost naturalny 

jest bardzo znaczny, a która  stano- 

wiąc ludność drobno - miejską, żyją- 

cą w znacznym stopniu dzięki przero- 

stowi pośrednictwa handlowego, bę- 

dzie musiała szukać zarobku po świe 

na jego miejsce mwanowany zostanie pułkownik dyplomowany Bolesław jerzy Świdziń- 
Ski, obecny szef sztabu DOK 5 Kraków. 

Pracownicy umysłowi za B. B. 
WARSZAWA, 24. 1X. (tel. własny „Słowa''). Utworzony w Warszawie przed 

kiiku dniami Naczelny Pracowniczy Komitet Wyborczy, grupujący wszystkie 
organizacje ! związki pracowników umysłowych na terenie całej Rzeczypospo- 
litej, ogłosił dziś akces do BBWR. 

Zeppelin przeleci nad Polską 

jącemi kapitana Stennesa, dr. Fabrici- 
usa, rotmistrza von Dettena, inżynie- 
ra Dorscha i innych. Na posiedzeniu 
tem zdecydowano, że Moskwa będzie 
wypłacać narodowym socjalistom sub- 
sydjum w kwocie 1,200,000 marek 
miesięcznie. 

Opracowane w Hamburgu porozu- 
mienie miało być podpisane ze stro- 
ny Niemców przez „Adolfa* (Hittle- 
ra), ze strony bolszewików przez ja- 
kiegoś dygnitarza, również osłonięte- 

stanie wkrótce przed sądem. 
NIESAMOWITA SPRAWA 3-CH SIÓSTR 

— PROCES BRACI SKLAREK. 

Nadchodząca zima zainauguruje w Niem 
czech szereg sensacyjnych procesów. Naj- 
większą sensację wzbudzi proces mordercy 
diisseldorfskiego, Piotra Kuertena. 

Śledztwo  pierwiastkowe zostało już 
ukończone. Starania Kuertena, zmierzające 
do zaciemnienia i zagmatwania całkiem ja- 
snej sprawy, spełzły na niczem. Morderca 
zbyt późno przystąpił do nowej taktyki. Sąd 
będzie miał jednak do rozstrzygnięcia pyta- 

cie — jest zjawiskiem  koniecznem. nie Żydów daje im pełne gwarancje ; Ч SPA с : ы ю Faństwo jest zatem zainteresowane w rozwoju i bezpieczeūstwa.  Mamy tež WARSZAWA. 24-1X (tel. w. „Stowa“). Rząd Polski udzielił dziś zezwolenia do. go | pseudonimem. | Biesiedowskij a ae ea A Z > Gabi PRO $ $ OB ь 7 wodztwu niemieckiego sterowca „Grai Zeppelin“ na przelot nad terytorjum Polski, w ošwiadcza, że własnemi oczami wi- 1013, je ia jerę jeszcze w roku tem, by otwierać sobie  jaknajwięcej wszelkie prawo wymagać, aby ruch podróży propagandowej, którą sterowiec ten podejmuje w najbliższych dniach do państw dział w Moskwie pokwitowania za [74 e S a w. ciągu $ ri о śnvch 3 sak ZA 28 < >ckii 
Е + 13 r > ki 2 $ 

т021№080і_ emigracyjnych i temsa- sjonistyczny światowy należycie się _ bałtyckich. otrzymane przez narodowych socjali- _ Policja, której głównie dotyczy to pyta- mem w odniesieniu do osadnictwa W + tem liczył. Adam: Piasecki. $ a ! stów od bolszewików pieniądze. A mc, odpowiada, że morderca zmieniał czę- Palestynie zajmować stanowisko przy Dalsza akt d sabotażowa W Mało alste „Berliner Volkszeitung* zamieszcza Ho micjsca zbrodni i pobytu. Tłumaczenia 
kliszę tego rodzaju pokwitowania, pod leŚ? dogien na uznać za wystarczające, 

ROEE TT ЗС IEEE CASA TESINIO 
ę ’ lecz dopiero podczas sprawy sądowej do- 

  chylne. Tembardziej, że jest to rzad- 

ki wypadek, w którym państwo po- Ogłoszony został wczoraj w „Dzien- LWÓW. PAT. — Prasa przynosi szereg wiadomości o dalszych aktach 
sabotażu na terenie wojew. lwowskiego i tarnopolskiego. M. in. w miejsco- 

pisanego przez „Adolfa*, Pokwitowa- 
nie to potwierdza otrzymanie w Salz- 

wiemy się szczegółów o technice przestęp- 
ców, która pozwała zbrodniarzom tak długo 

pierające emigrację działać może niku Wileńskim" list pasterski biskupa Piń- ! 4 niejsCO- ukrywać się przed oki ao zgodnie z najgłębszemi aspiracjami Skiego ks. Zygmunta Łozińskiego. List ten wości Lubień Wielki podpzlono stertę siana. Wartownicy spostrzegli ogień ay m a A co w ri aa ac aa de 2) 
ukazał się także w „Gazecie Warszawskiej" i natychmiast go ugasili. Na terenie wojew. tarnopolskiego zanotowano w "ze Doiszewickiej oznącza 200, ma- Kuerten, jako człowiek nieinteligentny /po- emigrującej ludności. Motyw ten na- 

fkazuje też pozytywny stosunek opi- 
nji polskiej do emigracji sjonistycz- 

nej, 

Ten prosty i oczywisty rachunek 

interesu państwowego nie wyczerpu- 

i „Rzeczypospolitej*. Naszemu „Słowu” list 
pasterski nadesłany nie został, jakkolwiek 
pismo nasze jest tak samo organem Pole- 
sia, jak Wileńszczyzny. Jednak widać zna- 
lazły się jakieś sprytne ręce, które ośmieliły 
się sięgnąć po pacht na list pasterski, prze- 

ciągu 2 ostatnich dni 42 podpaleń. W foiwarku Zawalow, podw. pohajeckie- 
go spaliło się 170 kup owsa, należących do b. min. rolnictwa Raczyńskiego. 

LWÓW. PAT. — Dzienniki donoszą, że wiadze bezpieczeństwa po- 
wiadomiono wczoraj o nowem usiłowasiu podpalenia jednego z magazynów 
kolejowych na tutejszym dworcu kolejowym. Nieznany sprawca oblał naitą 
drewniany magazyn, zawierający materjały budowlane, nie zdołał jednak 

rek. 
Następnie podana została klisza towa 
rzyszącej pokwitowaniu notatki, dato- 
wanej ll-go czerwca i wysłanej „do 
własnych rąk towarzysza Lubczenki* 
w sowieckiem poselstwie w Czechosło 
wacji. Notatka powyższa głosi: 

siadał tyle „fachowej wiedzy”, która 
wia w zdumienie najlepszych detektywów 
świata. 

„Do niemniej ciekawych procesów zali- 
czyć należy sprawę „trzech sióstr”, jak ją 
popularnie nazywają w berlińskich kołach 
sądowych Tło tej sprawy jest rzeczywiście 
niezwykłe. Pani Marta G. pociągnęła do od- 5 7 ._ Znaczając go tylko dla pewnego  kierunk ali, Dolsze dochodzenia w loku. 3 е i 2 р 2 je sprawy. Wystarczy zdać sobie prasy, ZORY Ery pi ei £0 podp e: „Dołączam do tego pokwitowania aa oai sau Ak LS ZAMACH NA KLASZTOR Adolfa za dwieście sztuk niemieckie- jeż R A sprawę z tego, że przyrost ludności 

żydowskiej wynosi rocznie 60 tysię- 
cy dusz, a emigracja do Palestyny ab 
sorbować może najwyżej parę tysię- 

cy — wobec czego jej znaczenie dla 

ruchu ludności naszego państwa jest 
minimalne. 

Sjonizm natomiast, jako międzyna- *772222072227277 77705 270000 700772 3 
rodowa, a właściwie międzypaństwo 21-a LOTERIA PAŃSTWOWA 
wa organizacja żydostwa oddziaływu 

Niewątpliwie ks. biskup Łoziński pisząc swój 
list przeznaczał go nietylko dla opozycjoni- 
stów i to czynienie z niego artykułu propa- 
gandowego w prasie antyrządowej  uwła- 
cza powadze, którą listy pasterskie powinny 
być otaczane, a więc djametralnie się mija 
z intencją |. E. ks, biskupa Pińskiego. 

  

LWOW. PAT. — W nocy z 23 na 24 b. m. około godziny 1 jeden z 
braciszków klasztoru grecko-katolickiego Studytów usłyszał w odległości 
kilkunastu metrów od klasztoru Kilka strzałów rewolwerowych oraz ogłu- 
szający wybuch. O tem wszystkiem zawadomił przełożonego klasztoru, któ- 
ry, nie zbadawszy przyczyny tych strzałów i wybuchu, zwołał nad ranem tu- 
tejszy posterunek P. P. Przybyty na miejsce patroi policyjny znalazł w 
ogrodzie odległym o kilkanaście metrów od klasztoru wgłębienie, świadczące 
o tem, że eksplodował granat ręczny. — Przy dalszem poszukiwaniu zna- 
lezieno w okienku piwnicy klasztornej duży pakunek, zawierający materjał 
wybuchowy. й 

go towaru z rachunku dalekiego sąsia- 
da; proszę ich zapisać na rachunek 
starszego ,Wiktora'*. 

Biesiedowskij przytacza następnie 
swoją rozmowę, jaką miał przed paru 
laty z Radkiem o pertraktacjach z lea- 
derem narodowych socjalistów hr. Re- 
ventlowem na temat wspólnej akcji 
hitlerowców z komunistami. Radek był 
zdania, że komunistycznego przewro- 
tu nie można dokonać w Niemczech 

legało na tem, że oskarżona nazwała swą 
siostrę „trucicielką*, Sąd uznał, że rzucona 
potwarz byla bezpodstawna i wydał wyrok 
skazujący. Lecz do sprawy wmieszała się 
trzecia siostra, Róża, która oświadczyła, że 
Liza miała rację. Marta bowiem otruła swe- 
go męża, a następnie  „unieszkodliwiła”, 
swego 16-letniego syna, który wiedział o 
popełnionej zbrodni. Prokurator zaintereso- 
wał się tym faktem i nakazał przeprowadze- 
nic śledztwa, które potwierdziło zeznania 
Róży, wykazując jednocześnie, że wyrok, 
skazujący Lizę, był niesłuszny. 

Najciekawsze jest jednak to, że do od- 

wpra- | 

% 

je na stosunki polsko - żydowskie V-ta KL,. 13-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA s bez pomocy narodowych ' socjalistów. ewa sądowej pociągnięto nietyl- wewnątrz pań ie b = Ob ad 1 L | аГО( у OW. ko Martę (morderczynię męża i syna), lecz | śred. A . P kg e PARY OAK ra $ no U we wowie Na pytanie Biesiedowskiego, w jaki wszystkie trzy siostry, albowiem Oa się rednio niezależnie od emigracji do 75000 wygrał N-r. 30163. л ь i ы idie. SPOSOb možna uskutecznič tego rodza- że Róża i Liza wiedziały wcześnie o zamia- || Palestyny. Sjonizm wywiera też „„„Ę9 3000 zł. wygrały N-ry: £40 1467 LWÓW. PAT. — Wczoraj rozpoczęły się we Lwowie obrady synodu archidje- ju współpracę, Radek odparł, że nie- Tiarze siostry i nic nie uczyniły, aby prze- Sia 47279, 
о 2000 zł. wygrały N-ry: 3915 15085 

41408 73497 78485 103806 123103 137271 
Ba S 195193 

О Zl. wygraty N-ry: 102612 110129 
So 0 137849. * 

о 600 zł. wygrały N-ry: 9014 16258 
46513 49170 70157 81547 82893 84293 
107896 115424 130129 132483 141139 147646 
RO 200690. 

o_500 zł. wygrały N-ry: 399 2381 7505 
9450 9492 12801 14204 14217 24204 25874 
28880 31555 31588 34406 38106 40845 41530 
41955 45745 46133 48412 49504 54710 56812 
64081 64665 68742 72965 73760 74388 77234 
78602 78703 81133 82555 84215 88490 80108 
98224 99708 102512 103550 109437 111139 
111823 117344 122417 123458 123629 124231 
124461 124896 127330 127822 130788 133939 
137377 138427 138469 139186 141911 152553 

wpływ na opinję innych krajów, na 
«Poważne rynki finansowe w szczegól- 
ności w Stanach Zjednoczonych i Ka- 
nadzie i tą drogą prowadzi zagranicą 
zupełnie planową i świadomą | poli- 
tykę w stosunku do Państwa Polskie 
go. Ujemną stroną emigracji sjo- 
nistyczej z punktu widzenia interesu 
aństwa Polskiego jest idący w 

Ślad za każdym emigrantem odpływ 
kapitału z Polski. Emigrant Polak 

„opuszcza kraj w poszukiwaniu 
kapitału i po niedługim czasie, jak 

cezjalnego. W cząsie uroczystości odczytano list arcybiskupa Twardowskiego do Ojca 
Świętego i odpowiedź Papieża, który udzielił apostolskiego błogosławieństwa uczestni- 
koi synodu. Następnie odbyło się zaprzysiężenie członków synodu. Właściwe obrady 
Ra rozpoczęty się po południu w seminarjun duchownem. Bierze w nich udział 
150 członków. 

Bilans Banku Polskiego 
WARSZAWA. PAT. —. Bilans Banku Polskiego za drugą dekadę września r. b. 

wykazuje zapas złota 703.505 tys. zł., to jest o 32 tys. zł. więcej niż w poprzedniej 
dekadzie. Pieniądze i należności zagraniczne zaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 
34.536 tys. zł. do sumy 176.242 tys. zł, natomiast niezaliczone do pokrycia wzrosły 
o 2.599 tys. do sumny 120.497 tys, z!. Portiel wekslowy zwiększył się o 20.210 tys. 
: wynosi 654.123 tys. zł. Pożyczki zastawowe wzrosły o 638 tys. do sumy 73.974 tys. 
z. W pasywach pozycja natychmiast płatnych zobowiązań zmniejszyła się 4272.020 iys. 

Jbieg piletów bankowych spadi © 42.335 (1.258.508). Stosunek procentowy pokrycia 
obiegu biletów i natychmiast płatnych zobowiązań Banku, wyłącznie złotem wynosi 
45,96 proc. (13.96 proc ponad pokrycie statutowe), pokrycie  kruszcowo-walutowe. 

  

   

mieccy komuniści w zewnętrznej poli- 
tyce muszą podtrzymywać te same 
hasła, co i nacjonaliści,a mianowicie 
hasło wojennego rewanżu. Radek uwa- 
żał nacjonalistów za ludzi naiwnych, 
którzy z braku politycznego doświad- 
czenia łatwo dadzą się wziąć na poli- 
tyczną wędkę. A gdy rewolucja w 
Niemczech zwycięży i stworzy chaos, 
komuniści bez trudu zlikwidują naro- 
dowych socjalistów. Radek dodał, że 
odpowiednie pertraktacje zostały już 
nawiązane przez komunistów z Hittle- 
rem. 

— Dowiedziałem się później 

szkodzić temu przestępstwu. Zachodzi więc 
pytanie, jak mogła jedna siostra nazwać dru- 
ga „Trucicielką“, a co najdziwniejsze, jak 
mogła morderczyni pociągnąć do odpowie- 
dzialności swą siostrę za rzekome oszczer- 
stwo. 

Sprawa „trzech sióstr" wywołuje w Ber- 
linie ogromne zainteresowanie. 

Pozatem berlińczyków czeka jeszcze jed 
na wielka sensacja sądowa. Proces braci 
Sklarek. Opinja publiczna nie przestaje się. 
nimi interesować i w prasie ukazują się cia- 
gle pytania pod adresem sądu, kiedy naresz 
cie sprawa braci Sklarek znajdzie się na 
wokandzie. Po mieście rozniosła się pogło- 
ska, że sprawa wogóle się nie odbędzie. 
Dlaczego? Z braku podstaw prawnych do 
wszczęcia procesu. Wszystkich ogarnęło 
zdumienie. Pogłoska ta wywołała ogromną 
sensację nietylko w Europie, lecz również 

ъ 

to widzimy na przykładzie dawnego 15725 51.48 — (17.48) ponad pokrycie statutowe. Wreszcie pokrycie złot samegr tylko dodaje Biesiedowskij —- że jeszcze w 37253 158363 164918 167376 172462 174339 < В P BOkYGIC STAT e pokrycie złotem - samegi ylko dodaje Biesiedowskij 1 З > Ad osadnictwa w Stanach  Zjednoczo- 174348 175340 178780 180031 180581 183785  "biczu biletów bankowych wynosi 55.90 proc. 1925 r. było zawarte formalne porozu mi AE aa podówczas  bur- : 

rych A. P łać 0 29918 186323 187143 192282 196792 197655 WA mienie o współpracy między narodo- “ 2 SA kraju d g AA dla 203408 200946, 2 5 ( ti 6 ią wymi socjalistami a komunistami — Wykrycie Radi ARS a ы х ci i zapomogi 
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rodziny. Tymczasem ai a ży- A > Starcie Zauniusa Z UT iusem w enewie рОг E, które trwa dotąd, „| NA mistrzów, pradai r sedi wladze  miej- х 81: > 15,000 zł. wygrał N-r: 115755. mocy którego obie strony zobowiązu- skie stolicy Niemiec i nagle okazuje się, że 2 10,000 zł. wygrał N-r. 28056 
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1993 о z > 

Po 2000 zł, wy; -ry: 65220 11 

125 605 142419 zy ži 8062 
Po 1000 zł. wygrały N-ry: 4998 16; 

dowski wyjeżdża z kapitałem, a prócz 
tego idą poważne pieniądze z Polski 
do Palestyny na zasilenie Agencji Ży 
dowskiej i funduszu osadniczego. Mi- 

SPRAWA KŁAJPEDY. 

GENEWA. PAT. — Dziś po południu odbyło się poufne posiedzenie 
Rady, na ktorem rozpatrywano sprawę wniesienia na porządek dzienny 
przyszłego posiedzenia skargi o pogwałceniu praw autonomicznych Kłajpe- 
dy. — Na posiedzeniu tet obecny był litewski minister spraw zagranicznych 

ja się prowadzić wspólną walkę o ce- 
le polityki zewnętrznej. Za swoją po- 
moc narodowi socjaliści otrzymują pie 
riężne subsydja z kasy III Międzyna- 
rodówki. W rozmowach z czołowymi 

brak podstaw prawnych do wszczęcia pro- 

cesu. A - dei a 
- Oczywiście, że jak się później wyjaśni- 

ło, pogłoska ta była nieprawdziwą. Przyja- 
ciele oskarżonych starają się wszelkiemi mo- 
žliwemi środkami stworzyć atmosferę przy- mo ubóstwa kapitału w Polsce, kraj 34443 40464 74165 80713 02667 134311 . i i н i ii ° izma: "Pi hylności dla braci Sklarek. jednakże przy- nasz znajduje się na 6 miejscu R A 148 319 150491 169352 176059 189089 Zaunius, ktory Z całą stanowczością sprzeciwił się rozpatrywaniu skargi przedstawicielami bolszewizmu: Piat- PES należy, że seek próby wież aj POd 252274. ! przez Radę, zapowiadając przytem odwołanie się do Hagi na podstawie $ 27 nickim i Manuilskim,  Biesiedowskij Psp zagmatwania sprawy i wyciągnięcia względem sumy pieniędzy, wpłaco- nych na Keren Hayesod. 

Ten eksport pieniędzy wynoszą- 
cy w składkach (nie licząc pieniędzy wywożonych przez emigrantów) oko ło mljona złotych rocznie mógłby być zrównoważony rozwojem naszego 

Sportu na bliski wschód za pośred- ictwem kupiectwa żydowskiego. Na- 
razie eksport ten jest jeszcze w za- czątku, gdyż handel żydowski w Pale 146311 152222 512516 153551 154637 163159 stynie przedstawia się wiele mniej 16ssqg |ógaeo tuarng ПЙ 14637 163128 ŚWietnie niż osadnictwo rolne. Brak 181197 182474 87656 188846 196083 198557 

Po 600 zł. wygrały N-ry: 8769 12041 
13164 21534 25692 38582 41243 84362 89529 
118722 119131 182325 182486 183832 184014 

Bua, 27 N-ry: 4768 14433 О zł. -ry: 
14879 15387 20319 B5 27318 17585 30706 
31162 82278 33879 34359 36758 40086 41361 
42025 47013 47517 40428 40744 54387 56653 
60317 65555 67476 68411 6995 69779 71906 
73584 74457 76328 80350 80180 85882 87850 
89681 90920 93145 97470 90002 101685 
106191 107925 108405 109151 112422 113893 
116461 17075 117679 118204 118467 122276 
123428 123553 124934 127986 128336 129450 
129554 133069 133390 134077 134974 142415 

statutu kłajpedzkiego. — Niemiecki minister spraw zagranicznych Curtius 
energicznie domagał się wniesienia sprawy na porządek dzienny Rady. Wo- 
bec niemożności uzgodnienia pogładów Zauniusa i Curtiusa, Rada powołała 
komitet prawników, ktory ma się wypowiedzieć, czy kwestja może być 
wniesiona na porządek dzienny Rady w formie żądanej przez rząd niemiecki. 

— Na posiedzeniu publicznem Rada omawiała szereg zagadnień, a między 
innemi sprawozdanie komitetu finansowego, zawierające interesujące dane co 
do odczuwanego na całym Świecie braku złota, 

Proces hitlerowców w Lipsku 
BERLIN. PAT. — Z Lipska donosza: W toku wczorajszej rozprawy przeciw oli- 

cerom hitlerowskim, oskarżonym o zdradę stanu, ewodniczący trybunału oświadczył 
że przeciwko przywódcom partji narodowo-socjalistycznej, Hitlerowi i Goebelsowi to- 
czą się dochodzenia o zdradę stanu. Twierdzenie to poparł prokurator. Również adwo- 
kat potwierdził to oświadczenie. я 

również otrzymał potwierrdzenie fak- 
tu tego i oświadcza, że w moskiew- 
skich archiwach znajduje się niema- 
ło pisanych szyfrem  pokwitowań za 
wypłacane hittlerowcom przez bolsze 
wików sumy. 

Z dru giej strony berlińska gaze- 
ta „Tempo'* podaje rewelacyjne wia- 
domości o związkach Reichswehry Z 
wojskiem Kominternu, oparte E jak 
zapewnia „Tempo — na informacjach: 
generałów starej armji niemieckiej. 
Według tych informacyj, dowódcy ar- 
mji sowieckiej byli dopuszczani do 
riajbardziej tajnych posiedzeń najwyż- 

dla oskarżonych pewnych korzyści, nie od- 
niosą skutku i winni poniosą zasłużoną karę. 

W każdym bądź razie, stolica Niemiec 
AM przededniu wielkich sensacyj sądo- 
wych. у 

  

  

  
  

LIU NA—PARK 
ch AS ; _ 199698 200387 202560 206437 206458 206811 ё Ю…Гю\\/аіпу_сп i wiekszych tirm han- 207022. „Prasa dzisiejsza podkreśla, że byłoby prawdziwą sensacja, gdyby kanclerz Brue- szego dowództwa Reichswehry i meli k ; . 
ег:ус"! posiadających ambicję roz NAJWIĘKSZE GRANE DNIA EE rokowania koalicyjne z frakcją, której przedstawiciele stoja pod zarzutem wszelką możność rozejrzenia się we dawne ŚR mą gosp i „AZeIZeNIa sję terytorjalnego i rozpo- © WCZORAJSZEGO wszystkich kwestjach taktyki Reichs- Czynny przez cały dzień rządzającego należnym dużym kapita- 

łem aby odegrać rolę pośrednika han 
dlowego między Polską a Palestyną, 
Syrją, Arabją, Egiptem i t. d. 

Dlatego należy wyciągnąć wnio- 

WARSZAWA. PAT. W 14 dnii i 
nia 5 dos jeja c Państwowej Pao 
Klasowej główniejsze wygrane padły: 60 ty- 
sięcy zł. na Nr. 12.065, 20 I M 
124.734, 10 tys. — 15.610, 135.387. 199.627, 
5 i 3 — 90.039, 43.117, 130.800 130.330, 
154.327. 

Rzekomy blok antysowiecki 
MOSKWA. PAT. — Agencja Tass donosi z Genewy, jakoby miał się 

potwierdzać fakt prowadzenia zakulisowych rozmów, miających na celu 
stworzenie bloku antysowieckiego. Inicjatywa tych rozmów wychodzić miała 
z łona delegatów francuskich i rumuńskich. 

wehry. Czerwoni dowódcy niejednc 
krotnie mieli dostęp do niemieckich 
szkół wojskowych, gdzie czuli się, 
jak u siebie w domu Wyżsi oficero- 
wie niemieccy, którzy sprzeciwiali się 
wydawaniu tajemhic wojskowych bol- 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH | 
> do 12-ej w nocy. ф 
Wejście wyłącznie do LUNA—PARKU 
w dnie powszednie od 7-ef- wiecz., Ww 
soboty i w niedziele od 3-ej po poł. - 

Wstęp 50 i 30 gr. 
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ECHA KRAJOWE Uin 
BARANOWICZE 

— Zebranie Związku Ziemian. 15 b. m. 
odbyło się 'w Baranowiczach zebranie 
Oddziału Związku Ziemian, na którem hr. 
Jundziłł Balińsiki wygłosił referat — „O 
zadaniach ziemiaństwa na Ziemiach Wscho- 
dnich w chwili obecnej”. 

Prelegent w niezmiernie ciekawym  od- 
czycie, którego myślą przewodnią było 
wykazanie doniosłej roli ziemiaństwa na 
Z. Wschodnich, jako stałego czynnika kul- 
tury i mocarstwowości polskiej, — dotknął 
szeregu najistotniejszych cech ziemiaństwa 
naszego, — tak dodatnich jak ujemnych, 
— wynikających z oddziaływania wpły- 
wów historycznych i warunków chwili obe 
cnej; wykazał Zz wielką bezstronnością 
całokształt przyczyn, jakie się złożyły na 
to, że stanowisko ziemian zostało  za- 
chwianeę w pierwszych latach naszej nie- 
podległości, — przez skierowanie  prze- 
ciwko nam ostrza demogogji a jednocze- 
Śnie wlał w serca otuchę przez  niezbite 
uzasadnienie konieczności państwowej i na- 
rodowej istnienia ziemiaństwa polskiego na 
Z. Wschodnich. — Gdyby go nie stało, 
zapanowałaby tu pustka kulturalna, i znie- 
sioną by została tama, broniąca nas przed 
załewem  destrukcyjnym wschodu... 

Prelegenta nagrodzono hucznemi oklas- 
kami, poczem wywiązała się długa i oży- 
wiona dyskusja w której dotknięto sze- 
regu aktualnych spraw. 

Zarząd Baranowickiego Oddziału Zw. 
Ziemian, urządzając po raz pierwszy  ze- 
branie odczytowe, dał wyraz swemu prze- 
konaniu, złożonemu na piśmie w memorja- 
le swym na zebraniu Centrali w Warszawie, 
w listopadzie 1929 roku, — iż należy wpro- 
wadzać do sfery zainteresowań związku, — 
oprócz sier czysto zawodowych, — także 
czynniki ideowe i społeczne. —  któreby 
wpływały na urobienie wspólnej  ideologji 
i opinji obywatelskiej ziemiaństwa. 

W dalszym toku zebrania prezes W. 
Górski poruszył sprawę przyszłych  wy- 
borów. do Sejmu, przyczem dało się stwier- 
dzic zupełnie  jednomyślne stanowisko 
Ziemian pow. Baranowickiego, pod wzglę- 
dem całkowitego zaufania do rządów Mar- 
szałka Piłsudskiego i poparcia jego listy przy 
wyborach. 

P. Starosta Przepałkowski podnosił z 
uznaniem współpracę ziemiaństwa z wł a- 
dzami na terenie swego powiatu, oraz 
wskazał na wielką ilość ziemian, którzy 

weszli przy ostatnich wyborach do rad 
gminnych. 

W odpowiedzi na co Związek Zie- 
mian podkreślił zasługi obywatelskie p. 
Starosty, który chciał i umiał przyciągnąć 
wszystkich do wspólnej pracy dla dobra 
Kraju i Państwa. 

Przechodząc do następnych punktów 
porządku dziennego, Zarząd powiadomił ze- 
branie iż otwiera w Baranowiczach Biuro 
Rachunkowości Rolnej, — którego wyjaśnie 
nia będą miarodajne dla władz skarbo- 
wych. 

W końcu odbyły się wybory Zarządu 
na miejsce ustępującego, — który jednak 
uproszono 0 pozostanie w dotychczasowym 
swym składzie, wyrażając mu całkowite za- 
ufanie i podziękowanie za M ace 

— Dziesięciolecie 9 DAK'u i poświęce- 
nie pomnika p. pułk. Buola. Sta cjonujący 
w Baranowiczach 9 DAK w roku bieżącym 
obchodzi swe dziesięciolecie, które będzie 
obchodził tem uroczyściej, iż odbędzie się 
odsłonięcie pomnika pierwszego dowódcy 
9 DAKU ppułk. Buola, który zginął bo- 
haterską Śmiercią podczas wojny polsko- 
bolszewickiej. 

Pomnik ten jak już w swoim czasie pi- 
saliśmy został zbudowany z ofiar  ofice- 
rów, podoficerów  artylerji konnej i społe- 
czeństwa. 

Uroczystość będzie nader urozmaicona 
i odbędzie się według następującego pro- 
gramu: 

27 września o godz. 10-tej msza żałob- 
na. 

O godz. 19-tej apel dywizjonu i uro- 
czysty capstrzyk. 

28 września godz. 9. 30 msza 
i defilada. 

10. 30 śniadanie na placu defilady 
11 — pokaz baterji i dyonu. 
12—30 poświęcenie sali honorowej w 

kasynie oficerskim. 
Godz. 14-ta odsłonięcie pomnika  1-go 

dowódcy ppułk. Artura Buola i o 15-tej 
obiad żołnierski. 

Na zakońceznie uroczystości o godz. 
22-ej bal w salach kasyna oficerskiego. 

Spodziewany jest przyjazd większej 
ilości gości. S.. G. 

polowa 

GŁĘBOKIE 

— Powiatowy Związek Młynarzy. Po- 
wstał tu projekt założenia powiatowego 

  

Związku Młynarzy Polski, 
centrali Zw. w Warszawie. 

W tym celu Komitet organizacyjny 
uzyskawszy odpowiednie zezwolenie władz, 
rozesłał zaproszenia na ogólny zjazd Mły- 
narzy pow. Dziśnieńskiego na dzień 28 
b. m. (niedziela) do Głębokiego na godz. 
li-ią do Kina „Corso*. 

Przywiązując wielkie znaczenie zrzesze- 
nin się młynarzy i naradom natury gospo- 
darczej które mają być poruszcne na zje- 
zdzie, a obchodzącym ogół _młynarzy, 
organizatorowie proszą o przybycie właści 
cieli młynów lub  upelnomocnionych  za- 
stępców, a dzierżawców z kontraktami 
dzierżaw. 

Trudne położenie gospodarcze, które 
przeżywa nasz kraj wraz z ogólną sta- 
gnacją Światową, zmusza do zrzeszenia 
się właścicieli w tak ważnej u nas ga- 
łęzi przemysłu, w celu obrony własnych 
interesów. 

Byłoby 

jako oddziału 

pożądane, by inne powiaty za 
przykładem  Dziśnieńskiego stworzyły u 
siebie podobne związki. Wszelkie wska- 
zówki otrzymać można z Centrali warszaw- 
skiej: Związek Młynarzy Polski — Nowy 
świat 70 , Warszawa. 

  

POSZUMIEŃ 
(Pow. Święciański) 

— Poświęcenie świetlicy Koła Młodzie- 
ży Wiejskiej. 30 ub. m. staraniem miejsco- 
ego oła Młodzieży Wiejskiej odbyło się 
w Poszumieniu uryczyste poświęcenie świe 
tlicy Koła, na które przybył starosta po- 
wiatu p. Mydlarz Na program uroczystości 
złożyły się: odegranie komedyjki (grano 
nieszczególnie); loterja fantowa, (fanty nic 
nie warte) i zabawa taneczna pod dźwięki 
dętej orkiestry KOP'u z Nowo-Święcian. W 
trakcie uroczystości p. Brzozecki kierownik 
miejscowej szkoły powszechnej wygłosił mo 
cno chwalące tutejsze organizacje — prze- 
mówienie. Słyszeliśmy np. powiedzenie p. 
Brzozeckiego, że Kółko Rolnicze w Po- 
szumieniu stoi na czele kółek podobnych 
w powiecie. Jeśli naprawdę  Poszumienskie 
Kółko Rolnicze „Nadzieja jest  wzorowem 
kółkiem, to należy wywnioskować, / 2е 
źle się dzieje u nas z organizacjami rolni- 
czemi, które cechuje:  nieróbsstwo, chaos, 
bezład i pustą gadaninę. 

Co się tyczy loterji a szczególnie  fan- 
tów powinniśmy powiedzieć, że były one 
parodją fantów, a nie fantami. 

Cenniki blachy cynkowej, katalogi ksią- 
żek, narzędzi gospodarczych, oferty „Phi- 
lipsa,, i t p.bardzo nie nadawały się do 
loterji. W załączeniu pozwolimy sobie prze 
słać do Sz. Redakcji „Słowa” fant Nr. 14 
oiertę złotej serji Philipsa wylosowany za 
20 gr., niech wie Wilenko co się dzieje na 
zapadłych wsiach prowincji. (i. f. ) 

  

BIAŁA WAKA 
(pow. Wil. Trocki) 

— Budowa elektrowni. W maj. Biała 
Waka, własności p. Włodzimierza Łęskiego 
odczuwano dotkliwie brak stałego Światła 
elektrycznego, gdyż istnieje ono jedynie 
podczas funkcjonowania fabryki zapałek 
(t. zw. sieczki zapałczanej, impregnowanej) 
Obecnie rozpoczęto budowę elektrowni 
(koszta budowy są obliczone na 20.000 
zi.) i możli jest rzeczą, że skorzystają 
z niej najbi mieszkańcy wsi W: a) 
gm. Rudomińskiej. (i. 

    

LIST DO REDAKCJI 

„ Od P. Prezesa Izby Skarbowej otrzymu- 
jemy wyjaśnienie co do incydentu który 
miał miejsce w Głębokiem na posiedzeni 
Komisji Szacunkowej, następującej treści 

W związku z notatką z Głębokiego, u- 
umieszczoną w Nr. 215 „Stowa“ z dnia 19 

"IX r. b. pod tytutem „Podatek dochodowy: 
w której jest mowa O wycofaniu się z 
posiedzenia Komisji Szacunkowej do spraw 
podatku dochodowego 2-ch członków, z 
powodu zaproponowanych przez Przewod 
niczącego Komisji zbyt wysokich norm 
rentowności łąk i pastwisk, na które człon- 
kowie ci zgodzić się nie mogli, Izba Skar- 
bowa wyjaśnia, że zaproponowane przez 
Przewodniczącego normy średniej zyskow 
ności były opracowane w lzbie na konf 
rencji z udziałem przedstawicieli Związku 
Ziemian, oraz Wileńskiego Towarzystwa 
Organizacyj iKółek Rolniczych i jako ta- 
kie są miarodajne przy ustalaniu dochodu 
na rok podatkowy 1930. 

. Powyższe wyjaśnienie uprasza się za- 
mieścić 'w jednym z najbliższych Nr. 
„Słowa”. 

Prezes Izby Skarbowej | 
E. Ratyński 

  
  

DZIENNIK ANDREEGO 
Dopiero przed paru dniami ogło- 

szony został oficjalny komunikat za- 
wierający szczegółowe streszczenie 
dziennika Andreego. Całkowity tekst 
tego dokumentu będzie ogłoszony w 
najbliższej przyszłości pod redakcją 
pioiesorów Andersena i Almana. 

Dziennik, zawierający 142  stroni- 
ce zachował się dobrze i odczytanie 
go nie stanowiło większej trudności. 

— Lot balonem trwał trzy dni 
od ll-go lipca do 14-go 1897 r. 
W dniach 12 i 13-go balon leciał tak 
nizko, że kosz ślizgał się po lodzie. 
Trzynastego lipca o godznie 7-mej 
wieczorem w koszu wybuchł pożar, 
który zdołano ugasić. Nazajutrz zde- 
cydowano się wylądować. W tym ce- 
Da gaz i balon opadł na 
ód. 

Od 14-go do 22-go podróżnicy 
piacowali nad przygotowywaniem 
sani i łodzi. Zamiast jednak iść w 
kierunku Szpicbergu - przez Siedem 
Wysp, gdzie po drodze były przy- 
gotowane dla nich zawczasu trzy 
składy z prowizją, Andree wybrał 
kierunek na wschód przez niezbada- 

ne dotąd obszary ku Ziemi Francisz- 
ka. Posuwano się bardzo wolno. An- 
dree i jego towarzysze  oddalali się 
od swej bazy. Z jednej kry lodowej 
na drugą musiano przepływać łodzią 
aż wreszcie podróż ta tak wyczerpała 
podróżników, że w dniu 14-go sierp- 
nia Andree zrezygnował z dalszego 
zamiaru marszu na wschód i postano 
wiono zawrócić na południe starając 
się dostać do Siedmiu Wysp. 

Szybkość marszu oczywiście u- 
zależniona była od stanu lodów. 

Chwilami pola lodowe rozstępowały 
się i wówczas podróżnicy zmuszeni 
byli ładować swój skromny bagaż 
na łódź aby płynąć kilka godzin. Po- 
suwanie się płaszczyzną lodową nie- 
jednokrotnie związane było z dużem 
niebezpieczeństwem. Kilka razy pod- 
różnicy zapadali się w szczeliny lo- 
dowe. Wycieńczyło to ogromnie ped- 
różników. Fraenkel i Strindberg  za- 
częli pluć krwią, Oprócz tego potwo- 
rzyły się im na nogach rany. Andree 
zapewnia jednak, iż w ciągu marszu 
EZR podróżników było do- 
te: 

Mimo tych ciężkich _ warunków 
Andree notuje w swym dzienniku ob- 
serwacje naukowe stanowiące bardzo 
cenny materjał. Między innemi opisu 
je znalezione okazy gliny, kamieni, 
piasku i t. p. ° 

Zapasy prowizji stopniowo się 
wyczerpały. Specjalnością Fraenkla 
było przygotowywanie specjalnego 
rodzaju galetów zamieniających po- 
dróżnikom chleb, Strindberg zaś go- 
tował zupę z wodorostów. 

Kiedy nadeszły mrozy posuwanie 
się po lodzie było niemożliwością i 
podróżnicy zrozumieli, iż muszą przy 
gotowywać się do zimowania na krze 
lodowej. Rozpoczęto więc gorączko- 
wą pracę przy budowie domu z brył 
lodowych. W dniu 17 września zo- 
baczyli podróżnicy kontury Białej 
Wyspy (Andree w dzienniku nazywa 
ją „Nową Islandją*). Była to zie- 
mia którą ujrzano po raz pierwszy po 
wylądowaniu balonu. 

18-go września upolowano pierw- 
szą fokę, nazajutrz dwie a w dniu 

  

    

spisku „kontrrewolucyjnego” 
w Moskwie 

MOSKWA. (Pat). Ogłoszony został komunikat urzędowy 0 wykryciu 
przez departament polityczny organizacji kontrrewolucyjnej i sabotażowo- 
szpiegowskiej w dziedzinie zaopatrzenia ludności w żywność. 

Według ogłoszonych danych, organizacja ta liczyła 17-tu członków. 
Stawiała ona sobie za zadanie spowodowanie głodu w kraju i wywołanie 
niezadowolenia wielkich mas robotniczych, aby w ten sposób doprowadzić 
do obalenia dyktatury proletarjatu. Ta 
była przez przedsiębiorstwa centralne, 

szkodliwa działalność 
jak trusty mięsne, rybne, 

prowadzona 
owocowe, 

warzywne, i inne podobne sekcje komisarjatu handlu. Organizacja kierowa- 
na była przez profesora Riazancewa, b. obszarnika i generał-majora Kara- 
tygina, który przed wojną był wydawcą dziennika „Przemysł i Handel“, or- 
gatu burżuazji rosyjskiej i biuletynu 

„Wiekszość członków organizacji 
finansowego Ministerstwa Finansów. 
stanowią b. oficerowie, dostawcy 

carscy, b. handlarze ryb oraz fabrykanci. Wszyscy oni należeli do partji ka- 
detów : mieńszewików. Organizacja utrzymywała ścisły kontakt z biało- 
gwardyjskimi emigrantami oraz z przedstawicielami kapitału zagranicznego, 
od których otrzymywał pieniądze i dyrektywy. Organizacja ta stanowi 
załęzienie uprawiającej sabotaż organizacji Kondratiewa i Gromana, 

od- 
która 

została juz całkowicie wykryta. Rząd przekazał sprawę do rozpatrzenia ko- 
legjium departamientu politycznego. Śledztwo już się rozpoczęło. Riazancew 
i Karatygin nie usiłowali obalić stawianych im zarzutów, oświadczając, 
przekonania polityczne skłoniły ich do 
sowieckiemu. 

że 
podjecia walki przeciwko ustrojowi 

$traszliwe potrójne samobójstwo 
BERLIN. PAT. — W dniu 24 b. m. rano w okolicy Krummhuebel, przy wejściu 

do szałasu pod Drossenteich, grupa turystów znalazła kartkę z napisem: „Trzech znu- 
żorych życiem, opuszcza ten świat 23 września 1930 r.* W szałasie znaleziono trzy za- 
bute osoby, w których rozpoznano 29-letniego ślusarza Kurta Richtera z Berlina, 30-letnią 
Annę Strafińską i dziecko 7 lat. U kobiety i dziecka stwierdzono strzały w okolicę ser- 
ca, zaś u mężczyzay w skroń. |ak należy przypuszczać, Richter zabił najpierw swoją! 
kochankę i dziecko potem zaś wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie. Ciała 
wszystkich trzech ofiar samobójstwa zostały przewiezione do kostnicy w  Bruecken- 
berger, 

Zderzenie pociągów 
MOSKWA. PAT. — Wczoraj nastąpiło zderzenie pociągów na stacji w Stalin- 

giadzie, 4 podróżnych zostało zabitych, 4 ciężko rannych. 10 osób odniosło 
obrażenia. 

Zgubny 

lżejsze 

zakład 
KATOWICE PAT. — Rolnik Binatsch. liczący lat 50 z Puszyny, Dow. niemodliń- 

skiego na Śląsku Opolskim założył się, że wypije litr spirytusu. Po wypiciu spirytusu 
binatsch zmarł skutkiem zatrucia. 

  

na polach fermy Uniwersyteckiej э„ К u p 
DEMONSTRACYJNE POKAZY PRACY NA ROLI Wilnem odbędą się 

NOWOCZESNEGO TRAKTORU “ 

W Czasie trwania pokazów będą kursowały między 
Wilnem autobusy, które będą odchodziły z Wilna o godz. 9.30—10.30—14,30 
przed południem oraz o 2, 3 i 4 po południu z rogu ulic Gdańskiej i 

leńskiej. zbiórka w biurze Inżyniera W. MALINOWSKIEGO, Wileńska 23. 
Uprzejmie prosimy najszerszy ogół panów rolników oraz sfery zaintereso- 

wane motoryzacyją pracy w rolnictwie 

„Fordsona“. 

  

Pokaz pracy кОг РГОВОЙ 
W piątek 26 września b. r.     

    

     

  

    

    

  

od 10 rano 
de 5 po poł. 

rjaniszki* pod 

FORDSON". 
Kuprjaniszkami a 

Wi- 

na te pokazy PRACY 

Autoryzowane Przedstawicielstwo 
DOM P|H W. MALINOWSKI Inż. 

Wilno, Wileńska 23 tel. 310. 

  

znane ze swej dobroci i 
РО 

Katalogi I oferty wysyłane są 

  

Irewła owotowe i krzewy 
Gospodarstwo Sadowe Józefów 

niWisłą (Województwo Lubeiskie). 

wielokrotnie odznaczone 

E CA 

gratis na pierwsze żądanie. 

  

  

  

RZONYCH MATERJAŁÓW.   Ceny umiarkowane. 

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI 

ЭТ. KRAUZE 
ul. WILEŃSKA 32j2 I piętro 

OTRZYMAŁ „NOWOŚCI SEZONU ORAZ PRZYJMUJE 
ZAMUWIENIA JAK Z WŁASNYCH TAK I Z POWIE- 

I ADWOKATOW WYKONUJE NA ZAMOWIENIA. 
TOGI DLA P.P. SĘDZIUW     Ceny umiarkowane. 

  

  

Baczność 
Specjalne wap 

mielony węglan 
bardzo skuteczne na wszystkie gleby i 

firmy i Spółdzielnie 

E
m
m
a
 

o
p
 

nością i przyswajalnością przez gleby i rośliny dostarcza wyłącznie 

Wapniarnia Miasteczko Sp. AKc. 
Zarząd w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 13, tel. 41-66 

Fabryka w Miasteczku n-Notecią, pow. Wyrzysk. 

Zamówienia przyjmują: Zarząd Spółki w Poznaniu, Syndykaty oraz wszystkie 

W czasie Targów na stoisku firmy w Teatrze Letnim 

Relnicy!! 
no nawozowe 
wapnia CaC03 

odznaczające się wielką rozpuszczal- 

Rolniczo-Handlowe 

  

  

| Zupelni daro! 
20-go niedźwiedzia. Zdaniem Andre- 

ego zabita zwierzyna miała uzupełnić 

zapasy, które powinny były wystar- 

czyć do kwietnia. 

W ostatnich dniach września po- 
dróżnicy wykończyli budowę domu 
który nazwano „ogniskiem*. Dru- 
giego października w nocy zbudził 
ich okropny huk. Cóż się okazało? 
Oto kra lodowa, na której zdecydowa 
li się zimować, ruszyła. Dom, zbudo- 
wany z brył lodowych runął, grzebiąc 
wszystkie zapasy prowizji, ubrania 
i instrumenty. Z pod gruzów trzeba 

było czemprędzej: ratować co można 
i szukać nowego schronienia. 

Dziennik urywa się w tym właśnie 

momencie. Ostatnia notatka Andre- 

ego brzmi następująco: 

1 pudełko pasty do obuwia 
Zorza 1 blaszankę płynu do metali 

otrzyma każdy kupujący 
na li Targach Roy ch 

1 puszkę zaprawy do podłóg 
za 1 zł. 50 gr. 

— Z takimi kolegami można 
przetrwać wszystkie trudności. 

Losy pokierowały inaczej. Boha- 
terska ekspedycja Andreego padła 
ofiarą katastrofy podbiegunowej, te- 
raz po 33 latach dzięki przypadkowi 
świat dowiaduje się o cichej tragedji 
męczenników nauki. 

Lwigńzajtie 
   
        

NIECO O STYLACH 

XXIII. Wszystkie etapy rozwoju archi- 
tektury, opisane dotychczas, od baroku aż 

po neo - klasycyzm ostatnich lat dziesiąt- 

ków włącznie, wyrastają z wspólnego, po- 

tężnego pnia sztuki Odrodzenia, zwanej 

też z francuska renesansem. Kolebką tego 

stylu były Włochy, gdzie tradycja wielko- 

ści starożytnego Rzymu, zdruzgotana i 

sponiewierana w średniowieczu, żyła cią- 

gle w duszach potomków i spadkobier- 
ców dawnej światowładczej Romy. W 
okresie średniowiecznym Włochy, rozpro- 

„Szkowane na drobniutkie państewka i 

w znacznej części ujarzmione przez na- 
jeźdców, nie były w stanie stworzyć wła- 

snych ognisk sztuki, 

wpływom obcym, idącym z północy, nie- 

chętnie i z uporem, zwłaszcza w. stosun- 

ku do sztuki gotyckiej. Na tle pojawiające-: 

go się już w XIV wieku ogólnego nawrotu 
w najświatlejszych umysłach włoskich do 

kultury, nauki i filozofjj starożytnej, roz- 
wija się prąd humanizmu,  przeciwstawia- 

jącego się panującej wówczas scholastyce 

średniowiecznej: czołowymi pionierami te- 

go ruchu w literaturze byli poeci tej mia- 

ry, co Dante i Petrarca. W _ dziedzinie 

sztuk plastycznych zamiłowanie do form 

antycznych, pobudzane przez oglądanie 

niepożytych ruin arcydzieł monumentalnej 
sztuki Rzymu przebija się w całej sztuce 
średniowiecznej włoskiej, która wprowa- 

dza do gmachów romańskich i gotyc- 
kich, w szczegółach przynajmniej, mo- 

tywy antyczne. 

W pocz. XV-go wieku  rozkwitająca 

wowczaś, młoda Florencja pod władzą 
mądrych Medyceuszów skupia u siebie 

liczne grono wybitnych artystów, którzy 
pod porywającym wpływem humanizmu 

stawiają sobie świadomie i programowo 
zadanie wskrzeszenia zmarłej przed ty- 
siacem lat sztuki staro - rzymskiej. 

wracając się ze wstrętem i obrzydzeniem 

od międzynarodowo obowiązującego  g0- 

tyku, odczuwanego jako sztuka obca, 

  
lecz poddawały się, 

W ARCHITEKTURZE _ 

  

germańska, a więc barbarzyńska czyli „g0- 
tycka" (była to, jak widzimy, nazwa 

urągliwa), artyści ci poświęcają się z za- 

pałem  studjowaninu zabytków sztuki 

rzymskiej, mierzą i rysują jej formy, wni- 

kają w konstrukcję, stosując zdobyte w 

ten sposób wiadomości przy wznoszeniu 
nowych budowli. Jest to więc ruch te- 

oretyczny, intelektuałny, o mocnem  zresz- 

tą podłożu patrjotyzmu włoskiego. 

Jako datę narodzenia się renesansu 

przyjęto uważać r. 1420, kiedy to archi- 
tekt Filippo Brunelleschi przystępuje do 

wzniesienia kopuły na katedrze  florenc- 
kiej; długi szereg dzieł tego mistrza, jak 
rówwnież i całej plejady jego  następ- 
ców: L. B. Alberti'ego, Benedetto da Ma- 
jano, Simone Cronaca i wielu innych, two- 

rzy aż do schyłku w. XV-go szkołę florenc- 

ką architektury, która stanowi pierwszy 
clap renesansu, czyli renesans wczesny. Ce- 

chuje on się swobodnem, czysto dekora- 

cyjnem stosowaniem form rzymskich na 

szkielecie jeszcze średniowiecznym, bogac- 

twem ozdób, niezawsze racjonalnie uży- 

wanych i różnorodnością kształtów, nie 

ujętych jeszcze w żaden; stały system. Ja- 

ko przykład wczesnego renesansu — Ногепс- 

kiego podaję na ilustracji pałac  Rucellai 
we Florencji, zbudowany przez Albertiego: 
wprowadza on tam po raz pierwszy r 

lastry antyczne (płaskie kolumny) dla de- 

koracji ścian, o porządkach rzymskich, z 

pełnemi belkowaniami na każdem piętrze. 

Ruch renesansowy przerzuca się bardzo 

szybko na inne ośrodki życia włoskiego: 
Medjolan, Urbino, Sienę, i Wenecję, lecz 
do roku 1500 Florencja zachowuje  stano- 

wisko kierownicze w architekturze włos- 
kiej, promieniując daleko po za granice 

Włoch, aż na Węgry i Polskę, gdzie dzie- 
dziniec arkadowy. Wawelu i kaplica Zy- 

gmuntowska w katedrze Wawelskiej sta- 
nowią najpiękniejsze arcydzieła  wcze- 
snego renesansu na północ od Alp. 

Y prof. ]. Kłos 

Fabryka maszyn Rauschenbach 
: “ бЕОВ6б 
Zasłużoną sławę zyskała na rynku 

światowym fabryka maszyn do obróbki drze 
wa, mająca stałą siedzibę w Szwajcarji, za- 
trudniająca 7.000 robotników z kapitałem 
65.000.000 ir. szwajc. 

+ Georg Fischer +- | 
Pawilon fabryki znajdujący Się na II 

Targach Północnych ma na celu jaknajszer- 

szą propagandę swych wyrobów (maszyn i 

obrabiarek drzewnych) w celu zaprowadze- 
nia ich na rynku polskim. e г . 

Naczelny dyrektor F-my zwiedzając Wi- 
leńszczyznę oraz zaznajomiwszy się z rzemio 
słem drzewnym u nas, wyraził się, iż moż- 

na śmiało nazwać Wileńszczyznę drugą 
Szwajcarją pod wzgiędem produkcji drze- 
wa a stanie się ona sobowtórem Helwetii gdy 
nader pierwotnie prowadzone warsztaty 
pracy będą prowadzone bardziej postępowo 
t. z. przy użyciu maszyn wyręczających set- 
ki rąk ludzkich. 

I|-ie Targi 

  

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. 

  

FISCHER 4- 
Dyrektor Ernot Schmit. specjalny nacisk 

położył w czasie konferencji z repręzentan- 
tem F-my na Polskę, by pawilon Targ. Pół. 
zainteresował sobą jaknajszersze rzesze prze 
mysłowców i rzemieślników, dodał również 
że Szwajcarzy znani zresztą z postępowego 
i rozumnego gospodarzenia, przyjdą jaknaj- 
bardziej na rękę przemysłowi polskiemu   
przy nabywaniu i uruchomianiu nowoczes= 
nych warsztatów pracy. sód 

Przedstawiciel firmy chcąc zaznajomić 
członków Rady Nadzorczej firmy, Zainter: 
wać produkcję polsk. przemysłu drzewnego 
— polecił mistrzom St. Piekarskiemu z P.S. 
T. im. J. Piłsudskiego wykończyć z wysokim 

artyzmem zrobione i inkrustowane biurko 
w stylu Ludwika XVI, by Przesłać takowi 
do Szwajcarji. НЕ 2 Н 

Zwiedzających targi interesuje efekte.v- 
nie skonstruowany pawilon, gdzie przedsta” 
wicielstwo firmy demonstruje pracę maszyn. 

Północne 
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    Uwaga wyborcy! 

Od dnia 27 września do 11 października r. b. zostaną wyłożone przez Obwodowe Komisje Wyborcze spisy 

Uwaga wyborcy 

wyborców do Seimu i Senatu do publicznego przeglądu. 

Każdy obywatel ma prawo i obowiązek sprawdzać, czy został wpisany na listę wyborców. 

Uwaga wyborcy!!! 
  

    

  

   Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
UCHWAŁY KONFERENCJI DRZEWNEJ 

W uprzednim N-rze „Słowa* z po- 
wodu braku miejsca nie mogliśmy po- 
dać w całości uchwały konferencji w Mi- 
nisterstwie Rolnictwa dotyczące  podat- 
ków. Dalszy ciąg tych uchwał przyta- 
czamy poniżej: 

PODATEK MAJĄTKOWY 

Konferencja uważa za konieczne  za- 
niechanie dalszego ściągania rat podatku 
majątkowego. 

PODATKI DROGOWE 

Konferencja stwierdza, że ustawa z 
10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzyma- 
niu dróg publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 
6/21, poz. 32) obciąża niezmiernie prze- 
mysł drzewny i domaga się reformy tejże 
ustawy. 

Konferencja wypowiada się za koniecz- 
nością realizacji postulatów Zrzeszenia 
Związków  Właścicieli Lasów w dziedzi- 
nie podatków celem zagwarantowania 
rentowności lasów, a mianowicie: 1)  rc- 
forma podatków gruntowych ze zniesie- 
niem progresji i degresji wogóle, a przy- 
najmniej od posiadłości leśnej; zwolnie- 
nie drzewostanu do lat 30 od podatku 
gruntowego; 2) reforma podatku  docho- 
dowego art. 15 (w tym duchu: a) aby 
nie były pociągane do opłacania  podat- 
ku dochodowego nadzwyczajne wyręby w 
wypadkach, gdy zachodzi wyraźna reali- 
zacja substancji  miajątkowej - (wyrąb 
wskutek parcelacji, regulacji  serwitutów, 
kięsk żywiołowych, działów majątkowych 
analogicznie do tego jak były traktowane 
tego rodzaju wyręby przez pruską ustawę 
o podatku dochodowym w roku 1891 (art. 
13 ust. 3 przepisów wykonawczych; b) 
aby w wypadkach  przyśpieszonej realiza- 
cji dochodów drogą wyrębu nadzwyczaj- 
nego, a więc w wypadkach wyrębu pew- 
nej określonej ilości rocznych  poręb, 
(przewidzianego w planie gospodarczym) 
opodatkowanie następowało według ostat 
niej najniższej skali podatku dochodowego, 
w żadnym jednak wypadku nie wyżej, 
niż wynosi renta z lasu; c) wogóle po- 
datek dochodowy powinien być  znowe- 
lizowany w tym duchu, aby nie był  po- 
bierany od absolutnej wysokości dochodu, 
aie od oprocentowania kapitału  zakłado- 
wego. Dzisiejszy system pobierania tego 
podatku zwłaszcza przy skali zawrotnie 
wzrastającej, jest wysoce krzywdzący dla 
własności ziemskiej, a leśnej w szczegól- 
ności, nie uwzględnia bowiem niskiej ren- 
towności warsztatu. Konstrukcja polskie- 
go podatku dochodowego nie da się po- 
godzić z dążeniem do kapitalizacji. 

Konferencja stwierdza konieczność  ob- 
niżenia świadczeń socjalnych przez: 1) 
wyeliminowanie w drodze orzecznictwa i 
wyjaśnień Ministerstwa Pracy z pod obo- 
wiązku ubezpieczenia tych  kategoryj 
pracowników, którzy nie są objęci obo- 
wiązkiem ubezpieczenia na podstawie šci- 

słej interpretacji obowiązujących ustaw, 
jak n. p. wozacy we wszystkich zakładach 
ubezpieczeń, robotinicy leśni jeżeli chodzi 
czywistości kategoryj niebezpieczeństwa. 
© kasę chorych i fundusz bezrobocia. 

2) zaliczanie zakładów pracy przemy- 
słu drzewnego — eksploatacji i tartaków 
— do niższych a odpowiadających  rze- 
‚ 8) reorganizację zakładów ubezpieczeń 
i zasad ich pracy, przyczem konferencja 
zwraca uwagę na konieczność: a) skumu- 
lowania instytucyj ubezpieczeń  społecz- 
nych celem zmniejszenia ich / kosztów 

' własnych, b) wprowadzenia w zakresie 
ubtzpieczeń na wypadek choroby bo- 
dajby zasady częściowej opłatności za 
świadczenia kas chorych na rzecz ubez- 
pieczonych. 

Konferencja stwierdza, że szereg gałęzi 
przemysłu drzewnego jak n. p. eksploata- 
cje i tartaki należy do rzędu przemysłów 
sezonowych i powinny mieć w stosunku do 
rich zastosowanie wszelkie ulgi, odnoszą- 
ze się do przemysłów sezonowych. 

7. ORGANIZACJA PRZEMYSŁU i HANDLU 
DRZEWNEGO 

. Przemysł drzewny wykazuje obecnie 
jeszcze cały szereg braków  przedewszy- 
stkiem w dziedzinie należytej. organizacji 
produkcji i poziomu sprawności  techni- 
cznej. Główną przyczyną, hamującą roz- 
wój w tym kierunku, jest utrudniony do- 
pływ kapitałów inwestycyjnych, | który 

to objaw w pewnym sfopniu wynika z 
niedostatecnej stałości państwowej  poli- 

tyki drzewnej, zwiększającej niepomiernie 
ryzyko. Zaznaczna się również, że poza 
wyjątkami regjonalnemi, przemysłowi brak 
„Jest odpowiednio wykwalifikowanych sił 
lachowych. i 

Celem usunięcia tych niedomagań  na- 
ieżałoby poza stworzeniem sprzyjających 
warunków do inwestowania kapitałów w 

- przemyśle drzewnym: 
a) udzielać liberalnie ulgi celne na 

maszyny służące do obróbki  dr'ewna, 
b) wprowadzić za pośrednictwem jedne 

go z targów propagandy racjonalnych tech 
nicznych urządzeń _ przemysłowych, 

c) poddać rewizji programy szkolni- 
ciwa zawodowego wyższego i średniego 
i uzgodnić je z wymaganiami życia prak- 
tycznego, й у 

d) zainicjować dokształcanie inžynie- 
rów zagranicą, mechaników i leśników, 
specjalizujących się w przemyśle  drzew- 
nym i szkolnictwie zawodowem, drogą 

Szerokiej akcji stypendjalnej, 
e). powołać do życia instruktorjaty te- 

chniczne dla małych i średnich zakładów 
przemysłowych przy izbach  przemysłowo- 
handlowych. ‚ 

1) organizować kursy dokształcające i 
Stałe dla niższegó personelu. przemysłowe- 
£0 przy izbach przemysłowo - handlowych, 
4 „%) powołać zaprzysiężonych znawców 
Ranžy drzewnej przez izby  przemysłowo- 
der dlowe w porozumieniu z organizacjami 
Tzewnemi. 3 

шцсй‹)сіпй w dziedzinie organizacji han- 
z: kaj nętrznego istniejące giełdy nie 
wa azały. dotąd pozytywnych korzyści ze 
źględów Iokalnych, konferencja wypowia- 

da się za powołaniem do 
drzewnych po dokładnem przestudjowaniu 
warunków ich działalności i określeniu pun- 
któw i czasu, w którym mają powstać. 

Kodyfikacja zwyczajów handlowych, 
zarówno ogólno - krajowych, jak i regjonal- 
nych, jest sprawą pierwszorzędnego  zna- 
czenia i bardzo pilną. 

Załatwienie tej kwestji ułatwiłoby po- 
ważnie wewnętrzny obrót drzewem i przy- 
czyniłoby się również do sanacji stosun- 
ków w eksporcie. 

życia giełd 

Inicjatywę w tym kierunku podjąć wi- 
nien Związek lzb Przemysłowo - Handlo- 
wych oraz poszczególne izby każda dla 
swego terytorjum. 

Kwestja rozjemstwa zawodowego win- 
na być  rozwiązaną przez poszczególne 
izby przemysłowo - handlowe na zasadzie 
ich ustawowych uprawnień w tym kierun- 
ku. 

Konferencja wyraża wreszcie opinię, 

że najskuteczniejszym Środkiem walki z 

obecnem przesileniem byłoby  międzynaro- 
dowe porozumienie eksporterów drzewa. 

  

  

Krwawy epilog sporu o kartofle 
Złodziej zabija gospodarza pola 

We wsi Horbacze p. Słonimskiego miało miejsce okropne, bo zakoń- 

czone tragicznie zdarzenie. 
Właścicieł niewielkiego gospodarstwa rolnego Ignacy Usewicz zauważył, 

że na polu jego ktoś systematycznie podbiera kartofle. 
Aby uniemożliwić rabusiom kontynuowaniz: kradzieży zaczął pllnować 

pola. Przed kliku dniami podchodząc do miejsca, gdzie zwykie wykopywano 

mu kartofle, zauważył znanego sobie Protasa Dymitra I dwie jego siostry zajęte 

kopaniem kartofii. Rabusie widząc nadchodzącego gospodarza nie rzucili się 

do ucieczki tak zupełnie jak gdyby gospodarzyli na swojem. 
To właśnie rozgniewało jeszcze bardziej Usewicza, począł więc krzyczeć 

Wywiązała się kłótnia, podczas której Protas schwycił siekierę (miał ią 
z sobą) i zadał nią cios w głowę. 

Usewicza przewieziono do szpitala w Słonimie, gdzie mimo troskliwej 
opieki zmarł nie odzyskawszy przytomności. 
się nawet przed morderstwem (ustalone zostało, 

Trójka rabusiów nie cofających 
że Protasówny biły powalo- 

nego już uderzeniem siekiery Usewicza) powędrowała do więzienia. 

    

KRONIKA 
CZWARTEK| 

W. słońca o godz. 5 m. 28 

4. słońca o godz. 5 m. 29 

  

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

z dnia 23. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 770 

Temperatura średnia -|- 10 

Temperatura najwyż-za -1-15 

Temperainra najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 13,1 | 

Wiatr J 
as) północny 

Tendencja wzrost, stan stały 

Uwagi: z rana pochmurno, 
godnie. 

potem po- 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zgromadzenie Stowarzy- 
szenia kupców i przemysłewców chrze 
ścijan. W niedzielę dnia 5 paždzierni- 
ka b. r. o godz. 4 m. 30 po poł. odbę- 
dzie się nadzwyczajne walne zgroma- 
dzenie członków stowarzyszenia kup- 
ców i przemysłowców chrześcijan w 
Wilnie w lokalu Stowarzyszenia przy 
ul. Bakszta Nr. 7. 

Na porządku dziennym są wybory 
radcy do sekcji przemysłowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 

O ile zebranie z braku odpowied- 
niej ilości członków w tym terminie 
nie dojdzie do skutku, odbędzie się w 
drugim terminie tegoż dnia o godz. 5 
min. 30 po poł. 

— Doroczne Walne Zgromadzenie człon 
ków Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego odbędzie się we czwartek 2-go 
października r. b. w siedzibie Śród Literac- 
kich (Ostrobramska 9 — mury  po-Bazyl- 
jańskie) w pierwszym terminie o godz. 6 i 
pół. wiecz., w drugim zaś — bez względu 
na liczbę zebranych — o godz. 'T-ej. 

— „Z raju kolektywów. Na powyż 
szy temat w dniu 28 września o go- 
dzinie 18 - ej w lokalu Związku Pola- 
ków  Zakordonowych — Zawalna Nr 
*ou[AoEu0]ur arueiqoz šis aizpšgpo | 
na którem jeden z uchodźców z Bia- 
łorusi sowieckiej opowie o stosunkach 
panujących na wsi sowieckiej, jak 
również w wojsku i okręgu Archan- 
gielskim, skąd informator uciekł- do 
Polski. Wejście dla członków i sym- 
patyków Związku Polaków Zakordo- 
nowych za opłatą 50 gr. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljoteka- 
rzy Polskich. Dnia 26 września 1930 r. w 

piątek o godzinie 8 - ej wiecz. odbędzie się 
w gmachu Uniwersyteckiej Biblioteki Pub- 
licznej 78-me zebranie członków koła z re- 
feratem p. Marji Rogowskiej - Głowińskiej 

p. t. „O bibljografji regjonalnej”. 
Goście mile widziani. 

RÓŻNE. 

„„— Dziennikarz amerykański zwiedza 
Wilno. Przybył do Wilna na dwudniowy po- 
byt dziennikarz amerykański dr. filozof A. P. 
Coleman, współpracownik czasopism _„Po- 
land* (N. York) i „New England Home- 
stead“ (Massachussetts), celem zwiedzenia 
miasta i okolic. Red. dr. Coleman bawi w 
Polsce od trzech miesięcy, poznał już War- 
szawę, Kraków i Lwów i co najdziwniejsze 

nauczył się mówić po polsku wcale nieźle. 
Red. Coleman rozpoczął lekcje języka pol- 
skiego jeszcze za oceanem. 

— Pozwolenia na prowadzenie przed- 
siębiorstw autobusowych. Centr. zw. właści 
cieli autobusów złożył ministrowi robót pu- 
blicznych memorjał, w którym wskazuje na 
konieczność udzielania zezwoleń na prowaz. Jacy 
dzenie przedsiębiorstw autobusowych jedy- 
nie faktycznym właścicielom autobusów. 

Dotychczas często zdarzało się, że ze- 
zwolenia te otrzymywali nie właściciele au- 
tobusów, co w rezultacie wprowadzało 
chaos w kwestjach odpowiedzialnošci za 
prowadzenie przedsiębiorstwa. 

— Film Iniarski. Z okazji II Targów 
Pėinocnych w Wilnie w dniach 26, 27, 28 i 
29 września r. b. w godzinach 12 — 14 w. 
Kinie Miejskiem, przy ul. Ostrobramskiej 5, 
zostanie wyświetlony bardzo ciekawy film 
Iniarski „Uprawa i przerób Inu w Belgii. 
Film ten obrazujący wszystkie etapy kultu- 
ry i przeróbki Inu, będzie rewelacją, gdyż! 
da możność szerokim rzeszom rolników za- 
znajomienia się z metodami pracy Belgów, 
którzy są w dziedzinie przeróbki Inu bez- 
konkurencyjnymi mistrzami. 

Film ten został łaskawie wypożyczony 
Towarzystwu lniarskiemu w Wilnie (Mic- 
kiewicza 19), przez związek Iniarzy belgij- 
skich i był wyświetlany na tegorocznej mię- 
dzynarodowej wystawie lniarskiej w Cour- 
trai (Belgja), którą to urządzono z okazji 
jubileuszu 100-lecia powstania państwa 
belgijskiego. 

— Kursy rysunku i malarstwa im. Fr. 
Smuglewicza Wil. T-wa  Artystów-Plasty- 
ków (Św. Anny 13). Zajęcia dzienne (ma- 
larstwo) i wieczorowe (rysunek) już się 
rozpoczęły. Zapisy są przyjmowane nadal w 
sekretarjacie szkoły (Św. Anny 13) w go- 
dzinach od 9 do 14. 

TEATR ! MUZYKA 

— Teatr miejski na  Pohulance. „Kres 
wędrówki". Wystawiona ostatnio nad wy- 
raz efektowna sztuka z okresu wielkiej woj 
ny światowej — „Kres wędrówki" Sherii- 
fa odniosła na naszej scenie wielki sukces 
artystyczny. Wczorajsza premjera była ży- 
wem odźwierciadleniem ogromu trudów i 
pracy, jakie włożono "w wystawienie tej 
fascynującej sztuki wojennej. 

Wykonanie stoi na wysokim poziomie 
artystycznym. Akcja sztuki toczy się w 
okopach na linji bojowej w r. 1918 - ym. 

Reżyserję prowadzi R. Wasilewski. Dziś 
po raz drugi „Kres wędrówki". 

Początek o godz. 8-ej. w. Bilety zniż- 
kowe i kredytowane ważne. 

— Teatr Miejski w „Lutni. Dzisiejsza 
premjera. Dziś ukaże się po « raz pierwszy 
arcydzieło polskiej literatury dramatycznej 
„Pan Jowialski* A. Fredry, w oryginalnej 
koncepcji reżyserskiej dyr. Zelwerowicza, 
ujętej w nowe formy sceniczne, urozmaico- 
ne muzyką i pantomimą. 

W wykonaniu biorą udział wybitniejsze 
siły zespołu z dyr. Zelwerowiczem w roli 
Szambelana. 

Nowe stylizowane dekoracje według 

projektów J. Hawryłkiewicza. Muzyka opar- 
ta na oryginalnych motywach, kompozycji 
E. Dziewulskiego, dopełnia artystycznej ca- 
łości, Początek o godz. 8 wiecz. Bilety kre- 
dytowane i zniżkowe ważne. 

— Popołudniówki niedzielne w Teatrach 
Miejskich. W niedzielę najbliższą odbędą się 
w Teatrach Miejskich przedstawienia po- 
południowe po cenachzniżonych. W Teatrze 
na Pohulance ukaże się po raz ostatni war- 
tościowa komedja J. Blizińskiego „Rozbit- 
ki' w Teatrze „Lutnia” aktualna komedja 
J. Raczkowskiego „Nad polskiem morzem“ 
Obsada premjerowa. Bilety juž nabywač 
można w kasie zamawiań od 11 do 9 wiecz. 
bez przerwy. s 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — W sidłach kłamstwa 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 
Światowid — Grzesznicy 
Wanda — Don Juan (Wieża miłości). 
Kino Miejskie — Martwy węzeł 

z SĄDÓW 
SĄD NAJWYŻSZY ZATWIERDZIŁ WY- 

ROK SKAZUJĄCY ZABÓJCÓW 

We wsi Podzie (pow. lidzki) zastrzelo- 
ny był w dzień we własnem mieszkaniu go- 
spodarz Adolf Laskowski. Śledztwo ustali- 
ło, że organizatorem zabójstwa był Timofiej 
Ipatow, który przed ślubem żony Laskow- 
skiego utrzymywał z nią bliższe stosunki. 
Chcąc pozbyć się jej męża, wynajął do do- 
konania zabójstwa Jana Bojaryna, obietnicą 
zapłaty 50 złotych, strzelby zaś dostarczył 
mu za 20 złotych Stanisław Micewicz. Bo- 
jaryn, znęcony obietnicą zysku, zbrodnię 
wykonał. Wszyscy uczestnicy przyznali się 
do popełnienia zbrodni. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, 4 września 
1929 r. skazał Bojaryna na karę śmierci, Ipa 
towa na 12, a Micewicza na 10 lat ciężkie- 
go więzienia. 

Sąd Apelacyjny złagodził karę Bojarzy- 
nowi na bezterminowe ciężkie więzienie, a 
Micewiczowi na 6 lat takiegoż więzienia, co 
do Ipatowa zaś wyrok zatwierdził. 

Ipatow zgłosił kasację, lecz sąd najwyż 
szy ją oddalił. 

PRZYKRA HISTORYJKA P. DEMENTI. 

Dziwną właściwość mają wyroby Pań- 
stwowego Monopolu Spirytusowego. Idzie 
sobie człowiek ulicą cicho, spokojnie, rozu- 
muje logicznie, słowem solidny obywatel 
Państwa. 

Trzeba trafu, że pan ten spotyka swe- 
go kolege z ławy szkolnej, idą razem na tz. 
„jednego* i o dziwo, następuje metamor- 
foza. 

Solidny człowiek znajduje się w towa- 
rzystwie frywolnych damulek, szaleje, pije 
znów (na ten raz na, umor), trafia do ho- 
telu, a rano budzi się goły. Nieznajome zna- 
jome ulotniły się, a wraz z niemi 700 zł. i 
5 dolarów i ubranie. Sytuacja przykra i bez- 
nadziejna. 

Dzwonek na służącego, telefon do po- 
licji, dochodzenie. 

Policja wpada na trop frywolnych dziew- 
czątek. Są to Rocha Lubieńska i „Hela“ 
Glebowicz. 

Glebowiczównę ujęto odrazu. Zwróciła 
ona część gotówki, resztę spławiła na hu- 
lance. Lubieńska ukryła się i dopiero po kil- 
ku miesiącach udało się policji schwytać ją. 

Sprawa oparła się o Sąd. 

Lubieńska nie przyznała się do kradzie- 
ży, usiłując wykazać swoje alibi. 

W rezultacie Sąd wyniósł wyrok skazu- 
„niewinną“ Rochę Lubieńską na trzy 

iesiące więzienia i uniewinniający 
wicie Glebowicz. 

Poszkodowany napewno na drugi raz 
unikać będzie okazji do oblania węzłów przy 
jaźni z przyjacielem. 

TARGI PÓŁNOCNE 
zwiedzającym radzimy zwiedzić 

Polską Wytwórnię 

Wacława Nowickiego 
Wilno, ul. Wielka 30 

Działy wykwintnej konfekcj 
i galanterji 

Towary zimowe, śniegowce i kalosze. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

. — Różne drobne kradzieże. 23 b. m. z 
piwnicy mieszczącej się przy ul. Kalwaryj- 
skiej 66 skradziono różnego mięsa, tłuszczu 
i rondel miedziany na sumę 580 zł. Kradzież 
dokonana została na szkodę Telecińskiej Ja- 
chy (Kalwaryjska 66,), Górskiego Salomo- 
na (Werkowska 8) i Segal Fetli (Kalwaryj- 
ska 62). ® 

23 b. m. Małunowa Juna (Sadowa 3) 
zameldowała iż w czasie jej nieobecności w 
mieszkaniu, Jan Umberowicz skradł na jej 
szkodę 3 kołdry wartości 76 zł. poczęm 
zbiegł. 

= 

23 b. m. Kacew Grzegorz  (Swironek 
14) zameldował o kradzieży narzędzi ciesiel 
skich przez Michałowskiego Ignacego (Po- 
łocka 4), który oświadczył, że narzędzia te 
sprzedał nieznajomemu na ul. Żydowskiej. 

— Podrzutek w pociągu. 23 b. m. w 
pociągu przybyłym z Lidy znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 2 mie- 
sięcy, przy którym znaleziono kartkę z na- 
pisem „ochrzczone, imię ]an*. Dziecko umie 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Krwawy wynik bójki 23 
b. m. w mieszkania Sobolewskiego, Alek- 
sandra przy ul. Wąwozy 2, wynikła bójka 
pomiędzy wymienionym a Zygnuciem Ja- 
nem, mieszkającym tamże. W czasie bójki 
Zygnuć oddał dwa strzały do Sobolewskie- 
go przyczem trafił go w głowę około ucha. 
Pogotowie ratunkowe okazało rannemu po- 
moc. Sobolewski jest raty lekko i życiu 
ico nic nie zagraża. Zygnuć został zatrzy- 

y. 

sA (Ešo AB zabawie. W Kre- 
ie, czasie zabawy został ciężko pobity 

Józef „Kamiński przez Leonowicza Konstan- 
tego i Kresło Antoniego. Kamiński wkrótce 
Po przewiezieniu do szpitala w  Oszmianie 
zmarł. Zabójców zatrzymano. 

    

  

w dziale drobiu trwać będą 

caiko-- 

Uwaga rolnicy! 
Targi Hodowlane przy ll-ch Targach Północnych w Wilnie 

5 

a w szczegėlnošci wielebnemu 

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim, którzy wzięli udział 

mężowi memu 

Juliuszowi Kozłowskiemu 
som Sądów, p. Prezydentowi miasta Wilna, Zrzeszeniu Sędziów 
i Prokuratorów, Radzie Adwokackiej, Komendzie Policji Państw., 
Nauczycielstwu Gimn. im. Zygmunta Augusta, 
przyjaciołom i znajomym zmarłego którzy wzięli 
udział w pogrzebie i okazali mi tyle serdecznego współczucia, 

sładam na tem miejscu serdeczne Bóg zapłać. 

         
      

        

              
    

  

w Oddaniu ostatniej posługi 

į P. 

Duchowieństwu, panom  preze- 

oraz wszystkim 
tak liczny 

Żona, dzieci i rodzina. 

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
LISTY KANDYDATÓW POSELSKICH. 

Kandydaci poselscy w okręgach 
wyborczych powinni być zgłaszani pi- 
semnie na ręce przewodniczącego 
okręgowej komisji wyborczej nie póź- 
niej niż 30-go dnia przed dniem wybo- 
rów, a więc przed 17 października. 

Kandydaci zgłaszający się na listę 
okręgową, powinni do dnia 15 paž- 
dziernika złożyć na ręce przewodniczą 
cego komisji oświadczenia o swej 
zgodzie na ubieganie się o mandat. 

Zgłoszone listy kandydatów powin 
ny być podpisane conajmniej przez 50 
obywateli. 

GODZINY URZĘDOWANIA KOMISYJ 

Jak nas informują, okręgowa ko- 
misja wyborcza zezwoliła przewodni- 
czącym komisyj obwodowych na indy- 
widualne określenie godzin urzędowa- 
nia tych komisyj. 

Na drzwiach obwodowych komi- 
syj wyborczych będzie wywieszona 
kartka z oznaczeniem godzin urzędo- 
wania, nie mniej jednak niż 6 godzin 
dziennie w zależności od przewodni- 
czącego i lokalu. 
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Popisy na zakończenie 
Tygodnia Strażackiego 
\ na terenie Targów 

Baczność. Niebywała atrakcja w  nie- 
dzielę 28-go na zakończenie „Tygodnia Stra- 
żackiego* odbędą się na terenie Il-gich Tar- 
gów Północnych niezmiernie interesujące i 
piękne popisy strażackie. 

Pierwszy punkt programu stanowi prze- 
marsz zawodników wraz z uczestnikami w 
historycznym pochodzie rozwoju  pożarni- 
ctwa. Pochód wyjdzie z placu Łukiskiego 
o godz. 13-ej i przejdzie przez ulicę Mickie 
wicza i plac Katedralny i uda się na teren 
Targów. 

Na terenie Targów, przy muszli kon- 
certowej o godz. 14-ej 30 początek zawo- 
dów jednostkowych w wieloboju strażackim 
© mistrzostwo w województwie I-em, oprócz 
tego bieg na 200 metrów w pełnem uzbroje- 
mu.Wspinanie się po drążku. Sprawianie linji 
wężowej. Przejście przez tunel. Zwycięzcy 
w tych zawodach otrzymają cenne nagrody. 

O godz. 16.30, pokazy działania naj- 
nowszych sikawek motorowych i gaśnic 
chemicznych na płonących objektach, a o 
godz. 18.30, figurowe ćwiczenia wileńskiej 
zawodowej straży z płonącemi pochodniami. 

Tak bogatego i ciekawego pokazu Wil- 
no już dawno nie widziało, wobec czego 
nie wątpimy, że wszyscy Wilnianie pośpie- 
szą i stawią się jak jeden mąż w niedzielę 
28 b. m. na II Targi Północne. 

SPORT 
BACZNOŚĆ MOTOCYKLIŚCI. 
W numerze poprzednim pisząc o 

zapowiedzianym na sobotę zjeździe 
gwiazdzistym automobilistów i moto-, 
cyklistów, poruszyliśmy sprawę b. dla 
wileńskich motocyklistów „ ważną, a 
mianowicie sprawę startu. 

Jak wynikało z regulaminu zjazdu 
startowanie ma się odbywać przez au- 
tomobilkluby i kluby motocyklowe, co 
z racji zbyt wielkiego oddalenia ich od 
Wilna uniemożliwia zawodnikom wi- 
leńskim wzięcie udziału w zjezdzie. 

Tak jedhak nie jest na szczęście, 
gdyż, jak nas informują organizatorzy. 
zjazdu, po pórozumieniu się z automo- 
bilklubem Polski, ustalili, że zawodai- 
cy pragnący wziąć udział w zjeździe, 
mogą zgłaszać 'się w klubie wileńskim, 
a następnie po uzyskaniu odnośnego 
zezwolenia startować będą z Grodna, 
Jezior lub jakiego innego miasteczka 
z przed lokalu posterunku policji. 

Dzięki tej inowacji zjazd gwiazdzi 
sty stanie się dostępny” dla automo- į 
bilistów i motocyklistów, których przy 
gotowanie techniczne i... 
Sportowa zatrzymały się w ramach 
bronzowej plakiety — 250 klm. dla $$ 
auta i 150 klm. dla motocyklu. 

A więc zapisujcie się w wileńskim 
Automobilklubie — Wileńska 33 gdyż 
termin zbliża się. Osman. 

od 25 do 28 b. m. 
zaś w dziale koni, bydła i trzody chlewnej od 27 do 28 b, m. 

Przyjezdnym z prowincji przysługuje w drodze powrotnej zniżka kolejowa 
w wysokości 50 proc. 

ambicja | ' 

LEWINOWNA ZWYCIĘŽYLA W PIECIO- 
BOJU PAN, WIECZOREK W DZIESIĘCIO- 

: BOJU PANÓW. - 

Wczoraj zakończył się dziesięciobój lek- 
koatletyczny o mistrzostwo okręgu, w któ- 
rym Wieczorek starał się pobić ustalone 
przez niego rekordy. Próba ta nie udała się 
ze względu na bardze złe warunki atmosfe- 
ryczne. Wyniki osiągnięte przez Wieczorka 
są następujące: 100 mtr. — 11.5 sek., skok 
w dal — 6.34 m., kula 10,15 m., skok wwyż 
— 1,55 m., 400 metrów — 56,6 sek., 110 
mtr. przez płotki 16.8. sek., dysk — 38,15 m. 
oszczep 48,70 m., tyczka — 3.50 m. 1500 
metrów — 5:14, 8 sek. Ogółem Wieczorek 
osiągnął 6.716.28 pkt. 

Rozegrany pięciobój lekkoatletyczny pań 
przyniósł zwycięstwo Lewinównie, która 
osiągnęła 2.404, 29 punktów. Wyniki Lewi- 
nówny w poszczególnych konkurencjach: 60 
mtr. — 8,9, skoki wdał — 4.23 m., oszczep 
— 24.46 m., dysk — 27,64 m., 200 metrów 
— 34,4 sek. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 25 WRZEŚNIA 1930 

12.10 — 12.35: Pogadanka z Warsz. 
12.35 — 13.00: Gramofon. 
13.00: Kom. meteor. 
15.50 — 16.15: Tr. z Warsz 

turyst. kraj. „Huculszczyzna, jako teren 
turystyczny” — wygł. St. Lenartowicz. 

17.15 — 17.20: Program dzienny. 

Odczyt 

17,20 — 17.35: Kom. L. S. G. 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Odczyt 

„Wśród książek i koncert  kameralny. 
19.00 — 19.25: „Mała skrzyneczka* — 

Ciocia Hala. й 
19.25 — 19.50: Przegląd filmowy. 
19.50 — 20.00: Program na piątek i 

rozmaitości. 
20.00 — 24.00: Tr. z Warsz.  Pras. 

dziennik radjowy, koncert, słuchowisko z 
Poznania, kom. i muzyka taneczna. 

D-r E. Globus 
(choroby skórne i weneryczne) po- 

wrócił ul. Wileńska 22. 

    

  

     

   
   

         

       
  

     
      

    

      

Japoński proszek 

4 KATOL 
jest jednym z najlepszych 
środków, który radykalnie 
tępi nietylko pchły, mszy- 
ce na kwiatach pokojo- 
wych i na roślinach in- 
spektowych, lecz zabija 
PLUSKWY, prusaki i 

karaluchy. 

Żądać KATOL w składach aptecznych 
i aptekach. 

  

Wyjstkowo skuteczny we wszelkiego ro 

| zaziębieniach, 6 
14) w bólach reumatycznych. 
(TTT Avszystkichaptek; у 

Ządać w oryginalnem opakowaniu „Aaysb”. 

    

    

   

 



  

DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO'W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 4-VII 1930 r. 

12249 — I. A. „Barkan Chama* w Dzisnie ui. Wileńska 
4. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922. r. Właściciel Bar- 
an Chana zam. w Dzisnie ul. Chrobrego 4. 1606 

12250 — I. A. „Elkind Berko* w Dzisnie ul. Rynkowa 3. 
Sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Elkind Ber- 
ko zam. tamże. * 1607 

12251 — 1. A. „Szepszenwoł Dawid« w Wilnie ul. Bazyljań- 
istnieje od 1926. r. Właściciel — 

1608 
ska 6 . Sklep skor. Firma 
Szepszenwoł Dawid zam. tamże. 

1225 Il. 
ska 173. Piwiarnia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel 
nowa Sara zam. tamże. 

12253 — I. A. Jotha — Markus Pomeranc sklep szczotek 

i pendzii.“ w Wilnie ul. Rudnicka 2. Sklep wyrobów szczotkar- 
skich, koszykarskich i walizek. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 

ściciel — Pomeranc Markus. 1610 
— н н е н е — == == == ж == == — — — — 

    

= I. A. „Maszynowa Sara“ w Wilnie ul. Antokol- 
Maszy 
1609 

  

12254 — I. A. „Pinskier Chawa“ w Wilnie ul. Jatkowa 15 

Sklep naczyń drewnianych. Firma istnieje od 1929 r. Właści- 

cielka Pinskier Chawa zam. w Wilnie ul. Końska 24 — a 

w dniu 5 VII 1930. BR. 
12255 — I. A. „Glazman Szewel“ w Wilnie ul. Niemiecka 

19. Drobna sprzedaż żelaznych wyrobów.. Firma istnieje od 
1929 r. Właściciel Glazman Szewel zam. tamże. 1612 

12256 — I. A. „Baranowski Michał* w Wilnie ul. Bazyl- 
w dniu 12 VII. 1930 r. 

ańska 6. Jadłodajnia. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Bara- 
nowski Michał zam. tamże. 1613 

w dniu 27 VI. 1930 r. 
1724 — II. A. „Abramowicz Izaak". Przedsiębiorstwo zo- 

stato zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1598 Ji. A. „Zak Zelman* Siedziba przedsiębiorstwa 
została przeniesiona na ul. Zawalną 60 w Wilnie. 1615 

w dniu 30 VII. 1980 r. й 
622 — П. A. „Cyrulnik Jakob“ Firma obecnie brzmi: 

„Central — Chana Cyrulaik — sklep walizek i torebek“. Sklep 
walizek i torebek. Wlašcicielką obecnie jest Chana Cyrulnik, 
zam. w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 7 — 4. Na mocy aktu da 
rowizny z dnia 12 czerwca 1930 r. oblatowanego przed Wła- 
dysławem Strzałko, notarjuszem w Wilnie w dniu 12 czerwca 
1936 r. za Nr. 1904, przedsiębiorstwo Jakóba Cyrulnika prze- 
szłe na własność Chany Cyrulnik. 1617 

w dniu 4. VII 1930 r. 
504 — II. A. „Bernsztejn Szloma*. Firma obecnie brzmi „Jo- 

cha Wapnik“, Wtašcicielką obecnie jest Wapnik Jocha zam. w 
Wilnie ul. Oszmiańska 3. Na mocy aktu darowizny, z dnia 3 
stycznia 1925 r. oblatowanego przed notarjuszem Sewerynem 
Bohuszewiczem w Wilnie w dniu 5 stycznia 1925 r. zą Nr. 511 
przedsiębiorstwo Szłomy Bernsztejn przeszło na własność Le- 
ji Bernsztejn; następnie Leja Bernsztejn aktem darowizny z 
dnia 21 maja 1630 r. oblatowanym przed Józefem Płatanisem 
zastępca notarjrsza Bohuszewicza w Wilnie w dn. 21 maja 

1930 r. za Nr. 3008 darowała przedsiębiorstwo Josze W 

1009 — I. A. „Klauzner Chaim Szepsel*  Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1619 

w dniu 27 VI 1930 r. 
750 — IL A. „Gordon Cycylja* Przedmiot: sklep RY 

5 Ł O W 
  

612 -— IŁ. A. „ Zakłady Przemysłowe — Rajówka — 
Mieczysław Bohdanowicz”. Prokura  Jozeiy Pruszanowskiej 
wygasła Udzielono prokury Leonowi Wołodkowiczowi, zam w 
Wilnie przy ul. Ofiarnej 2. 1621 

1751 -— IŁ. A. „ Czapliński Władysław” Siedziba przedsię- 
biorstwa została przeniesiona na ul. Słomianka 10 w Wilnie. 
Właściciel zam. przy ul. Słomianka 10 — 9 w Wilnie. 

3812 IL A Pobeński Szmuel* Przedsiębiorstwo zostało zli- 
kwidowane i wykreśla się z qejestru. 1623 

2025 „Szymonowicz Szymon* Firma obecnie 
brzmi: „Fiszer Rebeka". Właścicielką obecnie jest Fiszer Rebe- 
ka zam. w Wilnie ul. Wingry 13 — 9. Na mocy aktu darowiz 
ry z dnia 20 maja 1930 r. obiatowanego przed Władysławem 
Strzałko, Notarjuszem w Wilnie w dn. 20 maja 1930 r. za Nr. 
1664 przedsiębiorstwo Szymona  Szymonowicza przeszło na 
własność Rebeki Fiszer. 1624 

7656 -— II. A. „Elterman Суру“. Przedmiot: Wytwórnia 
obuwia i sklep obuwia. Siedziba w Wilnie. ul. Niemiecka 2 

1625 

w dniu 1 VII 1930r. 
281 — JI. A. „Prowizor Jochelson i Ch. Joselson*. Wspól- 

niczka Chana vel Mera Joselson zmarła. Do czasu zatwierdzenia 
spadkobierców w sprawach spadkowych zastępuje zmarłą w 
spółce w charakterze pełnomocnika Mejer Joselson zam. w 
Wilnie przy ul. Zawalnej 29 z prawem dokonywania wszelkich 
czynności zmarłej wśpólniczki, 'związanych z prowadzeniem 
spółkowego przedsiębiorstwa. 1626 

8113 — II. A. „B -cia Kacowie i spółka”, Przedmiot: skup 
zawodowy Inu, nasion zboża, szmat, starego żelastwa, raków 
ryb, grzybów i surowców krajowych oraz sprzedaż nafty ze 

  

zbiornika * narzędzi rolniczych. Czas trwania spółki nieogra- 
niczony. 1627 

11431. II. A. „Władysłow Zniszczyński i S-ka«. Spółka zo- 
stała zlikwidowana i wykreśła się ze rejestru. 1628 

w dniu 2. 5. 1930 r. 
84. Il. A. „Zygmunt Nagrodzki*: Otwarto oddział м 

Baranowiczach. 1 

w dniu 4. 7. 1930 r. 
84. II. A. „Zygmunt Nagrodzki”. Udzielono prokury dla 

Oddziału w Baranowiczach Piotrowi Szwabowiczowi zam. 
w Baranowiczach zauł. Świeciłowski 20. 1631 

„466. I. B. „Włoska Spółka Akcyjna Powszechna Aseku- 
racja w Tryjeście  Assicurazioni Generali Trieste*, Celem 
spółki jest ubezpieczenie na życie, od ognia , od kradzieży, 
od gradobicia, od wypadków i od odpowiedzialności prawnej 
tudzież  nbezpieczenie przewozowe. Siedziba spółki w 
Tryjeście. Siedziba przedstawicielstwa w Warszawie przy 
ul. Królewskiej 23, Siedziba Oddziału w Wilnie przy ul. 
Zygmuntowskiej 20. Oddziały  przedstawicielstwa w Šzesto- 
chowie, Katowicach, Krakowie, Lublinie,  Lwiwie, Łodzi 
Poznaniu i Wilnie, Kapitał zakładowy przeznaczony na 

wyłączną działalność w Państwie Polskiem wynosi: 1000000 
złotych. Stanisław książę Lubomirski z Warszawy, Al. 
"Ujazdowskie 23 mianowany został Głównym przedsta- 
wicielem Towarzystwa na Polskę z prawem działania w 
granicach generalnej  plenipotencji udzielonej mu przez 
Radę Dyrekcyjną Towarzystwa w dniu 11 kwietnia 1929 r. 
Kierownikiem Oddziału w Wilnie na mocy pełnomocnictwa 
« dn. 21 marca 1930 r. udzilonego do dnia 31 grudnia 1930 
r. jset Eljasz Zaks zam. w Wilnie przy ul. Zygmuntow- 
skiej 20. Wiktorowi Wienerowi jako Dyrektorowi, AI. Szu- 
cha 8. Renato Samblichowi jako wicedyrektorowi Królewska 
31. Dr. Leonowi Felde Krucza 13. Adołfowi  Glassowi 
Sienkiewicza 12 i Janowi Rajgrodzkiemu Wilanowska 18—20 
wszystkim z Warszawy udzielono prokury z prawem pod- 
pisywania w sposób następujący: przez Wiktora Wienera i 
Renato Samblicha we dwóch łącznie lub jeden z nich łą- 
cznie z jednym z pozostałych prokurentów. Spółka Akcyjna. 
Statut jej został zatwierdzony przez Commisarjato  Gene- 
rale Civilc per la Wenerja Guilia dn. 22 marca 1922 r. na 
podstawie dekretu królewskiego z dn. 22 lipca 1920 r. za 
Nr. 1233 Postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu 

oraz Skarbu w przedmiocie zezwolenia działalności w 
Państwie Polskiem opublikowane zostało w Nr. 194 „Moni- 
tora Polskiego“ z dn. 26 sierpnia 1926 r. 1632 

   

o 

  

KINO 

MIEJSKIE 

A MIEJSKA 
„ Ostrobramska 3. 

  

(Chińczyk) 

  

Sensacyjny dramat 
Sol, Jola Jolanta, K. Junosza-Stępowski i 
(i. Plater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykłych przygód ezło- 

Od dnia 24 do 27 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„Martwy węzeł" 
w 10 aktach. W rolach głównych: Elina 

Weri Prati 

wieka bez rąk. P|g scenarjusza I. Hr. Piater-Zyberka. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g 4-ej. Następny program: „JA JESTEM DZIEWCZYNĄ”. 
  

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„MEZPO Se 

olśni Wilno najpiękn. 
melodjami w arcy- 

dziele 

  

Arcydzieło dzwiękowe, które wzbudziło zachwyt całego Świata! Niezrównany Mistrz Pieśni AL JOŁSON 

Spiewak jazzbandi 
Nad program: REWEL dodatek dźwiękowy. 

   Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVOY. 

Dia młodzieży dozwolone. 

  

Dźwięko«e Kino 

„HOLLYWOOD- 

Mickiewicza 22, . 

„W SIDŁACH KŁAMSTWA" 
Rewelacyjny przebój dźwiękowy! Ulubieniec tłumów mistrz EMIL JANINGS w wzruszającym dźwiękowym dra 

w pozostałych rolach głównych ESTHER RALSTON i G 
COOPER. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. Foczą- 

tek o godz. 4ej, ost. seans 10.30. Do godz. 6-ej ceny miejsc Balkon 30 gr. Parter 1. 

  

  

Polskie Kino 

„WARDA 
Wielka 30. Tel. 14-81 

Głównym Pawilonie Ii-gich 

TRE PI 

KO N CER Targów Północnych wWiinie 

Urządza firma 

K. Dąbrowska 
WILKO, 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 

Don Juan 

  

   

  

codziennie od 12—2i 4—6 w | 

     

  

      

      

  

Wielki frontowy lokal (parter) do wynajęcia w samym  han- 
dlowym punkcie przy ul. Bazyljańskiej 5. Lokal ten nadaje się 
pod przedsiębiorstwo handlowe lub przemysłowe i może być po- 
dzielone na 2 sklepy. O warunkach dowiedzieć się u właściciela 
domu p. Kozela ul. Ostrobramska 13 m. 1. 
  

Warsztaty Państwowej Szkoły Technicznej 
im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, ul. Holendernia 12 
po zainstalowaniu się w nowym gmachu i wzbogaceniu inwen- 
tarza nowoczesnemi precyzyjnemi obrabiarkami, wznowily przyj- 
mowiane zamówień na wszelkie naprawy maszyn i wyrób ich 
części. Specjałność: wyrób części samochodowych i inne 

precyzyjne roboty tokarskie, frezarskie i szlifierskie, 

Techniczna obróbka metali. Masowe roboty stolarsko-bu”owlane. 

CENY NISKIE. Dyrekcja Szkoły. 

    

   

     ZAPROSZENIE 

  
  

KOSMETYKA 

IKŚTYYUT @® BAWIE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, od 11 — 1 

Rezgladzanie i odšwie- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy, 
Elektryzacja W.Z.P. 85 

  

P. Pitkowska 
(choroby wewnętrzne 
i dzieci) przeprowadzi- 

Słowac- 
telef. 

od 

ła się na ul. 
kiego 17 m. 25, 
10-13. Przyjmuje 

12—2 i 4—7. 

DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ do sprzedania stół ja- 
dalny 

chor. skórne,  wene- 

ryczne, narządów mo- po południu. Białostoc- ul. Z 
czowych, od 9— 1, o 

5—8 wiecz 

Kobieta-Lekarz 

„Di. Zelńtwiczowa 
KOBIECE, 
RYCZNE NARZĄDÓW 

DOW MOCZOW. 

  

od 12—2i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 
  

WPP. Architekci, budowniczowie, inży- 
nierowie, przedsiębiorcy budowlani i GABINET 
techniczni jak również osoby zaintere- 
sowane zechcą pofatygować się w 
dniach 25, 26 127 hb. m. między godz. 
3—7 po poł. do Głównego Pawilonu 

Il Targów Północnych 
STOISKO 128 

w celu zaznajomienia się 

Wilno, Mickiewicza 

ża, usuwa jej 

Sztuczne opalenie 
środkiem zabezpieczającym od 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

ia. 4. 

Urodę 3. 
je, doskonali, GRAĆ: 

skaz 
66 | i braki, | Masaż 

ż „tydrofige Castorem twarzy i ciała Ge: 

ry. Wypadanie włosów | 

31 E 
KKUSZERKA 

ŚMIAŁÓWSKA 
Gabinet Ifosme- TAk 
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kiewicza 46. 
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ją Mickiewicza 21, tel. 

aaa WOODY LL LLS LL LL LLS 

  

Majątek Wielkie Soleczniki 

poszukuje solidnego odbiorcę ua wię- 

kszą ilość mleka dostarczanego do 
Wilna. Zgłoszenia nadsyłać do Zarządu 

pocz. W. Soleczniki. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
° & ата 24 września 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,94 1/2 — 8.96 1/2 8.92 1/2. 
Franki fr. 35.03 — 35.12 — 34.94. Belgja 
124.40 124.71 — 124.09. Gdańsk 173.39 — 

"173.82 — 172.96. Kopenhaga 238.80 — 
239.40 — 238.20. Londyn 43.36 — 43.25. 
43,41, Nowy York 8.912 — 8.932 — 8.892. 
Faryż 35.03 — 35.12 — 34.94. Praga 26.47 
1/2 — 26.54 — 26.31. Szwajcarja 173.08 — 
17315 172.65. Wiedeń 125.93 — 126.24 — 
125.62. Berlin w obr. prywatnych 212.51 
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A. ARMANDI, 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
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ROZDZIAŁ VII 

Wysłaniec raju 

"W chwili kiedy markiz pogrążony 

był w najczarniejszych rozmyślaniach 

oznajmiono mu nieoczekiwanego go- 

ścia —miejscowego proboszcza. 

Markiz nie chodził do kościoła, 

pod. względem religijnych  przeko- 

nań był nader liberalny, ale z miej- 

scowym proboszeczem podtrzymywał 

stosunki, częstując go za każdym ra- 

zem mocnym winem, z własnej piw- 

nicy.... 

Markiz przyjął proboszcza uprzej- 

mie i odrazu kazał podać wino. 

— Dzieńdobry panu, jak się pan 

markiz czuje? 
-— Witam księdza proboszcza. Pro- 

szę siądać. Ksiądz jak zawsze wyglą- 

da doskonale. > a 
— Ai pan markiz nie może się 

skarżyć: jest pan okazem zdrowia, 

. dzięki Bogu! 

-— Niestety, to tylko pozory, wkrót 

ce będzie ksiądz proboszcz szedł z 
moim pogrzebem. 

—-o też pan mówi! pan przeżyje 

nas wszystkich! 
Tak zamieniwszy kilka uprzejmo- 

ści i skosztowawszy gęstego, aroma-, 

tycznego wina z kryształowych  kie- 

lichów, markiz i proboszcz przeszli 

do spraw codziennych. dać 

Markiz uskarżał csię na ciężkie 

czasy, proboszcz pocięszał go po 

ojcowsku: 3 : 

: — Powinien pan dziękować Bo- 

gu, który stworzył tak cudny świat 

mó wił, gestem szerokim wskazując 

widok poza oknami. Si 

-— Winnice. no tak! — zgodził się 

markiz 

 średnictwa. Nie wiem, 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 110.50 
5 proc. premjowa dolarowa 57.50. 5 proc. 
konwersyjna 55.65 — 55.50. 8 proc. L. Z. 
B. G. K. i B. R. obl. B. G. K. 94; te same 
7 proc. 83.25. 8 proc. L. Z. warszawskie 
13.50 — 73.75 — 73.50, 5 proc. warszaw- 
skie 56. 8 proc. Piotrkowa 64.50. 10 proc. 
Siedlec 7 

  

Furmoto Solitaire London 
Uniwersalny płyn oczyszczający skórę 

wszelkiego rodzaju, konserwujący meble i 
przedmioty politurowane, nadaje pierwotny 
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). 

Zwiedzajcie! — Zwiedzajcie! | 

— Jakto? Tylko winnice? A re- 
szta nie cieszy pana? 

— Dostrzegłem wiele braków. 
— , расхс1е markizie! 
— Tysiące przykładów: np. ko- 

ty boją się wody, a przepadają za 
rybą. 

— To zabawny drobiazg oczywi- 
ście. 

— Drugi przykład: mam zamito- 
wania bardzo wybredne, a środków 
de zaspokojenia ich nie wystarcza mi. 
Przypomina mi się lis i winogrona. 

— Winogrona czasem spadają na 
ziemę. / 

— Ale nie do mego ogrodu. 
— Hm.., jak to powiedzieč!... — 

proboszcz jąkał się i westchnął. — Wi 
dzi pan... * 

— Ja wiem: jest wznioste zadanie 
ulżyć ludzkości. 

— Zupełnie słusznie. 
zgodziłem się pośredniczyć. 

— Pośredniczyć? Czemu ksiądz 
proboszcz nie mówi, o co chodzi? Pro- 
szę mówić, prędko, słucham. 

Widzi pan — proboszcz ner- 

Dlatego to“ 

wowo kręcił się w fotelu, — dopraw-, 
dy nie wiem... W każdym razie pan 
obieca mi, że niezależnie od tego, jak 
się pan do mej prośby odniesie, nie 
wpłynie to ujemnie na nasze stosun- 

ki? : 
— Obiecuję. у 
Proboszcz wypił kilka łyków i, 

westchnąwszy, zaczął: 
— Widzi pan... Przedewszy- 

stkiem muszę wyjaśnić motywy, któ- 
re skłoniły mnie do przyjęcia tego po- 

czy słusznie, 
czy też nie, zdawało mi się, że źródłem 
pańskich kłopotów jest jak to po- 
wiedzieć?... 

— O, Proszę mówić szczerze. Cóż 
to za ceremonja między starymi przy- 
jaciółmi? 

— Dziękuję panu, a więć pewien 
brak Sodkówi. : 2 

Estranblot wzruszył ramionami. 

Ž Wydawca St. Mackiewicz. "Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło 

  

Magazyn Warsztatów Państwowej 
Szkoły Technicznej 

im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, 
Holendernia Nr. 12, ma do sprzedania 
po cenie wiasneg» kosztu następujące 
wyroby drzewne: deski kreślarskie, 
trójkąty, linje, drzwi i okna budowla- 
ne, ule, stoły, stoliki, sedesy, etażerki, 
tablice, nocne szafki, huś' awki, laski 
harcerskie, oraz metalowe: fity, kuźnie 
polowe, imadełka, gwintownice, młotki, 
siekiery, klucze do śrub, tastry, cyrkle, 
piony, grzechotki, zawiasy, zasuwy, 
zamki, zatrzaski, linje metalowe, noże, 

dłuta, kilofy i t« p. | 
Sprzedaż odbywa się w dni powszednie 
od 9 do 15-ej w magazynie warsztatów. 

Dojazd autobusem Nr. 3. 

— Nie taję tego. Szczególnie od 
księdza proboszcza. Sakiewka moja 
tak spustoszała, że ne wiem, jak do- 
ciągnę do przyszłego roku. 

— Nie śmiałem posuwać tak dale- 
ko swych domysłów, ale przypuszcza 
łem, że może propozycja moja nie bę 
dzie panu niemiłą... 

— Czyżby zawierała jakiś sposób 
wzbogacenia się? 

— Jeśli nie wzbogacenia się, to w 
każdym razie naprawienia warunków 
obecnych, na pewien czas przynaj- 
mniej. 

— A, tylko czasowo? 
jednocześnie uporządkuje 

to i odnowi pański pałac i wszystkie 
budynki, pańskie stawy rybne i tere- 
ny myśliwskie pałac powróci do 
pana odremontowany. 

Estranblot zerwał się na równe no 

> — „Powrėci“? A więc miałbym 
komuś oddać pałac? 

— Nie, tylko odnająć. 
— Do pioruna! —  zmarszczył 

sie markiz. — Odnająć patac „Estran- 
blot“? 

Widząc niezadowolenie na jego 
twarzy, proboszcz zmieszał się jeszcze 
bardziej. 

— Czy mam mówić dalej, czy też 
lepiej o tem więcej nie wspominać? 

— Jedno słowo tylko: czy księdza 

proboszcza przysłał dó mnie ten bał- 

wam, który przezwał po swojemu 
„Chancoque,, i zajmuje się  kłusow- 
nictwem na własnej ziemi? 

—- Nie, nie on. 
— Ktoś, działający w jego imie- 

niu? 
— Nie sądzę. 
-— W takim razie, słucham dalej. 
Ksiądz nabrał odwagi: 
— Widzi pan... przed kilku dniami 

zjawił sie u mnie cudzoziemiec z 
córką. Bardzo ładna panienka. meksy- 
kanka, o twarzy Madonny... 

— I ze sztyletem za pasem? Znam 

   

nych i zdjęć. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
MAURYCY KARSTENS.     

„Any AS 

ŻĄBWAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanegu 

Środka od odcisków 

Prow. A. РАКА Е 
L EA 

     

    

się na nich! Czegoż chciała ta pięk- 
ność? 

— Nie ona, tylko jej ojciec. Bo 
chociaż jest to jej pomysł, jednak pro- 
jekt ojca. 

—. Proszę mówić wyraźne, o cóż 
chodzi? 

— A więc przyjechali z Meksyku 
i szukają gdzieś tutaj, wpobliżu, wiel- 
kiego umeblowanego pałacu. 

— Dlaczego tutaj? 
-—- Panienka twierdzi, że Wandea 

jest najpiękniejszym krajem, a „Est- 
ranblot jest najwspanialszym zam- 
kiem. 

Te słowa mile połechtały pychę 
niarkiza, rozpromieniony, rzekł: : 

— Ta dzikuska nie jest — jak wi- 

dzę — pozbawiona gustu. Ale oni 
miślą tam, w Meksyku, że francuskie 
zamiki mogą być odnajmowane, jak 
pokoje w zajeździe. 

-— Zrobiłem tę samą uwagę, ale 
ich propozycje wydały mi się tak nę- 
cącemi, że nie odważyłem się odmó- 
wić im mego pośrednictwa. 

— Propozycje ich są tak bardzo 
nęcące? 

— Niech pan sam 
płacić za wynajęty 
pięćdziesiąt tysięcy franków rocznie. 

— Djabli! Co za cena! Ale jeśli 
wyniosą się po miesiącu?.. 

— Zapłacą za rok zgóry i złożą 
prócz tego sto tysięcy jako odszkodo- 
wanie, na wypadek, gdyby nie odno- 
wili umowy na rok przyszły. Przytem 
pozostawiają panu markizowi docho- 
dy od dzierżawców i z ziemi, a biorą 
tylko polowanie i rybołóstwo, które 
obowiązują się zreorganizować. 

— To jakiś miljarder, ten meksy- 
kańczyk? 

— Niech pan sam osądzi: prócz 
tego zobowiązują się odremontować 
pałac i pozostwić go panu w stanie 
idealnego porządku. 

— Ale, czy do djabła, on zdaje 
sobie sprawę, ile to może kosztować? 

osądzi: chcą 

wii oci i łupież, Najnowsze 
g zdobycze kosmetyki ra- 

znajdującym się stale na składzie w cjonalnej. 
Warszawie, Koszykowa 7 Codziennie od g. 10—8. 

i obejrzenia odnośnych plansz technicz- W. Z. P. 43. 
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„— Przeznacza na to dwieście tysię 
cy franków, ale gotów jest. dołożyć 
jeszcze, jeśli będzie trzeba. 

— Hm! 
— Pozatem podejmuje się płacić 

slużbie tutejszej, mimo, że będzie miał 
własną. % 

— Naprawdę, ci ludzie nie wiedzą, 
gdzie podziać pieniądze! 

„i zgadza się nawet pozosta- 
wić do dyspozycji właściciela dwa po 
koje w pałacu, aby mógł korzystać z 
nich, jeżeli zechce. 

Markiz skrzywił się: 
— Mieszkać z nimi?.... To już go- 

rzej! ‚ 
— Zresztą gotów jest opłacić 

przejazd pana markiza i czasowy po- 
byt gdzieindziej. 

— Czyż naprawdę? 
— To ostatnie będę musiał omó- 

wić z nimi. 
Estranblot zamilkł i pogrążył się w 

rozmyślaniach. Los, który przed chwi- 
la przeklinał, uśmiechnął się do niego 
łaskawie i zalał powodzią złota. 

— Księże proboszczu — rzekł po 
namyśle, ile zechce on dać mi za to że 
wyjadę stąd? 

O, — uśmiechnął się proboszcz 
— sądzę, że pan sam może oznaczyć 
cyfrę... 

— Sto tysięcy... nie będzie za du- 
żo? 

— Ol... jestem pewien, że isię 
zgodzi. 

Markiz Estranblot przyjrzał się zni 
szczonym tkaninom na ścianach, pla- 
niom wilgoci na suficie, odrapanym 
drzwiom i oknom i westchnął: 

— |Jak się nazywa ten miljarder? 
— Pedro Bustamento. 
—- No, cóż — westchnął głęboko 

markiz -- proszę powiedzieć temu 
Bustamento i jego pięknej córce, któ- 
ra się nazywa.... 

— Arabella. 
— Śliczne imię, przypomina mi 

jedną moją znajomą, Mirabellę... Pro-' 

Dziś! Nieporównane arcydzieło ze złotej serji! Superfilm o wybitnej wartości artystycznej. p. t. 

(Wieża miłości) Epokowy dramat w 12 akt. w roli 

kniejszy tytan ekrąnu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor. 

głównej: największy i najpię- 

    młode czarn 
žty do oddania w 

Zgłaszać się co- dobre ręce zs małem 
dziennie od 8 do 5-tej wynagrolzeniem. Zgł, 

na 22 m 28. 
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——— Ochmistrzyni 
Sprzedam poszukuje posad 

biurko męskie, SIÓJACY g. Red 
zegar, wagę, Stół S sub, „Ochmi 
zdowa 6 m. 7. 
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czenica ow. 
MAJĄTEK -|Ueio prosi o we 

ziemski odł. od St. | dzielenie bezpłat- 
kol. 9 kln:, Obsza- |nje obia 
ru około 130 ha. |dzić się 
Gleba dobra, łąki, cji 
las, rzeka. Zabudo- | -- 

wania _ kompletne £ 1 sztucznie 
sprzedamy _ dogo- | ro suknie 
dnie. Dom _ F-K. | ubiory /; 
„Zachęta*  Mickie= |szawa, T 
wicza i, tel. 9-05 ter. Pro 

pocztą. my odsyłamy 

ródmieściu  ka- Pocztą. jt 
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mienica Zz docho ы 3 
dem 16.000 zł. do sprze. Miłosierdziu 
dania za 10.000 dola- Czytelników 
rów z długiem banko- WOW, ob: 
wym. Wileńskie Biuro CIorglem      

  

152. warunkach t 
1 nych. Oliary preyjmuje 

rę Adm. „Sło sa”, w: 
  

óżnej wielkości /do- 
chód przy lo owa- 

I RZE г niu oszczędno ci ma 
najpewniej ze zaDezpie- 

Potrzebna czenie a iąpnąć można 

gospodyni do majątku. EDR Bare LT 
Žglaszač się od 12— sti 
Mickiewicza 30—5. 

  

Komi- 
* sowo-Fiaudlowego. -Mi- 
ckiewicza 21, tel. 152. 

    

  Poszukuję — 
dzieci do kompletu Francuzka, 
przygotowującego do -ogowita aryżanka 
1-szej klasy szkoły Śre- roszukuje wezwania 
dniej z uwzględnieniem w.oj z utrzymaniem 
języka Las wzamian. za lekcje. 
Zgłoszenie do a Wie:ka 40 Internat. 
Słowa dla W. 

  

    

szę więc im powiedzieć, że przyjmuję 
ich propozycję. Z uwzględnieniem stu 
tysięcy na wyjazd, nieprawdaż? 

O, postaram się urządzić to wszy- 
stko, — obiecywał ucieszony pro- 
boszcz. 

Markiz nalał wina i wypił. 
— Ileż wpadnie do kieszeni księ- 

dza proboszcza z tego nteresu? — za- 
pytał niedbale. 

— 0! — klasnął w dłonie ksiądz * 
—- jak można tak myśleć? 

— Nic złego, nic złego! — uspo- 
kajał ojcowskim tonem małtiz — mó- 
wiąc o kieszeni księdza proboszcza, 
miałem na myśli dobro kościoła. 

— Zapewniam pana... 
—— Proboszczu, jak można być 

tak nieszczerym? 
— A więc — przyznał się ksiądz 

rozkładając rece — muszę przyznać, 
że mam nadzieję, że kościół nasz bę-. 
dzie miał nowy dach. 

— Ile to będzie kosztowało? 
— Drewniany dach kosztuje ty- 

siąc osiemset, ale to  niepraktyczne:, 
zaraz zacznie ciec. Żelazny byłby lep 
szy, ale... 

— Ależ proszę mówić 
chciałbym być hojnym dzisiaj. 

— Niestety, to bardzo drogo. 
— Ile? 
— Nie mniej, niż dziesięć tysię- 

śmiało, 

cy. 
: Markiz powstał uroczyście: 
— A więc proszę liczyć na mnie, 

dziesięć tysięcy ofiaruję chętnie. ч 
— Ach, dziękuję panu, jak mam 

wyrazić moją wdzięczność? 
— Proszę posłać po majstra, któ- 

ry będzie krył kościół. Proszę też nie 
zapomnieć obstalować nowej sutanny 
ta już pozieleniała od starości. 

' "Ze łzami w oczach ściskali się za 

ręce: ksiądz i ostatni potomek marki- 

'zów E 'stranblot. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

  
 


