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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, | 
BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. ! 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. | 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. | 

| 
| 
l 

ROK IX. Ne 223 (2433) 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK -— Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska -— St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolrej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Ksi T-wa „Ruch“. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HOKODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sślep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność". 
LIDA — ut. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

   
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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wywiad z Marszałkiem Piłsudskim 
Pan Prezes Rady Ministrów Marsz. Jó- 

zef Piłsudski przyjął w dniu 27 b. m. redak- 
tora naczelnego Gazety Polskiej p. Bogusła- 
wa Miedzińskiego i udzielił mu wywiadu, 
który dzięki uprzejmości p. Miedzińskiego 

ją przełamać do pewnego stopnia; ro- 

biłem to jednak na gwałt i : pośpie- 

chu. Teraz zaś pracuję nad tem con 

amore, choć nie mam znowu tych do- 

ności zrobienia budżetu produkcyjnym 

a nie „przejadanym*, to znaczy Ściśle 

gażowym. Trzeba Panu bowiem pa:nię 

tać dla zrozumienia tej strony rzeczy, 

podwyższając uchwałami dochody i 

czyniąc w ten sposób budżet zupełnie 

komicznym, całkiem niezdatnym de 

wykonania. Podwyższano więc docho- 

100 tys. spadając prawie do czasów 

normalnych. Ale, że to kosztuje, to 

kosztuje. 

— To są proszę Pana trzy obciąże- 

   

płatnych łajdaków i ludzi, którzy mają 

jechać do Warszawy dlatego, ażeby 

być „nadszoferem i nadprezydentem, 

nadkonduktorem i nadfinansistą*. W podajemy w całości za pośrednictwem agen- ы ' * в ; 3 ° MS 
cii „Iskry“. datnich stron, jakie były w owe cza- że wydaliśmy dzięki pożyczce amery- dy celne, które akurat padają; pod- nia budżetu. bardzo silne i bardzo każdym razie powiedzieć Panu mogę, 

Po dwutygodniowej przerwie po- kańskiej zgórą 135 miljonów na pod- -wyższano dochody monopolowe, któ- utrudniające dojście do głównego ce- że budżet tegoroczny zamknięty będzie 
zwolę sobie znowu zapytać Pana Mar- 

szałka o bieg jego pracy jako szefa 

rządu. 

— Proszę pana, cały właściwie je- 

stem teraz w budżecie, który musi być 

ułożony na rok przyszły — i zaledwie 

drobne cząstki z siebie mogę poświę- 

cić na co innego. 

— Ba — wie pan — z budżetem 

jest jedna bieda coroczna. Bieda ta 

sy, gdyśmy już wyzyskiwali pożyczkę 

tę, która była w obiegu. 

— Natomiast nie będzie w tym ro- 

ku ulgą to, że nowy Sejm zbierze się 

dopiero w grudniu. 

— Oczywiście, dotychczasowy okres 

budżetowania przedłuży się tym razem 

o cały miesiąc. Natomiast wielkiem 

utrudnieniem dla zakończenia budżetu 

jest czas dość ciężkiej gospodarki, z 
którym mamy do czynienia i który cał- 

uiesienie płacy urzędnikom. 135 milj. 

więc -—— wydane z pożyczki — obcią- 

ża potem budżety normalne 

bezpożyczkowe. W roku przysgłym, 

gdy dochody państwa doszły do nie- 
znanej poprzednio wysokości i prze- 

kroczyły 3 miljardy, dochody ze zwy- 

kłych źródeł, ten nadmiar pokryły tak, 

że rok przeszły budżetowy wytrzymał 

nawet wszystkie szkody, które nam 

re akurat się zmniejszają; podwyższa- 

no dochody z kolei, która dochodów 

nie daje. Jednem słowem robiono z 

budżetu jakieś hocki klocki, czyniąc 

realnemi tylko podwyższenie wydat- 

ków na Sejm, to jest dla p.p. posłów— 

zgodnie zresztą z zasadą, że za uchwa- 

lenie budżetu, trzeba dać pieniędzy, 

pieniędzy, pieniędzy, i do kieszeni pa- 

nów posłów. "W ten sposób 

lu: bezdeficytowego budżetu. Niechyb- 

nie spadła łatwiejsza praca na mnie, 

niż na pana Sławka, łatwiejsza dla- 

tego, że stoimy obecnie przed tłustsze- 

mi miesiącami, niż były miesiące let- 

nie. Jednak praca nad naprawą szkód 

zrobionych za lat ubiegłych, nie jest 

wcale łatwą. Gdy zaś wrócę do bud- 

żetowania przyszłego roku — to głów- 

ną kwestją, nad którą zastanawiać się 

teraz muszę jest określenie globalnej 

bez deficytu, i że tak samo zupełnie 

postąpię z przyszłym budżetem. 

— Tedy Pan Marszałek w ostatnich 

czasach obciążony był głównie pracą 2 

nad budžetem. 
— No to Pan się grubo myli. Jė- 

steśmy przecie po czterech tygodniach 

skończonych okresu wyborczego i mo- 

ja praca nad szanownymi b. posłami 
ustać nie może. Przedewszystkiem za- 

notować muszę ogromną swoją radość polega na tem, że rząd musi przewi- jem nie jest podobny do tego okresu, zrobiły mrozy w zaprzeszłej zimie, a pobożne zamiary rządu spełzły na ni-. D > ` н ОЙ WODZA) 
dzieć dochody państwowe na rok na” kiedyśmy mieli w rozporządzeniu wiel które jednak dochodziły do 70 miljo- czem, a obciążenie pozostało w całej 1 2 którą budżet  się že sądownictwo idzie mniejwięcej w 
stępny, ażeby dopasowując się do nich pi, sumy pochodzące z pożyczki. Po- nów. Natomiast w tym roku to obcią- sile. Še saa ci z 2 ten sam sposób, jaki jabym sobie ży- 
łożyć wydatki. Za dawnych, przed- |. : : Šer Edi: sh ; х 1 nad CZ ię czył i to — moge Pana zapewnić — ułożyć wydaiki y B wiem Panu odrazu, że rok budżetowy żenie nadzwyczaj silnie daje się we Drugiem obciążeniem naszego bud- zatrzymam. Chciałbym odciągnąć tę kė S ać > «34 pa 

wojennych czasów, sprawę tę prowa- 

dzono inaczej: spokojnie łatano niedo- 

bory, niczem innem, jak pożyczkami— 

tak, że zadłużenie państwa rosło z 

dnia na dzień, a przynajmniej z roku 

niechybnie zamkniemy bez deficytu. 

Ale osiągnąć to można jedynie dzięki 

bardzo uciążliwej pracy nad osiągnie- 

ciem celu: bezdeficytowego budżetu. 

znaki budżetowi, — już dodam do te- 

go, że to powiększenie o 135 milj. 

zrobiono wbrew moim radom i wbrew 

moim chęciom, gdyż ja, już wtedy 

nieroz- 

żetu tegorocznego jest tak zw. inter- 

wencja na ceny zboża, które kosztuje 

miesięcznie od trzech do 3 1/2 miljo- 

nów, co jedynie daje około 40  milj. 

dodatkowego wydatku. Nie dość tego 

chwilę na dalszy nieco termin. , skra- 

cając w ten sposób przepracowanie 
budżetu w detalach. Pragnąłbym przy 

tem bardzo, ażeby nonsensowny, paź- 

Bo jeszcze raz Panu powtarzam, 

że to dziwaczne pojęcie zupełnej bez- 

karności panów posłów sięgające tak 

dałeko, że żaden z nich nie może być Przy wszelkich analizach naszego ostrzegałem przed podobnie dziernikowy termin dla budź 
Baa 

z V 2 etu zostal +: i i ; па rok. Teraz ie wal A RE nageeżg tegorocznego, który dotąd sądnem maszerowaniem naprzód z ga- —. jest i trzecia dziura dość duża — wy jakikolwiek sposób zniesiony; aby > ZO L m. 
budżetowania nie idzie; budżetować uczyniłem przy pomocy p. min. skarbu, żami. Co prawda, w owe tłuste lata w związku z wytężoną pracą nad Opa- jpożna było budżet składać dopiero w czenia : ч1с{ошпіе są | dozwolo- trzeba zaczynając od dochodu. Ta 

zaś praca jest mocno utrudniona nie 

przez co innego, jak przez terminy 

składania budżetu. Przewidywać trze- 

dochodzę zawsze do tego saniego wy- 

niku:że nad naszym tegorocznym bud- 

zetem jak zmora ciążą trzy specjalne 

obciążenia. Pierwsze obciążenie pro- 

  

sądzono, że się uda przeprowadzić 

podwyżki podatkowe, które umożliwią 

wyciągnięcie budżetu tak nadmiernie 

wyrosłego. Lecz jak Pan wie, Sejm 

nowaniem zjawiska bezrobocia. Praw- 

da, że ta praca dała jednak bardzo 

wielkie zwycięstwa, gdyż liczba bezro- 

botnych spadła jednak w rezultacie w 

styczniu — aby można było zmusić 

Sejm do umiejętniejszej w przyszłości 

pracy nad budżetem. To jednak, jak 

Pan rozumie, zależy od tego, czy wy- 

ne w sto sunku do donich — że zja- 
wisko to tak niecne 1 nikczemne, musi 

przedewszystkiem obrażać poczucie 

sprawiedliwości, że nie mówiąc już o 
ba dochody po. przeżyciu Zaiedwić jedz ! olega na niezwyklej trud- spokojnie po swemu załatwiał sprawy ciągi i iesięc ięcej niż о $ ; k 4 zę nego półrocza, gdyż zaraz w paździer- szę Pana, poleg iezwykłej ti spokojnie p prawy ciągu ostatnich miesięcy więcej niż o borcy przestaną wybierać oczajduszów stałej demoralizacji coraz bardziej 

niku konstytucyjnie trzeba składać TT O I III TSS SSGG Si W tej _uprzywilejo- 
\ wanej grupie hidzi. — Demoralizacja | budżet. Ponieważ zaś dochody pań- 

J/ stwowe u nas jako w kraju rolniczym 

_ właśnie są największe w końcu roku 

kalendarzowego — przewidywania mu 

szą być bardzo chwiejne i naturalną 

tendencją staje się aż nadto ostrożne 

obchodzenie się z dochodami. 
— Pewnie, że zupełnie spokojnie 

można byłoby przenieść obowiązek 

składania budżetu na czas (w grudniu) 

kiedy zostaje do skończenia roku bud- 

żetowego jeszcze trzy miesiące. Wtedy 
przewidywania mogą być oparte na 

mniej chwiejnych podstawach, a zatem 

bardziej rozsądne. To też zawsze 
mnie dziwiła dziwna taktyka sejmo- 

wa, która w stosunku do budżetu 

chce dla pracy Sejmu nad budżetem 
zająć pół roku, rozciągając swoją pra- 

cę w sposób panu zresztą znany, bez 

- żadnej sprawności technicznej — szu- 

kając u rządu jedynie pieniędzy, pie- 

niędzy, pieniędzy dla siebie. Ten sy- 
stem przedłużenia prac sejmowych nad 

budżetem najczęściej zmusza ludzi roz- 
sądnych do pracy na chybcika, do pra 

cy banalnej, tak, aby, że tak powiem 

naprawiać budżet dopiero przy jego 
ykonywaniu. Co do mnie, to odrazu 

prowadziłem dla rządu mus podawa- 

ia budżetu dopiero w samym końcu 

października —— to znaczy przedłużył - 

łem możność robienia budżetu o jeden 

imesiąc. Wprowadziłem również arugi 
zwyczaj: wykorzystywania praw pre- 
zydenta do odłożenia debaty sejmowej 

nad budżetem jeszcze o jeden mie- 
siąc, tak aby budżet wyglądał przy- 

« zwoiciej niż może wyglądać wtedy, 
gdy przewidywanie dochodów opierać 

się musi jedynie na jakimś „zgaduj 

zgadula. 

Jeżeli zaś dodać do tego biurokra- 
tyczny system w stosunku do budże- 

‚ , jakie dzięki temu powstaje — to 
powiem Panu dziwoląg 

nas jako zwyczaj: że zaraz po uchwa- 
leniu budżetu bez przeżycia nawet 
dwóch tygodni doświadczenia, zaczy - 
na się praca nad nowym budżetem. 
Przyczem zaczyna się już nie od do- 
chodów ale od wydatków, które w 
tym wypadku sięgają 4 — 6 miljardów 

i cały rok trwa praca nad obcinaniem. 
dudżetów wydatkowych. System ten 
tak śmieszny sam w sobie, przeczy 

właśnie głównej zasadzie, że budżet 

ma być ułożony według dochodów, a 

nie według wydatków. 
^ — Ргаса nad przerobieniem tych 

śmiesznych nonsensownych zwycza- 
jów i obyczajów wyrosłych na tle na- Komitetu Wyborczego Współpracy z Rzą- Ehrenkreuzówna Emilja, Fedorowicz Zyg- Siergiejewicz Piotr, Swiłasówna Jadwiga, na krępy, tęgi, twarz golona, zezowaty. ы szego chor ! 1уте13;аг in „, dem Marszałka Piłsudskiego w dniu 26-IX munt, Fijas Henryk, Godziszewski Tadeusz, blia Barbara, Szymański Tadeusz, Wogóle przedstawia wybitny typ lombro- posłów, żeby przynajmniej , ność = ego parla yzmu, nie r b. uchwaliło zwołanie Zebrania konstytu- Gołuchowski Edmund, Goliński Mieczysław, Tomkiewiczówna Marja, Tracewski Broni- sowski. Ubrany był w jesionkę marengo, życia takich ananasów wylaz | zew- jest proszę Pana łatwą pracą. Raz cyjnego komitetu na dzień 30 września r. b. Gawroński M. Kawecki B. Kokosicki F. Kon slaw, Tubielewicz Antoni, Zielęcki Jarosław, Ciemny garnitur, szary kapelusz i czarne p kiedyś — Pamięta Pan — udało mi się 

istniejący u. 

PRZED WYBORAMI Fiasko strajku w obronie Korfantego 
KATOWICE. PAT. Z związku z aiesztowagiem byłego posła Wojciecha Korian- 

  

LISTA PAŃSTWOWA CENTROLEWU 

Centrolew ułożył już prawie swą 
listę państwową. Pierwsze miejsce ma 
zająć marsz. Daszyński, drugie p. Dąb- 
ski ze Stron. Chłopskiego. W Warsza- 
wie mają kandydować: p.  Barlicki 
(P.P.S.), p. Thugutt („Wyzwolenie“) 

i p. Kwieciński (N.P.R.), W okręgu 
podwarszawskim mają kandydować: 
p. Nosek („Wyzwolenie*) i p. Pragier 
(PPS): 

W Samborze ma kandydować p. 
Rataj, w Siedlcach p. Graliński z „Wy- 
zwolenia“. Wszyscy uwięzieni posło- 
wie będą umieszczeni na listach i to 
na miejscach uchodzących za najpew- 
niejsze. 

KOMITETY WYBORCZE B.B. 

W ciągu ostatnich dni w szeregu 
gmin województwa zawiązały się Ko- 
mitety Wyborcze Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z rządem a mianowicie 
w gm. Iżańskiej, Wiszniewskiej i mia 
dziolskiej, Krzywickiej, Smorgońskiej, 
Holszańskiej, Kucewickiej, Graużyskiej 
1 innych. Do Komitetów zgłosiły swój 
akces miejscowe organizacje społecz- 
no-kulturalne i gospodarcze. 

PRZYGOTOWANIA PRZEDWYBOR- 
CZE „CENTROLEWU“ NA WILEN- 

SZCZYŻNIE 
Z terenu powiatu Dziśnieńskiego donoszą 

nam, że Stronnictwo a. rozpoczęło 
pracę przygotowawczą do powołani = 

mitetów Wyborczych. Prace te ejdnak po- 

suwają się bardzo opornie. / 

W m. Głębokiem zostało otwarte biuro 
wyborcze „Wyzwolenia” „które rozpoczęło 
zrganizację komitetów wyborczych swego 
stronnictwa. 

Na terenie pow. Oszmiańskiego b. poseł 
stronnictwa denio RON A, aa 
zamierza wy! swoją własną listę al- 

nią pod nazwą „Obrony Kresów Wschod- 
nich''. 

AKCJA PRZEDWYBORCZA BYŁYCH 
HROMADOWCÓW 

W powiecie Dziśnieńskim na terenie 
gmin Parafjanowskiej i Łużyckiej, Białorusini 
z pod. znaku b. Hromady rozpoczęli akcję 
przedwyborczą, zmierzającą do utworzenia 
komitetów wyborczych. 

REFERAT WYBORCZY KOŃCZY 

PRACE 
Rola referatu wyborczego magistratu 

kończy się, obecnie, z chwilą uruchomienia 
obwodowych komisyj wyborczych. A 

'Wszystkiemi sprawami wyborczemi kie- 
rować będzie obecnie wyłącznie okręgowa 
komisja wyborcza. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE AKA- 
LEMICKIEGO KOMITETU WYBOR- 
CZEGO WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM 

Zebranie organizacyjne Akademickiego 

o godz. 20. w lokalu Ogniska Akademickie- 
go (ulica Wielka Nr. 24, na które wzywa 

tego pojawiły się wszoraj odezwy, podpisane przez trzy stronnictwa chrześcijańskiej 
demokracji, narodowej pariji robotniczej i P. P. S., nawołujące masy Śląska do protesta 
cyjnego strajku powszechnego. Odczwy te nie wywarły żadnego skutku, gdyż na całym 
terenie województwa śląskiego nie stanęła żadna fabryka. Żaden robotnik nie zastrej- 
kuwał. * 

Drukarnia „Polonii opieczetowano 
za podatki 

KATOWICE. PAT. — 27 b. m. ocgany władz skarbowych opieczętowały urządze 
nie drukarni „Polonja”* w Katowicach z powodu nieuiszczenia zaległych podatków 

„Przedstawiciel duchowieństwa и ]. 

ozn ZAJSC 

E. ks. Prymasa 

вн 

Wicekanclerz Vaugoin tworzy- gabinet 
WIEDEN. PAT. -— Po dłuższem omówieniu sytuacji politycznej prezydent repu- 

blik: austrjack«j Mik'as powierzył wicekancierzowi Vaugooinowi misję utworzenia no- 
wego gdbiietu i wezwał go do przeprowadzenia narąd z przedstawicielami stronnictw. 

Kokowaria desygaowanego na kanclerza Karola Vaugoinna ze związkiem chłop- 
skim i z wszechniemcany celen: skłonienia ich do udziału w nowym gabinecie wypadły 
ujemnie. Wszechniemcy odmówili definitywnie. Związek chłopski oświadczył wprawdzie, 
że estateczną odpow'edz da we wtorek po posiedzeniu komitetu obszerniejszego, praw- 
dopudobnie jednak odpowiedź ta wypadnie również odmownie. 

T zeba się tedy liczyć 7 teru, że Vaugoin utworzy gabinet czysto chrześcijańsko- 
sucjzlny, ewentualnie z udziałem kilku przedstawicieli Heimwehry i zaproponuje prezy- 
dentowi republiki rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów na listopad. 

Prasa podnosi domosły dla wewnetrznej polityki Austrji fakt, że istniejąca od roku 
1922 koalicja stronnictw mieszczańskich, która była dotychczas podstawą wszystkich 
rządów ausirjackich, obecnie została rozbita, Powrót b. kanclerza ks. Seipla, oczekiwany 
jest, jak dowiaduje się „Reienspost”, w poniedziałek. 

W indjach wciąż niespokojnie 
BOMBAY. PAT. W sobotę raao policja zmuszona była do użycia broni 

painej w Noradabad, gdyż werbujący się ze zwolenników kongresu robotni- 
cy, którzy patrolująć w okolicach ratusza celem uniemożliwienia wyborów 
miejscowej rady muzułmańskiej i odbierając kartki wyborcze, omówili rozej- 
ścia sie, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń i zaatakowali policję kamieniami 
i cegłami. Ostatecznie policja dała salwę, od której 26 manifestantów odnio- 
sło rany, a jeden zostai zabity. Kilkunastu policjantów jest także rannych. 

ismet-Pasza kandydatem na premiera 
ANKARA. PAT. — Prezydent republiki tureckiej po naradzie z szere- 

giem osobistości politycznych, powierzył Ismetowi Paszy misję utworzenia 
nowego gabinetu. Ismet Pasza nie dał jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Ismet- 
Pasza zamierza przedewszystkiem przedstawić prezydentowi program stron- 
nictw ludowych. 

  

Przedstawiciel duchowięństwa u Prymasa 
POZNAŃ, PAT. — Wdniu 27 września w południe zjawili się w pa- 

iacu pryniasowskim przedstawiciele duchowieństwa, celem złożenia Jego 
Eminencji ks. Prymasowi Hlondowi życzeń z okazji 25-lecia jego kapłaństwa. 

Państwowa pomoc bezrobotnym 
_ KATOWICE. PAT, —. „Połska Zachodnia* donosi, że wojewoda Gra- 

zyński za zgodą ministra skarbu, wyznaczył 4 i pół miljona złotych na cele 
рогаосу społecznej, a mianowicie naz zakup ziemniaków i węgla dla bezro- 
Lotnybotnych. 

TT SI ANT STT TAKE OPER 
wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Stefana 
Eatorego i Instytutu Badań Europy Wschod- 
uiej sympatyzujących z myślą państwową 
Marszałka Piłsudskiego. 

Arcimowicz Władysław,  Alchimowicz 
Antoni, Bieliński Kazimierz, Bar Ludwik, 
Bednarek Benon, Butkiewicz Antoni, Dzia- 
kowicz Aleksander, Dembiński Henryk, 

draciuk Zygmunt, Korolkiewiczówna Helena, 
Konopacki Czesław, Krawacki Leon, Krzy- 

wobłocki Bronisław, Kowalski Zygmunt, Klu 
kowski Satnisław, Liss Włdaysław, Łazare- 
wicz Jan, Leśniewski Czesław, Młynarczyk 
Kazimierz, Nagórska Helena, Orłowska Eu- 
genja, Paradowski Jan, Paszkiewicz Edward, 
Pałacha Wincenty, Piłsudska Wanda, Ra- 
kowski Eugenjusz, Rodziewicz Edmund, Ser- 
gjalis Hieronim, Sienkiewiczówna Helena, 

adwiga, Zwyczewiczówna 
itold, Zgorzelski Czesław. 

Zieleńczykówna 
julja, Rudziński 

Nadzieja, „Osserwatore Ro- 
mano“ o konkordacie z Litwą 

„Osservatore Romano“ donosi, iž na za- 
sadzie okólnika litewskiego 'ministra oświa- 
ty Zauniusa, ogłoszonego ostatnio, mają 
być rozwiązane wszystkie stowarzyszenia 
studenckie o charakterze politycznym. Zda- 
wałoby się, że temu rozporządzeniu nie 
podlegają stowarzyszenia czysto katolickie o 
charakterze czysto religijno - kulturalnym, 
tymczasem w końcu okólnika nadmienio- 
ne jest, iż nie podlegają rozwiązaniu tylko 
związki harcerskie. 

(W sprawie tej arcybiskup  kowieński 
skierował pismo do ministra oświaty i jest 
nadzieja, że postanowieniami, zawartemi w 
okólniku, nie zostaną objęte stowarzysze- 
nia katolickie. Nadzieja taka zdaje się być 
tem bardziej uzasadniona, — pisze „Osser- 
vatore Romano* — wobec nowień art. 
25 Kenkordatu, zawartego w r. 1927, na za- 
sadzie którego państwo litewskie zobowią- 
zuje się do „zapewnienia stowarzyszeniom 
o charakterze religijnym, należącym do Ak- 
cji katolickiej, swobody działania. 

W wywiadzie, opublikowanym na ła- 
snach „Ritas”, p. Zaunius oświadczył, iż na- 
wet na wypadek rozwiązania stowarzyszeń 
katolickich nie  nastąpiłoby zerwanie kon- 
kordatu, ponieważ nie miało to również 
miejsca w innych krajach, których rządy 
powzięły analogiczne postanowienia, jak 
ostatnio rząd litewski. 

„Osservatore Romano" w odpowiedzi na 
powyższe oświadczenie pisze, iż nie wie, 
jaki to przykład ma p. Zaunius na myśli, a 
zresztą istnieją konkordaty, które nie zawie- 
rają postanowień, dotyczących Akcji kato- 
lickiej. Zawiera i natomiast, jak wiadomo, 
konkordat litewski, „Osservatore Romano“ 
wyraża dalej nadzieję, że okólnik powyższy 
nie zostanie przez rząd litewski (osowa- 
ny do stowarzyszeń katolickich, a to ze 
wzgledu na dane słowo, jak i ze względu 
na skutki, jakie mogłoby wywołać powyż- 
sze zarządzenie. 

Kim jest Jan Polański? 
SPRAWCA ZAMACHU NA POSELSTWO 

SOWIECKIE W WARSZAWIE 

Sprawca nieudanego zamachu na gmach 
poselstwa sowieckiego w Wales Bir 
podoficer wojsk  austrjackich, aresztowany 
został w Lublinie i zatrzymany jakiś czas w 
Bukareszcie. 

Polańskiego przewieziono pod silną 
eskortą policyjną do Lwowa. 

Podczas rozmowy w podróży przyznał 
się on do zamachu. Natomiast dawał nie- 
jasne i wymijające odpowiedzi, co do swe 
osoby. Twierdził on, iż aczkolwiek urod: 
się w Czerniowcach + jest rzekomo obywa- 
telem rumuńskim, mógłby również udowod- 
nić, że jest obywatelem polskim, pochodzą- 
cym z I1ałopolski Wschodniej. 

Identyczność Polańskiego jest zagadko- 
wa, tembardziej, że małopolskie władze po- 
licyjne są w posiadaniu fotografij notorycz- 
nych komunistów, wśród których figuruje i 
Polański. 

Ze Lwowa przywieziono Polańskiego po- 
ciągiem pośpiesznym do Warszawy na dwo 
rzec Główny. Jechał on w asyście policji 
osobnym przedziałem trzeciej klasy. 

Na dworcu czekał naczelnik urzędu śled- 
czego, podinspektor Sitkowski. Polańskiego 
wyprowadzono pod ręce osobnem służbo- 
wem wyjściem przez czwarty peron na uli- 
tę. Tam czekał samochód, który odwiózł 
Polańskiego do aresztu centralnego. 

Jak wygląda Polański? Jest to mężczyz- 

trzewiki. 

ta od czasu istnienia Polski tak się 

powiększyła, a panowie posłowie tak 

się rozbestwili, że ja, gdy przysze- 

dłem do władzy, postawiłem sobie za 

zadanie rozbić tę adorację myślową 

panów posłów, jakoby mieli prawo 

kpić z praw przyzwoitości i ze wszel- 

kich norm cenionych przez ludzi. 

Dlatego też zakpiłem wyraźnie ze 

wszystkich płaszczyków, w które ci 

panowie chcą ubierać swe niecne po- 

wisko to tak niecne i nikczemne, musi 

niestety powolności w procedurze są- 

dowej, która może nie nadążyć za 

krótkim terminem, wyznaczonym na 

„karność* panów posłów. Lecz przy- 

najmniej te niechlujne stworzenia wy- 

siedzą się należycie w więzieniu; nau- 

сга się może trochę dyscypliny stoso- | 

wanej do nich, może trochę tej durnej 

adoracji myślowej panowie „pyska- 

cze“ zagubią. 

— Zresztą proszę Pana, te dwa ty- 

„ godnie przepracowalem też tylko nad 

jednem jeszcze zjawiskiem, związanem 

7 panami posłami. jak Pan wie, pano- 

wie posłowie, którzy byli urzędnikami 

państwa, mają prawo do powrotu do 

służby państwowej natychmiast po 

ukończeniu swej jakoby „służby w 

Sejmie. Panowie ci naturalnie jako 

uprzywilejowani, wracając do służby 

nie chcą służyć wcale, pobierając jed- 

nak uposażenie; jeszcze raz: pienię- 

dzy, pieniędzy, pieniędzy — tembar- 

dziej, że im się nadzwyczajnie chce 

prowadzić dalej swe niecne życie, a 

zatem kandydować raz jeszcze. Sytua- 

cja zaś wytwarza się taka, że posady 2 

które ongiś ci panowie zajmowali, są 

zajęte i jakoby państwo tedy powinno 
dla tych byłych urzędników i b. po- - 
słów razem, wyrzucić z posad ludzi, 
którzy tam pracowali na rzecz panów, 

którzy nie chcą pracować; albo też 
wyszukać tikcyjne posady, na których 
ci panowie nie będą pracować, a jed- 
nak pobierać gaże. Takich panów oka- 
zało się do 40. Panowie ministrowie 

wraz ze mną mieli sporo pracy nad 
tymi dokuczliwymi jegomościami. Wy- 
brnęliśmy jednak jako tako, nie obcią- 

żając jak dotąd skarbu więcej, niż tyl- 
ko jednomiesięczną gażą. Ten więc ha- 

niebny proceder tak zw. byłych posłów 

rozciąga się jak Pan widzi we wszy- 
stkich dziedzinach życia państwowego 

— od więzienia, aż do ciepłej posady. żę 

! nad tem wszystkiem szef gabinetu 

musi pracować. Niech mi pan wierzy, 

że pracuję jaknajgorzej dla panów b. 

nątrz. AI х 
Copyright by de Miedziński and de „Iskra” 

        

   
  



WOJSKOWA 
ORGANIZACJA 

W Z.S.S. R. 
WEDLUG „ANNUAIRE MILIT 

IRE* LIGI NARODÓW. 

Sekretarjat Ligi Narodów każdy 
rok wydaje sprawozdanie, dotyczące 
uzbrojenia rozmaitych państw — „An- 
nu'aire Militaire". Celem tego wydania 
jest — na podstawie oficjalnych da- 
nych określić uzbrojenia poszczegól- 
nych państw i przez to wpłynąć na te 
państwa, które dążą do niebezpiecz- 
nego dla innych krajów zwiększenia 
swej mocy wojennej. 

W annuair'ze Ligi Narodów są wy 
działy -—- terytorjalny i żeglarski, za- 
wierające dane, dotyczące awiacji, 
budżetu i artykułów przemysłu wojen 
nego. Ostatnie sprawozdanie dotyczy 
danych do wiosny roku następnego. 

Okazuje się, że S. S$. $. R. podlega 
ustawie 19 maja 1925 r. Przywołuje 
się do wojska 1,200,000 osób każdy 
rok, z których zwykle 400.000 mogą 
nieść służbę w armji. Z pozostających 
— 260.000 osób w czasie pokoju wstę 
pują w szeregi Armji Czerwonej. Z te- 
go wypływa, że w czase pokoju ar- 
mja czerwona w ciągu dwuletniej służ 
by ma 562,000 (w styczniu r. -1921 
armja ta, będąc mobilizowana, dosię- 
gała ilości większej, aniżeli 4 miljony. 
osób) Z pozostałego kontyngentu no 
wociążników — 200.000: wstępują w 
szeregi wojsk  terytorjalnych, a 340 
tys. powinn odbyć odpowiednie ćwi- 
czenia i przygotowania wojskowe po- 
za armią. ' 

Armja Czerwona składa się z: 1) 
armji terytorjalnej, 2) floty, 3) awia- 
cji, 4) wojska G. P. U. ,5) straży kon- 
wojnej. 

Kobiety do armji przyjmowane są 
w charakterze ochotniczek. Wojsko 
terytorjalne zorganizowano w ten sam 
sposób jak milicję. Wojsko ma części 
kadrowe i przemienne. Całe terytorjum 
Z. $. S$. R. podzielone jest na dziesięć 
okręgów. Na czele każdego stoi Woj- 
skowo - Rewolucyjna Rada, prezesem 
której jest komendant okręgu wojsko- 
wego. Okręgowa Rada Wojskowo - 
Rewolucyjna podwładna jest Wojsko- 
wo - Rewolucyjnej Radzie Zjednocze- 
nia S. S. R., prezesem której jest ko- 
misarz narodowy wojny i żeglugi. 

Pomimo to w każdym okręgu 
są rozmaite wojskowe zarządy i Obo- 
wiązkowo - Wojenno - Polityczny Za- 
rząd. 

Organizacja G. P. U. jest identycz 
ną z organizacją innych wojsk sowiec- 
kich. Lecz kierownictwo tych oddzia- 
łów poleca się specjalnemu komendan 
towi, który podwładny jest cywilnym 
władzom komunistycznym. Wojska 
G. P. U. otrzymują z budżetu wojsko- 
wego tylko utrzymanie i inne zaonal. 
trzenia. 

, Według danych sprawozdania Ligi 
Narodów, Armja Czerwona składa się 
z 21 korpusu strzeleckiego, 4 kawa- 
ieryjskich i 29 strzeleckich dywizyj (i 
41 dywizji terytorjalnej) i 10 dywizyj 
kawaleryjskich (i trzech dywizyj te- 
zytorjalnych). Infanterja składa się z 
89 piechotnych i 123  terytorjalnych 
pułków (po 3 batal. w każdym). Przy 
niej znajduje się 174 artyleryjskie bate 
rie i 246 bateryj terytorjalnych. Ka- 
walerja składa się z 79 kadrowych i 
18 terytorjalnych pułków. Przy niej 
znajdują się 79 kulomiotowych eskadr 
i 18 kulomiotowych takich samych 
eskadr. Artylerja składa się Zz 31 pui- 
ku (i 41 terytorjalnych pułków), lek- 
kiej artylerji i 28 pułków ciężkiej ar- 
tylerji (i 2 terytorjalnych pułków). 
Liczby te są przeciętne. Istnieją rów- 
nież wojska inżynierji i awlacja, o któ 
ej nie wie się prawie nic. 

Oddziały wojskowe gazów trują- 
cych mają specjalne „ bataljony. Aby 
zabezpieczyć swój przemysł i aby w 
razie wojny była dostateczna ilość 
kwalifikowanych robotników, rząd so- 
wiecki zastosował nadzwyczajnie cie- 
kawą metodę: wprowadził przygoto- 
wanie wojenne w niektórych zakła- 
dach fabrycznych, w ten sposób robot- 
nicy odbywają służbę wojskową, nie 

  

Walka z sabolażem W 
Wyniki akcji rozbrojeniowej 

LWÓW. PAT. Ekspedycja policyjna, Która kontynuowała 
wczoraj akcję rozbrojeniowo pacyfistyczną, doprowadziła w dniu 
wczorajszym do odnalezienia dalszych pewnych iiości karabinów, 
amunicji, sprzętu wojskowego, prochu strzelniczego i nielegalnej 
literatury. 

Aresztowano ponadto wczoraj około 30 osób, w tem 17 osób 
czasie obławy w lasach pasiczyńskich, gdzie onegdaj zginął od 
kuli sabotażystów pastuch. 

Ponadto aresztowano 3 osoby pod zarzutem ukrywania bro- 
ni oraz jedną uczenicę 6 klasy gimnazjum ruskiego w Rohatynie 
pod zarzutem kolportowania „Surmy”. 

W pewnej wsi pow. podhajeckiego w czasie rewizji w czy- 
telni „Proświty* i miejscowej kooperatywy znaleziono większą 
ilość popiołu, pochodzącego ze spalenia papierów. W kooperaty- 
wie we wsi Zarwacz oraz u grecko - katolickiego Księdza Czo' 
lija w Wiśniowczyku znaleziono m. in. proch strzelniczy. 

W rejonie posterunku policji państwowej w Kołhoczu już 
po przeprowadzeniu akcji rozbrojeniowej dokonano dnia 25 b.m. 
podpalenia sterty zboża wartości 7.500 złotych. 

Organizacja „Płast” ogłoszona za nielegalną 
LWÓW, PAT. Dnia wczorajszego władze bezpieczeństwa przeprowa- 

dziły na terenie całego szeregu miast Małopolski wschodniej rewizje w 
lokalach „Płasta*, tudzież u niektórych członków tego, jak wiadomo, nie- 
legalnego, a dotychczas tolerowanego stowarzyszenia; zorganizowanego 
jako sekcja Ukraińskiego Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą. 

Po przeprowadzonych rewizjach odnośni starostowi, w. myśl instruk- 
cyj otrzymanych z urzędu wojewódzkiego, wydali zakaz dalszego rozwoju 
działalności stowarzyszenia „Płast*, a zatem z dniem wczorajszym należy 
nważać stowarzyszenie to za zlikwidowane, a przynależność do niego 
względnie rozwijanie jego działalności będzie karane z całą surowością, 
jako działalność organizacji nielegalnej 

Nowy atak sabotażu 
LWÓW. PAT. Dzisiejsza prasa donosi z Trembowli, że w 

jednej z miejscowości tego powiatu na stojącego na drodze obok 
cerkwi Oleksę Krawczuka rzucono z zarośli pobliskich cmentarza 
granat ręczny, który eksplodował. 

Wskutek wybuchu granatu 12 josób obok stojących odnio- 
sło rany. Sam Krawczuk nie doznał żadnych ebrażeń. Rannych 
przewieziono do szpitala w Trembowii. Jako podejrzanego © czyn 
zbrodniczy aresztowano pewnego osobnika, który żył w niezgo- 
dzie z Krawczukiem. 

Gimnazjum ukraińskie siedliskiem sabotażu 
LWÓW, PAT. Prasa donosi z Drohobycza: W związku z działalno- 

ścią sabotażystów ukraińskich przeprowadzono wczoraj w Drohobyczu 
szereg rewizyj w instytucjach ukraińskich. Rewizji takich dokonano także 
w Borysławiu i Truskawcu. Znaleziono materjał obciążający, broń, mater- 
jały wybuchowe. Aresztowano dyrektora gimnazjum ukraińskiego w  Dro- 
hobyczu oraz szereg profesorów i uczniów ogółem w liczbie 30 osób. 

* 

LWÓW. PAT. Do dzienników donoszą z Jaworowa w woj. Iwowskiem 
że w Ciągu wczorajszego dnia przeprowadzono tam rewizje u uczniów tam- 
tejszego gimnazium ukraińskiego oraz w budynku tego gimnazjum. Wynik 
rewizji nie jest narazie znany. * 

Zamknięto gimnazja w Tarnopolu i Rohatynie 
LWÓW. PAT. Zarządzeniem z dnia 24 września p. minister 

W. R. i O. P. zamknął państwowe gimnazjum z ukraińskim ję- 
zykiem wykładowym w Tarnopolu oraz prywatne gimnazjum w 
Rohatynie. Z dniem 27 b. m. zajęcia w obu tych zakładach zo- 
stały przerwane i lokale zamknięte.; 

Aresztowanie komunistów w Warszawie 
WARSZAWA. (Pat). Naskutek obserwacji, prowadzonej na terenie Zwlą- 

zku Miodziežy Socjalnej i akademickiego klubu sportowego „„Pochodnia“ przy- 
stąpiono do likwidacji tych organizacyj i przeprowadzono rewizję u 7 osób, 
u których ujawniono obfity materjat, świadczący o działalności komunistycznej 
tychże związków. Naskutek ujawnionych podczas rewizji materjałów zatrzy- 
mano Bachracha Aleksandra, studenta uniwersytetu warszawskiego, Lilientai 
Esterę, uczenicę i Birnholza Stanisława oraz Marlentera Pawła. Dalsze docho- 
dzenie w toku. : 

` БЕОАСООНИИЕСНСИ 

Trzęsienie ziemi w Tadžkistanie 
MOSKWA. PAT. W Tadżkistanie, w pobliżu Stalin-Abazu miało miejsce silne 

trzęsienie ziemi. 7 miejscowości uległo zupełaemu zniszczeniu. 10 zaś innych częścio- 
weinu, jest 175 zabitych, a zgórą 300 rannych. 1200 rodzin pozostało bez dachu. Na 
siejsce katastrofy udała się komisja rządowa, celem przyjścia z pomocą ludności. 

porzucając swej pracy zawodowej i podwodnych. Są również drobne flo- 
swego warsztatu. W czasie wojny ci tylje wojskowe na morzu Kaspijskiem 

s .ŁL O W U 

Małopolsce 
KONFERENCJA WOJEWODÓW 

% — LWÓW. PAT. — W gabinecie wojewo- 
dy lwowskiego odbyła się konferencja 
trzech wojewodów Małopolski Wschodniej 
przy udziale naczelników wydziału bezpie- 
czeństwa i naczelników urzędu śledczego 
tych województw. Na konierencji tej omó- 
wiono dotychczasowe zarządzenia w związ- 
ku z akcją sabotażystów oraz planowanie 
na przyszłość zarządzenia. Wojewodowie: 
stanisławowski i tarnopolski odbyli następnie 
jeszcze jedną wspólną konferencję u woje- 
wody lwowskiego przy udziale naczelnika 
wydziału narodowościowego w  Minister- 
stwie spraw wewnętrznych Suchenek-Su- 
checkiego. 

REWIZJE W PRZEMYŚLU 

LWÓW. PAT. — Prasa dzisiejsza dono 
si z Przemyśla, że w tamtejszych stowarzy- 
szeniach i szkołach zawodowych ukraińskich 
przeprowadzono wczoraj liczne rewizje w 
wyniku których zakwestjonowano cały sze- 
reg broszur, książek i dokumwentów oraz 
równocześnie dokonano szeregu aresztowań. 

„Wielka Wystawa Filatelisty- 
czna w Berlinie 

Dnia 12 bm, jak już donosiliśmy, zosta- 
ła uroczyście otwarta Międzynarodowa wy- 
stawa Filatelistyczna „Iposta* w V-erlinie. 
\ wa, nad którą protektorat objął pre- 
zy: Rzeszy Niemieckiej Hindenburg, 
niieści się w obszernych salach „Zoo*. Eks- 
ponaty w ogólnej liczbie 589 zbiorów i in- 
nych objektów filatelistycznych - (literatura, 
przybory  filatelistyczne, albumy etc.) są 
rozmieszczone w 10 dużych salach na pi- 
ramidalnych oszklonych gablotach, piono- 
wych oszklonych ramach i wręszcie pozio- 
mych witrynach i zajmują ogólną prze- 
NE przeszło 2000 metrów kwadrato- 

wych. 

  

Eksponaty polskiego ministerstwa poczt 
i telegrafów, jak również urzędowe ekspo- 
naty Rzeszy Niemieckiej, Bawarji, Austrji, 
Czechosłowacji, Z, S, S, R, Holandji, Szwe- 
cji i Lichtensteinu są umieszczone w spe- 
cjalnej sali „Rote Veranda*, przylegającej 
do głównej sali „Marmorsaal*. Dla ekspona- 
tów naszych przeznaczono bardzo ładne i 
obszerne miejsce obok urzędowych ekspona 
tów Czechosłowacji, vis a vis eksponatów 
urzędowych Niemiec i Austrji. Nasze eks- 
ponaty wzbudzają wielkie zainteresowanie, 
szczególnie zaś oryginalne rysunki na znącz 
ki pocztowe pierwszych wydań, próbne, 
nieperferowane arkusze znaczków, sche- 
miaty wykonania pierwszych znaczków i t. 
). . 

! Pozatem wystawia szereg osób z Pol- 
ski, 

Największą atrakcją wystawy są tak 
zwane białe kruki: znaczek 1 cm. Bryt. Gu- 
jany z r. 1856 (kupiony przez znanego mil- 
jardera A. Hunda za sumę przeszło 300 
tys. zł w r. 1922 na licytacji znaczków po 
Ferrarze), „niebieski* i „czerwony” „Mauri- 
tius“ z r. 1847 — w kilku egzemplarzach i 
wiele innych okazów. Unikaty znajdu- 
ją się w głównej sali i są wystawione w 
kasach ogniotrwałych (pod bardzo grubem 
szkłem), przy których stoi specjalna warta. 
Dzień i noc wystawa jest strzeżona przez 
policję mundurową i detektywów. 

TRY OT TRZA YE ZJ     

Superfilia dźwiękowy 

POGANIN 

  

w roli głównej Ramon Novarro 
dziś w kinie „HOLLYWOOD* 

PAT WZA CZNA 

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

wrócił ul. Wileńska 22. 

  

Japoński proszek 

KATÓL 
jest jednym z najlepszych 
środków, któty 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. 
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Górnośląski WĘGIE bez miału 

„WĘGLOKOKS" 
WŁAŚĆ. 

F, KOWACHI 
WILEŃSKA 8. 

Wozy plombowane. Na wrzesień bez 
podwyżki 

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. ` 

TUCZCIE 

przez powagi naukowe uznany jako 

Wyłączna sprzedaż na Województwa 

  

PER MZ AOAMZARANA CA MEZA 

Pianina i fortepiany 

SWE ŚWINIE 3 

na „PROVENDEINIE“ 
jedyuy Środek odżywczy dla trzody 

chlewnej zawierający WITAMINY. 
Wileńskie, Białostockie i Nowogródzkie. 

„WETERYNARJA“ Sp. zo.o- 
Wilno, Bazyljańska 2|16. Telef. 13-12 

  

    
sami robotnicy pozostaną na swych 
fabrykach, lub będą służyć w innych 
wojskowo - przemysłowych przedsię - 
biorstwach. й 

Sowiecka tlota wojskowa składa 
się na Bałtyku ż 4 statków pancernych 
(ob. 23,370 tonn wod. każdy), 3 krą- 
żowników, 12 minonosców, i 11 łodzi 

    

ZN 

Sztuka ludowa na II. 
Sztuka ludu, od prawiecznych cza 

sów związanego z ziemią — jest (a 
raczej była), bogata i różnorodna. 
Przejawiała się w każdej dziedzinie 
jego życia, w każdym wyrobie prze- 
mysłu, zachowując naiwność i pro- 
stotę pomysłów, szczerość w wykona- 
niu i rytm w kompozycji. 

Odźwierciadla się w każdej gałę- 
zi sztuki, od literatury zaczynając, a 

. kończąc na zdobnictwie i sztuce sto- 
sowanej. 

Podstawą literatury ludowej — są 
baśnie, legendy, podania i gadki, spo- 
wite iantazją, bogate w sentencje i 
tendencje, tworzone w chwiłach kon- 
templacji religijnej lub zdarzeń oko- 
licznościowych. 

Rzeźbiarstwo — snycerskie uzdol- 
nieni powiadały się przedewszy- 

Targach Północnych 
stkiem w licznych, rozsypanych przy 
drogach i cmentarzach  kapliczkach, 
krzyżach i figurkach świętych. 

Pokora, cierpliwość i wiara jest 
zaklęta w tych Ponjezusikach i Mat- 
kach Bożych  Boleściwych, naiwnych 
w rysunku i proporcji, lecz prawie 
rozczulających przez  niewyszukane 
sposoby, z jakich korzystał wiejski 
artysta, aby rzeźbionej figurce nadać 
pożądany wyraz. 

Malarskie zamiłowania ludu prze- 
jawiały się w obrazkach, malowanych 
na szkle, lub drzeworytach, podmalo- 
wywanych farbami domowego wyro- 
bu. (niegdyś jedyne obrazki, jakie 
date można było w wiejskiej cha- 
cie). 

„_ Lecz sztuka ludowa była i jest uty- 
litarną. Ma zastosowanie przedewszy- 

na Wołdze i na Amurze. 
Ciekawem jest, iż wydatki na obro 

nę państwową w Z. S. S. R. wzrosł 
2 604 mil. rubli według budżetu 1925 
-- 1926 roku do 919.9 mil. rubli, t. j. 
prawie do miljarda w 1928 — 1920 
roku gospodarczym. 

stkiem w przedmiotach codziennego 
użytku, a więc: w budownictwie, garn 
carstwie, stroju i sprzętach domowych. 

Jeszcze niedawno odseparowana 
oc wpływów, oddalona paru dniami 
jazdy od miasta — wieś zmuszona 
była sama sobie w każdej potrzebie 
zaradzać. 

Z tego powodu każdy wiejski gos- 
podarz był (dla swojego użytku) jed- 
nocześnie bednarzem, garncarzem, a 
także šlusarzem i stolarzem. Każda 
gospodyni przędła, szyła, haftowała, i 
wysilała się na zdobienie swego ubo- 
giego wnętrza wycinankami, malowan 
kami, lub różnego rodzaju pająkami 
ze słomy, skorupek lub bibułki. 

Dziś wieś ma stały kontakt z mia- 
stem. Postęp i udoskonalenia tech- 
niczne nie jako echa, lecz jako fakty 
konkretne w postaci maszyn rolni- 
czych i narzędzi gospodarskich zja- 
wiają się na wsi coraz to częściej i 
rugują swe drewniane lub kute pierwo 
wzory. 

Razem z postępem „technicznym 
zmienia się także  psychologja ludu 
wiejskiego, zmienia się też jego ze- 
wnętrzna strona życia. Inaczej wyglą- 
da dziś chata na wsi (niż przed laty) 

„K. i A. Fibiger" "staje" 
' Sprzedaž na dogodnych warunkach 

na ll-gich Targach Północnych zostały nagrodzone 

wielkim złotym medalem 
w składzie fortepianów H. Abelów, Kijowska 4. 

| 
RASA BERECSAN 

  

inne jest jej urządzenie wewnętrzne, wały. Zawdzięczając umiejętnej orga- 
inaczej ubrani jej właściciele. rizacjj — w Wystawie tej wzięł” 

+ udział prawie cała Polska. Każde wo- 

Wystawa Sztuki i Przemysłu Lu- jewództwo nadesłało zbiory ze swych 
dowego na Il Targach Północnych jest muzeów — „kolekcje tkanin, koro- 
jedną z najciekawszych wystaw, ja- nek, haftów i wyrobów z drzewa i gli- 

kie kiedykolwiek się w Wilnie odby- ny. W ten sposób mamy jakby prze- 

  
Eksponaty z terenu wojew. Nowogródzkiego 

  

dziennikarz na świecie 
Obok Rockefellera i Forda najwięk- 

В szym bodaj fenomenem Ameryki jest 
A Herst. 
hi wy, obejmujący 28 wielkich  dzienni- 
ji ków i ogromną ilość tygodników i mie 

j sięczników, mających miljonowe 
„| kłady, jest bezsprzecznie „vis major* 

j w polityce wewnętrznej i zewnętrznej 

Jego potężny koncern praso- 

na- 

Stanów Zjednoczonych a i w polityce 
$ międzynarodowej, odgrywa pierwszo- 

rzędną rolę. Twórca i właściciel kon- 
2 cernu, Hearst, jest genjalnym organi- 
zatorem, pierwszorzędnym dziennika- 
rzem, multimiljonerem, świetnym znaw 
cą i kolekcjonerem dzieł sztuki, przy- 
jacielem słynnej gwiazdy ekranu, Ma- 
rion Davies, no i właścicielem jedynej 
w swoim rodzaju rezydencji w bajecz- 
nym zakątku nad Pacyfikiem. Nawia- 
sem mówiąc, ów „zakątek* zajmuje 
przestrzeń o wiele przewyższającą ob- 
szar niejednej prowincji, w któremś z 
państw europejskich. Na objechanie 
jego posiadłości trzeba — około dzie- 
sięciu godzin jazdy samochodem, pę- 
dzącym z szybkością 80 kilometrów 
na godzinę. W tym to „zakątku* mie- 
szka i pracuje Hearst. Przy pomocy 
radja, telefonu, telegrafu, własnego 
urzędu pocztowego, sieci lotniczej, ko- 
lejowej i samochodowej, utrzymuje on 
nieprzerwanie kontakt z całym Świa- 
tem i z niezliczonemi agendami swe- 
go koncernu, który, mimo oddalenia 
Hearsta składa się z obszernego pała- 
cu z wieżami, rzęsiście oświetlanemi, 
trzech pałacyków dla gości, wspania- 
łego parku i ogrodu zoologicznego. 
Zarówno główny pałac jak i pałacyki 
urządzone są z bajecznym przepychem 
i aż przeładowane niezliczonemi dzie- 
łami sztuki, które po całym świecie 
skupują dla Hearsta agenci i antykwa- 
rjusze. — Pełno tu najcenniejszych 
płócien mistrzów, pamiątek po monar- 
chach i znakomitościach, najkosztow- 
niejszych mebli, porcelany, sreber i 
drobiazgów, przedstawiających war- 
tość większą niż na wagę złota. W 
urządzenie swej siedziby włożył Hearst 
kilkanaście miljonów dolarów i wciąż 
„dokłada pełną dłonią. Umie mijony 
zarabiać, umie je wydawać ze sma- 
kiem i szerokim gestem. Wśród tych 
skarbów przy pomocy całego sztabu 
sekretarzy i sekretarek pracuje bardzo 
dużo, przeważnie po kilkanaście go- 
dzin na dobę. Służba w  „Pancho* 
składa się ze 150 osób, nie licząc per- 
sonelu, zatrudnionego czasowo przy 
przebudowie i urządzaniu rezydencji. 
Hearst lubi gości, choć zajmuje się 
niemi dość mało, pozostawiając im 
całkowitą swobodę spędzania czasu 
pod jego dachem. Jedynie w czasie 
obiadu. wszyscy zbierają się przy 
wspólnym stole, zastawianym suto 
najkosztowniejszemi potrawami spro- 
wadzanemi ze wszystkich niemal czę- 
ści świata. Hearst lubi dobrze zjeść, 
choć jada naogół mało i prędko. Po 
obiedzie wszyscy pozostają jeszcze 
przy stole przez jakieś pół godziny i 
w tym czasie pan domu ze swadą i 
zacięciem dziennikarza opowiada naj- 
rozmaitsze anegdoty, których niewy- 
czerpany zapas ma w swym repertua- 
rze. A że umie opowiadać, wywołuje 
serdeczny śmiech swych gości, co mu 
ia pochlebia. Pozatem Hearst nie 
ubi tracić czasu, chyba że jakąś go 
dzinkę spędzi... przy.... pasjansie. Ą 

EFEZ TYT TURCY ZTYSIOZEYY PYRTODEORNOTKCTZY DWA 

„Kozacy litewscy” 
Z Kowna donoszą ciekawą wiadomość, 

że ministerstwo wojny zorganizowało zupeł- 
nie nową formację bojową na wzór dawnych 

kozaków rosyjskich. Jest to t. zw. „terytor- 
rjalna kawalerja". Składa się ona z ludności 
cywilnej, odpowiednio wyćwiczonej kawale- 
ryjsko, przeważnie z członków związku 
„szaulisów*, Obowiązkiem takiego kawale- 
rzysty jest z chwilą  egłoszenia mibilizacji 
lub podobnego rozkazu, stawić się w t. zw. 
„punktach mobilizacyjnych* z własnym ko- 
niem i w pełnem uzbrojeniu. Dziś, dnia 25 
b. m. rozpoczęły się wielkie manewry armji 
litewskiej wpobliżu granicy polskiej, Na ma 
newrach tych po raz pierwszy wystąpiły 
szwadrony tej specjalnej kawalerji. 

    

AAS AO AKEI КЕ YET DAE IEA Y EAN SIA PRZE RY DNET DZWOCACTA 

gląd etnograficzny całej Polski, co 
jest nietylko ciekawe, ale bardzo po 
zyteczne i pouczające dla szkolnych 
wycieczek. ją 

Na wystawie tej oglądamy rzeczy 
dawno minone — jak stroje niektó- 
rych dzielnic i przebogate w kształ- 
cic 1 ornamentacji kolekcje ceramiki 
dzisiejszej; — przedmioty codzienne- 
go użytku z drzewa, tak podobne do 
prahistorycznych, i gwizdułki, świ 
stułki i figurynki artystów z Bożej ła- | 
ski. Ogłądamy organy gliniane — 
owoc wieloletniej pracy wiejskiego 
manjaka, i „z miejska* wymyślne, roz 
licznone na snobizm inteligencji — 
zwierzęta i dzbanki Azarenicza y 

Misterne hafty poznańskie, koloro=i 
we wycinanki i malowanki  łowickie 
(które niby bardzo nie wyglądają na 
autentyki), przecudowne pisanki 
lwowskie i łowickie, skrzynia bogato 
malowana (również wygląda na ko- 
Pię), malowidła na szkle, przyrządy i 

stroje obrzędowe, pająki ze słomy, 
przebogate kolekcje krajek i haftowa 
nych wstążek, czepce haftowane, wy- 
szywane, stebnowane, ażurowe, dla 
kobiet starszych, mężatek młodych i 
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ECHA KRAJOWE Qtwarcie Targów hodowlanych 
BUDUJĄCY PRZYKŁAD 

(Z ŻYCIA POLAKÓW W ŁOTWIE) 

Wiadomo, że pewne przejawy stanu fi- 
zycznego jednostki ludzkiej zależa od jej 
stanu psychicznego. To samo — tylko na 

zą skalę i śmielej — można powiedzieć 
ołeczeństwie. którem jest państwo i na- 

Żywotność i siła twórcza społeczeń 
stwa zależą od stopnia napięcia jego duci 
w poczuciu świadomości własnego istnienia 
Graz poczuciu woli i prawa do życia. 

Od tych ogólników przejdę teraz do kon 
kretu — spojrzę na nasze społeczeństwo. I 
tu na wstępie powiem, że jest ono pod tym 
względem  ienomenem, wyjątkiem, osobli- 
wością — bynajmniej nie w sensie zalety, 
Tak je nazwałem dlatego, że jego strona 
duchowa (biorąc igólnie), znajduje się w 
jakiejś stałej dysporcji do strony mater- 
rjalnej, I jak literatura naszego narodu sta- 
nęła u szczytu swego rozwoju dopiero w 
najgorszych warunkach materjalnych (poli- 
tycznych i ekonomicznych), — tak dzisiaj, 
można rzec, w znośnych, a nawet dobrych 
tego rodzaju warunkach następuje powol- 
ny, a stały zanik napięcia psychicznego na- 
szego społeczeństwa. 

   

   

  

Może to nasze upośledzające ogranicze- 
nie owa jednostronność? Możeśmy nie do- 
rośli do całkowicie samodzielnego bytu, jeśli 
w nas dusza maleje, gdy powinna wzrastać? 
A przecież bez duszy żaden organizm ist- 
nieć samodzielnie nie może — więc i pań- 
stwowy także. To chyba każdy rozumie. 
Duszą tutaj nazywam zwykły patrjotyzm, 
ktory —- oprócz słusznego mu tego miana 
— jest obok religji najsilniejszą spójnią du- 
chową społeczeństwa, a co za tem idzie, 
nieodzownym warunkiem _ braterskiej zgo- 
dy jego członków, obywateli. 

Lecz jaki patrjotyzm? - 

Nie głupie zaślepienie partyjne, nie zdzi- 
czały i zwyrodniały szowinizm „mniejszo- 
sciowy*, czy „większościowy, — jeno 
ogólno - polski patrjotyzm państwowy, któ 
ry przyświecał bojownikom Jagiellonów i 
batorych. 

A nam właśnie patrjotyzmu takiego wy- 
rażnie dzisiaj brakuje — chyba dlatego, że 
niamy wolność i możemy go w sobie pie- 
lęgnować i rozwijać. U nas nie to aktualne, 
co jest, lecz to, czego niema. Tacy ju je- 
steśmy. 

  

  

A że bez patrjotyzmu — wspóinego im- 
pulsu duchowego — silnego materjalnie 
społeczeństwa nie stworzymy, więc uczmy 
się go od naszych rodaków, mieszkających 
poza granicami Ojczyzny. Tam, gdzie Polski 
(urzędowo) niema, panuje prąwdziwie pol- 
ski duch i polskie narodowe uczucia miesz- 
kają w duszach Polaków — mając właści- 
wy wyraz zewnętrzny. Musi to nas kompro 
mitować i zawstydzać — jednak przyjrzyj- 
my się temu bliżej. Przyjemnie jest myślą 
przenieść się na chwilkę z chaosu naszych 
partyjnych  „potępieńczych swarów* do 
mrówczej, harmonijr 'ej, oświeconej patrjo- 
tyzmem pracy naszych współbraci, żyją- 
cych za kordonem. я 

Przytoczę fragment z życia Polaków w 
Łotwie — a ujmę go w formę krótkiego 
schematu. 

„ Około 2000 Polaków zrzesza się w orga 
nizacji narodowo - społecznej o zadaniach 
gospodarczych, kulturalnych i politycznych, 
zwanej „„Związek Polaków w Łotwie”. Za- 
dania gospodarcze spełniał Związek dor. b. 
najsłabiej — co w tym roku przybrało od- 
wrotną postawę. Związek ten dzieli się obec 
nie na 40 filij, rozrzuconych po całem pań- 
stwie. Ograniczę się jednak — przez oszczęd 
ność czasu — do pisania o powiecie tylko 
Iłuksztańskim, jako dobrze mi znanym i 
graniczącym bezpośrednio z Polską (przez 
powiat Brasławski). Powiat ten (liłuksztań- 
ski) ma 12 filij Związku, które powstały tu 
przeważnie w roku 1925 wskutek ówczes- 
nego prześladowania Polaków przez Łoty- 
szow, popieranego przez starostę Praulin- 
za, a także po części wskutek utylitarne- 

go odczucia braku organizacji wogóle — a 
Przy wyborach w szczególności. Najinten- 
svwniej ze wszystkich  filij tego powiatu 
pracuje Borówka. Liczy ona 50 członków. 
Z zadań swoich kulturalno - oświatowych 
(przedstawienia, odczyty), i politycznych 
(praca przy wyborach do Sejmu i Samo- 
rządu) wywiązuje się ona doskonale. Wo- 
bec braku szkoły polskiej w Borówce, któ- 
rą to szkołę zamknięto w roku 1924, i nie- 
przyjaznego stosunku miejscowych Łoty- 
Szów, ma ona dla tamtejszych Polaków 
tem większe znaczenie. 

Filja ta 10 sierpnia r. b. obchodziła uro 
czystość 5 lecia swego istnienia, podczas 
czego przejście przez granicę było wolne. 
— więc i naszych gości (z Brasławszczyz- 
ny) tam nie brakło. Uroczystość owa mimo 

  

 Zwiedzajcie I 

fatalnej pogody była „szumna i gwarna“. 
Na program jej złożyły się: 

I. AKADEMJA : 

Przemówienie z wielkim zapałem” wygło 
sił p. Władysław Łapiński, prezes zarządu 
filjj borówskiej, poczem zreferował sprawo- 
zdanie z jej działalności. Następnie szły 
przemówienia i życzenia: p. Jerzego Bry- 
ca, jako przedstawiciela Zarządu Central- 
nego Związku Polaków, oraz jako prezesa 
Zarządu Towarzystwa Artystycznego: „Har- 
fa", 1 p. Ludmiły Jakóbowiczowej, prezeski 
filjr dyneburskiej, która w krótkich a zwięz- 
łych słowach wskazała wspólność dążeń i 
ideałów wszystkich fili. Dalej odczytano 
depesze gratulacyjne od p p. posłów, filij, 
ktore nie delegowały swych przedstawicieli, 
P. prezesa oddz. dyneburskiego Organiz 
cji Polsko - Łotewskiego Zbliżenia i innych. 
(Charakterystyczna obojętność miejscowych 

i dalszych łotewskich  czyników, które na 
o wia odpowiedziały ponurem milcze- 
niem 

I. GOŚCINNY WYSTĘP TEATRU 
POLSKIEGO Z*RYGI 

Przy osobistym udziale dyr. p. Wł. Czen 
gerego, teatr ten, zaproszony tu oficjalnie, 
odegrał: Korzeniowskiego „Majster i cze- 
ladnik* oraz Dobrzańskiego „Złoty cielec”. 
Obie sztuki wywołały na sali wielki zachwyt 
i zyskały długo niemilknące oklaski. Wyko- 
nane bowiem były świetnie. 

Il. TAŃCE I ZABAWY 

Uroczystość zakończono zabawą tanecz- 
ną przy orkiestrze T-wa Artyst. „Harfa”, 
która przybyła tu na zaproszenie filji. (T-wo 
Ao opiekuje się sztuką polską na Łot- 
wie). 

Między wielu gośćmi obecny był p. Mi- 
chał Świerzbiński z żoną — konsul polski z 
Dyneburga — popularny i powszechnie lu- 
biany przez Polaków. 

Gościnności słowiańskiej stało się za- 
dość: obfita kolacja dla gości była bezpłat- 
ne Więc przy sytych żołądkach bawiono 
się wesoło i długo... 

Tylko jeden wspomniany p Łapiński, 
inicjator „uroczystości, zziajany i spocony, 
więcej czuwał jako gospodarz nad porząd- 
kiem, niż oddawać się zabawie. 

Ile tam było prostoty, szczerości i ser- 
deczności oraz jak pięknie polska * atmo- 
sicra panowała na tej uroczystości — trud- 
no w krótkim konspekcie wyrazić. Dość te- 
go, że nasi goście z Polski byli tem zawstyć 
dzeni, i cichaczem z sobą szeptali: — „Dła- 
czego u nas tego niema?“.... 

Wypadek ten — chociaż ze spóźnieniem 
-- publikuję, poprostu „dla pokrzepienia 
serc" i zbudowania dusz i nerwów — znę- 
kanych i starganych partyjnemi waśniami. 

St. Szanter. 

  

W. RZESZA 

— Na budowę kościoła. Towarzystwo 
śpiewacze „Hasło* w niedzielę dnia 28 
września r b. urządza w Wielkiej Rzeszy 
koncert przeznaczając czysty dochód na 
rzecz Komitetu Budowy miejscowego Ko- 
ścioła Parafjalnego, 

Zważywszy. doniosły cel i. znaczenie 
kulturalno - oświatowe podejmowanej im- 
prezy oraz uwzględniając okoliczności, że 
T-wo opiera swą egzystencję wyłącznie 
na składkach członkowskich — musimy uz- 
nać występ ów za dowód chlubneį przed- 
siębiorczości wymienionego T-wa. 

DRUSKIENIKI 

Jesień... 
Śpiewasz przy dźwiękach złotostrunnej 

A głos Twój ulata, tonąc w łez > 

Smutna, lecz piękna w swej złocistej 2 

Jesień za oknem swój nokturn z iwadźić. 

Szum złotych liści, tak zwykłych w je- 
sieni, 

Dziwnym akordem dźwięczy w tęsknej 
duszy. 

Wiązanka wspomnień w oczach Twych 
się mieni, 

Wspomnień z lat dawnych, których nic 
nie zgłuszy. 

Melodją żalu płaczą struny lutni, 
Słowa tęsknoty szepcą blade wargi..... 
Smutna, lecz piękna w swej złocistej suk- 

ni 
Jesień za oknem wyje pieśnią skargi... 

Janina z Przeborowskich M...... 

& 

  

  

Dnia 27 b. m. punktualnie o godz. 
'10-tej przybył na plac targów pan 
minister reform rolnych  Staniewicz 
w asyście p. Wojewody Raczkiewi- 
cza, prezydenta miasta p.  Folejew- 
skiego oraz licznego grona przedsta- 
wicieli władz i obywatelstwa. 

Przed wstęgą powitał pana mi- 
nistra Prezes Sekcji Rolnej  Il-gich 
Targów Północnych p. Bortkiewicz 
następującemi słowy: 

Głęboki kryzys, przeżywany obecnie w 

rolnictwie, stanął w dużej mierze na prze- 

szkodzie w zorganizowaniu targów hodo- 

wlanych na szerszą skalę. Niemniej jednak 

w związku z rozwojem hodowli u nas, 

która szybko postępuje naprzód, oraz dą- 

żeniem do oparcia tej hodowli na podsta- 

wach racjonalnych i naukowych, powstaje 

konieczność zorganizowania stałej możno- 
ści nabycia i wymiany dobrego  mater- 

jału hodowlanego. Świadomość tej potrze- 
by wśród rolników—hodowców, mimo po- 

wtarzam wyjątkowo ciężkich warunków 

dała nam możność zapoczątkowania tej 

doniosłej akcji, czego wykazem są obec- 
ne targi. Nie wątpimy, że po przełamaniu 

pierwszych trudności, sprawa dalszego roz- 
woju i ożywienia targów hodowlanych w. 

Wilnie jest kwestją najbliższej przyszłości. 

Wilno bowiem ze względu na swe geo- 
graficzne położenie -— słusznie  porówny- 

wane do naszej bramy wypadowej na pół- 

noc, winno być nietylko punktem wyniia- 

ny na rynku wewnętrznym lub lokalnym, 

jak to ma miejsce obecnie, lecz przede- 

wszystkiem stać się winno pośrednikiem w 

handlu pomiędzy całą Polską a państwami 

półzocnemi. Dzisiejsze więc nowo stworzo- 
rzone targi winniśmy traktować jako wy- 

siłek i pierwszy etap w torowaniu drogi 
do przyszłych wielkich Targów Północnych 
Targów  Polsko-Bałtyckich. W tym też 

przeświadczeniu niech mi wolno będzie, ja- 

ko przewodniczącemu sekcji rolnej Il-gich 

Targów Północnych prosić v. ministra 

o dokonanie otwarcia targów hodowla- 

nych. 

Pan minister w odpowiedzi na 
przemówienie pana prezesa podkie- 
Ślił, iż przybył specjalnie do Wilna by 
módz osobiście zobaczyć rozwój go- 
spodarstwa hodowlanego, które w 
specjalnie trudnych warunkach  go- 
spodarczych tak świetnie rozwijają 
się na ziemiach północno - wschod- 
nich. 

Po przecięciu wstęgi i wysłucha- 
niu hymnu państwowego p. minister 
wraz z asystą zwiedzał kolejno sto- 
iska koni, bydła rogatego i trzody 
chlewnej. 

W. trakcie gdy przedstawiciele wła 
dzy przechodzili koło stoisk koni 
wystąpił przed p. ministrem gospo- 
darz Nikodem Matusewicz  prowa- 
Gząc swą 5 letnią klacz „Alię* która 
па dany przez Matusewicza znak 
uklękła przed zwiedzającymi. 

Incydent ten wywołał powszechną 
wesołość w gronie zwiedzających. 

Z szeregu eksponowanych koni, 
na czoło wysuwają się stajnie zaro- 
dowe dworskie pp. prezesa Wagnera 
i Skindera. 

Stajnia p. Wagnera wystąpiła z 
czwórką doborowej młodzi pół krwi an 
gielskiej 0 nieskazitelnej złotognia- 
dej maści. 

Stajnie białostockie należy trak- 
tować jako zawodowo - remontowe 
będące źródłem zasilającym szeregi 
koni wojskowych. 

Ogółem reprezentowano na Tar- 
gach Hodowlanych 15 stajen przeważ- 
nie zarodowych. 

W następnem stoisku poświeco- 
nem bydłu rogatemu uderza w oczy 
dwojakość eksponowanych ras by- 
dła, bydło nizinne (holenderskie) z 

  

  

BZZZBAZNNEBSTZEZERATAKEME 

gie Targi Północne | 

z wzorowo prowadzonych obór hr. 
Andrzeja Tyszkiewicza w  Zatroczu 
oraz p. Bohdanowicza w Obodowcach, 

Dzięki szerszym informacjom pa- 
na inspektora hodowlanego Wierzbie 
kiego, zaznajomiliśmy się z okazami 

zwraca gołębnik pocztowy Wojsko- 
wej Stacji Gołębi Pocztowych O. W. 
Wilno, oraz liczne medale nadane ho- «i 

oraz bydło czerwonej rasy polskiej nagrodzonemi tak na Targach w Wil- dowcom przez p. ministra wojny za 
tak bardzo u nas zapomnianej (p. Z. nie jak i P. W. K. w Poznaniu. wzorowe prowadzenie gniazd golę- 
Bortkiewicz — maj Koniczyn). х : > „bich. 

Pierwsze jake w hodowli czer- Kolejne stoisko reprezentuje . trzodę 2 
chlewną, posiada wzorowo prowa- Tak bardzo u nas zaniedbana wonej rasy polskiej zajmuje obora p. 

Borowskiego w Trybańcach, zaś prze 
ważna część obór 0 rasie polskiej 
przybyła z białostockiego, gdzie gatu- 
nek ten jest najbardziej rozpowszech- 
niony. 

Należy, docenić 

dzoną chlewnię rozrodczą rasy ar- 
gielskiej ks. Józefa Drucko-Lubeckie- 
go w Żyrmun'ach nagrodzoną meda- 
lami, p. Żylińskiego w Dokurniszkach 
(d. złoty medal), oraz p. Słotwińskie- 
go Mirosława z Hnieżdziłłowa mają- 
cą na celu uszlachetnianie rasy świń 

Gziedzina sztucznego wylęgania kur- 
cząt doczekała się na tegorocznych 
Targach specjalnego pawilonu, gdzie 
demmonstrowany jest inkubator po- 
mysłu polskiego, który zapewne wyru- 
guje inne wylęgarki zagraniczne na intencję przed- naszym rynku. 

stawicieli hodowców z bialostockie- kaj owCE ‹ 
go, którzy mają na celu jaknajwiększe ^ JOWY CE L S Śliczna pogoda sobotnia pozwoliła 
rozpowszechnienie rasy czerwonej Ze  specjalnem uwzględnieniem zwiedzającym i zainteresowanym na 

należy wspomnieć o wystawie drobiu 
i zwierząt futerkowych, gromadzącej 
nader ciekawe okazy drobiu i króli- 
ków, oraz o specjalnym pawilonie go- 
łębi. 

Ogólną 

polskiej na Wileńszczyźnie, gdyż, jak 
wielokrotnie  przekonano się z licz- 
nych odmian u nas hodowanych wła- 
śnie czerwona rasa polska jest do 
naszych warunków jaknajbardziej do- 
stosowana. 

dokładne zaznajomienie się z hodowlą 
zwierząt użytkowych na Wileńszczyź- 
źnie, z roku na rok rozrastającej się 
ku pożytkowi i chwale — rolnika. 

uwagę zwiedzających — —- Szczęść Boże! 

E[EEEZEME || YO KOREA gĘĘ 

100.000 STEREOSKOPÓW DARMO! 

    

    W każdej tabliczce 

CZEKOLADY 

SUCHARD 
MILKA, VELMA, GITTRA, CAFOLA, VELNUT, MILKA-NUT, JUBILEUSZOWĄ. 

FRUTOLA znajdują się dwie przepiękne stercoskopowe fotograije i kupog. 

  

    

  

   

Bo nacoaianv 900 naszym adresem 20 tych kuponów wydomy bezpłatnie piękny I wartościawy 

APARAT STEREOSKOPOWY 
pokazujący plastycznie i realistycznie dołączone do czekolady (ot 

Ogiacajac te foiografje zapomocą stereoskopu, odnosi «ię wrażenie, 

14* gdyby poszczególne sceny obserwowano na miejscu 

100 lat przoduje na całym świecie CZEKOLADA SUCHARD 

Każdy gatunek SUCHARD zadawalnia nawet najwybredniejszych! 

PIJCIE KAKA© SUCHARD:i 
Za swoją wyjątkową wartość gatunkową 0O0DZNACZONE zostały na 

li Targach Północnych w Wilnie—1930 roku 

Wielkim złotym medalem. 
INN |_| 

„SUCHAR DB 
jach w Londynie, Paryżu, Berlinie, New rym posługują się inne fabryki czekolady 
Yorku, Budapeszcie, Wiedniu i t..d. Siedzi- w Polsce, jako surowcem do wyrobu cze- 
ba Centrali dla Polski znajduje się w kolady. Pozatem fabryka produkuje wszeł- 
Krakowie. Kierownictwo techniczne wszy- ke inne wyroby z czekolady. Fabryka w 
stkich po całym świecie rozsianych Oddzia- Krakowie zatrudnia 1000 robotników oraz 
łów Fabryki spoczywa w rękach Szwajcar- 150 urzędników administracyjnych. 
skiej Centrali, przyczem oddziały te stwo- Wyroby tej fabryki znane są  powsze- 
rzone zostały przez kapitąły danego kraju chnie pod nazwą „Velma“, „Milka“, |. 
Miesięczny obrót Oddziału w Polsce wy- „Bitra“, „Frutola“. | ы 3 
nosi przeszło zł. 1.000.000. — Fabryka w Bardzo ciekawym jest sposób reklamy 
Krakowie produkuje codziennie 6 tysięcy wyrobów „Suchard'a” na Il Targach Półno- 
kilo twardej czekolady, 10 tys. kg. kakao, cnych przy udziale dwóch pięknych  ra- 
wiele wagonów tłuszczu kakaowego, któ- sowych St. Bernardów. 

4 

    
W głównej alei 

kwintny pawilon Firmy 
rzuca się w oczy wy- 

„Suchard“. 

„Suchard“ jest to polsko - szwajcarska 
fabryka czekolady, istniejąca od 1826 r. Za- 
łożona została w Szwajcarji przez Filipa 
Sucharda, który stworzył spółkę akcyjną 
dla produkcji twardej czekolady, jego wła- 
snego wynalazku. Szwajcarzy po Śmierci 
wystawili mu wspaniały pomnik, który do 
dnia dzisiejszego istnieje. 

Spółka Akcyjna „Suchard* posiada w. 
28 fabryk we wszystkich większych kxa- 

  

i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 
Pawilony otwarte od godz. 10-ejrano do 8-ej, zaś tereny do godz. :10-ej wieczór. 

dziewcząt przeznaczone — wszystko 
10 się rzuca w oczy swym  koloseim, 
wymyślnym kształtem lub  specjal- 
aym deseniem. Brakuje bardzo apli- 
kacyj ze skóry i sukna z Zakopane- 
go, brakuje również ćwieczków, 
dzwonków i pasów krakowskich. 

Lud polski lubi haft, lubi Koron- 
ki, paciorki. Najbardziej może bied- 
na pod tym względem jest nasza 
wileńszczyzna. Nawet dawniejsze 
stroje dziewcząt nie były tu suto 
ozdabiane haftem jak w innych dziel- 

nicach, lecz (zato jakże  bo- 
gate w ornamentacji, jak 
subtelne i stonowane w ko- 
lorze są tkaniny wileńskie. Tkanin 
wileńskich na wystawie obecnej jest 
niezliczona ilość — z każdego powia- 
tu, niemal z każdej wsi, tkanina co- 
raz to inna coraz ciekawsza. 

: Bardzo ciekawe są również tka- 
niny poleskie, szczególnie hafty tka- 
ne, któremi upiększane są do dziś 
sa koszule i fartuchy, czepce na 
głowę. Czerwony kolor na Polesiu do- 
minuje i tylko w paru powiatach uda- 
ło się wykryć ji to całkiem przypad- 
kowo — czarny haft, jako upięk- 

szenie ręczników, koszul, i fartuchów 
Ceramika poleska jest mniej ko- 

lorowa i pomysłowa niż w innych 
dzielnicach Polski, ogniskuje się w 
dwóch większych ośrodkach  garn- 
carskich — Prużana (czarne garnki) 
oraz Horodnia (białe garczki z czer- 
wonym szlakiem o bardzo prymityw- 
rtych wzorach zdobniczych). W Ho- 
rodni garncarstwo istnieje od nie- 
pamiętnych czasów i zatrudnia całą 
ludność męską osady. 

Niebylejaką atrakcją sa sale 9 i 
10 w których mieszczą się zbiory et- 
nograficzne z Estonji. Zbiory te się 
składają z 500 oryginalnych ekspo- 
natów, które pochodzą z muzeu 7 
Narodowego w Tartu (Dorpat). 

Prócz 9 kompletnych strojów na 
inanekinach w salach się znajdują 
rozmieszczone na ścianach i w gablot- 
kach poszczególne części ubrania ko- 
biecego i męskiego, łańcuchy i brosz- 
ki srebrne (które używane są zamiast 
guzików przy koszulach), poń- 
czochy, rękawice, czepce i krajki, po- 
dobne do wileńskich i nowogródzkich 

Zbiory przywiezione do Wilna 

  

* 

przez asystentkę prof. = Leinbocka 
Tartu p. Helmi Kurrik, są bardzo 

starannie i logicznie rozmieszczone w 
salach, a znajdujące się wszędzie ob- 
razki akwarelowe ilustrują i tłomaczą 
zastosowanie każdego eksponatu w 
życiu. 

Lud estoński jak i polski lubuje 

  
Sztuka ludowa Estonji 

T-wo Popierania Przemysłu Ludowe- 

  

  

się w haftach i paciorkach, hafto- w Estonji, paski zaopatrzone w po- 
wane są koszule męskie i kobiece, chwę na nożyk i pudełeczko na nici, ig go, na czele którego : stoją 
pończochy i rękawice, weselne stroje 'ły i szpilki —- niczem średniowieczna p. Dyrektor Lichtarowicz i 

są, zresztą jak i wszędzie, specjalnie dama wyglądała taka kobieta wiej- p Helena Sokołowska — 
bogato przyozdobione haftem, frendz- ska z dzwoniącym zwisającym pa- opiekuje się w głównej mierze wyro- 
lami, paciorkami i łańcuchami. skiem, z wypukłą broszą na pier- bami tkackiemi i przemysłem garncar- 

Ciekawe są niezmiernie paski me- siach i ze srebrnemi łańcuchami na skim. 
talowe, które ongiś nosiły kobiety około szyi. Zresztą tkactwo i garncarstwo 

* * * poza bednarstwem należą do naj- 
główniejszych gałęzi / przemysłu lu- 
dowego na Wileńszczyźnie, a opieka 
lachowej i zasłużonej dla sztuki lu- 

Hasło dni naszych „czas to pie- 

niądz* zadomowiło się niestety na wsi 

również _ skutecznie | jak dowej osoby, jak pani Helena So- 
SĘ , MIEŚCIE, wad ied „O“ kolowska — daje rękojmię, iż ten prze 
brzymie spustoszenia w Czietzinić (nvsł nie zaginie, lecz coraz to bar- 

estetyki wyrobówi ludowych i wpływa- 

jące ujemnie na zmianę gustów. 

: Dziś twórczości ludu nie głos i 

potrzeba wewnętrzna nakazuje lecz 

* oowodzenie i zbyt na rynku. Po- 

wodzenie wywołuje powtarzanie, a 
powtarzanie wywołuje szablon. 

dziej i skuteczniej będzie się rozwijał. w 

Ergo 

AAA | 

I chcąc uratować przemysł ludu W 
w całej Polsce organizują się T-wa 
Popierania Przemysłu Ludowego, któ- 
rego celem jest czuwanie nad pozio- ё 
mem wyrobów wiejskich. W miarę TAN B 
sił wspieranie wytwórców fachową ra 
dą lub materjalną pomocą. Wileńskie, 

 



Na targach hodowlanych w dziale 
trzody chlewnej, zwraca uwagę sze- 
reg stoisk zawierających okazy świń 
rasy krajowej czarnej eksponowanej 

specjalnemu systemowi hodowlanemu 
są jaknajbardziej przystosowane do 
zmiennego naszego klimatu, są nader 
płodne, jako gatunek zaś świń mię- 

  

Maciora rasy polskiej z chlewni hnieżdziiowskiej 

przez p. Mirosława Słotwińskiego. 
Powszechnem zainteresowaniem 

cieszy się okaz knura oraz maciory 
z wymienionego gatunku kolosalnych 
rozmiarów, stanowiące klasyczny о- 
kaz swejerasy. Świnie krajowe, jak 
nas informuje p. Słotwiński dzięki 

snych nie ustępują absolutnie gatun- 
kom angielskim. 

Na szeroką skalę postawiony chów 
świń w dobrach p. Słotwińskiego ma 
na celu jaknajszersze rozpowszechnie 
nie tego gatunku w kraju oraz eksport 
do krajów bałtyckich. 

ZDROJOWISKO—DRUSKIENIKI| 
Znane ze swej skuteczności 

źródła  Druskienik, 
Stanisława Augusta 
lekarski, 
ubiegłego 

solankowe 
już za czasów Króla 
zainteresowały świat 

stają się w pierwszej połowie 
stulecia przedmiotem po- 

  

ważnych rozpraw naukowych i 
zūrojowiska, do którego zjeżdżają chorzy, 

opisów 

które wzbudza zainteresowanie sfer ad- 
ministracyjnych i powoduje wdanie się 
państwa w badania geolog. i chem. źródeł. 

Spalone i zrujnowane w czasie wojny 
zaczęły się dźwigać z ciężkiej dewastacji 

  

Gdy ujawniła się bezsilność inicjatywy pry 
watnej, Państwo Polskie ratując to do- 
bro narodowe, dźwiga zdrojowisko z u- 
padku z roku na rok. podnosząc jego po- 
ziom na stopę zachodnio europejską. 

Ponieważ skuteczność kuracji 
skienikach zyskuje sobie coraz większą i 
zasłużoną sławę, cieszą się  Druskieniki 
wzrastającą z roku na rok frekwencją. 

Na Targach w efektownym pawilonie 
umiejętnie reklamowano zdrojowisko i roz- 
dawnictwo wód. 

w. Dru- 

SŁOWO 

„Wóród stolsk i pawilonów na Il-gich Targach Północny 
CHLEWNIA ZARODOWA w HNIEŹDZIŁOWIE Polski Monopol Spirytusowy 

Dyrekcja Monopolu Spirytusowego oraz 
próbek różnego gatunku Spirytusów czy- 
stych i skażonych i innych  objektów, jak 
laku, korków i t. p. produkowanych przez 
Monopole w myśl fordowskiej samowy- 
starczalności, prezentuje jeszcze różne 
mieszanki spirytusowe powszechnie uży- 
wane na zachodzie, jako, siła napędowa w 
automobilizmie awjatyce i przy traktorach 
rolnych. 

Mieszanki spirytusowe mogą być uży- 
wane przy każdym motorze bez specjalnych 
zmian w konstrukcji silnika; wybuchają 
one spokojnie, spalają bezdymnie i bezwon- 
nie, to też nie zanieczyszczając silnika, zape- 
wniają mu większą odporność i trwałość. 

Jedna z najlepszych mieszanek  benzy- 
nowo - spirytusowych, jest to typ mieszan 
ki polskiej, sprzedawanej przez „Polmin*, 
składającej się z 30 proc. bezwodnego ska- 
żonego spirytusu i 70 proc. benzyny. Koszt 

napędu tą mieszanką jest jednakowy a czę- 
stokroć mniejszy, jak koszt napędu benzy- 
ną. 

W wielu krajach, jak w Niemczech, Fran 
cji, Włoszech i innych jest już wprowadzo- 
ny przymus używania przy automobilach 
mieszanek spirytusowych, gdyż z jednej 
strony zapobiega to możliwości wyczerpa- 
nia szybów naftowych z drugiej strony 
znów przyczynia się dodatnio do rozwinię- 
cia i uprzemysłowienia rolnictwa. 

Na stoisku  Monopolu Spirytusowego 
oglądać możemy mapy, wykresy i bro- 
szurki, które wykazują nam doniosłe zna- 
czenie szerokiego wprowadzenia w uży- 
cie mieszanek spirytusowych, tembardziej 
zebrane dane statystyczne stwierdzają, że 
przy dotychczasowym systemie gospodar- 
czym zapasy naity wyczerpią się już 
w roku 1935. 

  

  

2 WYTWÓRNIA WIN 
Pierwszej Wileńskiej Spółki Win iżPrzetworów owocowych 

S.iA. Łubkowskich 

  

Zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród 
producentów win krajowych, a pod względem 
jakości win nie posiada sobie równych. Pierw- 
sza Wileńska Spółka win i przetworów owo- 
cowych stworzyła śmiało typ polskiego wina, 
nie naśladujący wina zagranicznego, wypusz- 
czając na rynek poza innemi gatunkami de- 
serowe czyste winó Truskawkowe, wykwint- 

ny smak i 
Pierwszej Wileńskiej Spółki 
rów owocowych wysoką wartość, czego do- 
wodem są uzyskane liczne medale i nagrody 
na wystawach w kraju i zagranicą, 

Wytwórnia win, Wilno, Piłsudskiego 2. 
Detal win, Wilno, Wileńska 36 tel. 886. 

bogaty aromat nadaje winom 
win i przetwo- 

  

Polacy znają najwięcej obcych języków 
Trudno wprost wierzyć, że na całym 

świecie prawie nikt — ani kapitan okretu, 
ani hotelarz, ani kupiec, ani policjant nie 
włada dwoma językami, rzadko tylko ktoś 
z nich umie powiedzieć w obcym języku: 
„Dzień dobry“, „Dowidzenia“ lub „Dzieku- 
je". 

Jako dowód powyższego, można podać 
iż policjant w Buenos Aires, którego со- 
dzień setka obcokrajowców prosi o infor- 
nacje, zna język hiszpański, agent biura po 
dróży Cooca w Singapoore, gdzie codzień 
tysiąc turystów denerwuje się w różnych 

językach, powtarza z flegmą, że zna tylko 
język angielski, a kapitan okrętu transatlan- 
tyckiego, który 30 lat jeździ z Bordeaux 
do Rio de Janeiro, zna tylko gwarę bretoń- 
ską i narzeka, że w tej przeklętej Brazylji 
chodzi jak głupi, bo z nikim nie może się 
dogadać 

Możemy więc być dumni, iż Polacy są 
jednym z pierwszych, a może i pierwszym 
narodem na świecie, władającym dwoma 
iub więcej językami, co jest rzeczą rzadka 
gdzie spotykaną na świecie. 

Polska nie pominęła 

Czy Polska weźmie udział 
w Il-gim roku polarnym 

W całym szeregu pism  codzien- 
„nych i perjodycznych ukazują się ar- 
tykuły i informacje o przygotowaniach 
do Il-giego roku polarnego 1932—33. 
Omawia się w nich poszczególne pro- 
blemy naukowe, które stanowić będą 
przedmiot badań wypraw poszczegóil 
nych państw. Poza korzyściami nau- 
kowo - teoretycznemi niewątpliwie 
II-gi rok polarny przyniesie i wiele ko- 
rzyści praktycznych. W chwili obec-- 
nej poza pracami mającemi ustalić 
wspólny program dla wszystkich 
wypraw, w wielu państwach czynio- 
ne są już przygotowania natury prak- 
tycznej, dotyczące szczegółów 
opatrzenia ekspedycji w odpowiednie 
urządzenia i aparaty. 

Z państw słowiańskich Rosja naj- 
energiczniej zajęła się przygotowa- 
niami do II-go roku polarnego. Uczeni 
rosyjscy odbyli specjalny zjazd dla 
szczegółowego omówienia udziału 
Rosji w tej międzynarodowej współ- 
pracy naukowej. Przy silnem popar- 
ciu rządu Z. S. S. R. rozpoczęto prace 
przygotowawcze do założenia stacyj 
badawczych na najdalej ku biegunowi 
północnemu wysuniętych ziemiach ro- 
syjskich. Na Ziemi Franciszka Józefa 
już zostało założone specjalne stałe 
obserwatorjum meteorologiczne. 

Ale i inne państwa słowiańskie my- 
ślą o udziale w Il-im roku polarnym. 

Na lll-cim Kongresie Geografów 
i Etnografów Słowiańskich Prof. Arc- 
towski zgłosił rezolucję wzywającą 
biuro Zjazdu do zwrócenia się do 
poszczególnych państw słowiańskich 
o wyznaczenie po trzech delegatów 
z każdego z państw do specjalnej ko- 
misji, której zadaniem byłoby sko- 
crdynowanie współpracy państw 
słowiańskich w Il-gim roku polarnym. 
Rezolucję powyższą przyjęto jednomy 
f'nie. 

Zaznaczyć należy, że w Kongresie 
wzięło udział 220 uczonych, w tem 
64 Polaków, 91  Czechosłowaków, 
56 Jugosłowian, 5 Francuzów, 2 Bel- 
gów, i 1 Niemiec, a przewodniczą- 
cym Kongresu jednomyślnie obrano 
prof. Eugenjusza Romera. 

Niewątpliwie nasuwa się czytelni- 
kowi tutaj pytanie, czy Polska weź- 
mie udział w ll-gim roku polarnym i 
czy już coś w tym kierunku u nas się 
robi? 

Zasadniczo, najbardziej kompetent 
ne w tej sprawie czynniki wypowie- 
działy się za udziałem Polski w tem 
międzynarodowem przedsięwzięciu. 
Mianowicie Narodowy Komitet Ge- 
odezyjno - Gieofizyczny Polskiej Aka- 
demji Umiejętności przyjął jednogło- 
śnie rezolucję, w której uważa za 
rzecz pożądaną udział Polski w mię- 
dzynarodowych pracach w r. 1932-33, 
organizowanych w związku z badania- 
mi regjonów polarnych. 

A zatem polscy uczeni pragną, by 
tej wspaniałej 

  

Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Sejmu i Senatu... 
Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy Wy i Wasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 

Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinien reklamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

za-' 

       

        
    

        

  

   

   

  

okazji propagandy nauki i 
naszej państwowości. 

Z artykułów ukazujących się w 
prasie polskiej na temat Il-giego roku 
polarnego szeroki ogół czytelników ma 
możność zaznajomienia się z ogromem 
prac, jakie czekają naszych uczonych 
Nie wątpimy, że całe społeczeństwo 
polskie, gdy prace organizacyjne pol- 
skiej wyprawy polarnej wejdą na re- 
alne tory, nie odmówi swego po- 
parcia materjalnego dla należytego 
jej wyposażenia. 

Polski świat naukowy w najbliż- 
szym czasie ma podjąć definitywne 
kroki w kierunku rozpoczęcia  real- 
nych przygotowań do udziału Polski 
w ll-gim roku polarnym. 

SEESRRWOZTWACEAY REEERERE BET KAZ PORE 

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 
16 dzień ciągnienia 

PRZED PRZERWĄ 
10.000 zł. wygrał nr. 130524 
5000 zł. wygrał nr. 3076 
Po 3000 zł. wygrały nry: 198112 208890 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 4586 22773 

41496 192838 198955 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 9387 44430 

54223 60801 83191 85799 86044 92010 
100532 136765 136884 142177 149320 177193 
181827 191799 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 6661 7610 
10735 40930 41410 78498 79580 129255 
130968 131249 134878 143028 166884 169875 
174900 177549 184727 202793 203241 207699 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 4176 6170 
1250 8806 8926 11387 14519 14709 20280 
21608 21715 23304 26512 45257 45316 
45443 46191! 50832 56447 57307 57471 58182 
60904 60990 61781 62531 66430 69404 73545 
75112 80599 92101 95735 96172 100425 
100485 107196 109513 109532 111489 111950 
112890 113918 118251 118315116464 119169 
12166 122987 124381 127840 128570 128862 
131136 131285 134990 142122 147093 148596 
149037 152752 156525 156980 158719 160686 

naszej 

* 162273 166644 170798 171887 173616 174124 
° 176926 174879 181540 182649 182876 188623 

190360 193288 201904 202880 202939 203558 
207348 

PO PRZERWIE 
Po 15.000 zł. wygrały n-ry: 

197701. 
10.000 zł. wygrały n-ry 190375. 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 19294 176015 

198146. 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 7139 37417 

51773 81291 122911 185112 205555. 

25260 

Po 2.000 zł. wygrały п-гу: 2331 15263 
18065 76169 117012 206699 

Po 10000 zł. wygrały n-ry: 18077 21381 
711135 93595 114470 124201 145483 191992 
125652 125840 126164 126903 130243 134003 
140695 141137 143679 145230 147008 151421 
184998 185020 186669 187303 188302 188617 
157779 164922 165748 174325 175041 176040 
190700 194223 197870 197884 200843 201560 
204477 204677 205726 205860 208413 208751 
208931 209915 

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko* 

na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. 

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

Wstęp 50 i 30 gr. 

  

  

  

A. ARMANDIL. . 

* WŚRÓD NOCY BEZ. 
GWIAZD 

Gerald spojrzał pytająco na Men- 
dizobala. Nowa myśl zaniepokoiła go. 
Ale zachował spokój zewnętrzny i pew 

" ność siebie. 
— Być może, — zgodził się — to- 

by oznaczało, że nastąpiły jakieś nie- 
przewidziane komplikacje. Ale dopó- 
ki nie odbiorę szczegółowych instruk- 
cyj, muszę postępować tak, jak naka- 
zuje mi mój obowiązek. 

— Strzeż się! Pan powstaje prze- 
ciw tym, którzy mu, płacą! 

— Przyjmuję całą odpowiedzial- 
ność. 

— Ale jest pan młody i niedoświad 
czony, boję się, że pan.... 

Zdam sprawę ze swej czynno- 
ści, komu należy, a jeśli to nie będzie 
się podobało, odejdę wówczas... 

— Ale ja również dostałem instruk- 
cje... W razie nieposłuszeństwa z pa-. 
na strony, mam prawo... 

Chociaż groźba była zamaskowa- 
na uprzejmością, Gerald odczuł ją. Za- 
cisnął ręce na poręczach fotela, ale po- 
wstrzymał gniew i głosem spokojnym, 

rzekł: 3 r 
— Dosyć tej czczej  gadaniny, 

Mendizobalu, syrena okrętowa przy- 
pomina mi, że zatrzymałem kajutę. 

Twarz metysa rozjaśniła się: 
— Aha, pan odjeżdża? 
— Nie, to ty wyjeżdżasz. — 
— Ja....? — krzyknął Mendizobal, 

nie wierząc uszom własnym. : 
— Tak, ty. — powtórzył inżynier. 
— Pan mówi poważnie? 
— Najzupełniej. 
Opanowany zdumieniem, 

uśmiechnął się drwiąco: 
. — | pan przypuszcza, młody pa- 

nie, że ja to zrobię? е 

ъ 

metys 

— Nie przypuszczam, ale jestem 
pewien. 

— Czy pan pomyślał, o tem, że 
mogę odmówić? — pytał drwiąco me- 
tys. 

— Naturalnie. Ale nie odmówisz! 
— Zadziwia mnie ta pewność, ale 

nie mogę jej podzielać. 
— Jeżeli, wbrew prawdopodobień- 

stwu, odmówisz wyjechania dobrowol- 
nie z Barranco, będę zmuszony użyć 
przemocy. 

— Siły? 
— Tak, siłą wyślę ciebie, jeżeli 

będzie trzeba. Wiesz zapewne, że Az- 
tecy nie bardzo cię lubią, jeżeli wy- 
dam rozkaz, spełnią go momentalnie. 
Ale jestem pewien, że nie zmusisz 
mnie do stosowania środków tak sta- 
nowczych. Nie będziesz się sprzeci- 
wiał i spokojnie odjedziesz. 

— Nie będę się sprzeciwiał? Oho! 
— Napewno, nie. 
— Chciałbym wiedzieć, 

go? t 
— To bardzo proste. Wyobraž so- 

bie, że będę musiał siłą wsadzić cię 

na okręt,: zamiast przyjemnej podró- 

ży w oddzielnej kajucie, będziesz mu- 

siał jechać w komórce z żelazną obrę- 

czą na nodze. : 
— Z żelazną obręczą na nodze! 
— ..a kapitan będzie musiał od- 

dać Ciebie w ręce policji, jako oskarżo 
nego o niszczenie kopalni i umyślne 
przeszkadzanie w eksploatacji. 

Metys coinął się. Twarz jego sta- 
ła się ziemisto - szara, a w oczach mig 
nęło przerażenie. 

— To oszczerstwo! — wyszeptał. 
, Po raz drugi za oknami rozległo 

się wycie syreny. Inżynier wstał: 
— Czas kończyć już. Dziś rano 

znalazłem w kopalni miejsce, gdzie 
był założony nabój dynamitowy, któ- 
ry wywołał ostatni wybuch, już trzeci 
w ciągu tego czasu, odkąd tu jestem. 

dlacze- 

Okręt czeka, jeżeli 
się zaraz, będzie źle. 

— Kto panu powiedział, że to, co 
robiłem, nie było zgodne z życzeniami 
p. Meera? 

—- Bo tego nie było w pozostawio 
nych mi instrukcjach. 

—- Kiedy p. Meer dowie się... 
Gerald przerwał ostro: 
— Okręt zaraz odejdzie. Trzeba 

się śpieszyć: kajuta czy żelazna ob- 
ręcz? Wybieraj. 

Mendizobal szybko zważył wszel- 
kie raożliwości sprzeciwu. Właściwie 
nie było żadnych możliwości. Paseko 
miał wielką powagę wśród robotni- 
ków,sam zaś spełni niezawodnie każ- 
dą zachciankę smarkacza - inżynie- 

nie zdecydujesz 

„Ta. 

—- Dobrze, — rzekł, — jadę. 
— Nie wątpiłem, że tak zdecydu- 

jesz, — zauważył ironicznie Gerald. 
— Ale nie myśl pan, że ja tę spra 

wę tak zostawię: wrócę, a wtedy po- 
rachujemy się! 

Zaryzykuj! 
— Wrócę nie sam. 
Gerald pogardliwie wzruszył ra- 

mionami i wskazał na drzwi: 3 
— Szczęśliwej podróży, Mendizo- 

balu, żegnam cię, dowidzenia. 
— Dowidzenia, panie bez nazwi- 

ska i bez rodziny! — rzucił ze złością 
metys, odwracając się od progu. 

Gerald pochylił głowę i zagryzł 
usta: strzał był celny i zranił go bo- 
leśnie, 

ROZDZIAŁ 9 — NAPAD. 

— Śniadanie ubogie, 
senor? 

— Ubogie? — oburzył się senor. 
— Za kogo mnie masz? Obfite, boga- 
te... śniadanie dla miljonerów! Jestem 
tak głodny, że gotów jestem zjeść i 
ciebie, moja piękna panno! 

czy obfite, 

, —A co pan będzie pił? — śmia- 
ła się kokieteryjnie rozbawiona poko-' 
jówka. 

— Dzban piwa, tylko dobrze za- 
mrožonego! 

Służąca przyniosła ogromny dzban 
piwa i szybko ustawiła na stole jajka 
z serem, ryż, gotowaną sałatę i dużą 
misę zupy w rodzaju barszczu, kawał- 
ki wieprzowiny, baraniny, gotowane- 
go ptactwa z pieprzem i jarzynami, a 

„wszystko w takiej ilości, że umarłego 
by wskrzesić można! 

— To zakąski 
oznajmiła. 

Senor chciwie „rzucił się na jedze- 
nie i z zadowoleniem uderzył pięńcią 
w stół: 

— Pysznie! 
Wyciągnąwszy pod stołem nogi z 

olbrzymiemi ostrogami i odłożywszy 

na sąsiedni stolik kapelusz o szerokim 
rondzie, zabrał się do jedzenia. 

Od czasu, kiedy dla kaprysu Ara- 
belli Bustamento ludzie Czarnego Ped- 
ro pozbawieni zostali wodza, który 
wyjechał do Francji, senor Nepomuce 
no czuł się jakby na urlopie. 

Urlop ten zresztą był szczodrze 
zgóry opłacony, gdyż Pedro Bustamen 
to nie miał zamiaru zwalniać swych 
ludzi i wyjazd swój uważał za czaso- 
wy tylko. Każdy więc z członków je- 
go bandy dostał sporo pieniędzy i po- 
zwolenie wydawania ich dowolnie, 
gdzie mu się podoba 
ale z warunkiem., że stawi się na pier- 

na początek! — 

„wsze wezwanie i w tym celu nie po- 
winni byli tracić kontaktu z Nepomu- 
ceno. Ten zaś miał surowo nakazane 
nie rozpoczynać żadnej akcji bez wo- 
dza. Rozkazy Czarnego Pedro nie na- 
leżały do tych, które można lekcewa- 
żyć. 

Nepomuceno więc używał wy- 
wczasów dosyta, wiodąc życie swo- 
bodnego podróżnika, wybierając jed- 

I 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem... 

nak te dzielnice Meksyku, gdzie mniej 
go znano i starając się nie pokazywać 
se zbytnio policjantom. 

To też niepokój jego był dosyć 
uzasadniony, gdy przy sąsiednim sto- 
liku usiadł człowiek, którego twarz 
budziła w nim dziwne jakieś, niewy- 
raźne wspomnienia. 
— Gdzie ja widziałem tego draba? 

-— łamał sobie głowę napróżno, zaja- 

dając soczyste mięsiwa. 
Pierwsza część Śniadania była 

ukończona. Służąca wymyła talerze, 
podała je znów i rozstawiła przed 
zgłodniałym gościem półmiski z tasze- 
rowaną rybą, jarzynami, indykiem, 
oraz przyniosła drugi dzban pieniące- 
go się napoju. 

Nepomuceno wypił piwo i z nie- 
zmniejszającym się głodem napadł na 
nowe potrawy. Ale trzeci kawałek in- 
dyka uwiązł mu w gardle, gdy ujrzał, 
jak sąsiad podnosi kufel, mrugając 
jednocześnie lewem okiem. Nepomu- 
ceno nie należał do ludzi, którzy łat= 
wo tracą równowagę. Od dwudziestu 
lat służył Czarnemu Pedro i nauczył 
się obchodzić się z ludźmi. Pozatem' 
karczma stała na pustkowiu, a niezna- 
jomy był sam. Nie spuszczając z oka 
rąk sąsiada, zajadał spokojnie smacz- 
nego indyka. 

Nieznajomy postanowił pierwszy 
rozpocząć rozmowę: 

— Niech będzie Bóg błogosławio 
ny — rzekł, wedle zwyczaju. 

— Amen. — odpowiedział Nepo- 
miuceno, wkładając do ust łyżkę czar- 
nego bobu. ' 

Słysząc uprzejmą odpowiedź, nie- 
znajomy wstał i podszedł do stołu: 

— Jeśli się nie mylę, mam zaszczt 
widzieć senora Nepomtuceno? 

Zapytany wyjął z za pasa dwa na- 
bite rewolwery i położył je po obu 
stronach talerza: 

jąc na kręcącą się pokójówkę. 

   
— To zależy od 

jest? 
Nieznajomy uśmiechnął się: 
— Ten, kto życzyłby panu złego, 

nie zjawiłby się tutaj sam. Niedaleko 
stąd spotkałem oddział policji, ale 
przyszedłem sam. 

Nepomuceno  obrzucił go podej- 
rzliwem spojrzeniem: 

— (Czego pan chce? 
— Pan mnie nie poznaje? 
—- Owszem, trochę, ale.. nie wiem, 

kim pan jest? 
I nagle roześmiał się: 
— Do stu djabłów! Ależ to Men- 

dizobal! A ja myślałem, że powiesili 
ciebie! 

— No... nie! — mruknął 
mimowoli dotykając szyi. 
— Cha, cha! Trochę wcześniej, tro- 

chę później, wszystko jedno od pętli 
nie uciekniesz! Co ty tu robisz, ło - 

trze? a 
Metys nie obraził się: 
— Szukałem ciebie, — rzekł zni- 

żając głos. 

tego, kim pan 

metys, 

—— Ach, tak? Któż ci powiedział, 
że ja tu jestem? * 

— Jeden z waszych. 
— Kto? 
— Prosił nie mówić. 
— Ja myślę.. jabym z niego skó-. 

rę zdarł! Cóż ciebie tu przyniosło? . 

— Najpierw... przyjemność zoba- 

czenia ciebie... и 

— Tej przyjemności nie podzie- 

lam. Jak widzę zapomniałeś, że ata- 

тап wypędził ciebie? 
— Obwinili mnie niesłusznie! 

Nepomuceno trzasnął pięścią w 

stół: ! 

— Niestusznie! Powtórz to Juda- 
szu! Nasz wódz niesprawiedliwie są- 
dzi? Ach, ty, psie! 

— Pst! — syknął metys, wskązu- 

a
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 chowych wyjaśnień udzielali 

_ prezentant Ford Motor C-o w Kopenhadze 
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Krwawe zakończenie sporu o kobietę 
Stryj w obronie własnej zabija siostrzeńca 

W zaścianku Nochowszczyzna gm. Komajskiej, pomiędzy Franc. 

Krzywonosem, a jego bratankiem Józefem doszło do scysji z powodu 

tego, że młodzieniec „miał się* ku pani Franciszkowej i nie licząc się z 

niczem zarządał od Krywonosa, aby ten ustąpił mu żonę. 

Dziwne żądanie niepoczytalnego młodzieńca sprawiło to, że stryj 

zwymyślał go jak się należy i zapowiedział, że jeśli en nie zaprzestanie 

umizgać się do jego żony sprawi mu lanie. 

To jeszcze bardziej wyprowadziło z równowagi gorącego  młodziana. 

Widząc, że stryj dobrowolnie nie ustąpi mu w walce o kobietę wyjął ге- 

wolwer i strzelił. Kula chybiła. 
Napadnięty widząc, że życiu jego zagraża niebezpieczeństwo, schwy- 

cił dubeltówkę i z odległości kilku kroków strzelił, kładąc siostrzeńca 

trupem. 
Nabój utkwił w ustach w chwili, kiedy pałający zemstą młodzieniec 

wymawiał straszne przekleństwo. 
Sprawą zajęła się policja, a następnie władze sądowo - śledcze za- 

decydują czy w wypadku tym nie miało miejsce przekroczenie obrony ko- 

/niecznej. 
Okropny ten wypadek wywołał zrozumiałą sensację w całej okolicy. 

CZEKJABESK BI 

Próba sprawności pracy traktoru Fordson 

W dniu 26 b. m. na polach uniwersytec żytkiem pracujących na całej kuli ziemskiej. 

kiego majątku Kuprjaniszki, pod Wilnem, Nowoczesny Fordson, zaopatrzony w 4 

odbyła się próba sprawności pracy nowo- cylindrowy silnik, o sile 30 K. M., pracujący 

czesnego traktoru Fordson, będącego fabry- na nafcie, dzięki swej prostej i celowej kon- 

katem znanej na całym świecie fabryki strukcji jest niewątpliwie pożytecznym na- 

Ford Motor C-o reprezentowanej na terenie bytkiem dla gospodarstw rolnych, czego 

Kresów północno- wschodnich. Dom P/ll oczywistym dowodem jest to okoliczność, 

Ww. Malinowski Inż. į że z pośród wszystkich rodzajów i typów 

Ciekawy ten pokaz zgromadził na miej traktorów Fordson jest najbardziej rozpow- 

scu próby kilkadziesiąt osób, przeważnie rol szechnionym. 
ników i przedstawicieli organizacyj  rolni- Wpływa też na to jego najniższa w po- 

czych, przyczem wśród obecnych, zauwa- równaniu z innemi tego rodzaju maszynami, 
żyliśmy p. p. Szymona Meysztowicza z Ge- cena. 
ranon, Henryka Wańkowicza z Petessy, Zyg 
munta Ruszczyca z Rzeszy, Jerzego Hoau- 
wolda z Mejszagoły, red. inż. R. Węckowi- 

, Cza, dyr. T-wa Rolniczego Cz. Makowskiego, 
Edwarda Taurogińskiego, inż. Łastowskiego 
starostę Iszorę, insp. ogrodnictwa Krvwko i 

Doniosłą okolicznością dla naszych wa- 
runków gospodarczych jest fakt, że traktor 
Fordson, na życzenie kupuiącego, może być 
zaopatrzony w gąsienice, co pozwoli na 
eksploatowanie go przy robotach  meljora- 
cyjnych. 

      

inspektora hodowlanego Osiecimskiego. Fa- 
e kazy obserwowala tež grupa slucha- uprzejmi re Pokazy obser ła grup ucha 

czy wydz. rolnego z Instytutu Handlowo-Go 
spodarczego. 

Próba dokonywana była na orce 3-ski- 
bowym pługiem „Oliver“ nadesłanym do 
wypróbowania przez p. ministra Staniewi- 
cza, który zakupił niedawno Fordsona. 

inż. Jerzy Mianowski. 
Jak wynika z tych wyjaśnień, demon- 

trowany typ traktoru jest wynikiem wielo- 
letnich prac zakładów Forda, które już wy- 
produkowały prawie miljon traktorów z po- 

  

  
  
                    

  

      

RATUJCIE ZDROWIE! 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób 
powstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żąłądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych chorób 
zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 

Słynne od 45 lat w całym świecie Zioła z Gór Karem Dra Lanera 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochilaetter i wielu 
innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają 
obstrukcję, (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję 
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 
ZY cierpienia hemoroidalne reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty 
i liszaje. ' 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- 
skich najwyższemi odznaczeniami i złot, medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, 
Paryżu. Londynie i wieiu innych miastach. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół 
pudełka zł. 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 

cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON'* Warszawa, ul. św. Stanisława 9-11. 

    

      

  

Na li Targach Północnych 
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 
  

RYGAWAR 
śniegowce i kalosze 

    
   

    
TRWAŁE i ELEGANCKIE! 

Jakość zagraniczna! Ceny niskie! 

Wielki wybór gałunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Dom Niemiecka 26 
Handlowy B“ TROCCY, kola 

Stoisko na ll-ch Targach Północnych. 

opierajcie L.0.P.P. 
i 

—
 

SŁO W u 

RONIKA 
NIEDZIELA 

28 Dziś W. słońca o godz. 5 m.81 

Wacława KrĄ | i 
Jutro 7. słońca o godz. 5 m. 22 

Michała Ar. 

  

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

z dnia 25. IX. 1930 r. 

762 

Temperatura Šrednia -|- 14 

Temperatura najwyższa -1-22 

Ciśnienie średnie w mum. 

Temperatura najniższa -|- 8 

Opad w milimetrach: — 

R ! Cisza 
przeważający | 

Tendencja stan štaly 
Uwagi: pogodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 
w Katedrze.: godz. 6 msza św. prymarja w 
kaplicy św. Kazimierza, godz. 8.30 msza św. 
z suplikacjami, godz. 9.30 msza św. woty- 
wa, godz. 10.15 suma — celebruje ks. pra- 
łat Sanicki, kazanie wygłosi ks. kanonik 
Ciechoński, godz. 15.30 wykład z Pisma Św. 
prowadzi ksż kanonik Ciechoński, godz. 16 
nieszpory. - 

Nabożeństwa Różancowe. Katedra godz. 
5 p. p. kościół po-Bernardyński o godz. 5 
po poł., kościół św. Ducha godz. 4 po poł., 
kościół św. Piotra i Pawła godz. 6 po poł. 
kościół św. Jakóba godz. 6 po poł., kościół 
św. Trójcy godz. 6 po poł., kościół św. Jana 
godz. 6 rano. 

— Nieustanna adoracja  Przenajświęt- 
szego sakramentu. Dnia 28 września w ko- 
ściele w Wysocku przypada całodzienna ado- 
racja Przenajświętszego Sakramentu, 
29 września w kościele w Rudziszkach, dnia 
30 września w kościele w Wołkotatach, dnia 
1 października w kościele w Dudach dnia 2 
października w kościele w Pieskach. +. 

URZĘDOWA 

— Min. Staniewicz i Konarzewski 
bawią w Wilnie. W dniu wczorajszym 
bawili w Wilnie minister reform rol- 
nych prof. Staniewicz i minister spraw 
wojskowych gen. Konarzewski. 

WOJSKOWA 
— Baczność oficerowie rezerwy i pospo 

litego ruszenia. Podaję do wiadomości, iż w 

dniu 4 listopada 1930 r. o godz. 9-ej rano 
odbędą się raporty kontrolne w sali Garnizo- 
nowego Kasyna Oficerskiego w Wilnie, ul. 
Mickiewicza Nr. 13 dla oficerów rezerwy i 
pospolitego ruszenia, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna oraz pow. Wileńsko-Trockie 
go i Oszmiańskiego. ё 

1. Oficerów rezerwy i posp. ruszenia 
oraz b. urzędników wojskowych (zwolnio- 
nych z czynnej służby w W. P.) urodz. 1883 

2. Oficerów posp. ruszenia oraz b. urzęd 
ników wojskowych (zwolnionych z czynnej 
służby w W. P.) urodz. w r. 1878. 

Jednocześnie powiadamiam, iż obowią- 
zani do raportów kontrolnych odbywają je 
na koszt własny. Ponadto: 

1. Mają zgłaszać się w umundurowaniu 
wojskowem (strój służbowy) z bronią bocz 
ną i z oporządzeniem polowem (lornetka 
polowa torba oficerska). * 

2. Mają przynieść ze sobą książeczkę 
stanu służby oficerskiej i kartę mobilizacyj- 

ną wzgl. inne posiadane dokumenty osobi- 
ste oraz dowody co do ewentualnych zmian 
zawodu cywilnego i wykształcenia cywilne- 
go, zaszłych w czasie przebywania w rezer- 
wie wzgl. w pospolitem ruszeniu. 

Punktualność stawiennictwa  obowiąz- 
kowa. 

Winni niestawienia się w oznaczonym 
terminie ponoszą ustawowo przewidzianą 
odpowiedzialność. 

Komendant P.K.U. Wilno Miasto 
(— ) Ossowski, major 

RÓŻNE 

— Zjazd burmistrzów. W. związku ze 
zwiedzaniem Targów Północnych przez p.p. 
burmistrzów województwa Wileńskiego i 
Nowogródzkiego dowiadujemy się, że zbiór- 
ka nastąpi o godz. 10 min. 15 na terenie 
Targów przy kiosku „Kurjera Wileńskiego" 
(zaraz przy wejściu). Do bezpłatnego wej- 
ścia na Targi upoważniają p. p. burmistrzów 
zaproszenia na zjazd. 

dnia 

— Zjazd młodzieży rzemieślniczej wo- 
jewództwa wileńskiego. Dnia 27 i 28 wrześ- 
nia obraduje w Wilnie pierwszy zjazd dele- 
gatów oddział. prowincjonalnych zrzeszenia 
Młodzieży Rzemieślniczej woj. Wileńskiego, 
które powstało w Wilnie przed kilkoma mie 
siącami z inicjatywy samej młodzieży i ma 
ne celu samowychowanie się młodzieży rze- 
mieślniczej na dobrych obywateli państwa, 

. rozumiejących swejo względem niego obo- 
wiązki. 

W pierwszym dniu zjazdu odbywały się 
obradv delegatów na zjazd, gdzie omówio- 
no cały szereg spraw organizacyjnych i na- 
kreślono sobie plan pracy na najbliższą 
przyszłość, po obiedzie delegaci zwiedzili II 
Targi Północne. 

„, Drugi dzień zjazdu rozpocznie się na- 
bożeństwem w kościele św. Jana o godz. 10 
rano poczem nastąpi otwarcie uroczystego 
posiedzenia, na którem odbędzie się wre: 
czenie zarządowi Zrzeszenia sztandaru ufun 
dowanego przez specjalny komitet sztanda 
rowy. do którego wchodzą wybitniejsi dzia 
łacze społeczni z terenu rzemieślniczego. 

— Obligacje I. Premjowej Pożyczki 
Budowlanej wydawać będzie Pocztowa Ka- 
sa Oszczędności, Oddział w Wilnie do dnia 
4 października r. b. Po dniu 4 października 
r. b. obligacje wspomniane zostaną  prze- 
słane do Centrali P.K.0. w Warszawie, tam 
też należy zwracać się z ewentualnemi re-- 
klamacjami. 

‚ — Kontrola owocarni. Wobec stwierdze 
nia, że właściciele owocarni nie przestrze- 

przepisów dotyczących zabezpieczenie 
V przeznaczonych do sprzedažy, 

d muchami, kurzem i t. p. podjętą zosta 
ła kontrola owocarni, dokonywana przez 
komisję sanitarną. 2 

Spisano już kilka protokułów. 

   

  

— Spis szoferów. Okr. Dyrekcja robót 
publicznych opracowuje spis osób posiada- 
jących prawo jazdy na terenie województwa 

Pozostaje to w związku z tworzeniem 
w Warszawie wielkiej centrali kartoteki kie= 
roewcqów samochodowych. 

Kartoteka ta ma na celu kontrolę nad 
osobami pozbawionemi prawa jazdy. Cho- 
dz: o to, ażeby nie wyrabiały sobie one praw 
jazdy w innych województwach. 

— Kary za szybką jazdę ul. Zamkową. 

  

   

    

Starosta grodzki ukarał szoterów Pa 
wicza Leona, i Stefana Tarasiewicza każde- 
go grzywną w wysokości 50 zł. z zamianą 
w razie nieświągalności na 10 dni aresztu 
za prowadzenie pojazdów mechanicznych 
po ul. Zamkowej z nadmierną szybkością. 
Ponadto od szofera Tarasiewicza Stefana 
zostało odebrane prawo jazdy i skierowane 

vspozycji Urzędu Wojewódzkiego, po- 
# Tarasiewicz prowadził samochód 

dla celów zarobkowych, a miał po- 
enie na prowadzenie tylko samochodów 

prywatnych, nie służących dla celów za- 
robkowych. 

VEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś po 
raz 5-ty wzruszająca do głębi głośna sztuka 
wojenna Szerriffa „Kres wędrówki". W do- 
skonałem wykonaniu całego zespołu  arty- 
stycznego pod reżyserją R. Wasilewskiego. 

Efektowne scenv ataku bojowego na 
pczycje angielskie oddane są z całą rzeczy- 
wistością. Sztuka ma zapewnione długotrwa 
łe powodzenie. 

Jutro, w dalszym ciągu „Kres wędrówki". 
Codziennie odbywają się przygotowania 

do wystawienia sztuki J. A. Hertza „Młody 
las“. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Niezwykłe 
powodzenie towarzyszy nieśmiertelnej kome 
dj: A. Fredry „Pan Jowialski'* ujętej przez 
dyr. Zelwerowicza w nowe formy sceniczne. 

Nowe stylizowane dekoracje pomysłu 
J. Hawryłkiewicza. Komedję Fredry urozmai 
ca efektowna muzyka kompozycji E. Dzie- 
wiilskiego, dostosowana do  pantominy i 
ewołucyj tanecznych. 

Jutro w dalszym ciągu „Pan Jowialski“ 
W przygotowaniu angielska komedja 

Erwina „Pierwsza pani Frazerowa”, w prze 
kladzie F. Sobieniowskiego. 

— Dzisiejsze popołudniówki w teatrach 
miejskich. Dziś w obu teatrach miejskich od 
będąbędą się przedstawienia popołudniowe 
po cenach zniżonych. 

W Teatrze na Pohulance ukaże się do 
skonała komedja J. Bliziūskiego „Rozbitki“, 
w Teatrze zaš „Lutnia“ pelna pogodnegc 
humoru aktualna komedia J. Rączkowskiego 
„Nad polskiem morzem“. 

Początek widowisk popołudniowych o 
godz. 3 m. 30 po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Poganin. 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 
Światowid — Grzesznicy* R 
Wanda — Don Juan (Wieża miłości). 

Kino Miejskie — Ja... jestem dziewczyną 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zmarł od zatrucia się denaturatem. 
Na drodze pomiędzy wsią Kruniec, a chuto- 
reni Ochorobowszczyzna, gminy  wojstom- 
skiej, pow. Wilejskiego, znaleziono zwłoki 

mieszkańca wsi Kruniec Dominika Kunawi- 

cza, lat 50, który zmarł nagle skutkiem za- 

trucia denaturatem. 

— Wywozili przemyt na skradzio- 
nym koniu. W rejonie Kołtynian żoł- 

nierze KOP'u ztrzymali dwóch obywa- 

teli litewskich, Jana Brozockiego i Pio 

  

      

tra Gazuna, którzy przemycali 100 

kig. cukru. 
Ciekawą okolicznością tego co- 

dziennego na pozór zjawiska jest to, 

że przemytnicy wieźli cukier na skra- 
dzionym koniu, 

Obecnie władze prowadzą śledztwo, 

które ma wyjaśnić, czy koń ten skra- 

dziony przez przemytników czy też tyl 

ko kupiony przez nich u koniokrada 

zawodowego. 

— Kradną nawet maszyny do szycia. W 

dniu 26 b. m. Bakszas Marcin, Mysia 3, za- 

meldował o kradzieży z jego mieszkania 

maszyny do szycia firmy „Singer” oraz róż 

nej garderoby. Poszkodowany oblicza straty 

na 500 zł. 

— Sublokator złodziejem  mieszkanio- 

wym. W dniu 26 b. m. Komisarowa Wero- 

nika, Krzywa 43, że jej sublokator Pińkow- 

ski Franciszek w czasie jej chwilowej nie- 

obecności dokonał kradzieży garderoby róż- 

nej oraz gotówką 50 zł. Poszkodowano obli- 

cza straty na 165 zł. Pińkowski po doko- 
naniu kradzieży zbiegł w niewiadomym kie- 

kunku. 
— Samobójstwo z nędzy. w 

dniu 26 b. m. o godz. 21.30 post. Kltskow - 

ski znalazł na jezdni przy ul.. Sosnowej osob 

nika w stanie nieprzytomnym. Zawezwane 

Pogotowie Ratunkowe odwiozło go do szpi- 

tala żydowskiego. 

Podczas rewizji osobistej odnaleziono 
dokumenty na nazwisko Peliwo Antoniego- 

Jerzego, zam w Wilnie przy ul. Lwowskiej 
Nr. 57. Prócz dokumentów znaleziono rów- 
nież list pisany przez Peliwo do żony Nata- 
li, w którym pisze, że popełnia samobój- 
stwo z powodu ciężkich warunków materjal 
nych. Czem wymieniony zatruł się, narazie 
nie ustalono. 

— Porzuciła własne dziecko. Zajączkow 
ska Teresa, Składowa 4, znalazła na ul. 
Bakszta róg Subocz podrzutka płci żeńskiej 
w wieku około 7 dni. Matką podrzuconego 

dziecka jest Sieniuciówna Marja bez stałego 

miejsca zamieszkania. Sieniuciównę zatrzy- 

mano. 
  

  

i ” Н 
Znany napój bezalkoholowy. 

Wył. wyrobu fabr. „NEKTAR'. 

  

  

Kącik Grafologiczny 
„Globus“. Dużo rozumu życiowego, je 

jednak trochę stronności i bardzo cieka- 
we przejawy cierpliwości w sposobie my- 
ślenia. Zamiłowanie porządku,  systematy- 
czność, pracowitość. 

Dążenie do celu wytrwałe i stanowcze. 
— Proszę być bardziej wszechstronnym. 

„L. A.“ Zastraszająco mało tekstu, Pro 
szę łaskawie napisać więcej nie załączając 
już znaczków pocztowych. — Dobrze? 

Al. Z. A. Dużo uczuciowości Panno Alicjo 
kobiecości t. zn. wszystkie dobre — i złe 
strony tego rodzaju. Ciekawość, trochę sen 
tymentalizmu a przytym zmysł praktycz- 
ny, nerwowość i małostkowość. Łatwość wy 
rażania się, towarzyskość, zamiłowanie do- 
matorstwa.  Drobiazgowość i dokładność 
cechująca każde poczynania. 

Trzeba trochę więcej pracować nad so- 
bą panno Alicjo. 

  

W pierwszą smutną rocznicę zgonu nieodżałowanego 

Ś.p. STANISŁAWA SIENKIEWICZA 
dnia 30 września roku bież. odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój 

Jego duszy w kościołku Rzeszańskim, oraz poświęcenie pomnika 

Q czem zawiadamia Żona. 

a : 

        

          

  

Na smutne te obrzędy zaprasza 

Minister komunikacji 
Wczoraj rano przybył do Wilna p. mi- 

nister komunikacji inż. Kuehn witany na 
dworcu przez dyrektora P.K.P. inż. Falkow- 
skiego w asyście wicedyrektora inž. Mazu- 
rowskiego i naczelników oddziałów. 

Po przyjęciu raportu od kompanii ho- 
norowej kolejowego przysposobienia wojsko 
wego, p. minister komunikącji odjechał po- 
ciągiem do Dukszt, a następnie kolejką wą- 
skotorową udał się do Brasławia, gdzie wy- 
znaczony został nocleg. 

P. ministrowi w inspekcji towarzyszą 
p. dyrektor Falkowski, nacz. wydz. kolei 
wąskotorowych inż. Siedlecki, nacz. wydz. 

W niedzielę, dnia 28 września r. b. o godz. 9-ej rano odbędzie sią: 
na Rossie poświęcenie pomnika ku czci przedwcześnie zmarłych braci 

Ś. 1 P. 
Stanisława i Władysława Leszczyc-Grabianków 

oraz msza św. w Kaplicy cmentarnej za spokój Ich 
krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych 

dusz. 

Rodzina. 

na inspekcji w Wilnie 
drogowego, inż. Bogdański i nacz. 
ruchu inż. Walicki. 

W dniu dzisiejszym p. minister przepro- 
wadzi inspekcję nowo-budującej się kolei 
ad stacji Druja do stacji Pohost, następnie 
zas wróci auttem do Brasławia. Z Brasła- 
wia p. minister uda się autem na inspekcję 
granicznej stacji Turmonty, poczem specjal- 
rym pociągiem o godz. 19 przybędzie do 
Wilca. 

W czasie od godz. 19 do 20 p. minister 
zwiedzi I! Targi Półrocne a następnie od 
godz. 22 do 22 min. 50 przyjmie w wago- 
nie służbowym raport p. p. naczelników 
wydziałów, poczem pociągiem pośpiesznym 
odjedzie do Warszawy. 

wydz. 

Automobilowy raid pań 

  

  

Dziš przybywają do Wilna uczestniczki automobilowego 
Przybycie na metę koło Kapliczki Ponarskiej o godz. 

raidu pań. 
ll-ej poczem 

tamże odbędzie się „próba szybkości płaskiej na odcinku 2 klm. 
Przybycie maszyn raidowych do parku na placu 

3 po poł. 
Katedralnym 0 g. 

  
  

RADJO WILEŃSKIE 

NIEDZIELA, DN. 28 WRZEŚNIA 

10,15 — : Transm, nabożeństwa z Poz- 
nania. 

11,58 -- : Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05 — 13 0: Muzyka z płyt. Tańce 

różnych czasów. 
13.00 — : Kom meteor. 
15,30 — 15.45: Tr. z Warsz. Reportaż 

ze startu awionetek do wyścigu dookoła 
Polski. 

16.30 — 16.50: „Koszenie Inu“ — odczyt 
Wyzios Alfons Josanis., inspektor uprawy 
nu. 

16.50 — 17.00: Muzyka z płyt. 
17.10 — 18.45: Tr. z Warsz. Odczyt hi- 

stor i koncert popularny. 
18,45 — 1920: Fel. pod tyt. „Wesoły 

przewodnik po Il Targach Północnych* — 
wygłosi Karol Wyrwicz - Wichrowski. 

19,10 — 19,30: „Tygodnik artystyczny” 
— prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

. 19.30 — 19.55: „Muzyka polska zagra- 
nicą“ — odczyt wygł. dr. Tadeusz Szeli- 
gowski. 

19,55 — 20.00: Progr. na poniedz. 
20.00 — 20.15: Kwadrans literacki. Wier 

sze własne odczyta Teodor Bujnicki. 
20.15 — 22.00: Koncert symfoniczny. 

Słowo wstępne prof. Józefowicza. 
(Audycja z płyt.)l) Haendel — Uwertura 
d-moll w wyk. londyńskiej ork. symf. pod 
dyr. A. Coatesa. 2) Haydn — symfonja d- 
dur I — Adagio Presto. II — Andante. III 
— Menetto Allegro IV. — Finale Vivace w 
wyk. nowojorskiej ork. symf. pod dyr. Artu 
ra Toszanini. 3) Mendelssohn — koncert 
skrzypcowy e-nioll op. 64:. I. Allegro mol- 
to apassionato. II. Andante. IIl. Allegretto 
non troppo wyk. na skrzypcach Frietz Kreis 
ler z tow. ork. symf. pod dyrekcją Leona 
Blocha. 4) a) Stradella — Łaski. Panie! b) 
Billi - Malfetti — Wieczorne dzwony — 
odśp. Enrico Caruso. 5) Wagner — uwer- 
tura do op. „Tannhauser* 

22,00 — 24.00: Tr. z Warsz. Felieton, 
kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 29 WRZEŚNIA 

11,58 — : Sygnał czasu. 
12,05 — 13.00: Muzyka z płyt lekka 

(parlophon) 
13 00 — : Kom. meteor. 
15.50 — 16,15: Tr. z Warsz. Odcz. tur.- 

kraj. „Co zwiedzić w woj. Kieleckiem?“ 
16.45 — 16.50: Progr. dzienny. 
16.50 — 17.30: „Starofrancuskie pieśnie 

ludowe" — w wyk. S. Kontera (akomp. 
wlasny. ). L Normandija — „Dziewczę i nu- 

rek“ II. Normandja — „Nigue nac no muso“ 
III. Champagne — „Na drodze do Louvier,“ 
IV . Anjou — „Świnki. М. Burgundja — 
„Osiotek Malgosi“ VI. Kanada — „To tig- 
larny wiaterek“ VII. Prowancja. — „O'Ma- 
gali. VIII — Touraine — „Jedz swój chleb, 
Marysiu".. *  Ardenny. — „Niezdecydo- 
wana”, 

17,20 — 17. 35: Kom. sport. 
17,35 — 18.00: Opowiadanie dła dzieci 

wygł. Ciocia Hala. 
18,00 — 19.00: Tr. koncertu zWarszawy 

(Muz. lekka) ` 
‚ 19.00 — 19.25: Aud. liter. — „W gołęb 

niku* — zradjofon. komedja I. Nikorowicza 
Reż. H.  Hohendlingerówny, w wykonaniu 
Z. D. R. W. ; 

19.50 — 20.00: Program na wtorek i 
rozm. 

20.00 — 24.00: Tr. z Warsz 
radi. koncert, kom. i muz tan. 

  

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 

    

  

SPORT 
TURNIEJ TENISOWY 

W pierwszym dniu Turnieju Tenisowe- 
go o przechodnią nagrodę II Targów Pół- 
nocnych częściowo rozegrano 3 konkurencje, 
a mianowicie: Gdy pojedyńcze panów w 
klasach A i B oraz grv pojedyńcze pań. 
Szczegółowe wyniki tych spotkań będą po- 
dane w dniu jutrzejszym ze względu na spóź 
niorą porę. 

‚ № drugim dniu Turnieju, to jest w nie- 
dzielę dnia 28 b. m. zostaną rozegrane na- 
stępujące konkurnecje: Dokończenie rozgry- 
wek dnia poprzedniego oraz gry: podw: jna 
panów, mięszane (pań i panów) i finały 
rozgrywek poprzednich. 

Początek o godz. dziewiątej rano. 
Ze smutkiem musimy skonstatować brak 

zainteresowania się naszej publiczności tak 
zdrowym i estetycznym sportem jakim jest 
tennis. 

  

U łudzi cierpiących na żołądek, kiszki i 
przemianę materji, stosowanie naturalnej wo 

dy gorzkiej „Franciszka-Józefa* pobudza pra 
widłowość funkcji narządów trawienia i kie- 

ruje odżywcze dla organizmu soki do krwio- 

biegu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

  

  

Magazyn Warsztatów Państwowej 
Szkoły Technicznej 

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

dłuta, kilofy i i. p. 

Sprzedaż odbywa się w dni powszednie 
od 9 do 15-ej w magazynie warsztatów. 

Dojazd autobusem Nr. 3. 
  

    
        
    

      

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

z całemi migdałami 

FABRYKI 

A.PIASECKA 
w KRAKOWIE. 

NALEŻAŁOBY 
«а ciekawości obejrzeć na Targach 

piękne i solidne ręczne prace 

KO BIE z Więzienia 
w Fordonie 

Nie zaszkodzi coś i kupić. 

PP. Oficerom i PP. Urzędnikom 
na roty. 
  

  

Skład futer 
M. ©, GITELR 
Wilno, Niemiecka 31 w bramie Il piątro 
Wielki wybór płaszzy damskich. Błamy 
i zkórki łutrzane różnych rodzai. Ceny 

przystępne 
Pp. wojskowym i Urzędnikom na do- 

godnych warunkach. 

     



      

1atorja ekonomiczna Zakładu Narodowego 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPU]. WPISY: 

w dniu 4. VII 1930r. 

1229 — IV, A. „Lurje Samuel, Przedsiębiorstwo zostało 
zhkwidowane i wykreśla się z rejestru. 1616. 

w dniu 4. 7. 1930 r. 
5334, II. A. „Herc Szabad*. Właściciel przedsiębiorstwa 

Her Szabad zkarł Do czasu zatwierdzenia sukcesorów w 
spadkowem w charakterze pełnomocników Mendel Zak. ul. 

Węglowa 14 i Rachela Szabad ul. W. Pohulanka 35  olnj 
z Wilna z prawem każdego z nich do samodzielnego — герге- 
zentowania firmy  nazewnątrz i podpisywania w imieniu 
firmy weksli, zobowiązań i wszelkich innych aktów i do- 
kumentów. 1629 

w dniu 30, 6. 1930 r. 
463 1. B. „Studaut Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 

ścią". Prowadzenie przedstawicielstw samochodowych ró- 
żnych firm, sprzedaż wszelkiego rodzaju akcesorji samo- 
chodowych, oraz sprzedaż benzyny, oliwy i t. p. Siedziba 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza 34. Kapitał zakładowy 5000 
złotych podzielcny na 100 udziałów po 50 złotych każdy, 
całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią 
zam. w Wilnie: Dymitr Fiszkin przy ul. Starej 24, Donot 
von Engiel przy ul. 3 Maja 11 — 8. Korespondencję, pokwi- 
towania wszelkiego rodzaju korespondencji pieniężnej, prze- 
syłek, dokumentów, tewarów z kolei, żeglugi, komór celnych 
i od osób prywatnych podpisuje pod stemplem firmowym 
jeden z członków zarządu; wszelkie zaś zobowiązania, umo- 
wy, akty notarjalne, hipoteczne. weksle, żyra wekslowe, 
pełnomocnictwa, przekazy z instytucyj kredytowych i banków 
czeki i wszelkiego rodzaju oferty podpisują obaj człon- 
kowie zarządu pod stemplem firmawym. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zezna- 
nego przed Aleksandrem Różnowskim Notarjuszem w Wilnie 
w dniu 8 października 1929 r. za Nr. 5570 na czas nieogra- 
niczony. 1633 

465. |. B. „Naftosmar — spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialneścią”*. Prowadzenie handlu naftą i smarami. Siedziba 
w Lidzie ul. Dworcowa 25 Przedsiębiorstwo istnieje od 
7 maja 1930 r. Kapitał zakładowy 3000 złotych podzielony 
na 10 udziałów po 30 złotych każdy w gotowiznie wpła- 

zam. w Wilnie: Judel Kry- cony. Zarząd spólki stanowią 
wiski przy ul. Kwaszelnej 11 i Izaak Dobkles przy ul. Rydza 
Śmigłego 24. Umowy, akty, weksle, indosy, czeki i pieni- 
potencje oraz inne dokumenty podpisują obaj zarządcy łącz 
nie pod stemplem firmowym; korespondencję zaś jak również 

     

odbiór korespondencji adresowanej na imię spółki, zwykłej, 
poleconej, wartościowej, przekazów pieniężnych, pieniędzy 
oraz t rów ze stacji kolejowych 1 przystani wodnych 
podp każdy z zarządców pod, stemplem firmowym. 

z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 
mocy aktu zeznanego przed Władysławem Strzałka _No- 

tarjuszen w Wilnie w dniu 7 maja 1930 r. za Nr. 1490 na 
czasokres do dnia 7 maja 1931 roku z automatycznem prze- 

dłużeniem czasu trwania spółki na rok jeden i t. d. z roku 

na rok o ile na jeden miesiąc przed upływem terminu 2а- 

den z udziałowców nie zgłosi pisemnego żądania  rozwiąza- 
nia spółki. i 

w dniu 23. 4. 1930 r. 

456. 1. B. „Towarzystwo Akcyjne wyrobu i sprzedaży ma- 

szyn i narzędzi rolniczych i przemysłowych oraz handlu pro- 

duktami rolniczemi i przemysłowemi Tadeusz Kowalski i 

A. Trylski.* Celem przedsiębiorstwa jest dalsze prowadze- 

nie i rozwiniecie zakresu działalności należącego do Do- 

mu Handlowego Tadeusz Kowalski i A. Trylski i znajdu- 

jącego się w mieście Warszawie składu maszyn i narzę- 

dzi rolniczych i przemysłowych, nasion, traw i. wszelkiego 

rodzaja produktów rolnych w celu urządzenia i eksploata- 

cji w innych miejscowościach, tego rodzaju składów jak 

fabryk maszyn ulepszonych i narzędzi rolniczych, instalacji 

technicznych i elektrycznych. | Siedziba Centrali w War- 

szawie nl. Miodowa 6. Siedziba Wileńskiego Biura  To- 

warzystwa w Wilnie ul. Mickiewicza 32. Kapitał zakładowy 

1530000 złotych podzielonych na 3.400 akcyj całkowicie 

OGŁOSZENIE 
Kwatermistrz 7 Baonu K.O.P. ogłasza 

przetarg na dostawę mięsa. Oferty winny 

wpłaconych. Zarządzanie sprawami Towarzystwa 

stępców. Celem 
warzystwa zarząd 
wybrać z pośród 
osobnego 

bezpośredniego zarządzania sprawami 
może z aprobaty ogólnego 

siebie lub z pomiędzy 
dyrektora — zarządzającego. Cała 

du z podpisem jednego z dyrektorów. Weksle, 
ctwa, umowy, kontrakty, 
żądania zwrotu sum 
powinny być 
ezłonków zarządu. 
jeden z dy orów upoważniony 
odbierania z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów 

al akty hipoteczne i inne 
Towarzystwa z instytucji 

podpisywane conajmniej przez 
   
   

  

Towarzystwa. -- Zarząd 
ul. Szopena 1. Piotr Strzeszewski ul. Bracka 18 
z Warszawy, Zbigniew Trylski z Krakowa, Janina Zakrzewska 

Ludwik 
należących 

warszawskich Nr. 6759, 1547 i 1582 
ża ce- 

nę i na warunkach podług jego uznania i do zeznawania od- 
i projektowania treści do 

i wyjedny- 
wysoko- 

lub zobowiąza- 
niektó- 

rych nieruchomości spółki 7659, 1547, 1582 — E/29 i innych 

i Mšcislaw 
Trylski, 
do spółki nieruchomości 
— E/29, oraz kupna innych nieruchomości w kraju 

, Godlewski. Dyrektor zarządzający 
który upoważniony został do sprzedaży 

powiednich aktów i deklaracii 
Wykazów Hipotecznych, do zaciągania pożyczek 
wania kredytów imiernych bez ograniczenia ich 
ści w formie kredytu otwartego na weksle 
nia i obciążenia temi pożyczkami wszystkich lub 

w formie obligów lub kaucji ze wszystkimi 
zeznawania w tym przedmiocie wszelkiego 
wniosków i projektowania treści do wykazów 

rygorami 

do samodzielnego występowania i podpisywania wszelkich 
dokumentow, weksli i zobowiązań. Władysławowi Otwinow- 
skiemu ul. Chmielna 57 i Ludwikowi Sznycerowi ul. Śniade- 
ckich 12 obydwom z Warszawy udzielono prokury z prawem 

łącznie lub każdego z nich łącz- 
ronigkajtowi z 

podpisywania we dwóch 
nie z jednym członkiem zarządu. Tadeuszowi 
Warszawy, ul. Nowogródzka 9 udzielono prokury z prawem 
podpisywania łącznie z jednym z członków zarządu lub 
łącznie z jednym z prokurentów. — Plenipotentką firmy na 
mocy upoważnienia oblatowanego przed Józefem 
Notarjuszem w Warszawie w dn. 29 listopada 1927 r. za 
4138 jest Marja Repke zam. w Wilnie ul. Portowa 23. 
Towarzystwo Akcyjne. Ustawa Towarzystwa 
została przez Ukaz Cesarski z dn. 31 grudnia 1904 r. 

1636 

w dgju 5. 5. 1930 r. 
50. VIII. B. „Wileńsi 

«andydata na cztonka zarządu Banku powotano Jana 
kiego. 1636. 

w dniu 17. 7. 1930 r. 
420. II. B. „Cukierman Majzel Spółka z ograniczoną odpo- 

i wykreśla wiedzialnošcią“. 
się z rejestru. 

Spółka została zlikwidowana 
1637 

w dniu 23. 7. 1930 r. 
12. X. B. „Papier Spółka Akcyjna". 

Nr. 39 poz. 383 r. 1928) 
madzeniu akcjonarjuszów z dn. 13 kwietnia 1930 r. 
kułowanem w formie aktu przez Aleksandra 

1638 

w dniu 12. 7. 1930 r. 
22. IV. B. „Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna — 

Zarządca spół- 
jest 

Mickiewicza 4. 

spółka z ograniczoną _ odpowiedzialnością*. i 
ki na rok 1930 zamiast zmarłego Ludwika Popiela 
Mieczysław  Szymanowicz z Wilna ul. 3 

  

63. IV. 193€ r. „Towarzystwo Akcyjne Kurlandzkiej Ole- 
Wulfa a 
człon- 

iarni*, Na członka zarządu na miejsce zmarłego 
Makowera powołano Pesię Makower oraz kandydata c 
ka zarządu zamiast Pesi Makower powołano Idę r 

1 

w dniu 10. 7. 1930 r. 
343. I!. B. „Chemiczno - Farmaceutyczna Fabryka 

S-ka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Zarząd 
obecnie stanowią: zam. w Wilnie Nachman 
Tartaki 26 i Mojżesz  Karnes przy zauł. 

PROTO JOOP IDRIS TBA TT TOKI OT TT TT CIC KEY KOGA RAFA CCK TZS ZYCIE PADA OWC CAE EISS TPP 

IAB ZADAC РСО 

„CENTROOPAŁ” 
suche przewożone ko- 

Drzewo leją i węgiel górno- wpływać do dnia 14 października 1930 r., 4 ‹ 

godz. 9-ej do kanc. kwat. Baonu. WE a ECA Eeikueogyji BR: 

i 1 i у Vilno“ leca skła: iwr informacyj udziela Int Brygady „Wilno” w POLECA A „Płomień z 

Wilnie, ref. żywnościowy 7 Baonu w Pod- 
świlu 

Kwatermistrz Baonu Mendoszewski mir. 

WĘGIEL górnośląskich kopalni 
lepszych gatunkkw z dostawą w kaž- 

3883—0 dej ilošci oraz 

Sprzedaż również na RATY. 

  r ё naležy 
do zarządu składającego się z trzech dyrektorów i dwóch za- 

To- 
zebrania 

osób postronnych 
s koresponden- 

cja w sprawach Towarzystwa prowadzi się w imieniu zarzą- 
pełnomocni- 

tudzież 

MIEJSKIE 

al. Ostrobramska 3, 

KINO 

   LĄ, MIEJSKA Dramat życiowy na tle prawdziwego zdarzenia w 10 
W roli głównej konkursowa piękność — Marion Dawies. Nad program: Tygodnik „Eclair* Ne 43 w I akcie. 

iKasa czynna od g. 3 m. 30, Poczatek seansów od g. 4-ej. Następny program: „DZIEJE DUSZY% 1 

Od dnia 28 do 30 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

prbfhoc. JESTEĄ DZIEWCZYNĄ 
aktach. 

^    
  kredytowych 

dwóch 
Czeki z rachunków bieżących podpisuje 

do tego decyzją zarządu. Do 
do- 

statecznym jest podpis jednego członka zarządu z pieczęcią 
spółki stanowią Ludwik  Trylski 

obaj 

Dziś otwarcie 
nowego kino - teatru 

Lokal wykwintny!!! — 

„STYLOWY" 
Doborowy zespół muzyczny!!! — 

„POD BANDERĄ MIŁOŚCI” 
przepiękny 
Marja Bog 

przy ul. 
Wielkiej 36. 

Polski film wysoce artystyczny !!! 

dramat w 12 aktach. (W roli głównej 
da, Zbyszko $awan, Jerzy Marr 

I Władysław Walter 
  

  

Dźwiękowy 

„HELIOS“ 

Kto jeszcze nie widział niech śpieszy! OSTATNIE DNI! Arcydzieło dzwiękowe, Niezrównany Mistrz Pieśni 

Spiewak jazzbandu 
dźwiękowe. 

El Jolson w rewelacyjnem 
arcydziele dźwiękowem 

Tragedja duszy ludzkiej 

Nad program: Rewelacyjne dodatki 

Kino-Teatr 

Dla młodzieży dozwolone. Na I-szy 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

„MOŁLYWOGO* rodzaju aktów, 
hipotecznych, 

Mickiewicza 22. 

D Z I Ś początek o godz. 2-ej. 

POGANIN 
CUDO FILM SWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! 

w roli glėwnej božyszcze kobiet 

RAMON NOWARRO 
tosną piešū“. Arcydzieto to byto wyšwietlane w Warszawie w ciągu 7 

miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans o godz. 4-ej. 

który ws 
łe Wilno 

Ost. seans o godz. 10.30. 

    zystkich oczaruje! Ca-| 
będzie śpiewać „Mi- | 

  

  

„WANDA: 
Wielka 30. Tel. 14-81 

Polskie Kino 

Don Juan   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 Costelio i Mary Astor. 

głównej: największy i najpię- 

  Zborowskim 
Nr. 

zatwierdzona 

Bank Ziemski Spółka Akcyjna". Na 
Malec- 

Statut spółki uzgod- 
niony z przepisami Prawa o spółkach akcyjnych (Dz. Uct. 

przyjęty został na Walnem Zgro- 
zaproto- 

Różnowskiego 
Notarjusza w Wilnie w dniu 13 kwietnia 1930 r. za Nr. 2019. 

M J ML 

Ars 
spółki sta- 

Jakobi przy ul. 
Literackim 2. 

1641 

Jerzego PIMONOWA 

  

| | DRZEWO OPAŁOWE suche i 1 UM E Dek zatwaków: Urna, "ada "i ai 
Poszukuje sosna Tango, Slow-foxi Fox-trot wyuczam 12 

BIURO, Zamkowa 18, oe P. BOROWSKI ul. SE % e 
i s упа! we W: ‚° dzieci do, kompletu. przygotowującego Tel. 11-90 a OWE do 1-szej klasy szkoły średniej z uwzglę- 

dnieniem języka francuskiego. Zgło- 
zenie do Adm. Słowa dla W. M. —5 

EDYKT 
Wsutel śmierci Michała Baiera opróżniona została Ku- 

im. Ossolińskich. 
|, Flatego wzywa się uprawnionych Oczekiwaczów z ro- 

dzin kuratorskich, mianowanych w kodycylu Ossolińskiego z 

15-1 1844 r. — a w szczegolności z dzielnicy: Korzeniowskiego, 

Kasztelana Zakroczymskiego, — Józefa hr. Ossolińskiego, Kasz- 

telana Podlaskiego, — Jana hr. Ossolińskiego, Starosty Drohic- 
kiego, wreszcie Antoniego Ledóchowskiego, kawalera orderu 

Leopołda — do zgłoszenia i wykazania przed Sądem Okręgo- 

wym we Lwowie jako 'zwierzchniczym do L. cz. Off. 10/1419 

praw do tej Kuratorjj w terminie trzech względnie sześciu 

riiesiecy od daty ogłoszenia tego wezwania pod rygorami 

prawnemi, 
Kurator lite:acki 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

Lwów, dnia 16 września 1930 r. 

SKŁAD Kijowska 8, tel. 999 

KI © > ©6666 ©6060 
AAS OST K TI TK VAS KIKOS 

  

  

     

  

TELEFONOGRAM. 

AIN Wczoraj w 17-tym dniu ciągnienia 5-ej klasy 21 
„ Loterji Państwowej 

W ODDZIALE WILEŃSKIEJ NASZEJ 
> KOLEKTURY 

PADŁA WIELKA WYGRANA 
z. 75,000 na nr. 23.657 

Najszczęśliwsza kolektura 

Нн, MINKOWSKI 
Wilno. Niemiecka 35. 

Centrala w Warszawie Nalewki 40. 

   

Tel. 13-17 

  

  

  

PIANINA i FORTEPJANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein cic., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 ;. 

K. Dąbrowska 
WILNO, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 
          
  

. Wydawca St. Mackiewicz. 

za kurs 10 zł. 3-go października o godz. 
7-ej rozpoczynam kurs mazura (za mazur 
5 zł.) Zapisy przyjmuję. Towarzystwo 

Chrześcijańskie intelig.   MARE 

J J) J LA     

codziennie od 12—21 4—6 w 
Głównym Pawilonie li-gich 
Targów Północnych wwiinie KONCERT 

Urządza firma 

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

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

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

  

S Naoto Kofi 1 ; sknieszai Warstiaty Państwowej Szkołę Tocdniccnej 
im. Marszałka Piłsudskiego w ilnia, ul Halen f:') la 2 
po zainstalowaniu się w nowym gmachu i wzbogaceniu inwen- 
tarza nowoczesnemi precyzyjnemi obrabiarkami, wznowiły przyj- 
mowiane zamówień na wszelkie naprawy maszyn i wyrób ich 
części. Specjalność: wyrób części samochsdowych i inne 

precyzyjne roboty tokarskie, frezarskie i szlifierskie. 
Techniczna obróbka metali. Masowe roboty stolarsko-budowlane. 

CENY NISKIE. Dyrekcja Szkoły. 

  

Ri A i K E I E EA AY TA 

* [7 Ostrzeżenie:” dh 
Ponieważ niektóre składy piwa w Wilnie, 
przelewają bezwartościowe gatunki piwa 

po  wypróżnionych butelek  „Patent* 
wszechświatowej sławy  Arcykiążęcego 
Browaru w Żywcu, wprowadzając tem Sa- 
mem konsumentów wspomnianego piwa 
w błąd upraszamy konsumentów 

prawdziwego 

żywieckiego piwa 
o zwracanie bacznej uwagi na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ I KO- 

REK Z NAPISEM 

Arcyksiążęcego Browaru w ŻyWwCU 

    Ča A 
A romano“ 

celem uchronienia się przed nabyciem bezwartośeiowego falsyfikatu 

Reprezentacja 
Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18—652. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

  

   

ŠE K LEGE 

   

  

SIWYM WŁOSOM p 
przywraca pod gwarancją pierwotny 

kolor apt. J. GADEBUSCHA 

„Axeia Regenerator“ 
but. zł. 3 

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

brun i czarny. 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„I. B. Segal“ ul. Tocka 7 

DOKTOR 

W. * Umiastawsk 
  

6—7 Żeligowskiego 5. 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

W. Narbut ul. Ś-to Jańska 11 tel. REZ: 2 5 
„Arx“ ul. Mickiewicza 5 W. Z P. 29 
1. Frydland ul. Wileńska 30 Z 
p róg R SA DOKTOR 

„ Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 
B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 Szyrwindt 
„Farma* ul. Zamkowa 26 choroby weneryczne, 
1. Bielic ul. Zamkowa 15 
H. Dąbrowska — ul. Wileńska 18 
S. Załb. ul. Mickiewicza 42 

Prosimy zwiedzić własne stoisko 
na Targach Północnych. 

Wielka 19, 
3—7 

  

Choroby skórne,   

we. Wileńska 3 

567. 
BLAJARNIA 

ryczne i moczopłciowe 

Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. 
Bocznica: Pionier-Park 28. 

Gpropanaie po tensch fabrycznych 
w lłościach dowolnych 

Pokost id rad "roi, 

Pokostžodbarwion 
Dsad pokosfowy |g-miów 
Kit szklarski 
Olej Inianv 
Kuch ап / 
w płytach, orzeszkach i mielony na 

„| ай тастке. y —6 

t.el. 1.90. 
Od 9—12 i 4—8 

Dr. medycyny 

czowego. 

Dr. Med. 

J. Rucznik 

p. p. ul. 

tel. 7-80. 

  

PETTER 

     

   

    

La 

jakuszerki 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 

  

kiewicza 46. 

ET 

KOSMETYKAR 

GABINET 

d A й 

ZDROWIE TO SKA 

Reumatyzm, Artretyzm, Skleroza, 
Anemja, Osłabienie ogólne, Neura- 
stenja, Choroky nerek, Katar żo- 
łądka, Egzema, Choroby kobiece, 
Uwiąd starczy i Niemoc płciowa, 
są już zupełnie uleczalne!!! Zaintereso- 
wani otrzymują bezpłatną broszurę Z 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 
w języku polskim pod adresem: MR. . 

RA 81 Rue Turbigo, Dep. 20. 
aris >> 

  

   tyki Leczniczej. 

  

   
4 

  

"kobiecą 

  

Urodę 
     

ŻĄDAJCIE 
we  wszystkica aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

1 łupież. 

cjonalnej. 

W. Z. P. 43. 

NAKTYTOT de BAWIE 
„KEVA“ (Paris) 

k 
K
k
 

657, od 11 — 1 

Elektryzacja 

A UPOGĘ eee 
wuje, ttoskorali, odswie- 

гга и_;ии:а braki i skazy, 
Gabinet я 
osmetyki tj, 

da Ćedi6 

J. Hryniewiczowej, 

€ uf. WIELKA A 18 m9, 

Przyj. w g. 0-1 i 4-7 
W. Z. Р. № 26, 

wznowil przyjęcia cho- 

rych (choroby płuc) od 

skórne i moczopłciowe 
od 9—1 ikoje bez mebli i kuch- 

Dr Ginsberg, 
we- 

neryczne i moczopłcio- wygodami, 
od miasta. Dąmbrowskiego 

8 — 114 — 8 Tel. — 

Dr. Kenigsberg p.jowe х 
choroby skórne, wene- uj. Krakowska Ńr. 51, 

Mickiewicza 4, - 

OKULISTA powrócił 
i przyjmuje 8-9 i 4-7 

Zawalna 30 

      

    

      

oraz (Gabinet Kosme- 
73 ZŁArSZEŁ 7" 

gry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy” 

  

Racjonaineį Kosme- 

konserwu- 
je, doskonali, odświe- 

ža, usuwa jej skazyj likusy do sprzedania 

B J k i mac * ata (oai 2 PZ 80 8 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

Najnowsze do sprzedania stół ja- 
zdobycze kosmetyki ra- dalny Zgłaszać się co- 

Codziennie od g. 10—8. 

Mickiewicza 37, tel. 

Rezgładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i BOZz5 marki do wynajęcia na 

  

1 2 pokoi z ku- 
chnią poszu- 

kuję. Oferty dla S.T. 
do administracji „Sło- 
wa“. 

Pokój nie duży 
z niekrę- 

pującem wejściem do 
wynajęcia. Mostowa 16 
m. 44. — 

Mieszkanie 
gruntownie odremonto- 
wane z 3 pok. i kuchni, 
a także 1 pokój oddziel- 
ny do wynajęcia przy 
ul. Wielkiej 5, Dowie- 
dzieć się u właściciela 
domu. = 

Dwa 

  

duże — 5- 
neczne po- 

ni do wynajęcia. Za- 
kretowa 7 m. 7. 

Do wynajęcia dužy, 
ładny pokój z 

centrum, 

5 m. 3. 

ieszkania do wy- Zapisy Codziennie, dla Ujgwwe warunki 
najęcia 3-ch po- 

informuje dozorca. 

Piekarnia 
do wynajęcia ul. Ofiar- 
na 42 u dozorcy. 

  

A. Cymbierji POSADY 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 

Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 

—4 

  

pe us posady go- 
spodyni, mam dłu- 

goletnią praktykę i do- 
bre šwiadectwo. Adres: 
Giedyminowska Nr. 41 
Chrzanowiczowa. —2 

Wolne - 
posady 

POWAŻNE wydawni- 
ctwo poszukuje kilku 
zdolnych inteligen- 
tnych, energicznych 

duże. Zgłoszenia: Wil- 
no, Jagiellońska 3 m. 
19 godz. 10—1 i 4—6. 

ZE 

  

młoda Mamka, 
Bonifratelska 6—7 

SPRZEDAŻ 

  

Sprzedam 
biurko męskie, stojący 

Wino, Mickiewicza 81 zegar, wagę, stół Obja- 
zdowa 6 

Kwiaty sma: 

m. 7. —2 
  

  

Okazyjnie 

dziennie od 3 do 5-tej 
po południu. Białostoc- 

ka 6 m. 3. 

Sprzedaje się pianino 
znanej firmy Rei- 

nich. Zwierzyniec Li- 

tewska 2. rz! 

Fortepjan 
krótki pierwszorzędnej 

  

dogodnych warunkach. 
Wiadomość w Adm. Sło- 
wa. ej 

Stół dębowy, no- 
wy, sprzedam 

tanio. Literacki Nr. 9 
wejście frontowe. 

  

Okazyjnie stare wło- 
skie skrzypce Stradi- 
wariusa do sprzedania. 
Wileńska 37—63. —0 
  

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

  

auka pisania na 
maszynie Orze- 
szkowej 11—16. 

rzewka owocowe 
sprzedaje po  ce- 

nach bardzo przystęp- 
nych Zakład sadowni- 
czy „Glinka*  (włas- 
ność Krakowskiego To- 
warzystwa Ogrodnicze- 
go) w Prądniku Czer- 
wonym, p. Kraków. © 

KAMIENICĘ 
dochodową w pier- 
wszorzędnym pun- 
kcie o 11 mieszka- 
niach z placem wła- 
snym sprzedamy Z 
dogodnem roztermi- 
nowaniem płatności. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta", Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. 

  

      

    
  
DRZE |wka- 

  
  

  

Mieczarz 
z długoletnią praktyką 
z dobremi świadectwa- 
mi nagrodzony Państw. 
Ocenę Masła, poszuku- 
je posady. Może złożyć 
kaucję. Wilno, Mickie- 
wicza 19—1. K. Bara- 

cewicz. c— 
  

Kursy kroju, szycia, 
robót ręcznych i mo- 

delowania 

$. drefaaowiczówny 
Wilka 56 m. 3 

Przyjmuję uczenice 

przyjezdnych  pomie- 
wygodami szczenie zapewnione. czek osiąga każdy przy 

AMERYKANIN, 
29 - letni _ wysoki 
blondyn, rodowity 
Polak, „powraczjący 
obecnie do kraju, 
poszukuje zaajomo- 
ści z inteligentną 
panną celem pó- 
žniejszego ożenku. 
Majątku nie wyina- 
ga, gdyż jest dobrze 
ustosunkowanym, 

natomiast žyczy SO- 
bie szczerości i za- 
miłowania do ogni- 
ska domowego. Tyl- 

ko  nieanonimowe 
zgłoszenia, możliwie 
z fotografją 00 se- 
kretarjatu.  „Atlas- 
Union“, Hamburg 
% Eidelstedterweg       
Baalu S) 
Buna rasy nizinnej 

holenderskiej 
dwóch lat, pochodzący 

jpanów oraz agentów z opory Zarodowej p. — ————— 
podróżujących. Zyski Borowskiego w Trybań- Czysty dochód 

cach jest do sprzedania 
w majątku Gudełki, po 
czta i kolej Stasiły. 
  

auczycielka 

—1 oret. Orzeszkowa 3 m. 1 wego. Mickiewicza 21, 
Zgadza się na wyjazd. 

Dam Handiowy 

K. Ringiai 
Mickiewicza 9. 

Poleca: 

Obicia papier. tapety 
Linoleum, 
Chodniki, 
Wycieraczki, 
Ceraty rozmaite, 
Rzeczy podróżne. 

Już otrzymano 
transport 

KALOS1 kraios. 
Ceny konkurenc. 

| 

WSZELKIE 
oszczędności loku- 
jemy bezpłatnie na 
hipoteki _ miejskie 
lub ziemskie. Dom 
H.-K. „Zachęta“ Mi- 
ckiewicza 1, tel. 9-5. 

  

  

      

- waniu oszczędności na 
wy-najpewniejsze zabezpie- 

chowawczyni przy-czenie, przy pośredni- 
у ” zdro- sposabia dzieci do szkół ctwie Wileńskiego Biu- | 

padenie włosów. Mic- Wa poszukuje zajęcia $rednich francuski te- ra 

Przyszłość 
każdego dokładnie od- 
czyta astrolog Wasi- 
lewski. Wilno, Wileń- 
ska 6 m. 7. Ceny od 2 zł. 

przy zaciąganiu poży- 

pośrednictwie  Wiłeń- 
skiego Biura Komiso- 
wo-Handlowego.  Mi- | 
ckiewicza 21, tel. 152, 

  

Przyjmujeniy 
wszelkie roboty do 
przepisywania na ma- 
szynach. Wileńskie Biu- 
ro Komisowo-Handlo- 
we. Mickiewicza 21, 
tel. 152. — 

Kurs klasy 
przedwstępuej kompiet 
z 4dzieci inteligentnych 
miogą przyjąć jeszcze 
2-je. J. Jasińskiego 10 

  

  

ianino koncertowe 
firmy  „Szredera* 

prawie nowe okazyjnie 
do sprzedania Ostro- 
bramska 20 m. 5, od 
11-ej rano i od 3—5 pp. 

bez żadnych potrąceń 
i kosztów może osią- 
gnąć każdy przy złako- /- 

Komisowo-Fiandlo- 

tel. 152. — 

W śródmieściu 
kamienica z dochodeni' 
16.002 zł. do sprzedania 
za 1o.000 dolar. z dłu- 
giem bankowym. Wi- 
leńskie Biuro Komiso- | 
wo-Handlowe, Mickie- | 
wicza 21, tel. 152. 

Moda panna 

  

  

poszu- 
je miejsca do dzie- 

ci lub gospodyni domu. 
Dowiedzieć się w biu- 
rze ogłoszeń S. Jutan, 
ul. Niemiecka 4 telef. 
222. 

  

ZY dowód о50- 
bisty, wydany przez 

Starostwo Święciańskie | 
na imię Walerjana Cy- . 
cera, Zam. we Wsi 
Garszwinka gm. Duk- 
sztańskiej, unieważnia 
ię. —o 

    
NAJLEPSZY 

WĘGIÓŻLŁ 
górnośląski koncern 
KOKS wagonowo 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

u „Progress'* oraz 
1 od Ianas tonny 

nych wozach dostarcza | 

Przedsiębiorstwo Handlowo- 3 
гитупошг : i 

M. DEULL 555'5i:: wio, 
Jagiellońska 3, tel. 

wackiego 27, 

  

811. Składy: Sło- 
tel. 14-46. —0


