
r ię 

| 

| 
2 

a 

Ё 

> 

ROK VI. Nr 281 (1594) 

S 
Numer 

ŁOWO 
Wilno. Czwartek 8 grudnia 1927 r. 

Radakcja | Administracja wl. Ad. Mickiewicza 4, stwarta od P do 3 Talstoun redakcji 243, ndministracji F28, drukarni 262 

PZEWUMNERATA miesięczna z edniesieniem do domu jub z 
zagranicę 7 zł. Konto szekowe w P, K. 0. Ne 4 

posziową 4 zł. | W sprzedaży deisiicznej cema pziedyńcze:O m m 20 groszy. 
Op (oma rytzacłie m. 

Redakcja rężspinów mitsamywionysa zje zwraca. 

  

Na genewskiej scenie, 
Zakończenie obrad rozbroje- 

niowych. 
Kilkutyg:dniowe obrady komisji 

przygotcwawczej do konf:rencji roz- 
brojeniowej zakcńczyły się w ub egłą 
sob-ig usteleniem dwóch terminów 
dla d.lsz'j pracy mad powsze: hnem 
rozbrojeniem Postanowiono edno- 
głośrie, że 20 go luiego 10928 -bie- 
rze się komitet pezpieczeństwa a 16-g0 
marca komisja rozbrojeciowa. Prgs 
blem rozbrojenia będ.ie więc rozwa- 
żany w płaszcz:Ź ie tczy francuskiej: 
«wpierw bezpiecziństwo pcźnej roz- 
brojen c», 

Z wyn ków obrad komisji przygo» 
towawczej właściwie mogą być zado= 
wcleni tylko bolszewicy. Świadomi 
swego celu osiągneli to co zamierzali, 
Pp. Litwinów i Łunaczarski mieli 
możn: ść powiedzieć kilka prop gan- 
dowy h przemówień +demaskując» 
poltykę peństw bu yaych w od- 
niesieniu do zagać „nia powszech. 
nego rczbrojenia. k' przemówieniom 
sala "lustrzana w pałacu R formacji 
nadzła rozgłos wszechświatowy, a ota 
tylko ch dz ło, Lepszego 8>osobu dla 
propagaady irudno sobie wyobrazić. 

Projekt rozbrojeniowy  złeżony 
przez delrgację sowiecką, domagający 

nat, chmiastowego całkowitego 
rozbrojenia, odczy*'ny przez p. Litwi: 
nowa oszełomił zebranych delegatów 
i przez chwiłę zapanowała na mzli 
przykra cisza. Naktnie spodziewał się, 
że bezczelsość sowiecka posunięta z0- 
stanie tak d:leko 

Propozycja wystosowana — przez 
delegatów peństwa, które za esl po- 
stawiło sobie rujaowanie wszelkiemi 
sposcebami ładu i porzącku wśród T 
swych sąsiadów, mogła b.ć obliczo- 

„ma na efekt tylko wśród ludzi naiw- 
nych, któr y nic a nic nie wiedzą i 
słowa bclszewików biorą na  serjo. 
Csza, ksóra zapanowała po odėzyta- 
niu projektu sowieckiego, byla wł. śnie 
wyrazem zdumienia Z powodu ‚ ро- 
Wakiowecia delegitów iemy.h peństw 
za ludzi deh Bolszewikomį jed- 
nak nie chodziło bynajmnej © istotę 

sprawy, chodziło im o doreźay et skt 

propagandowy, © zademonstrowanie 
przed ś»iatem robotniczym, jak to 
buržuje pr.estraszyli się ich projektu 
rozbrojeniowego. Trzeba przyznać, że 
ef.kt ten w pewnym stopniu dele: 
dacja sowiecka osiągnęła. 

B.rdzo charakterystyczną rzeczą 

był również fakt poparcia prójtkiu 
sowiecki-go przez delegata niemizc- 
kiego. Ś viadczy to o wspólnej takty- 
ce Niemi:c z bolszew kami. Nemcy 
w projekcie gowitckim w działy do- 

skon:ły środek na zrobienie wyłomu 

w iraktacie wersalskim. Niechby się 
wszyscy rozbioili| D piero dałaby się 
poznać Śniatu pięść S zhlhelmu i or- 
gźnizecyj komunistyczny. h, gdyż pro: 
jekt rozbrojeciowy przewiduje znie- 
sienie sł regularnych, a Niemcy i 
Bolszewła doprowadziły do perfskcji 
ukryty system wojskowy w postaci 
nejrozmaitszych zwią:kow, zrzeszeń, 
organizacyj ktorych cele ctcjalnie są 
niewiane jax np. sport i i. d. 

Wypada teraz zapytać czy prace 
kemisji przygotowawczej posunęły na- 
przód spraw rozbrojenia, Odpowiedź 
będzie przecząca. Wprawdzie w lu- 
tym i marcu roku przyszł:go będą 
toczyły się dalsze obrady ale trudao 

pozytywnego w tej dziedzinie. Roz- 
wiązanie zaw łego i skomplikowanego 
probiematu rozbroj:nia jest muzyką 
dalekiej przyszłeści i teraz cługo, dlu- 
go jeszcze będzie zagadnienie po" 
wszechnego rozbrojenia materjałem do 
dyskuzj , mającym.większe znaczenie 
teoretyczne niż praktyczne. 

Manewry p. Litwinowa, 
Przewodniczący del:gacji sowiec- 

"kiej p. Litwinow pozostał nadal w 
G-:newie, w charakterze obserwatora, 
Powodem zatrzymania się ma b ć po- 
dobno sprawa polsko-litewska, inte- 
resująca bardzo Sowiety, której zała- nie na wiadomościach zaczerpniętych z prowincja 
twieaiu chce Się przyjrzeć osobiście 
zasiępca komisarza ludowego do 
spraw zagranicznych. Taki jest po- 
wód formalny ale są | inne. 

Kecy bołszewicy, zdecydowali się 
wziąść udział w obradach komisji 
przygotowawczej jasnem było, że nie 
czynią tego jedynie ze względu na 

doskenałą okazję dla propagandy. 
Były cele bardziej ukryte. 

wodów wyjazdu do Genewy 
„szukeć przedewszystkiem należy w 
"fatalnem położeniu gospodarczem, w 
jakiem znalazły się Sowjety po zerwa* 
nu stosunków handlowych z Anglją 

i naprgženiu z Francją. Konieczność 
wyjścia z sytuacji ptwnej blokady 
gospodarczej, jaka otacza Bolszewję, 
dyż pod wpływem Auglji Francją i 
Rao wstrzymały się od oyskonią 
weksli sowieckich, jest najbardziej palą» 

cem zagadnieniem polityki zagranicz* 
nej Moskwy. Dalsze trwanie w tym 
stanie rzeczy grozi katastrcfą gospo- 
darczą, która może pociągaąć nie« 
oblczalne komplikacje wewnętrzae. 
Aby tego uniknąć i wyjść z impasu 
gospodarczego, muszą bolszewicy 
BÓJŚĆ do Canossy i szukać nawią- 
zania stosunków z Anglją. Sytuacja 
jest w tej chwili dla Bolszewji pę- 
myślniejsza, gdyż i Ang'ja odczuła 
zerwanie stosunków z Sowietami j 
zdaje się za cenę rozmaitych kon- 
cesyj byłaby skłonna nawiązać stę- 
sunki dyplomatyczne i haadlowę. 
Przemówienia publiczne polityków 
angielsk ch pozwalają takie właśnie 
przypuszczenia uczynić. Przyznzć jede 
nak otwarcie do tego, że Sowiety 
Szucają porozumienia z Anglą, to 
Znaczy stwierdzić w.bec całego świa» 
ta, że „budownictwo socjalistyczne” 
b:z udzełu kapitiłów zagrani:znych 
jest mrzonką. Aby tego uatknąć, sko- 
rzystaao skwapiiwie w Moskwie z 
ebrad komisji przygotowawczej wy: 
syłając deiegację, która na terenie 
genewskim będzie miała uł-twioną 
sposobność zeiknę ia się z kierowni- 
kami polityki angielskiej. J:dno spot+ 
kanie p. Litwinowa z Chamberisiaem 
już się odbyło. Podobno pośredni 
czjł w tem p. Voldemaras i omawia- 
no na niem sprawę polsko-liiewską. 
Trudne jednak przypuścić, abv pode 
czas bezpośredniej rozmowy p. Cham- 
berlaina z Litwinowem pominięta zo- 
Steła tak ważna kwestia stosunków 
ang elsko-sowieckich. jakie będą re: 
zuliaty misji i obserwowana p. Li- 
twinowa terenu genewskiego, © tem 
dowiemy się w niedalekiej przyszłości, 
ymczasem trzeba stwierdzić, że wo- 

jaż bolszewików zagranicę jest zręcz- 
nym manewrem dyplomatycznym. 

Sprawa polsko.litewska, 
Ośrod:k zainteresowania obrada- 

mi bieżącej sesji Ligi Narodów spo* 

czywa na sprawie polsko-litewskie]. 
Od pierwszego dnia aż do chwili 
obecn:] zanim sprawa polsko»litewska 
nie znalazła sę ma por ądku dzien- 
nym oObrad, jest ona glė «nym tema- 
tem rozmów prywatnych głównych 
matadorów genewskich Rzecz jasne, 
że w atmosferze rozmów zakul:so- 
wych puszczade Są najrozmaitsze 
plotki, baloay próbne, które na od- 
ległość niezmiernie utruani.ją orjen- 
towanie się w jakim kierunku pójdzie 
załatwienie Sprawy. Sądząc z estat* 
nich wiadomość, plotką pozbawioną 
najmniejszych podstaw okazała się 
wiadomość o utworzeniu komisji 
„trzech* i komisji „pięciu* dla za- 
łatwienia zatargu* S:kretarjat Ligi ce 
pracowuje formułę, dlą której czyni wy- 
siłki aby zapewnić jeduamyślność w 
chwili gdy sprawa polsko-litewska 
oficjalnie znajdzie na stole obrad Ligi, 
Formułę taką według jednych wiaco- 
mości ooracowali Francuzi, wedlug 
innych N emcy, Projekt owej formuły 
jest obecnie uzgadniany i budzi silne 
rozdrażnienie wśród delegacji litew= 
skiej. Powodem odwlekania przysią- 
pienia do cficjalaego rozważania spra- 
wy jest oczekiwanie na przyjazd Mar- 
szalka P.łsuiskiego, który nastąpi w 
piątek w poludnie. Natychmiast po 
przyjrźizie Chamberlain ma odbyć z 
Ma:s:al<iem P.łsudskin konf:rzncję, 
od której j:k należy przypuszczać 
®!: 18 będzie zależało dla takiego czy 
inucgo załatwienia sprawy. Po kon 
terencji Chamberlain ma opuścić Q:- 
newę. 

Do chwili obeenej nie został je- 
szcze wyznaczony rf:rent Sprawy i 
Rida ma to uczynić w dau dzisiej- 
szym po przemówieniach Woidema- 
rasa i Mia. Zaleskiego. R>zstrz, garę- 
cia sprawy należy oczekiwać w pią- 
tek lub sobotę. s 

z. 

  

Liton zgndza się na zniesienie stanu 
Wojny. 

Z Kowna donoszą: Według urzędowych wiadomości z kól po- 
ltycznych, panuje tam wielkie n-prę:ene w zwią:ku z m:jącą za- 
paść decy:ją Ligi Narodów w sprawie konfliktu polsko-litewski » 
go. Ogólnie p nuje nastrój pesymist czny. Usaż-ją tu, iż w nej- 

leps ym vypadku Litwa »muszona będzie pr ez Ligę Narodów 

do nawiązania norma n ch stosunków z Polską. 
Wedlug wiadomośc nades:i 

zdec;dowana jest zgod-ć sę na z 
ch późaym wieczorem Ltwa 
niesienie stanu wojny z Polską, 

D:iś wiec orem ogłoszony został komunikat urzędowy, który 

oświadcza, delegacja litewska w Genewie nie będze sę «pr.eci- 
wi.ła zniese.iu stanu wojennezo z Polską. W da'szym ciągu 

komun kat wyjaśnia, że znesenie stanu wcjennego nie oznaca 
jeszcze w;rzec ena sę pretensji do Wilna. Sprawę wileńską chcia- 

łaby Litwa z:latw.6 z czisem również pokojoso. R ąd litewski 
jest zdania, że :pravy tej ne da sę ziikw dować odrazu 

Komunikat stwierdza dalej że w kraju p nuje zvpełny spo- 
kój I porządek, a wszelkie alarmy wojenne Polski wywołały jedy- 
nie ten skutek, że pos.czególne partje dążą do wzajemnego 
porozumienia i konsoi dacji. 

SPRAWA SKARGI LITEWSKIEJ 
GENE wA, 7,XII. PAT, Na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu 

przypuszczać zby przyniosły one coś Rady weszła na porządek dzienny sprawą Skargi litewssiej przeciwko 
Polsce. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący p. Czeg Łoh udzielił gło- 

su p. Woldemarasow), który w dłuższem półgodzinnem zgórą przemówie- 

niu rozpoczął od przeglądu wypadków, które zdaniem rządu ® litewskiego 

wydarzyły się w estatnich dwóch miesiącach ma terenie Wileńszczyzny. 

P. Woldemaras zaproponował wkońcu Radzie utworzenie dwóch kai 

misyj międzynarodowych, z których jedna miałaby zbadać stan gzeczy na 

granicy polsko-litewskiej, druga zaś miałaby zbadać sprawę mniejszości na 
Wiłeńszczy źaie. 

Po przemówieniu Woldemarasa zabrał głos minister Zaleski, który 

przy szczelnie wypełnionej sali wygłosł dłuższe „prze rówienie wysłuchane 

z niezwykłą uwagą. W przemówieniu tem minister Zaleski odpierał zarzu- 

ty Woldemarasa, wskazując, że wszystkie te zarzuty opierają tię przeważ- 

ważnych plotkach. 

nalnych pism i na niepo- 

Następnie przystępując do zarzutu nieżyczliwego stosunku Polski do 

samodzielności Litwy, minister zaznaczył, że cała historja stosunków pol- 

sko-litewskich przeczy temu oskarżeniu. Ngdy Polska nie była greźcą dla 

Litwy. Smiem twierdzić, że jest przeciwnie, że właśnie w dużym stopniu 
Litwa zawdzięcza swoją niepodległość Polsce. Gdyby wypadki krytycznego 
1920 roku potoczyły się inną drogą, gdyby wał polski został przerwany, 

jest rzeczą wysoce piawdopcbobrą, jeżeli nie zupełnie pewną, że przedsta: 
wiciel Litwy nie miałby ckazji Jzneleść się dziś pośród nas. Sła i nie- 
podległość Polski jest najlepszą i największą gwarancją niepodległości li- 
tewskiej. 

Nas'ęprie minister Zaleski przytaczając przebieg wysilków Polski w 

kierurku zbliżenia do Litwy przypomniał, że to właśnie Ltwa pierwsza 
zwróciła się do korfertncji ambasadorów w 1920 roku o ustelenie granicy 
między Polską a Litwą. Korierencja zmbasaderów decyzją swoją z marca 

1923 roku ustaliła ostatecznie te granice. Qd tej pory właśnie jednak Lit- 
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Projekt, który mie powinien hyć zrenlizowany. 
Projekt p. Ministra Robót Publie 

eznych o wzmożeniu ruchu budówla- 

nego oparty jest na opodatkowaniu 

miejskiej własności  nieru.homej. 

W prowadzenie tego opodatkowania 

nastąpiłoby od 1-go kwietnia przysz- 

lego roku, to jest od daty, kiedy 

lokale, z wyjątkiem  jednoicbowych, 

osiągnętyby sto proc. przedwojennego 

komornego. Podatek ma wynosić 
łącznie 28 proc. dochodu osiągnięte- 

go z domu przez wlaściciela, w tem 
7 proc. na rzecz Skarbu, pozostelz 
21 prec. na fundusz budowlany. 
Według  prowizorycznych cbliczeń 
wym erzony podatek zasilałby fun- 
dusz budowlany w poważną sumę 

90 miljonów złotych rocznie, z któ: 

rych 25 prec. projekt rezerwuje na 
roboty remoniowe, zaś 75 proć. na 

właściwą budowę, Oprocentowanie: 

poż,czek z tych funduszów nie prze- 

kraczałoby 3 proc. roczne. Pożyczki 
przewidziana są w zasadzie, przy mo- 

żliwości edchyleń, w wysokości 50 

proc. kosztorysu w tem przypuszcze_ 

niu, że przy mzłem oprocentowaniu 

pożyczek z funduszu budowianego 
będzie się kalkulewało zaciągnięcie 

uzupełniającej pożyczki prywatnej 

przy większej stopie precentowej. 

lnne szczegóły dotyczącego pro- 
jekiu są znane czytelnikom z infor- 
macyj prasowych. Projekt ten został 
skierowany do Komitetu. Ekonomicz” 
nego przy Radzie Ministrów dla za- 
opinjowania, a po rozpairzeniu przez 

Radę Ministrów po ewentualnych 
zmianach ma ukazać się w „Dzieęa- 
niku Ustaw" jako / Rozporządzenie 

pana Prezydenta Rzeczypospolitej,” 
- Prasa aodaieme= adidas 

zdążyła wypowiedzieć swe zdanie co 
do racjonziności projektu p. ministra 

Moraczewskiego. Na opinji tej jednak 
tak wybitnie zaciążyły sympatje pare 
tyjae, #в nie chcielibyśmy poruszać 

tu sprawy kto ma rację—na podstawie 

przytaczanych a-gumentėw,+wypisujic 
wielkiemi literami: „należy powitać z 

uznaniem..." lub: „znowu ciężary”. 

Prasa fachowa miarodajne zdanie 
wypowie niebawem po szczegółowem 

zaznajomieniu się z treścią autentycz- 
ną projektu po rzeczowem rozważe: 

niu sprawy, Tem niemniej — niezależ- 
nie od opinji czynników gospodar- 
czych — nad projektem p. Ministra 
Rsbót Publicznych uważamy za wska- 
zin: zastanow.ć się już teraz, ponie- 
waż zdaniem maszym wvchedzi on z 
biednego założenia, że fakt istnienia 

starych budynków musi stworzyć 
fakt powstania nowych, — i dałej, 

że fakt osiągnięcia  stuprocentowego 

komornego jest tak wielkiem dobro- 
dziejstwem, że dochód z tego tytułu 
może być bez dalszych następstw 

zredukowany o 28 proc, 
Nie przytaczam tu cyfr, bs ob'a- 

camy się w sf:rze pewników: ruch 
budowiany przed wojną—tak u nas 
jak zagranicą—nigdy nie odbywał się 

kosztem poprzednio _ powstałych 
budowli; był wynikiem rzeczowej kal- 
kulacji — rentowności, no i pewności 
że ustawodawca mie wpadnie na po- 
mysł ukrytej secjalizacji mieszkań 

przęz tworzenie lokatorów pasorzytów. 
Sejm polski nędzę swych pomysłów, 
zrodzonych pod hipnozą przewrotów 
ma Wschodzie, przykrywał płaszczy” 
kiem opieki nad „szerokiemi  warst- 
wami ludności», Pod ten płaszczyk 

chował s'ę niesławnej pamięci prem- 
jer i minister Skarbu p. Władysław 
G!abski ukrywając skrzętnie nędzę 
Skarbu. Nędza ta stała się ma- 
szem przekleństwem, bo | sily 
produkty/ne zostały ubezwladnione, 
przygniecione śrubą podatkową, 

zmiadžtone. lnnemi słowy, rządy po- 

przednie, nie mogąc podnieść siły 
nabywczej ludneści szły w kierunku 

najmniejszego oporu, dawały broń w 
ręce poszczególnych warstw, z pomo- 
cą której uzyskiwały one dogodne 
koncesje w postaci naprz. niskiego 

komornego. Nie obwijając w bawełe 

nę — była to łapówka rzucana tym, 

których rozpacz megłaby być w 
pewnych okolicznościach bardzo niee 
bezpieczna, C> osiągnęto: Polska na 

krawędzi przepaści, zanik życia go- 
spodarczego, upadek rolnictwa, «sze. 

rokie warstwy» — ludność miejska 
wege'ująca z dnia na dzień, Trzeba 
było silnej ręki, któraby zdruzgo- 

tała obręcze koła błędnego, zacisk- 
Jące się dokoła szyi marodu, Tak 

mało czasu od tego histcrycznego 
wypadku minęło, a już poprawę od- 
czuwamy. Wielka jednak odległość 
dzieli nas od drogi zabezp eczonej 

od przypadków. Dowedem tego jest 
projskt p. Ministra Robót  Pu- 

blicznych. . 
Jeżeli w okresie rozwcju normal- 

nego, nikt się nie ważył z faktu 
istnienia budowli starych wysnuwać 
projekty (tworzenia ich kosztem no- 
wych, to temberdziej dziś nie po- 
winniśmy tego czynić. Osiągnęcie 
siuprocentowego komornego bynaj- 
mniej nie oznacza os agnięcia docho- 
dów w tej wysokości jakie istniały w 
okresie pokojowym. Koszty utrzyma- 
nia budynków niepomiernie się zwięk- 
szyły, wzrosły ceny na wszystko, 50 
proc. lokatorów zawodowo niepłacąe 
cych znajdują się pod ochroną na. 
szych ustaw. 

Nie przymus tu powinien dziełeć, 
nie przygniatanie śrubą 
podatkową czynników produkc; jaych, 
nie tworzenie czegoś nowege kosztem 

tego co było stworzone, —bo to nowe 
bądzie sig cbawiało losu, 
spotkał stare. lcźny drogąi nor- 
malnego rozwoju, bo na tej drodze 
Jedynie ginie to, co jest słabe a wzrasta 
Ay nacje iii ži 

stawą dobrobytu ludnoścj. Ułatwiajmy 

ten rozwój normalny prztz usunięcie 

tego, co stoi mu na przeszkodzie, 
lecz nie obierajmy wręcz przeciwnego 

kierunku, rzucając te przeszkody pod 

nogi. | 

Jeszcze jeden powód, który zmu- 

sza nas do zalrzymati: się nad oma 

wianą Sprawą. Od pewnego czesu 
czytamy w prasie wzmianki, że rząd 

chcąc ostatecznie zerwać z systemem 

bezplanowości, która była zasadniczą 

cechą sejmowładztwa i zaleinych od 
niego rządow—dąty do oparcia swej 
polityki gospodarczej ad kankretaego 
programu gospodarczigo, który po- 
dobno jest w opracowaniu. Projekt 
p. Moraczewskiego pod pewnym 

względzm szachuje przyszłą zdrową 
pol tykę gospodarczą wyprzedzając ją 

i krępując, Nie powinien być, dlatego O 
również, urzeczywistniony, 

H-ski. 

Przywilej pracy dla dymisjono- 
"wanych oficerów. 

Rada Ministrów pod przewodn. 
wicepremiera B :rtla Obradowała oneg- 
daj od godz. 5ej do 11-ej. Śród roz- 
patrzonych Spraw jest projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzplitej w spra- 
wie wykonania art. 77-go ustawy z d. 
23.1122 r. o podstawowych obow 4z- 
kach i prawach oficerów wojsk pol- 
skich. 

W myśl tego rozporządzenia wła- 
dze i urzędy państwowe i samorządc- 
we, tudzież przedsiębiorstwa peństwo- 
we i przez państwo subweucjonowa- 
ne przyjmować mają na służbę w myśl 
zasad obowiązujących w poszczegói- 
nych działach służby przy jednorazo- 
wych kwal f.kacjach przedewszystkiem * 
kandydatów z pośród of.cerów za- 
wrdowych, przeniesionych w stan 
spoczynku. 

Podania petentów rozpairywzć bę- 
dzie utworzona przy min. spr. wzwn. 
kemisja kwalifikacyjna przy udziale 
przedstawicieli zainteresowanych mi- 
nisterstw. 

Zniesienie urlopów dla urzę. 
dników. 

Jak się dowiadvj:my na posiedze- 
niu Ridy Ministrów została załatwio- 
na jeszcze jedna Sprawa doniosłej | 
wagi. Mianowicie Rada Ministrów 
u hvliłą uchwałę z dn. 24 sierpnia 
1920 r. o urlopach dla urzędników 
ubiegających się o mandaty przy wy- 
borach do Sz|mu. 

jednuszpaltowy na stronie 
z obaj 0 25 proc drożej, Zagraniczne 
Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

który I 

NIESWIBŽ — ul, Ratuszowa 
NOWOGRODEK 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 26 

— ul. Mickiewicza 20, 

Rynek 19 
STOŁPCE — ui Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WILEIJKA POWIATOW 2 ms] Miexiewicz= 24 

1 3-е) 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

Poseł angielski u p. Prezy. 
denta. 

WARSZAWA 7X| (el wł Słowa), Pzn Pre. ydent Reeczysospel ej nie wyjechał wczoraj do S>ały, jak to by- 
ło zapowiedziane lecz pozostał w 
Warszawie i przyjął na :udjencji po: iegnalnej posła angiels j. go Mx 
Mii lera, Przectem jeszczę „P. Mūlr był przyjęty przez Marszałka Pilsud- 
skirgo, 

Diś Pan Prezydent wyjechał do Speły. 

Izby przemysłowo handlowe. 
W najblitszym case ma się u- kazeć w „D.i:nniku Ustaw” rozpo" rządzenie o utworzeniu izb przemy 

słowe handlowych. Rozporządzenie to ustanowi n obszarze p ństwa Pole skiego z wyłączeniem Województwa ląs+iego dziesięć i:b przemysłowo” handlowych, a mianowicie w Warsza- wie, rę oni, Lublin'e, Lwo- Wwie, Krakowie, dgos je dm A Miike, Gan 
Poznańska wystawa krajowa, 

W dnu 3 grudnia rb. odtył 
w Ministerstwie Przemysłu j M nds 
dalsze narady plenum komisji mię” dzyministerjalnej = ala Powszechaeį Wystawy Krajowej w Poznan u, ma- 
jącej sę odbyć w r. 1929. Po prze- 
dys:utowaniu programu udziału po- szczególny. h M.nisterstw w wystwie postanowiono zebr<ć uzgodnione ma- terjały i ująć w jedną całość, która uasiępnie zostanie przez powołane Cynniki rządowe rozpatrzona, tak bod kątem widzenia rzeczowym jak 2 paw, wh komisji idą 

erunku na 
twlenia tej ni NE. 

Bank i Towarzystwo "Ubezpiecze „Vesta* w Pozn:niu na PE 
mosiedzeniu Rady N .dzorczej uchwae ło udzielić powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu na cele inwe- stycyjne bezzwrotnej svbwencji go- tówkowej w kwecie 72000 »ł, z tem że kwofa ta w razie korzyst:vch Wy“ 
stanie podwyższona, EMA 
Ukraińcy poza blokiem mniej. 

SzOŚci. 
Organ partji jukre ńskiej, zwane! » Stlaaski] Ga S. lanskij sa 

wydawariy przez b. posła Wasyńczu- 
ka w Chełmie, przynosi w ostetnim numerze komun kąt „N.rodnigo Ko- 

mitetu Chełmszczyzny i Podlasia”, zapowiadający, że organizacja ta nie bierze udzielu w bloku mniejsze ści n:rodowy.h. Do „Narodowtgo Кс- mietu'* wchodzą: — $ lanskij Sojuz, U riński: Gsspodzicze Obieaaznie (UGO) oraz szereg ukraińskich orga- nizacyj kulturalnych i ekonomicznych, 
Kongres partji komunistycza 

nej, 
MOSKWA, 7.Xi1 PAT. Radjostacja | moskiewska + Omumikuje: Kon partji. komunistycznej zakc ńczył dy- skusję nad sprawozdan em Stalina. gółem w dyskusji brało udział 44 mówców, Wszyscy Gtlegaci, którzy zabieral głos, podkreślzli jednomyślaie słuszność polityki cenirainego komi- tetu wykonawczego, oraz piętnowali 

opozycję, domagając Się przedsięwzię- cia przeciwko nie i 
z... | energicznych 

ABUSE as 
Leketėc  Kerulčai, E.siuanuw. 

Dobrzeński umieszczają chorych 
celem operacji £inzke logicznych j odbycia porodu. Zakład Położniczo- 
Ginekologiczny, Al:ja Róż (Leczni. ca Dr. Dembowskiego) 

5 E is i i na loki i fale eldeal> 4 1 ksir utrwaja ondniację, skręca włosy w loki i fale, czymi fryzurę piękną i puszystą, nie niszczy włosó w. na za ilakon zł. 7 wraz z prze. © syłką Zagran czne najnowsze aparaty ręczne do samomasażu twarzy i całe- go ciała. Żądajcie prospektów, Konto w P. K. O. Nr 207,428. D.-H, Labor -Bydgrszcz ul, Gdańską 131. 

ÓWA KSIĄŹR 
pod tytułem 

„Zwierciedto Rocy, 
K.IŁŁAKOWICZÓWNY 
Li 

  

  

$ WAKA ZE SZCZURAMI! 
Najskuteczniejsza trucizna z cebuli 
morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied: 
niu i Częstochowie, oraz medalem 
srebrnym na yst awie Sanitarno- 
Hygjenicznej w _ Warszawie pod 
nazwą: Pasta na szczury i miszy 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfo 
Zajewskiego w Rawie Mazowieckiej 
Załączejącym wycinek niniejszego Qi 

ogłoszenia 10 proc. rabatu. у 

   > 

 



Zsgranica o pretensjach litewskich- 
Były szwedzk minister soraw za- 

graniczaych, socjalista prof. U 1den 
nadesłał «Vorwaertsowi» na prośbę 
redakcji obszerny artykuł o konfikcie 
polsko-litewskim. Prof. Uaden fest 
zdania, że nie można znaleść żadnych 
podstaw prawnych dla załatwienia 

tej sprawy. T<rem Wileńszczyzny — 

pisze Uaden — po ewakuacji wojsk 
niem'e kich okusewany był od kcń- 
ca 1918 roku na zmianę przez woj- 

sko rosyjsk », solskie i litewskie, a 

w końcu 1920 roku zająty został 
przez gen. Ż lgowskiego i od tego 
czasu pozostaje w rękach polski. h 

Minister Usden oświadcza dalej, 
że nie można przyznać Rosji Sowięc: 
kiej formalaego prawa do decydawa- 
nia komu mają przypaść tereny, na- 
leżące poprzednio do Rosji, gdyż 
Rosja Sowiecka zupełnie s'ę odłege 
nała od wielkich zobowiązań i praw 
dawnego państwa rosyjsk ego. 

Za rządów K ereńskirgo Rosja u: 
znała niesodległość Polski i uaieważ- . 
niła wszystkie traktaty rozbiorowe. 
Jeżeli rząd sowiecki w czasie wojny 
z Polską odsiąpł Wileńszczyznę L't- 
wie, go nastęanie potwierdził w trak- 
tacie moskiewskim z 12 lipca 1920 
roku, to jszcze mie stworzył dla Lt- 
wy w stosunku do Wilna i WIŃ- 
szczvznv żadnych praw. Wreszcie w 
roku 1921 Rosja w traktacie ryskim 
egłosiła «woje desinteressem'ut w 
sporze granicznym między Litwą a 
Polską. Dalej pref. U 1dea przypomi- 
na decyzję Ridy Lgi Narodów i za- 
znacza, że rząd ltewski aczkolwiek 
nie podpisał traktatu wersalskiego, 
ponieważ n'e był jeszcze wówczas u- 
znany de jure, zwracał się kilkakrot- 
nie do R:dy Ambasadorów z prośbą 
o wyznaczenie wschodniej granicy 
Polski. Jednakże decyzji Rady Amba- 
sadorów Litwa nie u:nała i powołuje 
się na umowę Suwalską, która jednak 
nie była wcale traktatem lecz umową 
O zawieszeniu brenj, nie u:t-l jącą 
granicy, a tylko linję demarkacyjną. 

Prof Uaden skłania się do wnio- 
sku, że įzdynem rozwiązanem tej 
sprawy móglby być tylko pleb scyt, 
który jednak nie doszedł do skutku. 
Sprawę Wileńszczyzny uważa autor 
nie za spór prawny, ale za spór po- 
lityczny, i oświadcza, że rozwiązanie, 
które Polska w sprawie Wileńszczy: 
zny przeprowadziła przez zamach 
gn. Żeligowskiego trudno jest oce- 
nić pod wzgłędem ctlowowości, po- 
nieważ nie można wydawać sądu bez 
znajomeści terenu, a przedewszyst- 
kiem bez znajomości stsnowiska lud- 
ności. Jest jednak rzeczą małoprawdo- 
podobną, kcńczy prof U1den aby w 
Wilcis istniały jakieś wyr, ź siejsze 
saw» > PERI a ao kais 

„Dzutsche Algemeine Zig.* do- 
nosi w depeszy z Q:newy, że po 
wyjrździe Litwinowa Woldemaras jest 
jedną z głównych post: ci dokoła któ 
rej toczą się wszelkie dystu je. 
Wszyscy zajmują się tym człowiekiem, 
który sprawia tudncści Polsce, Fran- 
cji, Anglji i Niemcom i z którym Lit- 
winow przed swcim wyjazdem z Oz 
newy odbył cłuższą rozmowę. 

Pe za mężami stanu obecnie ata- 
kulą go prawnicy, aby uczynć mu 
zrozumiałą fsrmulę, przy której mógłe 
by znieść stan wojny z Polską przy 
utrzymaniu swego stanowiska praw- 
nego w sprawie Wilaa, J:daakžs — 
pisze dalej dziennik — nie można 

= — — 

sądzić, aby stan wojny nie był dla 
Woldemarasowi 

bowiem przynosi on dużo przedew- 
Litwy pożyteczny. 

8ŻOÓO wo 

(Początek ma str: Lejj. 

wa nie przestała wszędzie zaznaczać, że pozostaje z Polską w stanie woje 

ny. f nie ch ze uznać wspomnianej decyzjj konferencji ambasadorów. Fomłmo 

to—mówił min. Z leski — Polska bezustanni: wyciąga ręcc ku Litwie, a 

szystkiem przez to, iż pozwala mu ręka ta zawsze była odpychana, 
utrzymać graaicę z Polską zamkniętą 
i przez to odcinać 

od wszelk ej łączności 

znaleziano, 

swych wrogów 
politycznych, którzy zb egli do Polski 

z  Kownem. 
D stychczas estatecznej formuły nie 

Dalej minister Zaleski wskazuje ma niebezpieczefistwa, które wyniknąć 
mogą ze stworzenia przez Litwę nerwowego stanu umysłów na Wschodzie 
Europy. 

Rząd połski stwierdza, że dopóki Litwa nie przestanie się uważać za 

pozostającą w stanie wojny z Polską i dopóki dobre stosunki sąsi dzkie 

«B:rliaer Tageblatt» twierdzi w nie zostaną ustanowione, to sytuacja międzynarodowa pozostanie griź'ą, 
depeszy z Genewy, że proje t utwo- 
rzenia komisji pięciu dl sprawy 
konfl ktu polsko litewski oo zostal 
zani: chany. Natomiast r terentem tej 
Sprawy ma być mianowany przedsta- 
wiciel Holandji w Radzis Ligi mni- 
ster Beelaeris wan Blockland, który 
już kilkakrotnie był sprawozdawcą 
różaych kwestyj, dot,czących Wschod- 
niej Europy. P. Minister vin Block- 
land po ju rzejszem posiedzeniu ma 
aformołować swoje sprawozden e wy- 
słuchawszy przedtem stanowiska obu 
stron. Po uwzględnieniu obu tych 
stanowisk i po konferencjach z przed- 
stawicielami mocarstw, nałeżących do 
Rady Lgi, sprawozdawca ma przy- 
sąoć do sformułowani i zlecenia, któ. 
re Rada ma przedłożyć obu pzū- 
stwom, tak, że w piątek ma się od- 
być kcńcowe rozpatrzene tej Sprawy 
przy którym obecny ma być, j:k się 
spodziewają ogólnie w Q:aewie Mar- 
szałrk P łu iski. 

Oświadczenie premjera litewskiego 
w S>rawie Wilna ma być zanrotoku- 
łowane w sprawozdaniu. Dziennik 
oświadcza jednak, że w Q:newie liczą 
sę cb:cnie z możliwośsą, iż sesja 
Ridy Ligi nie będzie mogła być za: 
kończona w s'boę 

«B:rliner Tageblatt» oświadcza, w 
końcu, że wczeraj wieczorem utrzy- 
mywały się pogłoski, iż w całej spra- 
wie główną trudność stanowi stano= 
wisko Voldemarasa, bowiem  Voldee 
tmaras w dalszym ciągu zgadza się 
zasad: iczo na zn esłenie stanu wojny 
między Po!ską a Ltwą nie chce je- 
dnakże dać żadnych konkreinych gwa- 
rancyj 
RODE KERR KC BKWOZAAJ SCO ARZACAARCECA 

Sympatje proletarjatu 
międzynarodowego 

MOSKWA 7—12 Pzt. Z mowy 

Rakowskiego  wygloszonej na 
korgresie partji komunis yc nej 
mależy je: cze anotov:ć  nastę- 

pujący ustęp: Nie mogę 'ię zgo* 
dzić z cptymisty znem twierd e- 

niami Stał na o wzrastaniu «śród 
proletarjatu m edzyn:ro:owego 

вутоа{! @а Rosji sow eckiej 
Fakt ia oroletara ang eis. i 
wcale ne „areszowa na NUŻ: 
nie sto unków dyp omat czn:ch 
z Sowietami pr ez rz.d zngłe ski 
winien pow:trzy mać od kcnkluzji 
o nastroju rewoluc jnym robot. 
ncz ch mas w Europie. P:ń two 
sowieck e, dan em Rakovsk ego, 
ngdy nie było izolowane, 
obecnie. 

Przyeódca partii ukralńskiej 
Kaganowic: stwerdza, že :6 
w gędów psycho! gicznych has- 
ło. 12 wojna jest neunikniona 
musi b ć głoszone stale i bezu: 
St nne, abowiem ws elkie przer- 
wy w zgitacji dezorganizują @- 
mysly. 

  

PRZEPROSZENIE. 

Zarząd restauracji . Zacisze * niniejszem przeprasza ogół pp. 
Studentek i Studentów га рггуй 
pp Studentów sprzedających bilety na loterję akademicką w 

naszym 

Zarząd restauracji 

  

AMOROSAMENTE.. 
Lamour est l histoire 

de la vie des femmes; c est 
un ćpisode dąns celle des 
hommes, 

M me de Stażl 
Pewnego dnia—było to w roku 

1922 gim—o zachodzi* słońca, siedzia- 
ły па tarasie hotelu Excelsior w Nea- 
polu, niejako „w ciemu Wezuwjusza" 
dwie kobiety: Eleonora Duse, już za- 
chodząca w jesienną Szarugę życia 

rość jaka spotkała dnia 4 bm. 
4 

lokalu, 

„ZACISZE. 

W zakończen u mi ister Zaleski oświadczył co następuje pod adre- 

sem członków Rady Ligi: «Da Was, Pan wie, należy zaradzenia :bezzwło” 

cznie i estatecznie tej sytuacji pełnej niebezpieczeństw: W oblczu całego 

świata w zrozumieniu swoich obowią'ków i odpowiedzialności Polska 
jeszcze ra- deklaruje Litwie pokój, urecz,ście wyciąga do Litwy rękę. Do 

Was, Panowie, należy czuwać, aby ręka ta wyciągnięta w poczuciu brat- 

niej solidarności i w trosce o interes powszechny nie została raz jeszcze 

odepchnięta». 55% 
Po powtórnem przemówieniu Woldemarasa zabrał ponownie głos 

minist'r Zaleski, który podkreślił, że z długiego i zawł:go przemówienia 
Voldemarasa nie zdaje sebie nadał sprawy, czy Voldemaras įwyrzeka się 

stanu wojny z Polską czy też w tym stanie nadal chce trwać. 

Następnie przewodniczący Rady zaproponowzł wybór referenta, który- 

by zapoznał się z całym materjałem i przedłożył Radzie na jednem z naj- 

błż:szych posiedzeń swoją opinię i wnioski. Na referenta tego wybrano 

holenderskiego członka Rady p. Beelaertesa wan Blocklanda. Na tem po- 
siedzenie zamknięto. W kuluarach S:kr.tarjatu Ligi k mentowano po- 
wszechnie jasność stanowiska Polski i niczem nizuzasadniowe mętne pre- 
tensje Voldemarasa, 

P. Voldemaras konferuje 
BERLIN, 7. XI. PAT. „Vossische 2'р “ donosi z G:newy, że przy- 

czyną opóź ienia dzisiejszego pesiedzenia Rady Lgi Narodów były ude 
w edziny i konferencje, jake Voldemaras odbywał wc'ągu dzisiejszego rana 
i przedpołudnia z Briandem, Chamberlainem, Scialoią i Adatcim. Dzienn k 
twierdzi, że protokół w-sprawie zniesienia stanu wojennego między Polską 
a Litwą ma przewidywać ustalenie komunikacji pocztowej i telegr<ficznej 
między obu p:ństwami oraz wznowienie spławu orzewa po Niemnie. Na. 
tomiast zagadnienie wznowienia stosunków dyplomatycznych i konsulare 
nych ma być pozostawione obu rządom. Doa ostatniej chwili nie bylo 
wiadomem, czy Sprawa zastrzeżenia co do Wilna będzie zostawiona Litwie 
de u'nania, czy też właściwa k sstja wileńska 20 tanie wogóle odrorzona. 
EDI AS asa ES СЕН AKSA SIS SESI 

Marsz. Pistsuiski wyjeżdża do Genewy. 
WARSZAWA, 7 XII. PAT. Pan Prezes Rady: Ministrów 

Marszałek Józef Piłsudski wyjeżdża dziś o godz. 20 mia.. 45 
do Genewy. 

Pożegnanie Marszałka na dworeu. 
WARSZĄWA. 7—XII. (tel wł.' Słowa). Wczoraj o godz. 8 m. 45-pociągiem po- 

Śniesznym zdążającym do Berlina wyjechał do Genewy,aby wziąść udztał w pos adzeniu 
Rady Ligi Narodów Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie szefa gabinetu. pęłk. 
Becka. 

Pan Marszałek pojedzie do Genewy przez Drezno i Wrocław. 
O godz. 7—15 w sali reprezentacyjnej: Dworca Głównego zebrali: się członkowie 

Rządu in corpore z Vice-Premjerem prot. Barilem ma czele, generalicja w osobach ge- 

nerałów: Konarzewskiego, Fabrycego, Wróbiewsk*ego, Sikorskiego i Rożena. Korpus 

dyplomatyczny z Ambasadorem Francji p. Laroche, posłem Raucherem i gen. 
Guam ora szereg wyższych urzęduików ministerjalnych. 

godz. 4—3U Marszaiek Piśsudoki przybyż ua Dwuszce Olówny gąmochadom w 

towarzystwie płk. Prystora i Becka. Marszeżek Piłsudski ubrany był w ubranie cywilne, . 
granatowe palto kroju angielskiego, szzry kapelusz pilśniowy i popielaty szal welbłądzi 
powierzch palta. W ręku trzymał rętawiczki i lastę. 

Po przybyciu do Sali i przywitaniu się z obecnymi Mąrszałek Piłsudski wraz z 
p: Laroche i ppł Beckiem udał się-do wagonu—salonowego przyczepionego do pocązu 
berl ńiskiego, gdzie odbył kilkuminutowę konfe encję poczem wyszedł na peron i stojąc 
obok drzwi wagonu rozmawiał z ministrami i przedstawicielami korpusu dyplomatycz- 
nego. Rozmowa przerywana co chwilę wybuchami śmiechu trwała około dziesięciu 
minut, 

Parę minut przed odjazdem pociągu p. Marszałek wszedł do wagonu, stanął w 

drzwiach, wówczas zebrani wznieśli ohtzyk: «niech żyje Marszałak Piłsudski», a ktoś: z 
obecnych dodał donośnie: «i niech wraca rychło». Wówczas Marszałek Piłsudski ro- 

ześmiał się 1 powiedział głc śni; «możecie być Panowie spokojni, wrócę niedługo». W 
rozmowie z Ministrami p. Marszałek zaznaczył, Że jadąc do Genewy nie zatrzyma się: 

w Dreźnie, natomiast wracając spędzi dwa dni w Wiedniu, który lubi i który ałynie z 
najlepszej w Świecie kawy i pieczywa. 

Gdy pociąg ruszył p. Marszałek z 'przyzwyczajenia zasalutował dwoma palcami 

do kapelusza. Wywołało to ogólną wesołość, Widząc swoją omył:ę p. Marszałek zdjął: 
kapelusz i kłaniając się zgromsdzonym głową chciał coś powiedzieć. Pociąg ruszył 

tylko słowo <monsieurs> doleciato do uszu zebranych. 

Zadowolenie premjera Voldemarasa, 
GENEWA 7 Xil PAT. (Havas). Woidemsras wystosował do Sekretarjatu 

Ligi Narodów nową notę, wyrażającą zadowolenie z powodu. zapewuień rządu 
warszawskiego, iż nie żywi on zadnych zamiarów zaborczych w stosunku do 
jego kroju. ‘ imi w 
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DOM WIELKA 15. 
SPORTOWY G h. D 1 N СЕ 5 TEL. 10-46. 

P.P. wojstowym, urzędnikom państw. i klubom sporto- 
Uwaga! wym _udzielamy Talas oraz kredyt na dogodnych 
  warunkach, 

Baczność sportowey!! 
artykułów  snorto» ych, 

jsk to: Narty krajowe i zagran.. oraz wszelki sprzęt 
do nich, buty wiązania, wiatrówki 
smary narciarskie kije jockey'owe, saneczki sporto. 

we, łyżwy i wszystkie artykuły sportu zimowego 

zimowych, 

rękawice, kijki, 

      

  

  

Dom Handlowy W. i E.SZUMANSCY. 
ul. Mickiewicza Nr. 1, tel. 12 78, 

Poleca w wielkim wyborze 
w dziale męskim: palta, pijimy, ciepłe kamizelki, swetry, pólwery, 

w dziale damskim: modele palt, 
swetry, szlfreczki, pończochy, | angelskich i krajowych na ubrania 

krawaty, bieli 
sukien wizytowych 
znę i t. p. 

i balowych, 
torebki, wykvintną bieliznę. 

Pracownia krawiecka zaopatrzona w wielki wybór materjałów 
i palia męscie. 

Węzelkie zamówienia wykonula nodlug "st:tnich wymagań modv 
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Radjo „AUDION” 
Wilno, ui. Wil.ńska 04 (vis a vis Ludwisarskie)). 

Aparaty lampowe od ;1-8 według najaowszych schematów 
Aparaty detektorowe w dużym wyborze. 

Wszelki radjosprzęt odpowiadający wymaganiom nowo- 
czesnej techniki. 

Materjał izo'acyjny |«<Gu nmeid». 

Kto pragnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt 
niech nabywa w frmie ev 

BE000000000090000000909400EB 
Audjon“ B
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Hallo! 

  
stają 

Hallo! 
Od dnia 10-g0 do 20-go grudnia 1927 r. 

Wielka Wystawa Fantów 
Loterji Akademickiej 

mieści się w lokalu *Ogniska» Akademie «iego 
Wielka 24. 

Wydawanie wygranych fantow 

będzie się odby wało od g. 5 do 8 w. 

Hallo! 

Jednocześnie zawiadamiamy. iž fanty nie odebrane 

do dnia 20 go grudnia 1927 r. do godziny 8 mej wieczór 

się własnością Komitetu Vigo Tygodnia 

Akadem'ka. 
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uregulowanie 

jo 
BAGAMEL A © 

bym mogła z nim dzielić. Dla miłoś Nie broniła autora «Ognia»; broniła Ja“ wiadamo Jesienin znał tylko swój obudziła. Wręcz przeciwnie, nie mo- 
ci chciałam żyć.. Chciałam zostać 
cichą, oddaną temu ogniskowi domo. 
wemu ma|zwyklejszą mieszczką—cittas 
dina—buržujką, jeśli pani woli. Ma: 
rzyłam o pergoli o altsnce pokrytej 
pnącemi się różami,, W teatrze za- 
rabiałam wówczas nader mało... Za 
mało dla urzeczywistnienia taki.h ma- 
rzeń.. Boito marzył też do domku z 
werandą, po którejby Się rozpinaly 
pnące się róże... Wpierw jednak 

rodzimy język rosyjski — którego 
zaowuż jego żonanie rozumiała wca- 
le. Takich „przepaści* nie przeskoczy 
mostem naw?t małteński sskrament. 

Isadora Duncan cała jakby rozto- 
piona w hel.ński j harmonji kszteł- 
tów, linij, dźwięków, barw... Mąż jej, 
Siergiej Jesienia, syn wiejsk ego ludu 
żygający w świat duszą tego ludu, 
co zdobywszy abselutną wolność nie- 
wie co z nią począć... Co za wściekły, 
tragiczny kontrastl 

miłość «Karhilam go — mówiła — 
to grunlii To było główną dla mnie 
rzeczą. Nie wymagalam Gd niego 
wierności; niech. tylka wiernym pozo- 
stanie swemu genjuszowi. Boito nic 
od niej nie brał — i opuściła ge. 
DAnnunzie wszystko od niej brał; 
za jej miljony st.ł się sławnym; ona 
go przecie „Jansowała* w świat. Po- 
trzebował wielkiej aktorki dla swoich 
sztuk — ona mu dała samą siebie. 

chciał ukończyć swego «Nerone». 
Widząc, że nigdy chyba owego 

«Nerone» nie doczekam— pojechałam 
do Rosji. A myślsłam wciąt i wciąż 

(aczkolwiek mp. w  „Zamknigtych 
drzwiach”, lub w „Koti:cie z morza” 
podziwiano niezrównany je] młodziefie 
czy wygląd)—i pełnatalentu nowelist: g Boicie i o małym «naszym» dom- 
ka Serene Qrey zaana światu pod ku. Wrósłam z R»sji przywożąc, jak 
pstudonimem Donna Piume Russell. na owe czasy, bajońskie sumy. Lecz 

I mówiła El:onora Duse zasatrzo: Boite już się nie palił do dawnych 
ma po przez cuda Neapolitańskiej Za- jdeałów. Powterzał wc'ąż: „Nerone* 
toki we własne myśl : jeszcze nie gotów. Muszę dopisać o- 

— Po wielu, wielu rozczarowa- sttni akt „Narone*, wciąż „Nero- 
niach znalazłam go na swcjej drodze. ne”. 

Spetkaiśmy są pewnej nocy w ja- / Zamilkła Eleonora Duse—a 
kiejś kawiarni... Arr'go Boito *) kom- chwili głos jej brzmiał już całkiem 
ponował włeśnie „Nerona”. Acb, ten jnączej | 
„Neron”I J.kże byl byśmy S”cześliwi / — Rozstalam się i z Boltem i z 
gdyby nie ten „Nerone*l. „Nerone“... jego „Nerone“, co go w tiągu dwu: 
wciaž „Nerone“.., dziestu lat uxcńczyć nie mógł, Za: 

Trag Czay uśmiech osiadł na ustach mieszkałam w wenecji. Tam pozna” 

Eleonory Dus:, łam d'Aanunzia... 
— Ji w:dychalam do własnego Razmswa obu przyjaciGtek zes7]a 

domu, do ognisca rodzianego, Które- na słynny romans d'Aanunzia „Fu0- 
co“, w którym najszczegóławiej opi- 

*) Dlaczego o nim tak dobrze jak za s. calv swój, nalintymniejszy Stosu- 
pomnienc? Prawda, <Mefistofeles> Boity nie „p z Elsonorą Duse. 
est kongenialny «<Faustowi» Goethego lecz ы 3 

!›рега Gounoda też chyba nią nie Gest. A — Ne nie szkodzit.. _ mówiła 
pierwszy akt <Mefistof<les»» jakże piętny. wielka artystka. Prawda, to była po- 

Dole ice: po Akiai aura. о60 - licz Ratfaime olaleat „pisarki ой0 krew s łach. ы Atak: A * 

Zi ate awa "ni «Mela ай kedai as Šri na'wisko iego twórcy mniej więcej między - 
1875 a 1880 tym rokiem, i d'Aanunziów lecz — miłość „samą. 

  

O zmierzchu życia jeszcze się go 
trzymała jak deski ratunku, bo d'Aa- 
punzio był dla niej jakby wcieleniem— 
miłości. Boła kochanką wielu męż- 
czyzm, Stargali jej wspaniałą duszę i 
wielki pisarz i wielki muzyk... 

—Nie szkodził Wszyscy oni byłi 
tylko symbolem tego potężnego u: 
czucia, co nad życiem mojem pano- 
wało dyskrecjon= lnie... 

l znów oczy Elsonery Duse zapa« 
trzyły sę w. dal... w przedziwny labi- 

po rynt uczuć i wrażeń niewieścich. 
— Ach, moja droga! — rzekła. 

Jakże byłabym szczęśliwą, jakże prze- 
bogate mogło być moje życie, jeśli- 
bym była, ot, małą jaką, ciihą bur- 
żujką, któreiby życie u.łynęło przy 
ognisku domowem, w małym domku 
z werandą całą w festonach pnących 
się róż... 

Ostatnia miłość Isadory Duncan— 
jsszcze mie całkism rozpowita z dy:- 
kretaych osłon. 

Jak wiadomo: bohaterem tej ostat. 
ni'j miłości był znakomty młody 
poeta rosyjski Siergej  Jzsienin. 
Ogromna różnica wieku... odmieancść 
ras, kuliur, wiary, obyczaju, mowy... 

Kula rewolwerowa (J*sienin się 
zastrzelł) przecięła gordyjski węzeł 
t | tragedii 

Niedawno w wychodzącej w Newe 
Y rku gzzecie „Russkij Gołos* przy- 
pomniał sobie Maksym G»rkij jak to 
on spotkał się z Isadorą Duncan i 
Įesieninem lat temu sześć, może sie- 
dem w Berlinie. 

J:sienin — opowiada — był cał. 
kiem zmieniony; nie do poznania, 
Wzrok jeg” jakby już tylko 6li7gal 
się po ludziach t przedmiotach. J:go 
łasne oczy były jakby wysalons na 
jakiemś niebywale ostrem słońcu, Wie 
docznem bylo, že sypia źle, na świe- 
żem powietrzu tak dobrze jąk wcale 
nie przebywa — i oije. Ręce mu raz 
poraz drżały a i cały on byt jakby 
zalękniony, a i roztargniony jak ezło- 
wiek, co zapomniał o czemś niezmier- 
mie ważoem a nawet niejasno zdajs 
sobie sprawę o czem to on za: 
pomniał, * 

łsadorę Duncan — opowiada @а- 
lej Q rkij — poznałem był jeszcze 
wówczas gdy mówiono i pisaao © 
piej jak o jakimś cudzie nad cudami. 
Wówczas też widzałem ją teńczącą 
na scenie. Zachwyliu we mnia nie 

gł'm pojąć jak można tańczyć s«oć 
razuma» to znaczy powiedziawszy 
Sobie: no, teraz będę tańczyć! 

Pamiętam, — b,ło mi nawet przye 
kro patrzeć na teńczącą Isadorę Dun- 
can, miotającą si; po scenis. Wciąt 
mi się zdawało, że jej, newpół tylko 
ubranej, okropnie zimno, i 26 опа 
wciąż tak biega po scenie aby się 
rozgrz.ć. , 

W Berlinie, lat temu, fak się rze- 
kło sześć, może siedm, widział Gor- 
kij łsadorę Duakan t ńczącą w pry- 
watnym salonie, u Aleksego Tołstoja, 
znakomitego pisarza, 3 

sZat.ńszyła nam ona — pisze — 
debrze zjadłszy i wypiwszy wódki. 
Taniec jej jakby wyrażał zmaganie się 
jej ciała okrytego sławą, przesycone- 
go miłosnemi przygodami Z <zębem 
czasu”. Nic w tem niema, co w tej 
chwili napisałem, obraźliwego dla ko- 
biety; mówią tylko O iragedji — 
starości. 

D brze już leciwa, ociężała, z twa: 
rzą zaczerwienioną, uieładną, w sukni 
jakiegoś brunatnego koloru, kręciła 
się lsadcr« Duncan po ciasnym poko- 
ju, przycisk<jąc do piersi bukiet zmię- 
tych, powiędłych kwiatów. Na mięsi- 
stej twarzy miałą jakby zastygły, nic 
nie mówiący uśmiech, 

Ta słynna niewiąsta, wynoszona 
pod niebiosa przez tysiące estetów 
Eurosy, najprzenikliwszych wielbicieli 
plastycznegp pękna, Sprzągnięta z 
tym jakby chłopięcym jeszcze, niedu- 
żego wzrostu, nadzwyczajnym rjazań- 
skim poetą, — była jakby ucieleśni:» 
nism tero wszystkiego co mu bylo 
„.niepotrzebne 

Jasienia i Duncan rozmawiali ze 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 
o wnoszenie przedpłaty na GRUDZIEŃ 

Konto Czekowe Słowa PKO -° 

Nr. 80259 
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sobą na migi, szturchejąc się to łak- 
ciem, (o kolanem. Podczas gdy ona 
tańczyła, on siedział za stołem, pił 
wódkę, popatr;wał ma nią, tańczącą i 
marszczył się. Kio wie? Może to wów- 
czas układały mu się w głn"je pierw 
Ssze sława wiersza: „/zljubili tiebia, 
uzmyzgali (zniszczyłi) „* 

i w.ino było myśleć, że patrzy on 
na swoją towarzyszkę życia jak na 
koszmar, do którego s'ę już przywyk- 
łe, lecz który nie przestaje dusić. 

„Jak bardzo niepotrzebny był dla 
Jesienina ten cały jego związek z Isa 
dorą Duncan... I ten pobyt w B:rli- 
nie... | ta cała okrątająca gs atmo- 
sfera —i dlawiąca gol G>rkj wszyst- 
ke to podkreśla wiele razy. 

Nagle — opowiada — J:sienin 
zerwał się z za stolu, zbliżył się do 
Isadory, wbjąt ją w 56! (jak domule 
manie przywykł priłaskiwać'rjazi ch skie 
dziewice), poklepał lsaderę po ple- 
cach i Pool: 

— Możebyśmy dokąd pojechal.2,.. 
— Dskąch ; н 
— D skądkolwiek! 

ruch, gwar... 
Wybór padł na Luna-Park. 
Gy się ubierano w przedpokoju, 

Isadora zaczęła całować sią z męż- 
czyznami. Jesienina nuż udawać za- 
"a" 

— Nie waż mi się, całować ©Ь> 
cych ludzi/ 3 2 

1 trzepnął Isadorę dłonią po  ple- 
cach. Nie mogłem — pisze Gorki — 
oprzeć się wrateniu, że dlat'go tyl: 
ko krzyknął na cały głos „obcy lu: 
dzie ', aby dobitaje nazwać tak — 
nas wszystkich. 

Cs. J. 
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= Na Oileńskiej Fali Radjowej. ==- 
  

Willa przy ul. Witoldowej 21 gdzie mi eści się Radjostacja Wileńska: 

  

  

  
  

Wojewoda Wileński p. Wł. Racz- 
: kiewicz. 

— Jakie jest znaczenie państwowe 
radjostacji w Wilni<? 

— Dzięki otwarciu w Wilnie sta: 
cji nadawczej uczyniony został szyb- 
ki i duży krok na drodze kulturał- 
nego i gospodarczego rozwoju nie- 
tylko naszego miasta, ale i całej tej 
wielkiej połaci kraju, dla której Wil- 
no z dawien dawaa było stolicą du- 
chową. Oitąd promieniowanie tych 
twórczych pierwiastków, które w róż: 
nych dziedzinach życia stwarza Wil- 
no, na obszar Ziem Wschodaich me- 
że odbywać się ze szczególną inten- 
svwnoścą, a tem samem nastąpi 
jeszcze s Iniejsze zcementowanie po- 
mniejszych środowisk życiowych Wi» 
lefiszczyzay, miasteczek i wsi, z h.- 
storycznym ośrodkiem tej ziemi t. |. 
Wilaem, co przyniesie pożytek i na- 
szemu miastu i prowincji. Poza do- 
brodziejstwami kul uralao-oświatuwe: 
mi, jakich od naszej radjostacji mają 
prawo oczekiwać najszersze warstwy 
społeczeństwa, widzę doniosłe korzy- 
ści, płynące z uruchomieoia tej pla* 
cówki, w dziedzinie gcSpodarczej. 
Udostępnienie drobnemu rolaictwu i 
przemysłowi najnowszych zdobyczy 
gospodarczych za pomocą odczytów 
i pogadanek radjowych, systematycz- 
nie prowadzonych przez siły facho- 
we, których nie brak w Wilale, nie- 
wątpliwie przyczyni się do podniesie- 
mia wydajaości pracy i kultury mae 
terjalnej na naszych ziemiach. 

To też Kuratorjum Radjostacji Wi- 
leńskiej, któremu przewodniczę, tros 
szczyć się będzie przedewszystkiem 
o to, by w pregramie audycyj radjge 
wych, nadawansch z W.laa, zagad- 
nienia kulturałne i gospodarcze, wy- 
łaniające się z warunków życia na 
naszym terenie, Specjalnie i wszeche 
stronnie były uwzględniane. 

J. M. Rektor U. 5. B. prof. Pigoń 
— |Jakl będzie udział Uaiwersyte- 

tu i pp. Profesorów w pracach wi- 
leńskiej radjostacj ? i 

; Rszumiejąc w zupełności do- 
miosłe zaaczenie radjostacji nadaw- 
czej w Wilnie, przedewszystkiem dla 
Kresów, Uniwersytet Stefana Batore- 
go bezwątpienia weźmie udział w 
pracy radjostacji wileńskiej w dziale 
pogadanek popularno-naukowych z 
najrozmaitszych dziedzin. Jsżeli idzie 
o szczegółowy plan wygłaszanych do 
mikrofonu odczytów i pogadan:k — 
jast to kwestja de ustalenia. Kiero- 
wnik literacki radjostacji wileńskiej 
p. Hulewicz porozumie się w tej 
sprawie z prof. Pillfferem, który orga” 
nizację prelekcyj prcf:sorskich wziął 
na siebie. Ustalony rozkład  pre- 
lekcyj w porozumieniu z poszczegól!- 
nymi pp. Profesorami uwzględniać 
będzie tematy dotyczące Wilna i Wi 
leńszczyzny, jak również wszelkiego 
rodzaju zagadnienia naukowe, nada- 
jące się do spopularyzowania. 
Prezydent miasta p. Józef Fole- 

jewski. 

Szczęśliwym trafem zastałem w 
© gabinecie p. prezydenta, również i p, 

v.-prezydenta Czyża. Otrzymuj tedy 
odpowiecćź wszechstronną, bo oświe- 
tlającą kwestię także fachowo. 

— Dla Wilna, jako dla miasta, 

mówi p. prezydent Folejewski, powe 
stanie radjostacji ma ogromne znacze- 

nie. Nie mówiąc już © zwiększeniu 
znaczenia 'Wilaa jako centrum Kre- 
sów północno-wschodnich ma pow- 
stanie radjostacji przedewszystkiem 
znaczenie kuluralne. Wilno skupi 
bardziej dookoła siebie miejscowości 
okoliczne. Nadawane ze siudjum Wie 
leńskiego audycje przenikaą do wsi. 

— Jeżeli chodzi o ten moment, 
zabiera głos p. vice-prezydent, to za- 
sadniczo ma on pierwszorzędne zna- 
czenie. Dziś całe Kresy wschodnie są 
zajęte, kompietnie zawojowane przez 
silne stacje radjowe sowieckie. Mos- 
kwę słychać u nas lepiej niż stacje 
zachodnie. Wpływa na to odległość, 
no i w pierwszym rzędzie moc stacyj 

rosyjskich. drugiej strony mamy 
też dość mocną stację Kowieńską, w 
Królewcu i t. d. Otóż o znaczeniu 
radjostacji wileńskiej mówić można 
tylko przy większej jej sile, Proj:kto : 
wana moc 0,5 klw. jest zupełnie nie- 
wystarczająca. Zasięg stacji będzie mie 
nimalay. Przy takim stanie rzeczy iree 
ci właścwie mówiąc radjostacja swc- 
je znaczenie. 

Dow. I dyw. plech p. gen B. 
Popowicz. 

— Jakis ma znaczenie powstanie 
radjostacji wileńskiej dla pracy kul- 
turalao-oświatowej w wojsku? 

— Z miejsca można ująć całą 
kwestję w jednem słowie: bezwątpie- 
mia znaczenie radja wogóle, a stacji 
wileńskiej w szczególsości jest dla 
celów oświatowych wojska doniosłe. 
Oi pewnego czasu dążeniem władz 
wojskowych jest zainstalowanie apa- 
ratów radjo-odbiorczych przy każdym 
oddziale, we wszystkich kasynach, 
świetlicach i gospodach żołaierskich. 
R:alizuje się ten.program stopniowo. 
Dziś wszystkie pułki mają już po 
ki'ka aparatów radjowych. Cs pewien 
czas w określonych godzinach  zbie- 
rają się żołaierze i słuchają bąjź po- 
gadanek, bądź odczytów popularn :- 
naukowych bądź tu kon'ertów. Nie 
zawsze jedaak audycje nadają się dla 
ogółu żołnierzy, gdyż nie stoją na 
właściwym  popularaym  poziomie, 
Otóż, jeżeli idzie o korzystanie z 
audycji radjostacji wileńskiej, to naj- 
dogodniejszą dla wojska porą są go- 
dziny popołudniowe w niedziele i“ 
święta: Kierownictwo  radjostacji wi- 
leńskiej wiano położyć wielsi nacisk 
na omawiane wyżej większe spopu: 
laryzowanie Odczytów i pogadanek 
naukowych. W przeciwnym razie tra 
cą one część swego znaczenia i stają 
się niedostępnemi dla ogółu żołaie- 
rzy. 

Kurator Okr. Szk. Wil. p dr. An: 
toni Ryniewicz. 

— Jakie jest znaczenia _radjostacji 
w Wilnie—dla szkolaictwa? 

— Szkoły wileńskie nie wszystkie 
mają własne radjoodbiorniki, więc też 
korzyści z radja są dia nich mocno 
ograniczone. Że spełaieniem jedna 
tego weruiku—wplyw radja na kul- 
turę szkoły nie może być zaprzeczo- 
ny. Naprzód kultura estetyczno-mu' 
zyczna młodzieży wzmocni się wy- 
datnie: zapomocą 1adja usłyszeć «na 
własne uszy» koncert wybitnego ar- 
tysty—to przecież znaczenie posiada 
niemałe! 

Dalej cżywe słowo»-—Z audycyj 
radjowych poznać jak brzmią napraw- 
dę «Diady», iane wyjątki arcydzieł 
naszych, usłyszeć znanego artystę 
deklamatora,—a literatura obca: jak 
brzmi obca mowa w ustach artysty, 
np. francuski Cyd etc. to dobytke 
pierwszorzędny. Wreszcie—mamy np. 
jakąś uroczystość, rocznicę czy coś 
takiego, Zamiast naprędce klsconych, 
«okol cznościowych» przemówień na- 
uczyciela—szkoła może dzięki radju 
— posłuchać odczyiu wartościowego, 
który z polecenia ministerstwa  ro- 
zejdzie się no. z Warszawy po ca 
łym kraju. Odczyt zgóry zapowie- 
dziany, młodzież zbiera się, upiększa 
uroczystość śpiewem i t. p. dodalka- 
mi. Naogół jednak—dodaje p. Kura- 
tor—bardziej pożądane są imprezy bez 
elementu nastrojowego—dla uniknię: 
cia niespodzianek. Bo zdarzy się np. 
skupiona sala oczekuje z radja ja- 
kichś przemówień pełaych uczucia aż 
tu atmosf:ra nie dopisala i rozlegają 
się syki lub zgrzyty z aparatu. Le- 
piej wybierać tematy opisowe, nau- 
czające. Da to w wyniku dużo ko. 
rzyści słuchaczom, z drugie] znów stro- 
ny nie przedstawia wielkiej trudności i 
kosztów przy nadawaniu Prócz dzia: 
łu «pogadanek naukowych», wielkiem 
zainterzssowaniem cieszy się wśród 

młodzieży dział koncertowy. Powsta- 
mie wreszcie radjostacji wileńskiej da 
pochop młodym «radjaamatorom» do 
samodzielnego konstruowania apara- 
tów. Ma tedy nowepewstająca radjo* 
stacja wielkie znaczenie dla szkoły, 

tak ze względów kulturalnych jak też 
i wychowawczych. 

P. Dr. Witołd Węsławski Prezes 
Polskiej Macierzy Szkolnej. 

— Czyi jakie znaczenie dla pracy 
oświatowoespołecznej ma otwarcie 
w Wilnie radjostacj ? 

— Bardzo doniosłe, lecz — ped- 
wójae: dedatnie, a ujemne też moż- 
liwe. Macierz Szkolaa posiada już 
kilka radjoodbieraików, i z doświad- 
czenia twierdzi, że należy być bardzo 
względnym w zakładaniu ich. — Dla: 
czego? Przyczyną nasz sąsiad 
wschodu — Moskwa, wykorzystujący 
i tę nową drogę ala swej agitacji, tak 
szkodliwej moralnie dla naszej mło: 

— 

Czego oczekuje Wilno 

W związku z przypadajątem w 

dniu dzisiejszym otwarciem  Radjo: 
stacji Wileńskiej, biorąc pod uwagę 

jakt powszechnego zainteresowania 

tym ewenementem oraz nadzieje i 

„435“, 
Rozbiliśmy to nasze główne, nie- 

jako, pytanie na szereg' szczegóło 

wych, dostosowując ich treść do 
dziedzin działalności naszych Sz. 

Sz. Rozmówców W/ ten sposób osią: 
oczekiwania Wilna z powstaniem gnęliśmy ujęcie całokształtu zagad- 
miejscowego broadcastingu związane 

Redakcja „Słowa' zwróciła się do 

szeregu osobistości wileńskich z za 

pytaniem: Czego Wilno oczekuje od 

swego miejscowego —Radja? 

nienia radjowej stacji nadawczej w 
“ ilme z punktu midzenią społeczne- 

go i WILEŃSKICH jej zadań 
Oto co nam ankieta przyniosła: 

dzieży — niezbyt w zasadach ugrun- 
towanej. Niestety szkodliwy ten wpływ 
przedostaje się też inną drogą — lite- 
ratury, tak np. niektóre wydawnictwa 

fovemi przekładami z  rosyjsk ego. 
Dia oświaty, szkół jest oczywi .cie 
korzystaem i wygodnem posiadanie 
u siebie radja — lecz ostrożność, 
oględność, zwłaszcza u nas nad gra 
nicą — mie może być zawielką. Czę: 
sto zwracają sę prowincjonalne Koła 
Macierzy Szkolnej z zapytaniem — 
czy mogą założyć radjostację — wy« 
maga to oczywiście pewnej zapomogi 
— nie zabrania się im, lecz koniecz- 
ny jest nadzór. Aczkolwiek bowiem 
jest to niezawodna droga ściągania 
do organizacji ludzi — z drugiej 
strony jedaak Szkody przynoszone 
przez „komunikaty wschodnie" — są 
o wiele częstokroć przykrzejsze, zwła- 
szcza po wsiach naszych. 

® 

Pan prezes dyrekcji Poczt I Te- 
legrafów inż. Ciemnołoński. 

—] ki będzie wpływ nowopowstają- 
cej stacji nadawczej Polskiego Radja 
w Wilnie na rezwój radjofonji w Wi: 
leńszczyź1ie? 
—Na terenie wileńskiej dyrekcji Poczt 

i Telegrzfów według ostatnich prze- 
słanych do. ministerstwa wykazów 
istnieje zarej :strowanych 1766 odbior- 
ników radjowvch, z tego w Samem 
Wilnie koło 500. Ža jeden miesiąc 
od wszvstkich abonentów wpływa 
ogółem 9360 zł. tytułem opłat skar= 
bowych W ostataich czasach daje 
się zauważyć wzmeżona instalacja 
coraz to nowych odbiorników (w 
ostatnim miesiącu zainstalowane 181 
odbiorn ków). Cadzienne potrzeby ra- 
djosłuchaczy i radjoamatorów zaspa- 
kaja 45 firm radjofonicznych (orodu- 

Radjo © regjonalnym zasięgu. 
Coraz ciszej—to nie wrzesień 
Lecz listopad — głucha jesień! 

Hej! listopad, — w listopadzie 

Już nie rada - bo po radzie 

Nic nie chwali łaski Bożej, 

Swiat, jak brudne stoi morze 

l bez wdzięku bez uroku 

Zda się czeka czegoś w mroku... 
Wincenty Pol— 

«Pleśń o Ziemi naszej». 

Uruchomienie radjo-stacji w Wil- 
nie zmusza do zastanowienia się 
nad przyszłym programem jej pra- 

cy—czyli mówiąc językiem  technicz- 
nym nad przyszłum charakterem au- 

dycyj. Pozostawiając omówienie tech- 

nicznych urządzeń radjo-stacji Wi. 
leńskiej specjalistom, pozwolę sobie 
zająć uwagę czytelników zadaniami, 
które stacja Wileńska ma do speł: 
nienia w swoim rodzinnym zasięgu. 

Więc przedewszystkiem powstanie 

pytenie: gdzie są granice tego zasię: 

gu? Odpowiedź bardzo prosta: Zie- 
mie Wschodnie, tj. ziemie, które hi- 

storja urabiała swoiście i odrębnie od 
zachodnich prowiacji Polski i do 
których przemawiać z rodzimego 
akademickiego Wilna trzeba po 
naszemu, tak by zrozumiał to inteli- 
gent i chłop Białorusin, a tak harmo- 
nijnie, by każde słowo, każde hasło, 

czy to matury gospodarczej, czy Spo- 
łecznej pogłębiały. przywiązanie ludzi 

tu urodzonych i wykarmienych do 
jednego wspólnego dobra, jakiem jest 
Polska. Słowa, które z Wileńskiej 

radjo-stacji popłyną na falach eteru: 

Wtenświatinny lud odmienny, 
Kraj zapadły, równy, senny, 

Często mszysty i piaszczysty 
Niebo bledsze trawy rzadsze 

Rojsty grząskie, groble wąskie . 
w swem ujęciu braterskiem muszą 
być tak subtelne i przenikające jak 

eter napełniający wszechświat, gdyż: 
Tu lud żyje po Bożemu 
Tak i szlachta z sobą wzajem 

Dawnym żyją obyczajem 
Na zaściankach po staremu 

Czas jej duszy nie wykrzywił 
Nikt cię państwem nie oparzy .» 

Przepraszam czytelaików za tą 
moją  degresję sentymentalno-regjo. 
nalną, lecz radjotechnika ma to do 
siebie, iż fale  elektromsgnetyczne, 

przenosząc myśli na odległość obej- | 
mują horyzenty szersze, niż najbliż- 
sze otoczenie, w danym wypadku, 
niż samo Wilno i jego potrzeby. 
Wilno bowiem, jako wielkie miasto 
w dość szybkiem tempie eplotło da- 

chy swych domów antenami i dziś 
nie przedstawia dla przeciętnego inte" 

ligenta wiłeńskiego wielkiej trudności 
usłyszenia kencertu z Paryża, Londy- 
nu, Medjolanu, nie mówiąc [ut o 

Warszawie... Nie o Wiłeński przeto 
zasięg m.wej radjo - stacji mi cho- 

dzi, lecz o wieś i miasteczka nasze 

rozrzucone na wielkiej przestrzeni 
Ziem Wschodnich, 

Zacznę od wsi-=w porę listopa- 

dową, gdy «Świat jak brudne stei 
merze», gdy ma dworze huczy wicher, 
siekąc w Okna jdeszez ze śniegiem 
1 gdy masz sąsiad ze Wschodu 
z odległej Moskwy nadaje w niedzie- 

lę o 12-ej Kurjer Gospodarczy. 
Oipowiedzi redakcji głosi Moskwa 

sylabę pe sylabie: : 

„Towarzyszowi Jakubowi Kuksian- 

kowi ze wsi Kozły Okręgu  Witeb- 
sklego. Waszą młacarkę otrzymal śmy 

i za parę dni odremontowaną ode- 

sziemy, WSIaWilismy © HOWyCH sztyf* 

tów. Na przyszłość starajcie się lepiej 
regulować bęben — mniej go przy- 

ciskając”. 

Tak reklamuje Moskwa przez radio 

swoją ojcowską pieczołowitość o go- 
spodarkę towarzysza—chłopa, wnika- 

jąc w najdrobniejszy szczegół gqaspo- 
darczy swych rzesz obywatelskich. 

A słucha tych 'edpowiedzi įėhiop 

Dzisieński, Wilejski, Postawski, Bra- 

sławski... a w myślach jego ten dba- 

łyo losy chłopskie sąsiad ze wschodu 
nabiera specjalnego uroku. 

Pierwszem więc zadaniem  wileń- 
skiej radjo stacji jest zaopiekowanie 
się szczere, bez reklamy potrzebami 

rzesz rolniczych, dając im to wszyst- 

ko, czego im w życiu codziennem naj- 

więcej brak: porad gospodarczo-rolni- 
czych. : 

Tu jednak powstaje pytanie: kto 

w Wilnie tych porad udzielać będzie? 

Chłop ciekaw jest wszystkiego co go 

poucza o gospodarce, o kredycie, © 

spółdzielczości, o mleczarstwie. Mało 

tego, iż mu się wygłosi ref:rat © ko- 

rzyści mleczarni spółdzielczej — on 

ją zechce zastosować u siebie, on ze* 

chce, by ten „stugęby orator* poin- 

formował go sylaba po sylabie do* 

kąd ma się udać dla urzeczewistnie- 
nia pouczeń? ! 

W Wilnie, dotychczas, pomimo 
więcej niż rok temu zapadłych uchwał 

Wejewodów, Tow. Rolniczych i 

Związku Kółek o konieczności stwo- 

rzenia wspólnego frontu rolniczego, 

egzystują dwa fronty rolnicze jak rów" 

nież Spółdzielcze, _ wprowadzające 

chaos w umysły chłopa, który jest jak 

tabaka w rogu, gdy ciągną go do 
siebie: «Zawalna», <Pohulanka», cja: 
glellońska» i «Plac Katedralny» 

Charakter zasięgu potrzeb  rolni- 

czych musi być wspólny. Wymaga 

tego najwyższe debro: — Państwo! 

Społeczeństwo bowiem Ziem Wschod- 
nich rozrzucone na wielkich prze- 
strzeniach ma tę wspólną cechę ze 
stacją radjo-nadawczą, iż potrzebuje 
silnych prądów. Wszelkie zaś rozbi- 
cia na dwa odiamy prąd ten osłabia- 

ja, osłabiając jednocześnie powagę 
Państwa. : 

Tu radjo-stacja Wileńska trafia na 
rozproszkowanie poczyneń rolniczych 
w ośrodku kraju, — rozproszkuwanie 
tak ze względów rzeczywistych po- 

trzeb rolalctwa, jak też ze względów 
wrogiej agitacji wielce szkodliwe. 

Studio Wileńskie. 

    

  
kujących lub tylko sprzedających). 
Wszystkie te liczby niewątpliwie sią 
zmienią z chwilą powstania radjosta: 
cji nadawczej w Wilnie. Rozpow* 
szechnią się przedewszystkiem apara- 
ty detektorowe, tanie, bo kesziujące 
zaledwie 30—40 zł, Mając blisko Sta- 
cję wiele osób kupi sobie mało kosz- 
towny aparacik detektorowy, tembar- 
dziej, że stacja wileńska będzie miała 
transm.sję z Warszawy. W tym celu 
przeprowadziła  wileńska Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów specjalny dla użyte 
ku Polskiego Radja przewód Wilao— 
Warszawa. Prócz zwiększenia Sę ru- 
chu radjowego w samem Wilnie 
wzmoże Się też zainteresowanie na 
prowincji, szczególnie wśród ziemiań- 
stwa, które miewątpliwie nie zaniedba 
zainstalowania aparatów radjowych, 
mając tuż w Wilaie stację nadawczą. 
Jedyną narazie wadą jest mały względ- 
nie zasięg racjostacji wileńskiej. Przy 
pracy pół klw. w dobrą pogodę, zimą 
słychać będzie Wilao na de.ektor w 
promieniu jakich 30 klm. 

Należy jednak spodziewać się, że 
zarząd Polskiego Radja w najbliższej 
przyszłości pomyśli o mocniejszej dla 
Waiima stacji, przedewszystkiem ze 
względu na sąsiedztwo dość silnych 
stacyj rosyjskich, 

Prezes Wileńskiego Tow. Filhar- 
monicznego p. prof. M. Jozefo- 

wicz. 

= W jaki sposób należałoby 0- 
pracewywać programy muzykalne Rae 
djostacji wileńskiej i jaki dział muzy- 
ki uwzględniać w tych programach? 

— Doświadczenie wielkich radjo- 
stacyj nadawczych zachodnio-europej- 
skich wyr:źnie sprawą tę rozwiązuje. 
W pierwszych audycjach należy dać 
radjo-słuchaczom muzykę lekką, zro- 
zumiałą dla każdego. Uaikać trzeba 
rzeczy skompiikowanych, trudnych do 
zrozumienia a przez to samo nutą- 
cych. Ni: znaczy to jednak bynaj- 
mniej, by kierownictwo radjostacji wie 
leńskiej miało obniżać poziom audy- 
cji nadając jedynie np. muzykę jazz- 
bandową i taneczną. Prawdopodobnie 

  

lecz obok nie da się tego uniknąć, 
tego konsekwentnie wprowadzać nale« 
ży do programu rzeczy klasyczne, 
ale popularne. Położenie w pierwszej 
chwili nacisku na skomplikowaaż mo* 
dernistyczne utwory może fatalnie 
wpłynąć ua publiczność i wprost ją 
odstraszyć. 

Po ptwoym czasie dopiero, gdy 
zespół muzyczny radjostacji wileńskiej 
„wyksztalci“ niejako swoją publicz- 
ność, wówczas można zacząć dawać 
rzeczy trudniejsze, bardziej skompli- 
kowane. J:żeli chodzi o dobór kom- 
pozytorów, to rzecz zrozumiała, że 
dla podniesienia kultury muzycznej 
niezbędną jest rzeczą uwzględnienie 
obok autorów polskich także i zagra- 
nicznych, 

— Jak panie profesorze należy za- 
patrywać się na dość po,ularne zda» 
nie, że radjo robi konkureacją kon: 
certom? 

— Z gruntu mylae i błędne jest 
takie powiedzenie. Raczej odwrotaie, 
Radjo zachęca ludzi do słuchania 
koncertów na Sali, radjo jest swego 
rodzaju reklamą dla koncertów. N.gdy 
nie może być koncert zastąpiony 
przez audycję radjową. Działają tu 
różnego rodzaju czyaniki, Słuchacz 
koncertu na sali jest jednocześnie wi- 
dzem. 

Wpływa to w znacznym stopniu 
na wzmożenie odczucia utworu. Prócz 
tego zapał, czy też iane uczucia Są: 
siadów oddziaływują ma słuchacza. 
lana rzecz, że słuchając przez radjo 
Końcertu (mozna baruziej SIĘ SKUDĆ I 
uważać, ale nigdy nie wytwerzy się 
między wykonawcą a słuchaczem owa 
łączność duchowa i zupełne zrozue 
mienie się wzajemne. Pozatem nie są 
jeszcze w zupełaości zbadane właści- 
wości poszczególnych instrumentów 
przy audycjach radjowych Dlatego 
też zupełnie bezpodstawne jest po- 
dobne twierdzenie. Koncert rzeczywis- 
ty zawsze pozostanie na swej wyży- 
nie, nadany przez radjo przyniesie 
dźwięki, mniej zaś duszy. 

A teraz przejdźny do  miaste- 

czek — w pierwszym rzędzie powia- 

towych, 
W ostatnim numerze «Prac Insty" 

tutu Badań Stanu Gospodarczego 
Ziem Wschodnich», dr. p. Stanisław 
O:siia Ro:anbarg w artykule «Za- 
gadnienia etyczne polityki gospadar- 

czej i technologii społecznej» bardzo 
słusznie do ujemnych faktów na Z, 
Wschodnich zalicza między innemi 
„bojkot towarzyski t, zw. „sfer wyż- 
szych“ w stosunku do jednostki z 

gminu, która własną pracą zdobyła 

majątek i kuliurg—boj<ot, który po- 
zbawia szerokie warstwy jednego 

z ważnych bodźców do  pracy*. 

Ten „bojkot towarzyski* žprzypisuje 

auter „ustrojowi stanowemu, prawnie 

i faktycznie — jeśli chodzi o formy 

ustrojowe — nieistniejącemu, który je- 
dnak przechował się w „psychologji 
zbiorowej”. 

Otóż jeżeli chodzi © miasteczka, 
to ten ustrój stanowy nie tylko prze- 
chował się sukcesyjnie po rządach 

rosyjskich, ale dotychczas najsyste- 

jedna—administracyjna, druga—sejmi- 
kowal ta ostatnia © dwa kilometry 
za miasteczkiem w uroczej miejsco- 
wości nad jeziorem, 

Pozatem życie towarzyskie inteli- 
gencji miasteczkowej, nawiasem mó- 
wiąc spolecznie bardzo  niesfornej, 
której ledwie starczy na jedno Казу- 

no—rozdrabia się na kasyno urzędnie 
czę, kasyno wojskowe, a oprócz tego 

miejscowe ziemiaństwo i wolne pro- 
fesje znajdują inne lokale dła zebrań 
towarzyskich jak np. „Lwowiankę* w 
Wilejce. Słowem rozproszkowanie zu- 
pełne. 

I tu zasięg radjo-stacji Wileńskiej 
nie spotka się z zespoloną mocną 

grupą społeczną i nie znajdzie tej 
duchowej orki, która planowe wytwa- 
rzać by winna kulturalaą glebę pod 

posiew myśli państwowej. 

Oto są moje spostrz:žsnia, wyply- 
wające z zetknięcia się z życiem wsi 
i miasteczek i z idei, którą Rada Opie- 
kuńcza Kresowa krzewić się stara w 
Ogniskach i Domach Ludowych. 

Oi dziś tysiące uszu z odiegłych 

matyczniej wzmacnia się i wzmaga wsi i miasteczek, nie z koltuńskiego 

przez rządy polskie, mie posiadające radjo amatorstwa lecz radjo- potrzeby, 
podstaw planowej działalności! Bo cóż wchłaniać będą słowa rozlegające Się 
się obecnie obserwuje па Ziemiach z rodzimego Wilna. 

Wschodnich w miasteczkach powia- O4d dziś Wilao w radjo-stacji zy- 

towych, które jako ośrodki samorzą. skuje manometr napięcia ducha pro- 
du winae być ogniskami pracy spo- mienującej stolicy Kraju, 
łecznej? Klasa urzędnicza, która nae 

daje ton „towarzyski*, która ma być 

„bodźzem do pracy* dla maszych 
warstw mieszczańskich, która jedno- 

cześnie w oczach Białorusina uchodzi 

za „stan pański" — murem chińskim 

odseparowaną została od ogółu mie: 

szkańców. O lseparowano ją wraz z 
rodzinami mieszkaniowo w oddzielae 

kolonie urzędnicze — kolonje często 

odległe o parę kilometrów od mia- 
steczka, Bal są wypadki jak np. w 
Głębokiem, iż powstały dwie kelonje: 

Kraju, który choć jest niebogaty, 
Radzi sobie bo oszczędny; 

Nie marnuje grosz na szaty 

Bo rozsądny i oględny. 
Nie zwykł on się kochać w krasie 

Ale myśli o zapasie — 
I dobytek w dom gromadzi 
lo „jutrze” wiecznie radzi.) 

Michał Obiezierski, 

RE
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Hallo! Hallo! Zwiedzamy oilefiską radjostację! 
Autobus skacze po wileńskim 

bruku, jak zwarjowany, Co chwila 
tem aparatownię, dalej maszynownię... 

Zaczem uchylił ciężką kotarę i 
— Źródłem zasilającem dla na- 

dajn ka jest zespół maszyn, który 

konduktor wola „stač*l. Zaczem ma- znaleźliśmy się w wileńskiem studjo. mieści się w t. zw. maszynowni. 
szyna gwałtownie staje. Pasażerowie Zastajemy tam właśnie kapelę radjo- Udajemy się tedy do maszynow- 

wpadają na siebie z otwartemi ramio- feniczną, która akurat ma próbę, Pan ni. (Również—trupia głowa i grożny 

nami, depczą sobie wzajemnie odcis- kapelmistrz co chwila przerywa i rzu- napis.) 

ki, guiotą nosy — wszystko poto, ca jedno słowo: — Na zespół maszyn składa się: 

żeby wziąć jeszcze jednego drapi- _ — Moderato — silnik napędowy, zasilany prądem z 
cada, pi od kilku minut leci — Andante... sieci miejskiej przez transformator, 
za autobusem jak opętany. Studjo na pierwszy rzut oka wy- dynamomaszyna, wytwarzająca prąd 
— — = — — — — — — daje się, jąk „cztery kątyi piec piąty”, do żarzenia lamp oraz generator wy- 

Mocno pobity i poturbowany ho- Ale zbliżarzy się do małej maszynki, sokiego napięcia dla zasilania anody 
luję na Witoldową. Już zdaleka widzę stanowiącej poniekąd źrenicę stacji lamp nadawczych. 
dwa wielkie drągi, których wierzchoł- 
ka mie dojrzysz — takie wysokie. 

— Ani chybi — myślę — to an- 
teny. To znaczy tu. 

(a raczej dla ścisłości: bębenek). 
— Mikrcfon, jak pan widzi... 
— Miałem zaszczyt poznać się z 
instrumentem w Warszawie. tym 

  

  

  

RADJOSTACJA WILNA, 
Wchodzę do:piękuego pałacyku, 

czy willi — (jak kto woli) i dzwonię. 
Otwiera mi urocze dziewcze polskie 
iszczerzy do mnie białe ząbki w 
przyjaznym uśmiechu. 

— Czy zastałem pana kierownika? 
— Tak, tak — proszę. 
Melduję się, Po chwili wybiega ze 

" swego gabiaetu sam pan kierowaik. 
— Panie drogi — widzi |pan, co 

tu się dzieje, lada dzień — otwarcie| 
Rozumie pan — głowa mi pęka — 
przyśłę panu kogo — momencik. Pan 
kierownik, trzymając się oburącz za 
głowę znika, „jak szn jaki złoty”. 

Polskie dziewczę zdziera ze mnie 
w międzyczasie futro (jakie tam fut. 
ro, pożał się Bożel) i prowadzi do 
poczekalni. 

Czekam. Zachwycam się gustow- 
nemi tapetami, dotykam pieca (czy 
napalil'?) — palę jednego papierosa— 
nic. Palę drugiego.. Przy siódmym 
jakoś zastukaao do drzwi. Wbiega p. 
inż. Henryk Tokarczyk i od progu 
sumituje się: ‚ 

= Proszę nam wybaczyć, panie 

  

tedaktorze, ale 
chwila otwarcie. 

— Ba, ba — rozumiem. Musi 
mnie pan za to papierosem poczęsto- 
fe Swoje spaliłem na popiół --cze- 
ając, 
— Służę. Pan Hulewicz przysłał 

manie do pańskiej dyspozycji. 
— Pragnąłbym obejrzeć radjostację. 

— A więc — zaczął inż: Tokar- 
czyk — zaczniemy zwiedzać w kolej: 
nym porządku, Najpierw studjo, po 

  

Radjowe imieniny. 
(feljeton) 

: Mój przyjaciel Henio. jest zaiste 
niestrudzonym przyjacielem postępu. 
lle razy zławia się jakiś nowy tan, ty- 
le razy Haznia nie można zastać, ani 
w biurze ani u Sztrala, ani tembar- 
dziej, na któremś z seminarjów uni: 
wersyteckich. Wogóle nigdzie. Tylko 
w najlepiej zazwyczaj poinformowa- 
nych sferach (maszynistek biurowych 
H-ūka) szeptano: „pan H:niek stu- 
djuje jakiś nowy taniec”. 

* Zresztą każay wynalazek witany 
jest przez Hińka jednakową porcją 

„entuzjazmu. Kiedy się pojiwia n.p. 
jakieś nowe ugrupowanie polityczne, o 
co przed wyborami trudno nie jest— 
Henio agituje, krzyczy, biega, aż nim 
nie zdybie conajmniej 3:ch członków 
dla nowej konstelacji kanapowej. 

Wypalazek edkurzacza zrobił He- 
nia postrachem młodych pań. Każdej 

z nich o każdej porze dnia „i nocy 
Ha:niek gotów był wykładać o wyż- 
szości tlektrycznego odkurzacza nad 
розроШет trzepaniem dywanów. Ła- 
twe więc przewidzitć co się stało z 
Heniem, kiedy techniczny róg obfito 

Fragment z aparatowni. 

— Oto tutaj widzimy aparat syg 
nalizacyjay. Za naciśaięciem guziczka 
zapala się zielone Światełko. Znaczy 
to: aparatura czynna, Zaowu naciska- 
my guziczek. Żapala się czerwone 
świalełko, co znaczy: nadajemy! W 
tej chwili speaker zaczyna mówić, a 
po,nim radjoprelegent. Tu oto wid- 
nieje napis: Cisza! Radjostacja czyn- 
na Do porozumicwania się z apara- 
townią służy sygnał świetlny — biały, 
jak również telefon. Pragnąłbym rów- 
nież zwrócić pana uwagę na kotaty, 
które są rozsuwalne dla regulowania 
akustyki sali, 

« Przechodzimy do aparatowni. Na 
drzwiach widnieje konterfekt trupieį 
główki i napis: Baćzność — Wysokie 
napięcie, Nie dotykaći 

Na wszelki wypadek chowam ręce 
do kieszeni. 

— Aparatownia składa się z nast. 
części: z aparatu nadawczeg2 (uadaj. 
nika), z szafy motorowej i z amplifi- 
katora t. |. wzmacniacza. 

Mikrofon ze studjo połączony jest 
bezpośrednio ze wzmaciiaczem, któ» 

RADJO 

STACJA | 

WILEŃSKA, 

Fragment z 

maszynowni. 

  
pojmuje pan — ladajry daje możność dowolnego regulo- 

wania siły głosu. Dźwięki z mikro- 
fonu, wzmocnione już, idą do nadaj- 
nika, składającego się z licznych po- 
łączeń, gdzie dominującą rolę ode: 
grywa 5 dużych lamp, t. zw. lamp 
nadawczych. 

Zadaniem nadajnika jest przetwo- 
rzyć wzmocnione prądy mikrofonowe 
na prądy wysokiej częstotliwości i 
dużej mocy, które wprost z nadajnika 
i na antenę, z której „wędrują w 
wiat. 

ści wyrzucił na świat Radjo. 
W biurze obiecywano go zreduko- 

wać co 1 go. Na egzaminach uni- 
wersyteckich zredukowano go na rok 
drugi. Dancingi straciły stałego by: 
walca. Nie dziwnego, albowiem Wil: 
nó Heniowe zmalało de terenu jed- 
nego ze sklepów radjowych,w którym 
Нсо!е stale przesiadywał, 

Złośliwi zaczęli nawet twierdzić, że 
H:niek stał się agentem od sprzeda- 
ży aparatów radjawych. 

Zdaje się jednak, że w każdym 
razie jedyną tranzakcja Hzniową była 
sprzedaż 5.cio lampowego apsratu 
za 500 złotych ciotce u której mieSze 
kał. lastalacja tego aparatu miała się 
stać wielką uroczystością rodzianą, bo 
jednocześnie wypadły: imieniny, H ń- 
ka, Urodziny ciotki i prezentacja Ra- 
dja. W liczbie zaproszonych był i 
niżej podpisany, który opisze wam 
zaraz, jak to było, 

Kiedy przyszedłem, salonik H ń. 
ka był już pełea młodych osóbek 
prawie nieprzytomny:h z gorączki о- 
czekiwania. Wszystkie pomarańcze, 
fgi makagigi stały ma stoliku nie- 
tkalęte a co trzy sekundv któraś z 
panienek wołała „panie H.ńku, czy 
jua?*. 

Źródłem zasilającem dla mikrofo- 
nu i wzmacniacza jest zespół akumu- 
latorów, mieszczących się w specjal- 
nie na ten cel zbudowanej szafie, i 
ładowanych przez t. zw. urządzenia 
prostownikowe—wprost z sieci miej- 
skiej. 

W aparatowni również znajduje 
się urządzenie telefoniczne, łączące 
radjostację z różnemi punktami mia- 
sta, w zależności od miejsc trans- 
misyj, a także z Warszawą. Jak wia: 
domo, Wilno ma 2 połączenia tele- 
foniczne z Warszawą: przez Lidę i 
Grodne. jedne z nich będzie służyłe 
dla transmisyj. 

Szafa motorowa w  aparatewni 
służy do przekazywaala prądów za- 
silających lampy od maszyn, a także 
do uruchomiania maszyn i dowolne" 
go regulowania napięcia. 

— Może mi p. inżynier powie 
jeszcze kilka słów o antenie. 

— Dwa wysokie słupy, które pan 
widzi, to są maszty antenowe. Jeden, 
mający 45 mtr. wysokości, jest drew- 
niany i stoi za pomocą systemu t. zw. 
odciągaczów. Drugi jest metalowy. 
Składa się z kilku oddzielaie zmonto- 
wanych części, zbudowany jest syste: 
mem Leidla. Między masztami zawie- 
szone jest antena długości 40 mir, 
składająca się z sześciu liaek anteno 
wych, zmontowan,ch na efektownych 
alumiajowych ramkach — sz:ściobo- 
kach, w dół ed anteny idzie t. zw. 
doprowadzenie, połączo 1e bezpośred- 
nio z aparatownią. Cała aparatura 
radjostaeji wykonana została pizez 
firmę angielsko-amerykańską Wesiera- 
Electric Company, 

Dla całości obejrzeliśmy jeszcze 
gabiaety: dyrektora stacji i kierowni- 
ka programowego. Gustownie, acz 
prosto urządzone, świadczą o dobrym 
smaku. Wyraziliśmy piękaie podzię: 
kowanie naszemu uprzejmemu inter 
łokutorowi i skierowaliśmy się do 
wyjścia. 

Nadebna odźwierna we wdziącz- 
nych lansadach rzuciła się otwierać 
drzwi... (em s) 

Dział odczytowy Polskiego Radja 
wprowadził słuszną zasadę wymiany 
prelegentów między poszczególnemi 
stacjami. | W ten sposób radjosłucha- 
cze mają możność słyszenia odczy: 
tów wygłaszanych przez prelegentów 
z różnych dzielnic Polski. 

* 

Wraz z etwarciem radjostacji Ka- 
towickiej transmitowane będą z ka- 
tedry katowick ej co pewien czas na- 
bożeństwa. W ten sposób radjosłu- 
chacze będą mogli w niedzielę i świę- 
ta wysłuchiwać mszy św. naprzemian 
z katedry poznańskiej i katedry kato- 
wickiej. Transmisje naboż:ństw, jak 
świadczą o tem liczne listy z pro- 
wineji, mają olbrzymie znaczenie, zwła- 
szćza dla wieśniaków, którzy dopo» 
minają się o jak najczęstsze tran- 
smisje nabożeństw. 

* 

W dwunastu kopenhaskich szko- 
lach średnich przeważnie. realnych 
założone małe stacje nadawcze, dzię- 
ki którym wykładów nauczycieli mogą 
słuchać nietylko uczniowie uczęszcza- 
jący do szkoły, lecz i słuchacze bez- 
pośrednio ze Szkołą nię związani, 
Skutkiem tej Inowacji: liczba radjo: 
słuchaczy, jak wykazały listy 10-krot- 
nie się zwiększyła, Wykłady odbywa- 
ja się w godzinach popołudniowych 
i słuchans są przez liczne rzesze 
młodzieży rzemieślniczej, robotników 
i tp., którzy nie mają możności u- 
częszczania do szkół, a teraz dzięki 
radjo mogą bez żadnych przeszkód 
a: pomyślnie egzaminy matue 
ralne, 

Ale Hzniek nie odpowiadał na- 
wet, bo spocony, zziajany majstrował 
coś wedle aparatu, który milczał, jak 
student na egzaminie. Zacząlem więc 
zjadać osamotaione pomarańcze i już 
doszedłem @0 połowy koszyczka, 
kiedy nagle Heniek zawołał  „silen- 
tium* i cisza się zrobiła, jak makiem 
zasiał. 

«Tu, gdzie jest ten mały guziczek 
rozpoczął patetycznie Henio mają pa- 
nie napis «fale», Już każdy laik zro- 
zumie, że mowa łu o falach eteru. 
Н:п z dalekiej niewiadomości, od 
granitowych wysepek  Sztockholmu 
od tysiąca jezior  Helsingforsu, od 
białych ściaa Kremla, od Ko'unn 
Zygmuatowskich, od siedzib Volde- 
marasowych, od wieży Eiffla, od 
berlińskich sródmieści i przedmieści 
idzie tea głos tajemniczy, niesiony 
przez fale eteru, który panie zaraz u 
słyszą.» 

Zjadłem właśnie ostatnią pomarań- 
czę z koszyczka, kiedy H:nio skoń- 
czył swoją teoretyczną demonstrację 
R:dja. Wszystkie panienki patrzyły 
wtń, jak w tęczę. Ach jakże zazdroś- 
ciłem mu w tej chwili. 

Ponieważ jednok wszystko па 
świecie ma swój koniec więc i teo- 

от о 

Odblornik prostej konstrukcji. 
Przytaczamy tu przyklad bardzo 

prostej konstrukcji odbiornika, który 
może być zestawiony z łatwością, 

Przyjrzyjmy się umieszczonemu ni- 
żej rysunkowi montażowemu. 

Montuje się avarat na suchej desecz- 
ce wymiaru 13x13 ctm, A—=oznacza 
punkt łączący aparat z anteną poko- 
jową o wymiarach możliwie najwięk» 
szych, Z — uziemienie, drut dopro- 
wadzony do kranu wodociągowego i 
kilkakrotnie owinięty na nim. W ra- 
zie braku wodoc ąagu, należy koniec 
drutu z przylutowanym kawałkiem 
blachy cynkowej, lub ostatecznie  ja- 
kimś starym garnkiem, zakopać na 
metr w ziemię, 

C.—zwojnica cylindryczna. Zwojnicę 
buduje się tak: na wałku tekturowym 
o średnicy około 6 cm, olugcš:i 
około 10 cm. nawinięto około 150 
zwojów z drutu miedzianego o srede 
nicy 05 mm. w podwójnej izolacji 
bawełaranej, Niezbędna długość ogól: 
na drutu wynosi około 30 mtr, D— 
dwa otwory odległe od siebie 0 20 
mm. dla detektora kryształkowego, 
T—dwa otwory dla słuchawek. Płytę 
podpieramy dwoma deseczkarni, któ. 
re przytwierdzamy do niej za pomocą 
śrubek. W płycie montujemy w 
wspomnianych wyżej punktach A Z, 
Di T gniazdka telefoniczne, które 
następnie łączymy pod spodem dru: 
tem, jak to wskazują na rysunku 
linje. We wskazanem na rysunku 
miejscu utwierdzamy zwojnicę za po- 
mocą śrubek i nakrętek. Od słuchaw- 
ki prowadzimy przewodnik do igły (k) 

umieszczonej w jakimś izolulącym 
materjale, ebonicie lub gumie. Po za» 

łożeniu detektora do gniazdek D, 
sluchiwki do gniazdek T podczas 
audycji stacji madawczej, dotykamy, 
przebijając izołację, do różnych pua- 
któw zwojnicy, aż usłyszymy audycję. 

x 

dz ziemia 
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Po wykryciu takiego punktu odrzuca- 
my igłę, a przewodnik, który do niej 
prowadził, przymocowujemy do zwoj- 
nicy w znalezionym punkcie, uprzed- 
nio zdzierając w tem miejscu izolację. 

W ten sposób aparat nasg jest 
dostrojony na stałe do miejscowej 
stacji. Ma się rozumieć wraz ze zmia* 
na anteny zmienić należy punkt, do 
którego dołączamy w zwojnicy uzie- 
mienie. 

R.djo propagatorem polskości. 
Radjo, jako propagator oddaje częste i 

duże usługi państwu na różoych polach, 
Obecnie mówić będziemy o roli radja, jako 
propagatora polskości na terenie międzynaro- 
dowym. 

Oibrzymią zaletą i przywilejem radja są 
nieograaiczone wprost możliwości wyzyska- 
nia jego o ile chodzi o teren propagandy i 
przest zeń, gdyż odległość ani też granice 
poszczcgólnych pafistw nie odgrywają tutaj 
większej roli. Niestórejpafńistwa wyzysnując te 
zalety radja użyły fal radjowych jako nicza: 
wodnego łącznika mięizy centralnemi urząc 
dzeniami +praw zagran cznycn a placówka” 
mi konsuiarnemi i dyplomatycznemi rozr:u- 
conemi po całym Św ecie. Na filach radjo- 
wych przedstawicieje reprezentujący dane 
p-fistwo w odległych nieraz o tysiące kilo- 
metrów Od ojczyzny krajach otrzymu,ją do- 
kładnie instrukcje, jak mają postępować i 
czego się tczymać oraz Świeże wiadomuści 
o wydaizeniach w kraju. Niejednokrotnie 
już tą drogą wiele tajemnych planów i po- 
sunięć dyplomatycznych zostało unieszkodli- 
wiouych, niejedaoxrotnie radjo zdementowa: 
ło falszywe i szkodliwe pogłoski 0 położe- 
niu gospodąrczem czy poliiycznem danego 
państwa. W ślad za przykładem zagranicy, 
ma iść i polskie ministerstwo spraw zagra- 
nicznych. Polskie stacje nadawcze odgrywa: 
ją również dużą rolę 1 o ile chouzi O beze 
выгопперо i źródłowego informatora O tem 
co sę w Polsce dzieje, demeatowały już 
kilkakrotnie fałszywe pogłoski jakie puszcza: 
ła w Świat czy źle usposobiona dla nas :b- 
ca prasa czy też obce stacje nadawcze. 

Codziennie wieczorem stacja warszawska 
nadaje w języku francuskim komunikat o 
wypadkach dnia oraz o życiu gospodarczem 
i kulturalnem Polski. 

Kierownicy radjofonji polskiej nie po: 
minęli ani jednej okazji, aby Wyzyskać radjo 
dla propagandy polskości na terenie między- 
narodowym. Przedewszystkiem więc, przy” 
Czyniły się do tego w dużym stopniu trans- 
misje polskich programów przez stacje zagra- 
niczne. Transmisją koncertu Fijharmonji 
warsząwskiej retransm towana była przez 
stację wiedeńską, stacje w Grazu, lnsbrucku 
i Culowcu, tak że muzyka i słowa polskie 
słyszane były przez dziesiątzi tysięcy radjo- 
słuchaczy zagranicznych, a transmisja tą sta- 

ła się w Wiedniu ewenementem dnia O kió- 
rym wszyscy mówili. — Przedstawiciele au. 
stryjackiego Świata muzycznego dziwili się 
iż dotychczas zagranica nie słyszała całego 
szeregu piękny ch kompozycj iwspółczeshych 
muzysów polskich, i Wąrszawa posiada tak 

Jedna transmisją zrobiła więcej niż mo- 
głoby to uczynić cały szereg kosztownych 
wydawnictw, dzienników, kiążek, rauiów, 
odczytów. To samo miejsce z transmisji 
międzynarodowego konkursa Chopinowskie- 
go z Warszawy. Propaganda rącjowa jest 
tem cenniejsza dla pafistwa, że mimo 
swej skuteczności oraz docierania do jak- 500 
najszerszych warstw ludności obcych państw 
jest zupełnie bezpłatna, . 

Kierownictwo broadcastingu polskiego 
po wytkniętej jaż linji będzie szło już na- 
dal, starając sę głównie przez międzypań 
stwowe transimisje prowadzić propagandę 
na terenie międzynarodowym, do czego zmie: 
rzają w pierwszym rzędzie uchwały ostatnie 
międzynarodowej konforencji radjowej w 
Warszawie, kióra zajmowała się ustaleniem 
międzypaństwowych transmisji narazie mię- 
dzy stacjami polskiemi, czecho:łowackiemi i 
austryjackiemi. Próby w tym kierunku są 
już p'owadzone, a transmisje odbędą się w 
najbliższym czasie. Pióby kabla  telefon:cz- 
nego na linji Warszawa—Praga— Wiedeń, 
wykaz.ły, iż transm'sje między temi stacja- 
mi nie natraffą w każdym razie na żadne 
przeszkody techniczne, 

rja Heńkową skeńczyła się na szczę- 
ście. Nastąpiła chwila demonstracji 
praktycznej. Wstrzymaliśmy - dech w 
piersiach. 

„Królewska Opera w Sztokholmie, 
wyrzucił donośnie Henio, drżącen u 
ze wzruszenia audytorjum. Zaczynam!* 

„U u u hu hu... hu u ul ryknął 
złośliwy aparat,.. Jezus Marja wilki! 
krzyknęła 7-io letaia Hania, wielka 
amatorka Radja. 

„Niech się Haneczka nie bei, za- 
uważył Henio, kręcąc kerbą Z angiel 
ską flegmą, Radjostacji niema w pu- 
szczy Rudnickiej. 

Uwaga Szteckholm, zaczynamy.* 
»Н 49а trojka, śnieg puszystyjl” 

zaczęło Radjo. Ależ to chyba z Ro- 
si, zawołała jedna z panienek, „obda- 
rzena jak widać najczulszym słuchem, 
bo my co prawda nie mogliśmy zro* 
zumieć co eter śpiewa. 

„A tak, tak, ma Pani rację, zau- 
ważył purpurowy Henio, kręcąc roze 
paczliwie koibki to tu to tam, Ta 
przeklęta bolszewicka stacja przes.ka- 
dza zawsze stacjom burżuazyjnym, 
Uwaga, H:lsiagforsl Zaczynamy! 

„O znaczeniu «omasacji mówić 
witle me trzeba. Karaimi mieszkają 
w Trokach, jest ich bardzo niewielu. 

Radjo u obcych i u nas. 
Zaledwie od kilku lat istnieje radjo, a 

już ogarnęło cały Świat, Mcż1a powiedzieć, 
że od chwili powstania radja świat skurczył 
się wielokrotnie. 

Zapomocą tych cudownych fal wiemy 
natychmiast, co dzieje s ę w danej chwill u 
njoliższych sąsiadów, ba—wiemy co o tej 
porze robią nasi antypody, co słychać u 
Hotentoiów, Buszmeró w, możemy się w 
mig dowiedzieć, po czemu sprzedają rum 
na Jamajce. 

Stany Zjednoczone A.P. stoją na_plerw- 
szem miejscu w dziedzinie rozwoju radjofonji 
W r. 1926 liczyły 6 (00 000 radjnabonentów. 
Po nich idzie Ane'ja z liczbą 2 179,000. Niem. 
cy na początku 1924 r. miały zaledwie 1.500 
aboneniów, a już w końcu października br. 
statystyka urzętowa wykazała 1.757,000. 

Francja liczy zaledwie Czwartą część te- 
go, co Niemcy, zresztą dokładnej statystyki 
tam się n'e prowadzi. е 

Japonja ma około 400,000, Austrja 
24600, Szwecja 238000, Czechosłowacja 
174.000, Danja 120000, Rosja 150.000, Nor. 
wegja 100.000, Węzry 60.000, Szwajcarja 
R Włochy 50.100, Gdańsk 13.000, Łotwa 

W. ciągu czterech lat Niemcy wybndo- 
w 21 stacyj nadawczych i przekaźniko- 
wych. 

„Ten ogromny rozwój radjotonji niemiec- 
klej tłumaczy się tem, że w Niemczech pań- 
stwo b. się interesuje radjem i warunki 
finansowe są zgoła inne niż w Pnisce, 

W Niemczech budowę wszystkich stacyj 
wziął na siebie rząd. Tam państwo ponosi 
wszystkie wydatki inwestycyjne, natomiast 
koncesjonarjusze ponoszą tylko koszta eks: 
ploatacji programowej. 

Kazdy aDonent radjowy płaci w Niem- 
czech 2 marki (zgórą 4 zł.), z czego 1 mk. 
idzie dla państwa na amortyzację urządzeń, 
druga połowa dla T-wa Broadcastingowego. 

Tak przedstawiają się stosunki u obcych. 
A jak jest w Polsce? W Polsce liczba 

zarejestrowanych radjosłuchaczy przekroczy” 
ła niedawno 100,000. я 

U nas z opłat miesięcznych w kwocie 
3 zł., rząd pobiera zaledw e 20 proc. dla sie 
bie, a 240 zł. zostaje dia Polskiego Radja. 
Zato P. R. obowiązane jest z tych pieniędzy 
nietylko prowadzić programy, ale i budować tel 
nowe stacje. 

Ną należyłą rozbudowę siły finansowe 
P. R. są w tych warunkach za słabe: Cierpi 
na tem interes społeczny, 

Niemniej jednak rozwój radjofonji w 
Rolsce jest znaczny, skoro od marca 1926 
zdołaliśmy zbudować pięć stacyj. 

A w Wilnie?.., л 
W Wilnte—pożal się Boże, liczba zare- 

restrowanych rądjoaparaiów <osiągnęła» już 
. W całym rejonie t. j. na Ziemiach 

wschodnich jest wszystkiego 1800 radjood- 
biorcó w. 

Zato krzewi się u nas radjopsjęczarstwo. 
Na całym terenie Wileńszczyzny mamy 

25 proc. radjopajęczarzy! 
Niezawodnie z chwilą otwarcia własnej 

radjostacji warunki poprawią się. 
„Ostatecznie każdego będzie stać na opła- 

cenie 3 zł. miesięczale (8 zł. kwartalnie; 30 
zł. rocznie). 

Musimy zabrać się do zwalcz.nia radjo- 
pajęczarstwa: 

Mieliśmy już jedną sprawę radjopajęcza” 
rza w Wilnie. Został on skazany przez Sąd 
Pokoju na 50 zł. grzywny. 

Ale ustawa przewiduje karę za radjopa* 
ję:zarstwo do 5.000 zł. 

Strzeźmy się. 

Nasza wieś komasuje sięs,. Co to 
jest, zawołaliśmy wszyscy chórem! 

„Ach nic, to Warszawa z Wilnem, 
jak groch z kapustą*, bąknął nieszczę- 
śliwy solenizant walcząc z niesfornym 
eterem. „Uwaga! Londyn! Zaczynamy! * 

„Waldemaras  kiepskas  laudas 
žinkas“ zaczęło recytować nadspo- 
dziewanie wyreź1ie Radjo... „Ależ to 
chyba nie angielski, zauważyła jedna 
z nauczeńszych słucbaczek.* „Kowno 
mi wlazlo w drogę*, wrzasnął ziry- 
towany Heniek. 

Zaczęliśmy się trochę niecierpli- 
wić, potem ussokoilistny się, rozpo- 
częliśmy lekki flirok, zjedliśmy wszyst- 
kie figi, makagigi. pomarańcze i pą- 
czki, wyczerpaliśmy wszystkie tematy 
do rozmowy a Henio wcąż jeszcze 
majstrował przy aparacie. Wreszcie 
zaczęło nas to niecierpliwić. „No cóż 
tam, panie Heńkul Eter wciąt kaprysi?" 
odezwała się jego sympatja tonem 
zlekka ironicznym. 

„Tak, jak pani czasami”, odciął się 
poirytowany amator Radja. 

Cotka H:ńka kazała  roznosić 
herb.tę i kawę ażeby pokryć biamaž 
siostrzeńca u niecierpliwego rodu 
E vy. Nie wiele to jedn k pomogło. 
Zauważyłem, że papiery M.ńka po- 

Moja pierwsza audycja przez radjo. 
— Przejrzałem pana rękopis — rzekł mi 

po przywitaniu profesor Henryk Mościcki, 
kierownik działu programowego Polskiego 
Radja—w zupełności nadaje się do odczyta- 
nia przed mikrofonem. 

Uprzejmie podziękowałem pr profesorowi. 
0 dniu wygłoszenia odczytu zawiadomi- 

my pana. 

Niefrasobliwie spędzałem letnie wakącje 
w majątku pana L. w Chełmszczyźnie. 

Łowiąc kapitalne pstrągi na wędkę, —na 
śmieić zapomniałem o tem, że wogóle mam 
mówić przez racjo 

Aż tu któregoś dnia pod wieczór zjawił 
się w Święcicy człowiek, zabłocony, jak nie- 
boskie stworzenie. 

— Telegram jest do pana, 
Rozda'łem pieczątlę i przeczytałem: 
„Radjoodczyt twój 23-g0—przyjeżdżaj — 

ojciec”. 
— Bagatela—odezwał się pan L., gdym 

mu pokazał depeszę — a dziś mamy 22-ро. 
Nie wiem, czy pan zdąży w porę. 

Spojrzałem na zegarek. 
— Szósta. Ostatni pociąg odchodzi do 

Warszawy o 9-ej. Powinienem zdążyć. 
Wyjechaliśmy z dobrą zwłoką. 

Konie szły truchtem, instyktownie kie- 
rując się wzdłuż wyżłobionych śladów kół. 
Bryczka co chwila wpadałą w jakieś niesa- 
mowite doły, przechylała się gwałtownie to 
W prawo, to w lewo, rzucając mną jak piłką: 

Czarna płachta nocy otacząła nas, że O 
krok dojrzeć coś było niepodobieństwem, 

W pewnej chwili ukazały się w dali bły- 
skające śniatełka. 

| ,— To już R., proszę paną — objaśnił 
mnie Grześ, mój stangret, wskazując biczy- 
skiem. Wnet będziem. 

— Popędzaj, popędzaj Grzesiu. 
Machnął batem, bryczka jęła gwałtow- 

niej skakać. 
wiatełka zbliżały się, 

kształt lamp łukowych: 
Na zakręcie ktoś nas pozdrowił: 
— Niech będzie pochwalony. 
Nie zdążyłem odpowiedzieć, bo nagle 

ars szarpi ęły gwaliownie i rzuciły się w 

przybierając 

Coś trzasło. 
— Ażeby cię wciurności — zaklął Orześ, 

ale się pohamował. * 
Ziazł z bryczki i zaczął ją oglądać 

zbliska. 
,  — Dyszel pętł—zawyrokował nagle w 

ciemności jezo głos. 
A niech cię! Zły znak — pomyślałem 

w duchu. 
Sta ję widać było w-blasku lamp jak na 

dłoni. Chwyciłem walizkę. 
— Pójdę piechotą. Przyśię ci ze stacji 

pomoc. Bącź zdrów. Wcisnąłem mu w rękę 
monetę i pobraąłem. 

Ze stacji dcleciał przerąźliwy i żałosny 
gwizd lokomotywy. 

Zepóźac! pomyślałem. 

Aliści j:koś przybyłem w porę. 
W Warszawie zabrałem się do przygo* 

towania audycji. Przejrzałem manuskrypt 
zakreś iłem klika poprawek 1 jąłem czytać 
nagłos. 

— No cóż, radjofoniczny mam głos? 
— Wystrzegaj Się patosu—rzekł mi о)- 

clec—nic gorszego, jaz pitos przez radjo*.. 
Zabrałem się do wyjścia. Odczuwałem 

ko: 
statecznie — proszę pafistwa — mówić 

przez radjo — to zdaje się takie proste. Ale 
pomyśleć tylko, ile tysięcy, bał miljonów 
(może!) ludzi słucha... 

Może i w Ameryce? A kto wie, może i 
w Australji, albo i na wyspie Borneo znaj- 
dzie się amator, nałoży słuchawki i tego... 
To się ak zdaje proste... 

— Czekamy na pana — oznajmił mi w 
studjo speaker. I zaprowadził mnie do kwa- 
dratowej sali, której Ściany szczelnie zawie- 
szone były makutami. S ąpało się cichutko 
po posadzce, wysłanej grubym dywanem. 

— Czy pan jest go'ów? 
Owszem, byłem gotów, jak nieboszczyk 

przed włożeniem do trumny. Nerwowo prze- 
rzuciłem kartki rękopisu, bo zdało mi się 
nagle, żem zapomoiał jakiejś kartki. 

Nie—mam. Wszystko w porządku. 
— No, więc, zaczynamy. 
Wskazat mi krzesło przed pulpitem: 

Usładłem z sercem ciężkiem, jak ołów. 
Przedemną wisiało małe czarne pudełko. 

Mikrofon :. 
— W „fo” pan będzie mówił. 5 

ы Przycisnął jakiš guzik. Zamigotato šwia- 
0. 
Przyłożył palec do ust na znak ciszy. 

Słyszałem, jak serce waliło mi—nibv młot: 
i = Australja, Borneo, a može Madaga- 

skar!.,. 
Zapa'il się napis: 
isza—stacja czynna. 

Speaker poprawił sobie kołnierzyk. 
— Ehe, t ten ma tremę—usiłowałem się 

pocieszać. + 
Nagie jął mówić spokojnie, powoli 1 do- 

bitnie: 
— Hallo, hallo—Polskie Ridjo, Wąrsza- 

wa, fala numer 1111. Za chwilę pan E.:. 
Sch... wygłosi odczyt pod tytułem... 

Mnie jakby kto za gardło chwycił Chcia- 
łem kaszlnąć, ale przypomniałem sobie, że 
nie można. 

Speaker dał mi znak ręką: 
— Teraz—niech pan mówi... 

Trema—mój Boże, j:k sobie dziś przy- 
pomnę—trwa jedną chwilę tylko. 5 

Potem, proszę państwa — mówi się do 
mikrofonu, jak do ściany. Następne odczyty 
przychodzą tak łatwo, tak łatwo, jak bułka 
z masłem. Naprawdę. 

Ze wszystkiem trzeba się otrzaskać — 
no nie? 

E. M. Schummer. 

częły mocno spadać. Mój sceptycyzm 
natorhiast w stosunku do wszelkich 
nowatorstw życiowych zaczął budzić 
ogólne uznanie. 

«No, nareszcie! odezwał się tryum" 
falnie Hanio. Uwaga! Królewska ope- 
ra w S.tokholmie! Program reprezen- 
tacyjnyl..» 

„Uu huu... hu... uu... Woldema- 
ras bj:s żinkas... Szoł raz po ulice 
uchar-kupiec, uchar-kupiec  bolszoj 
mołodziec... komasacja w świetle liczb, 
przedstawia się następująco... du bist 
wie eine blume,. karaimi w Trokach 
liczą.. ich liebe dich... Woldemaras 
bijas żinkas*. : 

Rozwścieczony  H:nio  szarpnął 
korbą. Huk! Blaski | cisza. Eter 
zmarł... Moje 500 złotych—wrzasnęła 
ciocia. =O! i po radjo, jękaęły pa- 
nienki... 

Ale i mnie Radjo przyniosło nie- 
szczęście, H.niek został kawalerem. 
Ja ożeniłem się z jego sympatią. 

Amicus,



m r 

Wieś a 
Głos czytelnika „Słowa”, 

Uruchomienie Wiłeńskiej stacji ra- 
djofonicznej, niewątpliwie w bardzo 
dodatnim stopniu wpłynie na umy- 
sły mieszkańców naszych wsi i mia- 
steczek, jak również zaszczepi i sto- 
pniowo przyczyni się do spopulary- 
zowania radjcfonji naKressch. W nie- 
długim ed dziś czasie, winna bezpo- 
wrotnie zniknąć ta naiwnie, śmieszną 
nitufność i bojcźń naszego włościa- 
nina, na widok instalacji radjowych, 
jak też i jego przekonanie o rddzia- 
ływaniu radja ma zmiany atmosferycz= 
ne, które to przekonan e jeszcze Czi" 
siaj mocno zikorzenione jest w umy- 
śle wieśniaka. . 

Przechodz:c do samej stacji Wi- 
leńskiej, należy niestety żałować, że 
posiada ona słabą moc, która po za 
miastem Wilnzm i najbliższemi jego 
okolicami nie pozwoli radju Wilń- 
skiemu ma dalsze promieniowanie. 
Taki stan rzeczy uważam z b: wielu 
względów winien być zmieniony i 
krzywda słuchaczom dalszych okolic 
—szybko naprawiona. Tego wymaga 
przedtwszystk'em bliska ebecnošė od 
Wilaa obcych stacji jak Kowno, 

* Móńsk, który w związku z otwarciem 
Wileńskiej stacji, specjalnie w tym 
celu znacznie zwiększyły swój zasięg 
i moc. 

Nie zatrzymując się dłużej nad 
stacją Kowieńską, która mam wraże- 
nie, po kewnym czas'e, również prze* 
mówi do nas w języku polskim, na- 
razie zaś tylko w poszczególnych 
wsiach i okolcach potrafi zaintere- 
sowźć słu:haczy, przejdę do omówie- 
nia działaldości stacji Wil ńskiej, kto. 
ra to stacja codziennie prawie nada- 
je w dobrze zrozumiałym ogółowi 
języku białoruskim, w. określonych 
godzinach t. z. «bezbożnika», a na- 
stępnie agitdcyjae propagand we po- 
gadanki i odczyty Skierowaae celowo 
i wyłączne dla zalateresowania lud- 
ności zamieszicałej po tej sironie słu- 
pów granicznych. Opowiadano mi 
niedawno, że np. w powiecie D i- 
sieńskim zauważa się wielka iluść 
zainstalowanych radjoodb orników po 
wsiach, restauracjach, piwiarniach, za- 
jazdach | tp. gdzie, co n jgorsze, 
Właśnie najczęściej i najchętniej słucha 
się stacji rosyjskich, a szczegolaie 
Mińskiej. To też z tego względu 
pierwszym zadaniem Wileńskiej stacji 
powinno być zwiększenie jej mocy 
promieniowania, i rezpoczęcie beze 
krwawej ewojny radjowtj» z przeciwni- 
kami na falach eteru, Walkę tę nale- 
ży w pierwszym rzędzie skierować 
przeciwko stacji Mińskiej przy zasto- 
sowaniu dobrze obmyślanych plano- 
wych środków. W jaki sposób pro- 
wadzić tę « wcjaę» postaram się, cho- 
ciażby w przyblitemu, wyjaśnić. Prze- 
dewszysikiem rezkład godzin bolsze- 
wickiej agitacji z Mfska, jako naj: 
gorszej dia naszych wsi i miasteczek, 
winien być dokładnie wiadomy i do- 
pilnowany dla ewentualaego dostoso- 
sowania pracy stacji Wileńskiej. Pra- 
cy Mińska, stacja Wileńska winna 
przeciwstawić swoją specjalcis uložo- 
ną sudycję, która potrafi przynajmniej 
większą część słuchaczy za'nteresować, 
zająć ich uwagę i czas Aby taki wła- 
śnie osiągnąć skutek, należy w czasie 
pracy Stacji Mińskiej nadawać ma- 
terjał bezwaruakowo ciekawy i aktu“ 
alny dla mieszkańca wsi, który to 
materjał będzie mógł zainteresować 
i przykuć uwa-ę wiejskiego słucha- 
cza. Mogą być to odczyty odpowied: 
nio ułożone i dobrane z dziedz'ny 
rolaiczej, mogą to być koncerty po- 
pularae, lub też inny materjał, w 
każdym razie uależy gó tak dobierać 
aby mógł zainteresować naszą wieś. 
Uważałbym ża karygodne przygląda- 
nie -Się z założonem. rękoma na ziejącą 
na wieś bolszewicką agitację ze 
wschodu. 

Na tę sprawę, jako najważniejszą 
dla naszej wsi, powinno kierownictwo 
stacji wileńskiej zwrócić szczególnie 
baczną uwagę, i poświęcić nie jedną 
godzinę ala óbmyślenia sposobu 
walki, O ile w tej „wojnie radjowej* 
nasza Stacja wileńska nie wyjdzie 
zwycięsko, przez swoją bierną lub nie* 
udolną akcję, albo też zlekceważy całą 
sprawę, wtedy niewątpliwie sprowadzi 
na manowce celowość uruchomienia w 
Wilnie broad-castiogu i pokładane na- 
dzieje całego tut. Społeczeństwa. 
Wierzymy w należyte zrozumienie swe- 
posłannictwa, oraz w dobre i szczere 
chęci kierownictwa stacji wileńskiej. 
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šwieczki, 

ZABAWKI 
Saneczki, Riwerki, Drezynki 

Wielki wybór. 
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; uczynione przez kierownictwo wileń* 

; skiej stacji, zyskają żywe i gorące 

  

& O 

Dzieje Obrony ogniowej, 
Przed jubileuszem wileńskiej stra- 

ży ogniowej. 
W swoim czasie zamieścili śmy no: 

tatkę w sprąwie projektowanego Ob- 
chodu 125-lecia zorganizowanej stra- 
ży ogniowej w Wilnie. / notatce tej 
wyrażono pogląd, że iubileusz 125- 
lecia nie jest wcale jubileuszem огра! 
nizacji straży ozn'owej w Wilnie a 
jedną z dat związanych z jej reorga- 
nizacją. Pogląd ten, jek to wyjaśnia 
mam iateresuiący artykuł p. Waligó- 
ry, jest niesłuszny, gdyż, oczywista, 
obrona ogniowa w Wilnie istniała 
znacznie wcześniej niż 125 lat temu, 
ale dopiero 125 lat jak została zorga- 
nizowana stała straż pożarna, kióra 
miała za zadanie pieczę nad bezpie- 
czefistwem życia i mienia mieszkań- 
ców od ognia. 

Historja obrony ogniowej oczy- 

wiście sięga czasów bardzo, bardzo 

dawnych. Wiemw, że już na kilkaset 
lat przed nar, Chrystusa, ludzie mieli 
zorganizowaną obronę ogniową. Już 

za najdawniejszych czasów Rzeczypo- 
spolitej Rzymskiej, ustanowieni byli 

„triumwirowie“, do obowiązków któ: 

rych nalełało w drień i w nocy czu: 

weć nad bezpieczeństwem ogniowem 

miasta, Po strasznym pożarze w Ni: 
komedji uczony F.lus, radził cesarzo- 
"wi Trojanowi, aby nakazał utworzenie 

„traży ogniowaj z cieśli złożonej, Ce 
sarz August (w 6 r. pe nar, Chr) 
oceniając należycie doniosłość obrony 
miasta przed pożarami, zorganizował 
milicje ogniową. Prawo Witelljona z 

roku 24 po Cr. przyznawało prawa 

obywat-Iskie strażakom, którzy prze: 

służyli 6 lat w korpusie straży ognio* 
wej it.d. it.d. 

W czasach owych posługiwano 
się już nawet odpowiedniemi przyrzą- 

dami do gaszenia. Z pism Witruw- 
jusza, PI n'usza i innych, wiadomo, że 

około 250 lat przed Chrvstusem, me- 
chanik grecki imieniem Cies blus, wy- 
nalazł maszyaę zwaną Antlla, która 

służyła do wyrzucania wody. H:ro z 
Aleksandrii również opisuje przyrząd 

do gaszenia ognia przy pomocy wo- 
dy s;fanem zwany. Są to fakty hi- 
storyczne, z k.órych widzimy, że w 

czasach przed hrystusowych, miasta 

posiadały nietylko przyrządy do @а- 

szenia ognia potrzebne, ale już wów- 

czas istniały stał: kadry strażackie. 
Wszystko to jednak zagiaęło. 

Wracając do średniowiecza mało 

mamy materjału o rozwoju obrony 
ogniowej. Dopiero od czasu jak mia- 

sta nasze wzrastać zaczęły, poczęto 

starać się organizować ale jedynie 
pomoc doraźaą dla zagrożonych po- 

żarem; 
Przepisy dotyczące obreny ognio- 

wej spotykamy w kronikach z XIV 
wieku. Pierwsze miejsce w tej dzie- 

dzinie z miast naszych zajmuje Kra- 
ków, na urządzeniach którego wzoro- 

wała się nas'ępnie Warszawa. 
W uchwałach Rady miejskie m. 

Krakowa z r. 1374 i 1375, czytamy 

e karach za «uci.kańie» Od požaru, 
jak i o nagrodach za „skrzyczenie“ 
pożaru Gaszenie jednak ognia odby: 
wało się przy pomocy ludzi nie zor- 

ganizowanych, którzy z dobrej woli 

spieszyli zagrożanym pożarem. 
Pierwsze prawe—wydane z uwagi 

na bezpieczeństwo ogniowe — zabra: 
niające zabu towywania Warszawy bu- 

dynkami drewaianemi, wydane zo 

stało w r. 1431. 
W roku 1546 nałożono obowią- 

zek na wszystkich cieśli i mularzy, 
ażeby, na wypadek pożaru, porzucali 

pracę i spiesz'li na ratunek. W dwa 

lata póź iej (1548) uchwałą magistra- 

tu warszawskiego, wyznaczone Z po" 

śród obywateli na każdej ulicy mia- 
sta zwierzchników, którzy czuwali 
nad przestrzeganiem przez mieszkań: 
ców przepisów Magistratu dotyczą: 

cych bezpieczeństwa pożarowego. Т: * 

sama uchwała nakazuje mieszkzń:om 
trzymać w pogotow u narzędzia po- 
trzebne do gaszenia pożarów (kubły, 
drabiny, bosaki, siekiery i t. p.) i z 
tymi narzędziami stawać do każdego 
pożeru, wyznaczając jednocześnie na- 
grody pieniężne dla tych, którzy 
posiadając konie dostarczać będą w 
beczkach wodę na miejsce pożaru. 

W roku 1603 nowoobrany urząd 
miejski przypom'na ażeby skoro na 
ratuszu „w dzwon uderzą* aby nikt 

mie wymawiał sę od pośpiechu z po» 

mocą, kto tylko ma narzędzia prze- 

znaczone do gaszenia pożarów. 
Stopniowo bezpieczeństwo ogalo- 

we oraz pomoc przy gaszeniu poża: 

rów zw.ększa się przez wydawanie 

przepisów, ostrzeżeń, nakładanie kar 
za nieostrożne obchodzenie się z 
ogniem lub uchylanie sig od pomo- 

radjo. 

Przechodząc dalej do omawiania 
zadań stacji naszej: dla wsi, nal'ży 
niewątpliwie zetrzym Ć się nad akcją 
społeczno-wychowawczą, którą ce ty- 
dzień zagoczątcowywać należy tran- 
smisją nabożeństwa z Katedry wileń- 
skiej lub Ostrej Bramy. G iyby to nie 
było możliwem — to z Katedry po- 
zneńskiej przez Warszawę. Transmi- 
sja Mszy św. winna być zapoczątko» 
wana każdą niedzielę, orazinne świę- 
ta, Wywrze to niewątpliwie głęboko 
dodatnie wrażenie, a stacja wileńska 
zjedna i zbliży do siebie słuchaczy. 
Następnie powinno być udostępnio- 
ne dla wsi samokształcenie się przez 
radjo za pomocą nadawanych z Wil- 
na dobrze ułożonych odczytów, po- 
gadanek i t. d. it. d. W tej sprawie 
wszystkie istniejące erganizacje spo- 
łeczne muszą przyjść z jaknajszerszą 
i chętną pomocą odczytową z dzie- 
dzin życia państwowego, kulturalne 
go, społecznego i naukowego. 

Dział rolniczy, ze względu, że ży- 
jemy w peństwie o 70 proc. zaludnie- 
nia ludnością utrzymującą się z roli, 
powinien również zająć nąleżne mu 
czołowe miejsce w každodziennym 
programie audycyj. W dnie świątecz- 
ne we dnie, a w sebotę wieczorem 
muszą być nadawane popularae о4- 
czyty kolejno z wszelkich dziedzin rol- 
nictwa dla szerszych mas ludności 
wiejskiej, w inne zaś dnie również w 
godzinach wieczornych odczyty i po- 
gawędki rolnicze, które należy roz- 

dzielić na prelekcje treści popularn'j 
i prelekcje o poziomie wyższym. C:- 
ny produktów roluych koniecznie mu: 
szą być nadawane codziennie, według 
cen, płaconych tegoż dnia na rynkach 
wileńskich. Jest to bs ważną sprawą 
dla ludności rolaiczej na naszych 
Kresach, a to z tego względu, że 
spieniężenie produktów rolaych odby- 
wa się przeważnie za pośrednictwem 
miejscowych drobnych kupców, że: 
rujących na nieumiejętaości naszego 
wloš-ianma do zorganizowania się 
czy to w spółdzielcze czy inne sto- 
warzys zenia, dla zbytu produktów swej 
pracy na roli. Nadawanie cen targo 
wych uchroni od wyzysku i strat 
materjalnych rolaika. Tygodniowa rol- 
nicza skrzynka pocztowa, również 
powinna być uiostępaiona slucha- 
czom wsi. Kosztem opłaty znaczku 
pocztowego, otrzymać winien odpo- 
wiecź f«chowca na interesującą go, w 
danej chwili sprawę. Z:brania ' Wil. 
Tow. Rolaiczego i wygłaszane pod: 
czas mich sprawozdania z doświad- 
cz:lnietwa lub inne rtf:raty o treści, 
która może i musi zamteresować tut. 
wieś, również powinne być dla 
niej teansmitowane. Dotychczasowe 
Kursa Rolnicze, z tak świetnym zaw- 
sze sukcesem organizowane przez 
wil. T wo Rol. częściowe mogą być 
zradjefonizowane, po uprzedniem dele- 
gowaniu do powiatów kilku pracow- 
ników T-wa w celu zorganizowania 
odbioru audycji na miejscu. Ne może 
to wykluczeć, ma się rozum tė, spra- 
wy nie mniej konieczn-j jaką jest or- 
ganizowanie ku sów rolnczych bez- 
pośrednio w powiatach i osobiste 
zetknięcie się prelegentów ze słucha- 
czatni, Mniej więcej ten, jak wyżej tu- 
tej podasm, materjał nadawczy, a po- 
stawiony na wysokim poziomie za 
równo pod względem treści jak wy- 
konania, osiągnie niewątpliwie ten 
właśnie cel, dla jakiego została zain- 
stelowana radjofoniczna stacja w Wil- 
nie. Ni:chaj nie marszczą się niezado- 
woleni mieszkańcy miasta Wilda, za 
cokołwiek może liczny i wielki ładu: 
nek rolniczy w codziennych progra- 
mach wileńskich, niech zważą, że O 
ile oni po codziennych swych zaję- 
ciach przeważnie lubą i mogą Spę- 
dzaė wolny czas w fotelikach i krzes- 
łach teatru lub kina, o tyle rolaik nasz 
po ukończeniu swych prac powinien, 
a ch;tnie to czyni, kształcić się w 
dalszej wiedzy i studjować postęp w 
rolnictwie, wykorzystywując szczęśli- 
wie te długie wieczory jesienne i zi- 
mowe. Pozbawiony wszelkich przyjem- 
ności i rozrywek, musi rolaik stale 
czuwać nad mechanizmem swojej go- 
spodarki, w której to pracy na zaba- 
wy brakuje mu czasu,o ile zaś który 
na nią sobie pozweli, to zapewne 
czyni te ze szkodą dla własnego 
warsztatu pracy. Radjo mieć dła rol- 
nika, to poza książką, najlepszy przy- 
jaciel i doradca fachowy. 

W zakcńczeniu swoich tych „pa- 
ru groszy” o stacji wileńskiej, muszę 
zatrzymać się chwilkę jedną nad spra- 

wą audycji muzyczaych dla wsi. Au- 
dycje te, muszą być mojem zdaniem 
krótkie, lecz treścią urozmaicone, 

gdyż w przeciwnym razie staną się 
nużące i niewie'e zrozumiałe dla lud- 
ności wiejskiej, W tej sprawie pamię- 
tać musimy, że nie muzycy będą ich 

pożar. 

skiej m. Warszawy z dn. 24 września 
1696 roku, U:hwala ta dzieli 

sluchacze 
bez powierzchownej nawet kultury ustanawia pewną ilość koni i „drą- 

żników* których na wypadek pożaru, 
winni wysyłeć „ekonomowie* do prze- 
wożenia narzędzi i wody. Jednocze- 
śnie uchwała przewiduje kary ma 
uchylających się od wykonywania 
czynności przy gaszeniu pożarów. 

Jak widać z powyższego Opisu, 
stan obrony pożarowej w Polsce — 
feki przetrwał du połowy XVIII wie» 

Nasza tutejsza wieś kresowa, blise 
ko i gorąco będzie śledziła sprawę 

stację wilenską i możliwie celowe za- 
biegi ku jej ulepszeniu zdążające, a 

uzaanie. ku — opierał się jedynie na przepi- 
Dzisiaj zaś, obowiązani jesteśmy ; GESZER 

wdzieczność Polskiemu Rijo га Sach i sposobach w przybliżeniu po. 
dobaych do organizacji obecnych 
ochotniczych straży pożarnych. 

Już Andrzej Frycz Modrzewski 
(D: Republica Enendanta — 1551 r.) 
mówi że „rzadko w Polszcze trzfi 
taki dom, któryby przez 30 lat w ca- 
łości trwał” i wyraża zdziwienie „cze- 
mu tak wielką ckoło gaszenia ognia 

otrzymanie stacji radjowej w Wilnie 
iw pierwszym dniu jej życia życzy- 

my _ broadcastingowi  wileńskiemu 
świetnego Sukcesu i rozwoju. 

Michał Łaszkiewicz 

W końcu XVII wieku widzimy już więc wypada: do 
znaczną poprawę w zakresie obrony 
ogniowej — które to zmiany wyra- „at 

žie występują w uchwalę Rady Miej- czyniąc żadnego zamieszania I SpOrU, 

czyn- czego 
ności ratownicze pomiędzy cechy, 

W U 

Doniosłe zamierzenie. 
Piszę w dalszym ciągu*) o przygo” 

tówywanym w Poznan'u wielkim przė- 
glądzie dorobku Pzństwa Polskiego, 
Polskiego Narodu w pierwszej fazie 
ich niepodległego odrodzenia, w pierw= 
szem zaraz 10 cioleciu. 

O nowszechnej wystawie krajowej 
w 1929 r. jeszcze słów kilka dorzucić 
pragnę, do tego com już napisał. 

  

Przyszła wieża obserwacyjna na terenie 
działu rolniczego P. W. Kraj. 

Aby zorjentować czytelnika w roz- 

miarach tego naprawdę niezwykle do- 

niosłego dla Polski przedsięwzięcia, 

zorjentować w maszłabie, że tak po: 

wiem, kolosalnych prac przypotowaw- 

czych, jakie od szeregu m esięcy już 

trwają, postaram S'ę vrzedstawič w 

ogólnym zarysie plan wystawy, tak 

jak go nam, prasie, na konferencji 

w Poznaniu wyłożono. 

Otóż w myśl hasła, iż „wystawa 

krajowa ma objąć to wszystko co 

stworzył duch polski, co zbudowała 

ręka polska”, podzielono wystawę na 

cztery główne działy, wyczerpu ące 

wszystkie dziedziay Życia i pracy 

Polski. Я 
Będzie więc bsgaty dział kultury 

i sztuki, w którym niewątpliwie, jako 

główny wystawca wystąpi rząd; będzie, 

z kolei, największy i najważniejszy 

dzial: gospodarstwa narodoweg); 050 

bne na wystawie krajowej ma być 

reprezentowane wychowanie f zycz- 

ne i opieka społeczna, wreszcie dział 

c warty ma być pokazem emigracji. 

C:ła wystawa obejmie 32 grupy, Z 
których 26 przypada, nota bene, па 

dział gospodarstwa narodowego. G'u- 

"py podzielone zostaną na 200 zgórą 

ogółem klas. S 
Z powyžszegb wynika, iž specjali- 

zacja dociągnięta będzie do ostatnich 

granic, co jakże dodatnie wpłynie na 

planowość organizacji tak wielkiego 

dzieła, jakże udostępni zwiedzającym 

następnie wystawę jej dokładne obej- 
rzenie. 

Zdajmy sobie teraz sprawę z wiel- 

kości P. W K. pod względem obsza: 

ru terenu przeznaczonego na nią. 

Teren ten wydosi zgórą 55 i pół 

ha. Obejmuje on place wystawowe 

targów poznańskich, stanowiące zre- 

szią nieznaczną część całego obszaru 

pod przyszłą wystawę przezaaczenego, 

oraz szereg terenów nowych położo- 

—7"sjPatrz Nr. 292 «Słowo», 

nych w dzielnicy poznańsk'ej t. zw. 
Łazarzu, 

Pod względem terenowym Pozn. 
Wyst Kraj. wyglądać wiąc będzie 
okazale. 

W Jakiż sposób rozwiązzne zosta- 
ną inne trudności, natury technicznej, 
przedewszystkiem zaś kwestja pawi- 
lonów? 

; Tutaj właśnie wielką podstawę 
stanowią już istniejące budowle tar- 
gów poznańskich, które w dalszym 
ciągu się rozbudowują. Rozpoczęta 
już jest budowa elbrzymiego gma- 
chu o powierzchni 7500 meirów kw. 
ukalającego teren wschodni targów. 
Ma on być wykończony w marcu r. 
1928. W zachodniej części terenów 
targu poznańskiego w lutym roku 
przyszłego zacznie się budować gmach 
nowy o przestrzeni 9500 mtr. kw. 
przeznaczony dla t. zw. przemysłu 
ciężkiego. Obydwa nowe gmachy ma- 
ją być budowlami trwałemi, Wielka 
hala ciężkiego przemysłu posiadać 
będzis wewnątrz nowoczesne urzą: 
dzenia trarsjoitowe, tory kolejowe 
połączone bezpośrednią bocznicą z 
Siecią kelejową, tarcze obrotowe, 
krany i t, p. 

Mają też być wykorzystane dla 
celów wystawy uniwersyteckie gma- 
chy chemji i anatomii, w których u: 
lokowany zostanie dział nauki, sztu* 
ki i kultury, W sąsiedziwie staną pa: 
wiłony M nisterstw. 5 

     

                  

Przyszła wielka hala ciężkiego 

Naprzeciw pałaców rządowych za- 
rezerw wane Są place dla samorzą: 
dów. Sianie tam przedewszystkiem 
sumptzm Poznańskiego, związku ko- 
munalaego pobudowaay gmach ва- 
morządów wojewódzkich. 

W tym też, niejako reprezentacyj- 
nym puakcis wystawy, stanąć mają 
pawilony stolicy, związku miast, związ* 
ku samorządów wiejskich i t.d., tu- 
taj też mają mieć miejsce ewentual- 
ne pawilony głównych miast polskich. 

Na t. zw. terenach łazarskich po- 
mieszczony zostanie przemysł spo- 
żywczy. monopole  państw., część 
przemysłu lżejszego, rzemiosła, tu też 
znajdzie miejsce wystawa rolnicza, 
ogrodnicza i leśna oraz przemysł z 
roln ctwem związany. 

Trudno jest ująć w krótkiem spra-. 
wózdaniu całokształt planów i zamie- 
rzeń tak wielkiego przedsięwzięcia 
jak Pozn. Wyst. Krajowa. Chodzi o 
urywkowe, częściowe orjentacje, któ: 

re w sumie wzięte, mogą dać w przy- 
bliżeniu obraz tego co nam da rok 
1929 Poznań szykuje. 

miedbałcść urząd cierpi*. : 

Nielepszą opinją o obronie ognio- 

wej w Wilnie wyraża J. I. Kraszewe 

ski w opisach swoich „Wilno* w to« 

mie Il na str. 175, a jednak Wilno 

jest pierwszem miastem w Polsce, 

w którem, w roku 1802, zerganizo- 

wana została stała obrona ma wypa- 

dek pożaru — co chlubą wielką 

okrywa ówczesnych Ojców gospodar- 

ki miejskiej. Akt tej doniosłej dla 

bezpieczeństwa miasta uchwały brzmi: 

«Działo się na Ratuszu 
Wil ńskim na Stss'i 
neralaey Trzech Stanów 
Miesta, Roku Tysiąc Ośm- 
set D ugiego Miesąca Ma- 
ja Dwódziestego Szóstego 
Dnia». 

„Porządne utrzymanie Narzędź 

Ogniowych, iako jest w obowiązku 

wszystkich Miast Rządnych, tak też 
tuteyszego Miasta Magistrat, usiłując 

Naczynia Ogniowe mieć w naylepszym 

porzadru; potrzebaych do dyrygowa* 

nia On:mi Maystrów, jako to: dwóch 

"Szpryc.Maystrów postanowi: Aże 

dotąd praktykowany raiuaek od Og: 

nia, nie mógł swemu zamiarowi sku- 

tecznie odpowiedzieć: z racji nayprya: 

cypalnieysžey, įt rozmaici Ludzie cho- 

cy przy ratunku, Oraz przez Wyzūa dząc koło Narzędzi Ogniowych i one- 

czanie ludzi z pośród rzemieślników, mj czasu wydarzonedo Ogaia robiąc, 

którzy obowiązani byli przybywać na wjęcey w Naczyniach szkody, niżeli 

przynoszą; potrzeba 
Narzędzi Ogniowych 

Mieyskich, mieć Ludzi jednych, sta- 

łych, i tak uregulowarych; aby nie 

skutku z pracy, 

czasu iuż potrzeby, każdy wiedział, do 

przynależy; i tą  Czyn- 

noścą, do której jest przeznaczony, 

podług obowiązku swego zajął SiĘ. 

A takim sposobzm Urządzony Lud, 

w przypadkach (broń Bożt) ognia: 

zawsze skutecznieyszą Ww małey licze 

bie, niżeli zbiór tłumu naylicznizysze 

go, uczyni pomoc. Y dlatego, ażeby 

obrona w wydarzających się grzy- 

padkach Ognia, skutk em samym w 
ocalenu Domów i Majątków, tak 
własnych, iako też i Blźaich Współ- 
Ooywateli, posługiwała: w tym więc 
celu, naśladując iaae Masta, miano- 

wicie Zagraniczne, uirzymujące Spo- 
soby pożarowe; Magistrat determie 
nuje 

1-mo: Będzie Się utrzymywać przez 
Miasto, Szpryc Połarowych wielkich 
Cztery, Szpryc małych w Kubłach Sze- 
sa-šcie, Kubłów do Wody Dwan ście, 
Kruków Ż .laznych do rozrywania Ognia 

Szesnaście, Wiader skórzanych Trzy- 

dzieście sześć. 
2-do: Do Dozoru tych Jastrumen- 

tów, i robienia Oaemi, czasu Ognia: 
przy dwóch S$:pyc-Mzystrach, nazna- 
cza się Ludzi Czterdzieście pięć, ko- 
sztem Ooywatelskim utrzymywać się 

obowiązanych. C' Ludzie pod zarzą- 
dzeniem SzpryceM:ystrów, zostawać 
będą: a szczegulay Dozór onych, Exo: 
nomia Miasta mieć powiana*. 

Następnie w pozostałych 14 para: 
grafich, przewid”iane jest u» sażenie 
i umundurowanie dla personelu straży, 

regulamin, podział narzędzi i ich roze 

mieszczenie, zobowiązanie kominiarzy 

do pomocy przy gaszen'u ognia, prze* 

pisy dotyczące ostrożnego obchod>e- 
nia się z ogniem, kary za nieprze- 

strzeganie tychże i t. p. i t. p. 
Akt o powyższej uchwale podpisali: 

Burmistrze Floryan Bietsch i Antoni 

G:rman, Radni — Józef Łukianowicz, 
Leonard jocher i Szymon Getz oraz 
Regent m. Wilna Franciszek Sidoro- * 
wicz. 

U:hwała ta musi nabrać dla nas ; 

jeszcze większego znaczenia na nie- | 
korzyść miast innych, jeżeli sobie 

uprzytomnimy czynione z wielkim 
wysiłkiem próby zorganizowania stra: 
ży ogniowej w Warszawie (czasy 
Stanisława Augusta), a które to wy- 
siiki rozbijały się o upór Ówczesnych 
«rajców» stolicy. Siarano się gasić 
pożary przepisami, które rówaież nie- 
chętnie były przyjnowane, szczegól: 
nie przez tych, ma których przepisy 
nakładały pewne obowiązki. 

Dopiero na przedstawienie War- 
szawskiego Wojennego Gubernatora, 
Rada Admiaistracyjaa na posiedzeniu 
w dniu 23 grudnia 1834 r. postano- 
wiła załuzenie straży ogaiowį I uru- 
chomienie jej w dniu 1.1—1836 r. 

Kraków, mimo że zapoczątkowa* 
nie obrony miasta miał wczesne i 
bardzo chwalebne, organizuje straż w 
1865 r. Wcześniej © 2 lata, bo w r. 
1863, zorganizowana została straż w 
K.l szu, mastęepaje powstają straż”: 
lwowską w 1865 ,częstochowska w 1871, 

kielecka w 1874, łódzka w 1876, ra: 
oe w 1877, piotrkowska w 1878 
it d 

Ze 500-letai jubileusz straży wie 
leń skiej, me będzie mógł być obcho- 
dzony w roku 1987, mogę z całą 
pewnością twierdzić, gdvż najstarsza 
straż pożarna, zorganizowana została 
w roku 1672 to jest 255 lat temu, 
ale nie u nas tylko—w Amsterdamie. 

Marjan * Waligóra: 

tereny P. W. K. mają być zaopatrzo- 
ne w wedę, gaz, elektryczność i kana- 
lizację, że mają mieć kolej elektrycz- 
ną dokcła (częściowo już gotową), 
że tniasto Poznań buduje 
hotel dla przyjezdnych na czas wy» 
stawy, że to samo ma zamiar zrobić 
Starostwo krajowe poznańskie, 
ponadte czynione są przygotowania 
około budowy szeregu domów ma 
zasadach spółdzielczych opartych, a 
przeznaczonych na hotele w okresie 
trwania Wystawy, i niech wreszcie 
wspomnę O 

chwili „na warsztacie* organtzatorów 

   

  

   

                    

     
    

   

  

     
   

   

    
   
   
   

    

   

      
   
    

    
   

   

Niech więc jeszćze dorzutę, że 

olbrzymi 

że 

zamierzonej budowie 
planetarium a badaj że wyczerpię 
narazie wszysko to, co jest w tej 

Wystawy. Ž 

Muszę jeszcze nadmien'ć, iż w ten- 
dencji wydziału budowlanego Wysta- 
wy leży, aby jej ogólav widok nasił 
charakter nowoczesności i aby do- 
wodził rozwoju zrchitektury nowo- 
czesnej w Polsce oraz rezwoju tech- 
niki budowlanej, Tak nim na konfe- 
rencji rzecz klarował inż. M Iler— 
dyrektor prac budowłanych Wystawy, 

„Doptłoieniem wystawowej archi 
tektury, mówił inż. Mitller, bę 'ą cgro- 
dy, zadrzewienia i kwiaty, które fala- 
mi zieleni i barwności zaleją budowle. 
Ta — w dzień. Wieczorami bowiem 
gmachy, ogrody i tłumy utoną w 
powodzi świateł, które miastu 

Ak
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Iprzemyslu na P. W. Kraj. 

wystawie utyczą miezaznanej dotąd 
świetności”. 

* 

Wszystko co się w Poznaniu przy- 
gotowuje, co się buduje, wznosi, u- 
rządza — to ramy, to passe par tout) 
dla obrazu, który ma być tą piękną 
i okazałą otoką objęty. 

   

   
    

   
   
    

   
    

     

        

    

     

  
   
      

Przyszłe planetarium na P. W. Kraj. 

Obraz do ram Poznańskich — to 
gremjalny w niej udział wystawców. 

to godne ram, okazałe wystąpieniej 

Polski wobec swoich i obcych, które 
winno się stać wysiłkiem i ambicją 
całego Poństwa, wszystkich ziem Rze 
czy nospolitej. 

Tego należy P. W. K. życzyć i to 
musi być osiągnięte. 

* 

Pozu. wyst. kraj. dla ziem wschod: 
nich, słabo gospodarczo związanych* 
reSztą państwa, jest pierwszą większą 
okazją nawiązania tak dotkliwie bra 
kującego nam kontaktu. 

Ziemie Wschodnie muszą swó 
pokaz ianym dać obejrzeć, muszą Sa 

me obejrzeć pokazy innych. й 
Niech przykładem w tem posu- 

nięciu naszem służy inicjatywa Wil 
na, Niech municypalność wileńską 
zawczasu pomyśli o godnej reprezen 
tacji wystawowej grodu nas ego wśród 
innych miast Najjaśniejszej Rzeczy 
pospolitej. Kael 

) Polski Skład Aste czng E. Kudrewiczai $ ki $ 
Wilno, Mickiewicza 26, tel. 710. 4 

Najlepiej zarpatrzony we wszelkie $ 
artykuły branży aptecznej kosmetycz: $ 
no'perfumeryjnej, artykułów gospo- 
darstwa domowego i wód mineralnych 

firm krajowych i zagranicznych. 
Ceny konkurencyjne. 

  

   

  

ni EA EA 
CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej,  korespondeacji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukońfi- 

czeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWI 
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Chluba Polski 

diś w kinie „AELIOS* 
fo-trz 4 str.). ь 

   



    

  

„OILRADJO“ Wilenskie Biuro Radjotechniczne. 

«060 Wilno, Mickiewicza 25, tel. 405, 0090 

Poleca dla odbioru Gileńskiej Stacji: + «:sez": s cukowite instalacje ze siuchnokų od +. 60— 
oraz dla odbioru zagranicznych stacji nowoczesne aparaty—firm Р. Т. R, 

Wszystko dla radia. 
  

  

Warsztaty reparaecyjne, ładowanie akumulatorów. 
Osługa fachowa — wszelkie porady. 

„Natawis« ji własne jednolampowe od zł. 60.— do 7—8 lampowych. 

  

  

      

  
  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

     

  

    

    

  

     
  

TAB, Mi) 

m a hS eu BO = Fliksir EA "kręci 2 # ZR : W wielkim š, HALLO! DOM HANDLOWY RE OWCZE „CA 
я a Cena za flakon zł. 7 wraz z prze- 

HALLO! e e ® syłką Zagran czne najnowsze aparaty 

wyborze RCIE as 1 $ R а ri 

— HURT — = K. © Nr 207.428. D.-H. Labor 
materjaty piśmienne, przy: R SE А Bydgc szcz ul, Gdańska 131, : 

ź dg 1 @ g bory kancelaryjne, zabawki, g | ZĄ GOTOWKĘ SUKNA OPACZ SZEWIOTY E E Wielki uy bór! : 
gry, ozdoby choinkowe, R NA RATY KAMGARNY WEŁNY U did E ai Ka. bawia, ; n a 

j ramy. najnowsze wydania g KBOSTONY RMUŚLINY s p sbryoznych, AB 
4 n ° 

pocztówek, kalendarze a Aparaty własnych warsztatów montażowych: j WELOURY B ATYSTY B o 1 „pūnų a raty, : 

: А a ma 
"po eenach m | Odbiorniki detektorowe w cenie od ZI, 45,—, za komplet, ]ЕО МАВЕ РЕОТМА в ,‚Мап:і'аЁШГаАЬбаикд a 

ы KOŁDRY TOWARY LNIANE ® ALWE " 
konkureneyjnych 8 Gwarantowane selektywne. CHUSTKI F.RANKI Każdy z was, czytelmicy, powlnien 

ból HE | Najnowsze radjogbiorniki 1, 2,3 i 4 lampowe. WYROBY ŻYRARDO WSKIE omzdoia najtańsze. SIRII 
R |Amerykańskie „Neutrovox“, 4ro i 5-cio lampowe a Wilno, Wielka 28. Tel. 11-55, E |—=u źródło zakupu. i 8 J ankowska a @ M6 | radjoaparatów (detektorowych i lam- 
e |"Ultradyny", „Neutrodyny" 5, 7 į 8 lampowe. powych ed 1 do 8 miu lamp. wł) 

Wileńska 26 EB | wszelkich systemów: słachawki | Ioš iki, 22222004202020049 й 40000000 oraz części składowych 

LL ARYGSoGzwiÓWNNeD akumulatory, baterje anodowe i lampy katodowe. $ Wojskowe zjiadnówzecie ycze "a RADJO 
J-oyna, wytlwotula PRZE CSK Spółdzielnia z ogr. odp. 4 Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- 

jwian KORE Nikas wych Pierwszorzędne krajowe i zagran czne ODDZIAŁ w WILNIE. i nikow Radjowych Fabrvka i B ura: 
wykonanie artystyczne tańsze © części i akcesorja dla budowy odblorników. ulica Mickiewicz: 13  — Telefon 476. ® mae! e zzezoska cą 

22 PE > Poleca na sezon Świąteczny w sprzedaży hurtowej i detalicznej Nagrodzona „dypiomem uznania“ 
p Bólka, ul. Królewska 5. $ Wyjaśnienia, porady, kosztorysy na żądanie gratis. Towary kolonjalne, spożywcze i inne. Z własnej wytwórni S a oo 

Ceny konkurencyjne. — Obsługa staranna, fachowa. rękawiczki skórkowe, bielizna ciepła, swetry ; t.p. | głośniki, stockawii łampy, ka 
W szybkim tempie zbliżzją się Święta, © e "3 ! SPRZEDAŻ DLA WSZYST Х latorv, baterje anod. i t. p. 

‚ trzeba wcześnej ROR / STKICH. UWAGA: - ‚ z > HÓLTNCE | DOM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY Ss iai z4034%:0405bROKEE00% | akó, „aniele I онн 
| najtaniej i w wielkim wyborze zao- odpowiedzialnym dogodne warunki, się można w znanej firmie WE IE A DG ГОЕ Н Н ВА 1 Т ЕЕ Н Я Ч О Е эБ Н ЕНЕ A VK i T 1 1 2Е Н W Spłaty b - M ESĘCZNE. S gina Esi 4 W. MALINOWS KI Inżynier a y s i ab DODY w ciągu 
| piśmiennych został otwarty specjalny 1 2 ABE «Ei di Į h ch godzin. a wszelkie zapyta- 
dział Z A B AEK : "рі‘…… Wilno, Wileńska 23 Adr. tel: „Wuma—Wiino".— Tel, 310 z Ra jos UC ACZE: H | aia listowne : telefoniczne dokach 

в … — ni k 

4a20000000000000000000000004400208 ZEGRYFPNEI | ZBONEJ © a Prenumeratę ADM : :ацгапісшусь = sia indo, 3 ub część czyli «pragle nabyć, GR SERY WY @ Nareszcie w Wilnie w firmie «PRANBOLI» a Wielki wybór książek w obcych językach z dziedziny radja a dajemy zaa we 

suszone od 8 zł. za kg, i inne sės“ = ; : su poleca : ® A po cenach amiarkowanyc ch. poleca sklep R można napić się prawdz wej aromatycznej sa p | ki T K | i K I R U ę R“ P z A RADJO 
komów społywczych wyrebów . | I kawy «MOKKA». KAKAO iCZEKOŁADY z aparatu zg POISKIE f-00 Księgarni RO. „ Brand pyp.) 

darczo-kuchennych. a włoskiego «La Pavoni». Filiżanka tylko 50 gr. : u Ludwisarska 5, tel. 581. a Popieraj przemysł krajewy. 

NOA aaa 15 Sklep otwarty codziennie da godz. 9 ej wiecz. a Gratisowa dostawa pism do domu. E | Na żądanie wysyłamy na prowincję 
PORRERERUROPRRRURNOORORO=ROROENO ANUNNRNENUNNUNNZNNNUNNNNNAN WUYNONENUNNAMANMNKNAW UKANAM |BRAWUWENEWAWNAWWW line шА — 

EST RTN TTK RESTA TSSES DES TAS TRS 3 Gęglel górnośląski zaa R lock-B R0090900090900 A FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
Przemysłowe: H indlowe a I U n Sp. Akc. М plerwszorsędnych zagranicznych 1 krajowych 

pierwszorzędnych kopalfi z dostawą do domu, na żądanie ODDZIAŁ w WILNIE : 4 Dr2200 okrągłe I turte 4 firm nowe | używrne sprzedaję i wynajmuję 

w wozach plombowanych, dostarcza firma Ró $ ® olcha, brzeza i dąb $ K. DĄB OWS A 
TRES ulica Mickiewicza 31, tel. 375 zakupoją ‚ ОАВК K 
k Gdafiska 1 m. 5, tel. oj Poleca Maszyny do pisania <RE M INGTO N»; maszyny do Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 0. 

„Tadeusz Kowalski i Trylski liczenia «BRUNSV.GA». «DALTON»; meble i urządzenia biurowe. Fanta 8 Dressler 
h Mickiewicza 32. si Warsztat reperacyjny. › “| TTRITISAIEAS ESI EITI IKI M" 
URT i DETAL: CENY NAJNIŽSZE. : 2 z 

KOGBAZCZEA Dresden—A. 1 Zakład krawiecki 
„Bacznośći Baczności УУ УА " УРА Ч МА. Ammonstr. 15 . ė = 

Tylko w l-ej „ELEKTRIT" m ооооФоФФФФФФоУ 
ша&:уп‹;теі prasowni amerykańskiej. T-wo Rad/otechn'czne 

atbiarni i pralni chemicznej Wilno, Wil ńska 24, AAS AA Un asas e sup ana de sės ant 

„KUL BIS. wino, Fabryka: Jez orna 3 telef. 10—38 : Kepelusze damskie i męskie $ w WILNIE 
F.lje: wielka 33, Zawalna 26 Poleca znane radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu Czyści, farbuje L pazetėbia wediug ul. Zamkowa Nr 10 ;—: Tel. 10 04 

Można oczyścić_ i wyprasować maszyną kostjun i czystej, przyjemnej audycji, nagrodzone: Góeóa s jestowiia Rabolizy 
medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, męski za 3 zł. i 75 gr., wyprasować na maszy- 

: = 3 medalem złotym па wystawie we Florencji (Włorhv) 50 gr. 
  

1 zt. Wszystkje ne kostjum męski” I. ŁAM i SYN Ё 3 “Ы’апіа podane do czyszenia  dezynfekułą się w roku 1927 PIERWSZORZĘDNA RESTAURACJA 
Wyprasowanie kostjumu może być w ciągu 15 min. CENY NISKIE. Dogodne warunki Spłaty. Wiełka 52 MYŚLIWSKA: 
IMaterjał do gremplowania na amerykańskim apa- Obsługa fachowa: obok kościoła ) K 

  Wilno, Mickiewicza 9 Telef'n Nr. 8 98, acie 10 gr. mtr. Ceny za czyszczenie i farbowanie E A relkiogas Aičio: alynčinai. Nie kupujcie radjoaparatu, nie PPI przedtem Ё a 3 
aka bad dwu ks k k Uk k 
П ИЧА МЧ А РИ УА EET TT TYT PTT TT WATT FT EE 

Najlepsze masło 
oraz 

maszyny i naczynia mleczarskie 
dostarcza 

Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Sassiznih 

Św. Kazimierza. 
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Do Słowa ogłoszenia i do 
wszystkich pism 

na okres świąteczny Biuro Reklamowe Stefana 

Grabovsk'ego, Garbarska 1, tel 82 przyjmuje 

na specjalnie ulgowych worankuch, 

Mistrz krawiecki 

Józef Grudzewicz 

' Skład maszyn i narzędzi rolniczych 

N. Paulański 
Wilno, Zawalna 37, tel. 641. 

  

  

JP gleCH: Młocarnie, maneże,  sieczkarn'e, 
” brony sprężynowe i polowe, włalnie 

plugi, maszyny do czesania wełny, 3 ————— 
т 

separetory, orygina'ne szwedzkie 

„Dahija“, „Sylwja“, i „Liliput“. ||. Ę -„AAszi iat Dad w nie. Wino, Ostrobramska Nr. 8, 
Wszelkie części do maszyn rolniczych Pracownia damskich i męskich 

  

B A k ik si i k B ubiorów. 

Ceny umiarkowane. 
1 wyroby żelazne. 

Przy składzie warsztaty reperacyjne             

      aj Ea o wione solidne, 

EEEEEEEEEEEG H E TEATRAI! 

: 5 i R t 0 W i 4 (Į Bi D.-H. „Blaoat Olleński" 
' ś U (08 |. i a LE Wilno, Wileńska 31, tel. 382 

EC) BM Towary wełniane, kamgarnowe, męskie 

Zegarmistiz | [ z Wilno, M Mickiewicza 11. a mę onie, s Pas 

Wileńska 10. | ao Najtańsze żródło zakupu i с вн 

T apa aks B E broni myśliwskiej, karabinów ciężkiego i lekkiego BE Mk aa 
! Ceny konkurencyjne R typu oraz amunicji. BI warunkach, = 

IEEHESSEEHESEJ] WZYHAKEENEEJ ZZOSEZESEEEESEBECZEESZSEEEZEEJ EUĘCJOEHELIELI



Sraw oO 

KURIER GOSPODARCZY GE 58%  Smeędki oficer szpiegiem sowieckim. 
YTY "pi t a4 w śledztwi li , iš šai . В: t al 

r4)4 | WSCHODRICH. ZEBRANIA I ODCZ , lie seca zowiEkkiE o) zenia oco wAkcdł W oaziewie! z 

Nowa gałęż przemystu 
w Wiinie, 

B:rdzo wainym przemysł'm do 
mowym dla drobnego rolnika jest 
tkaciwo. Dzięki niemu zaspakaja on 

ю 

Przędzalni Wełny, która potrzebne 
wam nmici sprzędzie lepiej, prędzej i 
taniej, niżbyście same to potrzf ły. 

Adres przędzsini: Wilńska Przę» 
dzalnia Wełny, Wilno, ulica św. Aci- 
ny 3. 

— (x) Termin składania po- 

M — D'iś odczyt ko. red. W. sekretarzem sowieckiego attache morskiego, któremu zaproponował opracowa- 
siątek, groch 65 — 60 э %а 1 kg, nie raporta w sprawie organizacji nadmorskich uzbrojeń artyleryjskich. Sekre- 
fasola 60 — 70 gr. za 1 kg. kalafiory 75— Kneble+skezo Oiczyt welkiego tarz sowiecki pravją! tę propozycję, cfiarowując m'esęczne honorarjum w wy- 
100 gr. za główkę, kapusta świeża 15—20 za znawcy duszy życa ameryk. ńskiego, sokości 8C0 koron. Do chwili aresztowania oskarżony dostarczył poselstwa je- 
1 kg, kwaszona 25—30, pom'dorv 120 — ka red, W. Kaebl+wskiego z War- dynie wstęp do swego raportu, który nic nie mó -ił na temat obrony wybrzeży 
150 z tm = orz za i KA szawy, znanego podróżcika i publi- szwedzkich. Za wstęp ten oskarżony otrzymał 1470 koron. 

R ' = ZA SZ A p 22 
kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, cysty, wzni-cił w Wilaie dość duże 

ite 500—600, młode 3.00— 400, gęsi żywe Burza na morzu Kaspijskiema b zajateresowanie. Temat dzisiejszego : 
8,00—1200, bite 7.00-10.00, indvki ży- z : Iszeg ASTRACHAŃ, 7X1 PAT. Aeroplany wysłane na poszukiwania odnala:ły okołe 

w znacznej mierze swoje zapotrzebo+ dań w sprawie kategorji świad. we 1500—17.00, bite 12.00 — 15.00 zł, odczytu «R:ligia i mor: Ineść w krai: spo gtati6» rybackch, nó-e zostały zmiażdźone przez lód. W czątie ostatniej burzy na 
wanie na trwałe, ciepłe ubranie, koce, 
derki i kilimy do pokrycia łóżek, wre- 
szcie dla sporządzania niezbędnego 

przem. Z dniem 11 b. m, upływa 
termia składania przez poszczególnych 
petentów podań o zmniejszenie ka- 

młode dz idac 4 EWC 7 rk morzu Kaspijskiem zginęło 50 marynarzy. 
Owoce. Jabłka = gruszki — o Чааески i - 5 

ы sviecie SB. O godz. 8-ej wieczorem. Aresztowanie Polaka w Kownie. 
Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

—17 i Krakowie witlkie powodzenie, 84- rzutem uprawiania szpiegostwa na rzecz Polski. Muryn oddany został pod sąd wojen- dla każdego płótna. Deniosł: znacze- tegorii świadectw przemysłowych a detalu), kostka I gat. 170 — 180, II gat. 160 Oiczyt ten wywołał w Warszawie Z Kowna donoszą: Aresztowano tu Polaka, niejakiego R>mana Muryna, pod za« 

0. nie tej gałezi przemysłu domowego, 
wyroby którego znajdują juł duży 
popyt zagranicą, zestało zrozumiane 
przez społeczeństwo i organy samo- 
rządowe i państwowe, to też tkactwo 
zmajduje cuże poparcie przez zakła- 

rok 1926 
Poakreślć należy, iż po upływie 

tego terminu podania nie będą u- 
względniane. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 6 

danie szkół tkackich, które kształcą grudnia r. b. 
instruktorki, oraz przez zakładanie 
wzorowych warsztatów, w miastecz* 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 
za 100 klg., owies 39 — 40 — 41 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 45 

(, <kach i wsiach, chętnie subsydjowa- — 46, na kaszę 41 — 42, otręby żytnie 30 
«ych przez wydziały powiatowe S:j- —31, pszenne 31—32, słoma żyinia 9—10, 
mików oraz instyrucje, powołane do Siano 11—12, ziemniaki 12—14. Tendeucja 

krzewienia przemysłu ludowego. 
Dla rozwoju tkactwa w wojewódz* 

twie wiińssiem is'nała jednak da- 
tychczas poważna przeszkoda, miano* 
wicie brak mechanicznej przędzal i, 
któraby przygotowywała niezbędną 

spokojna. Dowóz śreini. 
Mąka pszenna ameryk:fiska 100—110 gr. 

gr. za i kg,, krajowa I gat: 95—1U0, II gat. 
80 - 90, żytnia 63 oroc. 55—60, 75 proc, 50— 
62, razowa 38—40, kariofiana 85—95, gry- 
o Ro sei 

deb pytlowy . 60—65, 60 
stołowy 55—60, T azobrų 85 40 gr. za Piz 

Ryby: liny żywe 400450, śnięte 300320 dzimy, że tak samo bed.ie powitany У. Czeka go bezterminowe ciężkie więzienie: 

za | kę. szczupaki żywe 350—380, śŚnięte przez inteligentną publicenošė grodu | nzn 7575-75 77-—————— 250—280, okonie żywe 350—400, śnięte 280 Biada > 
- P, i R 
karpie żywe 330-970, śniete 250-280, lrazcej Zebranie Kola Przyjaciół Har- je, Rieźarcika, Noc, Aczkolwiek zema nie, _ RADA MIEJSKA. 
żywe 350-380, śnięte 260-280, sielawa 150— Cerstwa rzy Czarnej Trzynastce Duicynea, Piosenki uliczne. Barcelona, Bion- с 
180. wąsacze żywe $50— 180, snięte 250—260, Wit. Druż H rc. odbzdzie sią we dynki-Brunetki, Aniele mó!, oraz szereg nu- Na  wczorajszem posiedzeniu 

Graj, w SO * 380. 400, śnię AT czwartek da. 8 bm. o godz 12 min. * I a. aw. ostatnich nowości. Bile- jeszcze przed przystąpieniem do po- 
80, oaza fk)" płosie. (20 BBE shoe 30 w gmachu gimn:zjium im. A. A alias 29 kaslo Team w ciągu rządku dziennego odczylano wnio- 

40—80: Mickiewicza przy ul Dominikańskiej — Piątkowa premjera, W piątek po SK nagły, złożony przez radnego 
Len: włótno I gat. 40—50 zł za pud, I 3—5 Zarsąd Koła prosi członków i raz pierwszy grana będse niezmieroie we. Krasowskiego o zniesienie opłaty po- 

gat. 22—35, siemię lniane 10,50 — 11,00 zł. za sympatyków o przybycie na powyž- soła, rozśmieszająca d» łez, ktotochwila Ar- b'eranej przez Magistrat za energję 
pud. Tendencja mocna, na sienię słabszą' sze zebran e. nolda i Bacha pt. <Hiszpińska mucha». elektryczną od przedsiębiorstw prze- Е 3 $ * & Po od. iu kroto-hwili i G.c4DA WARSZAWSKA „y; — Il Walny Zjazd Ziemianek gościnny wysięp zemióndj | wybłcij kat mysłowych. potrzebujących znaczną 

7 grudnia 1997 +. Kresovy h Da 9 gruana rozpo- ki H Łaszkiewiczowej z jej ze-połem tane. I1OŚĆ światła, t | od restiuracji, ka- 
a czyna się Msza Ś v. celebrowana przez <em) m. Didi wiara, cukierni it. p. Opłaty te 

Tram. Spr. Kupno Jego Esscelencję Arcybiskupa R mual- zytnej w Tezy Poranek muzyki nowo- wyaoszą dotąd—1 złoty od kilowat Я m. D.iś 8;0 рги- i i ks as 06 da | łorzykowskiegn w kaplicy Ostro- dnia o g. 12 m. 30 py. w sali Tea Gol. BOdŽINY Plus piony, nie licząc 10 
" bramskiej © godz. 9 ejrano, na którą Skiego (<Lutnia») odbedie się niezmiernie РГОС. Па pomoc bezrobotnym. Oi žo $ Be: 124 725 125,04 124,141 > * i 5 ję niezmiernie ! У dawka gospody, kt w wojem Re jena itak wyka matki Rafpyea o l ОЕа prosimy panie Zimiańkio Basznej: day, prom. gal zy! masy "m ОУ # przedsięb ortw ob ea 

; 05, przecierana 95—105, perłowa 80—95, Londyn 4352154 4363 43415 sze stawienie się. D Iszy ciąg o godz. wo Dzis: się—75 gr. od kilowat godziny, 

z niki ow pe dk, przy W-d enim GUZ kam kr 80, ZR 3, lodu Zam i ae Pa ppyotduiówi, „z Tę Nigość, "waiesku zostal" jedoak 
, " 80—00, raga 5, 4 „35 — Odczyt prof. Szymańskiego. Pro- będzie się w Teatrze Polski * o U-hylona, Czory zimowe wpierw poświęcić na Mięso wołowe 240 — 26) gr. za 1 kg., Szwajcarja 172 17243 17157 „ dok liūsz Szy. Ё ho t olskim o g 4 m. 30 

sprzędzenie t:j wsłny. Czyrność to a. miny > 2 240 vie Wiedeń 125,68 125,99 125,37 Back ia. sy badaj PM. Age Gelna" sngelaca Komeda da O, Aa; a czysta mechaniczna, gdyż prządka nie OD Ю Ea i z. . w rozszerzeniu wś ód ludu oświa <Koniec mistress C В 2 ją 
o sk sr Sao racy 380, szynka Świeża 350—380, wędzona way Erhesniowė ty za pomocą bibijotecz: k tudowych ofiaro- wej obsadzie, 4 ienas ważnienia Magistratu do przyjęcia 

sa Prat OZ Dolarówka 6495 €490 | wał Kołu c łkowity doctód z odezytu swe. , — Leon Oborin w Wiinie. Lion Obo- dodatkowych waruaków i zeznania adnego piętna artystycznego, przędza Tłuszcze słonina krajowa I gat: 400 — noż. dolarowa 82,50 go p. t «Nad Brzegami M rza Ś ódziemne- rin, piereszy laureat konkursu Chopinow- Skrypiu dłużnego w przedmiocie za- jest bowiem pójfabrykatew. mogącym 420, 1! gat. 350— 380, amerykań :ka 430 —460, kolejowa 102.50 103,25 go». Odozyt ten ilustrowany obrazam: $ wietl skiego (nagroda Prezydenta Rzeczypospoli- cągnięcia w Be G 'spodarst 
mieć zastosowanie tylko po dalszej Szmaiec amer;kański I gat 450 — 480, Il 5 proc, konwers. 65.50 nei odbędzie się w soboię dnia 17 grudnia tej) Został pozyskany na 2 k'ncerty do Wil- K, d spodarstwa 
przeróbce, t. |. po wytkaniu z niej 200 — 440% asadło 400 — 420, olej roślinny konwers. kolejowa 62,50 b r. o godzinie 7ej wieczór w sali im: na. Koncety te odbędą się jawo 9 bm. w o 2/94€80 długotermn wej poży-zki 
12 » Porai pne 240—260. Listy i obi. B.ku Gosp. Kraj, 92— 33 Śniadeckich U. S. B. Bilety wc eśniej do Teatrze «Reduta», obligacyjnej na iawestycje dla za- 
a: p gi As i *ladob a ZA i ainas IAL rh dk, re Listy Banku Roln. 14 gody, x księgarni W. Makowskiego, ul. RADJO—WILNO trudaien'a bezrobotaych, w wyso- 

Й s „le P se 8 proc. ziemskie й w. Jaūska 11. a 2 
priądka produkuje dziennie nici śre 5er twarogowy 180 — 200, masło nieso+ 4 5 proc. ziemskie 5725 — Z Koła Polonistów. Zapowiedzia- koś.i 650000 złotych w złocie — 
dniej grubości zaledwie pół kilograma, 1000% = 700, solone 600 — 650, desero: g proc. warsz. — 79.15 79 ny na 8-XII. b. r. Wieczó* Autorski S.T. O: Fala 435 m. platnych w terminie 2 i pół lat I ЕР 6 E A jeż we 700—800 5 proc. warszaw. 64 75 64,50 uie odbędzie się ze wzyięiów technicznych, oprocentowantj w  stosuaku rocz- 

B ęcza'nia Za6 mecnaniczna na je Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek. Listy m. Kalisza 73 od Kierownictwa Sekcji niezależnych; Piątek, 9 grudnia 1927 r: nym 7 i bół proc. D: podjęcia tej 
„dnego robotnika wyrabia, w zależne ści Warzywa: kartofle 15—17 gr, za 1 kg., 10 proc, m. Radoma 89 Eś — Po+s ech e wy łady uni- 17,20—1745: <Historja Białego Pałacu pożyczki R da ugoważaiła re- Od grubości przędzy, ed 15 do 20 cebula 60 — 80, marchew 15 — 20, pie- 5 proc Ridomia 57 5550 wersy eckie We czwartek, dnia 8 go w Wilnie», odczyt— »ygłosi Helena Romer. z (desk Fl = P.p. a 
kg. dziennie. Dotąd Wil ńszczyzna truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 5 proc. Piorikowa 53,50 ! " 17.45—19.00 Koncert popołudoiowy or- © olejewskiego, v.-prezyd. 
przędzałai mechanicznej nie posiadała, 
i chcą: uniknąć przędzenia ręcznego, 
trzeba było wełnę wysyłać do da- 

*iekich miast. Ootenie przeszkoda 
ta w rozwoju tkactwa zosiała usu- 
męta; z inicjatywy p. p. Jerzego 
Houwalta i Feliksa Zawadzkiego, przy 
wspćł>racy dobrze znanego w kcłach 
interesujących się przemysłem ludo- 
wym specjalist. —instruktora tkactwa 
p. Franciszka J:n.ka powstała znacz- 

' mym aakladem duża mechaniczna 
przędzelnia pod tirmą „Wileńska 
Przędzelnia Wełay*, Zakład ten, wy- 
posażony w nowoczesne maszyny do 
to:lvžn ania i czesania wełny (czyn- 
mość tych maszyn potocznie nazywa 
się „czochraniem*) oraz właściwe 
mas:yny do przędzenia | skręcania 
mici, może produkowźć dziennie przy 
nielicznej obsłudze około 100 kilo- 
gramów przędzy załeżnie od giubo: 
ści, Osiszemy tut:j pokrótce sposób 
ciekawej tej £ brykacji. 

Zanim wtłaa zamienioną zostanie 
ma nici, wpierw musi ona przejść 
przez kilka maszyn. Najpierw, runk 
Owcze rozdziela maszyna 8Zarpacz, 
Wilkłem zwaną i po  irzykrotaem 
przepuszczeniu przez nią, w masie 
puchowej przenosi sę na pierwszą 
zgrzeblarkę (grempel) poczem w for- 

„Mie waty, przechodzi na drugą zgrzeb* 
larkę. Wata wełniana, założona na 
masięprą zgrzeblarkę rozdziela wełaę 
cienką warstwą—na połączonym z 
lą aparecie, dziclącym na teśmy Ivź: 
mo skręcane, mawjane jadnocześnie 
ua wałki. 

Nas'ępnie, zapełnione niedoprzę- 
dem wałki, przenosi się na same- 
prząśnicę (salfsctor)—na której odby- 
wa sę włeściwe pr.ędzenie; jest te 
maszyna imponującej olugości i nie- 
zmiernie pomysłowtj konsirukcji $z 
umieszczonemi w niej kilku wrzecio* 
mami, obracającemi się z zawrotaą 
szybkośc ą, która skręca niedoprzęd, 
skręcony nawija na wrzeciona, ped- 
jeżdża do wałków niedoprzędu. od- 
wija takowe, aby znów czyaneść 
Swą powtórzyć. Maszyna ta—puszczo- 
ma w ruch—czyni wszystko auloma« 
tycznie b:z ż:dnej pomocy robotnika. 
Po zapełnieniu wrzecion, przędzę Z 
nich się ściąga, oddaje zdjęte cewki 
czyli kopki, na ostatni przyrząd „imo: 
towidło* na którym, jednecześnie po 
20 moików—po automatycznem obli- 
czeniu długości nci — nawijać może 
jedna robotniea. Dia niektórych wye 
robów tkackich nici są jeszcze raz 
skręcane podwójnie, czynność ta wy- 
konywa się przez jeszcze jedną ma« 
szynę. 

Z tego krótkiego opisu fabrykacji 
widzimy, że w przędzalni mechanicz- 
tej czynność prządki jest rozłożoną 
na cały szereg maszyn, które dają 
możność baidzo znacznego zaoszczę” 
„dzenia pracy ludzkej. | 

4 _ Dla tkactwa ręcznego mechanicze 
Ne przędzenie jest niezmiernie do-. 
niosłem udogodnieniem, ułatwia ono 

wiem wykenanis wielu : gatunków 
tkanin z wełay owiec miejscowej ho- 
dowli, a j'davcześnie wpłynie doda:* 

„Bio z jedn:j strony na rozwój tnactwa 
pe domowego, z drugiej na dnsyć Za- 
*  Mledbapy u nas dział rolnictwa, ho- 
'  dowię owiec, 

Końc ymy odezwą do gospodyń: 
Q>spudynie wiejskie, bierzcie się 

do tkactwa; jest ono nie tylko bardzo 
Pożyt:cznem, ale i przyjemaem Spę- 
žEniem czasu; natomiast wełaę do 

Przędzenia, po dokładnem wymyciu i 
Wysuszeniu, oddajcie do  Wil.ńskiej 

brukiew 15-20, ogórki 50—80 gr. za l dzie- 

  

grudnia 1927 r. o godzinie 7 ej wie- kiesiry Wiieńskiej Pol „ Czyta, ławnika Ż:jmo i radnych 
czorem w sel _Ś iadeckich Ua wersy- rekcją R Aiównack: Kono bicze = Eagla i Gardona, ® " tetu p. dr. Tadeusz Pizło, wygłosi Solista: Albert Katz (wiolonczela), przy Na prośbę zwiąsku kupców chrze- ) : odczyt pt: «języki słowiańskie». ac w t Trocki. ścijan i żydów przecłułono godzia = й . «Dj. — y Watęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. tazja z olóry: C=". ES handlu w okresie przedšw Sia 

ROŻNE, orkiestra. tj) od 19 do 24 bm. włącznie do 

CZWARTEK 

Dziś Wsch, sł. © gi T m. 26 

INiepok. pocz Zach. sł. o g. 15 m, 28 
jutro 

Walerji 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
z dnie 7 —XH1. 1027 s. 

Cišuieniu 
średnie j 2 
Temperatara | 
rednia. | —. 
Opod za dó> | 
bą w mra. i 

Wilnie | Południowo-Wachodni 
przewaśniący ; 

U wa g ii Pėtpochmurno, 
Minimam za dobę — 130C 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

W dinu dzisiejszym odbędzie się człko- 
wite zaćmienie ks ężyca. Początek ze6 nienia 
Częś iowego nastąpi o godz. 4-€j min, 52 pp. 
oczą ek zaćmienia całkowiiego o gudźinie 

Bej m. 55 pp. koniec z. ć nienia całkowit go 
o godz. 7 m: 15, koniec zaćnienia częścio- 
wego о godz. 5 m. 18. 2 

KOŚCIELNA. 

— (cj) Przesunięcia persona ne, 
Z zarządzenia kś. Arcybiskupa Me: 
tropolity przeniesiony został ka, Ste- 
fan D.browolski wikariusz z Parafja- 
nowa na równorzędne st.now.sko do 
Rakowa. 

Prócz tego ks. Jan Kuźmński ze 
S*«rypna przeniesiony został do Dow- 
gialiszek. 

— (c) Dane o grobach pow- 
stańców. N: preśbę Urcędu Woje- 
wódzkiego rozeałała Ku:ja Mttropo- 
I talaa Wil. ńska do wszystki-.h Ks. Ks. 
Proboszczów pismo w sprawie zebra- 
nia w poszczególaych parafjach Ar- 
chidjecezji Wil ńskiej danych o gro- 
b:ch i mog łach powstańców z lat 
1774 — 1863, na terenie danej para- 
fji istniejących, Z:brzne przez Ks. Ks. 
Proboszczów dane przesłane będą da 
Kuji Mztropolitalnej, a stąd oddane 
zostaną do użyiku Urzędu Wojewódz- 
ki:go. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. 

W dniu wczorajszym p. Wojewoda 

Raczkiewicz przyjął między innemi p. 
kuratora okręgu szkolntga dr. Ry- 
miewicza, prezesa okręgowego urzędu 
ziemskiego p. Łączyńskiego, prezesa 
polskiej Macierzy S:kolaej p. 4Wę- 
sławskiego oraz erzedstawiciela The 
Associa ted Press of America jp. 
Biumana, 

BAIEJSKA, 
— (x) Przedłużenie terminu 

rejestracji zw ersąt domowych. Mar 
gisirat m. Wilaa wydał w dnu wczo- 

rajszym obwieszczenie, w którem po 
wiadamia, že web+c opieszalego do- 
tychczasowego zgtiszania się do re. 
jestracji włeścici:li zwierząt gospo- 
darski.h, t'rmia rejestracji przedłuża 

"się do dna 9 i 10 grudnia r.b. 
Po tym terminie spis będzie Za- 

kończony i wiani miczgłoszenia po 
siadanych zwierząt gossodarskich bę- 
dą bezzzlędnie gociągnięci do od: 
powiedzialaości karnej. 

11. <Melodja» — Gjizck-Kreiz'er. <Berse- godz. 9-ej wiecz. 
WOJSKOWA, — (c) Zawsze to samo... Zwró- Pep;erwykoni na woz MASE D, Przyjęto pozałem do wiadomości 

— (0) Podatek wojskowy. W Cono naszą Uwagę ma pewne dość III <Tyjąc | jedna noc> walc — J. KOMUN kat zmndyfkowanego przez 
myśl obowiązujących przepisów, ogo+ dz wie zjawisko Na miektórych ui- Strauss. <Pieśń Hamida», serenada maury: Magistrat par. 28 przepisów obowią- 
by w wieku wojskowym, które pod- Ca'h mimo trwający.h mrozów pro- m Seonada bioafyyą pust La Bocch-. z jąc'ch w przedmiecie uboju bydł- 
ia Ats CDU PoE Saibo už BiG kanalizacy jae. O ZEE: Moósikówski © „oo na E a z a: 
otrzymały kategorje 'ub E, pod- , skt, praca przy roz- orkiestrą. nich urządzeń i zachowania w rze 
legają obowiązkowi płacinia podatku Kopywapiu zmarznętej ziemi wymaga 1910—19,30: «Skrzynka pocztowa»—po- porządku. 
na rzecz skarbu w wysokości 20 „ł. dużego nakładu sł | czasu, widocz- R аааа pności ze słuchacza Większością głosów uchwalono 
rocznie dla kat gorli C, 15 st. dla pą lest dla każdego mała stosun- go Rudja Wilno, Witold Malewicz o па zaioe Mariana nowe. оара 
kategorii i 10 zł, ala kat. E. owo tw ło wykonywanych zm. 19 30—19 55; К „ za korzystanie z pemieszczenia, wo 

: gei E adm nistracyjne | instancji robót ać Niektórzy sa sido: ty AE yna ESY > opału I światła sek do depas 
sporządzają obecnis wykazy osób, Czne innego zdania. oże w ten +33-—20,15: Audycja piosenek ludo- czania kiszek i flaków na rzeź vi miej- 
Bore ua opłac-ć Pao po- S a 4 OE h? a i zamarza Poker LX skiej, w wySokości—za kieki 7 
datek w roku 1928. Ds wyka74w fly to Sposób zatrudniania, ale lepszy dz kowski wołowe 1 — ie- wsi wodki dw e 1906, marnowania p'eniędzy. pszy Dizowska (Roptaa), przy fort, prof. Eug. Na „aki oe a. zę 

którzy podczas ostatniego poboru o- EŻ — Wystawa pośmiertna Pr y- eis, apa lipeńka» —cMatulu moja»— z prawem zabierania ich przez 
trzymali jedną z wymien'onych kate. byszew:kiego utwaria została w Iš <[dsia Beno (2 Radomski wl-$:iciela zabitej sztuki dotąd 
goryj. Skreśleni zostali zmarli, emi- WypożyCzałai uniwersyteckiej Bbljn- kalinię łamała» (z okoic Lublina) Mateja opł ty te wynosiły — 30 gr. od 
granci i t. p. teki Publicznej (Uaiwersyt-cka 5, S 4 : welowych kiszek, wieprzowych—20, — Kino wojskowe R.ferat kul. parter) i jest dostępna dla pub iczno- z AE koncertu symfoniczne- cięlęcych, kozich i baraaich—15, przy: 
turalao oświatowy K, O, W. postano: Ści w dni powszednie w godzinach go ANA zale aj atadwekiej, diora (a czem wnę'rzności te zabierane były 
wił wuchomć kiao dla żołniery Od 12-e! do 4+4>j ppol. do dn. 17 go In. komunikat o sprawie litewskiej w Lidze PrZeZ  dotychcz.sowego dzierżawcę garnizonu wil ńskiego i w tym sk m. 1927 r. wł. Narodów, w języku polskim i litewskim): kiazkarni, 
nawiązano kcntakt Zz zarządem Bide- = — Ruch w handlu ele! trotech- sorawie przeniesienia handlu z 
go Krzyża. Zamierzenia ref:retu kul. m cznytn. W ostata ch czasach deje Sobota, 10 grudnia 1927 r. rynku Nawogródzkiego na i1ae miej- 
turalno-oświatowego zdążają do tego się zeuważyć na ryku wil:ńskim 17.30— 17..5. «Prace zimowe w starym sce, postanowiono na wniosek Mi- 
aby kino te mogło być już czynne wzmożenie się ruchu w handlu al Wio dCEYĆ. £ dała. sOgendałctyce wy. gistratu skoncentrować rynek na 
od I stycznia. Wobec braku odpo- elektrotechnicznym. Sioi to nieza- Kola Z WU Jag WE 2 { 08 miejscu zabrukowanem o przestrzeni wiedniego lókslu brany jest pod uwa- wodnie w zwią'ku z powstaniem w _ „1745—1810. «O muzyce w Polsce», od: 2744 m.2 a niezabru <owaną część ryn- 
gę budynek, gdzie mieściła się kiedyś W.lnie Ridjo Stacji. W biurach in- ©t z gło: Stanisław Węsławski. ku o przestrzeni 2313 m2 przekazać ujeżdżenia. : stelacyjnych i  składnicach peł. Šat M = Lg" apa rst wydziałowi ziemi mejskiej do dale 

— FPrzedstawiene amatorske no  kupujzcych. Specjalae zapo- prof. Al Kontorowicza. o pod CY“ szego opracowania prejzkiu zużycia 
w Swiet cy 3go p Saperów. W trzebowanie daje siłę zauważyć па 1. Uwertura z opery <lflgenja w Auli. tego placu. 
dn. 11 bm. o godz. 20ej odbędzie aparaty 1—2 lamgowe oraz kryształ. gle — Cvr Gluck Fantazja z opery «Le Z kolei ustalono tenutę dzierżawe 
się w Świetlicy 3 go p. sap. przed. kowe. zawał da zana Bónod: ną za działki ziemi miejskiej w Ku. > : », wale — J. ‚ я ё stawienie amatorskie. — Przedstawienie dla dzieci. W nie- nada Ua G T EE s prjaniszkach, Leoniszkach i obrębie 

Odegrana będzie sztuka «Mąż z dzielę, dma 1I grudnia b. r. o godz. 1 pp. weski orszak weselny» — R. Grieg. Hiszpań- Miasto, w myśl starej normy pobie- 
grzeczności», pod reżyserją p. Karola Qdt41zie się przedstawienie dla młodzieży: ski taniec Nr 8 — P. Sarasate, Mazur z ranej dotąd przez Magistrat, s barwns baśń i b ь : dai + ь 

w ypyicz- Wi hrowaklego, pažas Et ania Saba В Oe ci gy iontz Następnie w yti“ usiavy | ma 
eny miejse od 1 zł. do 50 gr. cami kwi.tów, ellów i krasnoludków. Całk. _ 2000-2025 <Cbemja w Wilnie przed ZIECENiE w. wojzwouy wybrano dwóch 

Dochód na cele kuliuralao-Oświa- wity zysk przeznaczony jest na ciepłe ubra. stu laty (Jęd-zej Śniadecki)» — odczyt wy- Członków i dwóch zastępców do okrę- 
towe pułku, nie dla sierot ze Sshromsta im. Zubowicza, głosi orot. USB Kazimierz Sławiński, gowej komisji wyborczej w  Wilaie, PRACA I OPIEKA SPOŁECZNĄ S7 PŚ" od 30 gr. do 2 zł, 8 oSA kawa nego. a mianowic e: na | człon ów—radaych 

— Repartycja sum pr.e na- TBATR | MUZYKA, Chakieli i Trockiego, na zastępców— 

c:onych dła in:tytuc j opiekuń- . Program stacji warszawskiej, Piątek  Mmetc. Siawciłło i Kapłana-Kapłanow- 
czych. Maist:rstwo Pracy | OBicki ,.. “Redutas na Pohulance: Stefan 9 grudnia, skiego. 

ych. M nist: y | Opicki jaracz w Wilnie. Wielki ten aktor którego harakterystycznem był i S»ułecznej asygnowało na гесе p. obecna podróż artystyczna po całej Polsce, 1425—17.45 Odczyty i komunikaty. ysty: ył wynik tych 
Wojewody zł. 600 na c*le opieki nad została uwieńc iebywat odze: „„,1745—19,00. Koncert posołudniowy w wyborów, gdył jak wid Ć z powyż- 
e u zł. 8300 die instulu- niem—zjeżdża "na zaproszenie «Reduiy> do a Adięć | w: pod dyr. szego wybrani zostali członkowie z 

cył opiekuńczych, ktorą to sumę p. Wilna na dwa dai t. |. niedzielę 1] grudnia ** 20.15, Transmisja koncertu symfonicznego. prawicy polskiej i żydowskiej, którzy i fedziałek 1 ia b. r. i z Wojewoda pedzielił w svosó0 nastę- ' "Publiczność «li fska będzie misła a, "Pooracii stwoszyji „blok, 28 Miący: zł. 2000 &а T“ Ghz: ооа kio po Н « lewica widząc niepowodzenie przy pujący: 5 a Bl a Ši A bk a i š Wystawa architektonis wyborach zastępców odstąpiła od 
2000 dla Polskiej Macierzy S kolnej 39Prowy< tuska. Boża obdarzyła. czna w Wilnie, głosowania. , Jaki ' ń 
na organizację i prowadzenie kursu go. GE >» zm Zaka a. W końcu przystąpiono do oma: 

ew! dla wychowawców internatu, zł. dwa ski w <Uśmiechu losu» Perzyńskiego, Z inicjatywy Stowarzyszenia Archi. Wiania sprawy subsydjowania prywa* 
tys. dla Żłobka im. Marji i zł. 2300 czy teź jako Franio w «Szczęścia F ania» tektów w Wilnie powstał Komitet !n*go Szkolajctwa powszechnego, ży- 
ala Żłobka im. Dziecątka J*zus. , Pea, Jaracz, mający talent wszech- Organizacyjny, mający na celu urzą: dowskiego — wobec tego jednak, iż 

«nny przykuwa anialą, ac: tū- Ž UNIWERSYTECKA. miną grą nd wejścii nu acerę do końca JZEGIE w marcu roku 1928 w Wilnie— Sprawa ta wymagała obszeralejszych 
— (c) Ferje świąteczne. S:kre- Prz dsiawienia nieprzerwanie uwagę widza, WYSławy arch.tektury i rzemyslu bu- debat, oraz wobec opóź 1ienej pory 

który wychcdzi z teatru olśni ięgą dowlanego ziem półnęcno- ich © przebiegu jej podamy w numerze 
tarjat U. S. B. rozpoczął już wydae ge,jusza Aktor tego, SAeACÓA. Sg: ŻW Rzplilej, ZZA nasięonym. ме > (x) 
wanie zniżęk kolejowych ma święta — Koncert kompozytorski Karola it i i — 2 EE" 
Bożego Narodzenia. A н Wyda- iar gra SIS i reda Ke A tal wystawy w eksponaty, które mają 
w m = 22 5 e Teatru Reduta. W K.ncercie bierze ud:iał nej, Wydziału Sztuk Pięknych USB, dać jaknajbardziej dokładny obraz BTU“ Kompozytor oras ciosira Jego, znakomiia gtow. architektów, t-chników i prze- rezwoju architektury 1 budownictwa 

ZORY Eina tar oC ties dl REA. mysłowców, szkoły technicznej, insty. na tych ziemiach od czasu pewrotu 
1. w programie Cykl pieśni Muezzłaa Szajo. tucji rządowych związanych w swym ich na ł.no Rzeczypospol tej Polskiej, 

— Kursy betoniarskie wszko- nego, Słopiewnie oraz przepękne, niedruko. resorce z budownictwem, Tworząc na Wystawie oddzał histos 
łach rolniczych. Ministerstwo R-l- ж і;п:т zez z: do słów = Na zebraniu plenarnen Komit"tu ryczno-konserwatorski, oraz naucza- 
Sk postaaowiło zorganizować kor ciwy Dilety jnž są do nabycia w Ot. gokonano wyboru prezydjum Kom. nia architektonicznego, Komitet ma 
au SE jaknajprędzej w niższych — Teatr Polski (sela <Lutala:). Dziś Wykonawczego, w Składzie: pp. prof. na celu wskazać te drogi, któremi 
szkełach roln'czy h praktyczne kursy pożegaalne występy Rewji Stołecznej. Kłosa i architektów: Przygodzkiego, kultura i twórcza myśl polska na 
betoniarskie, Główny nacisk położony wobec nadzwić ajnego powedzenia, |skiem Miecznikowskiego, dyr. Wodzinow- tych ziemiach kroczyła, postęcuje i będzie na wyrób: kręgów d_ studzień, K nt. kd Bi Alta gin Mrs skiego, Qendlo i Kuczyńskiego. jak te drogi się wiąłą z zamierze- 
dachówek, płyt chodaikowych OTAZ Te.trze Polskim odbędą się dwa ostatnie Utworzono i obsadzono sekcje: 1. niami dalszemi, 
słupów do ogrodzeń, W tym celu występy zespołu Rewji Stełecznej o nowym, budowaictwa wssółczesnego, 2.arch« - Wszystkie osoby posiadające pra zakupiono już kilka kompletów ma- nie aaa S w ss aaa tek'ury historycznej, 3. mauceania ce architekioniczne wykonane dła t:- 
szyn, które przydziełane będę kelejno sej i Wawie Badibik o 8oCz ar hitektonicznego, 4. przemysłowo: renów objętych wystawą lub zdjącia 
do peszczególaych szkół, Kursy pio- Program nowej rewji pt. <A, a! prszęn DUd>wianą, które przystąpiły miezwło- fotogreficzne budowi wzaesionych 
wadzić będą spectaliści instruktorzy, sładaćl» zawiera: <źakopane», Bale woo.cs cznie do pracy w celu zaopatrzenia proszone są o nadesłanie ich



SŁOWO 

  

  
Rr „Helios“ : 

ni. Wiiefiska 38. „Zew morza 

Uroczys'a piemjera. Najgłośniejsze arcydzieło Polski. Nzjwsoanialszy, najp ę niejsz 
fiim Polski. Pierwsy film morsvi prod, krejowej 19.8 r. w]: Stefana I da ugis R 

wielki dramat 3ą1z ludz ich i namiętności żywiołu W rol. 
perła sceny polrk aj Marja Malicki, Jerzy Marr, J. Modzelewska, Słu- 

bicka, Mar. Maszyfski, Nora Ney i najwybytniejsi artyści scen Warszawskich. Laskawy udział 
biorą: P. P, oficerowie i szeregowi Msrynarki Wojennej i Lotnictwa Polskiego 207.000 osób _podzi- 
wiało ten superszlag er w kinach Warszawy. Cyfra ta mówi więciej niż reklsma. 5eansy o g. 2, 4, 6, 

  nsjwiętszy SJ аы 

głównych: e 

e 

GEE SK tp „Okazja“ 
Lecznikze Ve ае 
WINA MEBLE, DYWANY, 

у ANTYKI, Lombardo- 
fancuskie, włoskie iwe kwity i rozmaite 

Smokingi, Gósiuski w zaires 
krawiectwa wchodzące— wielki wybór 
materjsłów, gotowe ubrania i paita 
za gotówkę i na raty, po cenąch 

konkurencyjnych poleca 

811015 rasse partont i bilety hon'rowe nieważne. DLA MŁODŁIEŻY DOZWOLONE 

  

g Dzś dawnooczekiwana 
premjere! Test „P Olonja* „Parada rekrutów 

ul. A. Mickiewicza 22, įg Dane niesspomniany Szlim Wielgos z «Wielkiej Parady», Marcilina Dsy, George K. Artur. Orki 
wego w 10 akt, W rol. gł. 

z_24 osób pod batuią Mikołaja Saln ckiego, Seansy: 4, 530, 7, 830 i 10 20. 

  

a Nowy Kino-teatr 

BoWandać vis I ab ES 
Dziśl UROCZYSTE OTWARCIE! Na srebrnym ekranie będzie wyświetlane nainowsze arcydz eło = 

czyjł SLUB KRWI, monumentalny dramat w 12 aktach podług 
słynnej powieści „P zygody Don Juana*, W rolach głównych 

urocza Norms Talmadge i John Barymo:e znany 7 obrazów, <Wieża Miłości» i »Gdy mężczyzna kocha» už 

“i znakómiia Komedja z życia wojsko- 

destra a 

a 

® 

@ 

s| Radi а@ю 
чеч 

Idealnie czysty odbiór o złudząco 
naturelnej zudycji zapewniają jedy- 
nie wszechświatowej salawy lampy 

katodowe 
  

Miejski Kinematograt 
Kulturałno-Oświatowy 

Sala Miejska 
(ut. Ostrobramska 5) 

będą wyswietiane filmy: 

  

Od dnia 7-go do dnia ii-go grudnia 1927 r. 3 4 w paniały dra- „Złota dziewuszka" zn<*w io nit, 
według scen.rjusza Pawła Sugara. W rolach głównych: Ciily Feindt, Nina Venna i Harry Hardt. 
Nad progr=m: <ZWARJOWĄNA PRALNIA». Ceny bile ów: parter 80 gr, balkon 40 gr. Orkiesira 
pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. W poczekalni koncert radjo. Początek seansów: 

© godz. 4. Ostatni seans o zodz 10 

„TUNGSRAM—MR“ 

MRa — Amatorska 4 woliowe 
MR3D — Detektrrowa > 
MRx — Uniwersalna » 
MR6 » 2 woltowe   

R i “ Do k. ia kslątka © louju I 
Redjosłuchacze ! radjosparat«ch nie tylke 
JES klcnawe, «cie 1 „aus Czędzi Wam kosztów przi 
ja'uzie lubtudowie inst-lecji Wszystko o anten ch 
odbi.raikach krysztalkowych i lampowych 

znajdzie Sż. Klieniel у Ksiegaro: 

Kazimierza Rutskiego YULEN3KA 8 : Telefon 941, 

Interėsaniom udziela bezinteresownie wskazówek 
Rad'9—inżyn'er 

Donga! © sprawie Radjo 
  

Maść przeciw odmrożeniom 

zar obiega odmrożeniom, 

  

    
LECZY 

świeże i z 'starzałe 
odmrożenia 

  

MRy — Głośnikowa 4 > 
MRw — Owrowa 4 
MR5 — Dwusiatkowa 2 
MR51 — > 4 

Słuchawki „Tungsram” 
a) Zaspakajają najwybredniejsze 

wymzgania muzykslnego ucha. 
b) Przy ocbernikach deiektoro 

wych są niecdzowne, ponieważ 
dałą witlckrotnie głcśniejszą zu 

е 
ч 

  dycję. 

węgierskie poleczją rzeczy. Szacunek rze L. Kulikowski 
  

  

  

  

B-cia Gołębiowscy czy bezpłatnie. Dla i ul Troska 3 Tel. 757. kasia E ienė W'lno, u! Ad, Mic iewicz 33a. 

„AL EMTT TE 
ładaniść latownie © ydze solone kg. 2 40 i 8 ° 

p Pa“ Aoviakamas Nowe» poleca 4. Z WIEDRYŃSKI > 
a i a . 12—24, ' okój WINA ilefńiska 28 tel. 12—24. 

3 
\ 

  

  

do wynajęcia, 

Uniwersytecka 9 m. 15 

gronowe, owocowe, 
koniaki firm krajo- 
wych i zag anicz- 
nych, towary ko- 

a SERY LITEWSKIE 
a od 4 24. za kilogr 

  
  

  

terką b. resową Oferty 
spodaniem wa'u kó« 
składsći Mickiewicza 
22—5. Romerowa. 

lokaty załatwia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- Meble plecionel 

  

  

  

  

Komisowo- Handlo- 
ав аНОРИ we Ad. Mickiewi- | 5 koje mieszkani: K 

pora: zagranicznych, t0- 2—3 pokoje z knchnią       z wygodami. Czynsz] wary spożywcze. cza 21, tel. 152. 

według umowy Zgło: Specjalny rabat į 

szenia do adm nis r.| Przy zakupach Znany stroiciel « 

świąt cznych poleca T. D. «Słowa» pod I laikosi Fortepjanów 

z dóbr K. Waguera = 

  

  

am poleca 
= K:WĘCEWICZ Mickiemicza 7, tel 1062 5 | 54 

loniaine najlep- З 
БЗЗ‚БЁЭЁ:‘Ё! szych gatunków po Pewne Or. 5. Giolfson ъ 

'andzki pelnej krwi cenach Pagbaren- weneryczne, | mocio &' 
Е т I cyjnych noleca zabezpieczen'e płciowe i skórne, о'] . 
APO czee has  P. GIESAJTIS pożyczek i soldne ! *ueńska 7, st. 106711 

  

Dr Suszyriskį 

  

———ianio I solidnie wyko | we Ad. Mickiewi- | Spec, choroby . wene- 
nuje znana pracownia | cza 21, tel. 152: ryczne, niemoc 

Mieszkanie woizykajaka Franciszka Pra aaa” 
S wanowskiego —, -— rzyjmuje: 

5 pok z kochnią do Wielka NEST Lokujemy od a 14=7 tn 
wynajęcia, i Ё ckiewi 

ul. w Hamiersta 11. (dawke Kilomaka 7) każdą sumę dogod: pe w Zo. Т Zal 
RZECE ki nie na oprocento- 22 

a Koniaki wanie pod pewne | Dr Hanusowicz 
Mło e wina  gronowe, Wileńikie Biuro | Ordynstor Szpitala ile 

solidne małżeństwo | Owccowe,  jkiery |] Sawicz, choroby IZ, 
kórne i weneryczne.;j 
Leczenie świstłem 

Soilux i Lampa Bacha: 
sztuczne słcefice gór'CZa 
kie) Zmowa 7 m. lwz 

> Będąc w Wijnie należy wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

ul. WILEŃSKĄ 38: 
i poinformować się dokładnie 0 wszysikiem, ce się radja 
dotyczy. Obsługa fachowa, bezpłatna porada inżynierska, ceny 
przystępre, wszystko i zawsze na składzie, Tel. 941, Wilno. 

  

  

[ee „Optyk Rubin” =: 
Nejstarsza firma w kraju. 

Egzystuje od r. 1840 

UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58.     
* 

Komisja Lkw dacyjna Spółdz. Stowarz;sz 
Spożyw. „Siła” w No-ej Wilejce zwołuje na dz. 

11 grudnia w lokalu Zasładów Fabrycznych «Possrhl:> 
ma godz 1 po poł, Ikwidacyjne walne zgromadze- 
nie członków stowarzyszenia, Gdyby na wyznaczony 

termin nie zebrało się dostatecznej ilości członków, 

wyznacza się na godz. 2 po poł. w tym samym dnu 

i lckslu powtórne Zgromad:enie, ważne przy każdej 

ilości członków. Porządek dzienny: urhwzlenie doko- 

nznej | kwidacji. Komisja Likwidacyjna 

JEEEEEBSEEEEEĘ| 

Wytwórnia win krajowych l 

„ 0. Osmołooski, 
m Poleca wina od 2 zł. za butelkę pojemności 

0.7. mocy od 12 do 16 stopni 

Dostać można w magazynach: 

P. Kalita, ul. Wielka 19 
S. Jasirūska, ul. Wielka 22 
B-cia Gołębiowscy, Trocka 3 
Wasilewski, Qieoyminowska 67 
L. Tomczyk, Legionowa 41 
M. Ajzensztadt, Zawalna 40 
L Kalita, ul Mickiewicza 2 

con de Tiler (dawn. Stępkowski), ulica 
Mickiewicza 20 

J. Banel i S-ka, ulica Mickiewicza 23 
J. Hawryłkiewicz, ulica -Micviewicza 38-a 
F. Giesajtis, ul. Mickiewicza 37 
„Hurtownia Kresowa*, Wileńska 16. 

[m „ J. Klodnicki, Antokelska 86, 
sa 
EEHEEEHEEEHEM 

Magistrat m. Wilna 
ogłasza PRZETARG na roboiy asenizacyjne i oczysz- 
czenie podwórzy w demech miejskich. Oferty należy 
składać do Wydziału Domów Miejskich, Dominiksń- 
ska 2 pek. 50 do cnia 15 b. m., w którym to dniu 
o.godz, 12 odbędzie się otwarcie ofert i ustny przć- 
targ. W aruaki „przetargu, iprojckt umowy do przej 

    

  

      
  

       

  

  

  

Wilno, Šv. J-ūska 
E. STEFANOWSKI. 

  

c) Przy edbiornikzch lampowych, 
ze względu na n'ebywałą czułeść, 

dają meznefć słuchania słabych i 
odlegiych stacji dając maturalne 

8. 

wska 

  

    
  

  

RAMOFONY, 
G patefony _nowe 

modele. Wieli 

Mickiewicza 33. 

MEBLE 
najtaniej 

  

wybór płyt krajowych 
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