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Książka p. Tommassiniego dopiero wyszła w przekładzie
polskim.
Francesco Tommassini,
były poseł
Włoch
w
Warszawie, napisał swą
już

bardzo

dawno,

lecz

ku

wielkiemu wstydowi naszych wielkich
firm nakładowych kilka łat musiał na
nią czekać czytelnik polski, spragniony tego pierwszego
sądu
0 początkach Polski, napisanego przez wybitniejszego cudzoziemca.
Wogóle trzeba przyznać,
że firmy polskie wydawnicze

prowadzone

są

aż nadto

pod znakiem groszoróbstwa i to obskurnego groszoróbstwa.
Nie można
im mieć za złe, że wydają
calemi
stertami przeróżne powieścidła, w walorach artystycznych
konkurujące z
działami
scenicznemi
Kiedrzyńskich,
Wroczyńskich,
Kończyńskich,
bo
tego rodzaju literatura kompiłacyjna,
jakkolwiek obniża poziom
literatury
polskiej i wprowadza niesłychane zamieszanie do sądów
publiczności
o
tem,

ile zdolności

należy

mieć,

aby

nosić tytuł literata, pobierać tantjemy,
- to jednak owym firmom wydawniczym daje łatwy i uczciwy
handlowy
zarobek.
Ale
przecież „dla honoru
firmy", zwłaszcza takiej firmy, która
istnieje lat sto, od czasu do czasu
trzeba wydać coś, co się „nie opłaci”.
Tymczasem wiadomo jest, że nawet
opracowanie konstytucji polskiej przez
profesorów

dwuch

fakultetów

prawa

wydane zostało nakładem prywatnym,
gdyż firmy wydawnicze
polskie tak
pedantycznie przestrzegają swej zasady niewydawania
absolutnie
niczego, coby nie gwarantowało
rychłego
i sowitego
zysku.
Nie świadczy to
pochlebnie o kulturze
księgarstwa
polskiego.
"
Do tej sprawy, poruszonej tu mimochodem z okazji tak nieprzyzwoitego, skandalicznego spóźnienia się z
przekładem książki Tommassiniego, należałoby jeszcze powrócić. Każdy kraj
i każdy naród
znajduje
pionierów
szerzenia. myśli. narodowej,
którzy
wydają
dzieła nietylko niewyłącznie
w pogoni za zyskiem, lecz z troską i
miłością o piękno.
U nas brak tego
zupełnie. Produkcja
„senników egipskich"

ustała,

ale tylko

dlatego,

że

ich nie kupowano. Kiedrzyńscy kwitną,
Książka Tommassiniego wnet po jej
ukazaniu się omówiona
była
przeważnie z racji jego ataków na Narodową Demokrację. Zdaje się, że tu p.
Tommassini miał zupełną rację, gdy
Dem. Nar. zarzucał,
że chcieli oni
wszystkich w Połsce przedstawić jako
germanofilów,

a tylko

siebie

samych

jako ententofilów. Tak istotnie było i
intrygi,
prowadzone
poza
polskim
urzędem spr. zagr. i wcieranie się do
przedpokoi cudzoziemskich
przedstawicieli w Polsce, nie miały u nas końca. Wypominanie tego
„obozowi narodowemu“ jest teraz już nieciekawe,
gdyż ta zależność naszego
rządu od
zagranicy, jaka istniała, niestety, jeszcze
za czasów p. Tommassiniego, jest dziś
tak samo tylko przykrem wspomnieniem,
mego

jak i owa względna siła rzeko„obozu narodowego”, którą on

rozporządzał w czasie chaosu pojęć i
nieukształtowania się opinji państwowej. Nar. Demokraci
zarzucali Tommassiniemu,

że był masonem. Zgodna

tej

pogłosce,

względnie

ją mało wiarogodną.
W

książce

idąca

chęć

uderzyła

dużo

na

karb

osobistych

po przeczytaniu

jego

książki

polityki

niego

polskiej,

książce

po-

niż się to

p. Tommassi-

wal-

czy z chęcią mówienia „gorzkiej prawdy* o francusko-polskich stosunkach.

Zarzuca on Francji,

że często wyzy-

skiwała Polskę, że poparcie, udzielane

przez Francję
w

Polsce, szło wyłącznie

jednostronnym

runku,

kie-

antyniemieckim

że on, poseł włoski Tommas-

sini, daleko
lepszy i życzliwszy był
sprawach liw
dla rządu polskiego
jakkolwiek
i wschodnich,
tewskich

znów odpowiedzialność za inicjatywę
i niepowodzenie wyprawy kijowskiej
zwala

na czynniki

francuskie.

Przez

całą jego książkę przewija się żal, że
w Polsce mówi się o Francji tak du-

žo, a O Włoszech znacznie mniej.
Książka p. Tommassiniego, naprawdę wybitnie filopolska, nie ulega wątpliwości, żę jest on naszym szczerym
Przyjacielem, wyszła dawno, czytelnik
polski dostanie ją do rąk ze skanda-

licznem

opóźnieniem,

20 groszy.

wynikłem

Redakcja

228,

drukarni

zastrzeżeń

co

do rozmieszczenia

z

obskurantyzmu firm wydawniczych w
Polsce. Pan Tommassini
jest dziś
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Achmeda Žogu za króla

Przed

kilku

dniami podaliśmy wiadomość

z

Rygi,

libawskich, dyrektora

spotykamy

że kwestja

się ze zdaniem,

Karola Lassmanna.

również wypadało
2.131.915 złotych
rubli dochodu, pochodzącego z wpływów
naturalnych
odnóg
tej :kolei.
Dwadzieścia miljonów
złotych
rubli

libawo-romneńskiej drogi

się uznać

socjał - demokracji

włocławskiej

uchwalono

niezwykle ostrą rezolucję, żą-

dającą wycofania socjalistycznych ministrów z rządu i oświadczającą że
tymi socjaliści wrocławscy nie będą poczuwać się do daiszej solidarności.

z ministrami

Od

Jednocześnie zgromadzenie to uchwaliło wezwać radnych socjalistycznych miasta
Wrocławia by głosowali przeciwko przyznaniu kredytów na urządzenie przyjęcia pre-

zydenta

Hindenburga,

który

dokonać we

ma

wrześniu

podróży

po Sląsku. Prasa

nacjo-

nalistyczna berlińska oburza się z tego powodu, zarzucając socjałistom sląskim, iż chcą
wyrazić afront prezydentowi Rzeszy. ‚

|

е

Polska

otrzymała

w

Niemczech

.

szereg referatów

m. in. o mniejszoś-

A

Taurogach
nych o pawsfanie w
oskarżo
122Z Kowna
donosza: Dochodzenie w sprawie powstania w Taurogach

z0osadzo5
obecnie
których
z
osób,
122
jest
Oskarżonych
stało zakończone.
nych w więzieniu, 4 pod dozorem policji, 2 zwolnionych za kaucję i 66 nie
znalezionych. Sprawę ich wydzielono. Na świadków powołano 227 osób. Spra
wa składa się z 10 grubych tomów. Spisanie aktu oskarżenia i przygotowania

zajmą około 2 miesięcy czasu.

s
donosi, że

Polignozja w Odesie

rada
ODESA. 22. (PAT). Żydowska agencja telegraficzna
której
mocy
na
uchwałę,
u
posiedzeni
ostatniem
na
przyjęła
Odesy
miejska
wszystkie rozporządzenia zarządu miasta Odesy mają być ogłaszane równonocześnie w językach rosyjskim, polskim, niemieckim i żydowskim.

22 8. PAT.

sprytnych fałszerzy w Berlinie.
Policja

berlińska

dokonała

w

ostatnich

dniach

sen-

banków

holenderskich

na
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Osipowicze, Żłobin,

które

stanowiły
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Homel,

przed

wojną gubernje: Kurlandzką, Kowieńską, Wileńską, Mińską, Mohylowską,
'Czernihowską
i Połtawską
leżą w
dalszym ciągu na kuli ziemskiej, wy-

nosząc około 308000 kw. kilometrów

wyłącznie,

czy przyczyni

ale

z

natury

się znacznie

a więc

do

zarazem

rze-

oży-

Kłajpedę

Królewiec. Że tak jest w istocie,
wodzi
kłótnia

najlepiej
pomiędzy

lewieckiemi

do-

chociażby
ostatnia
kłajpedzkiemi i kró-

organizacjami

gospodar-

Konfliktn: włosko-jngosłowieńskiego

Niefortunna wycieczka 2 studenfek w Tafry

posiedzenie

jeszcze

po

Rady

w

bieżącym

ferjach

letnich

Ministrów.

Zaszczytne wyróżnienie profesora
Handelsmana.
Prof. Marceli Handelsman, dziekan
wydziału filozoficznego uniwersytetu
warszawskiego,
znakomity
uczony i
powszechnie ceniony historyk, został
powołany

na

członka

korespondenta,

akademii studjów słowiańskich
wersytetu londyńskiego.

uni-

DEŁEGAT P. MUSSOLINIEGO
RZYM. 21.8. (PAT( Dziennik „Il
Tevere“ dowiaduje się, że Mussolini
postanowił

delegować

podpisanie
go.

paktu Kelloga Manzoni'e-

URLOPY
Poseł
powrócił
Poseł
wyjechał
obecności

do

Paryża

na

DYPLOMATÓW ZAGRAN.
szwedski
p. Anckarswžrd
z urlopu i objął urzędowanie.
angielski p. William Erskine
na urlop. Podczas jego niezastępować go będzie rad-

ca poselstwa

p. Leeper.

WIELKI KONCERN „GIESCHE* EKSPORTOWAĆ BĘDZIE WYŁĄCZNIE
PRZEZ GDYNIĘ.
Minister przem. i handlu podpisał
umowę o oddanie na 35 lat terenu w
Gdyni dla eksportu węgla koncernowi
Giesche. Tem samem zrobiono ważny
Górnego
krok w dalszem związaniu
Śląsku z naszym portem. Giesche swoim kosztem ma urochomić inwestycje
mechaniczne dla eksportu 55.000 ton
i uruchomić

nabyć

miesięcznie,

pod banderą polską statki o pojemności 10 tys. ton.
ZAWODY

innemi

odbędzie

się bieg szta-

bardzo interesująco.

zapowiadają

się

STRASZNE ŻNIWO DŻUMY.
WIEDEŃ. 22. (PAT). Dzienniki-do
noszą z Pekinu:
mieszkańcy 64 wsi
w powiecie,

znajdującym

się o 30 klm

na północny-zachód od Tungli w Man
i dżurji, zmarli z wyjątkiem 3 osób na
dżumę.

Obawiają

rzy się na dalsze

się, że zaraza

rozsze

powiaty.

Kaonfrołer Państwowy Mafułajfis
poważnie chory.

Z Kowna donoszą: Kontroler Pańczemi w sprawie ustalenia przyszłych
stwowy
Matułajtis poważnie zachorotaryf kolejowych.
wał i w związku z tem zmuszony jest
Każdemu, kto się sprawą
drogi
udać się na dłuższy urlop odpoczynlibawo-romneńskiej interesuje, narzuca- kowy. Aktem Prezydenta Państwa zają się same przez
się następujące stępcą Matułajtisa został zamianowany inspektor Masotas,
uwagi:
1) Zerwana na przestrzeni
dwuPociągnięcie do odpowiedzialnadziestokilometrowego odcinka
droga
ści h. redakfora „Bietuvy“.
żelazna libawo-romneńska — jest jeZ Kowna donoszą: Byly redaktor
dyną drogą w Europie,
której natu- „Lietuvy“ Mateusz Bagdonas zostaje
ralne znaczenie po wojnie dotychczas pociągnięty do odpowiedzialności sąniedokładności radowej z powodu
przywrócone nie zostało.
й
2) Nikt nie ma najmniejszej wątpli- chunkowych w pismie.
BEATS
wości, co do olbrzymiego
znaczenia SRT

tej drogi, a
towary

sama

polskie

Litwa

drogą

otrzymuje

okólną

bądź

przez Łotwę, bądź też przez Niemcy.
3) Na świadomem zamknięciu drogi, uniemożliwiającem
międzynarodową komunikację, cierpi nietylko Łotwa, ale również i Kłajpeda, i Królewiec i wszystkie
wyżej wymienione
dania rządu włoskiego oczekują w Białogrodzie, że także i strona „włoska pójdzie na
wielkie
mocarstwa.
Jeżeli się czyia odnośne
rezolucje
ustępstwa w celu unknięcia czynów któreby mogły wpłynąć ujemnie na rozwój wzaI wreszcie:
i ustawy Ligi Narodów, pod któremi
jemnych stosunków.
4) Litwa należy przecież
również
podpisana jest również
Litwa — nie
ZAKOPANE. 21. (PAT). Onegdaj w Tatrach po stronie czechosłowackiej wyda- zrozumiałe
jest, dlaczego
prasa li- do Ligi Narodów, a $ 23 ustawy brzmi
rzył się nowy nieszczęśliwy wypadek.
„Biorąc
pod
uwagę
tewska tak bardzo atakuje Łotwę za to jak następuje:
Panna Krukowska Zotja, słuchaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jadwiga Holus mająjedynie, iż ta ostatnia w myśl rezolu- postanowienia istniejących
nowska, słachaczka Uniwersytetu Warszawskiego wspinając się na południową ścianę
cych
być
w
przyszłości
zawartych
cji
zeszłorocznej
konferencji
tranzytoostrego szczytu, t. zw. drogi Haberlina, jedną z najtrudniejszych ścian Tatr po stronie
traktatów
i
konwencyj
międzynarodowej
w
Genewie
usilnie
stara
się
zroczechosłowackiej spadły w przepaść ponosząc śmierć na miejscu.
Ciała zabitych zostaną zniesione na stronę czechosłowacką skąd będą przetran- bić wszystko, ażeby droga Libawo-ro" wych,i w myśl takowych — winni są
sportowane do Zakopanego.
Ligi przedsięwziąć
odmneńska Otwarta wreszcie została dla członkowie
nośne
kroki
celem
zabezpieczenia
i
komunikacji.
To
stanowisko
repreTOWANZTNOJ
CTROTC.
SEEN
WWR
WATEROCZTIKR
RRERRIEZWEROCOTOKOWAD
utrzymania
wolnej
komunikacji
i
tranzentowała
Łotwa
na
tej
konferencji
i
łacińskich, w tej rywalipoza służbą. Chodzi sobie po Rzy- zacji krajów
zwyciężała niegdyś sprawa otwarcia drogi znalazła naj- zytu, jak też uprawomocnionych stoktórej
w
zacji,
Rzyw
obywatel,
mie jako swobodny
kto wie, zupełniejsze zrozumienie
Francja,
potem
Hiszpanja,
bo
patrycjatu,
należy do
mie, gdzie
ze strony sunków handlowych pomiędzy członpowróci
nie
pierwszeństwo
jutro
czy
pošwięimienia
ulica
Włowszystkich
państw.
Mojem
zdaniem kami Ligi. Specjalna uwaga
nawet
Opinie.
jest
Rzymie
w
miasta.
Tommassinich. Ale od czasu, kiedy do wiecznego
cona
być
ma
zniszczonym
przez
woj:
otwarcie
drogi
libawo-romneńskiej
wcabyć nam
to pisał, mocarstwowa polityka Włoch chów o Polsce nie mogą
Cać.
nę
w
latach
1914
do
1918
terenom“.
obojętne.
le nie zagraza Kłajpedzie, czego, zdaogromne zrobiła postępy. W rywali-

Próby załagodzenia

pierwsze

krok naprzód, zawody

wienia geograficznie do niej ciążących
portów,

będzie

miesiącu

ietowy o nagrodę przechodnią P. Prezydenta Rzeczypospolitej, którą w roku ubiegłym zdobył zespół
związku
młodzieży wiejskiej województwa bia
łostockiego. Ze względu na to, iż praca sportowa Związku młodzieży wiejskiej uczyniła w roku bieżącym wielki

je się, obawiają się w Kownie.
Raczej odwrotnie: droga libawo-romneńska obsługiwać będzie nietylko jedną
Libawę

zwołane

Między

200

o 30,

Bachmacz
i Romny
pozostały
na
swojem miejscu z całym bogatym hinterlandem, a wielkie obszary
w
grę
wchodzące,

„
,,

”

Ministrów.

SPORTOWE NA DOŻYNKACH W SPALE.
WARSZAWA 22.8. (PAT). W program
tegorocznych
uroczysości dożynkowych u Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej w Spalo w dniach 25, 26 i
27 b. m. wchodzą igrzyska sportowe,

05002,

„kę

Kady

Po powrocie p. premjera
Bartla,
który nastąpi w przyszłym tygodniu

węgla

ton.

„ 76000
„8500

1400,

Powyżej zestawione
dane wykazują najlepiej, w jaki sposób
odczuwa cała Europa zerwanie
przemocą
20 kilometrowego odcinka drogi żelaznej i litewski upór,
wzbraniający
normalnej komunikacji na tej drodze.
Naturalnie
pesymiści
mogą
mi
zarzucić, iż moje dane
oparte są na
przedwojennej statystyce i że obecnie
sytuacja przedstawiałaby się zupełnie
inaczej.
— Jednakże uwaga taka mojem
zdaniem nie wytrzymuje krytyki, gdyż
miejscowości te, jak: Libawa, Szawle,
Koszedary,
Wilno,
Molodeczno,

Mińsk,

tylko 68000

293000 ton.
87000
„
29000
,,

i posiadają w tej chwili zapewnie nie
sięcy
dolarów.
mniej niż przed wojną ludności, któp.
Rzeszy
banku
zagranicznego
oddziału
Ewedcli kierownika
A Doięki
dołano ująć oszustów, przyczem okazało się, że wśród trzech aresz ra, według ówczesnych statystyk,
i
wyjubilerem nadwornym króla włoskiego i nosi пач
S jedeń był acid
nosiła
10.447.100.
A
_
przecież
taka
zwisko Hugo Markedini. Dalsze śledztwo w tej Sprawie jest w toku.
ilość ludzi ciągle czegoś potrzebuje i
reprezentuje w każdym razie
„coš“.
(PAT). Prasa donosi z Zagrzebia, że rząd jugosłowiański prag21.8.
3Ń.
Nie
może
ona
cierpieć
tylko
dlatego,
najbliższym
w
wystąpi
ugodowej
drodze
w
Włochami
z
AA
c?
edek
nąc
jeszcze uzupełczasie z odpowiedzią pisemną na ostatni protest włoski. Rząd oczekuje
że tak się w tej chwili podoba
Litniającego sprawozdania żądania rządu ze Splitu.
w
(a
;
sk
żąuzasadnione
wszystkie
wie.
Wobec tego, rząd jugosłowiański zamierza uwzględnić
dokonali

tylko 65000
228800

14000

Portugalji
Danii
Szwecji
Norwegji
Stany Zjedn.

„wielki sukces wobec tego, że n. p. Ameryka mająca na kongresie 82 delegatów i Niemcy

jenderską. Delegaci polscy wygłosili w komisjach

,,

Francji
Danii
Szwecji
Norwegii
Ameryki

Francji

wencie senjorów, przewodnictwo komisji mniejszości narodowych i stanowisko sekretarza w komisji ekonomicznej. Otrzymanie miejsca w konwencie seniorów uchodzi za

ci polskiej

120000

7

‚

„

Belgji

Belgii

=
I miejsce w kon-

z 60 delegatami otrzymali po 2 miejsca. Polska reprezentuje w konwencie Czechosło12
3
Jugosławię
wać ie
cję,
Shit
aai Bułgarję.
kongresu i w dni następne
EE padne, ikona
usiłowała utrudniać obrady kongresu stawieniem wniosków Oo wyraženie protestii przecIWko rządowi holenderskiemu i niemieckiemu za nie udzielenie wiz delegacji rosyjskiego
komsomołu. Kongres odrzucił te wnioski, a przyjął pojednawczą rezolucję trancusko- Ko-

221000 ton

Anglji
Niemiec
Holandji

mię:
.
/
pokoju młodzieży.
dzynarodowego kongresu
okola 500 delegatów reprezentujących 26 krajów,, Przybyła róa POSCIE
2 Na
wnież delegacja polska reprezentująca polską akademicką federację przyjaciół Ligi Na-

kongresu

Anglji

1923--1928

import przeciętnie rocznie z:

ebnego Kongresu
we obrady niepotrz
Niecieka
Homnen w Holandji odbywały się obrady
HAGA. 22.8. (PAT). W Erde R

:
rodów w składzie 9 osób.
Przy podziale miejsc w prezydjum

rocznie do:

Holandji

Nadrenię
De dzienników

doncszą z Nowego Jorku, że w
WIEDEŃ. 22.8. (PAT).
prawdopodobne, iż minister
za
uważają
h
amerykańskich kołach politycznyc
sprawę opróżnienia
poruszy
Paryżu
w
pobytu
swego
czasie
w
Stresemann
В
Nadrenii.
‚,%\‘. J. Times“ podaje warunki, pod-ktėremi Fitancja byłaby skłonna wyeoiać swoje wojska z Nadrenii. Francja domagać się będzie wyrzeczenia Się
przez Niemcy połączenia z Austrją, zaprowadzennia kontroli międzynarodow
wej.dła Nadrenji i zawarcia przez Niemcy układu z Polską.

przeciętnie

Niemiec _ 129000

Pod jakiemi warunkami Francja opróżniłaby

Od

1909—1913

Z prezydjum

iż

Ferment wśród socjalistów niemieckich

okręg .wem

B. Golembiowskiego

22. Viil 28.

delegacji
przemysłowcy libawcy złożyli na ręce
łotewskiej
w Genewie memorandum, które doręczone być ma Lidze Narodów w sprawie kolei Libawa—-Romny.
Obecnie ogłaszamy
w tej sprawie artykuł przewodniczącego
T-wa
fabrykantów

_. Często

0.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Zą tekstem
10 groszy
Krenika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 202г

żelaznej, wybudowanej jako prywatne
przedsiębiorstwo w r. 1871,
a przeSzłej w ręce państwa rosyjskiego
w w dzisiejszej walucie — to są wielkie
r. 1891, że ta dioga, ciągnąca się na pieniądze,
które,
nawet
podzielone
przestrzeni
1153
kilometrów — ob- pomiędzy trzy najbardziej zainteresochodzi jedynie drugorzędny
port ło- wane
państwa musiałyby
wywrzeć
tewski Libawę. Jest w tem tyle tylko wpływ
i to,
znaczny
na
bilans
prawdy,
iż Libawa
zainteresowana państwowy.
jest głównie jako
stacja
przeładunJuż te dane wykazują, iż nie choWIEDEŃ. 22.8. (PAT). Prasa donosi z Tirant, że według komunikatu
kowa,
jednakże
zarobek
jej
z kolei
obwotanie
celu
na
urzędowego posiedzenie konstytuanty albańskiej, mające
dzi tu o jakiś lokalny
problem
Li:
" libawo-romneńskiej,tto tylko maleńka
królem Achmeda Żogu odbędzie się w najbliższą sobotę.
bawy, ale sprawę dotyczącą
nietylko
Minister spraw zagranicznych odczyta orędzie Achmeda Žogtu o na- cząstka tych olbrzymich
dochodów,
Polski,
Łotwy
i
Litwy
z
jednej
strokilostatnich
ciągu
w
rodu o działalności rządów, które sprawowały władzę
które staną się udziałem wielkich pony,
a
Rosji
ewentualnie
Ukrainy
z
Achzaofiaruje
aklamacją
przed
zgromadzeniu
tem
po
ku lat. Bezpośrednio
łaci ziem, po których kolej Libawa—
drugiej, ale jednocześnie
Anglji, Niemedowi koronę. Z kolei delegacja parlamentu uda się do szefa rządu aby mu
Romny ongiś przebiegała. Wchodzą tu miec, Francji, Danji, Szwecji, Holanprzedstawić propozycje w sprawie obwołania Achmeda Żogu królem.
czy
mocarstwa
zapytywał
żogu
Achmed
w grę głównie trzy państwa:
Łotwa,
Telegraph",
„Daily
podaje
Jak
dji, Belgji, Norwegji i Stanów Zjednogodzą się na jego wstąpienie na tron. Mocarstwa odpowiedziały podobno, Litwa i Polska.
czonych,
co najlepiej wykazuje
niżej
odbędzie
tron
na
Achmeda
że nie mają nic przeciwko temu o ile wstąpienie
Według urzędowej statystyki przed- przytoczona statystyka:
powiadało woli ludności ałbańskiej.
wojennej wpływy kolei libawo-romneńEksport via Libawa lub, prościej
skiej wynosiły w r. 1909—18.246.675 mówiąc, via droga libawo-romneńska
socjalistycznej
partii
niemieckiej
łonie
w
wywołany
Ferment
BERŁIN. 22.8. (PAT).
rubli. Do
tego doliczyćby wynosił:
w związku z, budową pancernika trwa w dalszym ciągu. Miedzy innemi na zgromadzeniu złotych

Mocarsiwa europejskie zgadzają

28.

,/KLECK—Sklep , Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

Droga Libawa-Romny

Ligi Narodów jest rastępujący: Przewodniczący delegacji i pierwszy delegat
minister spraw zagranicznych p. August Zaleski. Deiegaci: stały delegat Polski przy Lidze Narodów p. Sokał, wicemarszałek Senatu p. Gliwic. Zastępcy
delegatów: p. minister dr. Chodźko, poseł Polski w Berlinie p. Modzelewski,
poseł Polski w Rydze p. Łukaszewicz, poseł na Sejm dr. Graliński.
Doradcy techniczni: radca ambasady polskiej w Paryżu p. Arciszewski,
naczelnicy wydziałów minnisterstwa spńaw zagranicznych p.p. Tarnowski i
Hołówko, szef sekretarjatu ministerstwa spraw zagranicznych p. Szumłakowski, kierownik referatu Ligi Narodów p. Benis, pułk. Kasprzycki, mjr. Stebłowski.
|
Sekretarz generalny delegacji radaa legacyjny Tadeusz Gniazdowski.
Ze stałej delegacji polskiej przy Lidze Narodów sekretarz referatu Ligi Narodów ministerstwa spraw zagranicznych p. Dygat i sekretarz Mrozowski i Rumdsteżn.

St. Michalskiego.

Wileńska

GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Wiodzimierow.
GR DNO -Ksieg. T-wa „Ruch“
HORODZIE|-—-K. Smarzyūski.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałiem,
|
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

| cja nie uwzgłędnia

'

NIEŚWIEŻ—ui, Ratuszowa |

26%

Przedstawiciele Polski na zgromadzeniu Ligi
. Warszawa. 22.8. (PAT). Narodów
Skied delegacji połskiej па Zgromadzenie

Holandįi

jeszcze

powściągliwość dyplomaty

4 zł.

243, administracji

sacyjnych aresztowań fałszerzy, którzy przy pomocy podrobionych listów kredytowych zdołali podnieść w banku Rzeszy znaczniejsze sumy, a przedtem w

pozostanie wrażenie, że polityka włoSka o wiele więcej się interesuje kienam zdaje. W

N-ru

BERLIN,

glądów p. Tommassiniego, to jednak

runkiem

pocztowa

Nr 80259,

Aresztowanie

polityki

włoskiej na naszym terenie, jaką okazuje p. Tommassini. Jeśli dużo należy tu złożyć

z przesyłką

redakcji

PRAGA. 21.8. (PAT). „Veczerni Listi* donoszą jakoby modus vivendi
pomiędzy Czechosłowacją, a Watykanem zawierało tajną klauzulę z obowiązującą Czechosłowacją do popierania Watykanu w jego dążeniach do wejścia w skład Ligi Narodów. Pisma atakują z tej racji ministra Benesza.

ta dale-

aktywizacji

З. Tciefony:

wacją

;

Tommassiniego

dziej, najjaskrawiej

9 do

czyni

— --

jest ciekawych rzeczy, dużo nawet
istotnych rewelacyj. Lecz nas najbar-

ko

od

2

NOWOGRÓDEK—Kiosk

|

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE --Ksieg. T-wa „Ruch“.

fWIENIEC--A,

0 fajny układ między Wafykanem i Gzechosło-

współpraca tego posła z mons. Rattim, przyszłym Papieżem, zaprzecza
jednak

iub

w PKO.

pojedyńczego

Francesco Tommassini.

książkę

do domu

czekowe

cena

4, otwarta

A. Łaszuk

DUKSZTY—ul: Geo. Berbeckiego W. Surwóła. - |

WILNO, Gzwariek 20 sierpnia 1028 r.
Redakcja

Szeptyckiego

BRASŁAW— Księg. T-wa „Lot“.

ge

Z temi postanowieniami,

przez

Li-

Narodów

liczą

się

uchwalonemi,

wszystkie państwa. Tego rodzaju sprawa komunikacyjna winna
być wyłączona bezwzględnie
od wpływu
na
nią polityki,
Przecięcie komunikacji przez Litwę
w niczem jej nie pomaga w kierunku
politycznym, natomiast cierpią na tem
międzynarodowe interesy.
Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę
rezolucję, powziętą
jednogłośnie
w
sprawie libawo-romneńskiej
kolei na
konierencji tranzytowej roku zeszłego

w Genewie, winniśmy mieć
że znajdą

się

odpowiednie

nadzieję,
Środki

potrzebna ku temu wola, ażeby uszkodzony na przestrzeni
20 kilometrów
odcinek naprawić
i otworzyć wolne,
naturalne drogi
dla trzech
portów
Libawy, Kłajpedy i Królewca w myśl
$ 23 ustawy Ligi Narodów.

Karol Lassmann
Prezes Związku '
Fabrykantów Libawskich.

i

ECHA KRAJOWE

wygłosił

krwią

mło

szenia

Polski,

poległ

Młodzieży

Hymn

Po skończonem nabożeństwie chór zaintonował „Boże
ę* i z setek piersi
zabrzmiala pie:
i któż nie wspomniał, tak
niedawnej pr
ści
‚ pod niestrudzoną
wodzą pierws:
rszałka Polski Józefa
Piłsudskiego cały naród owładnął entuzjazm
i zapał, odzyskania niepodległości ukochanej
Ojczyzny i pod
przewodnictwem
niezapomnianego śp. ks. Skorupki, wszyscy Polacy
niewyłączając i małoletnich stanęli pod War
szawą do walki — z przeważającą liczebnie
nawałą bolszewicką — Matka
Najświętsza
swą wolą zdecydowała wówczas, pozostać
na wieki Królową Korony Polskiej!
Po skończonem nabożeństwie ks. wikary
prowadził pochód na grób poległego śmiercią męczeńską naszego
rodaka
A dryana

Polskiej.

Stowarzyszenia

Mł. Poł.

Opuszczaliśmy
óśmy obchód
rocznicy
Cudu nad Wisłą, z tem wewnętrznem miłem
przeświadczeniem, że nie wygasa w
пагоdzje Polskim to umiłowanie Ojczyzny i tkwi
gorące przywiązanie wśród
młodzieży
do
wszystkiego co polskie i nasze, — to też ży7
całego serca przewodnikom
tego
yszenia, nie ustawać w dalszej kulpracy
ztałcąc umysły i serca młodzieży płci obojga, dla rozwoju i rozkwitu
odrodzonej Ojczyzny — konieczne.

Z.

Sprawa

wtorek

teatru

definitywnie

G.

miejskiego.

rozstrzygnięta

Dziś,

we

zostanie

sprawa obsadzenia
stanowiska
dyrektora
— i wygłosił przemówienie okolicznościowe. teatru miejskiego.
W pochodzie towarzyszył pan Starosta KoNa skutek konkursu złożonych
zostało
walewski i burmistrz miasta p. Sielewicz.
na to stanowisko 7 ofert, najpoważniejszeieńce od Stowarzyszenia Mł. Pol. mę- mi są kandydatury p. Jaroszyńskiego, o któskiej
i żeńskiej na tymże grobie złożył in- rym otrzymano bardzo dobre referencje od
struktor Stowarzyszenia p. Jan
Skupieński p. Koterbińskiego,
Sliwińskiego,
Osterwy
zaznaczając, jak męczęńsko rozstrzelany zo oraz p. Lenka b. dyrektora, obecnie reżysestał w roku 1920 przez
bolszewików
A - ra teatru w Wilnie.

dryan

Snarski.

Orkiestra

odśpiewano

odegrała

„jeszcze

marsza

Polska

żałobnego,

nie

zginęła”

GŁĘBOKIE.

i

— Uroczyste poświęcenie elektrowni,
W dniu dzisiejszym
Głębokie przybierze
odświętny wygląd, bowiem zapowiedziane
zostało uroczyste poświęcenie nowozmontowanej elektrowni miejskiej. Elektrownia

pochód powrócił przed świetlicę, gdzie pan
chorąży Frąckiewicz wręczył nagrody zwycięzcom zawodów święta powiatowego?
Krótko przed godziną 20 w teatrze Ludowym, Ściśle zapełnionym po brzegi, sta-

raniem

Stowarzyszenia

Młodzieży

Polskiej

ta, z różnych powodów
budowana i montowana od zeszłego roku, uruchomiona zo-

odbyła się akademia obchodu rocznicy „Cudu nad Wisłą” składającą się z siedmiu nu-

stała w dniu imienin Marszałka Piłsudskie=
go. Jak się dowiadujemy uroczystość dzi-

merów.

„Hymn
narodowy
odegrała
orkiestra
straży ogniowej, który zebrana publiczność
wysłuchała w skupieniu — stojąc! „Słowo

siejszą zaszczyci swą obecnością
woda
Raczkiewicz,
przybyły w

p. Wojetowarzy-

stwie p. Naczelnika Dzenajewicza.

A
W
A
У

Hali Miejsk.)

Ceny

za

poleca Słoninę

przystępne.

Na

i Szmalec

E LA EEB ROZA
юАН
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Tel. 12—13

marki „Swifte.

zalicz.

kolejow.
у

RER TMO

po
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RUNER

Udoskonalone

bieżącym

ЛЕРО

pustaków

betonowych,

cembrowiny

maszyny

studziennej,

fabryka

żłobów,

wytwórni

betonowej

5000

TNA

EMEA

Biało-

do 6000

więzienia

jach

jest rzeczą wątpliwą.
Geneza tej sprawy jest

czajne zderzenie
następuja-

ca:

słupków,

lokaty

płyt, rur poleca

zł. Żądajcie

EU ZOZ

7.
cenników

i objaśnień.

EMI

imqi RESTAURACJI

Mickiewicza

21, tel. 152

poważnie

załatwia:

gotówki

Pośredniczy w kupnie
Dokonywa szącunków

i pożyczki

o-czię

AAA

Podczas obiadów i kolacyj przygrywać

Jeszcze

wolno

szanującemu

się

dziennikarzowi myśleć i pisać o IX-tej
Olimpiadzie,

co

świeżo

swój żywot zakończyła

wspaniały

w Amsterda-

mie. Jeszcze... jeszcze... jest aktualną!
na nieJest to wprawdzie poświata
bie po zachodzie słońca... Lecz wol-

=

no

jeszcze—mówić

o niej.

chwilę

Za

będzie już zapóźno.
Za
chwilę zaczniemy myśleć i pisać o—X-tej Olimpiadzie, którą postanowiono
odświęcić aż za oceanem, w Los Angelosw
Kalifornji, w 1932:gim roku. Ona, ta
następna zaczęła być — aktualną.
V ivat
sequens!
Tymczasem
poświęćmy
chwilkę
wyciągnięciu
niejako
morału
z

amsterdamskiej Olimpjady.
Przedewszystkiem

jakże

na

niej

powiodło się nam, Polakom?
Tyle było w ciągu ostatnich czterech,
pięciu tygodni wiwatowania
i roztrąbywania naszych sukcesów, naszych
tryumiów. Zaczęło się od rekordowego ciśnięcia dyskiem przez p. JaW samej rzeczy,
Konopacką.
ninę
wymatrudno czegoś jeszcze więcej
pierwszego
zajęcie
jak
gać,

miejsca wśród narodów
choćby w ciskaniu dyskiem!

Świata...

A jeszcze gdy tygodniki zareprodukowały wizerunki p. Konopackiej,
wiotkiej i gibkiej „jak topola”, cudnie

sędziami.

|

Tak Juk zęby
należy czyścić
się

dla

przed

codzień,

higieny

chorobą

tak

į

zaleca

i zabezpieczenia

nóg codziennie mo-

czyć nogi, dodając I łyżkę

soli

do

JĄ

nóg Jana. Zdumiewające
wyniki.
Oryginalne tylko z marką ochronną

Pisze podania, tłumaczy i przepisuje na maszynach.
ośredniczy w wynajmie mieszkań.

P

„Stof“.

I-£19€
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5

wszędzie,

€-pogę

becznica dla zwierząf
lek. wet.
Po gruntownem

BAKUNA,

ul.

odnowieniu

Ostrobramska

przyjmuje

nadal

16

chore zwierzęta

dla stałego leczenia, lub atubulatoryjnego
Lecznica

otwarta

do 7 wieczorem.

codziennie

W

nagłych

od

10

rano

wypadkach

do

2 po

pomoc

WITOLD JUREWICZYG

są

połudn.

i od 5

o każdej

porze.

„„$F. GEORGES

będą

|

i sprzedaży wszelkich nieruchomości.
przez wybitne siły fachowe.

były majster

firmy

«

Paweł Burepy

eds

sĄ

Wilno,

Mickiewicza 4. zg

BEPoleca
najlepsze i najrozmaitsze
В
zegarki oraz sumienną
naprawę po
GREC ach „przystępnych. Filji pracowni

BBnie posiada. Ża podszywających
się|
a
pod firmę nie odpowiada.
S-TESE grą
a TTT
MAS
PES

s
į

Zawiadamia, że Restauracja w okresie Targów Półnoćnych i Wystawy Rol.-Przemysłow. w Wilnie czynną będzie w salach dolnej i górnej.

dwa
4

mieszkania

i 5 pokojowe

ze wszelkiemi

dami przy ul. Wileńskiej

Nr

wygo-

20. Do-

B_ wiedzieć się Wieika Pohulanka 11—38,
i

>

od yodz, 2-ej do 4-iej po.poł.

dwa zespoły koncertowe

się dobry poeta który je przetłuma- cia: ile mają wspólnego ze sportem...
у
czył doskonale na język znany
sęd- szachy?
Wreszcie: odznaczyliśmy się dzielziom konkursowym
amsterdamskim!
„zbudowanej”, mającej oczy — „jak I oto—doprawdy, nagle i niespodzie- nie w Amsterdamie jakowioślarze
gwiazdy dwie'* — zaś gdy gazety po- wanie, nietylko Świat cały lecz i my oraz
szermierze na szable.
że
Śpieszyły poinformować,
Oczaro- sami dowiedzieliśmy się, z
względem
fechtowania
się na
rozkosz- Pod
swym
wała cały Amsterdam
wdzię- nem zdumieniem, że Polska, eprócz szable zdobyliśmy na 1X-tej Olimpjakiem, swoją urodą... to — to—jakby przedniego
węgla na Śląsku i ko- dzie, wyrażając się technicznie „Świalub Re- biet wszechświatowej renomy,
Sembrich-Kochańska
nowa
posia- towy poziom*. W obliczu czterdziestu
szkówna zaśpiewała nagle w Europie. da jeszcze najznakomitsze,
jakie ist- sześciu narodów Świata!
nasza chwała! Teraz nieją na świecie...
Krótko mówi— ąc
Tak, ale, jak wiadomo,
wszystko
poezje
sportowe!
komponować
już można
polonezyi Przynajmniej: lepszych
na Olim- to było tylko zdobywaniem „punkmazury „Nasza Chwała*
dedykowa- pjadzie w Amsterdamie nie zaprezen- tów". O rezultacie ostatecznym decyne p. Konopackiej, jak niegdyś Resz- towano międzynarodowemu jury.
dowała ilość „punktów** zdobytych na
kównie i Kochańskiej i niktby się nie
Skoczylas miał o wiele
trudniej- wszystkich polach, we wszystkich rodziwił, jeśliby się lada dzień ukazały szą grę. Jak wysoki jest poziom plas- dzajach
sportu
przez
dany naród.
przednie papierosy monopolowe pod tyki artystycznej
w
cywilizowanym Gdy zaś przyszło po zamknięciu Onazwą „Dysk*
lub „Dyskobolka* z Świecie, wszyscy wiemy.
rozrachunA i mno- limpjady do generalnego
wizerunkiem naszej
bohaterki IX-tej gość jej nieprzebrana. Oczywiście cho- ku okazało się, że pomimo
śŚwietOlimpjady.
dziło o dzieło plastyczne odnoszące nych zwycięstw na polu (czy w dziaNajwiększym zaś entuzjastom niech się wyłącznie do sportu. Na amster- le) rzucania dyskiem, poezji sportopozwolę sobie zwrócić uwagę,
że na damskiej
Olimpjadzie żaden Apollo wej, plastyki artystycznej, wioślarstwa,
Wystawie Regjonalnej wśród prze- do konkursu nie stawał, ani żadna szermierki na szable a nawet w dzieświetnych fotografij Kuruszy-Worob- Madonna ani Psyche. Swoją
drogą dzinie... gry w szachy—my, Polacy
jewa znajduje się prześliczne zdjęcie stanęło do współzawodnictwa
sportowcy
wogóle
146 jako
fotograficzne p. Konopackiej.
Trzeba dzieł plastycznych! Wszystkie kraje i zajmujemy
wśród narodów
Świata
mieć szczęście! Sfotografować już rok narody reprezentowane! | nasz Gpan dopiero piętnaste miejsce.
temu tę, której imię teraz dopiero o- Władysław Skoczyłas zdobywa
Pierwsze miejsce zajęli w Amsterswobiegnie Świat!
im „Lucznikiem“ — trzecie miejsce! damie Amerykanie północni. I z pewDopisało
też szczęście — Polsce. Jest w pierwszej trójce! Ma prawo do nością jest to miarodajne dla ich randziś
Trzebaż, aby wśród
najlepszych
te- polskiego sztandaru na wielkim masz- gi sportowej wśród wszystkich
raźniejszych polskich poetów
znalazł cie Olimpjady.
narodów Świata. To też w dniu zasię akurat zapalony sportowiec. WieOlimpjady
sztandar
Ponadto
rodak
nasz, p. Prze- mykania IX-tej
rzyński. Aby zechciało mu się napi- piórka, zdobył drugą nagrodę na tur- gwiazdzisty
Stanów
Zjednoczonych
sać aż cały
cykl
poezyj
specjalnie nieju szachistów w
Amsterdamie— Ameryki Północnej powiewał na wysportowi poświęconych! Aby
znalazł aczkolwiek pozostaje do rozstrzygnię- sokim maszcie amsterdamskiego stad-

Morał amsferdamskiej Olimpiady.

pomiędzy

Takiej walki nie było jeszcze w historji Stanów Zjednoczonych. Prezydent
Tait pisze w swym artykule:
Policja nie naruszyła
konstytucji.
Nie wtargnęła nawet do domu właścicieli. Zadowolniła się słuchaniem na-

morska

WILEŃSKIE BIURO KOMISOWO-HANDLO

do wyrobu

I $-КА

GSM ZORB ZERENEM U DZOA RZE NOE

na

Działo
się to w pewnem
małem
miasteczku w
północnej
Kalifornii.
Policja czuwająca nad prohibicją, podejrzewała, że w pewnym lokalu sprze
»
daje się potajemnie wódkę. Przez kil- zewnątrz
tego,
co mówiło się
weten lokal i przy- wnątrz. Gdyby doprowadzono do оpotem nastąpiło aresztowanie i wysłanie „33% z Wilna. Sędzia śledczy miał pokazać Bir- ka tygodni śledziła
chodziła
niespodzianie
do wnętrza, stateczności przepis, mocą którego pożyszce podpisany przez Muryna komunikat, donoszący o litewskim komitecie wywrotolecz
nie
znajdowała
nic
podejrzanego.
licja może zdobywać dowody, jedynie
wym w Wilnie.
Gdy ajenci wchodzili, zastawali ludzi
zgodnie z zasadami ścisłej
moralOd 1926 r. zaczął uprawiać szpiegostwo na rzecz Połski, został złapany i osadzony
pijących
lemoniadę.
Z
ulicy
zaś
widzia
ności,
doszłoby do tego, że wyrządzow więzieniu.
no tylko, że wnoszą do lokalu syfony noby krzywdę społeczeńsf. i udzieloNajwyższy Trybunał wyrok sądu wojennego zatwierdził.
z wodą sodową.
noby zbrodniarzom przywileju bezkarPolicja prohibistyczna wpadła te- ności.
dy na inny pomysł. „zaczęła
przysłuAle sędziowie Brandes,
Holmes,
chiwać przy telefonie. W dwadzieścia Butler i Stone oświadczają co nastęcztery godzin później wykryła potaje- puje:
mny wyszynk wódki. Dowiedziała się
Według nas niema różnicy pomięNajwiększy dok na świerie—w Singapore.
z posłuchanej rozmowy,
że alkohol dzy podsłuchiwaniem przy telefonie a
listu prywatnego.
Według
wiadomości
z Londynu, posažona w najnowsze zdobycze tech- sprowadzało się przez podziemne wej- odpieczętowaniem
właonegdaj opuścił port Wallsendou-Ty- niki, które mają służyć flocie, armji lą- ście. Właścicieli zatrzymano i wdrożo- Otóż prawo nie pozwała nawet
no przeciwko nim proces.
dzom odpieczętować listu... Najwiękne olbrzymi dok pływający, przezna- dowej, oraz lotnictwu.
Teraz rozpoczyna się akt drugi. sze niebezpieczeństwo zagraża
wolczony dla bazy morskiej w Singapore.
W odległości 10 klm.
urządzono
Sprawa
się wikła.
ności ze strony ludzi nieinteligentnych,
W ciągu ostatnich lat poruszano wspaniałe lotnisko, a jeszcze dalej na
Właściciele lokalu przyznają
się którzy ją gwałcą chociaż w
najlepnieraz kwestje punktu oparcia dla ilo- wschód ciągną się ufortyfikowane podo winy przed sądem
miejscowym, szych intencjach. Twierdzenie, że cel
ty angielskiej na wybrzeżach wschod- zycje armji lądowej, bardzo
sprytnie
lecz zarazem podejmują ostrą ofenzy- uświęca środki, i że władze mają praniej Azji. Obecnie, po przetransporto- zamaskowane przed wzrokiem
ewenwę. Jakiem prawem podsłuchano ich wo popełniać zbrodnię, aby schwytać
waniu pływającego doku do Singapo- tualnego nieprzyjaciela.
rozmowy telefoniczne? Jakiem prawem zbrodniarza, mogłoby doprowadzić do /
re, należy uważać tę za sprawę SkońPrace nad wykończeniem bazy wo- przyłączono się do ich linji?
jest to strasznych skutków.
czoną.
jennej potrwają jeszcze kilka lat, za- kryminalne pogwałcenie
nietykalności
Przeciwko tak zgubnej decyzji cały
Stacja-przystań dla wojennych о- instalowanie jednak nowego doku u- mieszkania
prywatnego i obraza kon- najwyższy trybunał
musi
stanowczo
krętów angielskich leży na północnym możliwi już w najbliższym czasie urustytucji Stanów Zjednoczonych.
Tak wystąpić.
wybrzeżu wyspy Singapore w kanale chomienie portu dla okrętów
wojen- jest, konstytucji. Bo czwarte
uzupełTo było już dość ostre. Ale sędzia
Johore, dzielącym wyspę od półwyspu nych.
nienie ustawy konstytucyjnej
mówi: Holmes uważał, że nie było wystarczaMałakka. Dostęp jest możliwy
tylko
Transportem nowego doku
zajęła „Nie wolno naruszać prawa ludzi, któod wschodu, gdyż wejście od zacho- się firma przewozowa
rotterdamska, rzy są zagwarantowani w swych mie- jące. I dodał jeszcze od siebie osobiście:
du jest zamknięte przez najrozinaitsze która dostarcza doków dla portów ca- szkaniach
przeciwko intruzji i nieu— Podsłuchiwać przy telefonie jest
naturalne i sztuczne
przeszkody,
łą- łego świata. Nowy ten dok rozłożono
sprawiedliwionej rewizji". Artykuł zaś rzeczą brudną (a dirty business). Gdy
czące miasteczko |ohore na półwyspie na kilka części, które zostana złożone piąty mówi: „W procesie
kryminalnym bym ja osobiście
miał wybierać, to
Malakka z Singapore. Właściwa przy- dopiero po przybyciu do
Singapore. żadna osoba nie może być zmuszona
wolałbym, by zbrodniarz uciekł,
anistań rozciąga się na przestrzeni 6 ki- Olbrzym ten będzie największym
do- do zeznawania przeciwko sobie... Otóż
żeli, by rząd popełnił czyn tak niski...
lometrów, wrzynając
się do 2 klm. kiem w świecie. Długość jego wyno- policja prohibistyczna
dokonała w mie
Ostatecznie mają się zwrócić
do
wgłąb lądu. Jednym z najważniejszych sząca 260 mtr., 52 metrową szerokość, szkaniu oskarżonych rewizji
nieuspra- Kongresu, by uchwalił prawo, zabrapunktów tej przystani jest
olbrzymi oraz głębokość dochodzącą do 23 mtr., wiedliwionej i sprzeciwiającej
się prze300-metrowy dok. mogący pomieścić umożliwi naprawę największym nawet pisom prawnym. A co gorsza, zmusi-- niające w przyszłości podsłuchiwania
przy telefonie nawet ajentom od
ргоpancernik najnowszej konstrukcji z 4 okrętom wojennym.
Dotychczas
bo- ła ich do świadczenia przeciwko sobie
hibicji.
krążownikami. Opodal tego doku znaj- wiem każdy większy pancernik w ra- samym pomimo ich woli.
Pisząc o powyższym
procesie reduje się miejsce wyznaczone
dła nro- zie uszkodzenia na wodach Oceanu InPrzekonany tą argumentacją sąd daktor paryskiego dziennika
„Matin*
wego
olbrzyma,
przybywającego
z dyjskiego, musiał być
holowany
do miejscowy przyznał. słuszność właści-uwagi:
portu Wallsendon- -Tyne. Na wybrze- Port - Said w Kanale Sueskim, lub do cielom lokalu i orzekł, że policja po- dodaje następujące dowcipne
We
Francji
proces
taki
byłby
nieżu znajdują się liczne magazyny, ko- portów angielskich. Baza
wojenna w stąpiła nielegalnie.
możliwy.
Pomijając
już
inne
przyczyszary dla wojska, oraz warsztaty, zbu- Singapore stanowić
będzie
ponadto
A teraz akt trzeci. Sprawa przecho
dowane z dużym nakładem pracy kuli- potężny punkt węzłowy dla
okrętów dzi do sądu najwyższego Stanów Zje- ny, jest rzeczą konieczną do stworzenia takiego procesu, by telefonv dziasów - Chińczyków.
Cała przestrzeń angielskich,
nadpływających
z róż- dnoczonych,
czyli najwyższej instan- łały sprawnie. Otóż u nas delikwencj
„punktu oparcia* Anglików jest wy- nych stron świata.
cji republiki. Zajmuje się nią dziewię- nie otrzymaliby wcale połączenia. Albo
też policjanci nie słyszeliby
niczego,
FP 727070 OWE "DA WRA NJ ERSTE
CY TEDE. Tree i
a a i va
"a
oprócz szmerów i rozmów na stacji.

ul. Ordynacka

w 1 roku wynosi

skonfiskowano

Z Kowna donoszą: W tych dniach Najwyższy Trybunał rozważał skargę apeiacyjną Muryna Romana, w swoim czasie skazanego przez sąd wojenny na bezterminowe
więzienie za szpiegostwo na rzecz Polski. Sprawa wzbudziła na Litwie wielkie zainteresowanie ze względu na to, że jako Świadek figuruje w niej Mikołaj Birżyszka i że Muryn sprowokował wygnanie „33% z Wilna. Według zeznań Birżyszki, Muryn w 1921 r.
w Wilnie napastował go, proponując swe usługi i udając Litwina prześladowanego prez
Polaków. Birżyszka chcąc mieć go na oku, umieścił go w księgarni „Milda*. Wkrótce

maszyn

RZEWUSKI
Warszawa,

półroczu

bezferminowego

ichówki cementowej,
Zysk

0

ameryk.

prowincję wysyłamy
otrzymaniu zadatku.

W

|

|«

Skład hurfowy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI

ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec.

o 51.9 proc.

Angielska baza

GRODNO.

prawosławnym

wzrósł

Podwójny wyrok

Dramat w trzech aktach ze
špiewami i
tańcami „Surdut i siermięga*, odegrany poprawnie siłami Stow.
Mł.
Pol.
chwilami
wzbudzał wśród zebranej publiczności wesołość. Zakończył
urozmaiconą
akademię

my.

cmentarzem

Synów

półrocza

* rusi Sowieckiej 4.169 aparatów do pędzenia wódki, oraz 30.000 litrów samoprzecież kwiat
gonu. W sądach sowieckich na Białorusi załega 15.819 spraw z ubiegłego
w ofierze na
półrocza przeciwko osobom wyrabiającym wódkę nielegalnie.

wołała na zebranych olbrzymie
wraženic.
Marsza żałobnego odegrała orkiestra, który
wysłuchaliśmy z powagą właściwa
chwili.
Pierwszym gratulował mówcy pan
starosta Kowalewski, a my ks. wikaremu wyrażamy na tem miejscu należną cześć!
„Marsz młodzieży* wykonał chór
żeński S. M. P.
„Niepokalana“
deklamowala
druhna Gabrysówna. „Cześć poległym* deklamował druh Jurewicz „Jeszcze Polska nie
zginęła” odtworzył chór żeński
Stowarzy-

dzieńczym kapłańskim zapałem ks.
wikary
Witold Nielubowicz — Tuchalski, zaznaczajac w jakich warunkach naród poiski zdobył niepodległość kochanej Ojczyzny — której ósmą rocznicę dzisiaj właśnie
obchodzi-

za

ostatnich

Na sali cisza grobowa — i ta chwila wy-

Pietra-

z iście

dzieje

narodu — oddając swe życie
Ołtarzu Ojczyzny złożone, i dodaje wielebny mówca, do głębi wzruszonym
głosem:
„Uczcijmy przez powstanie pamięć rodaków
w obronie Ojczyzny poległych!

szun — dowódca kadry i
torskiej na
pow. Oszmiański chorąży Frąckiewicz i instruktor St. Mł. P. p. Jan
pieūski.
Pienia religijne wykonuje chór — kaza-

nie okolicznościowe

zobrazował

<zasów, zaznaczając w końcu, że mieliśmy
oardzo radosne chwiłe odzyskując swą niepodlegtošė i nad wyraz smutne zarazem —
gdy na polach walk pod Wilnem, Grodnem,
Warszawą i innych, zroszonych tak obficie

|

Pol. por. rezerwy

przemówieniu

Proces prohibicyjny.
‘
W Stanach
Zjednoczonych
toczy ciu najpierwszych sędziów Kontederasię teraz sensacyjny proces. Zasługuje cji. Ale niestety nie mogą dojść mięon na uwagę z tego powodu, że spra- dzy sobą do porozumienia.
wa tego rodzaju mogła powstać jedyPięciu, a wśród nich
Taft,
były
nie w kraju prawdziwej wolności i de- prezydent
Stanów
Zjednoczonych,
moókratyzmu. Widzimy tam rzecz nie- przyznają słuszność policji. Czterech:
słychaną. Sędziowie najwyższego try- sędzia Brandeis, Holmes, Butler i Stobunału powstają wzajemnie
przeciw- ne twierdzą przeciwnie. Zwycięża stako sobie i walczą zaciekle o interpre- nowisko większości.
Ale
mniejszość
tację artykułów konstytucji. Czy pro- ma
prawo
publicznego
wyrażenia
ces taki byłby możliwy w innych kra- swej opinii. Tutaj następuje nadzwy-

TĄ

Stowarzyszeń

Z Mińska donoszą: plaga t. zw. „samogonki' rozrasta się do rozmiarcw
niebywałych. Rząd sowiecki czuje się bezradny i środkami policyjnemi nie
może zwalczyć zła. Olbrzymi procent zboża, mimo braku takowego w kraju
idzie na wyrób nielegalny wódki zwanej „samogonką*.
W dniu wczorajszym ogłoszono urzędową statystykę. Wynika z niej,
że wyrób samogonu w pierwszym półroczu r. b. w porównaniu do zeszłego

wstępne" — wygłosił ks. Witold
Niełubewicz Tuchalski i w ujmującem wdzięcznem

izień capstrzyk orkiestry
straży
ogmiowej
wykonany na ulicach miasta o godz. 21, zwia
stował mieszkańcom o jutrzejszej
у
stości Święta Narodowego, ósmej
y"
cudu nad Wisłą i w godzinach
porannych,
zauważyć było można — liczny napływ ludności Zz paraiji.
Uroczyste nabożeństwo w Świątyni celebrował ks.
dziekan
Holak,
w
obecności
władz miejscowych w presbiterjum
kościoła zebranych, kościół przepełniony po brzegi, — a liczne rzesze nab.
h,
korzystając z pogody i słońca, mieściły się na cmentarzu kościelnym.
Przed wielkim ołtarzem widzimy Stowarzyszenie Młodzieży Połskiej obojga płci ze
sztandarami i z odziałów przybyłych z Borun, Sół, Żupran i Siemion — obecni są rów
nież dowódca przysposobienia wojskowego,

Z za kulis suchej Ameryki.

Bialoruś zalana „samoganem”

ABS M

OSZMIANA.
cudu nad Wisłą. Już w przed

— Obchód

Snarskiego,

SŁOWO

ВИМ

2

jonu

między
— niższemi nieco —sztan-

darami: z jednej strony

Holandji,

drugiej Grecji (jako tej, która przed
wiekami jeszcze zainicjowała igrzyska
zwane Olimpijskiemi).
Tryumf
Taki
był

absolutny
ostateczny

amsterdamskiej

Amerykanów.
rezultat
na

Olimpjadzie.

Zresztą

przewidywany. Czego
natomiast nie
przewidywano, to istnych klęsk, które
Sportowcy amerykańscy ponieśli podczas biegów.
Natomiast w rzucaniu oraz w skokach okazali się
mistrzami niezrównanymi.
Pływają
też
świetnie. To też Amerykanie
zdobyli

ogółem maximum odznaczeń: 22 medale złote, 17 srebrnych i 15 bronzowych. Rekord, jak piszą
gazety za-

graniczne, niesłychany!

Drugie miejsce przypadło w udziale Niemcom. Trzecie Anglikom. Tych
ostatnich sprawność nadzwyczajna w
biegach wprawiła w zdumienie świat.

Sukcesy Skandynawów,

zwłaszcza

to się wyrazić?... marginesowe,
Ižejjak np. iechtunek
lub
tennis. W takich właśnie sportach wymagających
osobliwej
przytomności

z sze, uboczne,

umysłu, inwencji,

improwizacji,

rzu-

tów indywidualnych, zwłaszcza
Francuzi są mistrzami. Maratoński
bieg
wygrał wprawdzie Francuz, ale jest
iranz kolonij
to faktycznie Arab
cuskich Afryki Północnej.
Włosi okazali się Świetnymi
wioŚlarzami i fechmistrzami.
Argentyna
ma wręcz
fenomenalnego
pływaka.
Jest to słynny Zorilla,
który zwyciężył nawet Arne Borg. Drugie miejsce
w biegu Maratonskim zdobył
Chilijczyk—Plaza.
Oto były
najbardziej
sensacyjne
momenty i... „objawienia”.
Zaś niemieckie gazety wyrażają się ze względu na ogromny rozgłos IX-tej Olim-

piady: „Sport ist heute ein Weltfaktor
geworden!“

Zajęcie

przez

Polskę

tylko

piętnastego miejsca w szeregu 46 narodów
jako
kraj sportowców, pod
względem
intensywności
sportu
boleśnie dotknęło miłość własną wie-

Finlandczyków,
rodaków
słynnego
Nurmi'ego, przypisać, jakoby,
należy
głównie niezmiernie wstrzemięźliwemu
trybowi życia, podczas gdy sportowcy
rasy łacińskiej bynajmniej
ascetami
nie są. To też romańskiego
pocho-

lu

połskich

Po

dzenia

Piętnaste miejscel...
Aż piętnaste!
Bóg wie tam jakich
Boliwjach i

Urugwajach!

sportowcy

bynajmniej

nie gra-

patriotów.

Pomartwiono

się

u nas.

ją pierwszych skrzypiec w międzyna- Może nawet popłakano po kątach. A
rodowych koncertach sportowych. Ich byli tacy — i o tych
mi
właśnie
polem popisowem są sporty... jakby chodzi — którzy wytrząsając pięścia-

SŁOWO

э@
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U

V

mówić

będziemy

o

zdobnictwie

ludo-

*wem reprezentowanem przez Szereg
kiosków w pawiłonie głównym. Pawilany te rozmieszczone po całym terenie gubią się — niemniej jednak eksponaty, jako odźwierciadlenia specyficznych upodobań i nawyków poszcze
gólnych dzielnic Polski są przedmiotem ogólnego zainteresowania. Na pier

*

wszy

plan

wysuwają

się

tu

dwa

kio-

ski z tkackiemi wyrobami łowickiemi
pp. Teodora Bebłocińskiego i W. Wy
rzykowskieko z Łowicza. Obydwa kioski

zapełnione

malowniczemi

kilimami

Kiosk

„Bazaru

Spółdzielni

Przemy

słu Ludowego'* prócz asortymentu „tu
tejszych'* kilimów wystawia
kolekcje
ozdobnych garnków glinianych — po
lewanych, gustownie zdobionych. Widzimy tam gustowne wyroby z Bolimowa

(pod

polskich,

Łowiczem),

Pomorza

Kut

"KRO

- Mało-

i Głębokiego.

Ręczne wyroby z drzewa wystawia
ją fir.: „„Drzewodar*, F. Dobrowolskie

go z Mińska Mazowieckiego oraz war
szawska wytwórnia „Artystyczne zdobnictwo ludowe". W dziale tym przeważają motywy zakopiańskie. Widzimy tu pudełeczka, ramki, zabawki dzie
cinne i t. p. oraz obrazki wypalane na
drzewie.

Obok

rzeczy

NIKA
ustałony
nego w

|CZWARTEK|
23

małowartościo-

Dziś

Wschód

Filipa i Ben:
jutro

Zach. sł. o g. 19

W dziale ceramiki mamy do zanotowania kilka załedwie kiosków, wszystkie one

natomiast

reprezetują

powa-

żne firmy z różnych dzielnic Polski.
» Zaczniemy od
największej, a jest
nią na Targach niewątpliwie fabryka
tajansu Stanisława Mańczaka w Chodzieży (Wielkopolska): reprezentowana jest przez firmę T. Odyniec i S-ka
Wilno. Uderzają tu przedewszystkiem
piękne wazony majolikowe,
terakoty,
gustowne serwisy stołowe (pod saską
porcełanę). galanterja ze szkła, kryształu i porcelany.
Ogólny zachwyt wywołuje
połmisek z portretem Marszałka Piłsudskiego recznej roboty.
Fabrykaty fabryki Chodzieżyńskiej
zdobyły już sobie rynek amerykański
i hołenderski, dokąd wysyłane są dużemi partjami.
Pokrewna typem wyrobów jest faAKTORIŲ

;

bę

i malarnia

ny.

pewnego

odłamu

prasy

przeciw-

ko wysiedlaniu żydowskich komunistów z Ziemi św. rząd spokojnie robi
swoje nadal, starając się oczyścić kraj
i zachować w nim spokój i bezpieczeń
stwo publiczne. Ponieważ zaś komuni
Ści żydows. nie chcą w więzieniach do
stosować się do regulaminu i żądają
„specjalnego traktowania*', rząd przychylił się do tych życzeń, jednak w spo
sób nieco inny, niż tego pragnęli komuniści żydowscy.
Zastosowano bowiem poprostu względem takich krną' brnych więzniów karę chłosty. Z tego
powodu podniósł się oczywiście pow-

łość

niezmiernie

efektowną,

kiosk cieszy się powodzeniem i
tyczna przedstawicielka fabryki
wny, łowi cki strój odziana ma
ło kłopotu udzielając informacyj
dzającym.
UNI

ną —

mówi

się —

dopiero

dzony

z Ziemi Św., jest równie

rzęcznem, jak zarozumiałem.
Do czego to dążą komuniści

żydo

wscy? Właśnie przed kilku tygodniami złożyli egzekutywie arabskiej memorandum, w którem określają swoje
dążenia. Przedewszystkiem w równym
stopniu skarżą się na sjonistów i naan
glików. „Sjoniści — piszą komuniści

—

są największymi

wrogami

ludu ara-

RRDA

podobnego

już

wtórzy!”
— Musimy

żyć siły do

wszystkie

się

—

więcej

wołano

upadłego,

muskuły

miały! I nie dać się!

|
Į

—

choćby

i żyły

Musimy,

jąko naród sportowy,
miejsce wśród

nie

narodów

po-

wytę-

nam

popękać

zająć

pierwsze

Świata, choć-

! by ich było nie wiedzieć ile!
Porozumiejmy
4,

fizyczną jest nonsensem,
jest lekką
A _ wychowanie
formą samobójstwa.
fizyczne dzieci powinno być całkowicie oparte na zasadach jaknajskrupuna
zaś
nie
latniejszej higjeny,
sportu,

zasadzie

emulacji
pierwiastki
sze w sobie
przechodzącej łatwo w bezpamiętną

pasję.

sportowcy
dopiero

Ambicja jest rzeczą piękną

się okazało,

(rekordziści!)

15 miejsce

wśród

narodów

nie stała się żadna dziura w
i nie- Świata,
niebie... ani na naszym „płaszczu nanawet

pa
pożyteczną.
Choćby
i rozmachu,
yła wygórowana. Jest rzeczą godzi- rodowym", W tem tempie
wą a nawet zbawienną. Tylko... daje w jakim idzie dziś sport przez Świat
— а% nadto wystarcza
dla zdrosię zauważyć
w świecie całym
tendla fizydencję do przeforsowywania sportu; do wia narodowegoi
mu

nadawania

cech

ekwilibrystyki;

do

nadużywania sportu; do
przemęczania
sportem organizmu
ludzkiego, nawet normalnego;
do zrywania sił w sportowych ewolucjach.
A
Sport idzie przecie pod hasłem:
,, W
zdrowem ciele zdrowa dusza!" Jakże
może być zdrowa dusza... w przemęczonem ciele?
„Sport
wszelki z chwilą
gdy się
rozmija z higjeną
przestaje
być rzeczą
chwalebnąi zdrową
a
staje się natomiast
rzeczą
lekkomyślną i dła zdrowia narodu fatalną.
Nadmierne uprawianie sportu nie
licząc

Się

z

własną

wytrzymałością

cznej

pierwszych

Prezydenta

dniach

tężyzny

zajmować wśród
Świata miejsce tak
jak piętnaste.

naszej

46-ciu _ narodów
zresztą wysokie
:
я

Z rezultatu amsterdamskiej Olimpjady a możemy się Śmiało cieszyć.

Zrobiliśmy na

i rozsądnie.

niej swoje,

Sumiennie

Przyjazd

kadkeka
ar

Wieprzem

z oznajmieniem

w

Wilnie

Królestwa

Sjamskiego,

gistrat m. Wilna

Urząd

o od-

koresponwłaścicie-

tablicy, a więc
być nie mogę.

Pocztowo

niezna-

- Telegraficzny

pobie-

— Sędziowie handlowi. Jak się dowiadu
jemy Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje obecnie rozporządzenie w sprawie sę-

dziów

handlowych.

Sędziowie handlowi

mia

nowani będą przez Min. Sprawiedliwości na
trzy lata z pośród
osób,
proponowanych
przez właściwe Izby przemysłowo - handlo-

dzkiego

w

„l my pracowaliśmy"
proletarjackiej“.

i „Z

życia

ze

W. tereści artykułów dopatrzono się cech

Kruk i A. Gordon

i od sjonistów pp. |. Sze

о

—

(r)

Oficerowie

Spraw Wojsk.

a stowarzyszenia.

zezwoliło

oficerom

Min

służby

czynnej i nieczynnej na należenia do Polsk.
Zw. Piłki Nożnej, obejmującego swoją dzia
łałnościa cały teren Polski oraz do T-wa Pro

RY

Budowy

Dróg i Budowli

w

wodnych

Polsce.
— (r) Roczny kurs wychowania fizycznego dla oficerów młodszych. W roku bie-

żącym z dn. 3 października zostanie urucho-

miony w Centralnej Wojskowej Szkołe Gim
nastyki i sportów w Poznaniu roczny kurs
w chowania fizycznego dła oficerów młodszych. Kurs trwać będzie od 3 października r. b. do 3 lipca 1929 r.
Na

wie,
$-ch

kurs

ten

przyjęci

którzy już
miesięczny

być

mogą

oficero-

tych

kwalifikacyj,

czynnej

pracy

jednak

sportowej.

zna

, Podania w drodze służbowej składać należy do Państw. Urz. Wych. Fiz. i Przysp.
Wojsk. do dn. 26 m. b. z dołączeniem Świadectwa lekarza pułkowego o stanie zdrowia
! posiadaniu kwalifikacyj ze sprawności
fizycznej.

Ra

„—.

Sprawozdanie z loterji fantowej. Lo-

fantowa

zonowego

SZKOLNA,

—irzeciego września rozpoczyna się rok
szkolny. Jak się dowiadujemy. asłajacanie

na

odbudowę

Św. Ignacego

kościoła

„ Komitet odbudowy

garni-

dn. 19 i 20 b. m.

dała zyski wraz
z
datkami
ofiarodawców 2157 zł. 75 gr.

„Kamgas*

stanowiące

J. Wasilewski,

Kusy —

{

WYPADKI
—

(r)

Głu

zabrać

dwuch

dla

Muzeum,

łaskawych

tegoż kościoła składa

Pani inżynierowej

stkiem niestrudzonej

ekranie.

„Kobieta bez nazwiska”
(kino
Pod

„Helios“)

powyższym

tytułem

wyświetla

kasie
godz.

spowodowanego przez walkę konkurencyjną dwu dzienników amerykańskich.

Mimo, że treść obrazu, oparta na szablonowym pościgu, jest płytką,
film ten
godzien jest uwagi i ogląda się z zainteresowaniem, a to dzięki autentycznym
zdję-

przemytni-

ciom

dwuch przemytników, usiłujących przenieść
na Litwę 120 klg. tytoniu.
"Tytoń skonfiskowano.
СЕ
:
Przemytników, którzy są Litwinami, aresz
towano.
— (r) Złodziej na rynku. Dn. 21 m. b.
na rynku Łukiskim, nieujęty sprawca wykradł z kieszeni Annie
Klukowskiej ze wsi
Herbuciszki, gm. Turgielskiej 900 zł.
— (r) Okradziony na Targach.
Mimo
stałego posterunku policyjnego zorganizowa
nego na terenie Targów, złodzieje grasują
bez przeszkody.
a
Wczoraj znowu ofiarą „doliniarzy : stał

z rozmaitych

części

świata,

Zdjęcia te w wielu wypadkach wykonawręcz artystycznie, a wypełniające spo-

ne

rą część obrazu, nadają mu charakter filmu
naukowego z dziedziny geografji.
W

rolach

tytułowych

występują

pozwala

się spodziewać,

będzie

towarzy:

nie drugi redaktor, dopomagający
nej wydawczyni w jej reklamowej

‚

RADJO.

Udział

biorą:

stanowią: Młynarka —
St.
Chmielewska,
Wojewodzianka — M. Zarębińska, Wojewoda — L. Wołłejko, Kasztelan — W. Scibor,
Chojnacki — St. Larewicz, Brzechwa — W.

Organista

BYRK „Skala“
ul. W

leńska

42,

róg Mickiewicza.

—

M.

19,20—19,45:

Pogadanka

й

.

radjotechni-

19,45—20,00: Odczyt III z cyklu „Wielka Rewolucja Francuska*.

dniu 2 września zmusza nas do poinformowania, iż poprzednio ustalona data tego

20,15—22,00: Koncert wieczorny, orgaderbi Wileńskiego
Wioślarstwa, wyznaczo- nizowany przez Polskie Radjo
i Dyrekcję
nego na 9 września,
żadnej
nie
uległa
Targów Północnych.
e
zmianie.
у
22,00 -22,30: Transmisja z Warszawy:
Regaty te, zainicjowane przez Wileński

Komitet T-stw

jako

sygnał czasu i komunikaty: PAT., policyjny,
roku ub., sportowy
i inne.
k
zostały przy-

Wioślarskich

mistrzostwo

w

m. Wilna,

wiązane do dnia zamknięcia Targów

Pół-

cznej

nocnych, a to w celu urozmaicenia tej ogól-

nej uroczystości wileńskiej przez
imprezę
sportową o wyższym poziomie, oraz zachęcenie
do jeszcze
liczniejszego
obesłania
tych regat przez Kluby
z innych
dzielnic.

22,30—23,30: Transmisja
z Warszawy.

muzyki

tane-

List do Redakcji.

upartym

Szanowny Panie Redaktorze!
Z okazji katastrofy, której uległa wyprawa gen. Nobilego, nie zawahała się
część
prasy obrzucić nieszczęsnego
komendanta
„łtalji* atakiem kałumnij
niesprawdzonych
zarzutów, jeszcze raz dowodząc, jak mało
cenimy dobre imię bliźniego. Przed kiłkoma dniami
otrzymałem
z Francji
książkę
Amundsena i
liswo rtha
„D'Europe
en
Amerigue par le Póle nord*, w której znakomity badacz okolic podbiegunowych
tak
charakteryzuje Nobilego: „Na
komendanta
sterowca udało się nam pozyskać człowieka
o najwyższych kwalifikacjach,
mianowicie

(SALA
ISK REFZOOCKOOEOEROWIARTS:
GIELDA WARSZAWSKA

skonstruował sterowiec AC
(pod tą na
zwą „Italja“ odbyla w r. 1925 pierwszy lot
do bieguna), ale i odbył na nim
mnóstwo
lotów z najzupełniejszem powodzeniem. Mo-

Napływające już dość
Klubów zamiejscowych.
znaną gościnnością

liczne zgłoszenia
zachęconych
za-

wileńską,

jak

również

ostrą rywalizacją o zaszczytne nagrody przechodnie, stanowiące dary
Wojewódzkiego
Komitetu
Wychowania
Fizycznego oraz

Magistratu

m.

Wilna,

dostarczą

silnych

emocyj sportowemu Wilnu.
7
Ё
W oczekiwaniu tego
najdonioślejszego
wydarzenia
w całorocznej
pracy
wioślarzy wileńskich
z
przyjemnością
obser-

wuje

się

oraz

gęsto

żywy

ruch

snujące

przy

przystaniach

osady

przy

treningu, którego nie przerywa
ani słota.

ani deszcz

pułkownika

żemy

22 sie:pnia 1928 r.
Dewizy

i waluty:
Tranz.
8,88

Holandja
Londyn
Nowy-Yurk
Paryż
Praga
Szwajcarja

Sprz.
8,90

124.01

124.33

123,71

358.40
43.38
8.92
34.92
26.48
172.18

356.60
43,17
8.88
3475
26.36
171.32

125,64
46,67

126.95
46,79

125.33
46.55

212,49

Umberto

sobie

Nobile. Nobile nietylko

powinszować,

że zapewniliśmy

sobie współpracownika tak wielkiej wartości, zdobyliśmy bowiem technika,
którego
doświadczenie było nam rękojmią powodlzenia. Od chwili swej nominacji Nobile oddał
się duszą i ciałem naszemu przedsięwzięciu
i brak nam poprostu słów na wyrażenie mu
wdzięczności
za staranność i sumienność Ww
przygotowaniu wyprawy”.

Kupno
8,86

357.50
43,275
8,90
34,835
26,42
171,75

Może

słowa człowieka

tej m iary, co R.

Amundsen, dotrą do tych, do których dotarty niegodne potwarze, i zdołają choć w części naprawić krzywdę, wyrządzoną dzielnemu człowiekowi w chwili, gdy spadło
nań
wielkie nieszczęście.

rze

Racz przyjąć, szanowny Panie Redaktowyrazy głębokiego szacunku,
Dr. Wacław Staszewski.

Zaklad krawiecki

RICHAŁ
Wilno,

PIECH

Zamkowa

10 Telefon

I SYN

&

10 — 04.

Poleca na sezon bieżący materjały f Dormeull Frėres
towe palta własnej roboty.

(kumlatory

I. Kubicki,

Zarębińska, L. Wołłejko, ]. Karbowski,
Pągowski. W. Scibor,
St. Larewicz, J.
Klejer, M. Pill, W. Gasiński.
lutro, t.j. w piątek, baśń
dramatyczna
L. Rydla p.t. „Zaczarowane Kolo“. Obsadę

Gasiński,

czna.

Regat Wiośląrskich w

literacka.
z płyt gramo-

London

oraz

go”

o

+PGE

i dalszym

Reduta na Pohułance. Dziś, po raz drugi
„Zemsta”.

Audycja
Muzyka

tonow ych.

Mylne zamieszczenie przez codzienną
prasę wileńską wiadomości
o rzekomym

terminie Wileńskich

18,00—19,00:
19,00
— 19,20:

że premjero

tanecznych.

i ostatni

młodocia
ucieczce,

Czwartek dnia 23 sierpnia 1928 r.
13.00 : Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu.
8
Ž
16,30
— 16,45: Chwilka litewska.
16,45—17,00. Komunikaty Targów Pół| ocnych.
17.00—17.30: Muzyka z płyt gramofonowych.
17,35—18,00:
Odczyt
organizowany
przez Dyrekcję Targów Północnych.

Wileńskie Mistrzostwo
Wiošlarskie.

Wil-

przedstawieniom tej doskonałej
nedji.
W rolach głównych wystąpi
klówna, Z. Molska, W. Malinowski i M. I enk.
Występy sióstr Korzeniowskich.
SŚwietne tancerki siostry
Korzeniowskie,
które
wczoraj tak. gorąco. oklaskiwane były przez
publiczność, dziś
powtarzają swój
bogaty
program. składający się z najnowszych produkcyj

milu-

tka Elga Brink (asas orai
oraz lubiany
powszechnie Jack Trevor (redaktor).
Element komiczny reprezentuje głów-

SPORT.

fantów,
TEATR I MUZYKA.
Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystepy
M. Małanowicz - Niedzietskiej. Dziś powtórzenie „Żabusi* Zapolskiej z M. Malanowicz
Niedzielską w roli tytułowej.
Wczorajsza
sukces

na tere-

nie których odbywa się pościg (New-York,
San-Francisco, Honolulu, Szanghaj i in.).

chociaż nie brak go również i wsamej „kosię p. Feliks Mazul, (ul. Tu' gielska 24) któ biecie bez nazwiska” (wydawczyni).
Ilustracja muzyczna obrazu, jak zwykle
remu w czasie zwiedzania Targów skradzio
w kinach wileńskich,
niezbyt
dopasowana
no 420 zł. i 95 rubli w złocie.
Alfa.
— (r) Odkopany skład fałszywego bilo- do treści.
nu. Dwaj podoficerowie 3 p. saperów Szy- SEK UR RSA
VIS PIT IESKO
mon Woronin i Bronisław Subocz zatrudnie-

lokalu na wystawę

sztuka

ki-

no „Helios“ historję pościgu pewnego redaktora za piękną i czupurną chłopczycą,

ków z tytoniem. Na odcinku 22 baonu K.
O. P. w rejonie Pohajnie patrol pochwycił

szewskiej i Panu dyrektorowi firmy „Elektrolux (ros Zamkowej i Królewskiej), któswego
ry zupełnie bezinteresownie udzielił

wy

bezpow-

i sztuki.

Na srebrnym

I KRADZIEŻE.

Pochwycenie

pośrednio

rotnie zginęło dla nauki

W. Wybrański.

powtórzone

niewąt

muzealną, a więc:
kute ozdoby meta-

i t. p.

zachodu

przystąpił

Śniej nabywać można w wejściowej
Targów
Północnych, a wieczorem od
17. m. 30 w kasie teatru.

miniejszem najserdecznejsze
podziękowanie "Wiedeń
staropolskiem „Bóg zapłać” łaskawym ofia- Włochy
rodawcom fantów, sz. sz. Paniom je zbiera- Marka niem.
jacym i sprzedającym bilety, a przedewszy-

ukończyli
w tejże szkole M.
kurs z wynikiem dobrym i K.

przebyli najmniej rok w oddziale. W drodze
wyjątku
przyjmowani będą oficerowie nie
ni są ze swojej

tle interpretacyj tekstu rozporządzenia o wy
borach.
:

za-

WOJSKOWA.

wnętrza,

W rezultacie tej „obojętności** funkcjonarjuszy sowieckich szereg zabytków, które można było bez większego

Bilety w cenie od 50 gr. do 5 zł. wcze-

skin

też urząsię nie-

strony

obecnie

z

cer

będzie

terja

zaś,

„czarna'

była

Charakterystycznem jest że
podczas burzenia cerkwi miejscowe T-wo
Krajoznawcze jak również przedstawiciele Białoruskiego Muzeum Państwowego — świecili nieobecnością, w ten

to

„Zaczarowane Koło
w sobotę, dnia 25 b.m.

ych
zbi rów
Uli
piają przechodnia public:
dzają między sobą bójki
raz bardzo krwawo.

interwencja

dłuższy

— Z. Chmielewski,

i Kleinsztein.
Wybór 12-go członka zarządu został odroczony do czasu wyjaśnienia przez wła- Dolary
dze niektórych wątpliwości, powstałych na Belgja

. Wszelka

Witebsku

j. Kar
J. KleBoruta

młodzieży

przestępstwa przewidzianego w art. 129 K.
K. i 50 prawa prasowego.
.
Podkreślić należy. iż w tym wypadku ani
jeden egzemplarz z całego nakładu nie dosta! się do rąk czytelników.
—.(0) Zamknięcie kotonji letniej w Puszkarni dzieci polskie ewangielickie
z Górnego Śląsku, sprowadzone i utrzymywane
szkarni. Po paromiesięcznym pobycie w Pupodczas wakacyj przez Wileński Konsystorz
ewangielcko - reformowany, wyjechały one
gdaj z powrotem na Ślą
Dzieci te przebywały w otoczeniu dzieci
wileńskich, pensjonarzy Kon
orza, i pod ich wpływem
pozbywały się w swojej mowie naleciałości
ści niemieckich. Pobyt pod Wilnem przyczy
nii się do zaznajomienia się slązaków z zabytkami wileńskiemi, z naszą przeszłością.
W przededniu wyjazdu dzieci zwiedziły Tar-

bezpieczeństwa

mieszkałych przy tej
ulicy
obywateli do
władz policyjnych była dotąd tylko „głosem
wołających w puszczy”.
Požadanem była
by, żeby odnośne władze wreszcie zajęły się
tą sprawą energicznej i ustaliły stale posterunki policyjne przedewszystkiem na ulicach
gdzie spokojnemu obywatelowi miasta grozi niebezpieczeństwo ze strony wszelkiego

liczne

„likwida-

pi Maciuś — T. Białkowski, Drwal —
bowski, Hajduk — St. Brem, Kat —
jer, Leśny Dziadek — K. Pągowski,

publicznego. Już nieraz pisaliśmy o nieporzą
dkach panujących na ulicy Żydowskiej.
Ulica ta, jest miejscem stałego zbiorowiska podejrzanych wyrzutków społeczeństwa
uprawiających tam swój proceder złodzieji.
Niemal codziennie napotyka się tu zbio
lub
kończące

czas

S. Butkiewicz, Jasiek —

szczenie artykułów p. t. „W czem wielkoś

MIEJSKA.

władz

Przez

w Wilnie zarządził w dniu wczoraj

(v) Z posiedzenia
miejskiego komitetu wychowania fiz. i przysp. wojsk. Onegdaj wieczorem w sali posiedzeń Rady Miej
skiej pod przewodnictwem
p. prezydenta
Folejewskiego odbyło się posiedzenie członków miejskiego Komitetu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Głównym tematem posiedzenia była spra
wa projektowanej budowy miejskiej łaźni i
pływalni na miejskim placu przy brzegu Wi
lji. Po wyczerpującej dyskusji postanowiono przekazać projekt sekcji budowlanej do
dalszego opracowania.
Ostateczna decyzja co do
rozpoczęcia
budowy nastąpi na następnem posiedzeniu. gi Północne wraz z wystawą Regjonalną.
— (0) Wyniki
wyborów
do
zarządu
— Chwilowa dezorientacja w ruchu autobusowym.
W związku
z uruchomieniem gminy Żydowskiej. Dnia 21 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie nowoobranej Ra
czwartej
linji autobusowej,
której
szlak
dowskiej m. Wilna. Przewodni
idzie z ul. Polockiej, św. Anny, Mickiewi- dy gmi
starego zarządu p. Ł. Kruk.
cza Wileńską i Zawalną dają się słyszeć na- czył pri
Wniosek d-ra Szabada o odroczenie wyrzekania publiczności (mimo woli personerozpatrzenia
łu autobusów) wprowadzanej w błąd. Cho- borów do zarządu do czasu
dzi o to, że ktoś mający interes na Źwierzy- przez władze odnośne skargi na niewłaścińcu siada do „czwórki* i trafia na Wileń- we przeprowadzenie wyborów do Rady, ze»
ską. Konduktorzy „czwórek* powinni dla u- branie uchylilo,
Pozatem z przedłożonych
kandydatów,
niknięcia nieporozumień,
na _ przystankach
zostali wybrani do zarządu: od Bundu —
przy:
uł. Micki
oznajmiać
p. B. Kan, od drobnych kupców — p. Wee mas:
idzie ua uł. Wileńską.
Ponadto
ć narzekania na wjer, od ortodoksów (Achdus) — E, Gronieregularne ktirsowanie
n, ca zapew- dzieński i p. Sztukater, od związku kupców
ne wywołane jest małą ilością maszyn prze — pp. A. Zajdszner i Prużan, od Agudy —
p. Wigdorczyk,
od _ rzemieślników pp. L.
znaczonych na tę linję.

Uwadze

w

budowaną

pliwie osobliwość
rzeźby w drzewie,

kiew służyła jako teren badań archeologicznych, lecz ostatniemi
(czytaj:
bolszewickiemi!) czasy całkiem o niej
zapomniano.

szym konfiskatę
białoruskiego
czasopisma
„Doła Pracy" z dnia wczorajszego za umie

—

(v)

tystyczne

ni przy
budowie tam na Wilence w obrębie
Bernardyńskiego znaleźli zakopane w
Zwolnienie sędziów nastąpić może, przed ogr.
upływem terminu, bądź na własne żądanie, piasku 419 sztuk fałszywych 20 groszówek.
— (r) Śmiertelny upadek z drzewa. Igbądź na podstawie orzeczenia zgromadzenia
ogólnego Sądu Apelacyjnego. Funkcje swe nacy Wyrwicz |. 16 (ul. Poleska 25) zrywając wiśnie spadł z drzewa, ponoszc Śmierć
pełnić
będą sędziowie handlowi bezpłatnie.
— (v) Koniiskata białoruskiego
czaso- na miejscu.
pisma „Doła Pracy* Urząd Starostwa Gro- ETECTIESENUSS ESTA

dniu wczorajszym postanowił w imieniu mia
sta wysłać delegata na wystawę. w osobie
koniendanta miejskiej
straży
ogniowej p.
Marjana Waligóry.
Wyjazd p. Waligóry do Turynia nastąpi
w dniu 29 b. m.

—

cerkiew

ponieważ

drzewa i trwała już kilkaset lat.
Lecz — czytamy dalej — znoszenie cerkwi zamieniło się w kompletną
jej dewastację („u pouny pahrom*)!
Pod drągami „komgasowskich'** robotników zginęły cenne urządzenia ar-

we.

przy-

odbytem

urzędni-

RÓŻNE.

go ścia

który

na posiedzeniu

zny.

Otóż

rając opłaty miałby, zda się, obowiązek wypełniać bardziej skrupulatnie swe funkcje.
Urzędowa depesza potwierdza fakt powy
żej opisany.

potrwa

egzotycznego

być być znany

świadczy napis na
ny
w tym domie

był do Polski celem zapoznania się z polską służbą zdrowia przybędzie między innemi prawdopodobnie na kilkudniowy pobyt do Wilna.
Z Wilna egzotyczny
gość uda się do
województwa Nowogródzkiego.
— (v) Delegat m. Wilna na międzynaro
dową wystawę pożarniczą w Turynie.
W
związku z wystawą przyrządów
pożarniczych mającą się odbyć w Turynie we Wło
ch w czasie od 1 do 8 września r. b. Ma

posiadających

Gzy,

sopo-

lem domu Nr. 15 przy ul. Mickiewicza o czem

września

2 dni.

iż jako

zajmujemy

nad

kom dostarczającym codziennie
dencję i częste telegramy, jestem

A
ciśnienia.

rodzaju złodziei i t. p. szumowin,

Przez to, że

się.

z a w-

zawierającego

(v)

zdrowia

je

niedo-

w

p.

że

wysłany 7.8. do mnie ze Zwie-

ny ogólnie i muszę

do Wilna. Bawiący
obecnie w Warszawie
Książe Sakol, generalny
dyrektor
służby

wynaleźli”, Poruszono wszystkie sprężyny w prasie, pisano do
Londynu,
przedkładano
memorjały.
Wszystko
napróżno. Anglicy
odpowiedzieli, że
komuniści żydowscy otrzymują chłostę
nie za to, że są komunistami i żydami,
a za to że nie chcą stosować się do
regulaminu więziennego.
Powiedzenie
zaś, że żaden żyd nie może być wypę-

Pobyt

—

sympa
w bar
niemazwieW. T.

anglicy

b.

prawdopodobnie

TRS T SNEIS EEST

O

mi ślubowali najstraszliwszemi zakleciami, wobec ziemi i nieba,
że „coś

Połu iriowy.

URZĘDOWA.

to też

bskiego, gdyż dążą
oni do tego, by
chłopa arabskiego wygnać z kraju. Ży
dzi nie mają do Palestyny tyle praw,
szechny lament. Zarzucono
rządowi, co arabowie do Andaluzji.
Mogliby
że posługuje się okrutnemi i barbarzyń oni co najwyżej
żądać równouprawskiemi środkami i usiłowano wykazać, nienia. Obowiązkiem ich byłoby walże kara chłosty i wysiedlania jest nie- czyć wraz z arabami o wolność arastosowana względem tak kulturalnych bów, którzy stanowią w kraju przewai humanitarnych przestępców. W Pale- żającą większość. Wolność tę można
stynie i poza nią można było słyszeć zdobyć tylko przez bezwględną walprotesty, wskazujące ze zgrozą na ta- kę przeciwko sjonizmowi i popierająkie barbarzyństwo. „Każdy żyd —mó
cej go Anglji. W tej walce arabowie
wiono — przybywający do Palestyny musieliby poświęcać się ze wszystkie
jest tam w swojej ojczyźnie, z której um innemi ludami, gnębionemi
przez
go żadnem prawem wypędzić nie mo- Anglię. Ruch arabski
wtedy odniesie
żna*. Szczególniej jednak kara chło- racja E Are się na robotniku i
sty zrobiła duże wrażenie. „Podobne Chinach.
chłopie,
jak to stało się
ię w w Rosjijii i w w
barbarzyństwo nie istniało przed wojГ

R

J

nastąpić

tego,

libyśmy telegram.
Otóż niedostarczenie mnie
depeszy pad
wskazanym adresem wygląda raczej na szy
kanę niż na niedbalstwo, gdyż pomijając to
że jestem w Wilnie chyba dostatecznie zna

— (v) Przyjazd Prezydenta Rzeczypospolitej do Wilna. Jak nas informują przyjazd
Prezydenta Rzeczypospolitej p. Mościckiego
do Wilna celem zwiedzenia Targów Północnych i Wystawy Rolniczo - Przemysłowej

ma

Wobec

rząd oznajmił wysyłając nas tępującą depe
szę służbową:
Wilno „Wańkowicz Mickiewi
cza 15 nie znany niewręczony*. Byliśmy bar
dzo niespokojni gdy na naznaczony dzień
córka nasza nie przyjechała, przypuszczając

SI

roku

roku szkol
Średnich i

chorobę lub wypadek, gdyż inaczej otrzyma-

Tendencja barometryczna: spadek

Na specjalną uwagę zasługuje kiosk
z eksponatami fabryki naczyń kamiennych i majoliki Anatola Wekstejna w
Łowiczu (Wilno — M. Zalcberg Bazyl
jańska 6). Widzimy tu bogatą kolekcjęróżnej wielkości i fasonu wazonów,
garnuszków, lamp i t. p.
Uderza niezwykle
subtelny dobór
barw pastelowych przy wystawowym
kształcie. Te dwa warunki tworzą ca-

rozpoczęcia
szkolnych

łożeniu przyjazdu córki mojej do Wilna, nie
został mnie doręczony o czem wileński U-

|

nie T. Z. Osiński i Synowie w Warsza Wiatr

Komunizm żydowski w Palestynie

stom

rzyńca

wie wystawiająca b. efektowne rzeczy. przeważający ]
Uw agi: Pochmurno. deszcz.
Prócz wyżej wymienionych fabrykatów
Minimum za dobę —9C.
widzimy tu wyroby ze szkła i porcela- Maximum na dobę 175C.

DOS TIT IKA R TNA

W ostatnich tygodniach pisma żydowskie w Europie poświęcały wiele
miejsca żydowskim komunistom i wysiedianiu ich z Palestyny. Prawie każdego tygodnia można czytać, że ten
lub ów żyd za przekonania komunisty
czne został skazany na więzienie lub
wysiedlenie. Wbrew wszystkim prote-

w mm.

na porcela-

„Czarna*

powszechnych.

Telegram

korespondenta

nięciem,

cenny zabytek historyczny. Wspomina
ją o niej niemal wszystkie kroniki i sposób przykładając się
źródła dotyczące dziejów Witebszczy- do dzieła zniszczenia.

— Połecamy uwadze władz
о0О telegraficznych w Wilnie fakt, ktory charakteryzuje sprawność, z jaką telegramy zostają
doręczane adresatom.

ne
S. B.

relacji

do zburzenia cerkwi z tej — rzekomo
— przyczyny że groziła ona i tak ru-

cja” cerkwi wygląda jak następuje:

POCZTOWA.

Opad
za do- )

bryka terakoty

Mińska „Zwiezda* zamieszcza kró
tką wiadomość o nowym akcie barbarzyństwa bolszewickiego w dziedzinie
kulturalnej — zburzenie doszczętnem
„czarnej cerkwi** zwanej tak od barwy kopuł, jednego z najcenniejszych
zabytków budownictwa
drewnianego
w Witebsku.
Sądząc z ostrego tonu w którym
została zredagowana wzmianka o tem
w urzędówce sowieckiej, jest widocznie w całej tej historji, nawet z punktu
widzenia „zwyczajów'* bolszewickich,
coś i to grubo nie w porządku!..
W

dzień pierwszego września przypada w
botę prace w szkołach rozpoczną się w
niedziałek 3 września.

m. 05

NE

nika

został dzień
zakładach

szkolach

Sł. g. 4 m. 24

łauframi, portjerami i poduszkami gro wych z punktu widzenia sztuki nietrudno jest znaleźć przedmioty wykonane
Bartłomieja.|
madzą tłumy zwiedzających. Kioski te
artystycznie, mające dużą wartość.
łatwo jest spostrzec, bowiem eksponaSpostrzeżenia
meteorolo;
ty wystawowe w nich mienią się wszy
P. W. Komendzińska wystawia bo
Zakładu
Meteorologji
U.
stkiemi kołorami tęczy. Panie ogląda- gatą kolekcję haftów oraz ozdób zaz
dnia
—
22-VH
1928
r.
jące kioski te, specjalną uwagę poś- kopiańskich, a p. K. N. Kyriakudis z
więcają pięknym
wełnianym szalom.
Katowic kolekcję koronek. Pozatem tu
Obydwie te firmy znane są już dobrze i ówdzie zresztą zupełnie ładnie pouw Polsce, a eksponaty ich nagradzane mieszczane zostały wyroby przemysT da atura
były na wystawach krajowych.
łu ludowego jako ozdoby kiosków.
=
+ 1500.

tera

Zburzenie „Czarnej' cerkwi w Witebsku

Podejrzany o kradzież żyd zbiegł.
MOŁODECZNO, 22. VIII. Dziś w nocy dokonane zostało przez nieznanych sprawców włamanie do synagogi żydowskiej w Mołodecznie.
Łupem złodziei padły 3 egzemplarze
Tory wartości 15 tysięcy złotych. Kradzież zauważył rano dozorca bóżnicy.
Jako domniemany sprawca włamania podejrzany jest młody
żydek,
który od kilkunastu dni objeżdżał teren . powiatu.
Dochodzenie
wstępne
wykazało, iż podejrzany osobnik usiłował dokonać włamania do synagogi w Kraśnern nad Uszą, skąd go spłoszono. W dniu poprzedzającym kradzież stwierdzono, iż ten sam żydek kupował walizkę, prawdopodobnie w
celu ukrycia łupu.
Władze śledcze są juz na tropie sprawcy.

Lotnictwo ludowe w pawilonie głównym
Do omówienia eksponatów zdobni
ctwa ludowego rozmieszczonych w pawilonach Wystawy Regjonalnej i Rolniczej przystąpimy niebawem, obecnie

Mołodecznie.

SBBCDZE

п

Dkradzenie synagogi żydowskiej w

Pili, Młynarz

—

FMNTYWW|
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odwiedzajcie stoisko
POLSK. TOW AKUMULATOROWE 60 pg
1-wse BJ
na Targ. Pėln.

‘°

@

POŻARÓW NIE BĘDZIE.
Dnia

pogody

26 b.m.

odbędzie

o godzinie

5:ej

po

się demonstracyjne

południu

w

razie

palenie strażnicy

malowanej farba „FENIX wyrobu krajowego Zakładów Chemicznych „ŽAGOŽDŽON“ na placu Wystawy. Biuro sprzedaży
Jagiellońska 8 Wilno.
.

Godziennie

.

.

wielki program

atrakeyj

$

i dalszy ciąg walk zapaśniczych.
Dziś walczą 3 pary: 1) Decyd. wałka rewanżowa Pugacz contra Helczer.
2) Rasso contrą Szczerbiński. 3) Garkawienko contra Czikosz.* Pocz. © godz. 8 w. Bilety w kasie cyrku.

$

ka

dziono dokumenta

„BA
wyd.

на

ра

imę

P. K. U. świadectwo
da słówe

ukwić

Bolesława dowy Nr

się.

Po- |

3)
Bi

Wekcnczić

syfilis,

Razadó w,

mma

—o | —1, odуе
5—8 wiecz.
—

na

budowę

warsztatów

Państwo-

DOW

W.

przepisy o
i robót są

do przejrzenia w lokalu Dyrekcji

Robót

L

blicznych w pokoju Nr. 91 codziennie w godzinach od 12 — do i4-ej. Tam również są
do otrzymania ślepe kosztorysy oraz projekt
umowy za zwrotem kosztów takowych.
Ofertw w zapieczętowanych lakową pieczęcią kopertach z napisem „Oferty na budowę warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej w Wiłnie* należy złożyć do KancelaOddziału Budowłanego pokój Nr. 92 najpóźniej do godziny 10-ej w dniu 30-go sier
pnia 1928 r.
Do każdej oferty. musi być dołączony do
wód złożenia w Kasie Skarbowej na depeozyt Dyrekcji Robót Publicznych wadjum w
wysokości 3 proc. od całkowitej oferowanej
sumy. Dołączenie wodjum do oferty w gotówce lub w papierach wartościowych jest
niedopuszczalne.
Publiczne otwarcie ofert
nastąpi w dniu 30 Sierpnia r. b. w Dyrekcji

Robót

Publicznych

o godz.

i robót

w

zakresie

działania

Przetarg

nisterstwo

polega

Robót

zatwierdzeniu

Publicznych

przez

- Inżynier

Uk

a

L

Reprezentacja

A O

OO

gruntów

>

rę ZO

skiej

BED

EŃ
CZA
O
ri

składzie

wybór

L. GIHSBERG 064

ROP:

z dnia 16 b. m: dla
samochodów.
Woda,

elektryczność,
dół
dla remontu
i
czyszczenia
Oraz różne
przyrządy
techniczne na miejscu.

D.-H. K. Zdanowski

skąd

pocho

dzi ten brak zainteres”wania dla
tej
piątej części świata! Położyć go można спуба na ka:b
iego, że Australja
żyje

wśród

nadzwyczaj

spokojnych

ul.

i S-ka

na

czas

a

‚

OŚRODEK

od 100- 150 ba

z

Węgrzyn

i inni.

kolei,

Biuro sprzedaży:

r.

K

skład

stoły,

godne

lub

©

i PLEDY

EB

GALANTERJĘ
RZECZY

U

p

I

wyborze.

oraz

Romana Żórawskiego, stopowa "|

„ Waręź

kó

b

kurtki, peleryny i t. p.
w Wilnie, Stoisko Nr 182.

swoje

| szaty,

i

krzesła

ulokuj

na

proc.Gotówka

rolach główktóry

pierw-

TAG

=

a

IE

Bazar

Przemysłu

|:
ma-

i odlewnie

Zarząd:

ROZNE
abrykiw
Lubliniei Żywca

N,

Foksal

Biuro sprzedaży

i S-ka.
25.

i skład fabryczny:

Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓRNIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według -najnow-

szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE
i SZTUCZNE,
MOTORY
ROPOWE,
NA GAZ
SSANY, MOTORY
ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko-

ropy,
MŁYNKI PRZENOŚNE,
nomicznego
zużycia
TURBINY WODNE
syst. FRANCIS'A, TURBINY WIATROWE, TRYJERY, kompletne
urządzenie elektrowni
i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do
WYROBÓW
BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Budowa OLE JARNI. MŁOCARNIE PAROWE.
MASA DO
NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH.

E$ wiciestwo

U

J

H

Specjalna fabryka
RÓBKI

h

Zicinaczonė aig
umwe
dawn, C.

i

asa,
Syn w

do

OB-

SA

TARTAKÓW

i MASZYN

DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższających wyroby zagraniczne.

Na żądanie
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świata od Eimopy cja nie sprowadziła na teren Australji
tem silniej.
elementów awanturniczych, któreby za
Australja
stanowi
bardzo wielki kłócały spokój publiczny, powtóre zaś
obszar ziemi i całx jer
powierzchnia całe społeczeństwo australijskie
żyje
jest nie o wiele mnie;sza od całego oh- ustawicznie w trwodze,
ażeby
przez

dyś nie wyschły.

Narazie

jednak

w

prowincjach

które dotychczas zamieszkane są przez
Europejczyków kwitnie życie, rozwija

się handel, przemysł i rolnictwo, oraz
powstają coraz większe i coraz lepiej
zabudowane miasta. Cały obszar Australji dzieli się na sześć głównych kolonij, które stoją pod wpływem imperjum brytyjskiego, mimo że Australja
posiada

własny

rząd

i własny

parla-

ne niektóre miasta,
też do miana
największych

pretendują
stolic. Do
portowe:

Melbourne i Sidney. Charakterystycznem jest, że wszystkie większe miasta
leżą niedaleko wybrzeża. Ostatnio dopiero rozpoczął rząd australijski budowę nowej wielkiej stolicy,
położonej

wewnątrz Australji i buduje w Cannberra nowe miasto.

Warunki klimatyczne nie są w Australji, zwłaszcza w okolicach,
położonych nieco dalej od wybrzeża
zbyt
idealne. Naogół panuje silne
gorąco,

sie ži,
odnoszą się emigranci europejscy Zz bar |
botnych ze wszystkich prawie
z nima
europejskich, rzad australijski, jak to dzo dużą niechęcią i unikają
juž zaznaczyłem, emigrację wstrzymał wszelkiego kontaktu i współpracy. —,
i dopuszcza na teren Australji tylko Nienawiść wzajemna jest też bardzo |
nielicznych robotników, mogących się silna i pomimo, że murzyni oddać mo- |
bardzo
EU
wykazać
posiadaniem
odpowiednich gliby Europejczykom
środków finansowych, potrzebnych dla usługi w ciężkiej uprawie ziemi — Eu
rozpoczęcia pracy kolonizacyjnej.
© ropejczycy wolą się bez nich
obchęz, emigrantów,
którzy osiedli już na dzić.
ziemi australijskiej i umieli przystosować się do nowych warunków klimatycznych, żyją naogół w dużym dobro-

Narazie kroczy Australja
stałego

rozwoju.

O

po in)

ile Sprawa

nawod-|

nienia i dostarczania wody zmieni s |
bycie, ciągnąc poważne zyski z upra- w najbliższej przyszłości na bardziej.
wy roli, oraz z eksploatacji licznych korzystną, rząd australijski
otworzy.
naturalnych skarbów na ziemiach Au- niewątpliwie szerzej wrota dla emigra-|
opady deszczowe należą do niezmier- stralji.
cji i wówczas rozpocznie się praca nad
Pomiędzy dzisiejszą ludnością Au- wyzyskaniem olbrzymich terenów, ponie rzadkich wypadków (zdarzało się
już że przez siedem lat z rzędu nie spa stralji spotkać można prawie wszyst- łożonych wewnątrz Australji, które do,
dia ani jedna kropla deszczu), ponad- kie narody europejskie. Największy tej pory leżą odłogiem a przysporzyć
Z mogą Australji nowe, niezliczone
to jest zaś
mnóstwo
dokuczliwych odsetek stanowią jednak Anglicy.
boowadów. To też wielu kołonistów, nie ludów pozaeuropejskich spotkać tu mo gactwa.
mogąc przyzwyczaić się do
nowych żna dość licznych Chińczyków. Polacy
K. M.
obszarach
warunków, zmuszonych
jest bardzo tworzą na poszczególnych
często wracać z Australji do
rodzin- bardzo małe kolonje. Wewnątrz obsza
nych stron. Nie mniej jednak w chwili rów pustynnych mieszka do tej. pory
Australji,
obecnej kierowałaby się niewątpliwie głównie pierwotna ludność

ment dwuizbowy.
W poszczególnych
kolonjach rozwinęły się szczególnie sil w stronę Australji

"- Wydawca Stenistaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Wsydyłto..

które

regjonalnych
należą miasta

ЗЭ

emigracja

bezro-

złożona

z murzynów.
Drukarnia

Do

murzynów

„Wydawnictwo

Wileaskie“

ul.

Kwaszelna

23.

t

