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Jakiej konstyfucji prag- 
ną Hindusi 

daleki, fantastyczny, 
europejczyków  mi- 

Indje—kraj 
dla większości 
tyczny zupełnie! 

Gdy się mówi o Indjach każdy 
myśli zaraz o ascetycznym  braminie 
siedzącym 5 lat bez ruchu z otwartą 
gębą i zamkniętym lewem okiem al- 
bo o mnichu tybetańskim, który dla 
rozrywki stoi pod drzewem na jednej 
nodze przez trzy miesiące, albo o 
krokodylu z (Gangesu požerającym 
kąpiących się dzieci, albo wreszcie o 
tajemniczych, pełnych zagadek, ciem- 
nych grotach. 

Kto mieszka w Indjach? Ha, a 
któżby jak nie Indjanie czerwonoskó- 
rzy — owi Lekka Stopa, Jastrzębie 
Oko, Bawoli Ząb tak wdzięcznie opi: 
sywani przez Karola žMaya i innych 
znanych podróżników. Tomahawk w 
ręku, fajka pokoju w zębach, oskal- 
powana czaszka zamiast medaliona 
na szyi—oto wiezerunek autentyczne- 
go tubylca dla wielu, wielu „cywilizo- 
wanych“ jednostek starego Świata. 

A jednak Hindusi są też normal- 
nymi ludźmi. Nie wszyscy są brami- 
nami, nie wszyscy stoją na jednej 
nodze i nie wszyscy myślą jedynie o 
wiedzy tajemnej. Wiedzą o tem do- 
skonale Anglicy i... nie cieszą się z 
tego wcale a wcale. 

Już w zeszłym roku, naciskany 
ciągłemi skargami, premjer Baldwin 
zapowiedział poważne reformy. Obie- 
cywano je biednym  Hindusom od 
stu lat czekali cierpliwie, wreszcie 
wyczerpała się miara. 

Wszyscy działacze, wszelkie zwal- 
czające się dotychczas stronnictwa,po- 
łączyły sie w jedno i utworzyły zwar- 
tą grupę opozycyjną — partja Swa- 
„aj. Robiono rządowi systematyczną 
obstrukcję, ignorowano rozporządze- 
nia, bojkotowano urzędy, szykanowa- 
no urzędników. Nawet starzy służal- 
cy, raddżowie żyjący z łaski Angli- 
ków, porzucili swych panów i przyłą- 
czyli się do narodowej grupy. Rząd 
został całkowicie osamotniony. Nie 
było rady — groziło ogólne powsta- 
nie — dumni synowie Albionu mu- 
sieli wdać się w pertraktacje. 

Komisja, wyznaczona przez partję 
Sweraj, przedstawiła obszerny raport 
o stosunkach obecnych i grubachny 
iom zawierający projekt nowej kon- 
stytucji. Czegoż domagają się brunat- 
ni człowieczkowie. Przedewszystkiem 
mają. dość króla Anglji — cesarza 
Indji, chcą prawdziwego, wyłącznie dla 
siebie, króla rezydującego w Benare- 
sie, doglądającego wszystkiego, trzy- 
mającego wszystkich za pysk; nomi- 
nalny cesarz przebywający stale gdzieś 
tam za morzami nie dogadza im wcale 
— szumny tytuł a korzysci zeń żad- 
nej. Król będzie miał do pomocy 
parlament i senat. Naród będzie wy- 
bierał posłów i senatorów tak jak 
się to praktykuje na całym Świecie; 
posłowie będą, również jak na całym 
Świecie, obradować, dyskutować, 
sprzeczać się i uchwalać różne głup- 
stwa; król będzie to wszystko przyj- 
mował do wiadomości* rozważał i... 
postępował jak trzeba (czyli jak sam 
zechce). Będzie też jakiś gubernator, 
będą jacyś ministrowie, jacyś sekre- 
tarze stanu słowem cały skompliko- 
wany aparat nowoczesny z dodatkiem 
starych reminiscencyj. Stosunek do 
Anglji — taki sam jak innych Domin- 
jów, czysto formalny. Anglicy urzędni- 
cy, przebywający w Indjach, nie bę- 
dą maltretowani — owszem pensje 
będą im regularnie wypłacane, hono- 
ry oddawane ale pod warunkiem, że 
nie będą się mieszać do niczego i co- 
najwyżej będą polować na tygrysy. 

Wszystkie stanowiska mają być 
zajmowane wyłącznie przez Hindu- 
sów. 

; Przeglądając te żądania Sweraju 
nie można się oprzeć pewnemu  po- 
dziwowi dla roztropności i logiczno- 
ści Hindusów: chcą, bo taka już mo- 
da, narodowego parlamentu i mini- 
strów lecz wiedzą, iż będą oni szerzyli 
zamęt i bałagan, więc chcą zarazem 
króla na miejscu, by powstrzymywał 
wszystkich i powšciągai bałagan, 
chcąc przeprowadzić zasadę, że lndje 
są nie dla Anglików czy temu podob- 
nych Indjan ale dla prawdziwych Hin- 
dusów—czyż jest w tem wszystkiem 

coś niedorzecznego? 2 
Anglicy niebardzo się zgadzają na 

te propozycje, chcą zmienić niejedno, 
dyskutują, targują się zawzięcie. Co 
z tego wyniknie zobaczymy. 

Karol. 

E Dr. Z 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

Ul. Mickiewicza 24. 
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„ażeby zamiast pancernika an 

  

WILNO, Piątek 24 sierpnia 1926 r. 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń c 

leszcze o nieudanym locie fransailantyckim 
Oficjalny raport majora Kukali 

WARSZAWA. 23.8. (PAT). Wobec tego, że wiadomości podawane w prasie O io- 
cie majora Idzikowskiego i majora Kubali były naogół niedokładne nawet nieścisłe, mi- 
jajace się z istotnym stanem rzeczy, gabinet ministra spraw wojskowych niniejszem po 
daje do wiadomości raport oficjalny majora Kubali z odbytego lotu, datowany dnia 13 
b. m. w szpitalu Val de Crace w Paryżu a przesłany szetowi departamentu lotninctwa 
drogą służbową: 

Raport w odpowiedzi na depeszę Nr 18255, meldując przedstawiam następujący 
opis raidu Paryż N. jork: a) Droga Paryż — Le Rouen — 44 stop. Nord, 16 stopni West, 
39 stopni Nord 28 stopni West, wyspy Graciosa 41 Nord 47 West, Halitax Nowy Jork. 
b) Czas odlotu możliwie najwcześniej rano ażeby można było wylądować przed nasta- 
niem nocy w Ameryce, c)wykonanie lotu w czasie położenia środka stałego antycykio- 
nu atlantyckiego na północ od Azorów, ażeby lecieć na jego południowej stronie lub 
środkiem, d) Rola obsady: Major Idzikowski — start, zasadnicze prowadzenie зато- 
lotu w locie i lądowanie — Kubala. Wyznaczenie odlotu n apodstawie danych meteoro- 
logicznych i marszruty, następnie wyznaczenie kierunku w czasie lotu zależnie od poczy- 
nionych obserwacyj oraz pomaganie majorowi Idzikowskiemu w pilotowaniu. 

Przebieg raidu. W przedzień raidu został podany następujący stan pogody na At- 
lantyku przez biuro meteorologiczne francuskie: 

Wyż barometryczny wzdłuż całej drogi miedzy Anglją, Azorami i Halifaxe po- 
łożony w ten sposób, że aż do Azorów był zapewniony wiatr pomyślny południowo - 
wschodni, potem południowy, wreszcie południowo - zachodni. 

Start samolotu o wadze 8.000 klg. odbył się dnia 3 sierpnia r. b. o godzinie 4,45 
według czasu Greenwich. Samolot tak szybko osiągnął potrzebną wysokość, że bezpie- 
cznie można było przelecieć nad pagórkami, leżącemi bezpośrednio na północ od Pary- 
ża na wysokości mtr. Po 20 minutach zredukowaliśmy silnik o 100 obrotów. Powie- 
trze było mgliste, spokojne, widoczność 2 do 5 kim. L 

Ląd opuściliśmy o godz. 7.28 mając wiatr północno - wschodni, szybkość płatowca 
175 kim. Do godz. 11 nie można było robić obserwacyj astronomicznych, ponieważ nie- 
bo było pokryto chmurami, nad wodą zaś unosiła się gęsta mgła do wysokości 200 met- 
rów zlewająca się z powierzchnią wody na wysokości 20 metrów. Lot odbywał się nad 
mgłą. O godzinie 11 mgła znikła, niebo wypogodziło się, dokonane obserwacje ustaliły, 
że wiatr północny zwrócił nieco na południe od wytkniętej drogi i że znajdujemy się w 
punkcie 45 Nord 5 sop. 30 min. West. Szybkość płatowca 180 km. na godzinę. 

O godzinie 17.30 znajdowaliśmy się w punkcie 41 stopni Nord 23.30 West. Czas 
piękny, widocznie około 50 klm. szybkość płatowco 180 klm., wysokość lotu 50 do 100 
metrów, wiatr północno wschodni. Od wyżej podanego punktu zmieniliśmy kierunek lo- 
tu na zachód, rozmyślnie omijając Azory celem skrócenia drogi o 150 klm. i kierowanie 
się wzdłuż równoleżnika 41 Nord aż do 27-go West. 

O godzinie 19.30 byliśmy na wysokości Azorów w punkcie 41 Nord 28 West. Nie- 
bo zaczęło się chmurzyć, wlecieliśmy w mgłę. Szybkość płatowca 170 kim. wiatr połu- 
dniowo - wschodni. 

* Godzina 22.30 byliśmy w punkcie 41 Nord 34 stopni West. Wyszedtem naspód pla 
towca do przyrządów mierniczych i zauważyłem, że spodem kadłuba przepływa dość 
znaczna ilość oliwy. Zwróciło to moją uwagę tem bardziej, że Silnik nie wyrzucał zu- 
żytej oliwy, i kadłub po po zewnętrznej stronie był zupełnie czysty. Również major Idzi- 
kowski zauważył SASA spadek ciśnienia w manometrze ołiwnym. Wyciągając wniosek 
z powyższego, t. į. że gdzieś koło silnika wycieka oliwa, postanowiliśmy zawrócić. Na 
lot do Nowej Zelandji nie można się było zdecydować, ze względu na odległość 1.700 
klm., przeciwny wiatr, panującą koło brzegu mgłę, oraz brak linji okrętowych a tem 
samem brak ewentualnego ratunku. Wobec tego trzeba było lecieć w kierunku północ- 
no - wschodnim, wykorzystując sożodny wiatr południowo - zachodni, wiejący wsku- 
tek znajdującego się na północy Azorów niżu barometrycznego, i starać się dolecieć 
do najbliżej znajdującej Hiszpanji. Zamierzona droga przechodziła wzdłuż linij okrętowyc 
Orjentacja była nieco utrudniona z powodu chmur i mgły. Wysokość lotu 500 mtr. 
Lecieliśmy we mgle przy niebie zakrytem chmurami około trzech godzin, spotykając 
kilka statków po drodze. Wskutek utrudnionej orjentacji zboczyliśmy nieco na północ 
od wytkniętej S 

O godzinie 6.40 byliśmy w punkcie 45 stopni Nord 18 stopni West t. į. 700 klm. 
od Cap Finisterre. Celem zaoszczędzenia oliwy lecieliśmy przy obrotach możliwie naj- 
więcej zredukowanych z szybkością 140 klm. na godzinę. Czas piękny, widoczność dobra 

Znajdowaliśmy się na odcinku licznie uczęszczanej drogi linji okrętowej Kanał La 
Manche do Morza Sródziemnego w niedalekiej już odległości od brzegów Hiszpanji. 
Zauważyliśmy wówczas że wskazówka manometru oliwnego zaczyna spadać do zera, 
wskazując na zupełzy brak dopływu oliwy do silnika 2 gdy kilka chwi!ł później poczuli-. 
śmy swąd aby oliwy, zdecydowaliśmy się na lądowanie. Było jeszcze na tyle 
czasu, że mogliśmy dolecieć do jednego z dwuch widzianych statków, rzucić mu zawia- 
domienie o zamiarze lądowania. 

Silnik wykonywał przy pełnym gazie o 200 obrotów mniej niż powinien. Statek 
„Samos* płynący z Hamburga do Malty spuścił zaraz łódź ratunkową, podając najpierw 
sygnał gwizdkiem, że zrozumiał. Osiedliśmy na morze lądując pod wiatr z zakrytym sil- 
nikiem. Samolot lekko osiadł, zanurzając się jedynie silnikiem i dolną częścią skrzydła w 
wodzie. W kilka minut przybyła do ZY AY się dobrze na powierzchni wody pła 
towca łódź ratunkowa i zabrała nas na pokład. godzinę wyciągnięto również samo- 
lot, Następnego dnia o 6-ej przybyliśmy do portu portugalskiego koło Oporto. Zawia- 
domienie o katastrofie wysłaliśmy depeszą o godzinie 13-ej dnia 4 sierpnia. 

(Przypisek Redakcji: Raport powyższy, podobnie jak wszystkie dotychczasowe 
wiadomości, artykuły i wywiady, nie zadawalnia nas wcale i nie wyświetla zgoła ciem- 
nych punktów raidu. || ° 

Dlaczego nasi lotnicy, zamiast drałować do Europy z powrotem, nie wylądowali 
na Azorąch? Pinedo, mjr. Paris, Courtenay i cały szereg innych lotników odbywali 
raid w dwuch etapach Europa — Azory, Azory—Ameryka, widocznie więc na wyspach 
jest „móżność* lądowania. 

Nowa Zelandja była oddalona, w chwili zawrócenia, o 1700 kim. — do Europy 
było z pewnością dalej, czemuż więc lotnicy wybrali właśnie tę drogę? Czyżby decy- 
dował jedynie wzgląd, iż łatwiej było napotkać okręt w drodze powrotnej? 

Wyciekanie oliwy nie było zbyt groźne, skoro tyle godzin udało się jeszcze 
lecieć po stwierdzeniu przykrego faktu. Czyż nie można było odważyć się na dalszą 
podróż... do Ameryki? Wszystkie te argumenta sprawiają, iż gwałtowna decyzja powro 
tu do Europy jest dla nas w dalszym ciągu niezrozumiała). 

W sprawie zamachu na przedsfawicieła Sowiefów 
WARSZAWA. 23.8. (PAT). Polska Agencja Telegraficzna dowiaduje 

się że śledztwo w sprawie zamachu na przedstawiciela handlowego Z.S.S.R. 
w Warszawie Lizarewa jest już na ukończeniu i że sprawa Woiciechowskie- 
go znajdzie się na wokandzie sądu okręgowego w Warszawie zapewno w po- 
łowie listopada. Powstałe w niektórych organach prasy zagranicznej pog- 
łoski o tem, że zamknięte w swoim czasie przez władze administracyjne w 
związku z zamachem na Lizarewa rosyjski komitet emigracyjny oraz związek 
młodzieży rosyjskiej, zostały ponownie otwarte, nie odpowiadeją prawdzie. 

Delegacja łotewska nie hędzie popierała memo- 
randum przemysłowców libawskich 

Z Kłajpedy donoszą: W „Meimeler Dampiboot"* został opublikowany 
wywiad korespondenta tego pisma z wybitnym łotewskim działaczem poli- 
tycznym, który między innemi oświadczył, że delegacja łotewska w Genewie 
nie będzie broniia memorandum przemysłowców libawskich w sprawie otwar 
cia komunikacji na kolei Libawa - Romny. 

Achmed Żogu wyda amnestję 
WIEDEŃ. 23.8. (PAT). Dzienniki donoszą z Tiranu, że Achmed Żogu 

po ogłoszeniu go królem wyda amnestję dla przestępców politycznych i po- 
spolitych. Z tego powodu zostało wstrzymanych kilka wyroków śmierci wy- 

danych przez specjalny trybunał dła obrony państwa. 

teregiele sowieckie przy wydawaniu Anslikom za- 
ftopionej lodzi podwodnej 

LONDYN. 23.8. (PAT). Rząd sowiecki przychylił się do prośby rządu brytyjskie- 

go i zezwolił na wydanie władzom angielskim łodzi podwodnej, która wraz z E Ed A 

osób zatonęła w roku 1919 na morzu Bałtyckiem natrafiwszy na minę. W odpowiedzi 

swej rząd sowiecki czyni jednak zastrzeżenie co do sposobu wydania łodzi i proponuje 
ielskiego przybył do Kronsztadtu okręt wojenny któregoś 

z państw neutralnych naprzykład Norwegji, z którą sowiety utrzymują stosunki dypio- 

matyczne. Ewentualnie sowiety godzą się na wydanie łodzi ze zwłokami, któremukoi- 
wiek parowcowi handlowemu angielskiemu. 

W lisfopadzie odhędzie się złazd b. więźniów 
 ddeowych 2 lat 1914 — Zl. 

„ WARSZAWA, 23. VIII. Pat. W listopadzie roku bieżącego odbędzie się w War- 
szawie drugi zjazd byłych więźniów ideowych z lat 1914 — 1921. 

Komitet organizacyjny wyłoniony przez zjazd zeszłoroczny opracował już szcze- 
gółowy program uroczystości, które będą miały na celu nietylko uczczenie Więźnia 
Magdeburskiego Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległości Polski, ale również zespo- 
lenie wszystkich tych, którzy ofiarnym trudem przyczynili się od odrodzenia niepo- 
dległości i którym Polska nie przyszła ządarma. 

‚ „ Drugi zjazd byłych więźniów ideowych połączony będzie z wystawą pamiątek 
więziennych. Wszyscy ci, którzy posiadają materjały eksponatowe, jak: koresponden- 
cje, druki, notatki, odezwy i t. p. wydawane w poszczególnych więzieniach i obozach 
obcych w latach 1914 — 1921, winni zadeklarować je pod adresem kpt. Chrząszczew- 
skiego — Caspariego, kancelarja wojskowa Paną Prezydenta, Zamek, Warszawa. Tam 
również należy zgłaszać udział w zjeździe i nadesłać rękopisy do Il tomu wydawni- 
ctwa „Za kratami więzień i drutami obozów*. Pracom organizacyjnym Il zjazdu by- 
łych więźniów ideowych patronuje generał dywizji Sosnkowski Kazimierz. Program 
i data zjazdu będą podane do wiadomości w najbliższych dniach. 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. — i 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adininistra- 
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PWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa ! 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE-—-ul. Szeptyckiego A. Laszuk 
BRASLAW—Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilio, 
GEEBOKIE-—-ui. Zamowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —Księg. T-wa „Ruch'* 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŠWIECIANY POW.--Rynek O. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

KERTRSATKOERSKA WOLICA CZY 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
i Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenią cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 2041 

  

Il Międzynarodówka deklasuje robotnika. 
Międzynarodówka trzecia i mię- 

dzynarodówka druga albo komuniści 

i socjaliści, od kiedy Lenin takiego 

nabrał obrzydzenia do oportunizmu i 

filisterstwa drugiej międzynarodówki, 

że wolał wyrzec się imienia socjalizm, 

niż mieć coś wspólnego z tymi, jak 

mówił, socjal-zdrajcami. Uważamy, że 

szereg zarzutów, które, trzecia mię- 

dzynarodówka stawia drugiej między- 

narodówce, są zupełnie uzasadnione i 

słuszne, a więc w konsekwencji my 

prasa ustroju kapitalistycznego, nie 

mamy racji w całym szeregu swoich 

oskarżeń. Kiedy komuniści stawiają 

zarzut socjalistom, że zdradzili socja- 

lizm, to niewątpliwie mają rację. Ko- 

muniści przez wcielanie w życie ideału 

socjalistycznego zrujnowali państwo i 

próbują z tej ruiny wydobyć się tylko 

przez tę jedynie możliwą drogę, to 

jest drogą coraz większej rezygnacji 

ze stosowania socjalistycznej doktry- 

ny. Doktryna socjalistyczna po jej 

wcieleniu w życie okazała się nic nie 

warta, ale to jednak była doktryna 

socjalistyczna i komuniści ją wcielili 

w życie konsekwentnie, tymczasem 

socjaliści tego przestraszyli się i od 

współpracy rewolucyjnej z jedynem na 

Świecie państwem socjalistycznem to 

jest 5.S.S.R. cofnęli się. Stąd komu- 

niści nietylko; ze swego, lecz z 

ogólnie socjalistycznego; stanowiska 

. mają zupełną rację gdy nazywają 

drugą międzynarodówkę socjal zdra- 

dziecką. | komuniści i socjaliści wy- 

znają jeden koran, jeden talmud, to 

jest naukę Marxa i jego komentato- 
rów. ! jedni i drudzy uznają się za 

ortodoksyjnych marxistów. Ale mar- 

xowski kościół III międzynarodówki 

jest kościołem wierzącym i praktyku- 

jącym, kościół Il międzynarodówki 
jest kościołem wierzącym, lecz nie 

praktykującym. 

Czy druga międzynarodówka jest 

kościołem „wierzącym*, czy istotnie 

mówcy tego kongresu w Brukseli, 

gdzie się tyle mówiło to o uciemięże- 

niu klas pracujących, a nawet o re- 

wolucji, wierzą w to, co mówią? Po- 

zwalamy sobie w to wątpić. Sądzimy, 

że na globie ziemskim znamy dwa 

punkty wytężonej hipokryzji ogólno- 

ludzkiej, to jest Genewa z Ligą Na- 

rodów i miejsce obrad kongresu II 

międzynarodówki. W Genewie, w sali 

reformacji mówi się O wszystkiem, 

tylko nie o tem co jest istotą poli- 

tyczną instytucji pod firmą „Ligi Na- 

rodów", to jest o kooperacji wielkich 

mocarstw i o ich panowaniu nad 

małemi państwami, o politycznej koo- 

peracji anglo-franko-germańskiej. W 

Brukseli czy na innym kongresie II 

międzynarodówki nie mówi się o tem, 

co jest tej II międzynarodówki istotą, 

to jest o takiem układaniu socjalisty- 

cznych wierzeń do kapitalistycznego 

kuferka, aby ten kuferek był sobie 

zwyczajną walizą, a nie paką bolsze- 

wickiego dynamitu. 

Zgadzam się zupełnie z diagnozą 

bolszewicką, że Il międzynarodówka 

to kooperacja najlepsza Ligi Naro- 

dów. Polityczna reguła trzech rządzi 
światem. Lewica to bolszewizm, cent- 

rum — pacyfizm Ligi Narodów i mię- 

dzynarodowa solidarność 1I między- 

narodówki, wreszcie prawica, to mili- 

taryzm, drzemiący we wszystkich pań- 

stwach, i szacunek do'cnoty żołnier” 

skiej, którego nie wypleniono nigdzie. 

Socjaliści często robią wrażenie ludzi, 

którzy nie umiejąc inaczej dostać się 

do zielonego stołu wielkokapitalisty- 

cznych interesów, zasiedli przy nim,bio- 

rąc sobie jako p isse-partout mandat 

od mas robotniczych. Pamiętam jeden 

spacer nad wodami błękitnego Lema- 

nu z jednym z wybitniejszych przed- 

stawicieli ruchu socjalistycznego. Z 

jaką miękkością tonu i z jakiem za- 

ciekawieniem roztrząsał on  kwestje, 
dotyczące _ wielkich obrotów  giel- 
dowych. Jak to wszystko jest dalekie 

od pierwotnej formy mścicieli. 

Dłaczego teraz, skoro, jak widać z 

powyższego, |1l  międzynarodówka 

spełnia w Świecie kapitalistycznym 

rolę bezpiecznego piorunochronu, po 

którym groźna elektryczność, wyłado- 
wywana przez masy robotnicze, spo- 

kojnie przebiega do ziemi — dlaczego 

nie podzielamy opinii niektórych kół 

europejskich kapitalistyczno - liberal- 

nych, zwłaszcza żydowskich, które 

oświadczają, że istotnie : Il międzyna- 

rodówka to surowica, chroniąca: przed 

komunizmem i do drugiej międzyna- 

rodówki odnoszą się z  pobłażliwo- 

ścią, jeżeli nie z sympatją? 

Dlaczego uważamy, że socjalizm 

zwalczać trzeba narówni z komuniz- 

mem? 

Na to pytanie chcemy odpowie- 

dzieć w tym artykule. 

latego właśnie, że ci pp. socja- 

liści, żądający od mas robotniczych 

pass'-parltout, by zasiadać do konie- 

rencyjnych stołów zielonych, ci socja- 

liści stwarzają sztuczną atmosferę 

psychiczną walki klas. Ten dogmat 

jakoby cała klasa robotnicza znajdo- 

wała się stale w stanie najwyższego 
napięcia walki z całym Światem cy- 

wilizowanym i owi pp. socjaliści są 

tylko parlamentarjuszami, wysłanymi 

przez stronę gotującą się do huraga- 

nowego ognia, ten dogmat wychodzi 

na złe nam wszystkim, ale przede- 

wszystkiem na złe robotnikom. Walki 

niema, jest kooperacja z kapitałem i 

spacery delegatów nad błękitnym Le- 

manem, lecz pozostaje sztucznie 

utrzymywany nastrój walki. 

Ludendorffi przy końcu swoich 

wspomnień wojennych ubolewa, że 

zawodowy korpus pódoficerski w 

epilogu wielkiej wojny poczuł się so- 

lidarny z rewolucją, a nie? z zawodo- 

wym korpusem oficerskim. W ет 
stwierdzonem przez gen. Ludendorffa 
zjawisku było niewątpliwie wiele winy 

ze strony owego korpusu oiicerskie- 

go, ale były też i refleksy psychozy. 

socjalistycznej O solidarności ludzi 

pracujących fizycznie 'z lumpen-prole- 

tarjatem, psychozy,  rozsadnikiem 

której jest propaganda  socjalisty- 

czna. : 
Propaganda socjalistyczna ze swo- 

ją tezą o klasie wyzyskiwanej, z wbi- 

janiem ludziom do głowy, że są wy- 

zyskiwani, ta propaganda w sposób 

sztuczny i szkodliwy potrafiła zespo- 

lić prawie we wszystkich krajach Eu- 

ropy robotników w _ odrębny 

obóz, wrogo odnoszący się do ustro- 

ju ekonomicznego, w którym żyją, i 
do cywilizacji, z której korzystają. 

Wykwalifikowany robotnik angiel- 

ski, zamieszkujący 3 pokoje z wanną, 

grający tennisa we flanelach, * posia- 
dający wcale niezłą ilość funtów ster- 

lingów, ten robotnik angielski poczu- 

wa się nie wiadomo dlaczego, a ra- 

czej z powodu socjalistycznej psycho- 

zy, do solidarności z bosiakiem mos- 

kiewskim, który nic nie posiada, któ- 

rego cechą jest tylko całkowity brak 

kultury. 
Ta dysproporcja pomiędzy spo- 

łecznem stanowiskiem wykwalifikowa- 

nego robotnika a hasłami „klasy  ucie: 

miežonej“ — kto wie, czy u nas nie będ= 

zie bardzo wyraźna za jaki lat dziesiątek 

Oto dziś nasze gimnazja są zapcha- 

ne. Siła olbrzymiego snobizmu pcha 

do tych gimnazjów dzieci bez należy- 

tego przygotowania kulturalnego, bez 

zrozumienia innej potrzeby nauki, jak 

tylko to, że ta nauka przenosi czło- 
wieka z jednej towarzyskiej warstwy 
do drugiej. W tym runie na gimna- 

zja nie chodzi nawet o zdobycze ma- 
terjalne, o zapewnienie dzieciom  lep- 

szego materjalnego losu. Chodzi po- 

prostu o pozyskanie innego towarzys- 

kiego stanowiska. jakgdyby lud pra- 

cujący,, wyzbywszy szlachtę tytułów 

rodowych, zaraził się najgorszą tej 

warstwy chorobą snobizmem  towa- 

rzyskim. Można w tem upatrzyć jak- 

by zemstę pozornie zdeklasowanej 

warstwy społecznej, coś w rodzaju 

„Alpuhary”. Ten pęd snobistyczny do 

gimnazjów wytworzy wkońcu tysiące 

głodnych i nieudolnych, przedwcześ- 

nie scherlałych i nieszczęśliwych skri- 

bów biurowych. W porównaniu do 

tych doktorów prawa, którzy będą 

sprzedawać niarki w okienkach pocz- 

towych jak to już było przed wojną 

w Galicjj—wykwalifikowany robotnik 

monter, kierowca maszyny, kierownik 

takiego czy innego iabrycznego apa- 

ratu będzie potentatem  materjalnym, 

będzie jednostką bardzo często i 

materjalnie i moralnie wyżej stojącą: 

O ile nadprodukcja „dyplomowanego 

proletariatu" będzie  deklasowała 

inteligencję, o tyle rozwój techniki bę- 

dzie podnosił wzwyż robotnika fizycz- 

nie pracującego. Niema najmniejszego 

powodu, aby propaganda socjalistycz- 

na wyrwała nam te jednostki zwew- 

nątrz Świata cywilizowanego i zamy- 

kała je jakby w jakimś obozie za- 

dżumionych, w kadrach „klasy wy- 

zyskiwanej“. 

Należy wszystko zrobić, aby ułat- 

wić robotnikowi fizycznie pracujące- 

mu przenikanie do solidarności ze 

światem cywilizowanym. Dlaczego ma- 

szynista tramwaju ma być predysty- 

nowany do solidarności z lumpen— 

proletarjatem, sypiającym pod mostem, 

podczas gdy urzędniczyna biurowy ma 

być materjałem na obrońcę cywilizacji 

wobec bolszewizmu? Czy dlatego, że pra- 

ca pierwszego jest niewątpliwie trud- 

niejsza do zastąpienia i ma większy 

walor społeczny? 

Zasadą świata cywilizowanego jest, 

że jednostka doskonaląc siebie, kwa- 

lifikując swoją pracę, przechodzi do 

wyższej warstwy społecznej. Socja- 

lizm w sposób sztuczny łączy kie- 

rowcę lokomotywy z pomywaczem. 

Dystans pomiędzy walorem pracy 

tych dwuch ludzi jest niewątpliwie o 

wiele większy, jak dysians pomiędzy 

walorem pracy prawdziwego  inteli- 

genta a takiego „urzędnika”, który 

przy biurku załatwia papierowe ka- 

wałki tylko poto potrzebne, aby dla 

niego znaleźć kawałek chleba. My 

zamało robimy, aby dać pojąć robot- 

nikom wykwaliiikowanym, że przez 

wartość swej pracy stali się solidarni 

z obroną naszego ustroju. 

Propaganda socjalistyczna dekla- 

suje robotnika. Oto jest pierwszy 

główny, zasadniczy zarzut, który sta- 

wiamy Il międzynarodówce. Propa- 

ganda socjalistyczna bierze, tego  ro- 

botnika, najlepiej wykwalifikowanego, 

najzdolniejszego i najlepiej stojącego 

materjalnie, w sztuczne koło „klasy 

wyzyskiwanej“. W tem sztucznem ko- 

le on rośnie, wychowuje się, ušwia- 

damia się politycznie i zaczyna nie- 

nawidzieć otaczającą go rzeczywistość, 

nie mając do tego więcej potrzeby, 

aniżeli inni śmiertelnicy. 

W latach 1848 obrona klasy ro- 

botniczej w sposób dramatyczny była 
może uzasadniona. Dziś interesy ta- 

kich, czy innych robotników powinny 

być oczywiście bronione tak samo, 

jak interesy każdej innej klasy. Lecz 

Il międzynarodówka w obronie swo- 

ich mandatarjuszy utrzymała cały pa- 

tos lat ubiegłych, całą dramatyczność 

gestu i okrzyku i ten patos i ta dra- 

matyczność właśnie demoralizuje i 

deklasuje robotnika, sztucznie czyniąc 

z niego jakieś indywiduum, stojące 

poza naszą cywilizacją. Cat. 

US ESRT TTL TASK 

Kfo będzie reprezenfował Ausfrję 

> sesji bigi Narodów. 

WIEDEŃ, 22. VIII. Pat. Dzienniki do- 
noszą, że kanclerz austryjącki dr. „Seipel 

będzie reprezentował Austrję na sesji Ligi 

Narodów. Seipel przyjedzie do Genewy 1 

września. 

Eo winni czynić okrokrajowcy, 
chcąc pozostać w Polsce. 

Władze administracyjne wyjaśniają, że 

osoby obywatelstwą cudzoziemskiego, prze- 

bywające w Polsce, przy staraniach O ze- 
zwolenia na przedłużenie prawa pobytu 
muszą się zwracać do starostw, w stolicy 
zaś do starostw grodzkich. * a 

Podania, skierowane do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych są niewłaściwe i na- 

rażają petentów jedynie na stratę czasu. 

BANKRUCTWO NIEMIECKIEGO MIA 
STECZKA. 

BERLIN. 22.8. PAT. Miasteczko 

St. Ingenberg w Palatynacie na pogra 

niczu niemiecko - francuskiem, ogłosi 

ło dziś niewypłacalność. Weksle, wy- 

stawione przez miejską kasę oszczęd- 

ności i miasta, zostały zaprotestowane 

Wiadomość ta wywołała sensację w 

całych Niemczech.
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Wielki Koncert Symfoniczny pod dyrekcja prof. A. Wyleżyńskiego, 

solista A. Kantorowicz. 

POCZĄTEK © G. SJ. 

ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE. 

— Wagon przeciwgazowy P. K, P. Od 
trzech dni znajduje się w Baranowiczach 
wagon obrony przeciwgazowej Dyrekcji Wi 
leńskiej P. K. P. 

Wagon bogato jest 
ponaty. 
Wszyscy kolejowcy obowiązani przejść 
wagon, gdzie kierownik wagonu, pan Po- 
iuczański poucza. 

Zawdzięczając uprzejmości pana Połu- 
czańskiego została przeszkolona policja po- 
wiatowa, urzędnicy Starostwa i Magistratu. 

. Teraz parę słów o kolejowym Komite- 
cie 

wyposażony w €k- 

Wiadomo jest, iż kołejowy Komitet dąży 
do wyodrębnienia się w Wojewódzki i bra- 
kuje mu członków do 10.000, ale czy kto 
z członków zarządu kolejowego Komitetu 
pomyślał o tem, by wykorzystać wagon dla 
zaciągnięcia członków. Pewnie nie! Przecież 
bardzo łatwo, bo po pouczaniu pana Połu- 
czańskiego i pod wrażeniem tych okropno- 
ści wojny czyżby kto odmówił się zapisać 
na członka? Twierdz,ę że nie! Ale ta spo- 
sobność i wiele innych jakie ma kolejowy 
Komitet takowych nie wykorzystują. A szko- 
da! Panowie członkowie Komitetu kolei 
go poruszcie się, trzeba wykorzystać    

ką sposobność, by powiększyć szeregi 
L.O.P. a tych sposobności macie bardzo 
dużo!!! 

Cełem wyświetlenia filmu  przeciwgazo- 
wego przez pana Połuczańskiego staraniem 
pow. Komitetu L.O.P.P. uzyskano bezpłat- 
nie salę kina Apollo i wyświetlono film od 
godziny 18 do 19 w dniu 20 sierpnia dla pu- 
bliczności, 

— lnspekcja ministra komunikacji. W 
dniu 19 sierpnia minister komunikacji inży- 
nier Kiihn przeprowadził inspekcję stacyj 
Stołpce i Baranowicze. 

Delegacji miasta Baranowicz, którt uda- 
ła się w sprawie budowy dworca, p. mini- 
ster odpowiedział, iż w roku bieżącym ze 
względów kredytowych, budowa  przepro- 
wadzona nie będzie, natomiast w przyszłym 
roku napewno będzie rozpoczęta, przyczm 
nadmienił, iż o ile właściciele nie zgodzą 
się ustąpić dobrowolnie swych posesyj, na- 
stąpi przymusowe wywłaszczenie. 

Minister Kiihn o godzinie 10-ej wyjechał 
w dalszą podróż inspekcyjną do Łunińca. 

: 5. G. 

OSZMIANA 

— Poradnia przeciwgruźlicza i eciw- 
jaglicza w Oszmianie! — Czy udzieli mi 
uprzejmie łaskawa Pani wywiadu zapytuję 
ujmującej Pani Jadwigi Halickiej, wobec zaj 
mowanego stanowiska hygjenistki? 

— | owszem, — najchętniej powiem 
wszystko, wiem, że to szanowny Pan wy- 

korzysta i zaraz ukażą się w prasie, wyczer 

pujące szczegóły— więc o co mianowicie 

chodzi? 
— Z czyjej powstaje inicjatywy, przez 

kogo jest utrzymywana, i od kiedy rozpocz- 

je swą działalność, zapytuję swej  inter- 

tokutorki? ' Ę 
— Poradnia przeciwgruźlicza powstaje 

z inicjatywy p. starosty Kowalewskiego, a 

jej wykonanie powierzonem zostało b. za- 

stępcy pani Pełczyńskiemu; co zaś do šrod- 

ków potrzebnych dła jej egzystencji, to Sej- 

mik Powiatowy jest głównym finansowym 

finansowym opiekunem członkowskie 
składki przyjdą z pomocą i sprzedaż znacz- 
ków również, — a bezwątpienia, spodzie- 
wać się należy i ofiarność publiczna, nie bę- 
dzie obojętną dla tak użytecznego dzieła — 

niebawem też nastąpi poświęcenie i normal- 
nie funkcjonować rozpocznie. 

— A jakie są zadania na 
przerywam. 

— Przedewszystkiem, zapobieganie sze- 
rzeniu się i zwalczanie gruźlicy. Naczelnym 

lekorzem jest dr. Laeger, znany chirurg w 
mieście — dział przeciwijagliczy prowadzi 

dr. Galinowski, lekarz chorób ocznych i dr. 
Polonis, ordynator szpitala powiatowego, 
stale będą udzielali porad. 

Prześwietlanie lampą kwarcową  stoso- 
wane jest od zaraz, — a wprędce i światło 

Roentgena, oddawać będzie swe niezaprze- 
czone u i. Opieka nad matką i dzieckiem, 
wchodzi też w zakres naszej działalności — 
więc i wszystko, co narazie do wiadomości 
podać możemy. 

Życząc owocnej działalności, podzięko- 
wałem uprzejmie, za udzielone mi informa- 

cje. 
Z. G. 

SENSACJA DLA WIDNA !!! 
nasza rodączka POLA NEGRI i 

! - Geh 

i steko Orai Koltnasty"Geacap“ ł 
wkrótce w kinie „POLONJA“. 
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4 i 5 pokojowe ze wszelkiemi 4) 
dami przy ul. Wileńskiej Nr 20. 
wiedzieć się Wielka Pohulanka 11— 

od godz. 2-ej do 4-tej po poł. 
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Maszyn I 

Fabryk: 

SUCHENI — pługi. 

WERMKE, GERD-EVEN, GROSS 

  

WRAŻENIA TEATRALNE 
Nietylko premjerowe. 

Pod koniec sezonu idzie repertuar 

Teatru Polskiego nieodmiennie — po 

linji gwiazd. Nie astrologicznych, jeno 

po tych, co się przypadkiem zabłąka- 

ją na miejski firmament wileński. 

Złoży się tak, że p. Zoija Gra- 

bowska może pogościć na Scenie w 

Lutni akurat podczas najdotkliwszych 

dla dyrekcji urlopów? Wystawia się 

„coś” dla p. Grabowskiej. Bynaj- 

mniej nie dla publiczności, nie dla 

spodziewanych gości wystawowych, 

nie „dla honoru domu*, nie dla tych 

lub owych względów, jeno — dla p. 

Grabowskiej. Przyjedzie do Wilna 

akurat w samą porę p. Marja Mala- 

nowicz-Niedzielska wystawia się 

„coś, czemby mogła p. Malanowicz- 

Niedzielska najawantażowniej się po- 

pisać. A gdy zachodzi wątpliwość czy 

wystarczającą posiadać będzie atrak- 

cyjność nazwisko na afiszu nawet p. 

Malanowicz-Niedzielskiej, dodaje się 

do trzech aktów „Żabusi* Zapolskiej 

występ choreograliczny sióstr: Korze- 

niewskich (też istne zrządzenie Opa- 

trzności, że właśnie bawią w Wilnie!). 

I gdy jeszcze chłodny deszcz cał- 

kiem uniemożliwi pójście pod wie- 

czór na Wystawę, a Reduta gra... 
„Zemstę" Fredry, można być pew- 

nym kasy w Lutni. I rachuby nie za- 

wiodły p. dyr. Rychłowskiego. Przy- 

najmniej onegdaj, na premierze „Ża- 

busi“. Na premjerze? Chyba na wzno- 

wieniu? Ktoś. mi mówił, żejostatni raz 

grano „Żabusię* w Teatrze Polskim 
dziesięć lat temu. Piękny odstęp cza- 

su! Mniejsza. Sztuka znakomicie na- 

pisana (osobliwie akt pierwszy); 

STALA WYSTAWA NA PLAGU 
WILEŃSKIEGO SYNDYKATU ROLNICZEGO 

w WILNIE, ul. Zawalna Nr. 9 
narzędzi rolniczych 

UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie. 

ZJEDNOCZENIE (Moritz, Zawadzki, Sierpczanka) — kieraty, mło- 

carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie. 

WOLSKI — walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty. 

ALFA LAVAL — wirówki i instalacje mleczarū. 

Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowych i zagranicznych. 

FZZ RWE EEC IA TS 

— pługi i brony łąkowe. 

„myszkę”* czuć w wynurzeniach „na 
stronie“ i w zrywających się raz po 
raz monologowaniach, lecz albo režy- 
ser je skreślił, albo artyści tak zręcz- 
nie prześlizgują się po nich! Dlacze- 
gožby trzydziestoparoletniej „Žabusi“ 
nie grač dziš jeszcze? 

Tembardziej, že p. Malanowicz- 
Niedzielska wygląda tak šwiežo, tak 
młodo jakby otrzymała swą rolę z 
rąk Zapolskiej... wczoraj jeszcze. A 
wdziękiem swym i urokiem mogłaby 
p. Malanowicz-Niedzielska wyposażyć 
nietylko młodziutką żonę p. Bartnic- 
kiego lecz jeszcze jej rodzoną matkę, 
Oczywiście starszą już osobę. 

Czas tylko zrobił swoje — stępia- 
jąc i jak jeszcze! — ostrze całego, z 
przed 30 lat, moralizatorstwa Zapol- 
skiej. Inaczej my dziś „nastawieni w 
stosunku do takiego np.... potknięcia 
się takiej, akurat takiej Żabusi i zgo- 
ła inaczej „podchodzimy”*, my, po- 
wojenni ludzie, do małżeńskiego 
„wiarotomstwa“ takich właśnie istot 
płci żeńskiej niemal nieświadomych 
tego, co czynią. Swojego czasu Alek- 
sander Dumas syn wołał ze sceny do 
wszystkich zdradzonych mężów šwia- 
ta: „Zabij ją!“ | dreszcz  wstrząsał 
przepełnionemi widowniami teatralne- 
mi. Inny jakiś moralizator „rozwią- 
zywał* sztukę „tendecyjną” (A these) 
wystrzałem z rewolweru... w sąsied- 

nim za sceną, pokoju. To zdradzony 
mąż w łeb sobie palnął. I ludzie wy- 

chodzili z teatru, cali poburzeni, lecz 

rozkładając ręce. Mówiono sobie ocie- 
rając Oczy jeszcze w szatni: „A no, 
co miał biedak robić? Cios był $dla 
niego za ciężki. Będzie miała ona 
życie męża na sumieniu, oj, będzie 
miala!“ 2 

A poczciwy Bartnicki w „Zabusi“ 
Zapolskiej bierze się za jgłowę i z 

  

Wyjazd p. Marszałkowej Pilsudskiej 
Wczoraj, pociągiem wieczorowym wyjechała z Wiłna p. Marszałkowa 

Piłsudska, która jak wiadomo przybyła z obydwiema córeczkami na uroczys- 
tość otwarcia Targów Północnych, a następnie przez kilka dni była gościem 
swoich krewnych. 

Panią Marszałkową żegnali ma dworcu wyżsi przedstawiciele władz pań 
stwowych i komunalnych z p. nacz. Dworakowskim, zastępującym p. Wojewo 

Szczegóły kafastrofy w Tafrach. 
ZAKOPANE, 23 8. PAT. W związku z tragiczną Śmiercią dwu studentek, 

Krukowskiej z Krakowa i Honowskiej z Warszawy, których zwłoki znaleziono 
przedwczoraj u stóp ostrego szczytu po stronie czeskiej, podają następujące 
szczegóły: Skała, do której przyczepiona była lina asekuracyjna, oberwała się, 

dy, nia czele. 

nie wytrzymując ciężaru turystek. 
Jedna z nich straciła równowagę i spadła z wysokości 4b metrów. Druga 

chcąc jej przyjść z pomocą, poczęła się spuszczać po linie, jednakże lina ze- 
rwała się, a nieszczęśliwa turystka spadła w to samo miejsce, gdzie jej towa- 
rzyszka. Po kilku minutach obie turystki wyzionęły ducha. 

Zwłoki przeniesiono chwilowo :do schroniska w Dolinie Staroleśnej, skąd 
przewiezione będą do kostnicy w Zakopanem. 

Rezruchy w 
Generalny strejk w Łotwie wywo- 

łał oddźwięk nietylko w Rydze, ale 
iw Dyneburgu, skąd wczoraj wie- 
czorem nadeszły szczegóły rozruchów. 

Wieczorem z wtorku na środę 
rozdawano usilnie proklamacje strej- 
kowe, nawołujące do „jednodniowe- 
go' strejku powszechnego na znak 
protestu przeciwko represjom rządu 
łotewskiego w stosunku do „Profso- 
juzów". We środę zrana grupy ama- 
torów strejku obchodziły warsztaty i 
pracownie, wzywając robotników do 
strejku. Nawoływania te prawie ni- 
gdzie skutku nie odnosiły. 

Widząc bezskuteczność swoich usi- 
łowań, część agitatorów poczęła siłą 
usuwać robotników od pracy, powstał 
na tem tle cały szereg konfliktów, któ- 
ry stopniowo doprowadził do rozru- 
chów. 

Grupa młodych agitatorów zjawiła 
się w elektrowni, usiłując nakłonić do 
strejku pracujących. 

W trakcie tego agitatorzy zaczęli 
dawać sygnały a!armowe. 

Wobec tego, że robotnicy stanow- 
czo oparli się wszelkim namowom i 
pracy porzucić nie chcieli, ppdžega- 
cze zmuszeni były porzucić elektrow- 
nię. Przy wyjściu z elektrowni policja 
polityczna aresztowała kilku przywód- 
ców. 

Usiłowania wywołania strejku w 
drukarni miejskiej również skutku nie 
odniosły. 

Coraz bardziej podniecony nastrój 
grup agitatorskich musiał wreszcie 
doprowadzić do krwawych starć. 

Kiedy agenci policji politycznej 

Dynehurgu. 
aresztowali jednego z agitatorów, 
tłumu posypały się kamienie, 

W odpowiedzi na to agenci wy- 
strzelili kilkakrotnie z rewolwerów. 
Tym razem obeszło się bez ofiar. 

Około synagogi znów 'na policjan- 
tów posypały się kamienie, raniąc 
tym razem 2-ch agentów. 

Około godziny 10-ej grupa wy- 
rostków weszła na dziedziniec pol- 
skiej drukarni, „Zorza* starając się 
krzykiem i pogróżkami, skłonić pra- 
cowników do porzucenia pracy. 

Spokojna postawa zecerów zapo- 
biegła wszelkim ćkscesom. 

W tym samym czasie część agita- 
torów, usiłowała, również zresztą bez- 
skutecznie, skłonić do porzucenia pra- 
cy robotników, zatrudnionych przy Sta- 
rym Kościele. 

Kiedy robotnicy odpowiedzieli na 
tę propozycje stanowczą odmową, 
podżegacze zagrozili zrzuceniem ich z 
rusztowań. : 

Na interwencję policji w obronie 
pracujących robotników  agitatorzy 
rozbiegli się, dokonano aresztowań. 

Około g. 11-ej w południe na uli- 
cach miasta ukazały się pierwsze 
patrole żołnierskie. 

Zjawienie sie to miało skutek ma- 
giczny. 

Grupki młokosów znikły z nlic w 
jednej chwili i do żadnych ekscesów 
więcej już doszło. 

Po południu patrole i tym razem 
potrzebny deszcz wyludnił ulice zu- 
pełnie. 

Dokonano około 30-stu areszto- 
wań. 

z 

Państwowa Szkoła Przemysłowa w Bydgoszczy. 
1. WYDZIAŁY CHEMICZNO - CUKROWNICZY i MŁYNARSKI kształ- 

cą techników dla przemysłu chemicznego i techników dla cukrowni i mły- 
nów;nauka trwa cztery lata. Warunki przyjęcia cztery klasy szkoły średniej 
ogólno - kształcącej, lub siedmio klasowa szkoła powszechna, albo Szkoła 
Rzemieśniczo przemysłowa. 

2. KURS DLA PODMAJSTRZYCH i MAJSTRÓW MŁYNARSKICH. 
Nauka trwa jeden rok; warunki przyjęcia: szkoła powszechna i conajmniej 
roczna praktyka w zawodzie młynarskim. 

3. SZKOŁA GRAFICZNA. Kształci pracowników dla przemysłu gra- 
ficznego. Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci obojga płci, którzy 
ukończyli conajmniej 5 oddziałów szkoły powszechnej i posiadają nie mniej 
niż 15 lat życia. 

ogromnym, serdecznym wyrzutem w 
głosie mówi: „Pocoście wy mnie mó- 
wili, poco!“ 

Nam zaś, po lożach i krzesłach, 
sztuka pomimo całego swego A la 
Zola naturalizmu, wydaje się już tyl- 
ko naiwną, bynajmniej nie „wstrzą- 
sającą". | ta Zabusia rzucająca się 
„do nóg* mężowi i wołającą z jak- 
najszczerszą skruchą w sercu: ”„Prze- 
bacz mi! Nie będę nigdy już więcej!” 
I ten jej mąż popatrujący na wszyst- 
kich dokoła, jak osowiały, i nie wie- 
dzący, czy ma zakończyć sztukę tra- 
gicznie i melodramatycznie lub & la 
Caillavet i de Fleurs sceptyczno-ironicz- 
nie a z dyskretną rzewnością lub też 
jak w tęgiej farsie bulwarowej parys- 
kiej przedwojennej, z którą się zresztą 
„Žabusia“ Zapolskiej styka najżwawsze 
mi scenami drugiego aktu? Co ma ro- 
bić najzacniejszy p. Bartnicki... sąsiad 
każdego z nas przez Ścianę, bo ta- 
kich Bartnickich krocie, krocie, kro: 
cie?... (Więcej, nieskończenie więcej 
jest rozmaitości wśród ż on niż wśród 
mężów). 

A dopieroż owa siostra Bartnic- 
kiego, wzór wszystkich cnót, Mania! 
Z jakążby rozkoszą podała „nieszczę- 
šliwemu“ swemu bratu rewolwer, ze 
słowami Aleksandra Dumasa syna 
na ustach: „T ue-la!* Lecz było już 
nieco czasu upłynęło od rozgłośnej 
broszury i od słynnej sztuki „La 
femme de Claude“ tedy Zapolska 
powstrzymuje inkwizytorskie zapędy 
Maniusi, trzyma ją przezornie w głę- 
bi sceny podczas djalogu między mę- 
żem i żoną, jakby tylko udrapowaną 
w jakąś togę sędziowską... Co przy 
ogólnym tragicznym wyglądzie p. 
Frenklówny jeszcze podnosi „grozę“ 
tego miecza Damoklesa zawieszone- 
go nad głową Śmiertelnie spłoszonej 

642 — 0 

     
Zabusi, której duszyczka i tak już 
jest gdzieś w piętach pod najwyższe- 
mi, jakie tylko można było włożyć 
korkami... 

Że też nikt dotąd nie wpadł na 
myśl przerobienia „Żabusi* Zapol- 
skiej na film pod tytułem: „W szpo- 
nach cnoty“! 

Lecz jeszczeby tego nie stawalo, 
aby rozwodzić się dziś jeszcze raz 
jeszcze —i nie wiedzieć który raz - nad 
odgrzewaną „Zabusią* dziś, kiedy 
tyle , tyle nowych spraw, proble- 
matów, nastrojów, kierunków w ży- 
ciu, w sztuce, w literaturze tłoczy się 
pod pióro, zalewa prasę! 

Prawda, małżeńskie odskoki w 
bok (Francuzi mają delikatny wyraz: 
eca r t) są wiekuiste; trójkąt małżeń- 
ski stei jak mur i trwać będzie do- 

póki instytucja małżeństwa, w obec- 
nej swej postaci... Dosyć, na litość 
Boską dosyć! 3 
„Pani Malanowicz-Niedzielska jest 
jakby'stworzona dla roli Žabusi; sztuka 
nic a nic ze swych, wysokich walorów 
faktury i talentu pisarskiego nie stra- 
ciła; artyści na premjerze grali nao- 
gół bez zbytniej werwy i bez dającej 
się podkreślić finezji; p. Danutę Lu- 
bowską, świeżo puszczoną na scenę 
artystkę, będącą istnym kwiatkiem ze- 
społu Teatru Polskiego, wpakowano 
w roię starej służącej całkiem bez 
sensu i potrzeby; tem bardziej, że p. 
reżyser nie mógł liczyć, iż p. Lubow- 
ska stworzy charakterystyczny „typik“; 
nie tędy droga dla rozwijania 
przyrodzonych warunków 'i talentu 
młodych, początkujących sił. 

Tyle o repertuarowo całkiem przy- 
padkowej „Żabusi”. 

Jakże się zapowiada, mający się 
rychło rozpocząć, nowy sezon- 
teatralny w  „stołecznem”, jak 
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Z za czerwonego kordonu. 
Aresztowanie znakomitej śpiewaczki 

W październiku roku ubiegłego wy 

jechała na gościnne występy do Rosji 

znana rosyjska śpiewaczka operowa, 

Lidja Lipkowska, która, jako obywa- 

telka francuska (Lipkowska wyszła 

zamąž za Francuza p. Richard) stale 

mieszka po wojnie w Paryżu. Po rewo- 

lucji Lipkowska przez pewien czas po- 

zostawała w Rosji, następnie jednak 

wyjechała do Japonji i Ameryki połu- 

dniowej, gdzie z wielkiem powodze- 

niem występowała na największych 

scenach miast stołecznych. Po powro- 

cie do Europy śpiewaczka żyła przez 

pewien czas w Bessarabji, skąd póź- 

niej przeniosła się do Bukaresztu. Na- 

stępnie przez Pragę, gdzie kilka razy 

występowała, udała się do Paryża, 

gdzie na stałe zamieszkała. W roku 

ubiegłym Lipkowska wyraziła życze- 

nie odwiedzieć raz jeszcze Rosję so- 

wiecką i w tym celu nawiązała kontakt 

z sowieckiemi działaczami teatralnemi 

Pertraktacje Lipkowskiej z przedsta- 
wicielami rosyjskiego świata muzycz- 

nego zakończyły się podpisaniem kon- 

traktu z towarzystwem „Gosfił', któ- 

re zobowiązało się zorganizować w Ro 

sji szereg występów gościnnych znak 
mitej śpiewaczki. Lipkowska niezwło- 
cznie udała się w podróż, i po pewnym 
czasie zaczęły nadchodzić do Europy 
wiadomości o szalonem powodzeniu 
utalentowanej śpiewaczki w  rozmai- 
tych miastach rosyjskich. Ale kilka 
miesięcy temu wiadomości od Lipkow- 
skiej przestały przychodzić. Krewni 
śpiewaczki bardzo tem byli zaniepo- 
kojeni, ale pomimo usilnej akcji niko- 
mu nie udało się stwierdzić, co z Lip- 
kowską w Rosji się stało. 

Dopiero teraz okazuje się, — jak 
donosi rosyjskie pismo paryskie „Woz 
roždienje“, — že Lipkowska, która w 
międzyczasie zarobiła w Rosji około 
miljona franków, w dniu 6 czerwca 
wsiadła na okręt pasażerski w Odesie, 
udający się do Marsylji. Na pięć minut 
przed odjazdem okrętu na pokładzie 
zjawili się agenci G. P. U. (cz rezwy- 
czajki) i aresztowali Lipkowską wraz 
z jej mężem. Nie pomogły energiczne 
protesty ze strony pana Richarda, któ- 
ry powoływał się na prawa, przysłu- 
gujące obywatełom państw obcych, 
małżonków sprowadzono na iąd i nie- 

  

rosyjskiej, Lidji Lipkowskiej. 

zwłocznie przetransportowano do wię- 
zienia. Miljonowy majątek Lipkowskiej 
został oczywiście skonfiskowany. 

Zaniepokojeni o losy Lipkowskiej 
i jej męża krewni znakomitej śpiewacz 
ki podjęli niezwłocznie za pośredni- 

ctwem francuskich urzędów konsuiar- 

nych w Rosji energiczną akcję na rzecz 

zwolniennia aresztowanych. Akcja ta 

odbywała się w ścisłej tajemnicy, gdyż 

krewni Lipkowskiej obawiali się , że 

w przeciwnym razie mogliby jeszcze 
aresztowanym zaszkodzić. Tem też na- 
leży sobie objaśnić okoliczność, że o 
całej tej aferze nie było, dotychczas ani 
jednej wzmianki w prasie paryskiej. 
Zaznaczyć wypada, że sprawa aresz- 
towania Lipkowskiej i jej męża zajęło 
się również francuskie ministerstwo 
spraw zagranicznych. 

W rezultacie wyjaśniono tylko ty- 
le, że Lidja Lipkowska znajduje się? 
wciąż jeszcze w więzieniu; mąż jej 
prawdopodobnie również jest więzio- 
ny przez bołszewików, ale co do tego 
niema pewności. Podobno podejrzany 
jest on o uprawianie spekulacji i nie- 
dozwolone nabywanie waluty zagra- 
nicznej. Podejrzenie to powstało we- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 
na skutek tego, że p. Richard pomagał 
swej żonie zmieniać zarobione przez 
nią czerwońce na walutę zagraniczną, 
lub też na biżuterję. 

Jak słychać, aresztowanie Lipkow- 
skiej było rezultatem konfliktu, do ja- 
kiego na tle przyjazdu znakomitej 
śpiewaczki do Rosji doszło między ko- 
misarjatem oświaty ludowej a G. P. U. 
Komisarjat oświaty ludowej podpisał 
w osobie przedstawiciela organizacji 
„Gosfił* umowę: z Lipkowską, a tem 
samem zabowiązał się umożliwić jej, 
przyjazd do Rosji. Przeciwko temu wy 
stąpiło jednak z całą stanowczością 
G. P. U., które uważało, że przyjazd 
Łipkowskiej do Z. $. S. R. jest ze 
względów politycznych niepożądany 
(77). Ostatecznie G.P.U. wpadło na 
znakomity pomysł: Lipkowską posta- 
nowiono do Rosji wpuścić, ale z po- 
wrotem nie wypuszczać. W ten spo- 
sób doszło do aresztowania małżon- 
ków Richard i do nałożenia konfiska- 
ty na ich majątek. 

a 

Roczne Kursa Handlooe © Oilnie, 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż 
zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 
5—7 pp. w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

BUCHALTERJA: 

Arytmetyka Handłowa, Korespondencja i Biurowość, 

) Ogólno Handlowa 
( Bankowa 
) Przemysłowa. 

Nauka o Handlu, 
Stenografja,Nauka Pisania na Maszynach oraz języki Angielski, Francuski 

i Niemiecki. 

podkreślamy tak chętnie), 
sięcznem Wilnie naszem? 

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, 
że i w przyszłym sezonie mieć bę- 
dzierny teatr w Lutni pod dyrektor- 
ską imprezą p. Rychłowskiego. 

Sam gmach w dalszym ciągu 
wprost urąga minimalnym wymaga- 
niom, które ma prawo rościć do 
niego: publiczność „stołecznego”, 200- 
tysięcznego miasta, z takiemi jak Wil- 
no tradycjami, a i władze bezpieczeń- 
stwa publicznego niech baczą aby im 
którego dnia taki budynek używany 
na teatr dobrego wstydu nie przy- 
niósł... a i zmartwienia i odpowie- 
dzialności! jest to, krótko mówiąc, 
Skandal, że ma swoją siedzibę w ta- 
kim budynku teatr, który przez mie- 
siące nieraz całe jest jedynym 
polskim teatrem drama- 
tycznym w Wilnie! 

A Reduta? 
Reduta ma dla swego użytku gmach 

na Pohulance aż nadto wystarczający 
dla potrzeb a nawet reprezentacji 
teatru, którym może Śmiało szczycić 
się nietylko Wiłno lecz Polska. Ale... 
ale... już od dłuższego czasu my prze- 
cie Reduty nie widujemy wcale w Wil- 
nie. Gmach na Pohulance albo całe- 
mi tygodniami pustką stoi, albo różne 
rzeczy dzieją się w nim wieczorami 
tylko nie przedstawienia Redutowe. 
Dyrektor Osterwa jest w gmachu na 
Pohulance panem absolutnym i wład- 
cą. Otworzy gmach na Pohulance—to 
stoi otworem; zamknie, to i mucha 
do niego nie wleci. Pod czyją 
kontrolą (nie platoniczną Oczy- 
wiście, lecz wykonawczą) jest Reduta 
na Pohulance? Pod niczyją. Kto wglą- 
da w repertuar i jego wykonywanie? 
Nikt nie wgląda. Kto ma cośkolwiek 
do powiedzenia dyrektorowi subsy- 

dwustoty- 

P D | 

  

djowanego teatru? Nikt nie ma mu 
nic do powiedzenia bo na wiatr ga- 
dać komużby się chciało? Tuzin ko- 
misyj i instancyj weryfikuje każdy 
półkilometr drogi bitej zakładanej 
przez państwo np. „na Kresach", ty- 
leż komisyj i instancyj opukuje każdy 
budyneczek państwowy wyrastający w 
najbardziej nawet zapadłym kącie; 
lecz z jakim repertuarem objeżdża Re- 
duta miasteczka i sioła prowincjonal- 
ne, nieraz na głębokiej i najgłębszej 
prowincji, w to nikt nie wgląda. Ż 
czem Reduta wyjedzie — z tem wyje- 
dzie. Co w Wilnie gra to gra. 

Tak oto dzieje się już od paru 

  
lat. Zanosi się nato, że iw przyszłym | 
sezonie wszystko będzie po sta re- 
m u. A któżby miał „rozwiązać kwe- 
stję teatralną" w Wilnie? Magistrai? | 
Sejmik powiatowy? Prof. 
mer? Towarzystwo Popierania Sceny 
Polskiej? Ministerstwo Oświecenia 
Publicznego? Rząd? Pan wojewoda 
wileński? й 

Czy može wolno przewidywač ta- | 
ką np. ewentualność: 

Z czyjejś inicjatywy ukonstytuowu- 
je się prywatna Spółka Akcyjna z po- 
kaźnym kapitałem, Buduje w środku 
miasta teatr np. na tem miejscu gdzie 
mamy ogród dzierżawiony przez p. 

Sztralia, gdzie była restauracja „Za- 
kopianka“, gdzie dziś latem między 
„krzaczkami'* stoją stoliczki i krze- 
sełka, a zimą leżą nieprzebyte Śniegi 
jak na głębokiej wsi. Przypuśćmy da- 
lej, że będzie tu gmach teatralny czy- 
niący zadość najbardziej nowoczesnym 
wymaganiom. | przypuśćmy, że owa 
Spółka Akcyjna wydzierżawi ów gmach 
jakiejś tęgiej, wysoce artystycznej, a 
solidnej imprezie teatralnej... Czy to 
możliwe? 

Jerzy Re- * 

 



) 

Kurjer Oogpodlarczy Zjem Wychodnich. 
Organizocja administracji Lasów Państwowych na obszarze Woj. Mowogródzkiego 

Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wilnie obejmuje Lasy Państwowe na 

terenie woj. Wileńskiego, nieznacznej 

części woj. Białostockiego i na „poło- 

wie woj. Nowogródzkiego (powiaty: 

Stołpecki, Wołożyński. Lidzki). Żaś 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Bia 

łowieży obejmuje lasy Państwowe na 

terenie woj. Białostockiego, Poleskie- 

go i Nowogródzkiego (powiaty Nowo- 

gródzki Lidzki, Nieświeski, Barano- 

wicki i Słonimski). : : 

Ze wzgledu na podziat polityczny 

„Kraju (granice woj. Nowogródzkiego ) 

podział lasów Państwowych na terenie 

województwa nie jest zbyt dogodny. 

W obrębie tego samego województwa 

lub nawet powiatu istnieją dwie Dyre- 

kcje. Stosowana przez nie polityka go 

spodarcza - ekonomiczna w zasadni- 

czych linjach wprawdzie niezbyt od- 

biega od siebie, jednakże posiada pe- 
wne różnolite cechy, uwarunkowane 

odrębnością głównych rynków drzew- 

mych które one reprezentują. Da się to 

ustalić przy porównywaniu cenników 

obydwuch Dyrekcyj. Powoduje to ko- 

nieczność w zakresie działań admini- 

stracji ogólnej stosowania na terenie 

woj. Nowogródzkiego dwuch odręb- 

bnych cenników (n.p. cennik na drew- 

no defraudowane, bezprawnie wyrąba- 

ne, zajęte na rzecz instytucyj Państwo 

wych, dobroczynnych, i t. p.) Dalszym 

przykładem niedogodności obecnego 

podziału na Dyrekcje posłuży fakt, że 

n. p. Starostwo Lidzkie w sprawach 

yzakupu drzewa musi porozumiewać Się 

aż z dwiema Dyrekcjami. Е 

Poszczególne  Dyrekoje Lasów 

Państwowych powinny jednoczyć na 

swem teryt. rejony jednolite pod wzglę 

dem warunków ekonomicznych produ 

kcji i zbytu drzewa. Siedziby ich po- 

winny być umieszczone w centrach do 

godnych do administrowania danym 

rejonem, co jest bardzo ważne przy 

zapoczątkowanem wyrobie drewna 

we własnym zarządzie, gdyż nadłeśni- 

ctwa muszą się stale porozumiewać z 
centralą, od której też powinny wycho 

dzić najkrótszą drogą dyrektywy bliz- 
ko życia będące. Centralne ulokowanie 

Zarządów kierowniczych Urzędów nie- 
zespolonych II Instancji ważne jest ró- 
wnież dla interesantów. a jeszcze waż 
niejsze dla Administracji Ogólnej gdyż 
uzyskanie pełni natężenia życia gospo- 
darczego wymaga koordynacji prac U- 

, rzędów niezespolonych z centralą, ja- 
ką jest województwo, czego bez czę- 
stego porozumiewania się urzeczywi 
stnić nie da się. Dla tego, żeby poro- 
zumiewani e się mogło odbywać czę- 
sto, musi się ono odbywać bez trudno 
ści. 

Z tych więc punktów widzenia: e- 
konomicznego, dogodności dla admini- 
stwowych i dogodności dla administra 
cji ogólnej, wychodząc, należy rozpa- 
trzeć krytycznie obecne granice pomię 
dzy Dyrekcjami Lasów Wiłeńską i Bia 
łowieską. 

Jako linję rozgraniczającą dwie te 
Dyrekcje można przyjąć koryto rzeki 

z Niemen, ponieważ granica Dyrekcji 
przebiega mniej więcej po linji tej rze- 
ki, dzieląc pod tym względem nasze 
województwo na dwie części: na po- 
łudnie od Niemna położone są Nadleś- 

nictwo Nowogródzkie, Zdzięciolskie, 

Dereczyńskie, Kołpienickie, Słonimskie 

tworzące, z wyjątkiem Kołpienickie- 

go, inspekcję Nowogródzką Dyrekcji 
Białoweskiej; na północ i północny 
wschód od Niemna położone są N-wa 
Stołp.eckie, Nalibockie, Wiszniewskie, 
Lidzkie, Mostowskie i Różankowskie, 
należące do Dyrekcji Wileńskiej. W 
polityce gospodarczej leśnej pewien sy 

stem rzeczny powinien być rozpatry- 
wany jako odrębna jednostka, której 
dzielić administracyjnie nie należało by 
Sam fakt, że rzeka Niemen, główna ar- 
terja transportowa Naszego Kraju dla 
drewna, jest tu granicą Dyrekcji jest 
rzeczą niewskazaną. Granica bowiem 
jest linją dzielącą, rzeka zaś łączy oba 
wybrzeża i dorzecza w jedną całość 
ekonomiczną. Jeżeli ta nieutralność gra 
nicy po Niemnie nie jest odczuwalną 
tak dotkliwie już obecnie, to z norma- 
lizacją spławu po tej rzece, z chwilą 
uregulowania stosunków z Litwą, rzec 
ta będzie powodowała duże trudności 
dla życia gospodarczego wojewódz- 
twa, ponieważ w tym wypadku cały 
eksport drzewny naszego kraju skie- 
ruje się przez Niemen, jak to było i 
przed wojną. Ale już i obecnie odręb- 
ność rynku Niemeńskiego jaskrawo się 
uwydatnia w odrębności cen na drew- 
no, które uzyskać może Inspekcja No- 
wogródzka: są one indentyczne z ryn- 
kiem wileńskim, odrębne zaś od cen 
uzyskiwanych przez Dyrek. Białowie- 
ską. Nie wchodząc w szczegółową ana 
lizę cen chcę tu tylko zaznaczyć, że 
nabywca - eksporter mógłby nie zna- 
leźć zrozumienia w II instancji przy b. 
różnorodnych  konjunkturach handło- 
wych w poszczególnych  Nadlešnic- 

twach danej Dyrekcji. Wynikała by z 
tego trudność prowadzenia działu han 
dlowego, któraby w konsekwencji swo 
jej doprowadzić mogła do niesprzeda- 
nia drewna nieodpowiednio ocenione- 
go. 

Obecnie dwie Dyrekcje lasów są 
każda częściowo zainteresowana w 
tem, żeby Niemen i jedo dopływy 
były należycie uregulowane. Każda z 
nich jest częściowo zainteresowana, 
żeby nastąpiła regulacja rzeki, i każ- 
da z tych Instytucyj mogłaby mieć 
swój odmienny plan działania. O 
wiele jednak sprawniej można pro- 
wadzić prace połączone w jednej in- 
stytucji, bez potrzeby uzgadniania 
poglądów z drugą. 

Jednolitość więc terenu pod wzglę- 
dem ekonomicznym, rozbijana przez 
obecną granicę Urzędów Leśnych II 
Instancji, byłaby najważniejszym ar- 
gumentem przy projektowaniu zmian 
granic Dyrekcyj. 

Nadto zaznaczyć należy, że Biało- 
wieża jest odległą o 12 godzin nie- 
dogodnej podróży od środka inspekcji 
Nowogródzkiej t. j. od Zdzięcioła i 
Nowogródka, podczas gdy Wilno jest 
odległe tylko o 6 godzin dogodnej 
jazdy koleją. Interesant więc w ten 
sam dzień może wrócić po zalatwie- 
niu spraw swoich w Wilnie do każdej 
niemal miejscowości tutejszego woje- 
wództwa, podczas gdy, zalatwiając 
sprawy w Białowieży, musi poświęcić 
na to kilka dni. Pozatem odległość 
100 - 150 klm. pozwala dogodnie po- 
rozumieć się telefonicznie z Wilnem, 
gdy z odległą o 250—300 klm. Pu- 
Szczą Białowieską przy kilku stacjach 
przełącznikowych porozumienie tele- 
ioniczne jest prawie że nie do osią- 
gnięcia. Pilne sprawy wymagają więc 
uciążliwej jazdy dla zainteresowanych. 
Jest to chyba również niedogodne 
i dla pracowników Dyrekcji. Te wzglę- 
dy wewnętrznej sprawiedliwości orga- 
nizacyjnej przemawiałyby również za 
zmianą istniejących granic 

Duże znaczenie tak dla transportu 
drewna, jak i jego konsumpcji mają 
koleje, zwłaszcza wobec osiągniętego kt 
miedzyministerjalnego  dorozumienia 
o zaopatrywaniu w drewno  kolejni- 
ctwa przedewszystkiem z lasów pań- 
stwowych. Jeżeli Zarządy leśny i ko- 

„TTT i SIS, 

Gdzie u nas przedsiębiorczy, rzut- 
ki, odważny kapitał? A czy przypad- 
kiem teatr poważny, dramatyczny, 
choćby oczywiście komedjowy, a tem- 
bardziej wielko-repertuarowy nie jest 
przypadkiem w _ przededniu, nie to 
„upadku* lecz kompletnego zejścia z* 
areny Świata, jak np. zeszły p:zed 
wielu, wielu laty ogromne romanse 
rycerskie, w których rozczytywał się 
Don Kiszot? Czy nie jesteśmy šwiad- 
kami... dogorywania teatru jako od- 
rębnego rodzaju twórczości literackiej? 
Czy przypadkiem kino i kabaret nie... 
położyły teatru na obie łopatki? Ła- 
dnieby wyszedł ktoś, coby ogromny 
kapitał włożył w gmach teatralny 
gdzieby się... nie dało utrzymać 
przy życiu nawet najświetniejszych 
spektaklów? Do którego nie byłoby 
sposobu ściągnąć publiczności choćby 
grali w jednej sztuce Solski i Fren- 
kiel, Kamiński i Junosza Stępowski, 
Jaracz i Fertner, gdzieby dostownie 
przez cały wieczór nie schodziła ze 
sceny sama panna Malicka? 

Może do tego jeszcze nie doszło. 
Prawda, widzimy, że nawet najwście- 
klejsze eksperymentowania w dzie- 
dzinie teatru nie wytrzymują próby, 
nie mają daru zgalwanizowania obu- 
mierającego „rodzaju* sztuki, który 
odświęcił tyle, tyle tryumfów, począ- 
wszy Od czasów Aischylosa i Sofo- 
klesa a kończąc na Rostandzie, Ibse- 
nie i Pirandellim. Czytając Bernardina 
de Saint-Plerre „Paul et Virginie“ sam 
Napoleon płakał. Któżby dziś płakał? 
Trudno. Przeżytych kształtów nie wró- 
cić do istnienia. 

Łecz może przecie urodzić się 
genjusz — tak, nieinaczej, genjusz! — 
który tak potrafi zreformować teatr, 
wlać w niego potężnego a nowocze- 

snego ducha... że teatr odrodzi. Wy- 
raźnie: od-ro-dzi! Wszystkie walory i 
možliwošci teatru mogą byč przecie 
jeszcze niewyzyskane? 

Hal... Być może... Dałby to Bóg... 

Wtedy niezawodnie znajdzje się 
półka prywatna, zasobna w spory 
kapitał, która nam w Wilnie zbuduje 
gmach, co się zowie, i uruchomi w 
nim stały teatr dramatyczny też „co 
się zowie”. Lecz kiedy to może na- 
stąpić? Muzyka przyszłości... muzyka 

przyszłości!.. Tymczasem mamy do 
dyspozycji: niestety, tylko dziurawe 
pudło Lutni z najprymitywniejszem 
urządzeniem dla... koncertów, oraz 

gmach na Pohulance, trzymany pod 

kluczem przez dyr. Osterwę - nieobec- 
nego w Wilnie przez 300 dniw roku. 

Oto czem możemy aktualnie dy- 
sponować przy „rozwiązywaniu” kwe- 
stji teatralnej na sezon zimowy. 

— Niema czego łamać sobie gło- 
O mi ktoś podczas antraktu 
„Żabusi*. Nic my nie poradzimy. Po- 
woli! Bez gorączki! Kwestja teatralna 
rozwiąże się w Wilnie—sama... 

„ Zadzwoniono. Ruszyliśmy się. l 
nie dowiedziałem się jak sobie mój 
dobry znajomy wyobraża, że kwestja 
teatralna w Wilnie może być rozwią- 
zana przez własną inercję byle jej 
dać należycie — dojrzeć. To coś w 
guście „kwestji  polsko-litewskiej“ 
która za jeszcze niedostatecznie „doj 
rzalą“ poczytują zarówno p. Volde- 
maras jak p. redaktor „Przeglądu 
Wileńskiego". 

Cz. J. 
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lejowy znajdują się blisko, a co je- 
szcze ważniejsze na terenie jednego 
rejonu ekonomicznego, porozumienie 
między niemi jest łatwe do osiągnię- 
cia; edległoś Zarządów i spowodo- 
wane tem odmienne ujmowanie za- 
gadnień ekonomicznych, (naprzy- 
kład cen na drewno), mogą tyl- 
ko utrudniać porozumienie z ujmą 
dla obu stron. Tutaj nadmienić nale- 
ży, że wszystkie koleje na terenie 
Województwa Nowogródzkiego należą 
do Dyrekcji Wileńskiej, której łatwiej 
byłoby uzgadniać swoją linję postę- 
powania z jedną Dyrekcją, znajdują- 
cą się w temże mieście, i odwrotnie. 
Również nabywca, po zakupie  więk- 
szej partji drewna w lasach Państwo- 
wych na południu województwa No- 
wogródzkiego, należących obecnie do 
Dyrekcji Białowieskiej, nie potrzebo- 
wałby jechać z Białowieży do Wilna 
dla wykonania zamówień transporto- 
wych (uruchomienie bocznic kolejo- 
wych i t. p. ważniejsze sprawy), a 
załatwiałby jednocześnie i kupno i 
transport w jednem mieście. Dogod- 
ność ta miałaby znaczenie pierwszo- 
rzędne dla większych firni zagranicz- 
nych, eksploatację w lasach Państwo- 
wych prowadzących, jak firma „Cen- 
tury", która ma umowę na eksploata- 
cję lasów na tak zwanej „Grodzień- 
szczyznie“, { ]. w trzech Nadleš- 
nictwach Dyrekcji Białowieskiej i 10-u 
Wileńskiej. Umowa ta Świadczy rów- 
nież o jednolitości sztucznie przedzie- 
lonego terenu pod względem ekono- 
micznym. 

Po skorygowaniu granic Dyrekcyj 
Lasów Państwowych przez przydział 
Inspekcji Nowogródzkiej do Dyrekcji 

OWO 

Wileńskiej, byłyby one identyczne z 
południowemi granicami województwa, 
która przechodzi przez wododzia! 
Niemna i Prypeci i jest tem samem 
naturalną granicą dla Zarządów Leś- 
nych, wytwarzających produkt, niezno- 
szący drogiego transportu i ciążący 
ku rzekom spławnym. Przez tę po- 
prawkę osiągnęłoby się prócz wyżej 
wymienionych korzyści administracyj- 
nych, ekonomicznych i handlowych, 
jeszcze i zjednoczenie starań O ure- 
gulowanie transportu drzewnego po 
rzekach Szczarze i Niemnie wraz z 
ich dopływami. W ten sposób poza 
granicami Dyrekcji Wileńskiej Lasów 
Państwowych pozostałyby na zacho- 
dzie dorzecza Wisły, a Prypeci na 
południu. 

Lasy jako takie również na tem 
tylkoby zyskały, gdyż Wileńszczyzna, 
pokrewna i klimatycznie i edaficznie 
stronom Nowogródzkim, powinna 
mieć całkiem odrębne zabiegi hodo- 
wlano-leśne, niż kompleks lasów bia- 
łowieskich z ich granicą zasiągu jodły 

i lasów poleskich z granicą zasiągu 
dla dębu bezszypułkowego. 

Wreszcie względy natury politycz- 
nej obecnie przemawiałyby tylko za 
rozciągnięciem agend urzędów Wileń- 
skich na całe terytorjum pokrewne 
gospodarczo, a za zniesieniem sztucz- 
nych granic, które stwarzają pozory 
ekonomicznej odrębności Wileūszczy- 
zny, względnie Nowogródzkiego. 

Przypuszczamy, że czynniki mia- 
rodajne zainteresują się tą sprawą i 
do naszego dorobku administracyjne- 
go dodadzą rozporządzenie usuwają- 
ce tę anomalję. (—) 

  

Targi I Wystawy 
Frekwencja Targów-Wystawy. 

W ciągu 5 dni swej egzystencji I-sze 
Targi Północne zwiedziło około 10,000 
osób, w czem około 3000 osób zorganizo- 
wanych było w wycieczki zbiorowe, zarów- 
no miejscowe, jak zamiejscowe oraz zagra 
niczne, 

Między innemi, teren Targów-Wystawy 
zwiedziły wycieczki: 2 z Łotwy, 1 z Francji, 
grupa dzieci z Górnego Sląska, grono na- 
uczycieli szkół powszechnych, urzędników 
różnych instytucyj państwowych i prywa- 
tnych. Zanotowano również przybycie zbio- 
rowe członków różnych instytucyj społecz- 
nych i naukowych. 

Na jutro zapowiedziana jest wycieczka 
członków Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
z jej prezydentem p. Jewaziukiem, wice-pre- 
zydentem p. Staszakiem i syndykiem p. 
Juszczakiem na czele. (r) 

Tranzakcje. 

We wszystkich niemal działach T.-W. 
dokonywane są tranzakcje handlowe. 

W dziale rolnym największym powo- 
dzeniem cieszą się maszyny t. zw. „tryjery*. 

W dziale włókienniczym największy 
popyt mają tkaniny o charakterze ludowym. 

Dla zobrazowania istotnego ruchu przy- 
toczyć wystarczy, że wykupiono już wszy- 
stkie kiłimy; wyrabiane w wojew. Nowo- 
gródzkiem. 

Pozatem toczą się pertraktacje między 
stronami o nawiązanie stałych stosunków 
handlowych na dostawy hurtowe najrozma- 
itszych towarów. (r) 

Z posiedzenia komitetu wyko- 
nawczego. 

Wczeraj odbyło się posiedzenie komi- 
tetu wykonawczego Targów-Wystawy, na 
którem omawiano cały szereg spraw bie- 
żących. р 

Poruszono kwestję obniženia cen bile- 
tów wejściowych. Komitet uznał sprawę tę 
za nieaktualną. 5 

Najwięcej czasu poświęcono organiza- 
cji wystawy hodowlanej. Ч 

Postanowiono: powiększyć liczbę sto- 
isk, wystąpić do władz rządowych o zwię- 
kszenie dotacyj dla hodowców wystawców. 

Mówiono także o rozszerzeniu terenu 
pod tę wysiąwę o 5.000 mtr.2. Wobec tru 
dności technicznych, nad sprawą tą komi- 
tet przeszedł do porządku dziennego. 

Zapisy psów na Wystawę przedłużono 
do dn. 31 m. b. TA 

Wreszcie postanowiono, wobec wielkiej 
ilości zgłoszonych eksponatów, wydać spe- 

cjalny katalog hodowlany. (r) 

Ludność pow. Wil.-Trockiego 
zwiedza Targi. 

Na terćnie powiatu Wileńsko-Trockie- 
go organizowany jest obecnie szereg wy- 
cieczek na Targi Ii Wystawę Rolniczą. Po- 
szczególne gminy organizują oddzielne wy- 
cieczki, które są następaie oprowadzane 
przez agronoma powiatowego, względnie 
osoby przez przez niego wydelegowane. 
Niezależnie od tego w ostatnich dniąch 
Wystawy organizowana zostanie duża zbio- 
rową wycieczka hodowców. 

General Mofors w Polsce 
W ostatnich czasach dużo się mówi i 

słyszy o nowopowstałej samochodowej ta- 
bryce w Warszawie przy ul. Wolskiej. Jest 
to rzecz zupełnie naturalna, gdyż ogół spo- 
łeczeństwa polskiego wykazuje coraz więk- 
sze zainteresowanie się rozwojem automo- 
bilizmu w kraju. Sądzimy, że wszelkie in- 
formacje, dotyczące fabryki samochodowej, 
która może odegrać bardzo dużą rolę w hi- 
storji naszego młodego automobilizmu, bę- 
a chętnie przyjęte przez naszych czytelni- 

м. ‚ 

Przedewszystkiem kilka słów о založy- 
cielach. Założycielem tej fabryki jest wielki 
międzynarodowy koncern automobilowy 
„General Motors Corporation“. Koncern ten 
obejmuje przeszło 70 fabryk samochodo- 
wych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz 
22 fabryki filjalne rozsiane po całym świe- 
cie. Oto firmy samochodowe, które wcho- 
dzą w skład koncernu General Motors: 
Chevrolet, Pontiac, Oakłand, Buick, La Sa- 
lie, Cadillac, Vauxhall i wozy ciężarowe 
G. M. C. Fabryki Generak Motors znajdują 
się poza Ameryką Północną, w Ameryce Po- 
łudniowej, w Afryce, w Australji, na Jawie, 
w Batawji, w Japonji, we Francji, w Anglii, 
w Niemczech, w Szwecji, w Norwegji, w 
Hiszpanii. na Bliskim Wschodzie, w Da- 
nii, a ostatnio w Polsce. 

Majątek tego koncernu jest olbrzymi. 
Wartość giełdowa akcji wynosi przeszło 2 
miljardy dolarów, a ogólne aktywa I miliard 
dolarów. Roczna produkcja wozów przekra- 
cza dwa miljony, z czego i miljon przypa 
na Chevrolety, a reszta na wozy na Ponti 
Codillac, Oldsmobile, Oakland, Buick, Vau- 
xhał i ciężarówki G. M. C. : 

„O stalym rozwoju tego największego na 
Świecie koncernu świadczą następujące cy- iry W roku 1909 zysk netto ze sprzedaży 
wozów wynosił 29 milionów dolarów, a wr. 1926 przekroczył 1 miljard dolarów. W ro- 
ku 1919 General Motors wyprodukowało sa- mochodów różnych marek, oprócz ciężaro- wych, 360,210, w roku 1926 — 1121771 
a w roku bieżącym produkcja ta przekroczy 
2 miljony wozów. Jeśli porównamy produ- kcję General Motors ze światową  produ- 
kcją samochodową, to przekonamy się, że 
1 samochód General Motors przypada na 3 
SAY, produkcji światowej. 

ale rozwijający się koncern 
Motors szuka „wciaż nowych ow m 
swej działalności. Zasady eksvansji General 
Motors zasługuja na podkreślenie. Koncern 
ten nie trzyma się utartych szablonów eks- 
portu lecz buduje w poszczególnych krajach 
iabryki montażowe swych wozów, budowa- 
nych rękami robotników danego kraju 

przy użyciu pewnej cześci materiałów 
lokalnych. Innemi słowy. General Motors 
opiera Swą działalność na współpracy z 
czynnikami lokalnemi — przemysłowemi, 
handlowemi, socjalnemi, a nie na konkuren- 
cji z niemi. | w tem bodaj tkwi cały sekret 
wielkiego powodzenia, jakiem Generals Mo- 
tor s cieszy się na całym Świecie. Monta- 
żowa fabrvka samochodów otwarta nieda- 
wno pod firmą „General Motors w Polsce“ 
opiera się właśnie na tych zasadach. 

Ponieważ najbardziej odpowiedniemi wo- 
zami dla Polski ze względu na warunki ko- 
munikacyjne okazały się Chevrolety, czego 
downdem jest ich stosunkowo wielka liczba 
w Polsce, firma General Motors w Polsce, 
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zdecydowała się na produkcję Chevroletów 
tak osobowych jak i ciężarowych. Z czasem 
będą montowane wozy i innych marek. Spro 
wadza ona ze Stanów Zjednoczonych czę- 
Ści składowe, z których na miejscu monto- 
wane są gotowe samochody rękami robotni 
ków polskich, przy użyciu pewnych mate- 
rjałów polskich, jak: skóra, plusz, płutno fa- 
sonowe, włosie, szkło, etc. Budowane w ten 
sposób Chevrolety są w pewnej mierze wo- 
zami polskiemi. System ten' daje pracę ro- 
botnikom polskim oraz zysk kupcom i prze- 
mysłowcom polskim, co jest dość ważnym 
czynnikiem w gospodarczem życiu Polski. 
A jeśli chodzi o ogół obywateli, to zyskują 
oni w ten sposób stosunkowo tanie samo- 
chody, odpowiadające komunikacyjnym wa- 
runkom polskim. Pozatem inwestycje, jakie 
Genera! Motors czyni, przyczyniają się do 
powiększenia majątku narodowego. 

ŻA móc ocenić znaczenie zainstalowania 
się Generał Motors w Polsce, wystarczy 
uprzytomnić sobie działalność tego koncer- 
nu gdzieindziej, np. w Danji. Fabrykę swą 
firma Generał Motors otworzyła w Danii 
przed czteroma laty i poszła po linji mon- 
towania  Chevroletów. W miarę rozwoju 
działalności General Motors przemysł duń- 
ski począł coraz bardziej dostosowywać się 
do przemysłu automobilowego, tak że po 
3 latach 55% zapotrzebowań  uskutecznia- 
no na miejscu. Rozwinęła się nieznana do- 
tąd w Danii gałęż przemysłu samochodowe- 
go, co wpłynęło nietylko na potanienie sa- 
mochodów, lecz również i na ogólny do- 
brobyt kraju dzięki temu, że tysiące robo- 
tników znalazło dobrze płatną pracę, a bi- 
lans handłowy ulegi poprawie, albowiem 
samochodowy rynek duński został wkrótce 
nasycony i Danja zaczęła montowane u sie- 
bie samochody eksportować do Szwecji, 
Norwegii, Państw Bałtyckich i Polski. W ro 
ku 1924 przed przybyciem General Motors 
Danja miała zaledwie kilkanaście tysięcy sa- 
mochodów, a dziś ma ich przeszło 150.000. 
Ponieważ działalność General Motors 
w Polsce idzie po tej samej linji co w Danii, 
to należy przypuszczać, że po kilku latach 
będą podobne rezultaty, a nawet większe, 
albowiem Polska, kraj o 30,000,000 ludności, 
posiadający bogactwa naturalne, jest ryn- 
kiem daleko pojemniejszym niż Dania. 

Rozwój działalności General Motors w 
Polsce, a w rezultacie rozwój automobili- 
zmu i związanych z nim różnych gałezi prze 
mysłu będzie miał duże znaczenie dla go- 
spodarczego i kulturalnego życia kraju. | 

WESOTRONYTANZAWORE TSA TE RZ WE POTY 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i walutw: 
Tranz. Sprz. Kurno 

Dolary 8.88 8,90 8,86 
Belgja 124.01 124.33 123,71 

Holandja 357.50 358.40 356.60 

Londyn 43,275 43.38 43,17 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,835 34.92 34.75 

Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,75 172.18 171.32 
Wiedeń 125,64 126.95 125.33 
Włochy 46,67 40,79 46.55 
Marka niem. 212,49 miejscowym. 

EEE VST 
zh - 

Niepokój -na pograniczu polsko-lifewskiem. 
Od pewnego czasu na pograniczu polsko-litewskiem zauważyć 

ożywiony ruch. 
się daje 

Na pogranicze Ściągane i rozkwaterowywane są oddziały szaulisów oraz 
osiedlana tu jest ludność z głębi kraju 
obecnego rządu. 

,a wypróbowana ze swej lojalności do 

ród jednak licznie zaludniających pogranicze przybyszów z innych stron 
Litwy, gęsto uwijają się członkowie tworzonych obecnie intensywnie jaczejek 
faszystowskich, których zadaniem jest 
Śród ludności. 

prowadzenie propagandy prorządowej 

  

_KRO 
PIĄTEK 

ZĘ Dziś Wschód Sł. g. 4 m. 24 

Bartłomieja.| Zach. sł. o g. 19 m. 05 
jutro 

Ludwika. 
  

trzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii 0. 5. В. 

z dnia — 23-VHI 1928 r. 

Gisaenie | 
średnie w m. | 158 

Temperatura J 
šrednia | 

Opad za do- ) 
bę w mm. | 

Wiatr żający ; Południowo-wschodni. 

Uwagi: 
deszcz. 
Minimum га dobę —9C. 
Maximum na dobę 18'C. 
Tendencja barometryczna: 
ciśnienia. 

+ 145C. 

3 

stały 

DOS 

URZĘDOWA. 
— (y) Wyjazd Komendanta Wil. Stra- 

ży Ogniowej do Łodzi. Komendant miej- 
skiej straży ogniowej p. Waligóra wyjechał 
w dniu dzisiejszym do Łodzi, gdzie w cha- 

Wilna 
stražackich 

rakterze przedstawiciela miasta 
weźmie udział w zawodach 
straży ogniowej wojew. Łódzkiego. 

w niedzielę weźmie udział w uroczystości 
poświęcenia mostów (przez Wilję) w Ste- 
szycach i Szypkach pow. Wilejskiego. Mo- 
sty te wybudowane zostały przez sejmik W 
lejski. 

MIEJSKA. 
— (r) Pod adresem magistratu. Dla or- 

jentacji ludności na w szystkich skrzyżowa- 
niach się ulic winny być zamieszczone szyl- 
dziki z nazwami ulic. 

Tymczasem magistrat zaopatrzył w ta- 
kie tablice jedynie ulice w śródmieściu, i bez 
tego, znane wszystkim. Natomiast 
zaniedbał tego uczynić na ulicach bocznych 
a zwłaszcza na krańcach miasta, wskutek 
tzego nawet stali mieszkańcy miasta, kiedy 
tu się wypadkiem dostaną, mają wiele trud- 

_ ulicy lub 
wydostania się z krętych i zawiłych zaul- 
ności w odnalezieniu właściwej 

ków. 
Znacznie z większym pożytkiem dla о- 

bywateli miasta byłoby, żeby magistrat dba 
nie o efekt swej działalności lecz o wygodę 
mieszkańców. 

WOJSKOWA. 
— (o) Służba ochotnicza w wojsku 

Nowela ustawy obowiązku 'służby wojsko- 
wej wprowadziła, jak wiadomo, utrudnienie 

otrzymującej 
odroczenie służby. Mianowicie, odroczenia 
udzielane są obecnie tylko do 23 lat pod- 
czas gdy dawniej akademicy korzystali z 
odroczeń do 26 lat. Intencje ustawodawcy 
w danym wypadku są zrozumiałe, miano- 
wicie chodziło o pobudzenie maturzystów, 
abiturjentów szkół średnich, aby przed 
wstąpieniem do uczelni wyższej zgłaszali 

dla młodzieży akademickiej, 

się do ochetniczej służby wojskowej. 
Jak wiadomo, każdy maturzysta, o ile 

ukończył łat 18, może się zgłosić do ocho- 
tniczej służby, przyczem termin wcielenia 
przypada na dzień l-go lipca i przeto traci 
on właściwie tylko jeden rok szkolny. 
Pozatem o ile maturzysta kończył przy- 
sposobienie wojskowe Il stopnia, służy on 
tylko 12 miesięcy, zamiast 15-stu. 

Jak się dowiadujemy, w obecnym ro- 
ku szkolnym władze szkolne przeprowa- 
dzą szeroką propagandę wśród młodzieży 
szkolnej, aby wykorzystała przysługujące 
jej prawo do ochotniczej służby i w ten 
sposób uniknęła w następstwie częstej ko- 
nieczności przerywania wyższych studjów. 

SAMORZĄDOWA. 

-- (o) Konkurs na stanowisko bur- 
mistrza m. Trok. Obecnie urzędujący bur- 
mistrz p. Bolesław Łakowicz zrezygnował 

wobec 
czego rada miejska na ostatniem posiedze- 
niu postanowiła rozpisać konkurs na to 

ze stanowiska burmistrza m. Trok, 

stanowisko. 
RÓŻNE. 

—(o) Dziennikarz niemiecki w Wilnie i 
na pograniczu litewskiem. Przed paru dnia- 
mi bawił w Wilnie przedstawiciel koncernu 
nimieckiej prasy demokratycznej całych Nie 
miec z centralą w Berlinie p. Brammer, któ- 
ry przybył do nas głównie w tym celu, aby 
sprawdzić ile jest prawdy w rozpuszczarych 
przez propagandę litewską wiadomości o 
przygotowaniach wojennych i mobiiizacyj 
nych Polski przeciwko Litwie 

F. Brammer zwiedził kilka płacćwex woj 
škuwych K. O. P.-u na pogianczu litew- 
skim, oparł się o samą linję graniczną na 
trakcie, idącym z Wilna do Kowna, widział 
nawet policjanta litewskiego z tamtej stro- 
ny granicy. 

Na podstawie własnych wrażeń i spostrze 
żeń, p. Brammer doszedł do przekonania, 
że niema nawet cienia prawdy w rozpuszczo 
nych przez propagandę litewską alarmów. 

Brammer zauważył, że trakt główny, 
po którym w wyobrażni pewnej części za- 
granicy, przesuwają się wojska, jest w miej- 
scowości pogranicznej porośnięty trawą, za 
miast artylerji widział wystarczającą 
zaledwie do walki z przemytnikami garść 
żołnierzy K. O. P. 

— Konierencja w sprawie unormowania 
ceny na chleb. W dniu 22 b. m. odbyła się 
w Urzędzie Wojewódzkim konferencja, w 
której między innemi wzięli udział: Radca 
Min. Wew. p. Rozenberg, przedstawiciel Ma 
gistratu miasta Wilna p. Łokuciewski, sta- 
rosta gi odzski p. Iszora, przedstawiciel ln- 
tendentury Wojskowej oraz przedstawiciel 
Oddziału Wileńskiego Spółdzielni Spożyw- 
ców Rzeczypospolitej. Przedmiotem Konte- 
rencji była sprawa regularnej podaży na ryn 
ku wiłeńskim zboża w celu zapobieżenia wa 
haniom cen na chleb, nieusprawiedliwionym 
normalną kalkulacją handlową. W wyniku 
obrad podjęto szereg uchwał, których wyko 
nanie uchroni ludność Wilna w radykalny 
sposób od nadmiernej zwyżki cen chleba i 
zabezpieczy normalną podaż żyta na rynku 
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spadek 

Uroczystość poświęcenia dwuch mo 
stów. Jak się dowiadujemy p. Wojewoda 
Raczkiewicz bawiący obecnie w towarzyst- 
wie p. nacz. Kirtiklisa na terenie pow. Dziś- 
nieńskiego powróci w dniu jutrzejszym, a 

  

NIKA 
— (0) V Tydzień L.O.P.P. Zgodnie z 

poleceniem zarządu głównego L. O. P. P., 
V Tydzień Lotniczy i Obrony Przeciwga- 
zowej odbędzie się w Wilnie i na terenie 
województwa Wileńskiego ad 2-go do 9-go 
września 1928 r. 

- Delegacja wileńska na Kongres 
Mniejszościowy. Od mniejszości narodo- 
wych na kolejny Kongres Mniejszościowy 
z Wilno, jako delegat od Białorusinów, wy- 
jeżdża poseł F. Jaremicz. Rązem z przed- 
stawicielem od Białorusinów mieli wyje- 
chać delegaci wileńskich Litwinów. Lecz z 
przyczyn niewiadomych w tych zamierze- 
niach Litwinów nastąpiła zmiana i, jak się 
dowiadujemy, Litwini swego delegata na 
Zjazd Mniejszościowy nie wysyłają. 

— (r) Zbrodnie podlegające wojsk. 
sądownictuu doraźnemu. Stosownie do 
ostatnio wydanego zarządzenia wojskowym 
sądom doraźnym podlegają dodatkowo na- 
stępujęce przestępstwa. 

Z wojskowych: osoby oskarżone o prze 
stępstwa: 1) przeciwko obowiązkom subor- 
dynacji wojskowej przez czynne targnięcie 

Pochmurno, mgła, przel. Się na przełożonego, w następstwie czego 
była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała; 
2) rokoszu i 3) rozruchu. 

Z pospolitych: osoby oskarżone o: 1) 
ujawnienie tajemnicy i szpiegostwo, jeżełi 
sprawca działał znaruszeniem obowiązków 
urzędu publicznego lub służby publicznej; 
2) rozbój; 3) zabójstwo w bandzie lub w 
celu zysku i 4) uszkodzenie całego mienia 
przez podpalenie. 

— Osobiste. W dniu wczorajszym Kie- 
rownik Oddziału Wyznaniowego p. Narwo- 
ysz rozpoczął urlop wypoczynkowy na prze 
ciąg jednego miesiąca. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Wystę- 
py Marji Malanowicz-Niedzielskiej. Dziś 
graną będzie w dalszym ciągu doskonała 
sztuka G. Zapolskiej „Żabusia*, która zy- 
skała ogólne uznanie publiczności. Rolę ty- 
tułową kreuje urocza i utalentowana artyst- 
ka Marja Malanowicz-Niedzielska w otocze- 
czeniu wybitniejszych sił zespołu: E. Fren- 
klówny, M. Makarczykówny, Z.  Molskiej, 
W. Malinowskiego, S. Brusikiewicza i A. Ło 
dzińskiego. Reżyserował W. Malinowski. 

Występy sióstr Korzeniewskich w Tea- 
trze Polskim. Świetne tancerki siostry Ko- 
rzeniewskie zaprodukują dziś po  przedsta- 
wieniu „Żabusi* szereg nowych tańców 
ekscentrycznych w nad wyraz efektownych 
i bogatych kostjumach. 

rogram zawiera: Strauss — Walc wie- 
deński, Suk — Noce szalone, Nelson— Ta- 
niec ekscentryczny, Mejzel — Boston ero- 
tyczny, Youmans — Chiby - dżibis. 

Bilety nabyte na przedstawienie „Žabusi“ 
służą i na produkcje taneczne sióstr Korze- 
niewskich. Ceny miejsc od 50 gr. do 
3 zł. 50 gr. 

— Reduta na Pohulance. Dziś „„Zaczaro* 
wane Koło" — baśń dramatyczna L. Rydla 
w 5 obrazach. Postacie główne odtworzą: 
St. Chmietwska, M. Zarębińska, L. Wołłej- 
ko, Z. Chmielewski, |. Karbowski, W. Wy- 
brański, T. Białkowski, S. Butkiewicz, T. 
Wasilewski. W. Scibor, St. Larewicz, W. 
Gasiński, St. Brem, j. Klejer, K. Pągowski, 

Oprawa sceniczna lwa Galla — kostju- 
my wykonano w pracowniach Reduty. 

Jutro w sobotę, po raz drug: ostatni 
„Zaczarowane Koło". 

W niedzielę, dnia 16 — tragedja w 5 a- 
ktach St. Żeromskiego „Sułkowski' z Julju- 
szem Osterwą w postaci tytułowej. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 5 zł. wcze- 
Śniej nabywać można w kasie wejściowej 
Targów Północnych, a w dniu przedstawie- 
nia od godz. 18.50 w kasie Teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (r) „Doliniarze* grasują. Wczoraj 

w chwili wsiadania do autobusu, odchodzą 
cego z przed dworcą lub wysiadania z nie- 
go na wprost poczty, nieujawniony sprawca 
wykradł z kieszeni p. Wincentego Poteckie- 
go 213 dolarów i 65 złotych. 

— W czasie wsiadania do wagonu na 
stacji Wilno skradziono st. asesorowi wil. 
dyrekcji kolejowej p. Olechnowiczowi (ul. 
Wiwulskiego 8) portfel, zawierający 1200 
zł. oraz dokumenty. & 

— (r) Karambol dorożki z taksome- 
trem. Taksometr Nr. 128, kierowany przez 
szofera Stefana Mackiewicza, na ul. Kalwa- 
ryjskiej wpadł na dorożkę Nr. 26, powożo- 
ną przez Wincentego Łukaszewicza. 

Wskutek zderzenia pasażer Mowsza 
Łozocki (Kalwaryjska 51) wypadł z dorożki 
Ra bruk, odnosząc potłuczenie ciała. 

— (r) Kradzież tor. W nocy z 21 na 
22 m. b. do boźnicy żydowskiej w Moło- 
decznie wdarli się dwaj sprawcy, którzy 
skradli 3 tory, wartości 1o,000 zł. 

— (r) Na przejeździe kolejowym. 
Pod Brasławiem na przejeżdżającego przez 
tor kolejowy włościanina ze wsi Kondzier- 
szczyzna gm. drujskiej,j Wacława Klitoń- 
czyka najechał pociąg, zdążający z;Drui do 
Dukszt. Wóz został strząskany zaś Klitoń- 
czyk odniósł lekkie uszkodzenia ciałą. Po- 
szwankowanego przewieziono do szpitala 
w Brasławiu. 

-— (r) 4 letnia Helenka utonęła w 
rzece. We wsi Chromaje, gm. zaleskiej po- 
zostawiona sama sobie 4-ro letnia Helena 
Glińska wpadła do rzeki i utonęła. 

Wydobyto już martwe ciało. 

LGE ASS PSK DANIS K TT AIK 

RADJO. 

Piątek dnia 24 sierpnia 1928 r. 

13.00 - 
sygnał czasu. 
16,30 — 16,45: Chwilka litewska. 
16,45—17,00. Komunikaty Targów Pół- 

nocnych. 
17.03—17.20: Muzyka z płyt 

nowych. 
17,25 17,50: „Dlączego kochamy Wil- 

no“? odczyt: 
17,50— 19,00: Transmisja koncertu po- 

południowego z terenu Targów Północnych. 
19,00 19,25: Feljeton „Czem jest radjo*. 
19,25—19,45: Muzyka z płyt gramo- 

fonow ych. 
19,45—20,10: „Skrzynka pocztowa*. 
20,15—22,00: Transmisja koncertu sym 

fonicznego z Warszawy. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał cząsu i komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

OFIARY. 
— Dr. S$. D. na restaurację Kaplicy 

Najś. Panny Ostrobramskiej zł. 10— 

: Transmisją z Warszawy: 

gramofo-
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szych i mniejszych jai $ ia: > S й 5 5 | 

B LEKARZE T AKOSZERKI BĘ | poszukujemy dla R A ©, de „kregėnas ul. Wileńska 42, | i dalszy ciąg walk zapaśniczych. Dziś walczą 3 zajmujące pary: 1) Rasso contra Waligóra. 2) Walka dec. až 

savavas W a Zany „„loka- Oglądać od 10 rano. ły, radjo kryształko róg Mickiewicza, | do rezultatu! Heiczer cis Geitso dwuch pas walki amerykańskiej, Szczerbiński contra | 

ЛАЧ СОАЛ orów PM a L AL LB TL KA rkawienko. Pocz. o godz. 8 w. Bilety w kasie cyrku. 

GERSZA CEST D. H.-K. „Zacheta“ we i lampka do na- SB i ns —а д OWE S S, Эщ 3 2 i 

cia 0 į Swietlania. | Widzieč BEDE 
AKUSZERKA Mickiewicza | 1, į mtode wysokocielne i szczędności IE 2е „aż: : - ) 

Bas : 5 т * można od 12 do 6,  Kino- šian“ Najnowszy superszlagier Polski „MOGIŁA NIEZNANEGO ZOŁNIERZA* Monument. d iłości i - @ 
DOKTOR W. Smiaławska tel. 9 05. 0-pOLE a PE Sa p Wilkomierska 22 m.11 Teatr „Bolios | plg powieści Andrźcja Struga. W rolach głównych Marja Malicka, Marja Ghęczysska, Hals ólanichi. Jacy 

D. ZELDOWICZ KOWNIE Mickiewicza - © wark Markucie, Wilno jet 2 ZALE MeczdnA Wileńska 38. Marr, Jerzy Leszczyński, Jerzy justjan. Akcja rozgrywa się w Krakowie, Warszawie, w Rosji, na Krymie, na 

chor. weneryczne, | 46 m. " 6. Niezamoż- © (1) 0—1£9: złotem, srebrem i froncie wojennym, wielotysięczne zastępy wojsk polskich i armji czerwonej. Dia młodzieży dozwolone. Każdy 

syfilis, narządów nym ustępstwa. zh drogiemi kamieniami, Bardzo tanio BODO MOCĄZAÓ ZIUA LUB CA RCAŁOE 

moczowych, od 9 
—1, od 5- 8 wiecz, 

  

Kobieta-Lekarz 

(ZZ 

Z. P. Nr 63 

SMIESZKAK więk-i 

do wynajęcia,  w.—— 

DEK o pszenicz- 
nej glebie, obszaru 
150 ha z inwenta-    сар 

  

    

ir Zaliowiczowa |; DOKAŁE „Ba, A o 
KOBIECE, WENE- ona zacz B POSADY B oe do: 

5 ы . s odni 
R oczów Mieszkanie BEBEEESIECJ | wi. a ae 

od 12--2i od 4--6, |3- 4 i A sowo - Handlowe, 

ul. Mickiewicza 24, Aaa eks Še dob ala Mies 6 
tel. 277. Zwierzyniec, Antokol) wszystkiegu. - Reko- tel. 152. —0 

-——_-'————- g oszenic do adm. mendacj ko i ; З 
W. Zdr. Nr. 152. „Słowa”, Skobówka CB = a —Majątki s 

    

i Uniwersytetu 
Dr. Blumowicz wiESZKANIE 

choroby weneryczne blowane 2 pokoj 
syfilis, skórne. Przyję- oddzielne. Skopówka Ч 

Salo eg SC 
cią 0d 9— 1 i 0d5-1, 

ul. WIELKA 21. IĮSE 
Poszukuję 

  

DOKTOR 

ska 30 m. 14. Przyjm. płac komorne 
= a 9-12 r. i 5-7 w. Sół woki о: 

2 XI 27r. Nr 160 Kalwaryjska i 
— LOSE godz. 4 do 6 popuł. 

v 

| p] 
MAN: 
BECZCE 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Dżyńska-Smoiska © 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarną 4 

m. 5. Przyjmuje: od 
8—1i od 4 7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

KREZBNY 

poleca 

ITS     

” 
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masowo, 

rozpowszechniane: 
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Jak bolszewicy zatopili w r. 1919 an- 

gielską łódź podwodną „L 55“ 

Świat obiegła wiadomość o wydo- 
byciu z dna morskiego przy brzegach 

Finlandji, w zatóce Kaporskiej, angiel- 

skiej łodzi podwodnej „„L. 55". ‚ 

Łódź wydobyli ci sami, którzy ja 

zatopili — bolszewicy. Р 
Od kilku lat prowadžzone byly ja- 

kieś tajemnicze poszukiwania w zato- 
ce fińskiej dla odnalezienia zatopione- 
go statku. Powszechnie sądzono, iż 
chodzi tu o jakiś transportowiec z bo- 
gatym ładunkiem, lub kasę jednego z 
rosyjskich krążowników, ciśniętą do 
morza w okresie walk domowych w 

Kronsztadzie. Bolszewickie władze 

wiedziały jednak dobrze , czego szu- 
kają na dnie zatoki. 

Dopiero obecnie wracając z imaite- 

„wrów sowieckiej floty „czerwony ka- 

pitan* Muklewicz zdołał zebrać pewne 

wiadomości o miejscu, w którem znaj 

dowała się od 9 lat zatopiona angiel- 

ska łódź podwodna, nieszczęsna „L. 

30. 

Obók Województwa 

ume- 

mieszkania 4 5 po- 
„ kojowego z wygoda- honiowe, salon gięty, 

KR. Sokołowski mi w centrum miasta, 
: ewentualnie zamienię umywalka marmuro* 

choroby skórne i we-3 pokojowe z wygo- wa, 
neryczne, ul. Wileń- dami na większe. Za- klubowy, 

za honiowy. 
zgóry. Ul. 

14 od kowski, 

rzLęi tanie. 

    

  

o glzę. ziemskie posiada- ; 
my do sprzedania 

BRGATARWA ji guro” Kom 
KOPIĄ Į SPRZEDAŻ , sowo - Handlowe, 

' Mickiewicza  21,: 
SAWAAWA tel. 152. _ ©0-9198 _ 

kazyjnie do sprze- SOBRYMATRTEK 

ООО zóżka ma. pDOBRYMAJĄTEKE 
obszaru około 150 
ha. Ziemia pszen- 
na. Budynki komp 
letne i w dobrym 
stanie. Sprzedąamy 

Plącówka aa Eos b. do- į 

Polska Meblowa Ma- godnie 

Zawalna 15.| D. H.-K. „Zachęta“ Ё 
gustowe Mickiewicza 4,1 

0- €L9E „tel. 9-05. O—IOLE i 

450 zł. stół jadainy, 

  

szafy, gabinet 
salon ma- 

  

Wykonanie 

  

    
LIRGLEBM I DYWANY krajowe i zagraniczne 

CERATĘ meblową, stołową i inną 

nieprzemakalny i plandeki 

GOBELINY do mebli i drillich do materaców 

GHODNIKI kokosowe i jutowe 

WOJŁÓK do drzwi 

WYCIERACZKI co nóg 
KALOSZE, ŚNIEGÓWCE 

i inne wyroby gumowe 

wyłącznie po cenach fabrycznych 

į. WIiLDSZTEJN 
WILNO, Rudnicka 2. 

W dziale ĄA$SZYNŃ ROLNICZYGCEH obejrzycie produkowane 

znane każdemu Rolnikowi ze swej 

RANEŻE «; «o: kor 

AKŁOCARNIE ou szytow: i zcrokonione 
$IECZKARNIE ...... ; maacżonc wszskii pów 
WIALNIE „osie. 

Bracia PERLIS «mam 
ŁOCHÓW 

Odlewnia Żełaza i Fabryka Maszyn. 

przedstawiciel na Wileńszczyznę: 

R. PAULARSKE, wiino ul. Zawalna Nr 34, feleion 6-41. 

Wobec tego, że o zatopieniu łodzi 
angielskiej na wodach rosyjskich nic 
dotychczas nie było wiadomem — a 
tajemnicę znali jedynie bolszewicy i 
admiralicja angielska, zrozumiałą sen- 
sację wywołała wiadomość o podnie- 
sieniu z dna morza zatopionej łodzi z 
43 trupami. I teraz dopiero bolszewicy 
kn w jakich warunkach  zatopili 
łódź. 

Po bohaterskiem przeprowadzeniu 
przeszło 200 jednostek bojowych byłej 
iloty carrskiej z zamarzniętych zatok 
Fińskich do Kronsztadtu, pod dowódz- 
twem adm. Szczastnyja, rozstrzelane- 
go później przez bolszewików, za to, 

iż ocalił flotę przed jej konfiskatą 

przez Anglików, lub wzięciem do nie- 

woli przez Niemców — flota bałtycka 

wpada w ręce bolszewików i zostaje 

uwięziona przy samem ujściu Newy. 

Na podstawie 5-ego punktu traktatu 

Brzeskiego „czerwonej flocie nie wol- 

no było opuszczać swego przymuso- 
wego miejsca pobytu. 

Niemcy bardzo bacznie pilnowali 
przestrzegania tego warunku, parali- 
żując najmniejsze usiłowania wypły- 

Ww. —————— 

Auny Žim, 2240-5616 PPIĘKNY ОБНО- @ 04 ŻA RD 

  

  

  

| 

Telit — 77. | | 

Prosimy odoledzić nasze stolsko į 

na Pierwszych Targach Północnych w Wilnie в 

  

niezrównanej ; jakości i 

S 

firmy „Bec- 
ker“ prawie 

powodu wyjazdu 
natychmiast do Fortepian Z 

    

„Płąc Katedrainy, ul.do sprzedania urząd- 
Biskupia Nr 12, tele-zenie sklepowe z la- 
fon 14—10 wydaje dami, nadające się do 
pożyczki pod zastaw magazynu wódczane- 
złota, srebra, brylan- go, kolonialnego i t. 
itów i różnych to-a. Wiadomość: Wileń- 
warów. 8 +tgę ska 44 u dozorcy.. -0 

BEBUNEZABZZESRUWZZZNASZNNKEWA 

Słynna (hiromantka Ма & & 
przepowiada przyszłość, Sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na piawo schody. 

NNEZSRADENENZASNCZAPUNACGO OMX 

    

   

Perimutiera УИгатагупа 
est bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
ów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

й złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. PeriImuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
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NZZBZNOSENZSZBJAEASNSSNECZE 

Ogłoszenia 
we wszystkich pismach zamieszcza 

Wileńska Ayzneja Reklamowa 
Jana Dyszkiewicza 

Wilno, Wielka 14. Telef. 12-34. 
Najdogodniejsze warunki. 

GREBASEDUZEBAUCZZCASDOWANM| 
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PLANÓW. 
TŁODRUKI ŚWI 

TETRA WATT W EET WWR WATA PATI 

  

najbardziej w Kraju 
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Št ki adu Uno Ls Ais k ss i 
nięcia rosyjskich torpedowców na ii0- 
126, 

Kiedy wybuchła rewolucja w Niem 
czech, flota niemiecka zmuszoną była 
špiesznie opuścić Bałtyk. Skorzystali 
z tego bolszewicy a zwłaszcza załoga 
niektórych torpedowców i zaczę!i urzą 
dzać zupeinie jawne napady korsarskie 
na morzu, bombadować miasta na wy- 
brzeżu bałtyckiem, rabować okręty 
wiozące żywność dla wygłodzenej lu- 
dności Łotwy, Estonji, szerząc niesły- 
chaną panikę. 

Podczas jednej z takich „wypraw* 
bolszewicy zatopili trzy handlowe pa- 
rowce angielskie z żywnością. 

Wówczas na wody Bałtyku wpły- 
nęła wielka eskadra iloty angielskiej 
pod flagą kontr - admirała Cowana. 

W Kronsztadtcie i Piotrogrodzie do 
konywano w owym czasie masowego 
tępienia byłych oficerów carskich, 
zwłaszcza bezlitośnie topiono oficerów 
marynarki. Flota sowiecka zsiajdowa- 
ła się w stanie całkowitego rozkładu 

przeciwstawienie się augielskiej 
eskadrze było niepodobieństwem. Mi- 
mo obecności krążowników  angiel 
skich na wodach Bałtyku, napady kor- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło.. 

ENO WSO 

  

GYRK „Skala 

  
  

Godziennie wielki program atrakeyj 

  

  

  

Seat „POIOBJA | 
A.Mickiewicza 22. 

Dzis! Potężny film p. t. „ZDRADA* dramat osnuty na tle głośnej powieści „Kocia Scieżka*. W rojach głów 
nych: jack Trenor, Lissi Arna, Max Maximilian i Louisa Waldera. Głosy prasy: ...Potężny film, który pierw- 
szy od dłuższego czasu osiąznał niezatarte wrażenie... ...Film ten jest 
sztuki filmowej... „„Stanowczo winno się ten film widzieć gdyż należy do arcydzieł... Pocz' o @. 5.30, ost. 10.25 

piękny i wielki, będzie pomnikiem 

  
Kino- Wanda” Dziś! Najpotężniejszy film produkcji krajowej wjg powieści M. Mniszkówny -TRĘDOWATA* dramat w 12 
Teatr p akt, W rolach tytułowych: najwyższy szczebel kunsztu artystycznego uroczą jadwiga Smosarska, józef 
Wielka 30. Węgrzyn i inni. 
  

  

Biiejski Hnemiatagićć | 
Kulturaino-OŚwiatowy 

SALA MIEJSKA j 
Ostrobramska 5. | 
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Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handłowego Dział Sądu Okręgowego wciągnięto 

następujące wpisy: 

w dniu 22. 6. 28 r. 
8304. 1. A. „Ginzburg Wigdor* w Dziewieniszkach, pow. 

Oszmiańskim, sklep manutaktury. Firma istnieje od 1926 r. Wła 

ścicieł Ginzburg Wigdor, zam. tamże. 1069-VI. 

8305. 1. A. „Głembocki Chaim - Girsz* w Nowym Dworze, 

pow. Lidzkim, sprzedaż towarów  galanteryjnych,  kolonial- 

nych i resztek manufaktury oraz żelaza i wyrobów tytuniowych. 

Firma istnieje od 1928 r. Właścicieł Głembocki Chaim - Girsz, 

zam. tamże. 1070 - VI. 

. |. A. „Gordon Badana* w Dziewieniszkach, 

Oszmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1926 roku. 

Właściciel Gordon Badana, zam. tamże. 1071-VI. 

„ A. „Grabie Szołom* w  Dziewieniszkach, 

Oszmiańskim, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. 

Właściciel Grabie Szołom, zam. tamże. 1072 - Vi. 

8308. I. A. „łckowicz Nosel“ w Dziewieniszkach, pow Osz- 

miańskim, sklep gotowego ubrania i manufaktury. Firma ist- 

nieje od 1918 roku. Właściciel Ickowicz Nosel, zam. tamże 
1073-\!. 

8309. 1. A. „Ingiel Ałta w Dziewieniszkach, pow. Oszmiań- 

Skim, sklep spożywczy i różnych towarów. Firma istnieje od 

1906 roku. Właściciel Ingiel Ałta, zam. tamże. 1074-\!. 

8310. I. A. „Ingei Ester“ w Dziewieniszkach, pow. Osz- 

miańskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel ingel Ester, zam. tamże. 

w dniu 23. 6. 28 r. 

8337. I. A. „Trofimow Aleksander" we wsi Pralniki, gm. 

iwienieckiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i kolonialny. 

Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Trofimow Aleksander, 
zam. tamże. 1076-\!. 

Dział B. w dniu 27 6. 28 r. 
302. 1. .B „Spółka Budowlana Robót Kolejowych i Drogo- 

wych — spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Prowadze- 
niena własny i cudzy rachunek przedsiębiorstwa budowlanego. 

Siedziba w Wilnie, przy ul. M. Pohulanka, 16. Firma istnieje 

od 1 maja 1928 r. Kapitał zakładowy 15.000 złotych, podzie- 

lony na 75 udziałów po 200 złotych każdy, całkowicie wpiaco- 

ny. Zarząd spółki stanowią: Ferdynand Aramowicz, zam. w 

Wilnie, przy ul. M. Pohulanka 16 i Kazimierz Jędrzejewski, zam. 

w miasteczku Wołomin - Wołominek, ziemi Warszawskiej. > 

Do podpisywania w imieniu spółki plenipotencyj, weksli, 
czeków i innych zobowiązań, aktów i umów notarjalnych i 

prywatnych, żądania zwrotu sum z instytucyj kredytowych i 

pokwitowań z odbioru pieniędzy uprawnieni są tylko obaj za- 

rządcy łącznie, natomiast korespondencję, pokwitowania z od- 

bioru wszelkiego rodzaju korespondencji poleconej i telegrafi- 

cznej, przesyłek, dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, komór 

celnych, od wszelkich instytucyj rządowych i prywatnych pod- 

pisuje jeden z zarządców pod stemplem firmowym. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy. aktu, zezna- 

nego przed Janem Bujko, Notarjuszem przy Wydziale Hipotecz- 

nym Sądu Okręgowego w Wilnie, w dn. 1 maja 1928 roku za 

Nr. 1858 na czas nieograniczony. 1067-VI. 

  

    

w dniu 23. 6. 28 r. 
3091. I. B. „Sklep spożywczy — K. Dogil i S-ka, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". Sklep spożywczy. Siedziba 

w Wilnie, ul. Wileńska 16. Firma istnieje od 28 września 1927 

roku. Kapitał zakładowy 2000 złotych, podzielonych na 50 u- 

działów po 40 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spół 

ki stanowią zam. w Wilnie: Konstanty Dogil — przy ul. Ка!- 
waryjskiej 148, Władysław Woronicz — przy ul. Arsenal- 

skiej 4, i Władysław Wąsowicz - Wysocki — przy ul. Tatar- 

skiej 8. Wszelkie umowy, zobowiązania, akta notarjalne, pel- 

nomocnictwa, obligi, weksle, czeki i inne dokumenty podpisują 

trzej członkowie zarządu pod stemplem filmowym.  Wszelką 

zaś korespondencję handlową dotyczącą bieżących spraw spół- 

ki i nie zawierającą zobowiązań, podpisuje jeden z członków 

zarządu pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Jul- 

janem - Marcelim Korsakiem, Notarjuszem przy Kancelarji Hi- 

potecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 1 czerwca 1928 

Od dma 24 do 28 sierpnia 1928 roku włącznie będą wyświetlane 
MŁODZIEŃCA” (Łowca posagowy) dramat w 10 aktacn podług powieści 
Reżyserował Gaston Ravel. W rolach głównych: Wł. dzimierz Gajdarów. 
Deleshaft. Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych zakątków Francji. Nad program: 
WNUCZEK* kom. w 3 akt. Orkiestra pod dyrekcjąp, Wł. 
m. 30, w niedziele i święta od od 5. 

__od g. 4-ej. Następny program: „WROÓBELKI w roli głównej Mary Pickford. 

„MIŁOŚĆ UBOGIEGO į 
Oktawjusza PFenillet'a. 
Suzy Vernon i Maly 

$ Ask K 5 zczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 
3 m. 30 Początek seansów od g. 6-€ej, w niedziele i święta 

filmy:   

"
i
 

  

Uwaga! Targi Północne. Pawilon główny. 
FORTEPIANY i PIANINA 

najnowszej konstrukcji o niezrównanych tonach, 

gwarantowanej jakości. CENY FABRYCZNE. 

K.DĄBROWSKA 

\ у 

| 3385— 

| Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6. 
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Na składzie stale wielki wybór nowych i używanych 
instrumentów 
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' 
IZOLACJA POWIETRZNĄ. 

    

   

        

    

FABRYKA ELEMENTÓW: BATERII „BATRA” 
BOZNAN 

  

    

   

  

   

  

wytwórnie ma- LANŁADY BUDOWY MŁYNÓW. Sy Seajżegc 

„Lechja“ 
Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 

Zarząd: L U BL 1 N, Foksal 25. A 

Fabryki w Lublinie i Żywcu 
Biuro sprzedąży i skład fabryczny: 

Wilno, Ostrobramska 29, felefnn 15—10. 
Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- 

NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- 
szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE, 

MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY 

ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko- 

nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, 
TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY. WIA- 
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roku za Nr. 1656 na czas nieograniczony. 

Drzewka i krzewy owacowe 
abłonie, grusze, Śliwy, 

Zaaklimatyzowane, 
szkółkach 

Nowy wielki dobry 

nii Wileńskiej 

sarskie trwały dalej. Wówczas z roz- 
kazu kontr-admirała angielska  ilota 
zaatakowała flotę sowiecką, zadając 
jej w ciągu jednej godziny bardzo do- 
tkliwe szkody. 

W pierwszych dniach czerwca 1918 
roku w Biorija, gdzie znajdowała się 
baza operacyjna floty angielskiej w 

kierunku Kronsztadtu odpłynęła łódź 

podwodna „L. 55“, na której znajdo- 
wało się 43 osoby załogi. Łódź przy- 

była dopiero przed paru dniami z An- 

glji. Kiedy minęło parę dni i łódź „L. 

55" nie wracała, powstały przypuszcze 
nia , iż spotkało ją nieszczęśie i zato- 
nęła. Przypuszczenia te potwierdził ra- 

port admiralicji brytyjskiej, która w 
dniu 9 czerwca doniosła w tajnym ra- 

porcie gabinetowi o katastrofie. Wia- 

domość tę jednak trzymano w głębo- 

kiej tajemnicy. 
Obecnie sowiecki komisarjat „czer- 

wonej floty* ogłasza własny raport 0 

okolicznościach w jakich rozegrała się 

ta tragedja morska. 
„4 czerwca 1919 roku dowództwo 

czerwonej floty dało rozkaz wypłynię- 

cia na morze dwum torpedowcom „Ga 

briel* i „Hazard*. Torpedowcy udały 

czereśnie. 
agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne, 

wyhodowane na miejscu w 

Są do nabycia w Szkółkach Mazelewskich przy Kolo-Q 

WILNO, Zawalna 6—2. 
CENY PRZYS /TĘP NiE. 

Esame: mm EB EOS B OBE Е ЕН СЕС ЕНЕ 

1068-VI. 

NCS
ESE

SW 
EZ
ES
EJ
ES
ZI
ES
ZA
ES
EZ
KO
ZI
EJ
E 

3 
wybór i 

=
=
 

ES
EG

RO
ZZ

ES
 
SK
A 

с-о199й 
Es 
EBH“ 

się do zatoki Kaporskiej celem stwier- 
dzenia, czy znajdują się tam siły nie- 
przyjacielskie. Wkrótce zauważono 
wystający z wody peryskop łodzi pod- 
wodnej, która przy zbliżeniu się torpe- 
dowców zanurzyła się w wodzie. 

Angielskie krążowniki zaczęły się 

zbliżać, wobec czego „Gabzjel'* i „Ha- 

zard* zawróciły i poczęły špiesznie 

zdążać do Kronsztadtu, aby uniknąć 
wałki z silniejszym przeciwnikiem. W 
tej właśnie chwili zostały zaatakowa- 

ne przez „L. 55“, która skierowała 
dwie miny w kierunku sowieckich tor- 
pedowców. Miny przeszły obok, zaś 

„L. 55* wynurzyła się z morza, aby 
stwierdzić fakt swych pocisków. 

Torpedowce sowieckie dały salwę 
armatnią. Na miejscu, gdzie znajdowa- 
ła się angielska łódź podwodna pod- 
niósł się słup wodny z dymem, wido- 
czne były metalowe części łodzi. 
Wkrótce na tem samem miejscu wy- 
tworzył bardzo gwałtowny wir wodny, 
z którego z ogromną siłą wydobywało 

się powietrze. Łódź „L. 55% poszła na 

dno. „Hazard” i „Gabrjel* wrócili do 

swej bazy. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileń 

TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni 

i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do 

WYROBÓW BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Bu: 

dowa OLEJARNI. MŁOCARNIE PAROWE. MASA DO 

NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH. 

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB- 

RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają- 

cych wyroby zagraniczne, 

Na żądanie wizyty inżynierów. 

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

Liczne referencje odbiorców 

Wygodne warunki kredytowe. 

Okazowe maszyny wystawiamy we własnym 

    

  
wišnie, g Przedsta- Ziednoczone Fabryki Maszyn, | 

8 BAŁ. U i J dawn, C. Blumwe i Syn w | 
wicielstwo Bydgoszczy» 
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lokalu, ŚR : 

Ostrobramska 29, 

BCEZSEBSZUG     

Dziś bolszewikom z ogromnym na- 
kładem pracy udało się wydobyć z 
dna morskiego zatopioną przez nich 
łódź. W łodzi zniszczoną została po- 
ciskami cała przednia część i dział ma- 
szynowy. Przy działach, w kabinach” 
znaleziono 43 szkielety ludzkie. Ciała | 

zostały zjedzone przez ryby morskie. 

Przy jednem z dział zastygł w pozie 

ładując nabój, marynarz z ręką kurczo- 
wo zaciśniętą przy zamku. 

Bolszewicy mają zamiar i obstaj4, 
przy tem, mimo nalegań rządu angie|- 
skiego — pochować angielskich mary- 
narzy z wszystkiemi honorami wojsko- 
wemi. * 

Oczywiście przy tej okazji wydaną 
została odezwa, w której bolszewicy 
oświadczają, iż angielscy marynarze 
nie byli ich wrogami, gdyż w bój po- 
słał ich „imerjalistyczny rzą,. Zapo- 
minają jedynie o tem, że flota angiel- 
ska broniła wówczas ludności, którą 
bolszewicy okradali z prowiantów, ra- 
bowali bezlitośnie i gnębili.     

Rzy | 

    

sł. Kwaszelna 23.


