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Sfresemann w Paryżu. 
Bohaterem dnia w Paryżu pod- 

czas podpisywania Paktu Kelloga 
przez pełnomocników pierwszych 

« piętnastu państw był niemiecki mini- 
ster spraw zagranicznych dr. Strese- 
mann. 

Można Śmiało powiedzieć, że dla 
„ulicy** Paryża nie było większej sen- 
Sacji nad przybycie po raz pierwszy 
po wojnie - takiego gościa! Podobało 
się to Paryżowi. Przyjął Stresemanna 
nietylko z wrodzoną Francuzom 
„urbanitė“ lecz z najzupełniej życzli- 
wą sympatją. 

Przybył Stresemann do Paryża w so- 
botę o 3 po poł. zwykłym kurjerskim 
pociągiem— mocno niezdrów, tak, że mu 
nieodstępnie doktor prof. Zonek to- 
warzyszył Z ministrem przybył amba- 
sador niemiecki w Paryżu von Hoesch. 
Powitał na dworcu Północnym szef 
protokułu francuskiego ministerstwa 
Spr. zagr. Fouquier. Wysiadającego z 
pociągu ministra liczny tłum zgroma- 
dzony na peronie powitał okrzykiem 
„Viye Stresemann!'*i „Vive 
la Paix!“ Gdy zaś wśród tłumu 
gwizdnięto raz i drugi, okrzyki przy- 
brały charakter owacyjny. Na niew- 
czesny wybryk paru wyrostków ze 
związków  szowinistycznych  publicz- 
ność zareagowała odruchowo owacją. 
Powtórzyła się ona gdy Stresemann 
ukazał się u podjazdu dworca i siadł 
do auta z ambasadorem Hoeschem. 
Bardzo liczny tłum przerwał kordon 
wojska, otoczył auto i gęstemi okrzy- 
kami „Bravo!“, „Vive Strese- 
mann!* maniiestował przez długą 
chwilę. Stresemann stał w aucie bla- 
dy i widocznie poruszony, trzymając 
w ręku ofiarowany mu pęk róż. 

Prosto z dworca złożył kartę wi- 
zytową prezydentowi Doumergue w 
pałacu Elizejskim i Kellogowi w aMe- 
rykańskiej ambasadzie. Natychmiast 
po przybyciu do gmachu ambasady 
gdzie zamieszkał, polecił Stresemann 

„rozesłać komunikat do prasy zapew- 
niający o głęboko pokojowych uczu- 
ciach narodu niemieckiego i rządu. 

" „Temps” tegoż dnia napisał: „Przy: 
bycie Stresemanna do Paryża jest 
wydarzeniem historycznem“. 

Już w przededniu uroczystości 
podpisywania Paktu był Paryż cały w 
chorągwiach. Fasada gmachu mini- 
sterstwa spraw zagr. na Quai d'Or- 
say pokryta sztandarami wszystkich 
państw mających w Paryżu przedsta- 
wicielstwo dyplomatyczne. Na froncie 
tuż obok wielkiego sztandaru Amery- 

+ ki sztandar państwowy _ Niemiec 
czarno-czerwono-złoty. Zwraca uwagę 
sztandar Rosji Sowieckiej z młotem i 
sierpem tudzież sztandar nowego 

chińskiego rządu nacjonalistycznego, 
nankińskiego. Komuniści próbowali 
rozrzucać i plakatować proklamacje 
protestujące przeciwko podpisywaniu 
Paktu Kelloga. Paryska policja poare- 
sztowała ich wielu i wzięła pod 
klucz. 

O 6-tej w sobotę, we trzy godzi- 
ny po przyjeździe do Paryża wizytował 
dr. Stresemann Brianda. Rozmowa 
Sam na sam obu mężów stanu trwa- 
ła trzy kwadranse. ' Nazajutrz, w nie- 
dzielę o 11-tei złożył Stresemann 
wizytę Poincarć'mu. Stan zdrowia nie 
pozwolił mu wziąć udziału w wystaw- 
nym obiedzie u Kelloga w ambasa- 
dzie amerykańskiej, natomiast był 
obecny na bankiecie wydanym  wie- 
czorem przez Brianda w gmachu na 
Quai d'Orsay na dwieście zgórą 
osób. ` 

Gdziekolwiek ukazał się Strese- 
mann w Paryżu, witały go wiwaty 
publiczności. Paryżanom podobał się. 
Nie każdemu to się udaje. Zadecydo- 
wali: "II a une bonne tete!' 

Nazajutrz w poniedziałek tonął 
Paryż od rana w chorągwiach, zieleni, 
girlandach. O zmierzchu zajašniala 
iluminacja. Miał gorący dzień p. Bar- 
geton szei propagandy i prasy na 
Quai d'Orsay. Sala gdzie miał się 
odbyć akt podpisania paktu ma miej- 
gca najwyżej na 250 siedzeń a zgła- 
siło się po karty wstępu... kilka ty- 
sięcy osób! ь а 

Od południa mrowie ludzi zalega 
Ń okolice gmachu żądnych zobaczyć 

choćby tylko auta zjeżdżających się 
uczestników uroczystości. U podwoi, 
u stóp monumentalnych schodów pro- 
wadzących na piętro: majestatyczny 
szwajcar z halabardą w dłoni; przy 
nim dwóch kamerdynerów w niebies- 
kich frakach i szkarłatnych spoderi- 
kach do kolan, w pończochach i bu- 
cikach z klamrami. Gdy wysiada u 
podwoi i wchodzi do gmachu amba* 
sador lub minister pełnomocny, mo- 
numentalny szwajcar uderza trzy razy 
alabardą w posadzkę; na powitanie 
tc" posła - uderza dwa razy. Nie 

myląc się nigdy! Taki szwajcar musi 
znać ciało dyplomatyczne na wylot. 
To nie byle kto! A co za bajeczne 
pamiętanie tylu twarzy!... 

Pierwszy zajezdża przed gmach 
Kellog. Prowadzą go do gabinetu 

| 

sl-sza sesja Rady Ligi Narodów. 
Uczestnicy. Pierwsze uchwały. 

GENEWA, 30 VIII. PAT. W pierwszcm publicznem po- 
siedzeniu Rady Ligi Narodów uczestnic-yli następujący 
dyplomaci: Przewodniczący Prokope_ (Finiandja), lord 
Cushendune (Wielka Brytanja), Paul Boncour (Francja), 
Scialoja (Włochy), Schubert (Niemcy), Adatci (Japonia), 
Zaleski (Polska), Blockland, Antoniade (Rumunja), Wang 
(Chiny), Mackienzie King (Kanada), Restrepo (Kolumbja), 
Villegas, Aguero y Bethancourt. 

ada przyjęła ostateczny tekst statutu Instytutu filmu 
naukowego, który został utworzony pod suspicjami Ligi 
Narodów e rząd włoski w Rzymie. * 

Rada Ligi postanowiła wysłać telegramy 
strów Chamberlaina i Stresemanna z wyrazami 
co do ich rychłego całkowitego wyzdrowienia. 

Pierwsze posiedzenie 
GENEWA. 30.8. (PAT). Dziś przedpołudniem o godz. 11 zebrała się 

pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Fintandji, Prokopego, 
Rada Ligi Narodów. Na pier wszem posiedzeniu pouinem ustalono porządek 
obrad sesji oraz załatwiono szereg spraw administracyjnych i budżetowych. 

Sprawa węgierskich opfanfów odłożona 
GENEWA. 30.8. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu Rada Ligi postanowiła roz- 

strzyc jutro bądź też w subotę notę rządu węgierskiego w sprawie optantów. Uprze- 
dnic członkowie Rady pragną zaznajomić się z oświadczeniami rządu rumuńskiego w 
tej sprawie złożonemi dziś rano. Na miejsce ustępującego przewodnicząąego komisji 
inwestygacyjnej na Węgrzech Clivego Rada mianowała Kirwana. Pozatem Rada wysłu 
chała sprawozdanie o działalności gospodarczej Ligi Narodów. 

Konferencja w sprawie fahrykacji broni 
Tyiko Polska jest za jawnością zbrojeń 

GENEWA. 30.8. (PAT). Specjalna komsija do spraw fabrykacji broni pracowała 
przez trzy dni z dużemi trudnościami wobec istniejących nadal rozbieżności stanowisk 
państw, będących producentami broni, co do zakresu jawności fabrykacji. Osiągnięto 
jednak pewien postęp w sensie zasadniczej zgody wszystkich na nie jawności fa- 
brykacji prywatnej i prowadzonej przez, rządy. 2 ‚ 2 

Przyjęto na wniosek Polski, y przez Rumunję i Finlandję, klauzułę, stwier- 
dzającą, że konwencja może wejść w życie dla europejskich sąsiadów Rosji tylko po 
przyjęciu konwencji przez Rosję na tych samych warunkach, które obowiązują innych 
kontrahentów. Sowiety odmówiły udziału w bieżącej sesji komisji, motywując swo) 

do mini- 
nadziei 

nieobecność brakiem zauiania do pracy Ligi w tej dziedzinie i pozornym jedynie eiektem 
podobnych prac częściowych dla rozbrojenia. | A й Ё 

Zmniejszenia zakresu jawnošci pragną Niemcy, Wiochy, Angija i Japonja. Niemcy 
domagają się specjalnie wykluczenia jawnošci w dziedzinie rozbudowy lotnictwa cy- 
wiinego, motywując swe żądanie szczególną swą „sytuacją, „w jakiej znajdują się wobec 
zakazu, dotyczącego lotnictwa wojskowego. Anglja również przeciwna jest jawności w 
dziedzinie lotnictwa cywilnego, natomiast delegat Polski występował w obronie tej 

jawności. Ogólny nastrój narad jest mało optymistyczny. | : 

Obrady spełzły na niczem 
GENEWA. 30.8. (PAT). Specjalna komisja powołana do opracowania 

projektu konwencji prywatnej fabrykacji oraz o jawności publikacji broni, 
amunicji i materjału wojennego zakończyły swe prace stwierdzając, iż wsku- 
tek utrzymujących się nadal zasadniczych różnic w poglądach nie może prze- 
dstawić Radzie Ligi Narodów żądanego przez ogólne Zgromadzenie Ligi 

ostatecznego tekstu konwencji. 

Zerwanie kleru kafolickiego z rządem Jugo- 
sławii 

WIEDEŃ. 30.8. (PAT): Do dzienników donoszą z Zagrzebia, że między 
kleren katolickim a premjerem Koroszecem doszło do jawnego zerwania. 

Arcybiskup Zagrzebia dr. Bauer oświadczył, że uważa za swój obowią- 
zek przestrzec lu, którego jest pasterzem, przed wpływami rządowemi a 

biskup z Banjałukin wydał list pasterski, w którym występuje przeciwko 
temu, aby jakkolwiek stronnictwo katolickie mogło poprzeć rząd Koroszeca. 
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Brianda. Ostatni przyjezdža Strese- Cała sala podnosi się i przez pet- 
mann. Sala Zegarowa, gdzie ma od- ną minutę w głębokiem milczeniu 
być się podpisywanie paktu zapełnia trwa. 
się powoli; zapełniają się i sale przy- 
ległe. 

W głębi Sali Zegarowej ogromny 
stół w podkowę, szkarłatnem okryty 
suknem. Za nim rząd foteli. W po- 
środku stolik nieduży. Na nim leży 
we wspaniałej oprawie tek st Pak- 
tu wydrukowany w języku francus- 
skim i angielskim na trzech kartach. 
Arcydzieło sztuki typograficznej! Czwar- 
ta karta biała. Zapełnić ją mają pod- 
pisy. ь 

Przed tym honorowym stołem 
rzędy krzeseł. W pierwszym rzędzie 
zasiadł Poincarć mając po prawej rę- 
ce panią Kellog, po lewej własną żo- 
nę. Resztę miejsc zajmują francuski 
gabinet, ciało dyplomatyczne i ci, co 
istnym cudem zdołali otrzymać zapro- 
szenie—i miejsce. 

Punkt o trzeciej wchodzą do sali 
pełnomocnicy piętnastu państw  pod- 

pisujących pakt. Wiedzie ich Briand, 

którego poprzedza szwajcar z  hala- 

bardą oraz dwaj „huissiers” z doby- 

temi szpadami. ldą w porządku pod- 
pisywania i zajmują miejsce na fote- 
lach. Cała sala stoi. Ogromne reilek- 
tory zalewają salę Światłem podczas 
gdy aparaty fotograficzne i kinemato- 
graficzne gorączkowo — robią swoje. 
Temperatura tropikalna. 3Majestatycz- 
nego nastroju mało. Psują wszystko 
fotografowie i „operatorzy“  kinowi. 
Jest ich conajmniej z pięćdziesięciu. 

Pięć minut po 3-ciej podnosi się 
ze swego fotelu Briand i ogłasza, że 
ceremonja podpisywania Paktu rozpo- 
częta. Natychmiast też zaczyna cZy- 
tać wielką swoją mowę . powitalną— 
widocznie wzruszony. Szybko odzy- 
skuje pewność siebie a przy końco- 
wym ustępie głos jego brzmi pełnym, 
czysto francuskim patosem. Briand 
zamyka swą mowę złożeniem hołdu 

tym, którzy padli w Wielkiej Wojnie 
i proponuje poświęcić ich pamięci 
dzieło, które za chwilę przypieczęto- 
wywać będą swemi podpisami przed- 
stawiciele państw... 

Wymowniejsze ono było niż wszy- 
stkie huczne oklaski, które wielokrot- 
nie mowę Brianda przerywały. 

Mowę Brianda przetłumaczono nie- 
zwłocznie na język angielski, Poczem 
on sam odczytał podniesionym gło: 
sem, po francusku pełny tekst Paktu 
Kelioga również natychmiast na ję- 
zyk angielski przetłumaczony. Język 
angielski zaczyna być drugim wszech- 
światowym językiem dyplomatycznym 
paralelnie z jezykiem irancuskim. 

Było już trzy kwadranse na 4-tą 
gdy Briand $wezwał pełnomocników 
państw do podpisywania aktu. Pier- 
wszy - na zaproszenie szela protokulu 
—podnosi się z siedzenią minister 
Stresemann i w asyście pana Fouqnier'a 
zbliża się do małego stolika, na któ- 
rym leży otwarty Pakt. Urzędnik mi- 
nisterstwa spr. zagr. podaje mu złote 
pióro, co je Kellogowi wysiadającemu 
ze statku na ziemię francuską ofiaro- 
wało miasto Havre. Stresemann kła- 
dzie swój podpis na czwartej, białej 
karcie Paktu. W tym momencie roz- 
legają się rzęsiste oklaski całej sali. 
Pełnomocnicy państw przystępują ko- 
lejno do podpisu. Ostatnim jest Be- 
nesz. Położywszy swój podpis, wrę- 
cza złote pióro z powrotem Kellogo- 
wi. Ceremonja skończona. Urzędnik 
ministerstwa spr. zagr. bierze z ma- 
łego stolika księgę z podpisanym Pa- 
ktem i unosi ją, podczas gdy wszyscy 
obecni udają się do obocznej sali 
rotundowej gdzie podejmuje ich 
Briand herbatą. 

Stresemanna wychodzącego z gma- 
chu ministerstwa spraw zagranicznych, 
tłumy publiczności powitały oklaskami 
i okrzykami „Niech żyje!” 

Jak się rzekło: pełnomocny mini- 
ster Niemiec był w stolicy Francji bo- 
haterem historycznego dnia. 

I trudno oprzeć się wrażeniu, że 
ten symptomatyczny odruch był dobrą 
wróżbą, pod którą Pakt Kelloga - żyć 
zaczął, 

Mi 
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Światła i cienie 
Pakt Kelloga wykluczający woj- 

nę, jako Środek polityki narodowej 

o ile zostanie podpisany przez 
wszystkie państwa świata, co niewąt- 
pliwie w szybkim czasie nastąpi, bę- 
dzie jedynym w swoim rodzaju 
pówszechnym aktem  międzynarodo- 
dowym. Inicjator paktu p. Kellog, jak 
l wszyscy jego dotychczasowi uczęst- 
nicy, doskonale zdają sobie sprawę, 
iż traktat nie oznacza jeszcze calko- 
witej pacyiikacji, ale temniemniej jest 
poważnym krokiem naprzód w kie- 
"runku rozbrojenia moralnego państw 

i narodów, które, rzecz jasna, powin- 
no poprzedzać rozbrojenie faktyczne. 
Znaczenie więc podpisanego w Pary- 
żu paktu, przy  akompanjamencie 
ianiar pacyiistycznych, zagłuszających 
niektóre zgrzyty rzeczywistości, jest 
wyłącznie natury moralnej. Jako akt 
prawny, pakt Kelloga nie posiada 
zbyt wiele walorów. Któż bowiem za- 
ręczy, czy—w razie gdy które z państw 
podpisanych wyłamie się i rozpocznie 
działania wojenne przeciwko swemu 
Sąsiadowi, który również podpisał 

' pakt—nastąpi solidarna akcja wszyst- 
kich uczęstników paktu, aby uspokoić 
agresywne zamiary napastnika? | 

Doświadczenia Ligi Narodów są 
bardzo pouczające i trzeba o nich 
pamiętać i przypominać wszystkim 
tym, którzy w pakcie Kelloga widzą 
pańaceum na wszelkie zdolegliwości 

Ja obecnych stosunków  międzynarodo- 
wych. Lekkomyślnością byłoby 7przy- 
puszczać, że z chwilą gdy w sali Ze- 
garowej na Quai d'Orsay podpisano 
pergaminy traktatu, zapanują na Świe- 
cie yłęalne stosunki i niebezpieczeń- 
stwo wojny raz nazawsze zostanie 
usunięte. Entuzjazm  pacyfistyczny 
tak łatwy teraz do wzniecenia, jako 
zrozumiała reakcja społeczeństw po 
przeżyciu wojny Światowej, kryje w 
sobie niejedno groźne niebezpieństwo. 
Jak haszysz usypia i upaja, zasłania- 
jąc przykrą niejednokrotnie rzeczy- 
wistość iluzją ładnie brzmiącego fra- 
zesu. 

Na pakt Kelloga nie można pa- 
trzeć wyłącznie, jako na akt pacyfi- 
styczny, pokój jedynie mający na celu. 
Wystąpienie Stanów Zjednoczonych z 
inicjatywą paktu jest historycznym 
zwrotem, dotychczas bowiem Amery- 
ka stale przestrzegała zasady wspa- 
niałego odosobnienia, nie pozwalając 
nikomu wtrącać się do jej spraw i 
odwrotnie nie mając żadnych preten- 

syj do mieszania się do spraw kon- 
tynentu europejskiego. Zwrot polity- 
ki zagranicznej Stanów  Zjednoczo- 
nych jest wyrazem stale rosnącej po- 
tęgi Wuja Sama, która szuka dla 

siebie nowych terenów ekspansji i 
pragnie zaobyć przodującą rolę w 
koncercie światowym. 

Wojna światowa, likwidując na pe- 
wien czas antagonizmy pomiędzy nie- 

któremi państwami, jednocześnie 
zrodziła nowe. Od chwili podpisania 
pokoju w Wersalu wzrasta współza- 
wodnictwo pomiędzy Anglją a Stana- 
mi Zjednoczonemi. Antagonizm ten 
szczególnie w ostatnich latach silnie 
się zaostrzył, czego wyrazem były 

nieporozumienia na tle ograniczenia | 
zbrojeń morskich, nafty i polityki na 

Dalekim Wschodzie. Zawarty ostatnio 

układ irancusko-angielski w sprawie 
zbrojeń lądowych i morskich, którego 

treść pozostaje tajemnicą, wymierzony 

został przeciwko Stanom Zjednoczo- 

nym, które na zeszłorocznej konie- 

rencji w sprawie ograniczenia zbrojeń 
na morzu nie zgodziły się na projekt 

angielski, Porozumienie  francusko- 
angielskie wywołało znaczne zaniepo- 

kojenie w Ameryce, a nawet były oba- 

wy że może ono pogrzebać calkowi- 

cie sprawę paktu  wykluczającego 

wojnę. Obawy okazały się р!оппе, 
jedynie p. Kellog, przyjeżdżając do 
Europy, demonstracyjnie pominął Lon. 

dyn, zatrzymując się w Irlandji, a p. - 
Chamberlain nie wziął udziału w pod- 

pisywaniu paktu. 
Zgrzytem, poprzedzającym podpi- 

sanie paktu Kelloga w Paryżu, było 

również zawarcie przed paru tygod- 
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STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch“. 
SWIĘCIANY POW.-—Rynek 0. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 ui 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 23 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 2047 

paktu Kelloga. 
niami traktatu arbitrażowego  pomię- 

dzy St. Zjednoczonemi a Egiptem. W 

Anglji posunięcie amerykańskie po- 

traktowane zostało jako próba wkro- 

czenia na teren srodziemnomorski, co 

stanowi niebezpieczeństwo dla Londy- 

nu ze względu na drogę do Indyj. 

Zaproszenie Sowietów do udziału w 

pakcie jest też szpileczką, wpakowaną 

przez p. Kelloga dyplomacji angiel- 

skiej dla wyrównania rachunku sił, 

nadwerężonego z powodu porozumie- 

nia francusko-angielskiego. 

W ten sposób za kulisami pod- 

niosłej uroczystości paryskiej dzieją 

się rzeczy, których poznanie musi 

wpłynąć trzezwiąco na oszołomienie 

zbyt egzaltowanych entuzjastów pa- 

cyfizmu. Doceniając w całej pełni mo- 

ralne znaczenie paktu nie wolno za- 

mykać oczu na rzeczywistość, kryjącą 

w Sobie wiele źródeł niepokoju i fer- 
mentów. Sz. 

GTI ETAPAI SET 

Sensacyjna afera w Niemczech. 

BERLIN, 30 VIII. PAT. Hugo Sti- 
nes, syn zmarłego przed trzema taty 
miljardera, który posiadał decydujący 
wpływ w całym przemyśle niemiec- 
kim, a w czasie wojny na generała 
Ludendorifa, został dziś aresztowany 
pod zarzutem dokonania wielkiego 
oszustwa na szkodę skarbu państwa. 

Spadkobierca olbrzymiej fortuny, 
która po ustabilizowaniu marki nie- 
mieckiej się załamała, zakupił w roku 
zeszłym za pośrednictwem swego se- 
kretarza w Londynie pożyczek nie- 
mieckich państwowych na sumę 30 
miljonów marek i złożył te pożyczki 
do urzędu odszkodowań, jako wła- 
sność posiadaną przez niego od po- 
czątku emisji, przez co- miał  moż- 
ność osiągnięcia przy waloryzacji 
tych pożyczek kilkakrotnie wyższej 
sumy niż cena, którą zapłacił. 

Konironfacja Sfinnesa ze swym 
szkrefarzem. 

BERLIN. 30.8. PAT. W sensacyj- 
nej aferze malwersacji przy zwalory- 
zowaniu pożyczek niemieckich odby- 
ło się dziś w Moabicie 6-ciogodzinne 
przesłuchanie syna byłego multimiljo- 
nera p. Hugona Stinnesa junjora 
przez sędziego śledczego. P. Stinnes 
skonirontowany został ze swym se- 
kretarzem, który dotychczas uważany 
był za głównego oskarżonego w tej 
sprawie i przebywa  w $ więzieniu 
śledczem. 

25 proc. ludności choruje w Grecji. 
Pomimo wielkich wysiłków personelu 

sanitarnego, epidiemja w Atenach i Pireusie 
nie została umiejscowiona. 

Obliczają, iż w samych Atenach jest 
150 tysięcy osób chorych, co stanowi prze 
szło 25 proc. ludności miasta i okolic. 

Przebieg choroby na szczęście nie jest 
w większości wypadków śmiertelny, jednak 
że szczupły personel sanitarny walczy,z wiel- 
kiemi trudnościami. 

Pogrzeb zasłużonego wojaka. 
. PARYŻ, 30 8. PAT. Dziś rano odbył 

się pogrzeb marszałka Fayole'a przy licz- 
nym udziale wszystkich najwybitniejszych 
osobistości. 

10 fys. bezrobotnych buchalfe- 
rów w Moskwie, 

Według obliczeń komisarjatu pracy w 
Moskwie, zwiększyło się bezrobocie wśród 
pracowników umysłowych, tak np. liczba 
bezrobotnych buchalterów wynosi lo ty- 
sięcy. 

Instytucje sowieckie przedsięwzięły re- 
dukcję personelu. 

Jaskėlki przedwyboreze w Anglji. 
LONDYN, 30.VIII. Pierwszą ozna- 

ką ožywienia politycznego w Anglji 
było wczorajsze zebranie komitetu 
wykonawczego partji konserwatywnej, 
który pracował nad organizacją wiel- 
kiego kongresu przedwyborczego 
stronnictwa w dniu 26 września. W 
kongresie weźmie udział zgórą 1500 
delegatów oraz członków rżądu z 
premierem Baldwinem. Stronnictwo 
liberalne wyznaczyło datę 11 paździer- 
nika. 

Raid samolotów łotewskich. 
W najbliższych dniach nastąpi raid ło- 

tewskich samolotów wojskowych do Pol- 
ski. Samoloty odwiedzą Wilno i Warszawę, 

skąd udadzą się do Pragi Czeskiej. 

Demonstracje komunistygzne w 
Paryżu. 

Komuniści usiłowali zorganizować 
demonstracje przeciwko paktowi Kel- 
loga. W ciągu nocy rozlepiali odezwy, 
nawołujące do manifestacii protestu- 
jącej. Policja przedsięwzięła ostre kro- 
ki przeciwko agitatorom komunistycz- 
nym. Zaaresztowano około 50 osób. 

   

30. Viii 28. 
Z POBYTU MARSZAŁKA PIŁSUDS- 

KIEGO W RUMUNII. 
BUKARESZT. 30.8. (PAT). Przy- 

był tu Marszałek Piłsudski w towarzy- 
stwie majora Ludwiga. 

KONSTANCA. 30.8. (PAT). P. Mar 
szałek przybył tu samochodem z Buka 
resztu w towarzystwie majora Ludwi- 
ga. P. Marszałek przyjęty był w pała 
cu królewskim Mamaja przez królową 
Marję i księżnę matkę Helenę. W dniu 
wczorajszym p. Marszałek zwiedził 
port w Konstancy. W południe p. Mar 
szałek odjechał samochodem wraz z 
majorem Ludwigiem w kierunku Gala- 
cu i Braiły. 

P. PREMJER PODEJMUJE MINISTR. 
OBIADEM. 

Jutro wieczorem p. premjer Bartel 
podejmować będzie członków gabine- 
tu obiadem. 

RZĄD POLSKI PRZYSTĄPIŁ DO RE- 
ALIZACJI TRAKTATU HANDLOWE- 

GO Z JAPONIĄ. 
Czynniki miarodajne prowadzą о- 

becnie pertraktacje z rządem japońskim 
w sprawie realizacji zawartego między 
Polską a ]aponją traktatu handlowe- 
go. 

Omawiana jest sprawa ustalenia 
dogodnej komunikacji drogą morską 
między portami japońskiemi a Gdynią 
co umożliwiłoby wymianę towarową 
polsko - japońską. 

Do Japonji eksportowane mają być 
z Polski nasiona, przędza bawełniana 
i wyroby metalowe. 

RADA GABINETOWA. 
Jak się dowiadujemy po posiedze- 

niu Rady Ministrów odbyło się poufne 
posiedzenie Rady Gabinetowej z udzia 
łem wyłącznie ministrów. 

POWRÓT Z URLOPÓW. 
Charge d'affaires republiki Chilij- 

skiej w Warszawie, p. Carlos Becerra, 
powrócił w tych dniach z urlopu i ob- 
jał urzędowanie. 

Dyrektor departamentu odrotu pie- 
niężnego ministerstwa skarbu Leon Ba 
rański powrócił z urlopu i objął urzę- 
dowanie w dniu 29 b. m. 

Prace ustawodawcze. 
Departament służby zdrowia Minister- 

stwa Spraw Wewnętrznych zwrócił się z 
pismem dv Prezydjum Rady Ministrów w 
sprawie przyśpieszenia prac nad zaopinio 
waniem złożonych w Prezydjum Rady trzech 
projektów ustaw zdrowotnych: o zwalcza= 
niu chorób wenerycznych, psychjatrycznej 
i o walce z gruźlicą. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych pragnie bowiem, by wyżej 
wymienione ustawy weszły pod obrądy Sej- 
mu jeszcze na sesji jesiennej roku bie- 
żącego. 

Koleje dzierżawią wagony pry- 
watne. 

W przewidywaniu zwiększonych prze- 
wozów jesiennych ministerstwo komuni- 
kacji, jak w latach ubiegłych, wydzierżawi- 
ło od prywatnych towarzystw najmu wago- 
nów 3495 węglarek, 125 plattorm kotowro- 
towych i 995 krytych. Wagony te oddano 
do ogólnego ruchu na PKP. w pierwszej 
połowie sierpnia. 

Awanfura w więzieniu foruń- 
skiem. 

TORUN, (PAT). W więzieniu tu- 
tejszem dn. 27 b. m., w celi Nr. 24, 
więżniowie sprzeciwili się rewizji, jaką 
miał przeprowadzić dozorca więzienny. 

W tym celu zabarykadowali oni 
drzwi i zdemolowali wewnętrzne urzą- 
dzenie. Więźniowie innych ceł wszczęli 
również awantury. 

Przybyła na miejsce policja zli- 
kwidowała całe zajście. Przesłuchani 
więźniowie podali jako powód awan- 
tury rzekomo złe obchodzenie się z 
nimi jednego z dozorców więziennych. 

Akcja budowlana Banku fospo- 
tarstwa Krajowego. 

W ciągu pierwszego półrocza roku bie- 
żącego udzielił Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego 7226 pożyczek z funduszy własnych 
i państwowych. Ogółem udzielono požy- 
czek na sumę 239 miljonów 559 tysięcy zł. 

Import winogron i pomarańczy. 
W związku ze zbliżającym się sezonem 

na owoce południowe, jak pomarańcze i 
winogrona zabiegają importerzy w Minister- 
stwie Przemysłu i Handlu o zwiększenie 
dotychczasowego kontyngentu na wwóz 
tych owoców. 

Importerzy wskazują, że przyczyniłoby 
się to do potanienia tych owocówa 

Giekawe zjawisko atmosferyczne 
w sfosownem miejscu- 

KRAKÓW 30.VIII. PAT. Stację 
instytutu astronomicznego na górze 
Łysinnej nawiedził 28 b. m. wieczo- 
rem olbrzymi grad o bryłkach Średni- 
cy 5 cm. Grad nadciągnął z burzą 
od zachodu i padał przez 38 „minut. 
Stacja ta została znacznie uszkodzoną. 

Projektowany przyjazd Szalapina 
do Warszawy. 

Przewidziany jest przyjazd do Warsza- 
wy w miesiącu październiku znakomitego 
basisty rosyjskiego Szałapina.



ECHA KRAJOWE 
BORUNY (pow. Oszmianski) 

— O naukę religji. Omawiając kwestię 
obecną Borun, dla jej większego uwyoukie- 
nia sięgnijmy do chlubnej przeszłości tego 
miejśca, kiedy to w szkole kłasztornej pod 
opieką O.O bazyljanów kwitły nauka i wy- 
chowanie młodzieży. 

Ignacy Chodźko mówi, iż była to szkoła, 
w której rozwijało się i upływało rok rocz- 
nie życie około dwóchset młodzieży, naj- 
więcej synów szlacheckich, właścicieli ziem- 
skich _z Oszmiańszczyzny i sąsiednich powia 
tów, która tylu swoimi uczniami szczycić 
się mogła.'* 

W myśl wiec tej tradycji, w kilka lat po 
odzyskaniu niepodlegiości zostało otwarte 
tu Seminarjum Nauczycielskie, jedna z nie- 
licznych placówek naukowych na Kresach 

schodnich, aby kształcić młodzież na Po- 
laków-katolików, którzyby znowu swego du- 
cha i swą wiedzę wcielili w dusze dziatwy 
polskiej, w dusze tych, do których należy 
przyszłość państwa. 

l oto pod troskliwą opieką dyrektora te- 
go zakładu p. Lura szkoła ta w roku ubie- 
głym owoce swej pracy wydała. Lec 
chwilą, gdy zakład ten stanął na naież 
stopniu rozwoju, nagle w życiu jego 
bardzo przykry fakt. Oto od paź 
1927 r. w Szkole tej niema nauki religji, co 
jest bardzo smutnym i niepożądanym obja- 
wem. Sprawa ta wiąże się z kwestią spo- 
ru między Kurją Metropolitalną a Kurato- 
rjum Wileńskiem o mieszkanie dla probo- 
szcza w murach poklasztornych. Dzieje się 
jednak bardzo wielka szkoda dla młodzieży, 
przez pozbawienie jej nauki religii. Rodzi- 
ce-katolicy oddający swych synów na naukę 
do Seminarjum w Borunach, wielce są tem 
zaniepokojeni. Czyżby w najbliższym roku 
szkolnym miał trwać nadał ten smutny stan 
rzeczy? 

   
  

  

   

     
  

  

  

  

  

Obserwator. 

: GRODNO. 

— Pomnik Orzeszkowej — Budżet m. 
Grodna — Teatr grodzieński. Grodno — об- 
chodzić będzie w jesieni r. b. piękną uro- 
czystość: uroczystość odsłonięcia pomnika   

Elizy Orzeszkowej. 
omnik teń wykończa artysta - rz 

p. Zerych z Warszawy, twórca „Chrystusa”. 
Bedzie ten pomnik stanowił jeno drobną 
cząstkę zamierzenia Komitetu imienia au- 
torki „Nad Niemnem*. Cało: zamierzenia 
— to wybudowanie wielkiego domu Elizy 
Orzeszkowej, który mieściłby wzorową szko 
łę powszechną, bibljotekę, czytelnię, salę 
odczytowo-koncertową. Projekt gmachu już 
opracowany. Koszta wyniosą zapewne po- 
nad miljon złotych. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że zamierzonej 
budowy nie będzie w stanie przeprowadzić 
samo (Grodno. Musi ją postawić Orzeszko- 
wej cały kraj. I postawi! 

Konłiikt powstały między wojewodą bia- 
łostockim a grodzieńską Radą Miejską na 
tle budżetu układa się powoli. Na ostatniem 
posiedzeniu Rada odrzuciła wprawdzie pro- 
jekt komisji o podwyższenie budżetu o 
240.000 zł., przyjęła jednak projekt prezy- 

   

   

  

    

   

    

djum magistratu przewidujący powiększenie 
dochodów i wydatków o 120.000 zł. 

Dziwnemi drogami kroczy sprawa wy- 
dzierżawienia teatru miejskiego na 28—9 
rok. Po rozpisanwi przez Magistrat konkur- 
su, komisja teatralna łącznie z prezydjum 
Magistratu, w wykonaniu uchwał Rady Miej- 
skiej, dokonały — po wysłuchaniu opinii 
zaproszonego do Grodna prezesa zarządu 
głównego ŽASP p. Šliwickiego — postano- 
wiły jednogłośnie wydzierżawić teatr pp. 
Leśniewskiemu i Chmurkowskiemu  prowa- 
dzącym w ubiegłym sezonie teatr w Toru- 
niu. Opierając się na takiej uchwale komisji 
i ydjum, społeczeństwo uważało już pp. 

ewskiego i Chmurkowskiego za dyre- 
torów. Atoli na posiedzeniu Rady w dniu 

24 b.m., dzięki negatywnemu stanowisku do 
wyboru komisji ze strony frakcji żydow- 
skiej, — stanowisku, utrzymywanem wraz 
z mandatarjuszem frakcji ji 
Zadajem w głębokiej tajemnicy do chwili 
głosowania, — kandydaci komisji i prezy= 
djum upadli. W drugiem głosowaniu głosa- 
mi frakcji żydowskiej i prezydjum przeszła 
kandydatura p. Jaro re- 
tarza Teatru Rozmaitoś 

Wyniki głosowania i pierwszego i po- 
wtórnego wywołały konsternację wśród ra- 
dnych Koła Pracy Gospodarczej i frakcji 
socjalistycznej. 

Na sobotniem posiedzeniu Rady Miejskiej 

      

   

  

     

  

   

    

  

    

radni z Koła Pracy Gospodarczej złożyli 
wniosek o reasumpcję zapadłej uchwały. 

ią w nim ciężkie zarzuty frakcji żydow 
skiej . 

Jutro sprawa wydzierżawienia teatru 
znajdzie się powtórnie na porządku dzien- 
nym obrad Rady. 

W mieście, w związku ze sprawą teatral 
ną panuje ogromne podniecenie. Pisma poi- 
skie mocno atakują dwulicowe postępowa- 

frakcji żydowskiej. Dostaje się przytem 
sdjum magistratu i komisji PA 

OSZMIANA. 

— Założenie oddziału Czerwonego 
Krzyża. Niemałą atrakcją, wśród tutej- 
szego monotonnego życia, było założenie 
miejscowego oddziału Czerwonego „Krzyża 
za namową pana Uniechowskiego, prezesa 
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Wilnie. Pan starosta Kowalewski zaprosił 
na wstępne organizacyjne posiedzenie 
przedstawicieli miasta, by Polski Czerwony 
Krzyż miał swój oddział i w Oszmianie. 

Na prezesa towarzystwa obrany został 
ks. dziekan Walery Holak — do składu 
członków zarządu weszli Pan starosta Ko- 
walewski, Pani starościna Kowalewska i je- 
szcze innych 14 osób — w tejże liczbie i 
kilka pań z miejscowego towarzystwa. 

"PRZEDPIEKLE 
a a 
й m 
e a 
5 w/g słynnej powieści | a 
a  Gabryeli Zapolskiej. 5 
E _, wkrótce w kinie „POLONIA”. & 

Wielka franzakcia Harrimana 
Narady Komitetu 

Na wtorkowem posiedzeniu Komi- 
tetu Ekonomicznego załatwiono sze- 
reg spraw bieżących. Głównym przed- 
miotem obrad były sprawy, związane 
z polityką zbożową, wzgl. związane 
zastosowania  ściślejszego  wymialu 
mąki i wypieku chleba. 

Sprawa koncernu Harriniana nie 
była rozważana. Umowa z Harrima- 
nem będzie natomiast przedmiotem о- 
brad dzisiejszego posiedzenia rady 
ministrów. 

Jak się dowiadujemy, amerykański 
koncern Harrimana prowadzi rokowa- 
nia o wykup od niemieckich właścicie- 
li kopaini g.-śląskich, których mająt- 
ki — w myśl konw=ncji genewskiej — 
podlegają likwidacji przez rząd pol- 
ski, portieli akcyj hut: Bismarka, Kró- 
lewskiej i Laury. Portielc te stanowią 
90 87 i 75 proc. akcy; wyraienionych 
przedsiębiorstw. ogólnej wartości do 
25 miljonów dolarów. 

Projekt umowy amerykańskiego 
konsorcjum z rządem polskim przewi- 
duje m. in., że w ciągu lat 20-tu nic- 
może nastąpić zmia::a właściciela tych 

Ekonomicznego. 
przedsiębiorstw. Po tym czasie zmia= 
na własności może nas'gpić jedynie 
za zgodą rządu polskiego. 

Koncern Harrimana według tego 
projektu obowiązuje się wprowadzić 
w przedsiębiorstwach daieko idące in- 
westycje, sięgające w pierwszym roku 
sumy 5 milj. dal. W następrych latach 
suma inwestycyjna ma być zwiększo- 
na. 

Następnie umowa przewiduje że 
do przedsiębiorstw anzażowani mają 
być wyłącznie pracownicy posiadają- 
cy obywatelstwo połskie —- względ- 
nie amerykańskie. 

* W dalszej swej konsekwencji spra 
wa ta wiąże się z kwestją rozbudowy 
Gdyni, gdzie koncern Giesche — Ha- 
rriman wydzierżawił już tereny porto- 
we na doki i magazyny. Projektowane 
jest również utworzenie przez koncern 
specjalnej linji okrętowej. 

Na dyrektora kopalni z ramienia 
koncernu upatrzony jest amerykanin 
Brix, z ramienia rządu polskiego inż 
Dworzańczyk. 

  

SŁOWO 

Dookoła paktu Kellogn. 
Zaproszenia. — Przystąpienia. — Namysły 
ANGORA. 30.8. (PAT). Ambasador Stanów Zjednoczonych Grow wręczył w dniu 

orajszym w ministerstwie spra wzagranicznych notę w sprawie paktu Kelioga, za- 
praszającą republikę turecką w imieniu rządu Stanów do przystąpienia do paktu. Mi-- 
wczi 

nisterstwo spraw zagranicznych nie udzieliło jeszcze odpowiedzi. 

WIEDEŃ. 30.8. (PAT). Dziś po południu odbędzie się posiedzenie ra- 
dy ministrów pod przewodnictwem kanclerza Seipła. Rada ministrów ma pow- 
ziąć uchwałę w sprawie przystąpienia 

PARYŻ. 30.8. (PAT). Rząd hołenderski postanowił przyłączyć się do 
paktu Ketloga. 

do paktu Kelloga. 

HELSINGFORS. 30.8. (PAT). Rząd fiński postanowił przystąpić do pa- 
ktu Kelłoga z zastrzeżeniem, że krok 
ment. 

ten będzie zaaprobowany przez parla- 

WIEDEŃ. 30.8. (PAT). Do dzienników donoszą, że król grecki oświad- 
czył gotowość podpisania paktu Keiloga, 

PARYŻ. 30.8. (PAT). Peru i Luxemburg zgłosiły swe przystąpienie do 
paktu, potępiającego wojnę. 

Na Quai d'Orsay napływają w dalszym ciągu liczne telegramy, z powin- 
szowaniami z powodu podpisania paktu. 

Zmiana konstytucii albanskiei 
WIEDEŃ. Dzienniki donoszą z Tiranu, że albańskie zgromadzenie narodowe uch- 

wali dopiero w sobotę zmianę konstytucji. Zmieniony będzie pierwszy artykuł konsty- 
tucji. Po wyborze Achmeda Żogu na króla gabinet poda się do dymisji ażeby dać mu 
Wolą rękę do powołania nowego rządu. 

Nie Skanńderkeg II, Zogu I 
WIEDEŃ. 30.8. (PAT). Do dzienników donoszą z Tirany, że Achmed 

Żogu postanowił po koromacji przybrać imię króła „Žogu I“ a nie Skander- 
bega Ill-go, jak pierwotnie zapowiadao. 

Sfosunek Kowna do Łotwy jesf wręcz nie- 
przyzwoiły. 

Upinja poważnego dziennikarza niemieckiego. 
„ BERLIN. 30.8. (PAT). Jeden z najpoważniejszych demokratycznych dzienników 

politycznych „„Frankiurter Ztg* zamieszcza dziś obszerną depeszę z Rygi o stanowisku 
łotewskim w stosunku do koniliktu polsko - litewskiego. 

WW depeszy tej korespondent ryski „Frankfurter Ztg.* przychodzi do wniosku, że 
Łotwa pragnie istotn ie zachować całkowitą neutralność w zatargu polsko - litewskim, 
że jednakże nie może utrzymać zupełnej bierności ponieważ stan obecny szkodzi inte- 
resom gospodarczym Łotwy. Najdotkłiwiej odczuwa Łotwa konsekwencję polityki li- 
tewskiej w Libawie gdyż port libawski już za dawnych czasów był zorjentowany w kie 
runku obsługiwania Polski i Ukramy. Litwa przerwała obecnie wszelką komunikację 
z Libawą i dzięki temru doprowadziła Libawę do zupeinej niemał ruiny. Koła gospodar- 
cze Libawy starają się też w ostatnich czasach interwenjować u rządu łotewskiego by 
podjął kroki w Lidze Narodów w sprawie kolei Libawa - Romny. Wywołało to wielkie 
niezadowolenie na Litwie, tembardziej, że 
niona. 

Litwa widzi się obecnie poważnie osamot- 

Drugim czynnikiem, który jeszcze bardziej wpływa ujemnie na nastroje litewsko- 
łotewskie była lekceważąca odpowiedź Litwy na propozycję łotewską co do podjęcia 
rokowań o łotewsko - litewski traktat handlowy i o zniesienie wiz. Litwa odpowiedzia- 
ła na tę propozycję, że ma obecnie ważniejsze rzeczy do załatwienia. 

Korespondent ryski „Frankiurter Ztg.* kończy swą depeszę uwagą, że Litwa zu- 
pełne nie docenia i nie rozumie stanowiska łotewskiego oraz dzięki zbytniej nerwo- 
wości widzi wszędzie niebezpeczeństwo. 

Przykre sfosunki w Bułgarii. 
Partyjnicy mordują się w biały dzień. 

WIEDEŃ 30.8. (PAT) Dzienniki donoszą z Soiji, że walki między zwo 
lennikami Protogorowa i Michajłowa są na porządku dziennym. Przed dwoma 
dniami zastrzełony został w biały dzień na ulicy Sofji przywódca partji Te- 
Teodor Georgewicz. Na drodze między Sumają Pedricz doszło około wsi 
Tumburli do gwałtownej wałki mędzy przeciwnemi grupami. 

Wojewoda Vabial został zabity. Dwuch członków grupy Protogorowa 
zostało ciężko rannych. Po drugiej stronie miał rzekomo zostać zabity sam 

Michajłow i dwoch oficerów. W wałce 
ło 300 ludzi. - + 

Dohrze 
BERLIN. 30.8. (PAT). „Vorwdr 

styczna do Reichstagu Ruth Fischer, 

tej wzięło udział po obu stronach oko- Ż 

jej tak... 
ts“ dlonosi, że była posłanka komuni- 
która wykluczona została z partji ko- 

munistycznej za sodaliryzowanie się z Trockim znajduje się obecnie w tak 
ciężkich warunkach, iż musiała się zgłosić a zasiłek dla bezrobotnych. 

Pogrzeb załogi łodzi b. 55 
LONDYN. 30.8. (PAT). Statek handlowy, który odpłynął do Kronsztad 

tu, celem zabrania stamtąd zwłok marynarzy łodzi podwodnej L. 55, uda się 
potem do Tallinu, gdzie trumny będą przeniesione na pokład angielskiego 
statku wojennego „Champion*. „Champion* odpłynie bezpośrednio potem 
do Anglji, i prawd opodobnie przybędzie na wody angielskie w dn. 5 wrześ- 
nia. Pogrzeb marynarzy odbędzie się ze wszystkiemi honorami dnia następ- 
nego w Haslar w pobliżu Portsmouth. 
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W sprawie likwidacji T-wa Szkoły Białoruskiej 
Wileński. Urząd Wojewódzki komuniku- 

je: W związku z zawieszeniem przez Staro- 
stę Grodzkiego w Wilnie działalności Cen- 
a Zarządu T-wa Szkoły Białoruskiej 
w Wilnie zgłosiła się w dniu 29 sierpnia b. 
r. do p. Wojewody Wileńskiego delegacja 
działaczy białoruskich w osobach pP. Kru- 
ka, Ostrowskiego, Trepki i Sznarkiewicza, 
których z powodu służbowej nieobecności 

CY przyjął naczelnik wydziału p. 
irtiklis. Delegacja prosiła o ceinięcie zarzą- 

dzenia Starosty Grodzkiego w sprawie za- 
wieszenia działalności T-wa Szkoły Białoru 
skiej, oświadczając, że zarządzenie to likwi 
duje cały dorobek kulturalno - oświatowej 
pracy T-wa, również powoduje likwidację 
gimnazjum, którego koncesjonarjuszem jest 
zawieszone towarzystwo. Delegacja prosiła 
o podanie motywów, dla których działalno 
ność T-wa została zawieszona, 

Naczelnik wydziału p. Kirtiklis, będąc u- 
poważniony przez p. Wojewodę, w odpowie 
dzi oświadczył, że zawieszenie działalności 
T-wa Szkoły Białoruskiej nie jest spowodo- 
wano chęcią niszczenia dorobku kułturalne- 

go, jak również nie było spowodowane chę 
cią zlikwidowania gimnazjum białoruskiego. 
Zostało ono podyktowano jedynie wzgięda:* 
mi na bezpieczeństwo publiczne, gdyż sy- 
stemmatyczna obserwacja rozwoju działaino- 
ści T-wa stwierdza, że znajduje się ono pod 
wpływami elementów  antypaństwowych i 
wywrotowych, że szereg poszczególnych od- 
działów (hurtków) byt przez te elementy o- 
panowany, że młodzież ucząca się w gimna- 
zjum białoruskiem była siedliskiem stałego 
i systematycznego termentu. Te wszystkie 
zjawiska nie mogły być dalej tolerowane, 
tembardziej, że czynione przez niektórych 
członków T-wa, a w tej liczbie i samego pre 
zesa, próby skierowania działalności T-wa 
na tory zgodnej ze statutem pracy kultural- 
no - oświatowej nie  odaiosły pożądanego 
skutku. 8 

„P. Naczelnik Kirtiklis ošwiadczyt delega / 
cji, że wobec takiej sytuacji dalsze losy 
T-wa Szkoły Białoruskiej uzałeżnione są wy 
łącznie i jedynie od stanowiska członków te 
go T-wa do dezderatów władz. 

Nam a'ginosio likwidacji T-stwa Białoruskiej Szkoły. 
T-stwo Białoruskiej Szkoły w 

Wilnie— jak to podały dzienniki wczo- 
rajsze - zostało zawieszone przez 
Starostę Grodzkiego. Jednocześnie 
dokonano rewizyj w lokalu Zarządu 
T-wa (Św. Anny 2) oraz w szeregu 
oddziałów T-stwa na prowincji. Lo- 
kal Zarządu został  opieczętowany. 
Władze wojewódzkie w osobie Woje- 
wody Raczkiewicza mają się odnieść 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z przedłożeniem o całkowitej likwida- 
cji tego T-stwa Białoruskiej Szkoły 
jako uprawiającego działalność szkod- 
liwą. 

Zarządzenie to, z racji kulturalno- 
oświatowego brzmienia nazwy T-stwa, 
wśród osób słabo orjentujących się 
w przejawach ruchu białoruskiego w 
Polsce, może sprawić wrażenie prze- 
śladowania białoruskiej akcji szkolnej, 
a więc gnębienia żywiołu białoruskie- 
go w Polsce i niewątpliwie w ten 
szkodliwy dla Państwa sposób zosta- 
nie wykorzystane na forum  między- 
narodowem przez wrogie nam czyn 
niki. 

Otóż pragnęlibyśmy w niniejszym 
artykule oświetlić potrosze właściwe 
obliczu tej  „kulturalno-ošwiatowej“ 
instytucji, jak się mieni być T-stwo 
Białoruskiej Szkoły. 

Założone przed kilku łaty w Wil- 
nie, niemal od samego początku swej 
egzystencji posiadało ono przewagę 
elementów radykalnych w swym za- 
rządzie. 

Z chwilą wyłamania się działaczy 
białoruskich, reprezentujących  po- 
szczególne kierunki polityczne w Wil- 
nie z pod hegemonji Antoniego 
uckiewicza i założenia przez nich 

samodzielnych grup, zwłaszcza zaś 
po ustąpieniu z Zarządu T stwa w 
związku z tym podziałem partyjnym 
wybitnego działacza białoruskiego 
obozu narodowego ks. Ad. Stankie- 
wicza, zostało ono całkowicie opano- 
wane przez białoruskie żywioły de- 
strukcyjne, które utworzyły kiedyś 
„Hramadę“. 

Białoruski obóz narodowy, zdając 
należycie sprawę ze szkodliwości opa- 
nowania szkolnictwa narodowego 
przeż elementy kesmopolityczne, idące 
na pasku Mińska, tworzy nową Or- 
ganizację gospodarczo-ošwiatową p. n. 
„Białoruski Instytut Gospodarki i 
Kultury w Wilnie", udzielającą sporo 
miejsca w swym programie sprawom 
szkolnictwa białoruskiego. Ponadto 
opiekuje się szkolnictwem  białoru- 
skiem powstałe o parę lat wcześniej 
niż Instytut — T-wo „Praświeta", kie- 
rowane przez białoruski obóz polo- 
nofilski, 

Jak widać z powyższego, T-stwo 
Białoruskiej Szkoły nie było jedyną 

białoruską organizacją oświatową, 
było natomiast organizacją  najlicz- 
niejszą. Zjawisko to będzie całkiem 
zrozumiałe, gdy zważymy, że do „ja- 
czejek* prowincjonalnych T-stwa 
pozapisywało się masa „hromadow- 
ców* i wice versa do „Hromady*, 
pod wpływem propagandy kół kiero- 
wniczych T-stwa i  komunizujących 
„Zadzin6wek“ tej partji wstąpiło spo- 
ro członków T-stwa Szkoły Białoru- 
skiej. 

To też, o ile twierdzenie, że skła- 
dy personalne poszczególnych tych 
„hurtków*, „Hromady* i  T-stwa 
Białoruskiej Szkoły są identyczne, 
byłoby mocno przesadzonem, o tyle 
jest niezbitym iaktem, że w składzie . 
Zarządu Głównego T-stwa oraz kie- 
rownictw Oddziałów  prowincjonai- 
nych przeważali wybitni działacze 
„Hromady“, wyciskając piętno na 
całej tej organizacji i pozostając tam 
i po likwidacji „Hromady“. Nie bę- 
dziemy wymieniali nazwisk — ludzi 
obeznani z ruchem białoruskim znaja 
je aż nadto dobrze, ci zaś, co nie 
znają, niech zajrzą do wydawnictw in- 
formacyjnych obu tych instytucyj 
(kalendarze książkowe i t. p.) lub do 
pism białoruskich z kilku lat ostat- 
nich i niechaj imiona zestawią! 

W świetle tych faktów zarzuty o 
przewadze akcji politycznej nad ošwia- 
tową, wybitnie wrogiem  ustosunko- 
waniu się do Polski, zasiłkach pienięż- 
nych z Mińska i tym podobnych rze- 
czach, które inkryminują T-stwu Szko- 
ły Białoruskiej odnośne władze, — 
brzmią najzupełniej przekonywująco, 
zaś właściwa rola T-stwa jako arjer- 
gardy, rezerwy, drugiej linji okopów 
komunistycznych, w które mogłaby się 
ukryć armja „hromądowska* w razie 
pogromu linji pierwszej - partji „hro- 
madowskiej'* — zdaje się nie ulegać 
żadnym wątpliwościom. 

Nie należy więc przejmować się 
zbytnio likwidacją tej „oświatowej 
placówki, o charakterze wybitnie wy- 
wrotowym, natomiast powstałą po 
niej lukę trzeba umiejętnie wypełnić 
koncesjami na rzecz poważnych bia- 
łoruskich instytucyj oświatowych obo- 
zu narodowego. FA 
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Wróćmy jednak wstecz — Bo je- 

żeli godzi się pokłon składać  miej- 

scom, które świetność miniona uwie- 
czniła, temci bardziej rzeczą jest go- 
dziwą pokłon złożyć pamięci bohate- 

ra. A bohaterem narodowym  Albanji 
jest Skanderbeg. 

Gdy kraj strząsł z siebie szczęśli- 
wie normanów a nie dał się zalać sło- 
wianom — jak Serbja i Bułgarja — 

zaczęli rządzić w Albanji „despoto- 

wie”, będący czemś w rodzaju udziel- 

nych królików a najrozmaitszego po- 

chodzenia, i bizantyjskiego i rdzennie 

albańskiego i zachodnioeuropejskiego 

(po krzyżowcach, których fala nie 0- 

minęła oczywiście Ałbanji). Ci „de- 

spotowie“ waśnili się z sobą. Jacyś 
„naturalni* spadkobiercy. „despotatu” 
epirskiego, dobijający się nadaremnie 
praw swoich, wezwali na pomoc — 
turków. Tego właśnie potrzeba było 
sułtanowi! Wojska tureckie jęły zale- 
wać kraj umocowując się po miastach 
a osobliwie po twierdzach. Wówczas 
to wystąpił na widownię przyszły bo- 
hater narodowy albański. 

Land of Albania! Where Iskander 
[rose, 

Theme of the young, and beacon of 
[the wise, 

namesake, whose  oft- 
ы [baffled foes 

Shrunk from his deeds of chivalrous 
Įemprize! 

—-śpiewa Byron, łącząc ze sobą imio- 

na obu Aleksandrów: króla macedoń- 

skiego i albańskiego wodza. 

Atoli ten drugi Aleksander (Iskan- 

der lub Skarder) nie był wcale Alek- 

sandrem jeno Jerzym, synem księcia 

albańskiego Kastrioty. Ojciec zmu- 

'szony był oddać go sułtanowi Amu- 

ratowi II jako zakładnika; sułtan za- 

chwycony zdolnościami i rezolutnością 

And he his 

» 

jej nowy władca. 
ll. 

malca, kazał go najstaranniej wycho- 
wywać na adrjanopolskim dworze. Ry- 
chło młody Jerzy Kastriota okrył się 
chwałą, walcząc w szeregach  ture- 

ckich..przeciwko serbom. Wówczas to 

sami jego towarzysze broni przezwali 

go Aleksandrem ile że na Wschodzie 

do dziś dnia Aleksander jest synoni- 

mem bohatera. Tak głęboko w oddalo 

ne stulecia promienieje sława Aleksan- 

dra Macedońskiego! Sułtan nietylko 

przydomek ten zatwierdził, ale nadał 

młodemu Kastriocie tytuł Iskander- 

Bey, czyli „książę Aleksander". Albań- 

czycy tytuł ten przeinaczyli na Skan- 

derbeg i uczynili zeń nazwisko, które 
weszło niepodzielnie na karty  dzie- 

ów. 
> Sułtan żmiję na piersi swej wyho- 
dował. Korzystając z otaczającego go 
blasku sułtańskiego faworyta, kazał 

sobie Skanderbeg wydać warowne 

miasto Kruję. Pasza tamtejszy ustąpił. 

Opanowawszy Kruję, Skanderbeg pod- 

niósł jawny rokosz. Okrzyknięty wo- 

dzem naczelnym, oswobodził Śśrodko- 

wą Albanję i od roku 1443 do 1467 

trzymał w szachu całą potęgę . otto- 

mańską. Po zdobyciu przez turkow 

Konstantynopola zawarł pokój z suł- 

tanem Mahometem — jak równy z ró- 

wnym! Gdy zaś błysnęła nadzieja, że 

papież *) zawiąże koalicję przeciwko 

Turcji, Skanderbeg pokój zerwał i po- 

czął znowu zapalczywie turków prać. 

Tedy sułtan jął gotować przeciw nie” 

mu wielką wyprawę; nie doszło atoli 

do uderzenia na Albanję, gdyż w kwie 
tniu 1467, w letniej rezydencji swojej, 

*) Skanderbeg był przez sułtana wy- 
chowany w wierze muzułmańs iej; stanąw- 
szy na czele ruchu albańskiego — ochrzcił 
się. 

  

w Alassio, Skanderbeg nagle żyć prze- 
stał. 

Żyje nieśmiertelny w albańskich 
pieśniach ludowych, w niezliczonych 
legendach i opowieściach... **) 

Albanja zaś, już we dwanaście lat 
po zgonie Skanderbega znowu była 
pod jarzmem ottomańskiem. Skarcona, 
upokorzona, obezwładniona. 

Cóż uczynili albańczycy? Znaczna 
część ich „arystokracji“ — zbisurma- 
niła się i pogodzona z losem poszła na 
służbę do sułtana; część wyemigrowa- 
ła do południowych Włoch, gdzie dziś 
jeszcze żyje wielu potomków owych 
albańskich tułaczów. Niedaleko szuka- 
jąc Crispi był włoskim albańczykiem 
i nie raz jeden z dumą podkreślał swo- 
je pochodzenie. Większość ludu albań- 
skiego przyjęła islamizm i— nie tra 
cąc odrębnościnarodowej! 
—jęła praktykować wobec Turcji naj- 
skrupulatniejszy lojalizm politycz- 
n y. 1 — mistrze w intrygowaniu a Iwy 
co do waleczności — albańczycy ro- 
bili świetną karjerę! Zajmowali w Pań 
stwie Ottomańskiem najwybitniejsze 
stanowiska. Faktycznie — np. w ciągu 
XVII stulecia — albańczycy rządzili 
w Turcji. Uśmierzali bunty greckie; 

prowadzili całą akcję dyplomatyczną 

z Europą a współcześnie umieli impo- 

nować samemu sułtanowi. Albańczycy 

dali Turcjj 36 wielkich wezyrów i 
przeszło stu janczarskich agów (wo- 
dzów naczelnych). Oni to ugruntowali 
w Egipcie władzę padyszachów, oni 

**)W kilka lat po zgonie Skanderbega 
wojska tureckie zajęły Alassio, otworzyły 
grobowiec wielkiego wojownika, który przez 
23 lata zmagał się zwycięsko z całą potęgą 
Wielkiej Porty, i oddały uroczyste honory 

jego prochom. A do tego stopnia pamięć o 

Skanderbegu była w całej Turcji otoczona 
glorją niesamowitą, że ułamki jego ciała tur- 
cy oprawiali w złoto, jak „relikwię” i nosili 
na sobie w kształcie talismanów chronią 
cych od śmierci i ran w bitwie. 

krew przelewali na pobojowiskach, to- 
rując drogę półksiężyciwi i w głąb 
Azji i w głąb Europy. Albanczyk, vel 
szkipetar, był niedawno jeszcze wiel- 
kim wezyrem. Głośne miał imię: Fe- 
rid-Pasza. Sułtanowie wysoko cenili 
niepospolite przymioty albańczyków 
i ufali ślepo ich lojalności. Przyboczna 
straż sułtana składała się od nie- 

pamiętnych czasów, w trzech czwar- 
tych, z albańczyków. Niema tylko do- 
tąd zgody między albańczykami a 
młodoturkami; albańczycy mają we 
krwi respekt i afekt dla regi me'u — 
starotureckiego, dla nieograniczonej 
władzy padyszacha i dla wszystkiego, 
co z władzą taką jest związane. 

Jak wiadomo jednak, lud al- 
bański, a wolno nawet wyrazić się: 
naród albański — służąc gorliwie pa- 
dyszachom, skwitował z marzeń o nie- 
podległości. Bynajmniej! Ruch niepo- 
dległościowy albański nie był wcale 
wyłącznem dziełem „intryg*  austrja- 
ckich, dziełem Austrji, jak wielu lu- 
dziom się zdawało. Był wybuchem ży- 
wiołowym; mocniejszym niż  dotych- 
czasowe, albowiem mądrzy albańczy- 
cy doskonale zdawali sobie sprawę ze 
sprzyjających okoliczności, pozwala- 
jących na otwarte i energiczne wystą- 

pienie. 
Że albańczycy ni gdy nie abdyko- 

wali z praw swoich do niepodległej oj- 
czyzny, znajdujemy setki dowodów w 

ich dziejach. 
Gdy np. po zadaniu Turcji dotkli- 

wego ciosu przez Rosję, wybuchło je- 
dnocześnie — w 1829 — powstanie i 
kurdów i syryjskie i bośniackie, wiel- 
korzadca albański Mustafa - Pasza 
przyłączył sie jawnie do rebelji bo- 
śniackiej. Był rodowitym albańczy- 
kiem. z „arystokratycznego* rodu Bu- 
szatlijów, zdawało się, że najzupełniej 
zbisurmanionego... A w parę lat potem 
tenże Mustafa-Pasza poczyna sobie 

do tego stopnia jak „król albański", 
że sułtan zmuszony jest prowadzić z 
nim najprawidłowszą wojnę. Mustata- 
Pasza pobity idzie na wygnanie i od- 
tąd otrzymują nominację na ałbań- 
skich wielkorządców wyłącznie — nie- 
albańczycy. Ci gnębią srodze „lud 
miejscowy”. Wybuchają gwałtowne 
bunty, uśmierzane niemniej gwałtow- 
nie. Ale — o dziwo! —Omerowi-Pa- 
szy, uśmierzającemu Albanję w 1843, 
pozwalają albańczycy brać ile zechce 
rekruta. Omer-Pasza, dokonawszy u- 
spokojenia Albanji, wraca do Konstan 
tynopola, mając więcej wojska niż w 
chwili wyruszania na wyprawę! Są to 
przeciwieństwa czysto i specyficznie 
albańskie — zbijające z tropu nawet 

najbystrzejszych dyplomatów. Niepo- 

spolity zaiste grunt, na którym tyle 

już zbudowano... domków z kart. | 
Z jednej strony oddawanie Turcji 

wielkich usług, z zachowaniem  nie- 

skazitelnej lojalności osobliwie wobec 
padyszacha, z drugiej strony nieustan- 
ne rebelje oraz stałe dążenie do osią- 
gnięcia politycznej niepodległości. 

Należy też pamiętać o zdumiewają- 
cej zdolności albańczyków rozszerza- 
nia granic etnograficznych. Wszak t. 
zw. Stara Serbja jest niemal zupełnie 
zalbanizowana; miasto Ipek, ongi re- 
zydencja serbskiego patrjarchatu, dziś 
jest prawie zupełnie albańskiem mia- 
stem; podobnież Ochryda, która była 
swojego czasu stolicą państwa buł- 
garskiego! 

3 Albania jest krajem prawie jedno- 
litym etnograficznie. Tkwi jedynie 
garść wołochów lub  kuco-wołochów, 
wyraźmy się: rumunów, w samem cen- 
trum Albanii. ale nie bruździ. Żywio- 
łem etnograficznym bez znaczenia sa 
nieliczni grecy, czarnogórcy, włosi, 
niemcy austrjaccy. Znaczenie ma nie- 
małe brak jedności u samych rodowi- 
tych albańczyków. Wybiegło daleko 

poza granice Albanji dosadne wyra- 
żenie się Jerzego Fiszty, że łatwiej pod 
kapelusz wsadzić garść pcheł niż do- 
prowadzić do tego, aby dwóch albań- 
czyków miało jedno zdanie. 

Przed oczyma naszemi na krótko 
przed Wielką Wojną rozegrał się fakt 
niezmiernej doniosłości w dziejach А|- 
banji. Leżało w interesie Austro-Wę- 
gier nie dopuścić Serbji do wybrzeży 
Adrjatyku; a czemże było najskutecz- 
niej odgrodzić Serbję od Adrjatyku je- 
żeli nie Albanją — niepodległą? Mo- 
carstwa żachnęły się. Austro-Węgry 
zagroziły „rozpętaniem wojny ogólno- 
europejskiej. Mocarstwa zgodziły się 
na powołanie do życia niepodległej 
Albanji. Dla świętego spokoju! Z dwu- 
dziestu kandydatów na tron albański 
najbardziej przypadł „Europie* -do 
gustu książę Wilhelm zu Wied, oże- 
niony z księżniczką Schónburg-Wal- 
denburg. Zainstalowano go w  reky- 
dencjonalnym „pałacu* w. Durazza. 
Wybuchły zamieszki. Okazało się, że 
jest wielu, wielu albańczyków nieza- 
dowolonych z wyboru „Europy*. Gdy 
zaś w trakcie albańskiej wojny domo- 
wej zerwała się bezprzykładna burza 
wojenna paneuropejska, książę Wied 
zdecydował się opuścić państwo swo- 
je..Świeżo upomniał się o nie — w pa- 
pierowym proteście! 

Oto garść faktów, dat, nazwisk, 
szczegółów iprzypomnieńwod- 
powiedzi na gałeczki niewczesnych 
konceptów rzucanych pstryczkiem ze | 
szpalt niektórych gazet warszawskich 
i niewarszawskich na zręby albań- 
skich nadmorskich skał. | 

Cz, Jakow. 
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- Targi i Wystawy 
Doświadczalnictwo na Wystawie Rolniczej. 

Doświadczalnictwo  reprezentowa- 
ne jest na Wystawie Rolniczej przez: 
Rolniczą Stację Doświadczalną w Bie- 
niakoniach, Zakład doświadczalny 
uprawy torfowisk w Sarnach, Stację 
oceny nasion w Wilnie. Są to trzy 
ważniejsze placówki  došwiadczal- 
nictwa na naszych Kresach prowa- 
dzone. 

Zaczynamy od najbliższej 
Stacji Bieniakońskiej. 

Widzimy tu w okazach selekcyjne 
| żyto bieniakońskie, owies Longinusa 

Ń (okaz 198 cent.), rychlik krewski 
ołłazy w wazonach łubinu fioletowo 
listnego oraz bronzowo listnego wy- 
hodowanego w _ Bieniakoniach ze 
skrzyżowania bieniakońskiego z pu- 
ławskim. 

Dalej cały szereg wykresów  do- 
świadczeń z odmian roślin upraw 
nych. 

W dziale chorób roślin witrynki 
ścienne ze szkodnikami i chorobami 
roślin oraz snopkiżyta 1 m. kw. 
które wskazują na nadzwycza* dodat- 
nie działanie odkażania ziarna siew- 
nego w celu zwalczania grzybka ple- 
śni Śniegowej. 

Chłody i brak zbóż dojrzałych 
nie dały możności stacji i rolnictwu 
miejscowemu wystawić ziarna, 

W dziale ogólnego došwiadczal- 
nictwa polowego i chemiczno-rolai- 
czego Szestawienie graficzne | kilku- 
nastu wieloletnich doświadczeń nawo- 
zowych i płodozmianowych, szczegól- 
nie cennemi są wyniki ze stałym 
stosowaniem nawozów w płodozmia- 
nie, różnego nawożenia, podziemniaki, 
gdzie jest porównane najbardziej eks- 
tensywne i intensywne nawożenie. 

Jak zwykle poświęciły Bieniakonie 
dużo uwagi nawozom zielonym. 

Po raz pierwszy w Wilnie na Wy- 
stawie widzimy w większej ilości 
przekroje gleb ziemi Wileńskiej i No- 
wogródzkiej, a jak nas informują, w 
czasie Wystawy przybędzie jeszcze 
niapa gleboznawcza pow. Oszmiań- 
skiego. 

Zakład doświadczalny uprawy 
iortowisk w Sarnach jest największą 
tego rodzaju placówką w Polsce. Na 
Wystawie reprezentowany On jest 
nadzwyczaj ciekawie. Na wstępie ma- 
my przekrój torfowiska, które po na- 
leżytem  ukultywowaniu go  prze- 
kształca się w tereny użytkowne. 
Qbok pogłądowego modelu, ilustrują- 
cego, w jaki sposób można odwad- 
niać torfowiska, widzimy jarzyny wy- 
produkowane na osuszonych  tere- 
nach. Kolekcja żywych traw (w skrzyn- 
kach) iłustruje korzyści realne z Osu- 
szania torfowisk otrzymywanych. 

Trzy kupki siana zebranego na 
łąkach: 1) dzikiej, 2) częściowo osu- 
szenej i wzmocnionej kainitem oraz 
3) sztucznej, drenowanej i wzmocnio- 
nej kainitem najlepiej przekonywują 
© jakości i ilości zbioru. W cyfrach 
przedstawia się to następująco: z 1 

nam- 
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SZKOLNE KSIĄŻKI 
nowe i używane 

Materiały pismienne 
poleca: i 
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® окк 
S 

Zamėwienia zamiejscowe wysyła 
odwrotnie za zalicz. poczt. 

KUPUJE KSIĄŻKI UŻYWANE.         |     a unuunucnznA 
Ogłoszenia a 

we wszystkich pismach zamieszcza 
| ileńska Agencja Reklamowa 

Jana Dyszkiewicza 
Wilno, Wielka 14. Teief. 12-34. 

— „Najdogodniejsze w i cunuam ]sze warun 

H bogatym domu Pohulanka 17, -« 5) wynajmuje si j dobrze umeblow<cić 2 A ia 
wania pok. jadalnego i salonu, tele- fonu, wanny. Wszelkie wygody. mm Oglądać można do 10-ej rano i od g. 2 m. 30, do g. 3 m. 30 PD. —0 
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ha łąki dzikiej, lecz częściowo oOsu- 
szonej otrzymujemy 11.79q siana, gdy 
ta sama łąka wzmocniona. kainitem 
15 procentowym daje już 54.49q, a 
łąka drenowana i wzmecniona kaini- 
tem 93.4q. 

Prócz wzorów traw Oraz nasion 
traw wystawione zostały tablice, obra- 
zujące wyniki doświadczeń nad dzia- 
łanien: siarczanu miedzi, żelaza, man- 
ganu i gipsu. 

Stacja oceny nasion w Wilnie, któ- 
rej działalność, obejmująca teren woj. 
Wileńskiego i Nowogródzkiego, datuje 
się od 1925 roku, przeprowadza ba- 
dania dwojakiego rodzaju: oceny na- 
sion oraz zboża konsumpcyjnego. 

Na wystawie widzimy kolekcję pró- , 
bek zboża, traw, chwastów oraz licz- 
ne tablice i wykresy, obrazujące ja- 
kość zbóż z poszczególnych powia- 
tach. Jeżeli chodzi o woj. Wileńskie, 
to najgorsze żyto mamy w pow. 
Brasławskim (waga hkt. 59.35, za- 
miast 68.7 przewidzianej jako normę 
przez intendenturę), najlepsze zaś w 
pow. Wilejskim. 

Obserwując tablice, ilustrujące ska- 
lę zachwaszczeń zboża konsumpcyjne- 
go według powiatów, widzimy, że: 
żyto brasławskie ma 10.5 proc. za- 
chwaszczenia, wilejskie 0.7 proc, a 
stołpeckie tylko 0.3 proc. Owies 
oszmiański 2.1 proc., dziśnieński 0.4. 
Jęczmień najgorszy w wilejskim pow. 
3.8 proc., najlepszy w nowogródzkim 
—0.2 proc. 

Bardzo ciekawe są doświadczenia 
Stacji, dotyczące  kanianki (chwast- 
pasożyt, niszczący koniczynę), bowiem 
wobec zupełnie na oko jednakowego 
z koniczyną nasienia, jedynie drogą 
specjalnego badania orzec można, jak 
się przedstawia procentowo stan za- 
nieczyszczenia nasienia koniczyny. 
Z 28-miu nadesłanych w 1925 r. pró- 
bek ustalono, że zawartość kanianki 
dochodzi do 24.2 proc. Próby (232) 
w roku 1926 wykazały już tylko 6.9 
proc., aw roku bieżącym 2.4 proc. 

Poprawa ta wywołana została tem, 
że rolnicy, rozumiejąc szkodliwość ka- 
nianki, korzystają chętnie z porad 
Stacji. 
, Na ścianach widzimy szereg tablic 
i wykresów, a na gablotkach słoiki z 
trzema, pod względem jakości, rodza- 
jami każdego gatunku zboża. 

Ogród roślin lekarskich U. S. B. 
daje kolekcję traw i korzeni leczni- 
czych, używanych powszechnie przez 
ludność oraz farmację do celów !e- 
czniczych oraz próbki surowców eks- 
portowych z roślin dziko spotykanych. 
Próby kultywowania roślin jak np. 
kozłek lekarski dały wyniki pomyślne. 
Podczas gdy dziki dochodzi do 1.5 
gr. wagi kultywowany 'rozwija się i 
daje 140 gr. surowca. 

Stacja ochrony roślin w Wilnie 
(zakład botaniczny U.S.B., wystawia 
przedmioty, dotyczące zwalczania cho- 
rób i szkodników roślin uprawnych. 
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Z. hr. Tarnowskiego 
poleca likiery, nalewki i prawdziwe 

żytnie wódki. 

Pawilon własny w alejach głównych. 
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Firma_$. Wilpiszewski "iškas 1а ое п taskawej 
wiadomosci swoich klientėw: 1) že 
nie mogąc z przyczyn do niej nieza- 
leżnych uczęstniczyć w wystawie rol- 
niczej, uprzejmie uprasza klientów, 
zwiedzających wystawę, w razie ży- 
czenia obejrzeć nasze plantacje na- 
slon, awizowąć w „Sklepie Rolniczym* 
Wielka 15 (Szwarcowy 1) dzień i 
godzinę przyjazdu, w dniu poprzed- nim. Dojazd autobusem „Pośpiesz- 
ka“. 2) że jesienny cennik na super- 
fosfat i drzewką owocowe rozesłany 
wszystkim 17 b. m. Ktoby nie otrzy- 
mał, upraszamy żądać powtórnego. 
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N. EPSZTEJNOWA в 
powróciła i przyjmuje obstalunki na B 
suknie damskie w|g. najnowszych pa- a 

ryskich modeli. 0—868£ g 
Mickiewicza 62 m. 4 tel. 138. 

BOZE LEESES BAUWA LIE L ON 

Sfała wystawa na placu 
Wileńskiego Syndykatu Rolniczego 

w WILNIE, uł. Zawalna Nr. 9 
maszyn i narzędzi rolniezych 

yk: 

UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie. 
ZJEDNOCZENIE (Moritz, Zawadzki, Sierpczanka) — kieraty, mło- 

carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie, 
WOLSKI — walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty. 
SUCHENI — pługi. 
ALFA LAVAL — wirówki i instalacje mleczarń. 
WERMKE, GERD-EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe. 
Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowych i zagranicznych. 

SŁOWO 

ы ssj 
„SWwięfo komsomolców . 

Dnia 2-go września z rozkazu Komin- 
ternu odbędzie się „święto komsomolców*, 

którzy urządzają demonstracje uliczne rów 
nież i w Polsce. W celu niedopuszczenia 

wystąpień komsomolców, policja m. Wilna 

otrzymała odpowiednie wskazówki. Na pro- 

wincji przeprowadzone zostały rewizje. 

Jak się dowiadujemy, wileński „Bund* 
również ma zamiar zorganizować samo- 

dzielną demonstrację. 

Zaareszfowanie b. posła socjaldemokratycznego 
Galinisa. 

Wczoraj w nocy został zaaresztowany w swem mieszkaniu przy ul. Sado- 
wej członek centralnego komitetu partji socjaldemokratycznej b. poseł sejmu 
Galinis, który oskarżony jest o działalność przeciwpaństwową. W mieszkaniu 
zaaresztowanego dokonano rewizji. Oprócz stanowiska, jakie piastuje on w ko- 
mitecie partji socjaldemokratyczneį, jest on również prezesem centralnego 

biura związków zawodowych. 
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PIĄTEK | 
3 Dzis | wschód s. g. 4 m. 45 

Rajmunda Zach. sł. v g. 18 m. 37 
jutro 

Bronisławy 

"trześenie  meteotoiogiczne 
u Meętsoroiczji U. S. B. 

— 30-ViI 192% r. 

Ciśnienie j 
średnie w m. ] 

Temperatura ] 
średnia \ 
Opad za do- } 
bę w mm. ] 

| Požudniowy, w godzinach Wiatr 
3 

wieczorowych wschodni. przeważający 1 

Uwagi: pochmurno, mgła, pizełoi” 

ny deszcz. 

Minimum za dobę —9C. 
Maximum ną dobę 22?C. ZAD > 

Tendencja barometrycznz: spadek ciśnienia. 

ZERA 

URZĘDOWA. 
— Konferencja w sprawie Wystawy 

Regjonalnej. W dniu dzisiejszym © godz. 9 

rano p. wojewoda Raczkiewicz odbędzie 

konferencję z szefami niezespolonych urzę- 

dów Il instancji w sprawie wydawnictwa, 
mającego być podsumowaniem wyników 

Wystawy Regionalnej. : 
— Wilno otrzyma sędziego śledcze- 

czo do spraw wyjątkowego znaczenia. 

W myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedli 
wości z dn. 22 bm. ustanowione zostało w 
Wilnie stanowisko sędziego śledczego do 

spraw wyjątkowego znaczenia. Podobne 

stanowiska ustanowione zostały w Lublinie, 
Lwowie i Poznaniu. 

— Dodatki ekonomiczne dla żona- 

tych emerytów. Ostatnio „ustalone zostało, 

że emeryci, którzy zawarli związek małżen 

ski już po przejściu w stan spoczynku, ma 
ją prawo do pobierania dodatku ekono- 

micznego na żonę. Sprawę tę, dotychczas 

niejasną, wyświetlił Najwyższy Trybunał 

Administracyjny wyrokiem w sprawie Nr 

1902]25. MIEJSKA. 

— (v) Z posiedzenia miejskiej komisji 0- 

grodniczej. Onegdaj w sali posiedzeń Rady 

Miejskiej pod przewodnictwem — wiceprezy- 

denta m. Wilna inż. Czyża odbyło się posie 

dzenie miejskiej komisji ogrodniczej przy 

współudziale naczelnego ogrodnika miej- 
skich ogrodów w Warszawie p. Danilewi- 

cza. 
Po zreferowaniu przez ostatniego obszer 

nego sprawozdania dotyczącego miejskiego 

działu ogrodniczego w Warszawie, Komisja 
omówiła sprawę projektowanej regulacji 

skweru przed b, ratuszem miejskim. W spra 
tej wyłoniono podkomisję w składzie 

inž. Zastowta i p. Iwaszkiewiczówny — ро- 

wierzając tej dalsze opracowanie projektu. 

W myśl tego projektu, skwerek ten u- 
legnie zupełnemu przekształceniu, przyczem 

dotychczasowe ogrodzenie zostanie zupeł- 

nie zniesione i ustawionych zostanie szereg 

ław. 
W końcu debatowano nad sprawą ogło- 

szonego przez Magistrat konkursu upiększe 

nia prywatnych balkoników w Wilnie. 

— W sprawie rejestracji objektów rol- 

nych oraz trzody chlewnej na terenie m. Wil 

na. Na podstawie rozporządzenia Rady Mi- 

nistrów z dnia 2 marca,r. b. o statystyce 
produkcji rolnej (Dz. Ust. R.P. Nr. 26 

1928 r.) Magistrat m. Wilna wzywa osoby 

zamieszkale na terenie wielkiego Wilna, po- 

siadające obszary rolne, bydło, trzodę, i o- 

wce do zarejestrowania w odnośnych miej 

skich biurach meldunkowych o stanie po- 

siadania w terminie: 1) rejestr ilościowego 

stanu zwierząt gospodarskich winien być 

zg łoszony do dni września r. b., 2) re- 

jestr produkcji roślinnej do dnia 5 listopa- 

da r. b. й 
Zgłaszać winny osoby fizyczne ni prawne 

produkujące, hadlujące hurtowo, przerabia 

jaee i przechowywające płody rolne, oraz 

posiadające bydło, trzodę i owce. 
Winni wykroczenia przepisom tego za- 

rządzenia na podstawie rozporządzenia (art. 

2. 3 i 5 ustawv z dn. 21. 10. 1919 o orea- 
nizacji statvstyki administracyjnej Dz. Ust. 
R. P. Nr . 85 poz. 464) w brzmieniu z dnia 
1.6. 1923 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 60 poz, 436) 

i rozporządzenia z dnia 2. III 1928 r. ulegną 
karze grzywny w wysokości 500 zł, a w 
razie niemożności uiszczenia grzywny, ka- 
rze aresztu do jednego miesiąca. 

— Powrót szeia miejskiego wydz. Rze- 
źni i Rvnków z Warszawy. Szef miejskiego 
wydziału rzeźni i rynków p. Łokuciewski, 
który ostatnio w sprawach służhowych ba- 
wił w Warszawie powrócił w dniu wczoraj- 
szym do Wiłna i obiął urzędowanie. 

"Korzystając z pobytu w Warszawie p. 

  

  

  

  

Łokucjewski zwiedził tereny rzeźni i rynków 
Magistratu warszawskiego oraz zaznajomił 
się z szeregiem inwenstycyj poczynionych 
w tym dziale przez tamtejszy samorząd 
miejski, 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. 
Jak się dowiadujemy, pierwsze posiedzenie 
Rady miejskiej po ferjach letnich odbędzie 
się we czwartek dnia 13 września. 

— Ubezpieczenie nieruchomości. Przypo- 
minamy, że | września upływa termin uisz- 
czenia należności za przymusowe ubezpie- 
czenie nieruchomości od ognia w Powszech- 
nym Zakłądzie Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Po tym terminie niewykupione kwity od- 
da zakład do Ściągnięcia w drodze egzeku- 
cji, wraz z ustawowym procentem za zwło- 
kę w myśl art. 32 ustawy z dnia 27,5. 1927 
r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 46 poz. 410). 

— Zgłoszenia żywych eksponatów na 
Wystawę Rolniczą. Zgłoszenia żywego in- 
wentarza na Wystawę Rolniczą są już pra- 
wie zamknięte. Dotychczas zapisano: 335 szt 
bydła rogatego, 200 koni, trzody chlewnej, 
67 owiec. Prócz tego zobaczymy na terenie 
b. parku im. gen. L. Żeligowskiego psy, ko- 

ty (dotychc zgłoszono dwa), króliki, 
drób oraz gołębie. 

   

WOJSKOWA. 

(0) Przed wcieleniem rocznika 
1907. Władze wojskowe rozpoczęły wzglę- 
dnie rozpoczynają w dniach najbliższych 
rozsyłanie kart powołania poborowym ro- 
cznika 1907, uznanym podczas ostatniego 
poboru za zdolnych do służby wojskowej 
(kategorja A). Wcielenie nastąpi w paździer- 
niku prócz tych, którzy zaliczeni zostali 
do służby administracji wojskowej lub tak 
zwanej parkowej, albowiem ci ostatni wcie- 
leni zostaną 30 września. k 

Poza rocznikiem 1907, który "jednak 
nie w całości teraz będzie wcielony, a tyl- 
ko I turnus, powołani zostaną ci Z roczRi- 
ków starszych, którzy dotychczas korzy- 
stali z odroczeń i którym nie udzielono 
dalszej prolongaty. Przedewszystkiem wcie- 
leni zostaną urodzeni w roku 1905, którzy 
dwukrotnie otrzymywali kategorję „B“ i 
podczas ostatniego poboru nie uznani 20- 
Stali za fizycznie upośledzonych i przeto 
nie zaliczono ich ani do kat. „C“, ani do 
„D“, ani do „E*. Także urodzeni w r. 1906, 
korzystający z odroczenia z powodu sła- 
bego zdrowia, o ile nie uzyskali prolonga- 
ty będą wcieleni do szeregów. 

Il turnus rocznika 1907 powołany zo- 
stanie w marcu lub kwietniu roku 1929. 
Ci, którzy ani obecnie, ani na wiosnę nie 
otrzymają kart powołania zaliczeni zostaną 
do nadliczbowych, jednak to nie znaczy, 
że nie będą oni wciągnięci do szeregów. 
W myśl noweli ustawy o służbie wojsko- 
wej władze mogą wcielić takie osoby do 
25 roku życia. a 

Osoby, które miały możność otrzymać 
odroczenie, ale spóźniły się z wniesieniem 
odpowiedniego podania będą obecnie wcie- 
lone do szeregów, a podania ich nie ule- 

Zpatrzeniu. 
S 1 SZKOLNA. 

— Dnia 1 września r. b. upływa termin 
składania podań do Gimnazjum im. kr. Zy- 
gmunta Augusta w Wilnie do uruchomienia 
klasy 4-ej dla uczniów mających ukończo- 
ną szkołę powszechną. 

KOMUNIKATY 
— Komunikat. Zarząd Wileńskiego Od- 

działu Związku Obrony . Mienia Polaków w 
Wilnie, ul. Zawalna Nr. 1 niniejszym poda- 
je do wiadomości poszkodowanych, że wsku 
tek wzmożenia się frekwencji interesantów, 
zgłaszających się w celu przerwania dziesię 
cioletniej dawno: irejestracji strąt. urzędo 
wanie nie ulegnie zapowiedzianej przerwie 
i odbywać się będzie normalnie przez mie- 
siąc wrzesień i październik r. b. 

— 0d Administracji. Administracja ni- 
nijszem podaje do wiadomości  zaintereso- 
wanym firmom, iż ogłoszenia dawane za 
pośrednictwem Biura Ogłoszeń S. Jutana, 
Wilno, Niemiecka 4, w pismie naszem uka- 
zywać się nie będą. 

  

RÓŻNE. 
— Walka z alkoholizmem wśród 

młodzieży. Władze administracyjne, mając 
na uwadze konieczność zwalczania alkoho- 
lizmu wśród młodzieży, wydały specjalne 
rozporządzenia  wzbraniające podawania 
młodzieży napoi wyskokowych. Właściciele 
przedsiębiorstw, niestosujących się do tego 
rozporządzenia, podlegają karom przewidzia 
nym w tej materji, a ponadto odebraną im 
zostanie koncesja. 

— (0) Zjazd komitetów wojewódz- 
kich uczczenia bohaterów powstań i 
wielkiej wojny, Wileński komitet woje- 
wódzki uczczenia «pamięci bohaterów po- 
wstań i wielkiej wojny przygotowuje się do 
zjązdu komitetów "wojewódzkich z całej 
Polski, Który ma się odbyć w Wilnie dnia 
9 września. ; 3 > 

Projektowane jest umieszczenie w naj- 
bliższym czasie na gmachu sądowym, któ- 
ry, jak wiadomo, stoi przy miejscu, gdzie 
w r. 1863 64 odbywały się wykonywania 
wyroków Śmierci, odpowiedniej tablicy. 

— (0) Powrót z letnisk. Od paru dni 
na drogach podmiejskich rozpoczął się 
charakterystyczny rok rocznie ruch. Fur- 
mianki naładowane rzeczami ciągną do mia- 
sta, zwiastując koniec lata i początek szkół. 
W tym roku jakoś letnicy wcześniej wra- 
cają do miasta. Chłody i deszcze wystra- 
szyły lelników. 

— (v) Działacz żydowski rabin Taj- 
telbaum w Wilnie. Bawi od kilku dni w 
Wilnie główny działacz organizacji żydow= 
skiej na terenie Polski „Mizrachi* rabin 
Tajtelbaum. 

W związku z tem w mieszkaniu rabina 
senatora Rubinsztejną odbyło się onegdaj 
posiedzenie wileńskich mizrachistów, na 
którem rabin Tajtelbaum złożył obszerne 
sprawozdanie z działalności organizacji na 
terenie Polski. 

W naradach tych brali również udział 
przedstawiciele organizacyj „Cijrej* i „He- 
cholne-Mizrachi*, 

— (v) Żydzi e swym udziale na 
Targach. „Wilner Tog" z dnia wczorajsze- 
go w artykule pt. „Kilka wrażeń z Targów 

Północnych* występuje przeciwko człon- 
kom żydom, komitetu organizacyjnego Tar- 
gów Północnych. 

Autor artykułu zarzuca im nieintereso- 
wanie się eksponatami żydowskiemi, które- 
by można było wystawić na wystawie regjo- 
nalnej. 

Pozatem autor dodaje, że w najciekaw- 
szym pawilonie na wystawie regjonainej 
mieści się sala ze staremi drukami wileń- 
skiemi, rękepisami idokumentami. 

„Dziwnem jednak jest fakt, podkreśla 
autor, że niema tam ani jednej księgi žy- 
dowskiej, lub czegoś z literatury żydowskiej. 
Zupełnie, jakby w Wilnie zamieszkiwali sa- 
mi Polacy i mahometanie, lub też, jak gdy- 
by Wilao nie było ważnym żydowskim ośrod 
kiem kulturalnym. i 

Niema tam nawet tak nadzwyczajnego 
wydania, jak kronika żydowskiego histo- 
ryczno-etnograficznego T-wa im. Sz. Auskie- 
go. Podobnej książki niema w żadnym ję- 
zyku i wogóle w całej literaturze, wydanej 
dotąd w Wilnie. Jest to dziwne dojście do 
sprawy przy aranżowaniu podobnych im- 
prez*. ` 

— Maszyny do obrobki ти — Patrz 0- 
głoszenia. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Dzis w 

piątek komedja w 3 aktach T. Rittnera — 
„Wilki w nocy* -w premierowej obsadzie. 

Jutro, tj. w sobotę, dnia 1 IX. komedja 
J. Szaniawskiego „Ptak“. 

Początek przedstawień punktualnie o 
godz. Zo-ej. 3 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzi- 
siejsza premjera. Dziś po raz pierwszy 
grana bądzie komedja T. Bernarda, Y. Mi- 
randa i G. Quinsona „Prawo pocałunku* 
(„Embrassez moi“). 8 

— Południówka niedzielna, W nie- 
dzielę o godz. 5-ej pp. raz jeszcze grany 
będzie „Chrześniak wojenny*—Hennequina, 
dla najszerszych warstw publiczności. Ceny 
miejsc od 20 groszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Desperatka, Dn. 30 b. m. w celu 
pozbawienia się życia otruła się esencją 
octową 25-letnia Stefanja Sitkowska (Ło- 
kieć 8). Desperatkę odstawiono do szpitala 
Kakas Przyczyna samobójstwa mi- 
OŚĆ. 

— Jak Kasa Chorych opiekuje się 
swymi pacjentami. Dn. 30 b. m. pogoto- 
wie ratunkowe wezwano do człowieka, 
który nieprzytomny leży na chodniku przy 
zbiegu ul. Mickiewicza i 3 Maja. 

Okazało się, iż Kasa Chorych dała cho- 
remu Janowi Tomkunowi (Koszykowa 42) ;, 
przekaz do szpitala zakaźnego, nie dając 
prawa na przewóz zą rachunek Kasy Cho- 3 
rych karetką. Ciężko chory Tomkun z mie- 5 
szkania wyruszył pieszo. Nie mając pienię- 
dzy na dorożkę po drodze zasłabł. Podję- 
ty przez pogotowie w stanie ogólnego wy- 
czerpania i osłabienia serca Tomkun prze- ; 
wieziony został do szpitala zakaźnego. 

fi-iecie istnienia Związku Pracowników 
miejskich w Wilnie 

W dniu 2 września pracownicy miejscy 
w Wilnie obchodzą uroczyście 10-lecie ist- 
nienia swego związku. Związek ten powstał 
jeszcze za czasów okupacji niemieckiej, za- 
raz po ogłoszeniu rewolucji w wojsku nie- 
mieckim i przetrwał bardzo ciężkie dla Wil- 
na i dla pracowników czasy, jak najazdy 
bolszewickie, okupację litewską i t. d. W 
początku roku 1919 związek pracowników 
miejskich nie zawahał się zaprotestować 
żądaniu ówczesnej ekspozytury sowieckiej 
w Wilnie uznania jej za jedyną prawowitą 
władzę w Wilnie. Przemawający na zebra- 
niu przedstawiciel Sowietów Cichocki, zo- 
stał przez pracowników wygwizdany i wy- 
rzucony. W tym czasie Cichocki pełnił o- 
bowiązki Prezesa Działu Gospodarki miej- 
skiej i, oczywiście, stosunek jego do praco- 
wników nie mógł być przychylny. To też 
wielu z nich pousuwano i starano się za 
wszelką cenę rozbić tak nięprawomyślną or 
ganizację, jaką był związek pracowników 
miejskich. Na zebraniach związku w tym ok- 
resie zdarzały się wystąpienia komunistów, 
grożących pracownikom  wszelkiemi repre- 
Sjami a nawet i rewolwerami. Pomimo wszy 
stkiego, potrzeba organizowania się pracow- 
ników została wszczepiona i przez ciężkie 
doświadczenia ugruntowana. 

Stojąc na gruncie państwowości polskiej 
związek, który jest instytucją apolityczną w 
całej swej działalności unikał wprowadzenia 
do swego życ 
wszelkiego roznamiętnienia partyjnego. Za- 
daniem związku jest dbanie o interesy swych 
członków, zarówno materjalnie, jak i moral- 
ne oraz wyrobienie typu sumiennego praco- 
wnika - obywatela, dbającego o dobro kra- 
ju i miasta, 

Obecnie związek liczy do 700 członków i 
posiada szereg instytucyj samopomocy, jak 
kasę pożyczkowo - oszczędnościową, kase 
zapomóg pośmiertnych, wypłacającą po 1000 
zł. rodzinie zmarłych członków. Przy zwią- 
zku istnieje bibljoteka, stale się rozwijająca 
i licząca obecnie 2000 książek. 

Związek wchodzi w skład wszechpolskie 
go związku pracowników miejskich z cen- 
tralą w Warszawie. Po odbytem w r. bież. 
walnem zebraniu na prezesa związku zo- 
stał powołany znany w Wilnie działacz spo- 
łeczny, poseł na Sejm dr. Stefan Brokowski 
zajmujący w Magistracie stanowsko naczel- 
nego lekarza szkół powszechnych. W dn. 
2 września r. b. odbędzie się w Wilnie zjazd 
pracowników samorządowych  Województ- 
wa Wileńskiego w celach organizacyjnych 
i dla omówienia spraw lokalnych. Obrady 
Zjazdu będą się odbywać pomiędzy 10-15 
w sali Śniadeckich U. S. B. Zjazd zostanie 
poprzedzony nabożeństwem w kościele po- 
Dominikańskim i złożeniem wieńca na mogi- 
łach obrońców Wilna na Rossie. 

Wieczorem 2 września w sali Śniadec- 
kich odbędzie się akademja ku czci obchodu 
10-lecia istnienia związku, na którą się zło- 
żą odpowiednie przemówienia i dział koncer 
towy. Poczem w górnej sali restauracji Ge- 
orges,a odbędzie się bankiet. ; 

Na uroczystości te zaproszeni 
przedstawiciele ze 150 miast. 

RTL PTE TIPO NSI 

RADJO. 

Piątek dnia 31 sierpnia 1928 r. 

13,00— 
Sygnał czasu. 
16,30 — 16,45: Chwilka litewska. 
16,45—17,00: Wiadomości o I Targach 

Północnych. 
17.00—17.20: Muzyka z płyt gramofo- 

    

zostałi 

: Transmisja z Warszawy: 

nowych. й 
17,25—17,50: Transmisja z Krakowa: 

odczyt. 
18,00—19,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popołudniowy. 
19,00—19,50: „Wesoły przewodnik po 

Wystawie* wygłosi art. Teatru Polskiego w 
Wilnie Karol Wyrwicz Wichrowski. 

19,25—19,50: „Skrzynka pocztowa*. 
19,50— : Komunikaty. 
20,15- 22,00: Transmisja z Warsząwy: 

koncert symfoniczny. 
22,00 --22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

CYRK. 
Wyniki walk z dn. 29 b. m. 

W czternastym dniu turnieju zapaśni- 
czego walczyły trzy pary. Podczas defllądy 
ną ringu ukazał się amator wileński p. No- 
wojczyk, prosząc o przyjęcie go do turnie- 
ju. Prócz tego przybył nowy zapaśnik Her- 
man Schuiz z Hamburga. 

„W pierwszej parze doskonały techni- 
cznie Rejber po 4 minutowej walce poko- 
nał ciężkiego Pugacza. 

W decydującej walce Szczerbiński w 
27 min. wykręcił nogę Rasso, Który, nie 
mogąc wytrzymać bólu, poddał się. 

Garkawienko po 25 minutach nie roz- 
strzygnął walki z Ducmanem, który oka- 
zał się zapaśnikiem groźnym. 

Dziś dalszy ciąg walk. 

      

Że świata. 
— Jak będzie wygiądała przy- 

szła wojna. Słynny chemik amery- 
kański Eglow w ciągu dziesięciu lat 
pracował nad udoskonaleniem swego 
wynalazku, nowego gazu, który do- 
kona przewrotu w wojnie gazowej. 
Gaz ten nie zatruwa organizmu ludz- 
kiego, nie zabija tkanek, stwarza tylko 
paraliż mięśni. Pod działaniem wyna- 
lazku profesora Eglow'a człowiek za- 
pada w głęboki, kilka dni trwający 
sen, poczem reakcja gazu znika bez 
śladu. 

„ Zdaniem proi. Eglow'a, który zgło- 
sił swój wynalazek w Amerykańskiej 
Akademji Nauk, gaz jego powinien 
znaleźć jaknajszersze zastosowanie w 
przyszłej wojnie, która będzie nie- 
wątpliwie wojną chemiczną. Wówczas 
nie będzie zabitych, rannych, okaje- 
czonych. Wielkie armje zostaną w 
ciągu kilku sekund sparalizowane. 
Wystarczy jeden miligram gazu sen- 
pag aby całe miasta usnęły na kilka 

ni! 

Dlaczego Japonki mają smukłą figurę? 
Najtrudni: i nawet wręcz niepodobna 

znaleźć otył ietę w Japonji. Natomiast 
ść rgury jest wśród japonek pow- 

na. Warto wiec, obecnie w okresie 
z cej u nas mody na 

cłość е przyczynami 
„modnej* kondycji fizycznej Japonek. 
, Otóż być otyłą — w pojęciu Japonki — 
śćst niemal zbrodnią, której za wszelką ce- 

y do tego cały 

     
      

  

      

     

  

      
     

      

    
zystkiem więc te ką- 

Japonji należą niemai do ге- 
1 łu. Japonka zwykle kąpie się 

w gorącej wodzie, po kąpieli oblewa ciało 
wodą zimną, poczem wyciera się ostrym rę- 
cznikiem. Aby zbyt gorąca kąpiel nie szko- 
dziła organizmowi, japonki dodają do niej 
pewną iłość soli morskiej, bardzo pożytecz- 
nej dla organizmu i działającej odtłuszcza- 
1асо. 

Drugim  zabiegiem,  zebezpieczającym 
przed „jest sypianie na twardych 
łóżkach: ка japonek — to niziutkie dre- 
wniane leżaki, na które kładzie się cienki 
materac, a pod głowę, zamiast poduszek wa 
łek drewniany, owinięty miękką  materją. 
Takie s ypianie wzmacnia mięśnie i zapo- 
biega się tworzeniu osadów tłuszczowych 
na szyi, ramionach i biodrach. 

Mimo, że ryż uważany jest u nas za śro 

   

  

    
   

dek odżywczy, sprzy / tycia i otłuszcze 
niu w Japonii gdzie r) pożywa się bar- 
dzo wiele , kobiety również sporo jadają 
   Natomiast nie pijają przy jedzeniu i 

używają napojów alkoholowych. W cią- 
nia wypija Japonka wiełką ilość ma- 

ieńkich filiżanek herbaty, ale nigdy przy je- 
dzeniu. Piją również japonki dużo wody, 
która działa odświeżająco na tkanki ciała, 
oraz zapobiega marszczeniu się i szorstko- 
ści skóry. 

JUTRO 
wielki koncert symfoniczny 

pod dyrekcją prof, 
R, Wyležyriskiego. 

   

P PIERWIZE 
JARGI POENO! 

  

Ofarności Sz. Czytelników polecamy 
zredukowanego niższego  funkcjo- 
narjuszą kolejowego, chorego na 

[Cezis obarczonego rodziną. Ła- 
skawe_ ofiary przyjmuje adm. „Šiowas 

T. LĖ RZ - DENTYS й 
J, Wilkomirski 

gó i wznowił przyjęcie chorych 
ul. Wielka 19, 

      

   
  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Londyn 43,27 43.38 43,16 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Praga 26,42,5 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,69 172.12 171.26 
Wiedeń 125,65 125.95 125.34 

Marka niem.  212,42,5



  

  

Wažne! Najnowszego modeli Ważne! 

nniwersalne maszyny szwedzkie 

do obróbki Inn 

„HELSINGEN“ 
Wyłączne przedstąwicielstwa na 

Polskę: 
Centralne Towarzystwo Popierania 
Przemysłu Ludowego w Warszawie 

Przedstawicielstwo rejonowe: 

Lygmunt Nagrodzki W Wilnie. 
———————————— 
Długi kredyt.—Niskie oprocento- 

wanie.—Pomoc monterska i instru- | 
ktorska.—Składy części zapasow.          

  

Perlmuffera Ulframaryna 
jest bezwzgłędnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
łów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna m0. 

Wszędzie do nabycia. 

ZEMUKRSOGKE „Dr. POPILSKI 
i LENARZE DENTYŚCI | neryczne. .. Przyjmuje 
BET 

od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

ka 2, róg Zawalnej 
40— W.Z.P. 1 

Ożyńska-Smolska Dr Hanusowicz 
Choroby jamy ustnej. Ordynator Szpitala 
Plombowanie i usuwa Sawicz, choroby skór- 

nie zębów bez bólu.ne, weneryczne, _go- 
Porcelanowe i złote dziny przyjęć 5—7 pp. 

korony. Sztuczne zę- Zamkowa 7—1 Le- 

by. Wojskowym, u-czenie światłem: Sol- 

rzędnikom i uczącym lux, lampa Bacha 
się zniżka. Ofiarna 4 (sztuczne słońce gór- 

m. 5. Przyjmuje: od skie)i elektrycznością 

8—1 i od 4-7. (djatermja) pópz — 

Wydz. Zdr. Nr. 3 Laidas 
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Zaczyna się... 
Ale porządku już nie była ani w 

armji, ani w kraju. Już były puszczo- 
ne w mas ę pospólstwa dwa straszne 
słowa: „burżuj i proletarjusz... słowa, 
które wznieciły pożar w całym kraju 
i wykopały niezgłębioną przepaść po- 
między inteligencją a ludem — „kto, 
to burżuj?” — zapytywał ruski mu- 
żyk i podejrzliwie oglądał się dokoła, 
szukając wroga wśród swoich i cu- 
dzych... wroga, zńienawidzonego za 
to że on coś miał w kieszeni lub gło- 
wie, wówczas gdy u niego było i tu i 
tam pusto. 

„Burżuj to ten, który nie pracuje 

w pocie czoła, a jednak ma pieniądze, 
— objaśniali go oratorowie, — z któ- 
rych większość miała białe  pulchne 
rączki, wcale niestworzone do pracy, 
a czasem i brzuszek, 

I raz tylko udało mi się słyszeć 

dzielną odpowiedź na taki argument 

prostego chłopa - sybir aka. 
— A czy może być ktoś, — zapy- 

tał ten kmieć — w poniedziałek bur- 
żujem, we wtorek — proletarjuszem, 

a w środę znów burżujem- 
— Nie, tego być nie może! 

— |akto nie? Ot, dajmy na to, ja: 

mam w kieszeni 200,000 rubli. Kto ja 
jestem? 

Oczywiście, że burżujem! 

masowo, znane każdemu Rolnikowi ze 

Doktór Medycyny 

LUKIEWICZ 
POWRÓCIŁ EB AKUSZERAJ 88 

Lia Od MAG wego m Z 
skórne i płciowe, ul. skiej, Wilno, Mickie- 
Mickiewicza 9, wejście BEMIEZEEEBA c: 8. я 1—958€ 

AKUSZERKA Z ul. Śniadeckich 1, PAUTYNOWANA pra- 
przyjmuje 

  

od 1 2 

W. Smiałowska ! 03 5-7 p.p. —60SEwa, b. nauczycielka 

5 

© POSADY 
cowniczka biuro- 

nie lokuiemy 
szkoły ludowej i za-| wszelkie sumy pie- a ma rodeo” poj | męąe "ja gor o jęcia _ biuroW€8O į rancje wekslowe, 

oska B LOKAŁE LT iero a Nóczegnie i inne 
. .__ czycieika. osladai D. H.-K. „Zachęta“ 

Z. P. Nr 6. ол znajomość języka] Mickiewicza 1, 
Uczniów 

nie z 
UL. Wileńska 37 - 51. 5 LEKARZE @ 
  

    

  

BMYAWAWE przyjmuję na mieszka- Oferty proszę kiero- 7^ 
utrzymańiem. wąć w|g adresu: No- 

francuskiego i może tel. 9- 
dawać lekcje muzyki. EE 

ospodarstwa rybne 

wo-Święciany, ul. M urządza najnow- 
0-ZSLEKościelna, Wł. Har-szym sposobem. Wy- 

BAWAWAE sę INO RZA konywa Las mier- 

Uczniów "ocnmisTRzyNi. PS, „eijoracyine 
DOKTOR przyjmę na mieszka- z dobremi referencja- kreślenia. Geometra i 

B.ZELBOWIEZ [Pie Zz utrzymaniem, mi potrzebna od Za- Hygrojechnik B. So- 
r © ш, КгаКом5Ка 9 9raz do folwarku podbolewski, ul. Subocz 
chor. weneryczne, | (wejscie z frontu). - o Wilnem.  Dowiedzieć Nr 620, Wilno 
syfiliss narządów |  _ się ulica Zakretowa " е` 1598 
Ш‘ЁСЪО"‘;”%'ШЁ A ` ' 5-5 mieszkanie: NU 1,5 k 
Rog a i i odziennie od godz. a Mieszkanie 557877 wyjątkiem INTERNAT 
Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
3-4 pokojowe po- 
trzebne (może być: 
Zwierzynieć, Antokol). 

sobót i swiąt. z 006£ 

Rodzite taczność! 

  

|] Jotrzebny ekonom 
i doświadczony i 

i pełny sił. Zgłosić się 
do Biura Rachunko- 

Na oprocentowa- 

  

swoje ulokuj 
proc.Gotówka twojaska 1 pod „Obiady*. 

dla uczni, pomoc west 1 zł 
naukach i opeka za- Złotem, 
pewnione. RZE drogiemi kamieniami. 

ŁO w oO 

Kino. Fojjgg" 
  

Arcyszampańska atrakcja! Sdkces wszechświatowy! „SZALONA LOLA* 
romans z udziałem ognistej czarującej gwiazdy Liljany Harwey. Miljon niespodzianych i pikantnych sytuacyj, 

| 
Pikantny erotyczny kino- 

  

  

  

Wileńska 38. Nad program: WESOŁA KOMEDJA. 
Kino- ją* | Dziś rekordowy film. Clou obecnego sezonu. Nowy sukceś naszej sławnej rodaczki. Ulubienica Publiczności 
Teatr „DOIODJA | Wóienskiej PODA NEGRI w jej najnowszej kreacji „DRUT KOLCZASTY: (Gehenna jeńca) dramat w 10 ак 
A.Mickiewicza 22. Początek o g. 5-eį, ost. 10.30. ы 

ieki Od dnia 29 sierpnia do dnia 2 wrzesnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: „W E “ 
Biejski Kinematograi w trzęsawisku życia). dramat w 9 aktach. W roli głównei: Mary Pickford. Reż; Abi Ino Ta 

Śeaudiie Nad prozrańii „SZTUKA NABIJANIA GUZÓW” komi w2 akt: Orkiedna вОа оо i Ё je : iestr. j 
Kulturalno-Ošwiatowy "Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele a pod dyrekcją 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Teks „Vanda“ | 
wielka м). 

udziela lekc. fr. prakt. 
i teor., Góra Bouffa- ERIK ONE ERY 
łowa 19—4. 1-968£  OBIADOW 

domowych lepszych 
poszukuję w okolicy 
ul _- Mickiewicza 
Jagiellońskiej. Zgło- 
szenia do Biura Re- 

na 12klamowego, Garbar- 

Oszczędności 

zabezpieczoną 
srebrem |; 74 1-000 dołarów 

sprzedamy zaraz 
dom drewniany o 

  

KOBIECE, WENE- я a k 26 Święto- LOMBARD I 
RYCZNE, NARZĄ- S do adm.  Rutynowany pea 4 SA Plac Katedralny, ul.! 5 pokojach z pla- 
DOW  MOCZOÓW. | 2. dagog, wytrawny wy- z Biskupia Nr 12, tele-| SET około 150 

od 12-21 06 4-6, |Kilka uczących się ti fon 14—10  wydajej 542: kw. Niedaleko 
> ZIE. 24, dziewczynek wawcze do pierwszych AWAWAWA Pk Ę de D. H.-K. „Zachęta* 

pom wuaaówon PTZYJMĘ DA stację. czterech klas gimna- PRIEDAI t6w i różnych to“ Mickiewicza 1, 

W. Zdr. Ńr. 152 Troskliwa  opieka.Zium, ze specjalnem KUPNO 15 : tel. 9-05. о- 0682 
warów. S -bySE Francuska  konwer-uwzględnieniem przy- — 

DOKTOR cacja. Fortepian nagotowania dzieci od WAWAAWA 
K. Sokołowski miejscu, ul. Zakreto- 

choroby skórne i we- Wa 3-2, m. 10 (blisko 
neryczne, ul. Wileń- gimnazjum Nazareta“ 
ska 30 m. 14. Przyjm. Tek): Zapisy od 2—4 
od Ę 9-12 r. i 5-7 w.g Codziennie prócz 

W. К niedziel i świąt.) 
23:38 A Leonja Kontrymówna 

    

Dr. Blumowiez Obok Województwa 

choroby weneryczne DREW IE 
syfilis, skórne. pare m.eszkanie 
cia od i 0d2 pokoje z kuchnią, 
3 — 7 p.p4 tel. 921,Sk ka 5. 0— 
ul WIELKA2L lice 0 1 0B3E 

  

| Prosimy odwiedzić nasze stolsko 

na Pierwszych Targach Północnych w Wilnie m 

W dziale ARASZYŃ ROLNICZYCH obejrzycie produkowane 

swej niezrównanej 

AANEŻE o; «o s koi 

AŁOCARNIE pow, sztyttowe | szerokomtotne 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe wszelkich typów 

WIALNIE „mysi 

Bracia PERLIS uw» 
ŁOCHÓW 

Odlewnia Żełaza i Fabryka Maszyn. 

Przedstawiciel na Wileńszczyznę: 

N. PAULAŃSKI, Wilno ul. Zawalna Hr_ 57, teleion 6-41 

— A we wtorek ja kapitał prze- 
grywam co do grosza w karty i, żeby 

się wyżywić, najmuję jako tragarz do 

ładowania towarów na galary. Pracu- 

ję jak wół... kimże ja będę? 
— Proletarjuszem! 
— W środę ja znowu wygrywam 

na loterji 200.000 rubli i znowu nic nie 

robię. Któż ja taki? ` 

I zgłupiał pan orator na takie py- 

tanie; a homeryczny śmiech tłumu roz 
legł się dokoła. 

W tym czasie odwiedziłem swego 
entuzjastycznego kolegę, miłośnika lu- 
du Karpowa. Ale cóż się z nim stało! 
Schudł on jak szczapa przez te parę 
miesięcy i postarzał; a z eleganckie- 
go oficera stał się abnegatem i niechlu 
jem da niepoznania. I gdzie się podzia- 
ła jego pewność siebie i wiara w lud 
rosyjski!!! Gdym drzwi otworzył, — 
siedział on przy stole w brudnym tu- 
żurku, a przed nim stała karafka z 

wódką i para solonych ogórków na 

talerzu. Nie wierzyłem własnym — о- 

czom. 
— Cóż to kolego; — zawołałem, 

— chyba chcecie się zrobić prostym 
człowiekiem według recepty Toł- 
stoja? 

— A licho go zabierz tego Tołsto- 

ja i jego idee! — rzekł opryskliwie 
Karpow: — gdyby on teraz spojrzał 
co się dzieje na świecie, to może sam- 

by spalił swe księgi. A może napijecie 
się wódeczki? 

jakości i 

lat 7 do 1 klasy gimn. 
Rodzice, którzy Z i 
różnych względów Sprzedaje SIĘ 
nie chcą swych dzieci szczenię 1 i pół mie- 
posyłać do szkół po- sięczne, doberman 

wszechnych, mająbronzowy b. czyste 

sposobność zapewnić rasy, Mickiewicza 4 
im staranną naukę im. 11. SR 

troskliwą _ opiekę. gqkązyjnie sprzedaje 
Zgłoszenia przyjmuje się gramofon lu- 

i informacyj udzielaksusowy w dobrym 
przy ul. 3-g0 Maja I. stanie z 20 płytami, 
e GM | semi także radjo-aparat 

lo dnia września 4. „ Gidyminow- 
1928 r. od 5 do ab 2 
godz. po pot. 0—8LL   

najbardziej w Kraju 

6615 —1 

Aki аНЫ akis ak ui b ks A k As k 

— Kiedy nie piję! | 
— I głupstwo robicie, bo kiedyż 

pić jak nie teraz? Żle teraz trzeźwemu 
a myślącemu człowiekowi żyć na świe 
cie: oszaleć można! A więc zalejmy 
alkoholem robaka, ca nas toczy a drę- 
czy! 

— A gdzież twoja.wiara w Świętą 
Ruś i w lud ruski, szukający Bożej 
prawdy po świecie? 

— Ja i dotychczas w nią wierzę, 
Wy, europejczycy, wcale jej nie szu- 
kacie; dla was wystarczy pół-prawdy, 
ćwierć prawdy, a resztę wypełnią wam 
kompromisy. A nas Rosjan, to nieza- 
dawalnia: my szukamy absolutu. Albo 
wszystko, albo nic! Nieprawdaż? 

Chciałem coś odpowiedzieć, gdy 
Karpow znowu pociągnął mnie za rę- 
kaw. 

— A możebyście się napili konja- 
ku Szustowa, tego o 4 gwiazdkach? 
Zacny to napój. Hej, Wańka! a przy- 
nieś nam z szafy butelczynę Szustowa. 
A my pogadamy jeszcze, kolego, O 
jednej rzeczy, co mnie dręczy dzień 
cały i nocami spać nie daje. Tylko 
mów prawdę, co myślisz o naszej Ro- 
sji. Ot, sam widzisz, że my przeżywa- 
my teraz chwilę; decydującą o całej 
naszej przyszłości. ]ak ty myślisz, do- 
kąd my dążymy i co osiągniemy? 

Kwestja była postawiona tak pro- 
sto, że nie mogłem dać mu wymija- 
jącej odpowiedzi. Nie godziło się. 

— Dokąd dążycie? — odpowie. 

  

T.ska 41 m. 5. 0-L68£ 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział Sądu Okręg 

następujące wpisy: 

w dniu 23. 6. 28 r. 
8328. I. A. „Przygodzki I ózejł* we wsi 

Hołszańskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spo: 
nieje od 1927 roku. Właściciel Przygodzki Józef, zam. tamże. 

‚ 8329. I. A. „Staniewicz Cezary“ w Holszanach, pow. Osz- 
miańskim, sklep wódek i artykułów spożywczych. Firma istnie- 
je od 1927 r. Właściciel Staniewicz Cezary. 

8330. 1. A. „Swirska Minucha* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklej kolonjalny i żelaza. Firma 
Właścicielka Swirska Minucha zam. tamże 

8331. I. A. „Szełubski Gerszon** w Dziewieniszkach, pow. 
Oszmiańskim, sklep skór. Firma istnieje od 1923 roku. Właś- 
cicieł Szelubski Gerszon, zam. tamże. 

   IL A. „Szerman Cypa* w Drui, 
ór i towarów' bakalejnych. Firma sklep s 

Właściciel Szerman Cypa, zam. tamże. 

8333. I. A. „SZnejder Morduch* w Dziewieniszkach, pow. 
Oszmiańskim, sklep skór, zagotówek i obuwia. Firma istnieje 
od 1920 r. Właściceł Sznejder Morduch, zam. tamże. 

1126 — VI. 

8334. I. A. „Szwarc Rywa* w Dziewieniszkach, pow. O- 
szmiańskim, sklep manufaktury. Firma istn. 
Właściceł Szwarc Rywa, zam. tamże. 

8335. I. 

p. Wł. Szczepańskiego. S zynna Od g. 1 
Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: 1) „Miłość, 

  

A. „Sznejder Szepsel* w Dziewieniszkach, pow. 

i Szkoła”. 2) „Tom i Tony Zwyciežają“. 

i święta od od g. 3 m. 30 

Sport 

Dziś! Najpotężniejszy film produkcji krajowej w|g powieści Heleny Mniszkówny „TRĘDOWATA* dramat w 1 
akt. W rolach tytułowych: najwyższy szczebeł kunsztu artystycznego urocza jadwiga Smosarska, Józef 

Węgrzyn i inni. Ceny miejśc zniżone Ill miejsce 80 gr. 

1 KANAPA 
2 fotele i 6 krzesełek, 

gobeliną do 
sprzedania. Adres: Mi- 
ckiewicza Nr 43 m. 7 giablonie, grusze, 

omzmawaonemea p 
ZGUBY В Zaaklimatyzowane, 
umoamozzynawze B 

gubione kwity 
lombardowe (Bi- 
skupia 12) NrNr 

14603 i 14604 unie- 
ważnia się. —0 

  

gubioną książkę 
wojskową rocz- 
nik 1885 wyd. 

przez P. K. U. Wilno 
na imię Nikodema 
Białonsowa, unieważ- 
nia się. 0—P68€ 

owego wciągnięto | 

Giestunach, gm. 
żywczy. Firma ist- 

  

Nowy wielki dobry wybór. 
Są do nabycia w Szkółkach Mazelewskich przy kosę 

WILNO, Zawalna 6—2. 
CENY PRZYSTĘPNE. 

Ro KRG SE A A GA A CA ZA CK ZA CO SA EO CD MO 

RONCERTY! na Targach Północh. -- Pawilon główny. 
codziennie od godz. 4- 6 na fortepianach 
nach. Gra prof. muzyki Anna Zankiewiczowa i in- 
ne siły artystyczne. Instrumenta najnowszej kon- 
strukcji, o niezrównanych tonach, gwarantowanej 

Drzewka i krzewy owocowe | B 
śliwy, czereśnie, wiśnie.) 

agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne. 

wyhodowane na miejscu w 
szkółkach 

»i 
Ё 

nji Wilenskiej 

z 9L9ER 

  

   1 pia 

jakości. Ceny reklamowe. 

instrumentów 
AEA GS IGN UEI I CEO ЕЫ З ОНГО 2 ЕР EEST, 

  

      

      
      
     

121 — VL 

, zam. tamże, 
1122 — VI. 

istnieje od 1922 r. 
1123—VI 

1124—VI. 

pow. Brasławskim, 
istnieje od 1924 r. 

1125. —VI. 

| | BEA 

  

ieje od 1923 roku. 
1127 — VI. 

Ažeby otrzymač wodę naturalną 

Vichy Cėlestins 
Vichy Grande-Grilte 
Vichy Hopitał 
ŻĄDAJCIE ZAWSZE 

LAKŁADY BUDOWY KŁYKÓW 

R    

MARKI 

  BABA 
wytwórnie ma- 
szyn i odlewnie 

  

Oszmiańskim, sklep spożywczy, żelazny i manufaktury. Firma 
istnieje od 1898 roku. Właściciel Sznejder Szepsel, zam tamże. 

1128 — VI. 

w dniu 23. 4. 28 r. 
8336. 1. A. „Trabski Озхег“ w Holszanach, pow. Oszmiań- 

skim, piwiarnia i domowa sprzedaż wyrobów tytoniowych. Fir- 
ma istnieje od 1926 r. Właściciel Trabski Oszer zam. tamże. 

1129 — VI. 

w dniu 21. 4. 28 r. 
8280 I. A. „Szagalowicz Fruma“ w Holszanach, pow. Osz- 

miańskim, sklep drobnej manufaktury. Firma istnieje od 1921 
roku. Właścicielka Szagałowicz Fruma, zam. tamże, 

1130 — VI. 

w dniu 22. 4. 28 r. 
8318. I. A. „Krazowski Lejba* w Dziewieniszkach, pow. 

Oszmiańskim, sklep obuwia. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
ściciel Krazowski Lejba, zam. tamże. 1131—VI. 

: w dniu 21. 4. 28 r. 
8281. I. A. „Szapiro Masza* w Oszmianie, ul. Rynkowa 

4, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel 
Szapiro Masza, zam. w Oszmianie, ul. Żeligowskiego 7. 

1132 — VI. 

8282. I. A. „Szapiro Owsieį“ w Oszmianie“ ul. żeligowskie 
go 7, sklep zee Firma istnieje od 1915 roku. Właści- 
ciel Szapiro Owsiej, zam. tamże. 1133“ VI 

8283. I. A. „Szołomowicz Mania“ w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku, 
Właściciel Szołomowicz Mania, zam. tamże. 1134—VI 

8284. I. A: „Szuchman lser* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 
1923 r., Właściciel Szuchman Iser, zam. tamże 1135—VI. 

8285. |. A. „Szutan Nochum* w Oszmianie, ul. Piłsudskie- 

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

Zarząd: L U BLI N, Foksal 25, 

Fabryki w Lublinie i Żywcu 
Biuro sprzedaży i skład fabryczny: 

Wilno, Bstrohramska 29, teleion 13—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- 
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. 

Ki 

7 3 M. przedstać Zjednoczone Fabryki Maszyn, 
ka р U N J A dawn, C. Blumwe i Syn w 

wicielstwo Bydgoszczy» 

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 lokalu 

go 13 sklep spożywczy. Firma istnieje od 
ciel Szutan Nochum, zam. tamże, 

działem. — Oczywiście do pewnego 

ideału, jak i wszystkie narody. Ale 

któż jest waszym bohaterem narodo- 

wym? Kogo ukochało serce waszego 

ludu ponad wszystkich i uważa za 
wzór godny naśladowania? 

— Piotr Wielki! — rzekł Karpow, 
wychyłając duszkiem kieliszek. 

— Nie wiele wie o nim lud rosyj- 
ski i prawie go nie opiewa w swych 
pieśniach, a więc i nie kocha, jak my, 
Polacy, Tadeusza Kościuszkę, Fran- 
cuzi Orleańską dziewicę, a Hiszpanie 
Cyda. 

— Suworow! 
— Juž go zapomniano! 
— Minin i Pożarski? Dymitr Doń- 

ski? 
— Ani słychać o nim wśród ludu! 
— A więc któż? — zapytał znie- 

cierpliwiony Karpow. 

— Stieńka Razin — oto wasz bo- 
hater ludowy. Tego człowieka ukocha 

ło serce stumiljonowego narodu; tego 

człowieka krwawe dzieje zbójeckie 

opiewa wasz lud ad Wołgi do Bajka- 

łu i od Białego Morza het! aż po Kau- 

kaz. Niemasz i nie było w Rosji czło- 

wieka popularniejszego niż ten zbój. 

Słuchaj tylko, z jakim zachwytem śpie 
wa o nim zarówno lud, jak i inteligen- 
cja. A! wiesz, co to znaczy? 

— Co? — ponuro zapytał Karpow, 
wychyłając jeszcze kieliszek. 

— To znaczy, że czasy Stień ki 

  

1920 roku. Właści- 
1136—VI. 

Razina znowu powracają. I już się za- 
czyna... rozumiesz? 

— Bredzisz, kolego, bredzisz, jak 
każdy europejczyk, gdy o nas mówi 
Świętą jest Ruś i święte jej ideały! 

— Tak! Ale dla was ideał, to Hima 

lajskie góry, na które wy 
ście wskoczyć odrazu bez pracy i mo- 
zołu; a gdy się to wam nie udaje, mó- 
wicie: „nie warto była tam i łazić, — 
i staczacie się w przepaść coraz to ni- 

żej i niżej. Widzi te wyniosłe szczyty 
i europejczyk, ale nie uiając sobie, dą- 
ży, krok za krokiem budując poza so- 
bą stacje dla odpoczynku. I kiedyś tam 

dojdzie! A gdzie wy będziecie wów- 

czas?..- 
Gdy tak sobie rozmawiališmy, 

przechodziła wówczas ze špiewem ko- 
impanja piechoty. Zaczęliśmy się przy- 
słuchiwać. Tak! to śpiewano o Stień- 
ce Razinie, który popełnił _ „bohater- 
ski czyn”, rzucając do wody perską 
brankę. A śpiewano nie byle jak, lecz 
z zapałem, a głos dwuchset ludzi bił 
w niebo wyrazem niezłomnej siły i 
przekonania. 

— Ot, różnica, — odezwał się Kar 
pow, — że o waszym Madeju dziś 
śpiewają tylko dziady pod kościołem, 
a nasz Stieńka paraduje już i w wy- 
twornych salenach; wasz Madej za 
grzechy pokutuje, a nasz Stieńka kpi 
sobie i tryumfuje. Ot, gdzie sęk! A @а- 
czego? Bo już się „zaczyna*! Niech 
cię djabli porwą, Polaku, a ty masz ra- 

   

chcieliby- | 

ul. Ostrobramska 29. 

Ва еа 

    

i O przeklęta poezjo, która w 
dźwięcznych rymach opiewasz zbrod- 
nię! 

I Karpow cisnął na ziemię ze zło- 
ścią kieliszek. A po chwili zapytał, 0- 
cknąwszy się z zadumy: 

— Czy prędko pojedziesz z żoł- 
nierzami w stepy po konie dla armji? 

— Z żołnierzami? Albo to żołnie- 
rze? Niemasz wojska bez dyscypliny. 
Nigdzie nie pojadę, tylko podam proś- 
bę o dymisję, bo mnie znudziło patrzeć 
na te nonsensy cywila Kiereńskiego. 
To gaduła i blagier, a nie żołnierz! 

Stało się jednak inaczej. Nie upły- 
nęło i3-ch dni, a wysłano mnie z pąt= 
tją ujeżdżonych już koni stepowych 
do jednego z miast Wschodniej Rosji; 
ee ja musiałem zdać koniki da arty- 
erji. 

Dopókiśmy jechali przez Sybir, 
wszystko było w porządku: żołnierze 
sumiennie czyścili konie, poili i dawali 
owsa i siana; ale kiedyśmy przejechali 
góry Uralskie, wszystko sie zmieniło 
do niepoznania. Jakieś podejrzane in- 
dywidua, w których nie było nic żoł- 
nierskiego oprócz mundurów, zaczęli 
się kręcić między żołnierzami i napro- 
wadzać rozmowę na polityczne tema- 
ty; a ja, pozbawiony „Prikazem Nr.1“ 

Z. Wierszułowicz. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold W oydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* ul. Kwaszelna 23. 
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"Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Na składzie stale wielki wybór nowych i używanych 
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