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IX sesja Ligi Narodó 
Głosy prasy. 

Stresemann próbował nakło- 
nić Poincarego do rokowań 

z Sowietami. 

BERLIN. 4.9 Tutejsza prasa oma- 
wia w depeszach z Londynu: rewe- 
lacje Pertinaxa zamieszczone na ła- 
mach „Daily Telegraph" o rozmo- 
wach między Stresemanem a Poinca- 
rem, w których to rewelacjach Perti- 
nax twierdzi, że minister Stresemann 
miał skorzystać ze sposobności, by 

rozmowach z Poincarem 
-sprawy rosyjskie. > 

Minister Stresemann miał nietylko 
ogólnie poruszyć te sprawy, ale 
również miał próbować zjednać  Po- 
incarego dla wspólnej.akcji finansowej 
wielkich mocarstw na rzecz. rozsze- 

rzenia stosunków handlowych z Rosją. 
Poincare miał podobno odpowie- 

dzieć na to zdecydowanie odmownie. 
Perrtinax _ utrzymuje następnie, że 

- ministra Stresemanna nakłoniła do 

X 

) 

podjęcia tej sprawy troska, jaką 

niemieckie koła gospodarcze żywią w 

coraz silniejszym stopniu o los swych 

kapitałów umieszczonych. w Rosji So- 
wieckiej. Pertinax kończy Swe rewe- 
lacje wyrażeniem przypuszczenia, że 
ponieważ rząd sowiecki w ostatnim 
czasie daremnie usiłuje uzyskać kre- 

dyty, przeto minister  Stresemann 

podjął ten krok prawdopodobnie pod 

pewnym naciskiem rządu  sowiec- 

kiego. 

Prasa niemiecka o rokowaniach 
Miillera z Briandem. 

BERLIN, 4. 9. Korespondent ge- 

newski „Vossiche Zeitung", donosząc 

O pewnej nerwowości panującej w 

kołach delegacji niemieckiej z powo- 

du niedojścia do skutku spotkania | 

między kanclerzem Miillerem a Brian- 

dem,' twierdzi, że nerwowość ta jest 
zupełnie n euzasadniona. ; 

Briand miał zamiar już dziś roz- 

mówić się z kanclerzem Miillerem dla 

odbycia konferencji oddawna zapo- 
wiedzianej, jednak jedynie z powodu 

zbyt długiego trwania obrad w pre- 

zydjum nie mógł tego zamiaru wy- 

konać. Ni 

Korespondent „Vossische Zeitung 

ostrzega przed przywiązywaniem zbyt 

wielkich nadziej do rozmowy między 

kanclerzem Miillerem a _ Briandem, 

która w czasie obecnych obrad ge- 

newskich dojdzie do skutku. 

Korespondent podkreśla katego- 

rycznie, że w Cienewie nie można się 

Spodziewać wiążących strony  roz- 

mów co do ewakuacji Nadrenji. Jest 

rzeczą pewną pewną, że rokowania 

te będą dotyczyły tylko drugiej strefy 
nadreńskiej. Jeżeli zaś chodzi o cał- 

kowitą ewakuację całego terenu oku- 

powanego, to cała sprawa została już 

wyjaśniona w rozmowach między mi- 

nistrem Stresemanem a Poincare'm. 

Niezadowolenie kół nacjonalistycznych 

Francja znęca się nad Niemcami. 

Prasa berlińska w obszernych de- 

peszach z Genewy omawia i podaje 

cały szereg szczegółów drugorzędnych 

i spraw formalno technicznych zgro- 

madzenia. у 

Prasa nacjonalistyczna atakuje de- 

legację francuską i Brianda, zarzuca- 

jąc im świadomą i celową grę na 

zwłokę i sabotowanie rokowań w 

sprawie Nadrenji, aczkolwiek były one 

«już we Francji zapowiadane dwukrot- 

nie. „Local Anzeiger' podkreśla ścisłą 

rezerwę, z jaką zachowuje się dele- 

gacja francuska i zarzuca jej Stoso- 
wanie taktyki męczenia przeciwnika. 

Korespondent genewski tego pisma 

twierdzi w związku z tem, IZ nastrój 

wśród delegacji niemieckiej jest, mó- 

wiąc ostrożnie, bardzo powściągliwy. 
„Deutsche Allgemeine Zeitung“ pO- 

daje w depeszach z Genewy, że Przy 

obecnej sytuacji decyzja bardziej niż 
kiedyindziej spoczywa wyłącznie w T6- 

kach francuskich. Z tego też powodu 

ogólne widoki rokowań są dla dele- 

gacji niemieckiej bardzo niepomyślne. 
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7 poselstwa estońskiego. 
Pos. estoński Strandman  miano- 

wany przewodniczącym delegacji estoń- 
skiej na Zgromadzeniu Ligi Narodów 

wyjechał do Genewy; zastępować go 
będzie p. Artur Hammeman. 

° 

Posiedzenie przerwane z braku mówców 
GENEWA. 4.9. (tel. wł.) Na dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzeniu ogra- 

niczono się do załatwienia paru drobnych spraw proceduralnych. Nikt bowiem 
do głosu w dyskusji generalnej się nie zapisał. Posiedzenie trwało godzinę. 
Następne posiedzenie odbędzie się jutro rano o ile wpłyną zgłoszenia mów- 
ców. 

Jest to pierwszy wypadek w dziejach Ligi dotychczas bowiem amatorów 
mówienia było zawsze za wiele. 

Przypuszczają, iż powściągliwość ta jest w związku z nieuzgodnionym 
stanowiskiem poszczególnych państw do paktu Kelloga. 

Sprawa konilikiu polsko-kowieńskiege. 
GENEWA. (telegram własny). SPRAWA LITEWSKA BĘDZIE ZA- 

PEWNE ROZPATRYWANA WE CZWARTEK. POLSKA ZAJMUJE STANO- 
WISKO OBSERWACYJNE, OCZEKUJĄC WYSTĄPIENIA WALDEMARASA 

W ZWIĄZKU Z RAPORTEM BAELEERTSA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WY- 

ZNACZENIA PRZEZ LIGĘ DORADCÓW, KTÓRYCH WALDEMARAS 

CHCIAŁBY ODRZUCIĆ. 2 Ž BP 

Hiszpania ponownie członkiem Rady bigi 
“ GENEWA. 4.9. (PAT). Prezydjum Zgromadzenia Ligi N ów po 

zgórą trzygodzinnych obradach postanowiło wnieść niezwłocznie na Zgro- 

madzenie wniosek o natychmiastową ponowną wybieralność do Rady Ligi, 

Chińskie żądania 
GENEWA. 4.9. (PAT). Na początku dzisiejszego posiedzenia Zgroma- 

dzenia Ligi przewodniczący Zahle oznajmił, iż uzupełniający wybór p. Ba-. 
sset Moore na czionka Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej 

w Hadze odbędzie się w sobotę po południu. ; : 

Następnie przewodniczący Zahle odczytał pismo delegacji chińskiej, 

które, wskazując na powstanie nowego narodowego ruchu chińskiego, opar- 

tego na zasadach demokratycznych i podkreślając dawną kulturalną rolę pań- 

swa chińskiego, domaga się ponownego wyboru Chin do Rady Ligi Narodów. 

Ponieważ w sprawie tej nikt się nie zapisał do głosu, rokowania na temat 
żądania chińskiego odiroczono do jutro przed południem. 

Trudna syfuacja 
„ BERLIN. 4.9. (PAT). Korespondent genewski „Vossische Ztg.* donosi, że wniosek 

delegata Chin o przyznanie im prawa do ponownego wyboru utrudnia niezwykle sytu- 
ację i może zakwesjonować przyznanie takiego samego prawa Hiszpaniji. 

Wybory wiceprzewodniczących poszczególnych komisyj. 
Poseł Mod elewski—budżetowa, 

GENEWA. 4.9. (PAT). Pierwsza komisja prawnicza Zgromadzenia Ligi Narodów 

wybrała swoim wiceprzewodniczącym Ericha (Finlandja). Druga komisja — technicz- 
trzecia komisja rozbrojeniowa — b. ministra spraw zagranicznych Szwecji Undena. 

nych organizacyj — wybrała wiceprzewodniczącym Wewerkex (Czechosłowacja), zaś 
Na porządku dziennym obrad tej komisji znajdują się następuące ważne sprawy: 

raport komitetu rozjemstwa i bezpieczeństwa, raport komisji przygotowawczej konieren- 
ci rozbrojeniowej, wreszcie raport specjalnego komitetu do spraw kontroli nad fabryka- 

wa Czwarta komisja budżetowo - finansowa wybrała wiceprzewodniczącym posła 
Modzelewskieg: 

Konierencja Brianda z kanclerzem Seiplem 
“ o Asehlussie. 
GENEWA. 4.9. (PAT). Jak się dowiaduje Szwajcarska Agencja Tele- 

graficzna w toku rozmowy, jaką miał Briand z austrjackim kanclerzem Se- 
iplem, była poruszona również sprawa przyłączenia austrjackiej republiki do, 
Niemiec, która to kwestja — jak wiadomo — jest bardzo silnie zwalczana 
przez Francję. 
ARS A R RSS TSO EITI SAN ESTA ANONSAI 

Po tragicznej śmierci min. Boka- 
nowskiego. 

Zwłoki min. Bokanowskiego przewieziono do Paryża — 
pogr:eb w środę. 

PARYŻ. 4.9.ż Pociąg, wiozący ciało tragicznie zmarłego ministra handlu 
Bokanowskiego, przybył do Paryża dziś o godzinie 6 rano. Zwłoki zostały 
natychmiast przewiezione do gmachu ministerstwa handlu i umieszczone w 
specjalnie na ten cel urządzonej kaplicy. ё 

Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie we środę na koszt państwa. W 
pogrzebie weźmie udział rząd in corpore z wyjątkiem ministra spraw za- 
granicznych Brianda, który bawi się Genewie. 

Zastępcy Bokanowsklego 
PARYŻ. 4.9. — „Journal Officiel* ogłosi jutro dekret, mocą którego tym 

czasowo kierownictwo ministerstwa przemysłu i handlu powierzone będzie 
p. Queille, a kierownictwo spraw lotniczych — p. Leugues. 

Kondolencje wszystkich p ństw 
PARYŻ. 4.9. (PAT). Prezes rady ministrów Poincare wraca jutro do Paryża aby 

wziąć udział w R sys zmarłego tragiczną śmiercią ministra Bokanowskiega. 
Wszyscy dytowani w Paryżu ambasadorowie, posłowie i charge d'affaires zło 

żyli rządowi kondolecje z powodu śmierci ministra. - 

Depesza premiera Barila 
WARSZAWA. 4.9. (PAT). Premjer Bartel przesłał na ręce francuskiego prezesa 

rady ministrów z okazji tragicznej śmierci ministra handlu Bokanowskiego, następującą 
depeszę: Dowiedziawszy się O wielkiej stracie, którą rząd francuski poniósł przez śmierć 
swego wybitnego ministra, p. Bokanowskiego, ofiary strasznej katastrofy w Toul pra- 
gnę wyrazić panu najszerszą kondolencję rządu paryskiego. (—) K( Bartel.) 

Żałoba deleg:cji francustiej w Genewie. 
GENEWA. 3.9 Z powodu Śmierci ministra Bokanowskiego delegacja 

francuska na Zgromadzenie Ligi Narodów nie będzie brała udziału w żadnych 
przyjęciach, organizowanych w bieżącym tygodniu. 

Po koronacji Achmeda Zogu- 
| WIEDEŃ. 4.9. (PAT). Prasa donosi z Tiranu, że rząd podał się do dy- 

misji. Król polecił ministrom, by nadal sprawowali swe funkcje. Na prośbę 
Lera objął tymczasowo obowiązki premjera minister spraw wewnętrznych 

Włochy zadowelone z nowego usfraja Albanii. 
RZYM. 4.9. (PAT) Stefani donosi, że natychmiast po dokonaniu zmiany ustroju 

państwa Albanji i wstąpieniu na tron króla Żogu I rząd albański wystosował do posła 
włoskiego w Tiranie notę, zawiadamiając o dokonanej zmianie i zapewniającą o przy- 
2 królewskiego rządu albańskiego dla Włoch i o respektowaniu w duchu najbardziej 
lojalnem układów zawartych w ostatnich latach między Włochami a Albanją. 

Rrząd włoski za pośrednictwem swego posła w Tiranie w odpowiedzi na powyż- 
szą notę oświadczył, że wprowadzenie ustroju monarchistycznego w Albanji uważa za 
szczęśliwe wydarzenie, które zacieśni jeszcze bardziej węzły przyjaźni między Włocha- 
mi a Albanją. 

Jugosławia robi frudności. 
WIEDEŃ. 4.9. (PAT). Z Białogrodu donoszą, że rząd jugosłowiański zaprotesto- 

wał przeciwko temu, że król Żogu nazwał się królem wszystkich albańczyków. 
Poseł jugosłowiański w Tiranie nie wróci na dotychczasowe swoje stanowisko ze 

wględu na stan zdrowia. Wobec tego o kierownictwo poselstwa jugosłowiańskiego w 
Tiranie, objął tymczasowy charge d'affaires. 

Proces, przez który naród Polski 

od dni przełomu majowego przecho- 

dzi, my, zachowawcy wileńscy, uwa- 

żamy jako zaszczepianie idei mocar- 

stwowej. Dziś po upływie dwuch i 

pół lat, bez większej omyłki stwier- 

dzić możemy, iż hasło mocarstwowe 
zatacza coraz szersze kręgi pośród 

wszystkich ugrupowań politycznych 

przedwojennej daty, tworząc podsta- 

wy, na których da się skonsolidować 

powszechna myśl polska w zbliżają- 

cem się przegrupowaniu, opartem o 

wspólne dobro państwa. 

Dążenie narodu do oparcia poli- 

tycznej koncepcji rozbudowy i wzmo- 
cnienia państwa na motorze mocar- 

stwowym nie jest sprawą nową, lecz 

jest renesansem okresu historycznego. 

Historja przekazała nam fakty, wska- 

zujące drogi, po których nam -kroczyć 

należy, i manowce, na które zbaczać 

nie powinniśmy. Dobrowolny akt pro- 

klamowania przez „Związek Pruski 

wcielenia Pomorza do Polski i przy- 
jęcie poselstwa przez Kazimierza Ja- 

giellończyka stanowią drogowskaz dla 

polskiej racji stanu, biorącej swe źró- 

dło w idei mocarstwowej. Atrakcyjne 

bowiem motywy, skłaniające ludność 

prowincyj podległych Zakonowi do 

dobrowolnego połączenia się z Pol- 

ską w postaci korzyści handlowych i 

równości polsko-litewskiej i dziś w 

dalszym ciągu wiążą w myśli mocar- 

stwowej te same dwa historyczne 

czynniki: ekspansję globalną, którą 

daje brzeg morski, i wielkość teryto- 

rjalną, którą reprezentuje idea Jagiel- 

lońska. 

Wychodząc 2 powyższych  histo- 

rycznych założeń, możemy stwierdzić, 

iż i dzisiejsza polska koncepcja mo- 

carstwowa koncentruje się w dwuch 

regjonach: morskim i _ Jagiellońskim, 

a Gdynia jako wyraz ekspansji glo- 

balnej, Wilno zaś — równości Jagiel- 

lońskiej, są baterjami, z których doj- 

rzewająca państwowa myśl polska 

powinna być wzięta w krzyżowy 

ogień racji mocarstwowej, 

* 

Okres wywczasów wakacyjnych, 

dający możność znacznej ilości inte- 

ligencji polskiej zwiedzenia polskiego 

wybrzeża morskiego, z drugiej zaś 

strony odbywające się Targi Wileń- 

kie najlepiej nadają się do rozważe- 

nia dróg, po których już poszła pro- 

paganda mocarstwowa i — dróg, które 

jeszcze leżą odłogiem. Zamało jest 

bowiem zdobyć w umysłach obywa- 

teli teoretyczne zrozumienie idei mo- 

carstwowej, trzeba pojęcie to umoco- 

wać praktycznie, a celu tego došci- 

gnąć można jedynie przez bliższe, 
dłuższe i głębsze poznanie tych 

dwuch zasadniczych regionów mocar- 

stwowości polskiej. 

Przywiązanie ogółu do regionu 

morskiego miało od pierwszych chwil 

odrodzenia państwa łatwiejsze zada- 

nie, znajdując w psychologji społe- 

czeństwa nakaz z czasów niewoli, 

brzmiący w potocznem haśle: „Polska 

od morza do morza*. Przywiązanie 

do drugiego regjonu — Jagiellońskiego 

było już bardziej platonicznej natury, 

a w pęczniejącym w niewoli nacjona- 

lizmie nie mogło znaleźć należytego 

zrozumienia, gdyż było ono diame- 

tralnie sprzeczne z egoizmem narodo- 

wym. 
To też dziesięcioletnia praca połska 

w odrodzonem państwie nie kazała 

zbyt długo czekać na rezultatyi każdy 

bezstronny obserwator, zwiedzający 
co pewien czas polski brzeg morski, 

stwierdza fakt niezbity, iż jest to re- 

gion, z którego obficie czerpie społe- 

czeństwo polskie zdrowie fizyczne i 

duchowe, t. j. te podstawy, które da- 

rząc wiarą we własne siły, dają moe 

i pokrzepienie państwowe. Nie chodzi 

w. 0 krzyżowy ogień racji mocarstuoue)! 
mi w danym wypadku o sam podziw 

nad rozbudową Gdyni, która każde- 

go niedowiarka nawrócić winna, cho- 

dzi mi o rzecz narówni ważną: wży- 

cia się społeczeństwa przez okres 

wywczasów letnich w plemię kaszub- 

skie, w żywioł polskiego morza, jego 
koloryt, t. j. w to wszystko, co stano- 

wi wspomnienie, dające ponad moc 

pięknego frazesa patrjotycznego go- 

towość oddania życia w obronie swo- 

jej własności. A takich ludzi z całej 

Polski, przebywających nad morzem, 

mamy co roku dziesiątki tysięcy i pęd 

letników nad morze z rokiem każdym 

się wzmaga, czemu wybornie sprzyja 

gospodarka rządowa, asygnująca du- 

że sumy na ulepszenie i zwiększenie 

ruchu turystycznego. Podkreślam, iż 

świadomie pomijam inwestycje porto- 

we, potrzebne dla całokształtu gospo- 

darki państwowej, chodzi mi o inwe- 

Stycje na cele czysto turystyczne, któ- 

re równolegle są troską rządu. Weżź- 

my dla przykładu chociażby obecną 

budowę bulwaru od Wielkiej - Wsi 

do Karwi, prowadzoną z funduszów 

Ministerstw Robót Publ. i Kolei Pań- 

stwowych (sie sejmików), Imprezę na 

wielką skalę o czysto turystycznych 

celach, a zrozumiemy ten rozmach, 

który. rząd zupełnie słusznie zastoso- 

wał dla ożywienia pozbawionych ko- 

munikacji terenów pełnego morza. Są 

to tereny, przeważnie jary bez. użyt- 

ku, o bardzo pięknem górującem nad- 

morskiem położeniu, stanowiące po- 
szukiwany objekt pod budowę letnisk. 

Wszystko, co się widzi nad Pol- 

skiem morzem, Świadczy o pełnem 

zwycięstwie u rządu zrozumienia wiel- 

kich naszych zadań państwowych. 
Jednak za mało dla mocarstwo- 

wego. stanowiska jest usadowić się 

nad morzem. Danja przez to, iż jest 
otoczoną z trzech stron morzem, nie 

jest jeszcze mocarstwem 1 tu dla 
mieszkańca z Wileńszczyzny, wycho- 

wanego w tradycji Jagiellońskiej, któ- 

rego w regjonie morskim porywa 

praca rządu, staje się bardzo aktual- 

nem pytanie: Czy dla równomiernego 

wyrabiania w społeczeństwie psychiki 

mocarstwowej robią się już odpo- 

wiednie praktyczne kroki w drugim 

równie ważnym. bastjonie wileńskim? 
I jakie tu powinny być kroki? 

Podkreślam praktyczne kroki, 
gdyż nastawienia Jagiellońskiego jako 

idei jest zamało. Ten sam ruch tury- 

styczny, dający przywiązanie do reg- 

jonu morskiego, musi być zastosowa- 

ny u nas na Wileńszczyźnie. W tym 

kierunku zrobiliśmy bardzo « mało — 

prawie nic, gdyż doraźne „wycieczki 

krajoznawcze do Wilna nie wystar- 

czają, a obozy przysposobienia woj- 

skowego, odbywające się w ramach 

przymusu, nie dają wakacyjnego zży- 

cia się z ludem i naturą. 

Na zapytanie — jakie powinny 

być kroki dla sciągnięcia "letników — 

odpowiedź jest jedna: *zaznajomienie 

społeczeństwa.z naszemi jeziorami w 

ich niezrównanej krasie. Ale na to 

potrzeba, aby 1) dojazd do nich był 

połączony z nowoczesnemi wymaga- 
niami komunikacyjnemi, i 2) aby let- 

nik znalazł na miejscu wygodne wa- 

runki mieszkaniowe. Jak w jednym 
tak w drugim wypadku potrzebna 
jest — pomoc rządowa. Rząd, który 

w zrozumieniu idei mocarstwowej, 

uznaje słuszną potrzebę asygnowania 

znacznych sum na bulwar nadmor- 

ski, powinien asygnować i na drogi 
ku jeziorom wileńskim. Wycieczka 

samochodowa nad Narocz dla poświę- 

cenia kamienia węgielnego pod schro- 

nisko wykazała opłakany stan drogi 
do największego z jezior Polski. Bu- 

dowa leinisk już będzie łatwiejsza: 
mamy bowiem dużo dworów, które 
tylko czekają remontu. 

4 . 1X. 28. 

Powrót premjera Bartla. 
Wczoraj powrócił ze Spały p. 

Premjer i przyjął Nuncjuszą Papieskie- 
go Monsignora Marmaggi'ego i woje- 
wodę kieleckiego p. Korsaka. 

Min. Meyszfowicz konieruje. 
WARSZAWA, 4-9. PAT. W dniu 

3 b. m. odbyła się w Ministerstwie 
Sprawiedliwości pod przewodnictwem 
p. ministra  Meysztowicza wstępna 
konferencja w sprawie nadzoru pro- 
kuratorskiego, ustanowionego przy 
Ministerstwie Sprawiedliwości jako 
naczelnym prokuraiorze. 

Ze świata dyplomatycznego. 
W m. wrześniu kończą się wy- 

wczasy letnie przedstawicieli państw 
obcych w stolicy. 

W bieżącym tygodniu powracają 
do Warszawy: poseł angielski p. 
Erskine, poseł niemiecki p. Rauscher 
i poseł Czechosłowacki p. Girsa. | 

Naczelnik wydz. wsch. Sf. Zjedn. 
w Warszawie. 

Do Warszawy przyjechał naczelnik 
wydziału wschodniego z dep. st. wa- 
szyngtońskich, p. Ce!ly, który zabawi 
w Warszawie 3 dni. 

Zakończenie urlopu min. Sta- 
niewicza. 

WARSZAWA. 4.9. PAT. Minister 
reform rolnych profeser Witold Sta- 
niewicz przybył z urlopu wypoczyn- 
kowego i objął urzędowanie. Podse- 
kretarz stanu w Ministerstwie Reform 
Rolnych Józef Radwan w dniu 1-go 
września r. b. udał się na urlop wy- 
wypoczynkowy. 

Śmierć brata prymasa. 
WARSZAWA, 4 9. PAT. Zmarł na ty- 

fus brat prymasa, ksiądz Ignacy Hlond. 

O traktat polsko-niemiecki. 
KRAKÓW, 4 9. PAT. „Nowy Dziennik* 

przynosi wywiad swego korespondenta z je 
dnym z wybitnych polityków niemieckich, 
bliskich obecnemu rządowi, na temat roko- 
wań polsko-niemieckich. Rokowania te, o= 
świadczył ów polityk, rozpadną się w atmo 
sterze, która pozwala mieć nadzieję, że do- 
prowadzą one do pozytywnych wyników. 
Fakt, że prezydent Hindenburg, przyjmując 
nowego posła polskiego, oraz kanclerz 
Miller w oświadczeniu rządowem, mówili o- 
konieczności współpracy gospodarczej mię- 
dzy Polską i Niemcami.To każe wierzyć,żejze 
strony niemieckiej dążyć się bęazie do jak 
najrychłejszego porozumienia się. 

Na zapytanie, czy kwestje polityczne, 
które do tej pory stanowiły główną trud- 
ność w uzyskaniu porozumienia, nie zosta- 
ną obecnie wysunięte, oświadczył ów poli- 
tyk: Ostatnie wyjaśniające oświadczenie 
rządu polskiego, dotyczące zwłąszczą orga- 
nizacji pasa nadgranicznego, każą przy- 
puszczać, że z tej strony nie należy ocze- 
kiwać poważniejszych trudności. kKierowni- 
kiem delegacji niemieckiej w dalszym cią- 
gu będzie minister Hermes. 

Na zakończenie rozmówca oświadczył, 
že narazie zawarte będzie prowizorjum, a 
dopiero na tej zasadzie, po ustaleniu wszy= 
stkich potrzebnych danych, dojdzie do za- 
warcia definitywnego traktatu. Stosunki go- 
spodarcze polsko-niemieckie są problemem 
znacznie rozleglejszym i cięższym niż sfor- 
mułowanie porozumienia gospodarczego 
między Francją a Niemcami. Nic też dziw- 
nego, że stały traktat handlowy polsko-nie- 
miecki wymagać będzie żmudnej i długiej 
pracy. 

M. Sfolarow mistrzem Polski w 
tenisie. ы 

KATOWICE, 4-9. PAT. W dniu 
dzisiejszym zostały ukończone tenni- 
sowe mistrzostwa Pelski. Rozegrano 
spotkanie finałowe w grze pojedyń- 
czej dla panów pomiędzy Maksem 
Stolarowem i Czetwertyńskim. Po za- 
ciętej wałce, trwającej blisko trzy go- 

dziny zwyciężył Stolarow w stosunku 

6:2, 1:5, 2:6, 0:6, 8:6, zdobywając 

tem samem tytuł mistrza Polski na 
rok 1928. ` 

“ 

Stafek „budw“ w podróży. 
Szkolny statek „Lwów'* przybył w 

dniu 30 sierpnia do Konstantynopola. 
W dalszą podroż „Lwów* wyruszył 
w dniu 3 września. 5 

Wobec panującej w Grecji grypy 
epidemicznej, ministerjum wojny po- 
leciło komendantowi statku szkolne- 
go „Lwów*, znajdującego się na wo- 
dach południowo-wschodnich Europy, 
nie wpływać do żadnego portu grec- 
kiego j ominąć brzegi Peloponezu. 

RAT RSEOSYS TARCZ WE OBZERERZCA 

Dziś pozostaje jedno: Sprawę ru- 
chu turystycznego "do jezior  wileń- 

skich zdecydować jako sprawę pierw- 

szorzędnej wagi, dającą szerokie mo- 
żłiwości podniesienia z jednej strony 

swiadomości mocarstwowej, — z dru- 
giej — kultury i dobrobytu ludności 

miejscowej. 
Michał Obiezierski.



2 SŁOWO. 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Listy z 
— Szkodliwy szablon, Przymus szkolny. 

Okólnik Wydziału Ochrony lasów. Kredyty 
„rolne Ślimaczo również i w żółwim tenipie 
posuwała się do niedawnych czasów regu- 
lacja serwitutów w pow. i komasacja grun 
tów, pomimo powszechnego uświadomienia 
że bez poprzedniego zupe.nego zakończenia 
tych działań przygotowawczych,  bezcelo- 
wem jest i nie do przeprowadzenia osuzse- 
nie błot i trzęsawisk, obejmujących 30% 
wem jest i nie do przeprowadzenia osusze- 
uzależniona jest przyszłość ekonomiczna Po 
lesia. 

Bezcelowym również, a nawet szkodli- 
wym jest szablon ogólny, bez zastrzeżeń, 
dla kresów praktykowany modnie, w wielu 
rozporządzeniach władz,  nieorjentujących 
się z warunkami lokalnemi i psychiką ludu. 
Zniewala bowiem do wymijania, wykręcania 
się z otrzymanego rozkazu władzy, co staje 
się początkiem destrukcji państwowej. 

tajemy wówczas wobec konieczności 
tak zwanego „obejścia prawa'* i złych skut- 
ków-moralnych z tem związanych. 

Do tych kategoryj szablonowych rozpo- 
rządzeń bez zastrzeżeń należy okół nik mi- 
nister. oświaty by każde dziecko skończyw- 
szy lat siedem codziennie od ósmej zrana 
chodziło do szkoły pod przewidzianemi w 
prawie rygorami kar, bez względu na odleg 
łość gmachu od szkoły od miejsca zamieszka 
nia rodziców, od dostępu do szkoły, —za- 
mieci, szarug jesiennych i błot poleskich — 
stanu zamożności dziecka. 
Šiai «... W tych wszystkich wypad- 
kac.. « stan zdrowia dziecka i matki jedynej 
w domu pozostałej uzależniona jest od złej 
lub dobrej woli władz lokalnych nauczyciel- 
skich, bezapelacyjnie decydujących, lub od 
wzajemnych kompromisów rodziców z nau- 
czycielstwem. 

Również druzgocącym wszelkie podsta- 
wy prawa, niemogącego być wykonalnym i 
wprost niedoścignionym w praktyce jest 
przesłany wojewódzki okólnik do wydziału 
ochrony lasów na Polesiu z 1928 r. 12 stycz 
nia, pociągający do odpowiedzialności w po 
stąci kary grzywny za wszelki wy- 
rąb nawet jednego dzewa, w lasach — ргу- 
watnych o przestrzeni większych jak dzie-, 
sięć hektarów, gdy lasy nie są objęte za- 
twierdzonym planem leśnym. Powyższy okól 
nik wymaga by odnośne władze organy ści- 
śle tego rozporządzenia przestrzegały. 

Rozporządzenia te niewykonalne w pra- 
ktyce są, przez swą istotę, niemora!ne, zmu- 
szają ludność do żej wspomnianego 
„obejścia prawa* i wyradzają z koniecz- 
ności stosunek nielojalny mało uświadomio- 
nej ludności do władz państwowych. Wyra- 
dza ono nieufność obywateli do zwierz- 
chnika; stosunek tych tarć w najlepszym ra- 
zie kończy się na wzajemnym kompromisie 
i dalekim jest od wyrobienia w ludzie zaufa 
nia dla zwierzchności państwowej, która 

O ia rozwoju i potęgi państwowej. 
iepodobna bowiem, bez zastrzeżeń wy- 

a na Polesiu, by każdy właściciel lasu, 
drobnego zwłaszcza, ograniczył się do rą- 
bania swojego własnego lasu, na użytek co- 
dzienny opału lub potrzeb gospodarskich, 

"jedynie na przestrzeni zatwierdzonego go- 
spodarstwa leśnego i żeby karany był grzy- 
wną, za każdy pień zrąbany bez zezwolenia 
władzy w nieobjętych leśnym planem gra- 
nicach, przy obecnych warunkach na Pole- 
siu, tak częstego braku ustalonych granic 

tytułu własności, nieistnienia hi- 
potek, tak znacznych kosztów regulacji hi- 
poteki, nie istnieniu planów majątkowych, 
poważnych kosztów pomiarowych. Jeśli pra- 
wo zakazu rąbania bez zezwoleń jest może- 
bne w zachodnich powiatach naszych, 
przy udoskonalonej komunikacji i niedale- 
kich odległościach starostwa i województwa, 
gdy węgiel w zupełności zastępuje dla opa- 
łu drzewo i stanowi główną siłę motorową 
w pracy przemysłu i rolnictwa, to zastoso- 
wanie prawa tego rąbania drzewa na potrze 
by codzienne mas zarobkujących i drobnych 
rolników w praktyce na granicach wschod- 
nich Rzeczypospolitej będzie  niedościgalną 
obecnie utopją. Pomijam stronę kosztów 
zaprowadzenia leśnego gospodarstwa na 
małe i średnie przestrzenie leśne, na które 
zasobni tylko właściciele lasów zdobyć się 
mogą, a zwracam uwagę na wymaganą for- 
malistykę i istniejący w urzędach naszych 
biurokratyzm, powiększony na Kresach od- 
ległością od siebie urzędów i niedostępnemi 
w lecie lasami. 

Zanim plany gospodarki leśnej będą spo 
rządzone, skorygowane, zanim znajdą się 
środki by je zatwierdzić w urzędzie utrzy- 
mać i opłacić, życie ze swemi potrzebami 
dnia każdego płynie, a każdy dzień na Po- 
lesiu wymaga na swe potrzeby drzewa od 
rolnika. 

Polesia. 
Środki rozporządzeń nakładających grzy- 

wny za każde drzewo w swoim lesie zrąba- 
ne bez poprzedniego zatwierdzenia pianu 
leśnego pociągną za sobą albo niedbałość 
wykonań rozporządzeń władz  zwierzchni- 
czych albo kompromis tychże władz lokal- 
nych z potrzebującą codziennie opału i drze- 
wa ludnością. 

Szkodliwe skutki takiego kompromisu po 
wyżej nadmieniłem. 

Szumnie brzmiąca w teorji pomoc kre- 
dytowa dla rolników traktowaną jest rów- 
mież po macoszemu u nas na Polesiu, — u- 
tkana podług szablonu centralnego zdala 
od warunków miejscowych faktycznie dla 
szerokich warstw rolników średnich folwar- 
ków i drobnych gospodarstw nie istnieje. 
W obu znanych formach, czy kredytów dla 
odbudowy, czy pożyczek wiosennych obro- 
towych, kredyt jest uzależniony dla rolni- 
ków albo od kosztownych w zaprowadze- 
niach, nieistniejących na kresach na mająt- 
kach hipotek, albo od podpisu tak zwanych 
sądnych żyrantów. Dzięki temu  dla 
większej części rolników są kredyty te nie- 
przystępne, mało kto pozwolić sobie może 
ponieść nakład przygotowawczych kosztów 
pomiarowych i wymanych przy regulacji 
hipoteki zdjęć zastrzeżeń zobowiązań przed 
wojennych zwłaszcza jeśli wierzyciele w 
Rosji sowieckiej zaginęli bez śladu. pożycz- 
ka zaś oparta na grzecznościowych żyrach, 
osób solidnych temniemniej są przystępne, 
dła szerszych szeregów rozwijających się 
dopiero średnich rolników, które żadnemi 
wspólnemi interesami z solidnemi producen- 
tami nie są związane. Znam wypadki na 
Polesiu, gdzie koszty pomiarowe włącznie z 
planami były drożej zaprojektowane od su- 
my otrzymywanej ze sprzedaży gruntów. — 

W tych warunkach kredytowych wszel- 
ka inicjatywa prywatna i rozwój produkcji 
w swym zarodku jest sparaliżowany a 
produkcja rolna normalnie rozwijać się nie 
może. Zwłaszcza w warsztatach folwarcz- 
ny 
zniszczonych i ziemianie pozbawieni kredy- 
tu skazani są dla zmobilizowania swych 
warsztatów albo uciekać się do lichwy albo 
do dzikiej parcelacji. 

Kardynalna zmiana u podstaw powyż- 
szych typów kredytu wprowadzić może istot 
ne sankcje w stosunkach produkcji. Kredyt 
na te dwa typy pożyczek inwestycyjno - bu- 
dowiany i 4 oparty by po- 
winien być na faktycznej produkcji każde- 
go: osobnika folwarcznego w miarę sił jego 
opłacalności indywidualnej a nie ną grzecz- 
nościowo - przyjacielskich żyrach, które na 
fałszywych przesłankach oparte, niszczą się 
w swych skutkach, tamując rozwój normal- 
ny solidnych żyrantów i druzgocących w ra- 
zie protestów. Zapoczątkowaną produkcją 
słabszych producentów. 

Oczywiście, że kredyt oparty na hipote- 
ce nieruchomości przedstawiać będzie pew- 
niejszą gwarancję wypłacalności od kredytu 
opartego jedynie na produkcji. Niemniej 
jednak kredyt rzeczowy powyższy poważne 
zastosowane, raz jako kredyt przejściowy 
do czasu zapoczątkowania kredytów  sta- 
łych hipotecznych jak i w wielu  wypad- 
kach jest nieodzownym, ma on mianowicie 
zastosowanie gdy prawne jak techniczne 
trudności nie dopuszczają gwarancyj  hipo- 
tecznych dzierżawcom nie posiadającym hi- 
potek, np. w majątkach małoletnich, wspól- 
nego władania, nie utwierdzonych spornych 
granicach majątku lub gdy hipoteka 
nie daje się z zastrzeżeń przedwojennych 
oczyścić. na skutek niebytności, zaginięcia 
w Rosji Sowieckiej właścicieli zakładnych 
i td. i t.d. W tych wszystkich wypadkach 
właściciele warsztatów rolnych pozbawieni 
byliby kredytu niezbędnego im do gospodar 
stwa i normalnej rolnej produkcji, o ile by 
nie byli specjalnym typem pożyczek zasila 
ni. 

Określając tych myśli kilka o niedoma- 
ganiach i potrzebach naszych na Polesiu, 
daleki jestem od mniemania, że one są wy- 
czerpującemi. 

Jako widz bezstronny przypatrując się z 
ubocza skreślam ten przyczynek do głosu 

obywateli uważających za swój 
obowiązek podzielić się z myślami, ze swe- 
mi współrodakami dla dobra wspólnej na- 
szej ukochanej Ojczyzny. 

Nie o krytykę działań współrodaków w 
tych listach mi chodzi, lecz o podniesienie 
dobrych zapoczątkowań wraz z nawiąza- 
niem dyskusji, tam gdzie sanacja jeszcze 
potrzebna. 

     

  

   
   

W. Łubieński. 
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BRE 
Zapisy dzieci przyjmuje się 

od godz. 1 

TOŁSTOJ. 
— Z powodu święconego na całym 
cywilizowanym świecie stulecia jego 

urodzin. 

Myślą nie ogarnąć wszystkiego, co 
w. dziele Tołstoja jest i co o niem 
powiedziano już i napisano... 

Twórczości swej gmach nadzwy- 
czajny wznosił z podziw budzącą pra- 
cowitością i płodnością niewyczerpa- 
ną przez lat bezmała sześćdziesiąt, 
a od trzech blisko dziesiątków lat 
stał na świeczniku Świata, bałwo- 
chwalczo uwielbiany przez jednych, 
obwoływany antychrystem przez dru- 
gich. Wpływ wywierał potężny, a jeśli 
nie wpływ to urok. 

Byłże li tylko zjawiskowem obja- 
wieniem się Światu „duszy rosyjskiej", 
dając jej wyraz najpełniejszy a ude- 
rzający oryginalnością i bogactwem 
cech charakterystycznych? Nie. Popu- 
larne to, zdawkowe określenie nie 

- wyczerpuje bynajmniej — jeżeliby na- 
wet przyjąć je bez zastrzeżeń — całej 
indywidualnej istoty wielkiego pisarza 

oraz jego roli. Tołstoja nie sposób 
relegować do szeregu, choćby naj- 
wspanialszych i typowością swoją 
rzadkich niezmiernie okazów — газо- 
wych. Osobliwy jest Tołstoj, do naj- 

dalszych granic, lecz nie osobliwością 

—gatunkową. 3 a 

Pisma Tołstoja to— głos sumienia 

współczesnego człowieka; wyraźnie, — 

„Cczłowieka”, nie zaś ludzkości. Naj- 

donioślejszą jego jest zasługą Oraz 

tytułem do wielkości, że sumienie 
człowiecze — budził. A budząc je wy- 

tworzył wśród Świata pewną moralną 

atmosferę, do której garnąć się będą 

FRANCUSKI OGRÓDEK DZIECIĘCY 
N Szepowalnikowowej Trocka 7. pg 

w kancelarji, codziennie 
1—13-ej. 

ludzie, co — przejrzeli i przychodzić 
będą: wytchnąć w niej. 

Wielkim jest powtóre Tołstoj, ja- 
ko wręcz niedościgły, niemal jasno- 
widzący: diagnosta Zła. Z niezrówna- 
ną przenikliwością dostrzegł je, wy- 
krył kryjące się i czające; obdarzony 
genjalną percepcją zła moralnego a 
równoczeŚnie wielkim talentem pisar- 
skim, ogromną swoją wizją Zła rzu- 
cił w ludzi z taką siłą, że aż drgnęły 
i obudziły się sumienia człowiecze 
znieczulone i zmartwiałe w  zgrubia- 
łych w ciągu wieków skorupach obłu- 
dy i konwencjonalnych paradoksów. 
Wielkie, sromotne i demoralizujące 
„kłamstwo życia" wykrywał, określał 
je do najšcišleiszych szczegółów i 
odcieni i przez życie całe przeciwsta- 

wiał kłamstwu i obłudzie: prawdę. 
Zdawałoby się, że takie jakby nad 

ludzkie ogarnięcie ogromu  przeci- 
wieństw między tem, co na Świecie 
jest, a co być powinno, że taka dan- 
tejska wizja Zła deprawującego świat, 
powinna była wytworzyć z Tołstoja 
ponurego i zgorzkniałego  pesymistę. 
Tymczasem przez długie lata całe 
wielki apostoł Prawdy był jednym z 
największych optymistów, jąkich ludz- 
kość wydała. 

Lecz co według Tołstoja jest do- 
bre a co złe? Zamłodu zdawało mu 
się, że nieszczęsna, marna ludzka 
istota, potrzebująca pozytywnych pew- 
ników, rzucona w burzliwy, bezmier- 
ny ocean zła i dobra, przeciwsta- 
wieństw i sprzeczności, nie znajdzie 
nigdy odpowiedzi na pytanie: co złe 
jest a co dobre. | pisał: „Wiecznie 
ruchomy,  bezgraniczny,  skłębiony 
chaos dobra i zła pokrešlili ludzie 
demarkacyjnemi i fikcyjnemi linjami i 
spodziewają się, czekają, że się mo-   

silnie wojną i klęskami powojennemi | 

Wielka burza wprawiła kaszuhów w zachwyć. 
„GDAŃSK. 4.9. (PAT). Gwałtowna burza morska, która nawiedziła Polskie wy- 

brzeże wyrzuciła na brzeg wielkie (lości bursztyn, który zbierali w ciągu kilka godzin 
rybacy na Helu. 

Sowiefy nie pomijają żadnej okazji dla nie- 
smacznej propagandy. 

STOKHOLM. 4.9. (PAT). Dzienniki zamieszczają szczegóły niedopuszczalneg: o za- 

chowania się załogi sowieckiego statku szkolnego „Sowiet Leningradzki* który zawinął 
do portu Wisby na wyspie Gothland. 

Na pokładzie tego statku umieszczono plakaty z napisami w języku szwedzkim w 

rodzaju: „Lenin żyje nadal w żelaznej woli proletarjatu międzynarodwego”, Proletar- 
jusze wszystkich krajów łącznie się”, „Pozdrowienia dla robotników szwedzkich od to- 
warzyszów robotników i chłopów sowieckich”. Jedno z pism podaje nawet, że załoga 
statku po wyjściu na ląd rozdawała literaturę propagandową. s 

Poseł związku sowieckiego w Stokhołmie wyraził z tego powodu szwedzkiemu 

ministrowi spraw zagranicznych ubolewanie i oświadczył, że podejmie kroki, ażeby 

statek opuścił niezwłocznie port szwedzki. 
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Копсегпу nattowe PREMIER i' BĄRROWA oraz firmy Spółka Akcyj- 

na NAFTA i Spółka Akcyjna FRNTO, złączone obecnić w grupie fran- 
cuskich towarzystw naftowych, przemysłowych i handlowych „MAŁO- 

POLSKA", zjednoczyły z dniem 1 września b. r. dotychczasowe organizacje 

krajowej sprzedaży Towarzystwa „OLEUM* i „KARPATY* pod firmą 

„KARPATY 
Sprzedaż Produktów Naftowych Sp. z ogr. por. 

we LYVOWIE u! Batorego 26 
która za pośrednictwem własnych oddziałów i agencyj, rozrzuconych na 
całym obszarze Rzeczp., sprzedawać będzie z ośmiu rafineryj koncerno- 
wych, a mianowicie: Drohobyczu (dwie), Dziedzicach, Gliniku Marjampol- 

skim, Jedliczu. Peczeniżynie, Trzebini i Ustrzykach Dolnych 

oleje smarowe 
oleje automobilowe 

„GALKAR“ 
  

. bezpieczniej kupić 
książki szkolne 

Nowe bez bakferyj 
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rze rozdzieli akurat według tych linji 
i fikcyjnych konturów!" W  następ- 
stwie atoli wszelkie wątpliwości po- 
znikały. Przykazania Dobra te są: 
nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysię- 
gaj, przebaczaj tym, co cię skrzyw- 
dzili i kochaj nie tylkog bliźnich, lecz 
i wrogów swoich Wszystko, co po 
za linją jest tych przykazań oraz ich 
rozwinięcia: „złe jest, niegodziwe i 
zgubne dla człowieka. Zaś żadnego 
kompromisu między Dobrem a Złem 
być nie może. Moralny radykalizm 
pozostał do końca życia znamienną 
cechą Tołstoja. 

Człowiek rodzi się nie — jak 
twierdzi wielu — ze złemi instynkta- 
mi, które najpierw poskramiać a potem 
wypleniać w nim należy, lecz przeciw- 
nie przychodzi na Świat z przyrodzo: 
nem ciążeniem ku Dobru. Nie trzeba 
przeto hamować i wypaczać tych jego 
dobrych popędów i instynktów, co 
właśnie czynią przeciwieństwa i nie- 
konsekwencje utartego poczucia mo- 
ralnego, co właśnie czynią panujące 
na Świecie kłamstwo, fałsz, obłuda. 

Lecz Tołstoj nie jest tylko diagno- 
stą; jest zarazem moralistą. Morali- 
sta wskazywać winien drogi do sal- 
wowania cnoty lub też zwalczania 
jej przeciwników. loto stanęliśmy wo- 
bec najpopularniejszego kamienia wę- 
gielnego nauki Tołstoja. Tołstoj rze- 
komo potępiał wszelką walkę ze Złem, 
nawołując do... niesprzeciwiania się 
Złemu! Trudno było zdobyć się na 
efektowniejszą legendę dla puszczenia 
jej w obieg. 

Tołstoj, który wzdrygał się na 
każde cierpienie, zadawane bliźniemu, 
głosił jedynie, że walka ze Złem nie 
powinna być prowadzona przemocą, 
stosując przymus moralny lub gwałt 

fizyczny. Albowiem sam taki sposób 
prowadzenia walki będzie postępkiem 
złym, niemoralnym, sprzecznym z 
dogmatem miłowania bliźniego. Mi- 
tość bliźniego, jak ją pojmował Toł- 
stoj, nie da się pogodzić nawet z 
żadną zgoła namiętnością, opanowu- 
jącą człowieka, nawet z patrjotyzmem, 
z natury swojej egoistycznym. Altru- 
izm idealny, którego Tołstoj był tak 
gorącym apostołem jak bezwzględnej 
Prawdy, musi być wolny, czysty na- 
wet od podniesienia ręki na bliźniego. 
Walka ze Złem może być jedynie i 
wyłącznie prowadzona: przez dosko- 
nalenie się wewnętrzne, moralne jed- 
no stek w duchu nauki Chrystusowej 
wolnej od wszystkiego, czem ją za- 
prawiła nieszczerość ludzka lub urą- 
ganie zdrowemu rozsądkowi. 

Na Zło nie podnosi. Tołstoj mie- 
cza. Przeciwstawia mu tylko ludzkie 
indywiduum tak doskonałe duchem, 
że aż na Zło całkiem niewražliwe. 
Oto zredukowana 'do najprostszego 
zasadniczego uogólnienia kwintesen- 
cja praktycznej nauki Tołstoja wień: 

cząca niejako teoretyczny wykład jego 

o Złem i Dobrem i o wzajemnym 
ich do siebie stosunku na świecie i 

w życiu ludzkiem. 

że 

Bił w. oczy wszystkim: mistycyzm 
Tołstoja. Mistycyzm? Upatrywano go 
w... wierze Tołstoja w niesmiertelność 
istoty ludzkiej, w rozwijanej przezeń 
tylokrotnie teorji o rozpoczynaniu się 
życia ćzłowieczego dopiero „na tam- 
tym brzegu” t. į. po ziemskiem prze- 
lotnem bytowaniu, po tak zwanej 
śmierci. Upatrywano  mistycyzm w 
zwrocie Tołstoja ku Bogu transceden- 
talnemu jako nietylko ku iedynemu 

w (sezam 10 = 
Oraz wszystkie MATERJAŁY PISMIENN E 

Jak się odbędą tegoroczne 

Doroczne manewry jesienne armji 
czerwonej odbędą się tym razem w o- 
kręgu kijowskim, a więc w dzielnicy 
południowo - zachodniej ZSSR. 

Manewry tegoroczne, których roz- 
miary będą daleko większe, niż w la- 
tach poprzednich, rozpoczną się w 
pierwszej połowie miesiąca września. 
Prace przygotowawcze, — jak wiado- 
mo z depesz, podjęte zostały już w 
tych dniach. W manewrach kijowskich 
wezmą udział prawie wszystkie ro- 
dzaje broni. Oprócz formacyj piecho- 
ty, kawalerji i artylerji uczestniczyć w 
nich będą liczne oddziały lotnicze, sa- 
mochody pancerne, czołgi, oddziały 
inżynieryjne, optyczne i t.d. Projekto- 
wane jest urządzenie w ramach mane- 
wrów inscenizacji obrony Kijowa 
przed atakiem lotniczym. Specjalną ro- 
lę odegra w manewrach tegorocznych 
towarzystwo awiacyjno - chemiczne 
„Ossoawiachim““, którego oddziały wy 
stępować będą w charakterze samo- 
dzielnych formacyj pomocniczych lo- 
tniczo - chemicznych. 

W manewrach jesiennych weźmie 
dalej udział cała ludność cywilna okrę 
gu kijowskiego, w szczególności zaś 
ludność samego miasta Kijowa. Już 
obecnie organizowane są we wszyst- 
kich fabrykach, biurach i urzędach spe 
cjalne oddziały z pośród robotników i 
urzędników. Oddziały te, podobnie, 
jak oddziały komsomolców, przydzie- 
lone zostaną do poszczególnych  for- 
macyj, gdzie pełnić będą służbę -po- 
mocniczą bez broni (w razie potrze- 

by z bronią) głównie w bataljonach 
technicznych, rowerowych motocyklo- 
wych i t. d. Okręgowa organizacja in- 
żynierów utworzyła specjalną kompa- 
nię inżynieryjną, która oddana zosta- 
nie do dyspozycji politycznemu kierow 
nictwu manewrów, przerzucać się be- 

dzie stale z miejsca na miejsce, orgar 
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Wystawy. Hodowianej 
Duiś we środę o godz. 8 w. fajerwerki 

i ognie sztuczne. 

: Sfała wystawa na piacu 

Wileńskiego Syndykatu Rolniczego 
w WILNIE, ul. Zawalna Nr. 9 

maszyn i narzędzi rolniezych 
Fabryk: A 

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

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

& carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie. 

WOLSKI — walce, uźniatacze Campbella, wialnie, kieraty. 

SUCHENI — pługi. 
ALFA LAVAL — wirówki i instalacje mieczarń. 

WERMKE, GERD EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe. 

Motorki „AOCARZ-URSUS* krajowe traktory oraz motory „Deeringa“ 

Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowych i zagranicznych. 

warzyszenia Nauczyciejstwa Polskiego w Wilnie 
Królewska 1. ul. 

  

źródłu istnienia ludzkiego, do które- 
go istnienie wraca, ale i jako ku jedy- 
nej Prawdzie. Tymczasem jeżeli mo- 
żna mówić o „religji* ufundowanej i 
krzewionej przez Tołstoja, to nazwać 
ją wypadnie bardzo praktyczną a 
powstałą na gruzach startego w proch 
wszystkiego, co nie zgadza się ze 
zdrowym rozsądkiem. 

Mniejsza jednak, czy — jak tłuma- 

czył Mereżkowskij —chrystjanizm Toł- 

stoja był buddaizmem czy też „reli- 

gijnem  pogaūstwem“, czy też pali 

Tołstoj ofiary Chrystusowi jak Owi, 

o których wspomina Św. Paweł, po- 
ganie z czdsów do-Chrystusowych, 
składający Świadomie ofiary na 
ołtarzu jakiegoś niewiadomego Boga 
a nieświadomie składający te ofiary 
—Chrystusowi.. Niech się z, Tołsto. 
jem, jako założycielem „teligji" tej 
lub owej załatwiają bezpośrednio in- 
teresowani w tem, aby go w ortodoksji; 
swojej posiadać lub go choćby in 
estremis, na tono tej ortodoksji po- 
wrócić 

To, co wielkie i bodaj że nieśmier- 
telne pozostało po dziele życia Tol- 
stoja, to pozostaje poza wyznaniami. 
Apostolstwo Tołstoja — któremu od- 
dał na usługi olbrzymi swój talent 
pisarza-artysty polegało na zachęca- 
niu do pełnienia cnót, które nie waha 
się nazwać Zdziechowski „najważniej- 
szemi kwiatami chrystjanizmu”. Z ca- 
łej masy dusz ludzkich - powypieniał 
Tołstoj Zło, fałsz, poziomość, nikcze- 
mność, tchórzliwość i zasiał je ziar- 
nem najpiękniejszego altruizmu. 

Rewolucjonistą zwano go i anar- 
chistą... A on-ci przecie zażegnał re- 

wolucyjny anarchizm Hercena i Ba- 
kunina, zwracając jego impet ze szla- 

ków usianych odłamkami dynamito- 

  

jk nałych moralnie 

manewry armji czerwonej? 

nizując w poszczególnych punktach 
wieczornice dla uczestników  manew- 
rów, na których poszczególnym czer- 
wonogwardzistom i cywilnym uczestni 
kom manewrów udzielane będą wy- 
czerpujące informacje na temat tech- 
niki wojennej. Już obecnie odbywają 
się we wszystkich fabrykach kijow- 
skich specjalne zebrania wieczorne, 
na których wyjaśniane jest robotnikom 
i urzędnikom miejscowym znaczenie 
tegorocznych manewrów. 

O ile chodzi o samą działalność 
wojska, to w manewrach tegorocznych 
specjalny nacisk położony zostanie na 
sprawność poszczególnych 
mniejszych jednostek, które występo- 
wać będą tym razem daleko samo- 
dzielniej, niż dotychczas. Działalność 
wywiadowcza tych formacyj rozpoczę- 
ta została już w ostatnich dniach sier- 
pnia. 

Tegorocznemi manewrami armji 
czerwonej kierować będzie osobiście 
nowomianowany szef sowieckiego 
sztabu generalnego, Szaposznikom. 
Naczelnikiem sztabu generalnego ma- 
newrów będzie komendant korpusu, 
Triandofiłow, a głównym komisarzem 
politycznym sam kierownik dowódz- 
twa politycznego armji czerwonej, Bu- 
bnow. 

Dla korespondentów pism sowiec- 
kich, którzy w liczbie ponad 100 przy- 
będą na manewry, zorganizowano już 
teraz specjalne kursy przygotowawcze, 
na których zaznajomieni oni zostaną 
z głównemi zasadami manewrów, by 
mogli następnie rzeczowo i szybko in- 
formować opinię o przebiegu ćwiczeń 
iw ten sposób popularyzowali armię 
nietylko wśród ludności Rosji "central-- 
nej, lecz i tych dzielnic Z.S.S.R., gdzie 
manewry nigdy się nie odbywaja, t. j. 
przedewszystkiem dzielnic wschod- 
nich. 
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wych bomb ku wewnetrznemu dosko- 
naleniu się; od równania z ziemią 
istniejącego porządku społecznego do 
zakładania Królestwa Bożego—w du- 
szach ludzkich. 

Granitowa to Tołstoja zasługa, 
której nie skruszą ani ludzie, ani czas, 

Rewolucjonistą zwano go i anar- 
chistą... ponieważ nie troszczył się o 
społeczeństwa, lecz tylko o indywidua. 
Niech każdy—głosił doskonałym się 
stanie, a utworzy się sama z dosko- 

i szlachetnych jed- 
nostek: ludzkość idealna,  żadnemi 
zgoła nie zamącona, znieprawiona, 
zatruta —egoizmami. 

Rewolucjonistą zwano go i anar- 
chistą... a tak trainie wyraził się Sien- 
kiewicz, że Tołstoj, jakby jaki rosyj- 
Ski Rousseau, pragnął idyllą ewange- 
liczną urzeczywistnić raj na ziemi. 

Nie był Tołstoj wojownikiem, w 
utartem rozumieniu, a odwagą i śmia- 
łością własną iluż to natchnął ludzi 
—pbojących się ostatniego słowa wła- 
snych przekonań. W komentarzowym 
epilogu do „Sonaty Kreutzerowskiej" 
na objskcję, że ród ludzki nieodra- 
dzający się... wymrzeć może, nie za- 
wahał się Tołstoj odpowiedzieć: „A 
to niech wymrze!“ 

* 

Był  powieściepisarzem - artystą 
największej miary, do jakiej talent 
wogóle wzbić się może. Nieprześcig- 
niony stoi w Panteonie międzynaro- 
dowym. Ogniem porywającego idea- 
lizmu rozświetlający najtajniejsze mro- 
ki duszy ludzkiej, a objawy jej ży- 
ciowe malujący z przedziwną  plasty- 
ką słowa o niezrównanej mocy i 
blasku. 

Z dwóch tylko stron * widzimy 

z



  

1 wojewódzkiego zjazdu pracowników miejskich i 10-clo lecie istnienia związku 
› pracowników miejskich w Wilnle. 
W pierwszym dniu zjazdu, zgod- 

uie z pogramem o godz. 7 rano delega 
cja związku pracowników miejskich 
powitała na dworcu wileńskim przyby- 
łych na zjazd pozamiejscowych dele- 
gatów w liczbie około 30 osób. 

Wśród przybyłych gości zanoto- 
waliśmy przedstawicieli następujących 
samorządów miejskich: z Warszawy 
na czele z wiceprezydentem p. Bogu- 
ckim, z Sosnowca, Krakowa, Równe- 
go, Borysławia, Zgierza, Zawiercia, 
Doliny - Szwajcarskiej, oraz poszcze- 
gólnych miast województwa wileńskie 
go. 

Z dworca zebrani uczestnicy zjazdu 
« udali się na Rossę na groby poległych 

obrońców Wilna, gdzie złożono wspa- 
niały wieniec. | 

Obrady zjazdu poprzedzone zosta 
ły uroczystem nabożeństwem w 'koś- 
ciele św. Ducha (po-Dominikańskim) 
odprawionym przez ks. proboszcza Ku 
leszę. 

OBRADY ZJAZDU. 
O godz. 10. m. 15 w sali Śniadec- 

kich U.S.B. rozpoczęto obrady zjazdu. 
Po zagajeniu zjazdu przez prezesa 
centralnego związku w Warszawie p. 
Popielawskiego, przemówienia powita 
ine wygłosili: w imieniu p. wojewody 
Raczkiewicza — naczelnik wojewódz- 
kiego wydziału samorządowego p. Ra- 
kowski i w imieniu m. Wilna — wice- 
prezydent inż. Czyż, w imieniu m. War 
szawy — wiceprezydent Bogucki, mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej 
— inspektor Leszczyński, m. Krakowa 
— p. Kabulski oraz przedstawiciel sa- 
miorządu powiatu Wileńsko - Trockie- 

gi. Treść tych wszystkich powita|l- 
nych: okolicznościowych przemówień 
dotyczyła w większej mierze zagad- 
nień organizacyj samorządowych. 

Następnie przystąpiono da wybo- 
ru prezydjum zjazdu w skład którego 
powołano pp. prezesa ceńtralnego zw. 
w Warszawie Popielawskiego przed- 
stawiciela m. Krakowa  Kubulskiego, 
m. Sosnowca Mroczkiewicza i m. Wil- 
na j. Kopecia. Porządek dzienny ob- 
rad. obejmował 3 referaty, dyskusje i 
rezolucję oraz wolne wnioski. 

Pierwszy reierat wygłoszony przez 
p. Popielawskiego dotyczył organiza- 
cji zawodowej, jej zadań i celów. 
Drugi referat w sprawie działalności 
związku i jego aktualne zadania (upo 
sażenia, emerytury, organizacja i tp.) 
wygłosił sekretarz centralnego zwią- 
zku w Warszawie p. Gajewski i trze- 
ci dotyczący państwowo - twórczej 

" roli miasta — sekretrz Rady Miejskiej 
m. Wilna p. Dziewicki. 

Po odczytaniu wszyst kich refera- 
tów, które przyjęto hucznemi oklaska- 
mi przystąpiono da dyskusji w czasie 
której zabrał głos prezes związku pra- 
cowników miejskich m. Wilna i na- 

czelny lekarz szkół powszechnych w 
Wilnie poseł dr. Brokowski. W przemó 
wieniu swem dr. Brokowski podkreś- 
lił że tematy wygłoszonych na zjeździe 

referatów i ich myśl przezornie świad- 
czą a tem, że aczkolwiek Związek Pra 
cowników Miejskich jest związkiem 
zawodowym, który broni interesów 

materjalnych pracowników miejskich, 
to na pierwszy jednak plan wysuwa 
zawsze kwestję zasadniczą, jaką jest 
organizacja samorządowa jako jedno- 
stka organizmu państwowego. Następ- 
nie przyjęto cały szereg rezolucyj do- 
magających się między innemi od 
władz wydania jednolitej ustawy o or- 
ganizacji terytorjalnej, odpowiednich 
zarządzeń w celu zaprowadzenia facho 
wych Magistratów niezależnych od 
przypadkowych wpływów  politycz- 
nych, oraz o definitywne uregulowanie 
sprawy uposażeń pracowników komu- 
nalnych i wydanie jednolitych przepi- 
sów emerytalnych. 

W czasie tym zredagowano rów- 
nież trzy telegramy, które pa odczyta- 
niu i przyjęciu hucznymi oklaskami wy 
słano do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Marszałka Piłsudskiego i premjera 
Bartla. 

Na tem zakończono obrady zjazdu. 

ZŁOŻENIE WIEŃCA NA MOGILE PO 
WSTANCÓW. 

Po skończonych obradach o godz. 
3 po poł. wszys cy uczestnicy zjazdu 
z orkiestrą ruszyli z dziedzińca U.S.B. 
pochodem na Górę Zamkową, gdzie 
złożono wieniec na mogiłę powstań- 
ców z roku 1863. Tutaj okolicznościo 
we i treściwe przemówienie do zebra- 
nych wygłosił sekretarz Rady Miej- 
skiej p. Dziewicki. O godz. 16 przystą 
piono do zwiedzania zabytków mia- 

sta i Targów Północnych peczem na- 
stąpiła przerwa obiadowa. 

DALSZY PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 

Ku uczczeniu tej uroczystości 10- 
lecia istnienia Związku Pracowników 
Miejskich a godz. 19 w sali Śniadec- 
kich odbyła się akademja o urozmaico 
nym programie. 

Podkreślić należy, iż wśród gości 
i uczestników zjazdu na akademii dało 
się zauważyć prezydenta m. Wilna p. 
Folejewskiego, b. prezydenta m. Wil- 
na p. Bańkowskiego, p. Łokuciewskie- 
go oraz cały szereg przedstawicieli 
rządowych, samorządowych i społecz- 
nych. 

Na zakończenie programu I dnia 
zjazdu o godzinie:21 m. 30 w górnej 
sali restauracji „„Georges'a* odbył się 
bankiet w którym wzięło udział około 
150 osób. : 

Il DZIEŃ ZJAZDU. 

W dniu wczorajszym po zwiedze- 
niu. miasta, wszyscy uczestnicy: zjazdu 
udali się statkiem do Werek gdzie się 
odby wspólny obiad. 

W dniu dzisiejszym zaś t. į. w III- 
cim dniu zjazdu nastąpi wycieczka do 
Trok i zakończenie zjazdu. 

DAINIUS TITAN OZ RDA 

TARGI | WYSTAWY. 
KONKURS POCIĄGOWY NA WYSTAWIE. 

„_ W dniu 7 b. m. odbęlzie się konkurs po- 
ciągowy dla koni wystawionych na Wysta- 
wie. Do konkursu zapisano już kilkanaście 
koni. i 

EKSPERTYZA EKSPONATOW. 
3 Poczynając od 6 b. m. urzędować zacz- 

nie specjalna komisja, która przeprowadzi e- 

kspertyzę żywego inwentarza, wystawione- 
go na Wystawie Rolniczej. Jak się dowiadu- 
jemy w komisji wezmą udział wybitni facho 
wcy, a między innymi przybyli  sjecjalnie 
na zaproszenie dyrekcji Wystawy: profesor 
Prowocheński z Krakowa i prof. Konopliń- 
ski z Poznania. 

W dniu 9-go odbędzie się też licytacja 
inwentarza żywego. 

ST EWTN ОЧА ЧАЕ 3р ЧАЧА 
> 

fortepian' 

> 

LEKCJE 4UZYKI  ;, 4 

i teorja 
udziela Michał Juzefowicz prof. Konserwatorium, 

Informacje od 11-ej—1-ej i od 4—5 pp. Ś-to Jakóbska 6—1. a 
Aka Aikido Li As k k ns a A A 

„I I TEE RE EOS, 
twórczość artystyczną Tołstoja, jakby 
ograniczoną. Po pierwsze: antytezą 

był Szekspira. Twórczość Tołstoja 
artystyczna była nawskroś egotyczna; 
każdy jego bohater to on sam. 
Szekspira zasłaniają całkowicie: Ham- 
let, Lear,  Falstaf, wszyscy oni. 
Tołstoj nie rozumiał Szekspira i 
lekceważył go. Szekspir zrozumiałby 
Tolstoja... 

Gdyż twórca „Anny  Kareniny*, 
„Wojny i pokoju”, „Zmartwychwsta- 
nia“ i „Sonaty Kreutzerowskiej“ od- 
czuwając doskonale tragedję człowie- 
ka t. j. jednostki ludzkiej, nie odczu- 
wał tragedji ludzkości. Znana” mu 
jedynie tak, jak tylko Tołstoj prze- 
niknąć umiał, i umiłowana dusza 

owiecza, jakby jednego typu: ta, 
<o szamoce Się w upadku swym, 
albowiem nie pędzi takiego żywota 
iemskiego, jakiby pędzić powinna, 

"dub żyć tak, jakby powinna — nie 
może, 

l twierdzić wolno, iż z biegiem lat 
ogarniać zaczęło wielkiego optymistę. 
zwątpienie w możność doskonalenia 
się duszy ludzkiej skrępowanej tu na ziemi oibrzymią, tradycyjną, całą organizacją jakby państwową — Zła. 
Antyteza żyjącego w duszy. naszej 
Królestwa Bożego i panowania Zła 
na ziemi zbyt potężną jest, aby dała 
SIĘ skruszyć, Dusza ludzką budzi się, 
zrywa się, pragnie, łaknie — i odpa- 
da na dno grzechu, fałszu i obłudy. 

yć musi inaczej, niżby pragnęła żyć, 
zadając co chwila kłam i instynktom 
swoim i świadomości. 

Z tej tragedji oddzielnych dusz 
ludzkich — kto wie, czy nie wszyst- 
kich? — urasta straszna tragedja ludz- 
kości całej. Lecz tej już Tołstoj 
odmalować — może tylko nie zdążył. 

Zdążył tylko sam zaznać tragedji 
tej najwyższego napięcia, a tak na- 
pięcie to szarpnęło nim pewnego 
dnia ogromnie i do głębi, że ośmdzie- 
sięcioletni zerwał się szukać chwili 
ukojenia, zerwał się szukać miejsca, 
gdzieby mógł  strząsnąć z siebie 
jarzmo tej tragedji — bodaj na jeden 
choćby tyko moment, przedzgonny. 

Porzuceniem Jasnej Polany zamk- 
nął Tołstoj dzieło swoje, jak sym: 
bolem najwyższej odwagi, a zarazem 
konieczności tragicznej. 

z 

„Całe nasze życie — pisał — to 
sen, co go poOczytujemy za życie rze* 
czywiste dlatego tylko, że innego, 
bardziej rzeczywistego życia — nie 
znamy. Życie nasze tu na ziemi jest 
tylko jednym ze snów owego Баг- 
dziej rzeczywistego życia i ciągną się 
te sny dalej, dalej w nieskończoność 
aż do ostatecznego, rzeczywistego 
istnienia, do istnienia Boga. Przyjście 
na Świat i pierwsza o Świecie świado- 
mość nasza, ;to — zaśnięcie i rozpo- 
częcie się głębokiego snu; Śmierć 

zaś to przebudzenie się. Wczesna 
śmierć, — to jakby zbudzono czio- 
wieka, który się nie wyspał, Śmierć 
starca, — schodzi na człowieka, któ- 
ry się wyspał, sen miał już lekki i 
sam się obudził..." ž 

l oto „wielki starzec* sen miał już 
lekki jakby raz po razu widział już 
jawę „tamtego brzegu”, aż wreszcie, 
syt ziemskiego snu — zbudził się do 
nowego doskonalszego życia. 
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URZĘDOWA. 
— (v) Wiceminister Spr. wewn. p. 

Jaroszyński i marszałek Sejmu. p. Da- 
szyński w Wilnie. W związku z otwarciem 
wystawy hodowlanej na Targach Półno- 
cnych przybywają w dniu dzisiejszym _po- 
ciągiem pośpiesznym z Warszawy do Wilną 
wiceminister spraw wewnętrznych =p. Jaro- 
szyfiski i marszałek Sejnu p. Daszyński. 

Gości z Warszawy ną dworcu oczeki- 
wać będzie p wojewoda Raczkiewicz w to- 
warzystwie niektórych naczelników wydzia- 
łów województwa. z 

Pobyt wiceministra Jaroszyńskiego i 
marszałka Daszyńskiego w Wilnie potrwa 
prawdopodobnie kilka dni. { 

MIEJSKA. 
— (v) Subsydja na zatrudnienie bez- 

robotnych m. Wiina. Magistrat m. Wilna 
został ostatnio powiadomiony, iż Minister- 
stwo Pracy i Opieki Społecznej wyasygno- 
wało na zatrudnienie bezrobotnych m. Wil- 
na kwotę 8000 zł. : : 

Suma ta przekazaną zostanie Magistra- 
towi przez wojewGaztwo Wilehskie. | 

— (v) Projekt realizacji miejskiego 
gmachu higjeny. Informują nas, iz prace 
nad realizacją projektu budowy miejskiego 
gmachu higjeny są w pełnym toku. Jak 
uchwałono na ostątniem posiedzeniu miej- 
skiego komitetu wychowania fizycznego i 
przysposobienia wejskowego, gmach ten 
stanie przy brzegu Wilji obok elektrowni 
miejskiej. ё 

Koszta budowy gmachu, który pomie- 
ści w sobie pralnie, iaźnie i baseny pły- 
wąckie, urządzone według najnowszych 
wymagań techniczuych i hizjenicznych są 
obliczone na sumę około ź miij. zł. 

Część tych wydatków wysokości 3000 
zł. pokrywa państwowy urząd W. F. P. W: 

Wobec jednak szczupłycn sum zebra- 
nych cotąd na ten cel, Magistrat m. Wilna 
przystąpi narazie do budowy pływalni jako 
fragmentu calego komplektu. к 

Prace naa całkowiieia ukończeniem 
budowy tego gmachu. higieny. są. przewi- 
dziane na okres awuletali.g 

— (p) Ukończenie fontanny na skwerku 
Orzeszkowej. Onegdaj ukończone zostały 
trwające od dłuższego już czasu roboty przy 
urządzaniu fontanny na skwerku Orzeszko- 
wej; wczoraj zaś usunięto szopę dla narzę- 
dzi i materjałów. 

Fontanna ta — pomysł i dzieło znanego 
w Wilnie artysty rzeźbiarza p. Noworytto— 
składa się z dwu, amfiteatralnie wznoszą- 
cych się, muszli metalowych z których wy- 

strzela do góry wysoki stożek, zakończony 

drugim pomniejszym, wszystko to zamknię- 
te solidnym, a zarazem estetycznym base- 
nem betonowym, otoczonym dokoła rabatą 
z kwiatami. Ku ogólnemu jednak zdziwie- 

niu fontanna, mimo że próba dała jaknajpo- 
myślniejsze wyniki, dotychczas nie jest czyn 
na! 

Wprawdzie przyzwyczajeni jesteśmy w 
Wilnie do nieczynnych fontann, (egzemplum 
fontanna w ogrodzie po-Bernardyńskim, u- 
ruchomian a raz w rok koło Wielkiej No- 
cy!), w danym jednak wypadku, mamy na- 
dzieję że Magistrat nie zechce obstawać przy 
dotychczasowych swych tradycjach w tej 
dziedzinie i fontannę uruchomi, inaczej bo- 
wiem naprawdę nie warto się było fatygo- 
wać się z jej wznoszeniem! 

— (p) Uporządkowanie okolic kościoła 
Serca Jezusowego. Zaniedbane okolice licz- 
nie uczęszczanego kościoła Serca Jezusowe- 
go doczekały nareszcie ich uporządkowania. 

Na przylegającym do terenu kościelne- 
go odcinku ul. Archarielskiej ułożono cho- 
dnik betonowy. Jak widzimy apel prasy nie 
pozostał bez skutku. LE: ; 

Spodziewač się naležy že Magistrat nie 
ustanie na połowie drogi i jednocześnie uło- 
žy chodniki i od strony oulicy Archaniel- 

skiej. - 
SZKOLNA. 

— Przedszkołe Koła Pol. Mac. Szk. im. 
T.Kościuszki ul. Turgielska 12 (Nowy Świat) 
przyjmuje zapisy dzieci w wieku od lat 4 
do 7 codziennie ad g. 5 do 7 wiecz. w loka- 
lu Koła do dn. 5. 9. włącznie. Dla rodziców 
zapisujących więcej.niż jedno dziecko prze- 
widziane są ulgi. 

KOMUNIKATY 
— Komunikat. Zarząd Wileńskiego Od- 

działu Związku Ochrony Mienia Polaków w 
Wilnie, uł. Zawalna Nr. 1 niniejszym poda- 
je do wiadomości poszkodowanych że 
wskutek wzmożenia się frekwencji interesan- 
ntów, zgłaszających się*w celu przerwania 
dziesięcioletniej dawności i rejestracji strat 
urzędowanie nie ulegnie  zapowiedzianej 
przerwie i odbywać się będzie normalnie. 
przez miesiąc wrzesień i październik r. b. 

— Stowarzyszenie Ligi Katolickiej para- 
fji św. Jakuba zawiadamia wszystkie osoby 
tem zainteresowane, że Skarbniczka p. Nie- 
ciecka przyjmuje składki członkowskie, wy- 
daje legitymacje i udziela wszelkich infor- 
macyj codziennie od godz. 4 do 6 pp. w skle 
pie pod firmą „Pierwsza Wileńska Spółka 
win 1 przetworów owocowych* przy ul. Wi 
leńskiej pod Nr. 36. 

SAMORZĄDOWA. 
— Kiedy rozpocznie pracę Radą Woje- 

wódzka. |ak się dowiadujemy ze źródła do- 
brze poinformowanego należy oczekiwać 

zwołania ukonstytuowanej już Rady Woje- 
wódzkiej na początku października -r. b. 
Na porządku dziennym zwoływanego po- 
siedzenia Rady figuruje między innemi na- 
stępujące punkty: 

1) sprawozdanie p. Wojewody z dotych 
czasowej czynności podległych Mu władz i 
urzędów na terenie Województwa oraz pro- 
gram prac © zamierzeń na przyszłość, 
2) wybory trzech członków Wydziału Wo- 
jewódzkiego i trzech zastępców. 

3) odebranie od członków Rady Woje- 
wódzkiej przepisanego prawem  przyrzecze- 

    ždzierniku r. b. i że dzięki te- 
zowane postulaty o powo- 
  

d 
>głych zebrania kontrolne 

łaniu czynnika obywatelskiego do współpra 
cy z władzami, zawarte w rozporządzeniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19.1. r. 

— (0) W sprawie organizacji wyborów 
do Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil- 
nie. W związku z wyborami do Izby Prze- 
mysłowo - Handlowej w Wilnie, obejmują- 
cej Wileńskie, Białostockie, Nowogródzkie i 
Poleskie województwa, odbyło się onegdaj 
połączone posiedzenie wszystkich żydow- 
skich organizacyj. gospodarczych w Wilnie. 

Uchwalono  zblokować się i wystawić 
wspólną listę kandydatów. 

Pozatem została wyłoniona komisja, ma 
jąca za zadanie przeprowadzenia wyborów 
do Izby. В 

W sklad komisji weszli: pp. A. Gordon, 
S. Rozental, M. Zajdsznur, A. Zalkind, E. 
Prużan, A. Kawenoki, S. Kronik, S. Lewi i 

A. SEE 1 
o prezydjum tej komisji powołano pp. 

A. Gordona (prezes), M. Żajdsznur Ša 
prezes) i S. Kronika (sekretarz). 

RÓŻNE. 

< Te. 

Kazimierz CH 
obywatel Ziemi Kowieńskiej, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 

dnia 3-go września 1928 roku, przeżywszy lat 50. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Smoleńska Nr 3 do Kaplicy na 
cmentarz luterański (Mała Pohulanka), nastąpi dnia 4 września o godz. 6 
wiecz. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarzu luterańskim odbędzie 

U się dnia 5 września o g. 9-ej rano. 

TEATR I MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Dziś komedja 

]. Szaniawskiego „Ptak*. W postaci studen- 
ta wystąpi Juljusz Osterwa. 

Jutro, t. j. w czwartek, dnia 6 b. m. — 
„Wilki w nocy”, T. Rittnera, w premjero- 
wej obsadzie. o 

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześ- 
niej do nabycia w kasie wejściowej Tar- 
gów Północnych, a wieczorem od godz. 18. 
m. 30 w kasie teatru. 

— Kierownictwo Zespołu Reduty w Wil- 
nie podaje do wiadomości P. T. Publiczno- 
ści, że poczynając od m. września b. r., do 
wszystkich biletów dołączony będzie 10-gro 

— (0) Sprawa rejestracjj gospodarstw .szowy znaczek na budowę pomnika Bogu- 
rolnych. Jak już donosiliśmy, w wykonaniu 
rozporządzenia rady ministrów o statystyce 
produkcji rolnej, wydział statystyczny Ma- 
gistratu przystąpił do przeprowadzenia na 
terenie Wielkiego Wilna rejestracji ilości sta 

nu zwierząt gospodarskich, wyznaczając 
termin zgłoszeń do dnia 5 września r. b. . 

Jak się dowiadujemy, do dnia wczoraj- 
szego zgłosiła z posiadaczy zwierząt go- 
spodarskich tylko jedna p. Homolicka , Soł- 
taniszek i to tylko dzięki przeczytanej 
wzmiance w „Słowie*. 

Ponieważ niezgłoszenie ilości stanu zwie 
rząt, grozi posiadaczom, jak obwieszcza Ma- 
gistrat, karą do 500 zł. Magistrat winien 
był przedsięwziąć wszelkie środki do opo- 
wieszczenia ludności, nie ograniczając się 
do kilku nalepek, które z trudnością można 
przeczytać wobec tego, że są rozłepione na 
wysokości, niemożebnej dla zwrócenia na 

nich uwagi, A i wzmiankę dla „Słowa” uda 
ło się uzyskać tylko pb wielkich trudnoš- 
ciach, chodząc od Annasza do Kaifasza. 

— Nowy traktor szwedzki do ropy naf- 
towej. W piątek dnia 7 b. m. odbędzie się 
w uniwersyteckim majątku  Kupr ianiszki 
(przy szosie lidzkiej 5 klm. od Wilna) po- 
kaz orki nowym traktorem szwedzkiej fa- 
bryki „Maunktells*, reprezentowanej w Wil- 
nie przez firmę Zygmunt Nagrodzki. 

Pokaz rozpocznie się o godzinie 8 rano. 
Dojazd koleją do przystanku Porubanek. Po 
ciąg odchodzi z Wilna o godzinie 7 rano, 
z Porubanku o godzinie 11-30 przed połud- 
niem. 

— Tydzień dziecka. W « 2 
dniu dzisiejszym o godz. 7-ej wiecz. w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej odbędzie się posie 
dzenie Wydziału Wykonawczego Wileńskie 
go Komitetu Wojewódzkiego „Tygodnia 
Dziecka”, Wobec zbliżającego się terminu 
„Tygodnia Dziecka* (16 - 23 września r.b.) 
dziś ma być ustałony ostatecznie program 
tego pierwszego Święta dzieci oraz będzie 
omawiany szereg bardzo pilnych spraw bie 
žących“. 

— Wycieczka urzędników państwowych. 
Wczoraj w pierwszym dniu swego pobytu 
w Wilnie wycieczka urzędników państwo- 
wych zwiedziła Starostwo Wileńsko - Tro- 
ckie, gdzie udzielał objaśnień p. Starosta 
Witkowski, miasto i jego zabytki oraz Wy- 
'stawę Rolniczą i Targi. Wieczorem uczę- 

stnicy wycieczki byli na przedstawieniu w 
Teatrze „Reduta”. W dniu dzisiejszym wy- 
cieczka zwiedzi Wystawę Regjonalną a po 
południu wyjedzie do Trok. . 

— Kwesta na kościół garnizónowy św. 
Ignacego. dn. 1 września r. b. dała 506 zł. 
62 gr. Wszystkim ofiarodawcom, a szcze- 
gólniej Sz. Śz. Paniom kwestującym Komi- 
tet składa niniejszem podziękowanie staro- 
polskiem „Bon zaplač“. * 

— Stacja Ochrony Rošlin w Wilnie we- 
spół z Wileńskiem T-wem Ogrodniczem u- 
rządza pokazy sposobów i środków walki 
ze szkodnikami i chorobami roślin upraw- 
nych w ogródku Wileńskiego T-wa Ogrod- 
niczego na terenie Targów i Wystawy Rol- 
niczo - Przemysłowej w Wilnie w dniach: 
6. 9. o godz. 11 — 12.30, 7.9. godz. 16— 
18, 8.9. godz. 11 — 12.30 i od 16 — 18. 

Pokazy będą się odbywaly pod kierow- 
nictwem prof. U.S.B. J. Trzebińskiego. 

Zwiedzających Wystawę rolników, ogro- 
dników i miłośników ogrodnictwa, uprasza 
się o jaknajliczniejsze przybycie. 

W razię deszczu pokazy nie będą mogły 
się odbyć i będą odwołane. 

Čzasopisma „Sacha“ otrzymało swe 
akta z powrotem. Starostwo Grodzkie po- 
daje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym 
redakcja i administracja czasopisma „Sa- 
cha”, mieszcząca się w lokalu zawieszone- 
go T-wa Szkoły Białoruskiej, otrzymała z 
powrotem swoje akta po wyeliminowaniu 
ich z opieczętowanych przez policję akt 
Towarzystwa Szkoły Białoruskiej. 

— (0) Zebrania kontrolne. Sprawa ze- 
brań i raportów kontrołnych rezerwistów nie 
jest jeszcze w roku bieżącym ostatecznie za 

dowana. Wobec tego, że w latach ubie- 
objęły wszystkie 

roczniki rezerwistów nie jest wyłączone, że 
w roku bieżącym nastąpi przerwa i że kon 
trolne zebrania zupełnie się nie odbędą. W 
każdym razie ostateczna decyzja w tej spra- 
wie ma zapaść w ciągu najbliższych dwu ty 
godni. Zebrania kontrolne rezerwistów w ro 
ku bieżącym, o ile się odbędą, będą dotyczy 
ły roczników, które wzywano przed trzema 
laty na te raporty i zebrania1 W ten sposób 
skontrolowanoby, czy wszyscy z rezerwi- 
stów odbyłi ćwiczenia, posiadają książeczki 
wojskowe i przydziały. 

— (o) Ułatwienia paszportowe. Otrzy- 
manie dowodu osobistego napotyka na pe- 

wne trudności. Największe trudności mają 
urodzeni nie w miejscu faktycznego zamiesz 
kania, zapisani do ksiąg stałej ludności, lub 
organizacyj stanowych w innych miejscowo- 
ściach. Osoby takie obowiązane są, wyra- 
biając sobie dowód osobisty. przedstawić 
niezbędne dokumenty, których otrzymanie 
nie przychodzi. z łatwością. Wobec tego Min. 
Spr, Wewnętrznych wydało polecenie wła- 
dzom miejscowym, aby pouczyły magistra- 
ty i urzędy gminne o przyśpieszenie przesy- 
łania odpisów metryk urodzenia, wyciągów 
z ksiąg stałej ludności, lub ksiąg stanowych, 
a także odpisów aktów ślubnych. Na wszy- 
stkich takich aktach powinna być odnota- 
cia. że Są one wydane celem uzyskania do- 
wodu osobistego. Należy przypomnieć pe- 
tentom, aby w pismach do urzędów zazna- 
czali; že proszą o przysłanie odpisu celem 
otrzymania paszportu wewnętrznego. 

  

  

— Białorusini zabiegają o reaktywo 
wanie T-ta szkoły białoruskiej. W dniu 
wczorajszym do p. wojewody Raczkiewicza 
zgłosiła się delegacja białoruska w  skła- 
„dzię: pp. Trepki, Kruka i Sznarkiewicza, 
ponownie prosząc o przychylne rozpatrze- 
nie rekursu w sprawie zawieszenia w dzia” 
łalności T-wa szkoły białoruskiej. P. Woje- 
woda obiecał rozpatrzyć sprawę w naj- 
bliższych dniach. 

  

sławskiego oraz „Domu Aktora". O podat- 
kowanie powyższe uchwalone zostało przez 
Główny Zw. Art. Scen Polskich. 

— Teatr Polski. Dziś „Prawo pocałun- 
ku“ (,„Embrassez moi“). 

— Premjera najbliższa. Najbliższą prem- 
jerą Teatru Polskiego będzie „Oficer gwar- 
dji.“ —Molnara. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Zajście na placu Łukiskim. Dnia 

1 bm. około godz. 20 na placu Łukiskim 
posterunkowy usiłował zatrzymać ucieka- 
jącego Stanisława Borkowskiego (Tartaki 
24). Borkowski stawił opór i wyrwał po- 
sterunkowemu rewolwer. 

Posterunkowy w obronie własnej użył 
broni, raniąc Borkowskiego bagnetem w bok 

" Na miejsce wypadku zbiegło się około 
40 osobników, którzy aawoływali do ro- 
zbrojenia posterunkowego. Przybyła policja 
sprawców zatrzymała. 

Borkowskiego dostawieno do szpitala. 

RAD jo. 

Środa dn. 5 września 1928 r. 
13,00— : Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16,30 — 16,45: Chwilka litewska i odczy” 

tanie programu dziennego. | 
16,45—17,00: Komunikat Ł.O.P.P. 
17,00—17,30: Muzyka z płyt gramo- 

tonow ych. 
17,30—17,55: Audycja dla dzieci: Baje- 

czki opowie ciocia Hala. 
18,00 - 18,50: Koncert . popołudniowy 

w wykonaniu orkiestry mandolinistów pod 
pyr. Leonarda Klewakina — Transmisja z 
terenu Targów Północnych. 

19,00 - 19,25: „Wesoły przewodnik po 
wystawie* wygłosi artysta Teatru Polskiego 
Karol Wyrwicz-Wichrowski. 

19.30-18.55: Transmisja z Warszawy: 
Odczyt P t. „Dolina Popradu“ wygłosi 
prof. Aleksander Janowski. 
„20,00 20,25: Odczyt p. t. „Książka 

wileńska na Wystawie Regjonalnej* wygłosi 
dyr. Wyższych Kursów Naucz. Tadeusz 
Turkowski. 

20,30—22,00: Transmisja z Warszawy: 
koncert wieczorny. Wykonawcy: Kazimierz 
Butler (wiolonczela), Umberto  Macnez 
(śpiew) i prof. Ludwik Urstein (fortepian). 
W programie: Ant. Rubinstein, Donizetti, 
Puccini, H. Pachulski i inni. ` 

22,00--22,30: Тгапэпиза _ х Warszawy: 
sygnat czasu, komunikaty, P.A.T., policyjny, 
sportowy i inne. 

FAT ADEST TI ITS IIS UEKIS 

GIELDA WARSZAWSKA 
4 września 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Beigja 123.98 124,29 123,67 

Holandja 357.50 358.40 356.60 

Londyn 43,27 43.38 43,17 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,825 34.91 34.74 

Praga 26,425 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,70 172.13 171.27 
Stokholm 238,85 239,35 238,15 

Wiedeń 125,04 (-125.95 * 125.33 
Włochy 46,71 46,835 46.595 

SIA NS ATR PRAIA R TKI OO ZTOROZRZTZA 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w po- 
czytnem Pańskiem piśmie tego co następuje 

" _ Nie należę do ludzi, którzy lubią narze- 
kać na swojskie porządki, tembardziej, że 
naogół koleje polskie nie wywołują narze- 
kań, ale to, co się dzieje na odcinku Wilno 
--Zawiasy stale jest źródłem irytacji podró 
żnych; naprzykład: pasażer udający się do 
Zawias pakuje się z rzeczami do wagonu, 
na którym widnieje napis: „Wilno - Zawia- 
sy', a wagon ten w Landwarowie odczepia- 
ja i podróżny tylko w ostatniej chwili dowia 
duje się o tem, spostrzegłszy odczepianie 
wagonu w którym jedzie; wtedy dopiero 
się zaczyna w gorączce przerzucanie rzeczy 
do innego wagonu — zjawisko stałe. Kon- 
duktorzy nigdy nie fatygują się kierować pa 
sażerów do odpowiednich wagonów (na 
Zawiasy lub Rudziszki), w ten sposób pa- 
sażer nawet zorjentowany, do którego wa- 
gonu ma wsiadać — nie może wsiąść do 
właściwego, bo tam miejsc niema a w Lan- 
dwarowie musi się przesiadać z rzeczami do 
już opróżnionego, a niepotrzebnie zajmowa 
nego wagonu przez bliżej jadących (Pona- 
ry - Landwarów). 

Na tym odcinku nikt z funkcjonarjuszów 
kolejowych nie poczuwa się do obowiązku 
cośkolwiek wiedzieć o ruchu pociągów. Na 
przykład, zdarzył się ze mną taki wypadek: 
słysząc coś, że od l-go września ma być 
zmiana pociągów — udaję się umyślnie 31 
sierpnia na dworzec Wilno do samego kiero 
wnika ruchu i on mnie po długich badaniach 
informuje że pociąg 1.19. odejdzie na Za- 

wiasy o godz. 14-ej; jestem na dworcu o 
pół godziny do odejścia pociągu t. j. 13.30, 
wówczas bileter mnie zapewnia, że pociąg 
odejdzie o 15-ej-m. 25. Wracam do domu, 
przyjeżdżam i znowu na dworzec o 15.05, 
a pociąg już odszedł o godz. 15-ej. 

Niechże czynniki, do których to należy 
zwrócą uwagę na panujący nieład, temba 
dziej, że jest to odcinek- kolejowy, który 
prowadzi do granicy. 

Z wysokiem poważaniem 7 
Zofja Turówna. 

  

   

3.9/1928. r. 

Na smutny ten obrządek zaprasza krewnych : 
i znajomych stroskana MATKA. 

  

Wyścigi konne. 
Dzisiejsze zapisy. 

. Gonitwa I, dystans 1600 mtr. 1) Der- 
wisz (p. Ławrynowiczowej), 2) Gika (w. 
Daszewskiego), 3) Alfa (por. Abramowicza), 
4) Dagobert (K. K. Ważyńskich). 

Gonitwa II z ptotami, dystans 2100 
mtr. 1) Dagobert (K. K. Wažyfskich), 2) 
Blady-Nico (por. Donnera), 3) Eviva (por. 
Donnera), 4) Cerberus (K. K. Wažyfskich), 
5) Turkus (por. Kamionko). 

Gonitwa III z przeszkodami, dystans 
3600 mtr. 1) Bajeczna (por. Juścińskiego), 
2) Boston (rtm. Cierpickiego), 3) Liberty 
(poi. Ważyńskiego), 4) Oberek (MSW.). 

Gonitwa IV z płotami, dystans 2400 
mtr. 1) Boston (rtm. Cierpickiego), 2) Eros 
(rtm. Paszkowskiego), 3) Blady-Nico (por. 
Donnera, 4) Eviva (por. Donnera), 5) Li- 
berty (K. K. Ważyńskich), 6) Expert (por. 
Ważyńskiego), 7) Bandura (por. Alexandro- 
wicza). * 

Gonitwa V, dystans 21oo mtr. 1) Farsa 
(w. Daszewskiego), 2: Dunajec (por. Don- 
mera), 3) Esmeralda (por. Kamionko), 4) 
Dagobert (K. K. Ważyńskich). 

, 5 Y R K. 

Wyniki walk. 
W pierwszej parze w walce wolne-ame 

rykańskiej pomiędzy amatorem Nawojczy- 
kiem a Szczerbińskim stął się wypadek, 
gdyż amatorowi wysunięty został ze stawu 
obojczyk, —sędziowie walkę przerwali, przy- 
znając zwycięstwo Szczerbińskiemu. 

W drugiej parze walczyli Rasso contra 
Szulc, walka, prowadzona w szybkiem tem- 
pie, rezultatu nie dała. 

W ostatniej parze Garkawenko po 32 
minutach zwyciężył Hielczera. 

Dziś dalszy ciąg walk. 
2 sk AE ZDZ AUD ZZEZASEE 

Parę lat temu Paul Bourget wydał po- 
wieść p. t. „Modny tancerz”, którego bo- 
hater jest dzisiaj jednym z najbardziej zna- 
nych typów w Paryżu i w całym świecie. 
„Modny tancerz* jest profesjonalistą. Zara-, 
bia on na swój chleb codzienny nogami i 
posiada specjalne ceny na nocnych rynkach,. 
w zależności od swej powierzchownošci, 
budowy, pochodzenia i... pewności siebie. 
Prawie każdy z tych bohaterów otacza się. 
tajemnicami, dotyczącemi jego arystokra- 
tycznego pochodzenia, często nawet królew- 
skiego czy carskiego, dużo opowiada o swo- 
ich sukcesach miłosnych. Wielu z nich wy- 
stępuje pod pseudonimami. „Modny  tan= 
cerz* prawie zupełnie pozbawił chleba praw 
dziwego taucerza z profesji, baletnika, któ- 
ry pobierał za godzinę lekcji tańca w naj- 
lepszym wypadku od 5 do 20, rzadko do 40 
franków. Jako zarobek profesja „modnego 
tancerza“ jest znacznie lepsza i pewniejsza, 
niż profesja urzędnika, adwokata, począt- 
kującego literata i t.p. 

W ostatnich czasach prasa całego šwia- 
ta pisze wiele o niezwykłych turniejach, ma= 
jących wykazać wytrzymałość tancerzy. 
Turnieje takie odbywają si jednocześnie 
w różnych końcach świata. Przed paru mie- 
siącami kap. Wilkins i jego towarzysz, któ- 
rzy przelecieli na aeroplanie ponad  biegu- 
nem północnym i zmuszeni byli zatrzymać 
się na Szpicbergu, w czasie przymusowego 
odpoczynku, nauczyli eskimosów tańczyć 
charlestona. Zimnokrwistym mieszkańcom 
stref podbiegunowych tak podobały się dzi- 
wne tańce murzyńskie, że w dniu odlotu lo- 
tników, zaczęli budować wielki barak dre- 
wniany, w którym miał powstać dancig pu- 
bliczny i prosili łotników, aby po powrocie 
do Szwecji przysłali im stamtąd instrumenty 
potrzebne do jazzbandu. 

W tym samym czasie, kiedy wśród mro- 
zów północy odbywają się owe niewinne 
ćwiczenia choreograficzne, w  rozpalonej i 
dusznej atmosferze dancingów europejskich 
i amerykańskich odbywają się tu i tam za- 
wody, mające mało podobieństwa do tańca 
i do sportu. Pierwsze skrzypce gra natural- 
nie Ameryka. 

Ogłoszony został konkurs z nagrodą 
5000 dolarów, które zdobędzie-ten, kto bę- 
dzie mógł tąńczyć w ciągu 262 godzin bez 
przerwy. I oto bohaterowie i bohaterki dan- 
cingu walczą o laury pierwszeństwa. Od 
czasu do czasu któś ustępują z „placu bit- 
wy“: jeden. pada, tracąc przytomność, ktoś 
wogóle traci zmysły, ten umiera na atak ser- 
ca... To nie! Konkurenci tańczą dalej swój 
prawdziwy „taniec. śmierci'. 

Jeden z tancerzy, który już tańczy bez 
przerwy 8 dób, nagle zatrzymuje się i krzy 

czy: ‚ 
— Nie mogę więcej! Jesteście warjaci! 

Tańczcie, tańczcie dalej! 
Zbliżają się przyjaciele, podchodzi do- 

któr i... młodzieńca odwożą do szpitala dła 
nerwowo chorych. ) 

Turnieje te nie są nowością w . Świecie 
dancingów. już w przeszłym roku w Pary- 
żu Francuz, Charles Nicolas, tańczył bez 
przerwy 130 godzin. Hiszpan Fernando, ró- 
wnież w zeszłym roku tańczył w ciągu 145 
godzin, bijąc rekord Nicolasa. Odbywało sie 
to pod kontrolą specjalnej komisji, w której 
skład wchodziło trzech lekarzy. W ciągu te- 
go turnieju zmienił on 1642 tancerki i kar- 
MIL Dy surowem mięsem i suro- 
wemi jajami, które jadł i pił podczas ruchu. 

Ale 145 godzin — było dobre w roku 
zeszłym. W tym.roku Włoch Bernardi w 
Nowym Jorku, tańczył już 190: godzin i 
wskutek osłabnięcia musiał przerwać taniec, 
zaś Francuz Dupont, podobno osięgnął re- 
kord 242 godziny, niestety, nie stwierdzo- 
ny należycie przez komisję. Do  rekordo- 
wych 262 godzin pozostałaby mu zatem 
tylko jedna nieeała doba... 

Wszystko to świadczy wymownie o 
upadku moralności i kultury w pewnych 
sferach powojennych. Owe turnieje tanecz- 

ne, demonstrujące te prawdziwe tańce ska- 
zańców, czy warjatów, ściągają podobna 
tłumy publiczności — symbolizują one coś 
zwierzęcego, nieludzkiego, co budzi się i ro- 
śnie w „naszej kulturze współczesnej. Niby 
przez jakiś olbrzymi mikroskop moralny ob 
serwujemy te alegoryczne „tańce śmierci 
i pytamy: dokąd dąży  pseudokulturalny 
człowiek naszej niezdrowej, pełnei rażących 
kontrastów epoki? 1 

i in 6-pokojowe ze wszelk. | 
Mieszkanie wYSOdziA poszukiwanie) 
na Łukiszkach, ul. Mickiew. i ulicąch 

Oferty: Mickiewiczą 4 

  

przyległych. 
m. 2 Taub. 
  

  

j woda kolońska oznanej doborowej 
jakości oryginalne tylko firmy 

  

Nennyk > ak. Poznań
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ZAW ЗЕО ННа 
ьвпнв Doktór Medycyny 

Ogłoszenie przetargu. 

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót [J 
Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- ŁUKIEWICZ 
targ ofertowy na budowę  dwupiętrowego LAVAVAS, POWRÓCIŁ 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 

śe agi Izby Skarbowej w Nowogródku o 

Mickiewicza 9, wejście 
baturze 11200 m.3. DOKTOR 
Przygotowany kamień dla fundamen- K. Sokołowski 

tów i cegła będą przekazane przedsiębiorcy choroby skórne i we-z ul. Śniadeckich 5 
po cenie kosztu. neryczne, ul. Wileń-przyjmujie od 1 2 

Oferty należy składać w  zapieczętowa- ska 30 m. 14. Przyjm.i od 5—7 p.p. - 6058 
nych ko Speos do dnia 12 wrzešnia r. b. do 08*8::9-12 PdYŚrT We miana 

godz. 12 w południe w Dyrekcji Robót Pu- wy, Ż 21006 Nrdód ааа 

blicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6. Do NET ZEEIE 
— LOSE 

DEL --Be РО Ва са Ва оа ЕО са аяна ыа 
Zarząd Nowowerkowskiej Fabryki 

Papieru Sp. Akc. w Wilnie podaje do wia- 
domości pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 18 
września o godz. 5 po poł, w lokalu Za- 
rządu przy ul. Gdańskiej 6, w Wilnie odbę- 
dzie się Powtórne Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszów z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego, 2) Za- 
twierdzenie bilansu brutto na 1 lipca 1928 
roku, przerachowanie jego i ustalenie wy- 

oferty dołączyć wadjum w wysokości 3% 
k oferowanej sumy. Otwarcie ofert nastąpi 

A dniu o godz. 13-ej. 
yrekcja zastrzega sobie wybór oferen- 

ta oraz ewentualnego przeprowadzenia do- 
datkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane 
roboty na podstawie ślepego kosztorysu, 
który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie 
też będą podane warunki techniczne co do 
wykonania robót. 

Za dyrektora Inż. W. W. Sroka. 
4024 — 0 

za jednostkę 

R 
a m sokości kapitału zakladowego na mocy 
Z Słynna (hiromantka Wróżła £ SB rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
® przepowiada przyszłość, sprawy są- m tej z 22 marca 1928 r., 3) Wybór członków 
3 dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od m Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 4) Ustalenie 
m 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- z wynagrodzenia członkom Zarządu, 5) Wol- 

= oe Krzyża, ul. Młynowa Nr 2, 4 ne wnioski. —0 

> Mm. 6, w bramie na piawo schody. я 

  

Burmistrzowie miast, miasteczek, Rolnicy, Wójtowie gmin zwie-: 

dzający Targi Północne znajdą w pawilonie śiura Techniczno-Han-. 
dlowego inż. Kiersnowski i Krużołek —Ska warte uwag iż 

lampy naftowo-żarowe Polskiej Fabryki „Polmet* na 200, 300,: 
600 i 1000 świec, doskonałe do oświetlenia wewnętrznego i ze- | 
wnętrznego majątków ziemskich, (bram wjazdowych), ulic i placów | 
w miasteczkach i miastach, nieposiadających elektrowni, które dają! 
Światło zdrowe, dużo tańsze od światła elektrycznego; lampy demon-; 
struje się oświetleniem pawilonu. „Koriolit* specjalną papę asfal-* 

tową, ogniochronną, bardzo trwałą krajowej fabryki „Emil Kuźni-| fo 
cki*, niewymagającej smołowania. Н 

Kompletne urządzenia biurowe, jak amerykańskie maszynki do: 
pisania „Royal*, arytmometry szwedzkie „Facit*, biurka, szafy i 

żaluzjowe, kasy pancerne ogniotrwałe. 

Właścicielom majątków przemysłowych zwraca się szczególną i 
uwagę na turbinę wodną okazową fabryki „K. Rudzki i S-ka; 
turbiny wodne dostarcza biuro powyższe z siedzibą przy ul. Jagielloń- 

skiej 8|12, telefon 5-60. S4 

  

  
      

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

AKUAULATORY 
do radja 

wyjątkowo wykwintne, bardzo efektowne, długo- 
trwałe do samochodów 

bardzo solidne, bez szkody na wstrząsy, długiej żywotności, sta- 
łej pojemności, do telegrafów, telefonów, do siły Światła i t. d. 
z najlepszych materjałów, pierwszorzędne, długotrwał wyrabia 

а 

| 
Polskie T=00 Akumulatorowe, $. A. 

A 
<аа 

BIAŁĄ K|BIELSKA. 

Medal złoty 
na Wystawie Radjowej w Krakowie—1927 r. 

na Targach Wschodnich—1926 r. 

Medale złote—dyplomy: 
w Paryżu, we Frankfurcie n/M., Wiedniu, Chicago i t. d. 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
skład fabryczny warsztaty reparacyjnie, fachowe ładowanie 

akumulatorów. 

MICHAŁ GIRDA 
elektrotechnik, b. technik i rewizor akumulatorów w P.T.A. 

Wilno, Szopena 8. 

Informacje, porady fachowe, kosztorysy bezpłatniel 

kto ktpil raz, ktprje nadal 

tylko 

erocóćwki i baterie 

kieszonkowe 

atra. 
Ę   
  

  

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurfownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„1. »„P AP IE FI" sx. 
WILNO, Zawalna 13. Telefon 501. 

NA SEZON SZKOLNY 
poleca pp. A i Spółdzielniom wielki wybór materjałów szkolnych 

i kancelaryjnych po cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów introligatorskich. 

Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru. 
$ wyrobów papierowych Fabryki R. W. Hawelka i Syn. 

Fabryczna sprzedąż wyrobów Chem. Fabr. "M. Leszczyński i S- sę 
i innych fabryk. 

  

  

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, 
—1I, od 5-8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i ой 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Żar. Nr. 192. 

s L 70. @ 

  AWAWAWA 
KUPNO | SPRZEDAŻ 

CYRK 
ul. Wileńska 42, 
róg_Mickiewicza.   

ozis ZMIANA programu i dalszy ciąg walk zapaśniczych. Dziś walczą 3 pary: 1) Helczer contra 
Szczerbiński. 2) Ducman contra Rasso. 3) Reiber contra Garkawenko. 

Początek_o_godz. 8 m. 15 wiecz. Bilety w kasie cyrku. 

  

WAWAAWA 
Sprzedaje się 

szczenię 1 i pół mie- 
sięczne, doberman 
bronzowy b. czystej 
rasy, Mickiewiczą 42 
m. 11 

Neat: „Kelios“ 
Wileńska 38.   

Tea „PAlOBJA 
A.Mickiewicza 22. 

  

  

FOLWARK około 
60 ha, w pobliżu 
stacji kolejowej,za- 
budowania komp- Teatr „NANÓA” 

bziśl Sensacja doby obecnej! 3 gwiazdy: Królowa piękności Paryża, zachwycająca Suzy Vernon, mistr ekra- 
nu Bernerd Coetzke i ulubieniec kobiet Willi Fritsch w sensac. filmie p. t. WINIEN (Ofiary_ kabaretu 
„kongkong*). Poryw. dramat erotyczny ną tle iragicznych przeżyć człowieka skazan. ną smierć. 
kabaret i palarnia opium. Wspaniała wystawa. Mistrzowska gra. Sensacja wszystkich ekranów świata. Ostatni 

Dziś! Największe arcydzieło według powieści Artura Sznitzlera „Frejwiló* 
(Pazurach lamparta). Salonowo-erotyczny dramat w 12 akt, W rolach główn.: Bille Dove oraz śliczna postać 

- 

Podejrzany 

seans o godż. 10.15. 

Całe Wilno odświętuje DZIŚ triumf literatury POLSKIEJ „PRZEDPIEKLE* dramat młodych dusz i wiośnia- 
nych ciał dziewczęcych, deprawowanych w arystokratycznych rosyjskich zakładach w 
na tle rozgłośnej powieści Gabryeli Zapolskiej. W rolach gł. czarująca 
Servaes i tytani ekranów Werner Krauss i Andre Nox. Film, 
widzów! Karta z dziejów minionej przeszłości! Sadystyczne wychowawczynie i rozpustni 

ychowawczych, osnuty 
Eliza la Porte, zmysłowa Dagny 

który był przedmiotem dyskusyj miljonów 
wycho - 

skiej Rosji. Ostatni seans 10.30 taij 

»W OBJĘCIACH UWODZICIELA* 

  

EEE 
MAGM EG 
ЕЕЕ ке 

Ъек&п—‹!епцвга f sha rmonje vL Ostrobramska 5. | „anicdzielę i i święta od g. 4-ej. Następny program: „Dzielny wojak z Pragi“. ! | 

„. Rotnicka w, dobrym stanie. 
ul. Ludwisarska 7, m.6 Zgłoszenia. M. Pohuż Rei MNARESZEIE NAST JANKA JĘZ) 3 ĄPIŁA UPRAGNIONA CHWILA ae od 11- m 3 e eS T an OWV. 8 Ciągnienie V i ostatniej klasy XVII pad ag R 
W. Z. P. 3418 - iv. o im pok. kapitalnie Hp rozpoczyną się już dn. 6 września i trwac B 
m - = odremont.. typu ko- Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego wciągnięto 8 będzie do dn. 13 października r. b. włącznie. В 

ERRA SYSAS tedž, miesz. wolne. następujące wa a Obywatele! Nie omijajcie niebywałej okazji wzbogacenia g 
ROS EDS Park Montwiłła (Ros- 8341. I. A. „Mejer Berger" w Wilnie, ul. Kwaszelna, 17, Й się zupełnie tanim kosztem. Wiedźcie, że na- 

BM AKUSZERNI Bi in w pobl. Ostrej W Firma istnieje od 1928 toki, Miaieieid i a - 8 
EZ, sprzedaje si w Wilnie, ul. Subocz 6-a — = SOD mr Bak bw wi u Żyj A [ina za 50. | 150 1а 10 [ Iva za 20620] 
i. 1. * » w une, ц awalna 

AE GEEK m. T. W, K. (5-7 40 oe deskami. Firma Wilnie!” od 1928 roku. Właściciel D Dwo- a Gikknoj Aura, 00000 zł. E 
AKUSZERKA Lecznicze sai re a aaa m | boo 2, „300000 zi, 2-po 100.000 złot., 2—po B 

W. Smialowska & BEZ a złot., 3—po 50.000 zł. i wielu innych, zaś ogólna В 
а suma wygranych wynosi w klasie V-ej 

przyjmuje od godz. 9 ZAKŁADY BUDOWY MŁMÓW zycze @ @ zł. 19.945,000 Ё 
do 7. Mickiewicza E : „Ali 8 Pamiętajcie o jednem: Jeżeli grać -to tylko w kołekturze B 
46 m. 6. Niezamoż- Francuskie, Włoskie ) m 66 Я szczęśliwej!!! 
nym ustępstwa. p i Wegletskie polecają . a Największa i najszczęśliwsza kolektura Polsk. Loterji 5 

«, b-cia Gołębiowscy Państw. B 

pora ul. Trocka 3, tel. 7-57 g B I || [ Ki Centrala: Warszawa - Nalewki 40. B 

aa s SE GWO O a A g Ll. || 0WS | Tel. 296—35. P.K.O. 3553. @ 

g POSADY 1ROŽNE a m g Wilno, Niemiecka 35, tel. 1317, P.K.O. 80.928, @ 
E ENN < o : ip „ Foksal 25. й rozpoczęła już sprzedaż szczęśliwych losów В 

R i fa ih i Nika. Fabryki w Lublinie i Živeu aki B do klasy V 17 P. P. L. K, в 
odowiia Belgijia sprzedaży 1 sktad Tadtyczny: Co drugi los bezwzględnie wygrywa! 

Rzwieka ra- udziela lekcyj fran- gg Wilno, Ostrobramska 29, telefon 13—10. й Male ryzyko, kolosalne szanse! 8 
b. nauczycielka cuskiego, robót ręcz- Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- i Śpieszcie I Mi | || Niemiecka 35, aby próbo- 

szkolę ludowej i za: "ych. Zgłoszenia NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- E co rychlej do ll: INAOWSKIŁgO wać swe szczęściel 
wodowej aa Za szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE, RO CO ZA) CZ SUEDE SA ВО ЕСО SAW Е Е CZD SE (AU EJ U ЕЕ В 255 
zajęcia iurowego 44 14, m. 3. 1-656£ MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY względnie jako e mL M ELEKTRYCZNE i MOTORY DIEŚLA z gwarancją eko- me L 
znajomość języka Student nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, 
francuskiego i 

  

  

dawać lekcje | może PALA W Śl ю i 
Oferty proszę BE czasie miedle za 

  

niemieckiego i łaciń: 

  

łetne, młyn wodny. Wielka 30. bohaterki, tej słod! li ł žądl Sprzedamy zaraz aterki, tej słodkiej gazeli wy anej oł R teki: znalazła idealną odtworczynię w osobie 

ies ||| li Kaemalogai „„Zachęta Od dnia 3 do 7 wrzesnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 1) „MIŁOŚĆ, A | 
Mickiewicza 1, Kul | ERA OBTA SZKOŁA* kom. w 7 akt. W roli głównei: Sally Phipps. 2) TOMi TONY ZWYCIĘŻAJĄC GALI | tel. 0 05. о- ulturalno-Oświatowyj w 7 aktach. W roli dłównej: Tom Mix. Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Kasa =——— Kupię dużą SALA MIEJSKA czynną od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od Od g. 3 m. 30 Początek seansów od g. 6-ej, w 

  

    

   

TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- 
TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni 
i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do wać w/g adresu: k 

wo- Święciany, — аак A. a MECHA. BB WYROBÓW BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Bu- 
Kościelna, Wł. Har- Baj dowa OLEJARNI. MŁOCARNIE PAROWE. MASA DO 
iung, — =  [nwalida NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH. 

hcesz otrzymać wojenny, niezdolny do Przedst. ! Zjednoczone Fabryki Maszyn posadę? Musisz wojenny, y РОЬЕ U N J k ii tikOOCZYĆ "Kursai Ta RETE): bez środków wicejstwe az owe i Syn w 

chowe koresponden- 
do życia, prosi o po- 
moc materjalną. Ofia- 

  

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do ОВ- cyjne prof. Sekuło- 
wicza, Warszawa, Žė- k EE ra RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają- 

uczają lktówoie. B= przępiewiwYW aa ы $ vga 4 i 
chalterji,  rachunko- PIE Na żądanie wizyty inżynierów. 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 

kali- 
grafji, pisania ną ma- 
szynach, towaroznaw- 

angjelskiego, — 
francuskiego,niemiec- 
kiego, pisowni (orto- 
grafji) Po ukończe- 

Żą- 

handlu, prawa; 

stwa; 

świadectwo. = 
Aa us mode e ) codziennie: prof. Konserwat. Katarzyny Капи-® ski, Gdynia, telefon 93, i „Pierwsze Polskie Towarzy- 

3116-8] wi] Biuro K е N== szewiczowej od g. 12—2., prof. Anny Zankiewi-g stwo Kąpieli Morskich* w Warszawie,. ul. Krakow- 
il. Biuro Komi- А czo ej od 4 6i innych sił artystycznych. Him Przedmieście 20 22, tel. 235-60. 9509 © 

.—_—-. Жі‘:“(’!‚е'…'і’ё;';шо‘;іч = Fortepiany i pianina najnowszej konstrukcji, o nie: 

AJ šia Pali: be jų WISBDCZENACETAACNNIE 

szybko 
fachowo 

nio; 

«Mickiewicza 

„tel. 152, 
SUMY 

  

Wil. Biuro Komi- 
Sowo - Handlowe, 

271568 | 
  

i 

pienięż e ulokuje- 
my pod solidne i 

k 
INTERNAT ZGUBY 

dla uczni, pomoc — ® mass a аза я он 
naukach i opeka za- 

  

    

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 
Liczne referencje odbiorców 

Wygodne warunki kredytowe. 

Okazowe maszyny wystawiamy we aa lokalu 
ul. Ostrobramska 29, 

  

  

  

  

  

    

  

  

Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6 

Na składzie stale wielki wybór 'nowych i używanych 
instrumentów 

-- KONCERTY! na Targach Północ. -- Pawilon mm | 

K. DĄBROWSKA | 
L 
  

  

  

Wycieczki turystyczne po Bałtyku na 5. 8. „Gdynia“ 
(kapitan Ryncki) 

Najbliższa wycieczka: 

Od 6 do 12 września r. b. do Kopenhagi i Helsingór. 

Ceny miejsc od 295 zł. z wyżywieniem przez 
cały cząs trwania wycieczki. 

Paszporty zagraniczne nie wymagane. 

udziela Przedsiębiorstwo Paft- Wszelkich informacyj 
Polska* Wydział  Pasažer- stwowe „Żegluga 

gpierajcie L. I. 
  

  

: 

1 
  

pewnione. Uniwersy- 77 gubiony kwit Ilom- : 

tecka 4—6 ewy bardowy (Bisku- URN чаелия июлиа 9 КТБч К СОС 15 НЕС КЗ ОНО 5 СЕН КО ЕО 

rzecka. pia 12) Nr 18476 
YO 068 unieważnia „SiĘ. — 

žr Parako, gubione: 1) DO- 257557 72575 AIA a waciki 

3 RR bag) ak = £ WIENO= LECJONY 1 Czekolada zdrowia 
ska zyj —0 

„: "WRA z M l Tak Jab zęby | Piękne Wydawnictwo Komitetu | fabryki 

lokój | umeblowany Nr6661|5[786. 2) Książ- Organizacyjnego VII Zjazdu Le- 
dla inteligentnego ko waka P. U, a PSY, tj ny PE Blow H gjonów. — Cena zł. 4.50. Pidsa lų krakowie © 

ZO asa 21a 1025 na a w: l prźed A ease By codziennie mo- | Do nabycia we wszystkich į š 

ieniebi utrzyma- Kopiec ważą TE nak acz soki 2 # | księgarniach. — Skład główny w jest bardzo smaczna 

niem ul. Bracka 11, przy ul. Jakóba Jasin- | (02 ana oo iarką ochronną | Esiegarai W. Makowskiego. ul. : || i požywna dla dzieci. 
d. Łokuciewskiej m. 3skiego Nr 1-a m. 2 kygicalnė ty žIė 6016 “io Jańska Nr. 11. 0-229$ dać wszędzie. 

0 660; uuiewažniają się, o i Ządač wszędzie, 0-016€ — - ’ 
`
 ę * 

AL 

  

Wilno, ulica Trocka 11. 

NE BIURO —————"ENERALNE BIURO UBEZPIECZEŃ 2 
G PRZYBULSKI 

Telefon 6-52. * 

Przyjmuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia: od ognia, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej, transportu oraz na życie i ed 

nieszczęśliwych wypadków na dostępnych warunkach, według najnowszych wymagań techniki asekuracyjnej. 

3 I I I i I IIA 

Loigzek Ubezpieczeniodų 
Przemycowców Polskich 

Założony przez Wielki Przemysł Polski. 

Centrala w Warszawie. 

Białystok, 

„Ajentury we wszystkich miastach Rzeczypospolitej _ Polskiej. 

Komisarze hawaryjni w większych punktach wszystkich części 

świata. 

ODDZIAŁY 

Częstochowa, 

Bydgoszcz, Gdańsk, Ostrowiec, Równe, Siedlce. 

Przyjmuje ubezpieczenia: 

od ognia, kradzieży, £ 

Jeneralna Reprezentacja w Wilnie, ul. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor edpowiedzialuy Wituid v: oydylło. 

tel. 

  

Katowice, 

REPREZENTACJE: 

Kraków, Łódź, Poznań, 

cabunku i fransporfów 

Trocka Nr. 11 

6-52. 

Krakowskie Towarzystwo 
Ozajemnych Ubezpieczeń o Krakowie 

założone w 1860 roku. 

Najstarszy w Polsce Zakład Ubezpieczeń 
oparty na wzajemności. 

Przyjmuje ubezpieczenia: od ognia, szkód gradowych, kra- 
dzieży i rabunku, odpowiedzialności prawnej. wypadków, uszko- 
dzeń samochodów Oraz na życie we wszystkich rozpowszechnio- 
nych i postępowych kombinacjach. 

Towarzystwo jest właścicielem 22 nieruchomości, w tem 

Jeneralna Reprezentacja w Wilnie, ul. Trocka Nr. 11, 

a | 

  

14 w Krakowie, reszta w siedzibach oddziałów we Lwowie, 
Poznaniu, Katowicach, jakoteż w Rzeszowie, Przemyślu, Tarno- 
polu, Stanisławowie i Grudziądzu. 

Wypłacono odszkodowań po dzień 1 stycznia 1928 roku przeszło 

Zł. 90.000.000. 
tel. 6-52* 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* ul. Kwaszelna 23. 

  

2


