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GENEWA. 7.9. (PAT). Na dzisiejszem przedpołudniowem posiedzeniu
Zgromadzeniu Ligi Narodów przyjęta została rezolucja prezydjum: Zgromadze
nia dotycząca ponownej obiesalności Hiszpaaji do Rady Ligi Narodów. Następnie Zgromadzenie przystąpiło do dalszej dyskusji generalnej nad spra"wozdaniem o działalności Rady i sekretarjatu Ligi Narodów. Przemawiali
kolejno delegaci indyjski, japoński i grecki.

Wykręty
Wołdemarasa.
Niepotrzebne
ględzenie.
Bezmyślny
upór. Przeciąganie sporu w nieskończoność.
„Vossische
Zeitung"
uzupełnia
podane wczoraj wieczorem informacje
o wywodach Woldemarasa w Radzie
Ligi szeregiem
nowych
szczegółów,
podnosząc,

czał

że

Woldemaras

całkowicie, iż Rada

rezolucji

czyła

grudniowej

kwestję

G dalsze miejsca w Radzie biol.
GENEWA. 7.9. (PAT). Na dzisiejszemposiedzeniu Zgromadzenie Ligi Narodów przy
jęto 44 głosami na 49 głosujących na skutek propozycji angielsko - irancuskieį postanowiła przejściowe z roku 1926 co wyboru niestałych członków Rady.

przemil-

Ligi

w

Postanowienia

swej

wyraźnie wyłą-

wileńską

z

rokowań

i

żądała tylko
ustalenia
normalnych
stosunków sąsiedzkich między Polską
a Litwą. Także Woldemaras zupełnie
wyraźnie zajął niesłuszne stanowisko,
gdy oświadczył patetycznie, że odby-

cie rokowań polsko-litewskich
newie

było

niemożliwe

Mo, že obecne

tam

delegacje

zajęte

były innemi sprawami.
Śmiech pewnej
części słuchaczy, wywołany
pržez to
patetyczne oświadczenie, nie był
nieuzasadniony.

Gdy następnie Woldemaras, przypominając sobie swój
zawód profesorski, rozpoczął
wielki odczyt
o
kwestjach

socjologicznych,

przewodni-

czący Prokope przerwał mu
uprzejmie, „ażeby można
było
przetłumaczyć* pierwszą
główną
część jego
przemówienia. Słuchacze,
którzy rozumieli francuskie wywody Woldemarasa, z westchnieniem
ulgi opuścili
natychmiast sale, rzucając przewodniczącemu

wzdzięczne

spojrzenia

za

danie im tej
pauzy
Mówiąc o dalszej

wypoczynkowej.
mowie
Wolde-

marasa, korespondent

genewski

nych

wywodów Woeldemarasa.
„Mówisz zbyt wiele daremnie,

by

uzasadnić
odmowę,
twój
słuchacz
słyszy przedewszystkiem słowo „nie”.
To zdanie należy uznać za motto całych długich i monotonnych
wywo-

dów

Woldemarasa,

depeszuje

nie-

miecki korespondent. Na poprzedniej
sesji Ligi Narodów
chodziło
о to,

czy Litwa gotowa jest
zolucją

Rady

zgodnie z re-

Ligi z 10

grudnia

utrzymaniu zastrzeżeń
Wilna,

Polską.

podjąć

Polska

swych

stosunki

przy

co do

sąsiedzkie

bowiem

z

tylko tego

żądała.
Woldemaras
w
grudniu
oświadczył gotowość do tego, a teraz
próbuje sabotować ową uchwałę Rady Ligi, jest to strasznie prymitywny
stan taktyczny, przy
którym
drugorzędną rolę odgrywają sprawy
inne.

Streszczając

odpowiedź

ministra

Zaleskiego podnosi „Vossische
Zeitung', że gdy Polska
żąda ostatecznego
rozstrzygnięcia
sprawy wilenskiej, to Woldemaras
sprzeciwia "się
temu i nie uznaje tej decyzji.
Jeżeli
zaś Polska
pragnie
przejść
nad tą

kwestją milcząco,
czyni zarzut, że
usilnie
całą
Pomnieniu.

to
Woldemaras
Polska stara się

sprawę

przekazać za-

Zawziętość i zacietrzwienie.
bójcze nudy.

DACT
iali.
ża

„Deutsche

podkreślając

sympatje

Za-

Zeitung”,

przyznaje,

mówienie Woldemarasa było

dla

wyraźnie

okazywała

bezbronną rozpacz. Wskutek powszechnego sennego nastroju
nie mogło

też dojść do

jakiegokolwiek

nia stanowiska

określe-

przez Radę,

Nic nowego.

ma się Wilna

trzy-

Woldemaras

płotu.

jak pijany

skandaliczna

Głupi dowcip czy

marasa

próbę

jako

tej sprawie

na Polskę.

Członkowie

Vorwarts

Rady

— częściowo

części zaś słuchali tych

||

Ligi

w

winy

—

:

pisze

drzemali,

wywodów

po

Z

nieukrywaną niecierpliwością i to tem
bardziej, że nie zawierały one žad-

widzenia.
nych nowych punktów
tylko,
tych wnioskowano
wywodów

że Litwa utrzymuje

swoje

pretensje

do Wilna i że obawia się, by rokowania nie osłabiły w jakikolwiek spo-

sób tych pretensyj.
tezy

litewskiej

ponw-

bigi.

Rzeszy

krajem

na św”ccie.

okazuje

Aflantyckiego w instytucję genewską.
Nie można im w pewnym stopniu odmówić racji. Pakt Kelloga,
pomijając
całkowicie istnienie Ligi Narodów, będącej pod
wielu
względami
instrumentem polityki angielsko-francuskiej,
przyćmił przynajmniej
obecną
sesję
Zgromadzenia. Drugorzędny porządek
dzieniły obrad Rady, brak takich ma-

tadorów politycznych

jak Chamberlain

i Stresseman, nieobecnych z powodu
choroby, również musiał się przyczynić, że zainteresowanie opinji publicznej znacznie zmalało. Wyraz tego zainteresowania— prasa francuska i an-

gielska, która podczas ubiegłych sesyj
niczem

innem

się

obecnie. szeroko

Miller mówił o wmocnieniu stosunków gospodarczych w Eurow życie postanowień vowziętych na światowej konierencji goznaczenie postępu jaki został osiągnięty na drodze do stworzeekonomicznych,

nie

rozwodzi

zajmowała,
się

o spra-

wach, które z obradami
Ligi mało
mają wspólnego.
lnaczej
natomiast
ustosunkowuje się prasa niemiecka.

lono Tole, p. Stresseman

pojechał do

Kowno

mniej o nich zbyt wiele

Sabsfować Polskę można w dalszym
7.9.

KOWNO.

(PAT).

„Lietuvos

ciągu.

nie

pisano,

Radzie

w

debaty

Aidas“, oceniając

Ligi Narodów odnośnie koniliktu polsko - litewskiego wyraża zapatrywanie,

że stanowisko Ligi Narodów „nie jest tego rodzaju, aby mogło wpłynąć na
wielkie mocarstwa, by uznały one pretensje Polski". Wobec tego Litwa może — zdaniem „Lietuvos Aidas'* — spokojnie obserwować to, co się dzieje
w Genewie.
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czył, że chodzi tu o pożyczkę
т…еРэг;аеЁ;;і:ш?сіё?: prasy wiedeńskiej Seipel oświad
poświęcona była ekonomicznym
eż
równi
em
Briand
Zz
wa
rozmo
jego
amerykańską i że
ęcia pożyczki w Ameryce.
austrjackim

oraz

warunkom

GENEWA. 7.9. N:

osiągni

Shaw

Bernard

w pałacu Ligi.

u.
Incydent i z królem paradoks
i

Shaw'a

ienie 8 się Bernarn
iedzeniu Assemdlee sensację wywołało zjawienie
>
AS
Ligi

Pozzo! Policja

nory. Opuszczając salę

nie

chciała go wpuścać, Des

demonstracyjnie. Król

ministrowi spraw zagranicznych dowcipnie o swojej

PARYŻ. 7.9.

S

Sha

Reformacji, po zwiedzeniu

p. Briandem, któy. zobowi

prem

francuskiemu

ok

Podróż ks. Walji do Afryki.
(PAT). Dzisiaj w nocy przejechał przez Paryż w

drodze L Auda

lit ksiąžę Walji. W Marsylji ks. Walji wsiądzie na okręt, który go zawiezie Po
(S

i

TSNKP

T

pokojowi

Europv

w olecki:

„spór

litewski

o mia-

nie

tóre nie jest polskie" ani litew- tej charakterystyce

e

w rzeczy wietóżci

centach żydowskie,

a w

w 60 pro-

15 procen-

dziennik —

A

iepotrzeb-ć
niepojrzed

ebola

Wilna —

nie zmieni ni

cyzja i żadna dyskusja Ligi

ŽAS

06

y

krążą

wieści,

będzie ona

bycie na manewry.
nistra

doty-

tylko one powołane są do jej interpretowania. Wciągnięcie państw Ameryki łacińskiej do Ligi Narodów wobec rywalizacji
angielsko-amerykańskiej byłoby
odpowiedzią
na pakt
Kelloga, pomijający Ligę przedewszystkiem dlatego, że jest ona
instrumentem polityki angielsko-francuskiej,
Rozszerzenie kontroli nad produkcją
przetworów opium,
wysunięte przez
delegata chińskiego
jest klasycznym

przykładem,

jak

każda

_ najbardziej

niewinna sprawa w Lidze
ma zabarwienie
polityczne.
Wniosek . chiński

uderza

przedewszystkiem

w Anglję,

której koionje zajmują poważne miejsce w Światowej produkcji
przetworów

opium.

—*

przemysłu i handlu Kwiatkowskiego.

oraz adjutantami rtm.
Matuszewskim.

pod-

Monroego

państw

powro-

Następnie
p. Prezydent przyjął
dyrektora
wytwórni państwowych inż. Wierziejskiega
Dziś p. Prezydent Rzeczypospolitej zaszczycił
swą
cbecnością manewry, gdzie
udaje
się z szefem |gabinetu
wojskowego
płk. Głogowskim, zastępcą ppłk. SG. Fydą,

amerykańskich i

tylko

m. 40

Po południu p. Prezydent Rzeczypospa
litej przyjął na półgodzinnej audjencji mi-

kreślać, że doktryna

sobie

Jurgielewiczem

i kpt

Prawdopodobnie p. Prezydent
Rzeczypospolitej zabawi na manewrach 2 dni.

Minisfer

łofewski na polskich
statkach.

RYGA, 69.

PAT.

W dniu dzisiejszym

minister wojny Kalninsz wraz
floty łotewskiej
admirałem

z dowódcą
Kaiserlingiem

odwiedził polskie okręty wojenne „Wilję“ i
„Komendanta Piłsudskiego* oraz hydroplaa które

w

yni.

dniu

wczorajszym

przybyły

z

Odznaczenia jugosłowiańskie
@а szefów naszego lotnictwa,
WARSZAWA,

7 9. PAT.

Wczoraj odby-

ło się w ministerstwie
spraw
wojskowych
uroczyste udekorowanie orderami jugosłowiańskimi oficerów
i szeregowych wojsk

lotniczych, a mianowicie: szefa departamen
tu lotnictwa płk. Rayskiego, majora Makowskiego, kapitanów Beseljaka i Jungrama oraz sierżantów Jakimowicza i Czerwonki.

Aktu dekoracji,

która

się

odbyla

w

obecności podsekretarza
Stanu gen. Konarzewskiego, dopełnił attache wojskowy po-

zapewnić.

Pewne

"w

trudności

rtości wych.

ennica Państwowa przystąpiła do fabiskačii znaków wodnych na banknotach,

osobie p. Quinonesa de Leon.
ności te jednak, należy

się o krok

naprzód, skoro
p. Briand
zapewnił,
że można będzie rozpocząć negocjacje
po porozumieniu z Anglją, Włochami
Belgją.
Z obrad Rady Ligi przed otwarciem Zgromadzenia zasługują na uwagę dwie kwestje. Jedna to zapytanie

bowiem

kontroli nad

Przemysławka

bardzo

wzmocniony,
dzo

na

poparcie

Manewry floty

sowieckiej

na

Bałtyku,
RYGA.

Hiszpa-

co zwłaszcza

na czasie

wobec

rzonego przez pakt

Dr. mad.

jest bar-

ciosu,

wymie-

Kelloga.

6.9. PAT.

„Jaunakas

Zi-

4 torpedowce,

okręty

szkolne.

fiński zezwolił na wpłynięcie

i

sztab

tej floty

fińskie tylko na

wypadek burzy. Bolszewicy

zezwole-

nia tego nadużyli, zbliżając
nio do brzegów Finlandji.

się zbytManewry
Innofiorta

torową

Hiūekel

2 krążowniki

Generalny

sie w okolicach

(Finlandjaj.
W manewrach uczęstniczyło także
1 aeroplanów, które latały nad terytorjalnemi wodami
szwedzkiemi. Pod
konięc manewrów przybył jeszcze jeden pancernik
z Kronsztatu,
który
tak blisko podszedł do wybrzeży Finlandji, że władze fińskie wysłały mo-

Kapelusze
Habig,

dwa

; odbywały

K. Pawłowski

LNB

Borsalino,

cerniki,

na terytorjalne wody

powrócił.
Przyjmuje codziennie od g. 5i pół—7.
Żeligowskiego 10.
FET

i in.

cernika,
płynął.

w

celu

lecz

zaaresztowania

ten

pośpiesznie

pan-

od-

L MIESZKOWSKI
й MICKIEWICZA 22.

EHZDZESCEZEZNCNEME
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Wkrótce król ekranu

EMIL JANNINGS
_w

jego

najlepszej

kreacji

i „Niepotrzebny człowiek”
Ъ

D minimi
OKAZYJNIE

‚

tanio, salon gięty czar-

mahoniowy, kreny 450 zł., salon
dens, stół, krzesełka; angielski gabi2 łóżka
net dębowy, sypialnia biała,
przyjmuje
zamówienia
mahoniowe,

produkcją

przetworów opium.
Costa Rika, zamierzając przystąpić
„ponownie do Ligi Narodów, zwróciła
się z zapytaniem, jak Liga interpretuje doktrynę
Monroego.
Zapytanie

nadzieję,

nas“ donosi, że w manewrach
floty
nji gdyż w ten. sposób
autorytet i sowieckiej na morzu Bałtyckiem braprestige instytucji genewskiej zostanie ło udział 10 kontrtorpedowców, 2 pan-

druga wystąpienie poraz pierwszy delegata rządu nankińskiego w sprawie

rozszerzenia

mieć

Trud-

zostaną pokonane. Radzie Ligi zależy

zebra-

to ma charakter zasadniczy, a od od-

TS TSO

raż
i, zagraża
;
i
i
tach białoruskie
dzienwytrwałość, ale — pisze

pouinych

Costa Rici o charakterze zasadniczym,

Bernard Snow spotkał sę;
МНа ВОН ае ой ‘г zwiedzenia gmaha
przygodzie.
da

na

kuacji Nadrenji posunęła

dla Austrii.
się © pożyczkę przeprowad
Kanclerz Seipel sfara
za w GeSeipel
kanclerz
że
się wiadomość,
i

To oświadczenie p. Brianda zdaje
się wyczerpie
przynajmniej
narazie
sprawę wcześniejszego ewakuowania
Nadrenii.
Jeżeli będzie o niej mowa,
niach, O czem do wiadomości
prasy
nie zostanie zakomunikowane. P. Miiller będzie mógł wrócić z -Genewy nie
z pustemi rękami, co groziloby katastrofą dla rządu
socjalistycznego.
Bądź co bądź
ciężka sprawa
ewa-

}

Dnia 5 bm. o godz. 11

cił do Warszawy ze swej letniej rezydencji
w Spale p. Prezydent
Rzeczypospolitej z
małzonką oraz najbliższem otoczeniem.
Po chwilowym odpoczynku
p. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na audjencji
zastępcę szefą sztabu zeneralnego gen. Kutrzebę,
który prosił p. Prezydenta o przy-

czy

kuacji -Nadrenji, co Belgja lub Włochy.

to chyba tylko

spokojne.

Ga robi Prezydent Rzplifej.

stwarza podobno kandydatura
delegata hiszpańskiego
p. Quinonesa de asygnatach skarbowych i td. dla instytucyj
Leon, który poprzednio przed wystą państwowych. 'Dotąd musiano tego rodzaju
Znaki wartościowe zamawiać zagranicą.
pieniem Hiszpanii
z Ligi
niejednoHydroplin włoski zatonął
krotnie bywał referentem spraw litewz trzema lotnikami.
skich i referując je bezstronnie, sciągRZYM, 6. 9. —
Wpobliżu Rovinął na siebie
niezadowolenie
litewgo
zatonął
hydroplan
- wojskowy,
skiego protektora w Radzie - Niemcy.
zmuszony
do opuszczenia
się na
Podobno delegacja niemiecka pośredmorze. Trzej lotnicy znajdujący się w
Brianda. Rozmowy p. Stressemana w
nio wysuwa zastrzeżenia przeciwko hydropłanie, ponieśli śmierć.
Paryżu nie dały
rezultatu,
przynaj-

Niemcy w czarnym nasfroju.

zebranie się konferencji mocarstw okupacyjnych na ostatnie dni obrad Ligi, co w pra-

"VR

Dziewiąte Zgromadzenie
Ligi za- selstwa jugosłowiańskiego pułkownik StoW Niemczech sesja obecna Ligi, a rakończy się wyborem
trzech
nowych jaaowicz.
czej jej zakulisowa strona, przykuwa
członków
Rady.
Wobec
cofnięcia Rokowania polsko-francuskie
powszechną uwagę. Dzieie'się to dla-.
swego wystąpienia
przez
Hiszpanię
W pierwszych dniach m. listopada roztego, że obecny gabinet socjalistyczny
zostanie ona prawdopodobnie wybra- począć się mają w Paryżu rokowania mię=
w Niemczech zdaje sobie
sprawę
z
dzy przedstawicielami rządów polskiego i
na na lat trzy z prawem nowego wy- irancuskiego, w sprawie uzgodnienia dotąd
tego, że o ile nie potrafi
posunąć
boru. Warunkiem wyboru jest jedno- zawartych konwencyj, dotyczących handlu
sprawy opróżnienia Nadrenji, dni jego
Polski i Francji.
myślność wszystkich członków Zgro”
"będą policzone. W tym celu podziePolska produkcja znaków
madzenia, którą Hiszpanja stara się

Bookała onróżnienia Nadrenii

ktyce oznaczałoby oddalenie rokowań o dni 14.

RRNOTREEEPZZSUE

7. 1X. 28.

Lemanem.

no, jak

30 gr.

TRYS

w tej kwestji zależy
Pedpisanie paktu Kelloga w Pary- „powiedzi Ligi
przystąpienie
wszystkich
państw łacińżu w przededniu otwarcia obrad
geskiej
Ameryki,
„Jak
wiadomo,
doktrynewskich
przytłumiło
w znacznym
na
Monroego
głosi
zasadę
niemieszastopniu zainteresowanie
powszechne,
jakie cechowało zwykle zjazdy nad nia się Ameryki do spraw kontynentu
niewtrącania
się
moLemanem. Antagoniści Ligi Narodów, i, odwrotnie,
podkreślając ten fakt,
twierdzą,
iż carstw europejskich do spraw amerypakt Kelloga jest pierwszym ciężkim kańskich. Odpowiedź Rady Ligi jepociskiem, wymierzonym z za oceanu szcze nie została opracowana. Podob-

natomiast
rezultatem
spotkania
p.
Miifera z Briandem w Genewie
jest
BERLIN. 7.9. (PAT). Nacionalistyczna „Deutsche Tagezeitung“ w de- oświadczenie tego ostatniego, iż nepeszy z Genewy twierdzi że Briand w rozmowie z kancierzem Miilierem miał gocjacje w sprawie wcześniejszej ewapostanowić żądanie wprowadzenia kontroli Nadrenji, a mianowicie na wypakuacji Nadrenji mogą być rozpoczęte
dek opróżnienia drugiej strefy Nadrenii.
dopiero po porozumieniu się gabinetu
francuskiego z brytyjskim, włoskim i
BERLIN. 7.9. (PAT). -Prasa nacjonalistyczna w dałszym ciągu maluje w najczar- belgijskim oraz polskim, o
czem
p.
niejszych barwach obecne położenie delegacji niemieckiej w Genewie, zarzucając nadal Briand zapomniał, Polska
bowiem w
Briandowi sabotowanie rokowań w sprawie Nadrenji i stosowanie taktyki, zmierzającej
do psychicznego znużenia i zdemoralizowania delegacji niemieckiej.
:
się: równym, jeżeli nie większym
stopniu
„Deutsze Tageszeitung“ i „Local Anzeiger“ twierdzą, że plan taktyki niemieckiej zainteresowana
jest
w
Sprawie
ewapolega na tem, aby wyciągnąć od Niemców formalną propozycję, aby zabezpieczyć

Vorwarts uznaje, żeże WWoldemaras skie

w obronie

kanclerza

najspo:ojni-jszym

Na koniec kanclerz
pie przez wprowadzenie
spodarczej, stwierdzając
nia lepszych warunków

usprawiedliwienia

do zwalenia

Polsce prawa

nad

Paryża, gdzie, podpisując pakt Kelloga,
Nadrenii z p.
pokoju.
>
` poruszyć miał sprawę
Poincarć, a p. Herman
Miilier udał
Po wskazaniu na znaczenie zalezeń, jakie ze strony Niemiec zostały przedstawione w komitecie bezpieczeństwa i rozjemstwa, kancierz przystąpił do omówienia problemu
się do Genewy.
Mimo
choroby
p.
rozbrojenia, Mimo kilkuletnich starań prace w kierunku przygotowania konierencji rozStressemanowi wypadło w udziale zabrojeniowej nie doprowadziły do żadnego pozytywnego wyniku. Kanclerz Rzeszy proponuje, aby pierwsza międzynarodowa konferencja rozbrojeniowa została zwołana mo- łatwienie trudniejszej sprawy, jak wiażliwie szybko. Z kolei kancierz oświadczył że zgadza się całkowicie z wywodarni i postu domo bowiern, Poincarć jest mniej polatami wysuniętemi przez poprzednich mówców w sprawie ochrony mniejszości naro- datny na perswazje
niemieckiei niedowej przez Ligę Narodów.
jednokrotnie hamował
ustępliwość p.

charakWolde-

dotychczasowej bezskuteczności roko-

wań i dążenia

celu nadania

GENEWA. 7.9. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu popołudniowa: Zgromadzenia
Ligi pierwszy zabrał głos kanclerz Rzeszy Hermann Miiller, wygłaszając dłuższe przeimó
wienie. Na wstępie kanclerz dał w zdecydowanych słowach wyraz woli Niemiec czynne› go udziału w międzynarodowych usiłowaniach mających na celu doprowadzenie do nórozutnięnia i przyjaznego współżycia narodów. Dlatego też, mówil kanclerz, Rzesza niemiecka okazała
natychmiast gotowość przystąpienia do paktu Kelloga, który przyczyni
się do przyśpieszenia akcji Ligi Narodów,
zmierzającej do utrzymania i wzmożenia

stosunkom

ignorancja.

Socjalistyczny „Vorwarts"
' Eu I anoraissk wywody

w

walnego Zgromadzenia

Przemówienie
Niemcy

niemo-

która musiała przeszło cztery godziny przysłuchiwać się wywodom upar-

Litwina,

1926

GENEWA. 7.9. (PAT). Zgromadzenie Ligi Narodów prowadziło dzisiaj w dalszym ciągu dyskusję nad sprawozdaniem o działalności Rady Ligi
;
i Sekretarjatu generalnego Ligi.
Przemawial najpierw delegat indyjski w imieniu panujących książąt indyjskich. Indje — mówił on — zawsze z wielką uwagą śŚledziły prace Ligi w
ю
dziedzinie higjeny, oraz zwaiczania malarji i handlu opjum.
Następny mówca japończyk Adatci, żywo oklaskany, bronił dzieła Ligi Narodów, podnosząc zwłaszcza pomyślne wyniki na polu gospodarczem
oraz prace komitetu bezpieczeństwa, które przyczyniły się do odprężenia i
я
GE
A
3
rozbrojenia.
Po delegacje Japonji zabrał głos przedstawiciel Grecji Politis. Omawiał
znaczenie paktu Kelloga dla zwiększenia bezpieczeństwa, podkreślił jednak,
że pakt Kelloga, wzmacniający akcję Ligi, nie przewiduje źadnych sankcij.
wskutek czego zawarte w nim zobowiązania opierają się na słabych podstawach. Nie mniej jednak pakt Kelloga stanowi nową przeszkodę na drodze,
wiodącej do wojen. Potępienie wojny, jako środka przy załatwianiu koniliktów międzynarodowych staje się coraz bardziej powszechne i ooraz trwalsze
Z wielkiem naprężeniem oczekiwana jest mowa kanclerza niemieckiego
Miillera, który miał zabrać głos na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu
Zgromadzenia Ligi.

że prze-

żliwie długie i że większość słuchaczy,

tego

roku

wiającą podstawę niemieckich żądań okupacyjnych, któraby niejako była ofertą niemiecką, 2) jeżeli kanclerz nie będzie chciał przedstawić żadnych takich
propozycyj na
pismie, to w tym wypadku strona francuska ma proponować, by kanclerz zainicjował

pozasyNiemiec

w

sobie w ten
sób wyłączny wpływ na dalszy bieg wydarzeń.
o
„Local
Anzeiger* twierdzi, że strona francuska poczyniła delegacji dwie propozycje: 1) ażebyNiemcy przesłały poszczególnym mocarstwom okupacyjnym notę, przedsa-

Litwy i Woldemarasa, z uporem izawziętością broniącego spraw Swego
małego państwa,

Dirady

„,Vos-

sische Zeitung” pisze,
że przy całej
sympatji, jaką Niemcy odczuwają dla
tego małego państwa,
położonego u
północno-wschodniej granicy niemieckiej, nie warto bynajmniej
streszczač
obszerniej różnych filozoficzno
- praw-

były

W tym roku Zgromadzenie powzięło powyższe postanowienie, celem ułatwienia Hiszpanji postanowienia w Radzie.
:
:
Co do miejsca dła przedstawiciela Azji w Radzie prowadzone są układy „które wykażą, czy do Radywejdą Chiny, czy Persja. W razie widoków dla Chin „potrzeba będzie
uchwały Zgromadzenia co do ich ponownej obieralności
podobnie jak dla Hiszpanji.
Miejsce przeznaczone dia Południowej Ameryki prawdopodobnie przypadnie Wenezueli.

w Ge-

ze względu na

te uchylone

nej obieralności po upływie trzyletniego mandatu. Wymagane są w takim wypadku 3/4
głosów członków Zgromadzenia. W roku zeszłym odmówienie tego przywileju Belgji.

MKOTYREA

Za tekstem. п 10 gro$*)
I
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tąabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 2031

Obrady

Hiszpania ponownie członkiem Rady bigi.

Mickiewicza 24.

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—
Kiosk B. Gołembiowskiego

Świat cywilizowany pafrzy na Genewe.

„Prasa niemiecka 0 sporze
nolsko-litewskim.

28,

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch“.
ŚWIiĘCIANY PO W.— Rynek 9.

Włodzimierow.

Ksieg. T-wa „Ruch“

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—
ul. Wileńska

!

HORODZIEJ--K. Smarzynski,
IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13,

228,

pocztowa

Szeptyckiego

BRASLAW —Ksieg. T-wa „Lot“.

Sokafa £ września 1928 r.
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S.

WESTA

NA EA TAEITAI
portrety, porcela- @

Sprzedam ię mi
38? słoniowej. Ul. Zarzeczna
ę,

minjatury

na

24—3

В od 12—5.

—

i

RANO, WIECZODEM,
DO BALU, DO ZAWODACH SPORTOWYCH
PO SILNEM ZMĘCZENIU,
SDOCENIU
NALEZY

KAZDEMU DBAJĄCEMU O ZDROWIE DAMIETAĆ OTYM
miĘ MAJĄCYM ROWNEGO, ZNAKOMITYM SAODKV
DO NABYCIA WSZĘDZIE

DARFUMERIE
WARSZAWA

woda kolońska oznanej doborowej
jakośći oryginalne łtyjko firmy

|

glenryk Ż»ak.

Poznan

DORIENT

МАВЕСКА

9

|

Narodów",

ZM

S

SŁÓWO
RGAR WII. Hr. 206

SŁOWO

MOSARZ,

POW.

POSTAWSKI.

obrani

nej

więk-

oraz

zostali jednogłośnie

W manewrach sowieckich nawet bahy będą kraly udział.

Prezes
następujące osoby:
szością głosów
. Jan Michniewicz, właściciel folwarku
Szatybełki i kierownik Świetlicy R. O. K. w

— Koła gminne L. O. P. W połowie lipca r. b. z inicjatywy p. Jana Michniewicza
właściciela folwarku Szatybełki i kierownika
Świetlicy R. O. K. w Sautkach, zostało założone w Moszaru, jako ośrodku ruchu spoterenie
łecznego i kulturalnego na całym
gminy Kozłowszczyzna, — Koło Gminne LiPowietrznej i Przeciwgazowej;
gi Obrony

Sautkach.
bioda,

Wice

kierownik

sarzu.

prezes —

p. Stanisław

p. Józef

Zienkiewicz,

szkoły

Sekretarz

powszechnej

RYGA.

Le-

w Mo-

kie-

rownik szkoły powszechnej w Osinogródku.
Skarbnik — p. Józefa Brzozowska, nauczycielka szkoły powszechnej w Mosarzu, zaś
postanowiono do. Komisji Rewizyjnej wielebny proboszcz
którego
za pośrednictwem
starać się obudzić ze szkodliwego dla Kra- parafji Mosarskiej ks. Stanisław Klimm, P.
wszystkich tych, co dotychczas Kalikst Piłsudski, właściciel maj. Mosarz i
ju letargu
doniosłością tej sprawy jak L. O. P. P. i p. Suszyński, dzierżawca maj. Kozłowsk.
L. O. P. G. jeszcze się nie przejęli, i nie doPo dokonaniu wyborów wyżej wskazacenili ich znaczenia w przyszłej technicznej nego zarządu, licznie zebrana w Domu Lumożliwej wojnie obronnej.
dowym ludność z okolicznych wsi i folwarTo też nowo powstałe „Koło*,
ków odśpiewała „Boże coś Polskę“, poczem
będzie miało za zadanie uświadamiać, oraz wzniosła entuzjastyczne okrzyki,
na cześć
zachęcać wszystkich na całym terenie gmi- Rzeczypospolitej
Polskiej, Pana Prezydenta
ny bez wyjątku wyznań religijnych obywa- Ignacego Mościckiego i Pana Marszałka Jóteli, do solidarnego wstępowania, w szere- zefa Piłsudskiego.
gi członków „Koła* w myśl „silne lotnictwo
Oby to nowopowstaie „Koło* wespół z
i obrona przeciwgazowa, to silna i niezwy- tysiącami innych pokrewnych,
rozsianych
ciężona Polska*.
po całym Kraju, nie było tylko chwilowym
szym
masom słomianym
Aby udostępnić jaknajszer
wybuchem,
i choć w drobnej
możność należenia do „Koła*, a temsamem
mierze lecz/stale przyczyniało się swem zroprzyczynić się do pozytywniejsze tegoż dzia zumieniem i poparciem obywatelskiem
.de
łalności, postanowiono przyjmować również zabezpieczenia wolności i całości przed mowszelkie drobne dary w naturze; które to, żliwemi przyszłemi zakusami wrogów... nad
po zwaloryzowaniu przez specjalną komisję, naruszeniem tej naszej, krwią młodego żołbędą odsyłane w gotówce do miejsca prze- nierza i łzami sierot, odzyskanej Ziemi graznaczenia,
nic. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Zarządu „Koła* i Komisji RewizyjMiejscowy.
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Uczestników sp rtakjady— won

„Pirmyna”
podaje, że w tych dniach
Wychodzący w Wilnie organ emigrantów litewskich „Pirmyn*
z emigrantami i 80walki
sprawie
w
odbyło się tajne posiedzenie rządu kowieńskiego

pismo na posiedzecjal - demokracją. Charakterystycznem jest, że jak podaje też same
Komitetu Lisowego
„Tymcza
prezes
ie
mianowic
wileńscy,
Litwini
udział
brali
niu tem
tewskiego“ Staszys i znany
chwalono wyasygnować trzy

działacz litewski
miljony litów na

BEBZAZRAWJR/U

PRZYJMUJE

PODANIA

BEZ

płci obojga po ukończeniu
równoznacznego.

PRZERWY
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NADAL. Wstęp dla osób ge
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1 ub

Świadectwa
i
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=
ча
tę

uczelni państwowych.

sekretarjacie
Tel.

14-14.

ul.

Mickiewicza

Lwa

skiej, Kzyl

Orda,

składek

roku

upływa

z dniem

3) września

=

18 IV piętro. з

g

na piacu

Wileńskiego Syndykatu
w WILNIE, ul. Zawalna

maszyn

i narzędzi

Rolniczego

nowe

termin

SUCHENI
ALFA

—

walce,

ugniatacze

Campbella,

KSIĄŻKI

i używane

Materjały piśmienne
poleca:

LAVAL

—

wirówki

i instalacje

WERMKE, GERD-EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe.
Motorki „MOCARZ-URSUS* krajowei traktory oraz motory „Deeringa”Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowychi zagranicznych.
+£

Zamówienia zamiejscowe wysyła
odwrotnie za zalicz. poczt.

Ka

Programy

szkolne

ZY
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odbędą się w Warszawie w parku Łazienkowssim

W DNIACH 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26 WRZEŚNIA В. В.
| Bilety sq już do nabycia © Księgarni Wojskowej Hody Soldi 68.
KET TTT

do biografji polskiego Sterne'a, autora „Panteusza w przemianach”,
którego życie upłynęło między .Białymstokiem i Połockiem,
Mohilowem i
Brześciem. A i nierychło,
może
już
nikt, nie weżmie się sięgać tak
głęboko do źródeł
twórczości
Placyda
Jankowskiego, jak to uczynił p. Charkiewicz. Na jego książce
odciśnijmy
śmiało sygnację „Ne
varietur*.
W czasie najbliższym
postaramy

unji sowieckiej

wewnętrzą

w

#

ruszająca do samego dna kurze
ar- wlasnych zakonu szpitalach z których
chiwalne, ma niezaprzeczoną
aktual- najstarszym był założony w
Grananość.
Związana
jest
Ściśle
ze
sprawą
dzie
w
1540
r.
Stefan Rosiak: „Bonifraterzy w WilBiskup Woyna oddał przywilejem
zwrotu
konwentowi
Bonifratrów
nie“ — Dwie broszury — Najswieżdonacyjnym
Bonifratrom
wileńskim
murów
klasztornych
będących
obecszy zeszyt „Źródeł Mocy".
nie w posiadaniu
wileńskiego magi- Kaplicę
(Kościołek) * Św.
Krzyża
(gdzie
spoczywały
zwłoki
umęczoNie wspominając o ruchu wydawstratu.
niczym warszawskim, jest ruch
wy:
Wespół z Polską zmartwychwstała nych Franciszkanów); poczynił legaty,
bowiem
i prowincja
polska ojców Bonifratrzy
dawniczy wileński
w porównaniu
otrzymali ż hojności biBonifratrów licząca
obecnie domów skupa dom przylegający do kościoł:
np. z ruchem wydawniczym lwowskim
nikły niezmiernie.
zakonnych osiem
(Kraków,
Zebrzy- ka oraz sumy ulokowane. na . RadziIstnemi też fanfarami uroczystościo- się rożejrzeć szczegółowo po bardzo dowice etc. — i Wilno). Synowie Ja- wiłłowskim -majątku Ostaszynie. lane
wemi powitaliśmy niedawno temu Oka- interesującej książce, o ktorej mowa. na Bożego (jak zowią Bonifratrów) jeszcze różne donacje i legaty posyzały pamiętnik Gabrjeli z Giintherów
inny zaś nasz uniwersytecki
hu- osiedli w Wilnie w 1635 r. i ufundo:- pały się na Bonńiiratrów w ciągu dłuPuzyniny „W Wilnie i w dworach
li- manista i polonista, p. Stefan Rosiak wali tu swój szpital konwent (dom) giego ich
w
Wilnie
przebywania.
tewskich“ wydany przez Zawadzkiego. zapoczątkował sporą i źródłową mo- zależny od prowincjała zależnego zno- Ściśle też ich losy związane są z dzieNota bene,
pierwszy to tylko tom nograiję „Boniiraterzy w Wii- wóż od generała zakonu i od. kapi- jami Wijna, z miasta naszego dolą i
arcy-ciekawych memoarów,
dobiega- nie* — niktby
się nie domyślił
tuły mającvch siedzibę — w Rzymie. niedolą. Drobiazgówą o tem relację
jący tylko do roku 1843-go.
Kiedyż Bibljoteczkę Boniiraterską. Tak.
Wi- W Wilnie fundował Bońifratrom kla-. znajdziemy. w książce p. Rosiaka.
ujrzymy
tom
drugi, ' wyczerpujący leński Konwent
Ojców Bonifratrów za- sztor pod wezwaniem
Rząd rosyjski
początkowo
cenił
Św. Krzyża,
wspomnienia Puzyniny, co urwały się mierza wydać
cały szereg
studjów jak się rzekło, w 1635 r. biskup wi- wysoko samarytańską pracę zakonniaż w dobrych 20 lat później?
historycznych a i innych związanych z.: leński Abraham Woyna. Rząd rosyj- ków. W ustanowionej przez Repnina
Tymczasem nasi uniwersyteccy po- działalnością kilkasetletnią tu u nas ski Bonifratrów z klasztoru wileń- Komisji Szpitalnej Litewskiej zasiadał
loniści zdobyli się na bardzo pokaźny w kraju Zakonu Braci
Miłosiernych skiego usunął w 1843 r. «Sprowadził przeor konwentu wileńskiego Bonifraodruch
wydawniczy
rozpoczynając zwanych w Polsce Bonitratelami lub ich z powrotem do Wilna w 1924 r. trów (reguły św. Augustyna).
Wszeswoją „Bibljotekę'* . bardzo a bardzo Bonifratrami.
lako w 1830 wszystkie
zakłady
dobiskup wileński Jerzy Matulewicz.
szacowną pracą monograficzną swego
Niedawno przybył tu do nas p.
W chwili obecnej
bezpośrednim broczynne prowadzone przez zgromakolegi, p.
Walerjana
Charkiewicza, Rosiak, z byłego „Krolestwa“.
Zapi- zwierzchnikiem wileńskich Bonifratrów dzenia zakonne przechodzą z funuprawiającego w równej mierze szczę- sał się na uniwersytet
pod.
bezpośredni zawileński;
za- jest prowincjał stojący na czele: Pro- duszami
śliwie zródłowe
studja
historyczne czął pracować w tutejszem archiwum wincji Polskiej o. Eljasz Ulman. Pierw- rząd
„Prykazu*. -(Prikaz Obszczejak poezję. Kapitalna praca p. Char- „pod ręką* p. Wacława Studnickiego; Szy po wznowieniu „konwentu wileń- stwiennawo Prizrenija),
W 1836 zokiewicza, , wskrzesza na podstawie powoli przeniknęła go wskroś nasza skiego jego przeor, o. Marquitan staje wydany ukaz tyczący się wywielu nietkniętych materjałów
arcy- tutejsza atmosfera; z Wilnem się (z Braunszwaldu w Prusach Zachod- łącznie Bonifratrów a w 1843-cim, jak
ciekawą postać polskiego literata, któ- zżył, Wilno ogromnie
polubił i —nie- nich) umarł tu w Wilnie w 1925 r. się rzekło, zakon Jana Bożego, z wo-:
rego. rozgłos—
lat temu z 80 — sięgał wątpliwie od Wilna już nie odstanie. Obecnym
przeorem jest o. Anzelm li rządu carskiego przestaje w Wilnie
dalekó
poza rodzinne jego brzeskie Przybył Wilnu dzielny, benedyktyński Koniarek rodem ze Skalmierzyc.
& istnieć,
strony,
poza Wilno,
tak ściśle z pracownik na polu... gdzie, hen, tam, nim razem liczy teraz
„Szpital oo.
Bonifratrów -- pisze
konwent wi:
imieniem jego złączone. Tym
litera- na ugorze stoją wbite w ziemię
historyk / przez
długie ' lamu- Jleński tylko 4 zakonników:
o.
Jan jego
tem był Placyd Jankowski,
znany — zealne już sochy
Balińskich i Kirko- Boży (Leonard Krauze), brat . Jan ta swego istnienia: prowadził dziadziś już tylko z obszerniejszych pod- rów.
).
® Grande (Ługowski)
leczniczą
wszechstronną.
i brat
Paulin łalność
reczników literatury — jako ' John: of
„Witamy, witamy! Pracy huk - i (Radziszewski, wilnianin).
Dopiero pod koniec. swego
żywota
i
młodych rąk do niej nigdy
Dycalp.
i przekształca
w
nie za
Bonifratrzy tem się różnią od in-- specjalizuje się
Monografija p. Charkiewicza
jest wiele.
dla
umysłowonych zakonów,
że prócz zwykłych szpital
Monografja atoli p. Rosiaka, nace- ślubów zakonnych składają
co się zowie
wyczerpująca.
Wątpić
i jako taki przechodzi
czwarty: chorych
nałeży czy ktokolwiek doda coś jeszcze chowana ścisią naukowością, po- służby chorym.g Pełnią tę służbę po pod administrację rządową”. W 1903

Kominternu,

0-

publikowanego w swoim czasie na łamach moskiewskiej ,„Prawdy*.
przez
podanych
szczegółów
Ze
publiczści
wiadomo
doiego
Manuilsk
nej, wynikają bardzo ciekawe wnioski.
Okazuje się przedewszystkiem, że liczni z pośród opozycjonistów, którzy w
masowo

6 miesięcy

ostatnich

ciągu

bezpłatnie.

| Wielkie Międzynarodowe Konkursy Hippiczne
RUCH WYDAWNICZY.

wy-

komunistycznego,

działacza

nia na temat programu

kieraty.

mieczarń.

zamierzał

kierowzwiązku z polityką obecnego
żespostrze
pewne
robi
i
partji,
nictwa

kieraty, mło-

— pługi.

którą

nietylko utrzyManuilskiego, Trocki
muje ożywioną korespondencję ze swy
którzy
mi przyjaciółmi politycznymi,
wiermu
pozostali
chwili
ostatniej
do
lecz
udają),
ni(względnie wiernych
działalno
czynną
bardzo
się
zajmuje
ścią polityczną, która ostatnio znalazła swój wyraz w przesłanym pod adresem VI kongresu Kominternu obszer
nym dokumencie. W dokumencie tym
szczegółowo
bardzo
Trocki omawia
sytuację

roinieczych

wialnie,

depeszę,

bitnego

Fabryk:

WOLSKI

wy

składali na ręce przewodniczącego раг
tji swe deklaracje wierności, oświadsię dyczając, iż podporządkowują
wszelki
scyplinie partyjnej i zrywają
stopzaczynają
kontakt z opozycją,
niści
Opozycjo
głowę.
podnosić
niowo
ci w kołach swych najbliższych przytwierjaciół nie wahają się obecnie
dzić, że oni właściwie nie kapitulowali, że raczej kapitulowała partja przed
nimi, gdyż wiekszość przepowiedni 0pozycjonistów, wynikających z ich analizy sytuacji, obecnie się spełniła, a
większość
partyjna
zmuszona
jest
przeciwko pewnym niezdrowym objawom życia. gospodarczego
występować obecnie według tych samych zasad, jakie kiedyś proponowała Opozycja. Tego rodzaju pokątne oświadczenia ze strony opozycjonistów, nie mogą być oczywiście kierownictwu partji na rękę, a to tem mniej, że Trocki
stara sie swemi listami
wytłumaczyć
rozswym zwolennikom, że również
wój wypadków międzynarodowych, -—
wszyscy

chorzy

przeniesieni

ze

umysłowo

szpitali

zostają

wileńskich

do

okręgowego Szpitala w
Wilucianach
pod Nową Wilejką.
Lokal
po-Bonifratrach zostaje obrócony
na przytułek dla starców (85 łóżek).
Przyszła

Wielka'

Wojna.

Władze

rosyjskie,

re-

że

powiada,

sama

komunistycznej

munistycznych nic nie wiedziano. Mó-

Nr. 9

UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie.
ZJEDNOCZENIE
(Moritz, Zawadzki, Sier pczanka) —
carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie.

poprzedzającym

okresie,

„prze-

ci, co

tylko

i że

no - agrarna,

mówić 6 dyktaturze
skakują* mogą
rezolucja
proletarjatu. A tymczasem
centralnego komit etu chińskiej partji

wiono jedynie o jego chorobie, wywołanej warunkami klimatycznemi, o zgo
nie jego córeczki, o pracy, którą pisze
na temat rewolucji chińskiej, jako też
o tem, że w dalszym ciągu wielce jest
rozgoryczony wobec obecnego kierow
nictwa partji komunistycznej.
wyJak wynika ze sprawozdania

wy

Sfała wystawa

się ten, któ-

stosować do niemieckiej komunistycznej grupy
opozycyjnej i w której ©strzegał „leninbund* przed wystawiaTrocki
niem własnej listy wyborczej.
wówczas Radkowi nie odpowiedział i
swego
pod telegramem jego podpisu
nie położył.
Pozatem o Trockim w kołach ko-

r.

SZKOLNE

polega na tem,
padków kantońskich
że dzięki awanturze nabyliśmy wprost
laboratoryjne doświadczenie. Zapłaciliśmy za nie drogo, ale wyniki doświad
chemicznie
czenia tego były prawie
czyste. Wszystkie poprzednie uchwały twierdziły, jak dwa razy dwa jest
cztery, że jest to rewolucja burżuazyj-

Trockiego
bory niemieckie,
wzywał
do
publicznego
wystąpienia
jego
współpracownik
Radek,
spędzający
swe niedobrowolne wakacje w Tobolsku na wzór ostatniego cara Rosji. Radek przesłał wtedy Trackiemu do pod-

UBEZPIE-

(Dz. Ust. Nr. 46 poz. '410)
1927

już w

wy-

znaczenie

„„Teorytyczne

ustęp:

remu Dawid Lloyd George przepawiedział kiedyś karjerę bolszewickiego Na
poleona. Lew Trocki
odezwał się po
sześciu miesiącach pobytu na wygnaniu, by pokazać światu, że nie zamierza pogrzebać się u podnoża Pamiru,
i że z miasteczka odległego na 5 dni
podróży od najbliższej linji kolejowej
bacznie śłedzi przebieg wypadków mię
dzynarodowych, rozwój życia w partji
komunistycznej i wewnętrzną sytuację
związku republik sowieckich.

pisania

ZAKŁADZIE

POWSZECHNYM

{ В
dającej intencjom opozycjoni
sty Trockiego są oczywiście przez wła
dze przechwytywane i konfiskowane.
listów
tych
charakterze
O ostrym
następujący
świadczy najwymowniej

_ Trockiego.

odezwał

owia-

linji,

po

idzie

—

chinskich,

wypadków

zaś rzędzie

w

Z dalekiej osady Alma Ata, dokąd
stolica
wkrótce ma być przeniesiona
Kazakstańrepubliki
autonomicznej

Od dnia 1. X. 1928 r., w myśl par. 32 p. 3 powyższego
w wySsoRozporządzenia, pobierana będzie grzywna za zwłokę
w razie
nadto,
miesiąc,
każdy
za
kości 1 proc. od sumy zaległej
jne"
egzekucy
kroki
nieopłacenia składki, zostaną zastosowane

=

Instyfuf korzysfa z praw
Informacje

l.go Dyrekcja gą

kursu

u.

wieckich,

CZEŃ WZAJEMNYCH (poprzednio Polska Dyrekcja Ubezpieczeń
Wzajemnych) za rok 1928-my.
Rzeczypospolitej
Prezydenta
Na zasadzie Rozporządzenia

a
równoległego

tem

Jeden z większych dzienników pra
skich przyniósł w tych dniach ciekawą
korespondencję z Moskwy p. t. „Trocki redivivus“, w której w sposób nader rzeczowy omówiono ostatnie wystąpienie przebywającego na wygnaso©pozycjonistów
niu przywódcy

Ubezpieczeń
Zakładu
Powszechnego
Oddział
Wileński
ia r.b*
wrześn
Wzajemnych podaje do wiadomości, iż od dnia 1
rozpoczyna pobór składki za przymusowe ubezpieczenie budowli

ra

ogranizowanego

Juchniewicz(?). Na posiedzeniu
walkę z emigracją litewską.

Zawiadomienie.
od ognia w tymże

Wobec

z partii.

RYGA. 7.9. (PAT) Z Heisingiorsu donoszą, że fińska partja socjalistyczna postanowiła usunąć z partji tych swoich członków, którzy brali udział
w moskiewskiej spartakjadzie (igrzyskach pseudo - sportowych).

sb

1.

pod Kijowem będą zakrojo-

'Słuszne postanowienie socjalistów fińskich.

4
6

donoszą, że manewry

,
ne na szeroką skalę. Do Kijowa przybył już komisarz spraw wojskowych Woroszyłow
ойczerwonych
szkole
w
oficerskich
patentów
wręczania
akcie
przy
który był obecny
cerów.
czyOsobliwością manewrów będzie współdziałanie w tej operacji o charakterze
sto wojskowym związków kooperatyw, a także szerokich warstw ludności.

4

fortepian i teorja
udziela Micha! Jdzefewicz prof. Konserwatorium,
Informacje

7.9. (PAT). Z Moskwy

TT PATS

LEKCJE ĄUZYKI

P

TROCKI REDIUIUUS.
pierwązym

A fo pacyfizm!

ECHA KRAJOWE

wolucja chińska nabyła wszelkie cechy
permanencji. Tak jak za komuny paryskiej, tak i w Kantonie, przywódcy,
zastraszeni ostrzeżeniami przed „per-

manencją rewolucji, w chwili, kiedy
doszło do czynów, zmuszeni byli po-

pierworodny

pełnić

permanen-

grzech

cji.

! Z powyższych słów Trockiego wywątpliwość, że
nika ponad wszelką
Trocki bynajmniej nie zamierza zrzekać się swej zasady ,, rewolucji w per
manencji*, w szczególności zaś. w dalszym ciągu bronić zamierza poglądu,
że wybudowanie ustroju socjalicstycz
nego w jednem, jedynem izolowanem
państwie jest rzeczą / niemożliwą, że
zatem rewolucja sowiecka jest pozoepizadem historycznym, którym pozostanie tak długo, dopóki nie przyjdzie
jej z pomocą rewolucja światowa.
Poglądy Trockiego na sytuację we
wnętrzną Z. S. S$. R. są również bardzo „krytyczne, jak to widać z odnośnych uwag, zawartych w jego dokitmencie, wystosowanym do prezydjum
VI kongresu Kominternu. Czytamy tam
pod
obecnie
„,Jesteśmy
dosłownie:
względem naszego poziomu gospodarczego, pod względem naszej stopy Życiowej i warunków kulturalnych daledo kapitalizmu,
ko bardziej zbliżeni
notabene do kapitalizmu zacofanego i
socja-

ustroju

do

niż

niekulturalnego,

я
listycznego“.
Tak oto odwaža się pisač Trocki
do najwyższego organu rewolucji świa
towej w chwili, kiedy wszyscy przywódcy polityki sowieckiej nie szczęznakomitega
dzą pochwał na temat
rozwoju „budownictwa socjalistycznew

—

S. R,

w Z.S.

go“

kiedy

chwili,

tej miary, co
ekonomiczny
teoretyk
protesor Varga, były komisarz ludowy
węgierskiej republiki sowieckiej, twier
nie przeżywa
dzi, że unja sowiecka
żadnego kryzysu, lecz jedynie pewne
przejściowe trudności. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach nikt tutaj

nie myśli o możliwości pojednania par-

tji z opozycją.
ią
Trockiego
wystąpienie
Ostatnie
dowodzi, że przywódca opozycji komunistycznej nie zamierza zejść z drogi, raz obranej. jedyne wyjście z sytuacji widzi on bądź ta w światowym
bądź też w
huraganie rewolucyjnym,
dyktaturze prołenajczystszej wody
tarjatu w samej Rosji, a więc i w dysowieckiem,
ktaturze nad rolnictwem
które

jako

element

zacofany,

musi

się

dać prowadzić, musi pracować i słuchać tych, którzy uważają się za powołanych do wybudowania na gruzach
rosyjskiego kapitalizmu ustroju socjali
styczn. i przenieść go w odpowiedniej
chwili do innych części świata.
Bez
wywierania odpowiedniego nacisku na
chłopa

rosyjskiego,

kiego, —

władza

—

zdaniem

sowiecka

Troc-

nigdy nie

zdoła się na dłuższą metę w Rosji utrzymać. Pod tym względem
Trocki
może

i ma

partja

rację.

A

komunistyczna

właśnie

dlatego

nigdy

nie prze-

baczy. mu jego akcji i nigdy nie zgo-

dzi się na pojednanie z opozycją.

skie

w

roku

1928 ym“

oraz

Jerzego

Remera „Oddział Sztuki Wileńskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w
pięcioletnim okresie działalności”. Obie prace

sprawozdawcze... wyraziłbym się: abso-

lutnie beztendencyjne; dwa memorjały,
dwa referaty, Zawierają
jednak oba

Sporo „materjału

ideowego".

opuszczając Wilno, oddały wszystkie
instytucje społeczne - magistratowi. W
ten sposób
i mury byłego
szpitala
Bonifratrów przeszły pod administra-

np. dr. Rygiel zaraz na wstępie,
podniostszy
chlubne
prasowe
tradycje Wilna, nastepnie
bujny

cję

rozkwit

miasta.

O-jus

posessionis

tych

właśnie murów toczy
się spór mię:
dzy magistratem wileńskim a wskrzeszonym konwentem
wileńskich Bonifratrów.
Monografja „Stefana Rosiaka —nazwana skromnie
przez autora Szkicem z dziejów
opieki
społecznej w
Wilaie—zawiera, zgromadzony z wielką

skrzętnością,

cały

surowy

ma-

terjał dokumentalny,
oświetlający do
istny tego
najdalszych zakamarków
sporu labirynt. |
"

Dodajmy
rem

jest

p.

naostatek,
Rosiaka

že

zamia-

przestudjowač

do dna całokształt dziejów opieki
społecznej w Wilnie. Pociąga go i
pasjonuje właśnie taka praca — dla
dziejów

Wilna

donios ego

Gorąco życzymy młodemu
zebrania

najobfitszego

plonu.

znaczenia.

uczonemu

*

‚ Ukazał się, po dość długiej przer-

Tak

prasy

polskiej

w

Wilnie

po

roku 1905-tym, pisze:
„Jakże odmienny obraz daje nam
epoka współczesna,
odznaczająca się
naogół elemerycznością
wileńskich
wydawnictw

perjodycznych,

dzącą z krućhych

podstaw

nych i małego zasięgu

pocho-

materjal-

rozpowszech-

nienia perjodyków wszelkiego stopnia.
Ta zmienność, płytkość zakorzenienia
się w życiu
Społeczeństwa,
nietrwałość istnienia
jest objawem niepo-

kojącym. W porównaniu

np.

z Kra-

kowem, Lwowem, Poznaniem
nawet
Toruniem gazety wileńskie odznaczają
się —formalnie- małą objętością, niewychodzeniem
po Święcie, niskością
nakładu. Uderza też . nieobecność gazet wileńskich na wielkich
zamiejscowych rynkach księgarskich,
w sprzedaży ulicznej i kolejowej poza Wilnem..."
Dr. Rygiel przywiązuje
niemałą
wagę, do „perjodyków
ogólno informacyjnych*, czyli wyrażając się zgoła
bez metafor —
do kalendarzy. Nie-

wie, nowy
zeszyt -- czwarty z kolei
— czasopisma „Źródła Mocy*.
stety —pisze
zbyt mało staranności
Cały tom; 179 stronic Ścisłego, aż przykłada się w Wilnie do
tego roza bardzo Ścisłego druku. Ukazaniu dzaju wydawnictw. Piękna tradycja
się „Zródeł Мосу“ zawdzięczamy też kalendarzy — almanachów stopniowo
pojawienie się dwóch
samodzielnych zanika.
Ё
odbitek z czwartego
zeszytu.
Są to:
Przypomina dr. Riegiel krėikie žyDra Stefana Rygla - spora broszura woty iluz to czasopism
wileńskich...
„Polskie
Czasopiśmiennictwo Wileń- Śmiało wolno wyrazić
się, że Wilno

SKO

Targi i Idystavų
Wczorajszy

dzień na Targach

Wczorajszy dzień, jak i poprzedni
cechowała rokordov.a
wprost frekwencja. Od samego rana przybywały
liczne
wycieczki nietylko z terenu
województwa,

ale i z innych

dzielnic,

pozatem kilka tysięcy żołnierzy i podoficerów 29 dyw. piechoty, nie licząc
stałych mieszkańców Wilna, którzy w
przededniu
niemal
zamknięcia Wy* stawy przybyli, aby obejrzeć ją poraz
ostatni.
Wśród zwiedzających
zauważyliśmy panów ministrów: Rolnictwa p. K.
Niezabytowskiego i Reform Rolnych
prof. W. Staniewicza, oprowadzanych

W dniu wczorajszym
przybył do
Wilna w celu zwiedzenia Wystawy Regjonalnej i Rolniczo - Przemysłowej

przez p. Wojewodę
Raczkiewicza
w
otoczeniu wyższych urzędników
Województwa.
Wystawa. Hodowlana
była nadal
punktem najliczniej zwiedzanym.
W
dniu wczorajszym nadeszły też ogiery
z Finlandji, które, jakto już
pisaliśmy, zatrzymane zostały na granicy.

nagród,

przyznanych

wystawcom na Targach,szostało odroczone do dnia dzisiejszego, ponieważ
zdecydowano
się
dopuścić do konkursu wystawców reprezentantów firm
zagranicznych
(ogółem
36),
dzięki
czemu komisje zmuszone będą wydać
orzeczenia.

dotyczące T-wa

Wczoraj

w godzinach

przedpołud-

porównanie trudno po
primo, maszyny te są
różnego typu i różnej siły, secundo wo-

„Deering*,

czterocylindrowy

mo-

tor o sile 30 HP pracuje na nafcie. Z
pługiem 4-skobowym, przy normalnej
orce

wyorywa

| morg'na

godzinę,

Lanz'a

zaopatrzona jest w jednocylindrowy,

Eskilstuna Szwecja, jest
fabrykatem
największego w północnej Europie fabryki. Odpowiada on najnowszym wy

anodówki

dają

Batra

tbaferje kieszonkowsb 01,
gdyž są

dowodem

wytwórczości

Nar.

bo

Dzie

da

Wschód si. g. 4 m. 56

N.M.P.

Zach. sł. o g. 18 m

szczytu

polskiej.

23

:

Gorgonjusza

Spostrzeżenia
Zakładu

meteorologiczne

Meteorologii

z dnia - T-IX

й

średnie w ta.

|

Temperatura

|

średnia

«

Opad

za ie

i

bę w

mm.

|

}|

za

Maximum

1928 r.

dobę

na dobę

—9C.

199C.

cisniecią.

wzrost

barometryczn=:

Tendeucja

Władysławem

Ra-

WOJSKOWA.

pogodnie.

AKA

URZĘDOWA.

— (0) Powszechna rejestracja mężczyzn
urodzonych w roku 1910. Na zasadzie art.
24 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszech
nym obowiązku służby wojskowej, Magistrat
m. Wilna zarządza w terminie od dnia 15
września do dnia 15 października 1928 r. na
terenie miasta rejestrację mężczyzn urodzonych w roku 1910.
Obowiązkowi rejestracji podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w r. 1910, zamieszkujący stale w obrębie m. Wilna, jak rówp
a
faktycznie w tym czasie
w,
Wilnie, a niemający stałego faktycznego

miejsca

zamieszkania

w

kraju, lub

których

miejsce zamieszkania jest niewiadome. OboWczoraj dnia 7 bm. odjechał do Brześcia p. wiązkowi rejestracji nie podlegają jedynie
minister Rolnictwa Karol Niezabytowski, że- osoby, posiadające obcą przynależność pańgnany na dworcu przez p. Wojewodę Wła- stwową, stwierdzoną wyraźnie przez władze
administracyjne, względnie urzędy konsulardysława Raczkiewicza.

—

Wyjazd

—

Ministra

Odznaczenie

Niezabytowskiego.

p. Maculewicza.

W

cza- Ne.

ZBRA
się do rejestracji obowiązasie Zjazdu Mełjoracyjnego w dniu 7 bm. p,
minister Staniewicz dokonał w obecności p. ni są posiadać przy sobie metrykę urodzenia
Wojewody Władysława
Raczkiewicza, de- lub dowody osobiste, wydane przez władze
koracji „Krzyżem
Oficerskiinm
Odrodzenia administracyjne względnie wyciągi,z ksiąg
Polski“, pana Ludwika Maculewicza, dyrek- Stałej ludności, jak również w wypadku etora oddziału
Wileńskiego
Państwowego 'wentualnego posiadania fachu rzemieślnicze"go odnośne legitymacje, zaświadczenia i t.
Banku Rolnego.
p. dokumenty.
pk
;
MIEJSKA.
.
Zgłoszenie się osobiste
zastąpione być
— (v) Subsydja
miejskiego wydziału O- "©"może
zgłoszeniem na pismie, w tym
wypadieki
nej.
myśl cyfrowego zesta- ku rejestrujący się winien wyraźnie i dokławienia wydział opieki społecznej przy Magi- „dnie wskazać: 1) nazwisko i imię, 2) datę i
stracie m. Wilna wypłacił w m-cu sierpniu miejsce urodzenia,
3) imiona rodziców, 4)
r. b. ogółem 3893
zł. 35 gr. tytułem sub- czy żyją rodzice, 5) zawód ojca, 6) miejsce
sydjów za obiady wydane w tymże czasie
Cznego zamieszkania, 7) miejsce poby*przez Magistrat a mianowicie: miejskiej
„akt
tu,
8) narodowość, 9) wyznanie, 10) zawód,
chni higjenicznej 1833 zł, 70 gr. za 3354 o- " względnie zatrudnienie, 11) wykształcenie,
biady, w kuchni
R
2720 zł. za 4946

obiadów

i rosyjskiemu

T-wu 339 zł. 35 gr.

f2) stan cywilny, 13) ukarania sądowe, 14)

wady fizyczne.
Dokładność i prawdziwość po
danych
rejestrujący się winien
— (v) Podatki miejskie od lokali i nie. WYŻSZYC
EE
własnoręcznym podpisem oraz. za
ruchomości możną uiszczać przez banki, W
celu udogodnienia zainteresowanej publicz- łączyć znaczek pocztowy wartości 20 gr. na
ności Magistrat m. Wilna podaje do ogół- koszty, przesłania zaświadczenia o zarejestro
za 617 obiadów.

nej wiadomości, że III rata podatku miejskie-.
go

od lokali za r. 1928

nieruchomości
w Wilnie:
‚ 1) ВапК

przyjmują

i Il rata

podatku

od

Spółdzielczych

ul.

następujące

Towarzystw

banki

Mickiewicza 29, 2) Wileński Prywatny
Handlowy

ul. Mickiewicza

Bank dlą Handlu
7, 4)

Spółdzielczy

8, 3) Spółdzielczy

i Rzemiósł
Bank

Bank

ul, Mickiewicza

Żydowski

ul.

Nie-

miecka 35 i 5) Dom Bankowy Bunimowicz—
Wielka Nr 72/74.
— (v) Posiedzenie miejskiej Komisji fi-

nansowej. We wtorek 11 b. m. o godz. 8 w.
w sali posiedzeń Rady Miejskiej odbędzie się
posiedzenie członków
miejskiej komisji finansowej.
Na posiedzeniu tem między inemi rozpatrzone będą następujące sprawy:
l)Sprawa ustalenia poborów
komunalnych za patenty od wyrobów i sprzedaży
towarów alkoholowych oraz skali podatków
komunalnych inwestecyjnych i od przemysłu

i handlu

na rok budżetowy

1923 - 30. '

2) Wniosek o przeniesienie
jednych działów do drugich.

3) Sprawa

ciągniętej

w

odroczenia

roku

1926

kredytów

z

terminu

spłaty za

miejskiej

pożyczki

waniū.
a

|
niedopełnienia

obowiązków
zgłodo gł
500 zł.
lub aresztu do 6-ciu tygodni, a! o obu tym
karom, łącznie.
|
3
— (v) O pomocniczej służbie wojskowej
od 17 do 60 roku życia.
myśl najnowszej
szenia

się ulegną

karze grzywny

ustawy, która w najbliższych dniach wejdzie w życie obowiązkowi służby pomocniczej podlegać mają wszyscy obywatele płci
męskiej od
lat 17 do 60,
or
nie pełnią
czynnej służby wojskowej, służby w rezerwie lub w pospolitem ruszeniu. Ustawa ta
określać ma rodzaje służby pomocniczej, wa
runki jej pełnienia i sposób powoływania.

KOMUNIKATY

—

RÓŻNE.

dniu dzisiejszym przybył do Wilna ce
łem zwiedzenia Targów prezes wołyńskiego
T-wa Rolniczego — senator Jan Stecki.

MELJORACYJNY.

|

W dniu wczorajszym rozpoczęły się obrady zjazdu meljoracyjnego zorganizowanego
przez Państwowy Bank Rolny, W.li T-wo
Rolnicze i Zw. Kółek i Organ.
Roln. z. Wileńskiej. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad podamy w numerze jutrzejszym.
— (v) Propaganda i kursa obrony przeciwgazowej wśród kolejarzy. Informują nas,
iż w myśl zestawienia cyfrowego do dnia 1
września r. b. na terenie Dyrekcji P.K,P. w
Wilnie ukończyło 6 dniowy kurs przeciwgazowy około 14000 kolejarzy.Kursa te, które
prowadzone są w dalszym ciągu spoczywają

kierownictwem

inż.

Butkiewicza.

} E. Biskup. Michalkiewicz,

po

Wileńskiej.

lejkę i t. d.

Marszruta tego wagonu wyznaczoną 20stała na termin 20 dniowy.
— (v) Harcerstwo
polskie opuszcza ©bozy letnie. Poszczególne
związki harcerstwa polskiego, które przez kilka
ostatnich
tygodni spędziły wywczasy letnie w poszcze
gólnych
miejscowościach pogranicznych,
opuściły 'w tych dniach swoje obozy i powró
ciły do swych stałych miejsc zamieszkania.

Strajk robotników

fajansowych. One-

gdaj robotnicy zatrudnieni w zakładach wyrobów fajansowych w Wilnie ogłosili strajk
na tle ekonomicznem.
Ostatni żądają podwyżki dotyczących płac

o 30 proc.

Do strajku
robotników.

MORE

przyłączyło

a mianowicie:

ks. Antoni

wie jedynie jako świadek.

artykule zatytułowanym

P.K.O. z dn.

7 b. m. wkradły się następujące pomyłki:
Kolumna ll-ga od góry wiersz 21 i dalsze
e 2
ч
powinny brzmieć:
Składka ubezpieczeniowa zaczyna się już
od 3 zł. miesięcznie.
UA
dk
Ubezpieczenia tak na žycie, jak i posagowe mogą zawierač osoby od 15 - 95 roku žycia.
Й
bezpieczeni uczestniczą w zyskach osiągniętych przez Instytucję w Dziale Ubezpic-

czeń.

W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego
wypadku, P.K.O. wypłaca
podwójną sumę

Zakończenie artykułu winno było brzmieć:
Wyżej

przytoczone c:

świadczą o tem,

że P.K.O. fest największą Instytucją oszczędnościową i przekazową w Państwie a bardżo

szybkie

tempo

rozwoju

świadczy o pełnem zanfaniu
do Inst;
p
;

1

TEATR

oszczędności

społeczeństwa

I MUZYKA.

Reduta na Pohulance. Dziś poraz osa-

—

„Wilki w nocy*

tni —

premjerowej

Rittnera w

Jutro —

Zespołu

—

komedja

obsadzie.

w

—

„Uciekła

mi

się szerszego

w

Dziś

Wilnie.

Reszka”

czy

—

w Teatrze

(wszystko
u nas — regjonalne!) po
wienia. Musi na to znaleźć się miej- Oszmianszczyźnie i Nowogródczyźnie.
sce w odcinku „Słowa”. Nie dziś to Np. taka rozprawa jak Z. Hartunga
o stanie i potrzebach
jutro.
rolnictwa na
Prof. Remer, jak słyszeliśmy, opu- terenie Województwa Wileńskiego —
szcza Wilno dła zajęcia w warszaw- do specjalnego wydawnictwa, do speskich ministerialnych sierach wyższe- cjalnego! Podobnie i niemniej cenna
o stanowiska. Strata to dla Wilna. —przepojona statystyką rozprawa WŁ.
omimo tych i owych
początkowych Studnickiego „Nasze Ziemie Północnozboczeń na
manowce,
prof.
Remer Wschodnie*
zyskałaby
czytelników,
niejedną oddał Wilnu
rzetelną przy- jeśliby była w całym
zeszycie
jako
sługę i zasług jego bynajmniej uszczu- jedna „w tym guście" a w dodatku
„płać nie myślimy... nie we wszystkiem nie drukowana iście zabójczym dla
z nim się godząc. A odnowienie obra- Oczu petitem. Trochę wygląda jakby
zu Ostrobramskiego
nietylko my we redakcji największą troską było dać
, wdzięcznej zachowamy pamięci lecz i stronic druku— jaknajwięcej. Byle
jak„plejedno jeszcze pokolenie.
najwięcej weszło do zeszytu m ate r-

jału.

*

Znikł nam

z oczu

nowy

„Źródeł Mocy”. A chybaż

jego „ma-

ad

racja

wypadła

już, chwa-

to

troska

nie

waliza

się ładuje kolanem.
najmocniej jeśli kompa-

chciałbym za nic
8

to i piękna

czasopisma

as
‹

zeszyt p

tusiakowa'* okładka aż nadto „efektowna'; nie ukryje się łatwo nawet pod

stosem książek. Przestało

Godziwa

ale—zeszyt

zbyt

koadaie.

w Świecie

I eis Względy
ZCZersz,

natury
Ž

Nie-

„Źródeł

i

by już prof. Matusiak wziął sobie za

ex libris!
Naogół
zawartość
zeszytu
zbyt ciężka jak na czasopismo

jest
nie-

ZIE

TĄ

Vernuilla.

farsa Hennequina. Ceny od 20 gr.

mie-

sięcznej kuracji w Morszynie i 10-cio dnio- NEZRRECTE ZER ER IFA SPEC ОНАБ
wym wypoczynku
w
Trynopolu, w dniu
wczorajszym powrócił do Wilna.
— &
wa „Odrodzenie“.
Dn. 9 wrzeŚnia
0 godz. 8-ej rano będzie celebrowana
7 września 1028 r.
Msza Św. przez ks. kanonika Miłkowskiego
w kościele św. Jana (kaplica Bożego Cia- Dewizy
i waluty:
ła), dla członków T-wa „Odrodzenia Religijnego“, zaś o godz. 44 odbędzie się zebraTranz.
Sprz.
nie tegoż Towarzystwa w sali
parafjalnej
Belgja
123.95
124.26
ś-to Jańskiej, nad zakrystią.

КОЧЕ

WARSZAWSKA

Kupno

Č

123.64

356.60
43,15
8.88
34.74
26.36
125.31
46.57

212.40

w

Wilnie,

uł. Końska

merykańskiej,

O

napędzie

12,00- 13,00:

13,00—
Sygnał czesu,

aks

Krakowie
„10,30

płyt

gramo-

z Warszawy:
Marjackiej w

16,45:

Odczytanie

programu

dziennego i chwilka litewska.
.
16.45—17.20: Мигука z płyt gramofonowych.

17,25

17,50 Transmisja

z

Krakowa:

Odczyt pt. „Znaczenie lotnictwa sanitarnego i jego organizacja” wygłosi dr. Kazimierz
Michalik.
18,00—19,00: Transmisja z Krakowa.
Audycja dła dzieci i młodzieży.
19,05—19,30:

audycja

„Niebezpieczne

wesoła

w PoE

pióra

Hanny

Zespołu

19,30—19,55:

wyznanie”

Kozłowskiej

Dramatyczn.

Rozgł.

„Kącik dla pań" pt. „Wy-

chowanie dziecka* -

wygłosi

rowa.

Ela Buncle-

19,55— 20,15: Komunikaty i odczytanie
programu na następny tydzień.
3
„20,15 22,00: Transmisja koncertu sym

fonicznego z terenu Targów Północnych w

Wilnie w wykonaniu wileńskiej orkiestry
symfonicznej pod batutą dyr. Adama Wyleżyńskiego.
*
22,00 22,30: Transmisja z Warszawy:
P. A. T, połisygnał czasu, komunikaty:
i inne, oraz muzyka tacyjny, sportowy

neczna.

Pan Nemezjnsz Klemens Ogórkiewicz
„„Zanopokojoų.
Zdenerwowany, zasapany wpadł p. Nemezjusz Klemens Ogórkiewiez wczoraj do
redakcji i nie dając nam możności wyrazić
swą radość z powodu jego wizyty, nie witając się, patrząc gdzieś przed siebie — zapytał głosem złamanym, zgaszonym:
ё
— Czy prawda?
— Co?

—

Atusiak...

—
—

Gdzie?
W. kościele...

Godzina była dość późna, więc nie przy-

puszczaliśmy, ażeby
sztą artysta malarz,

tej

chwili

w

kościele,

p. Atusiak, znany zremógł się znajdować w

ale

widząc

szczery

ból i przynębienie w postaci pytającego —
niezdecydowanie odrzekliśmy
"ni to ni owe:

„Być może... kto jego tam wie.. wiadomo..*
„„Ależ, panie”, zaryczał nieswoim głosem
p. Nemezjusz, „pan kpi sobie; zapytuję prze

cież czy to prawda

że p. Atusiak

malować

będzie treski w kościele św. Ignacego... sceny rodzajowe z raku 1920... ogólne kierownice
two... Czy pan rozumie — Atusiak „Św. Ignacego...
polichromia...
$

A

widząc

nasze

ździwione

miny

dodał:

„Tak tak, ten co to robił afisz" kto kocha
Matkę
Boską”; ten co robi okładki.do „Żródia
Mocy““...

On

właśnie

małować

chce

kościół

wy-

trzymany w stylu, wymarzony przez wilnian
oczekiwany przez wojsko! O, Boże, Boże!*
Pożbieraliśmy rozsypane afisze i książ-

ki. Podaliśmy

wodę.

Upewnialiśmy

że

Mitygowaliśmy

nic

przecież

gniew.

pewnego,

zapytamy, zatelefonujemy zadepeszujemy.
zresztą...
kamy...

że

Że

pocóż tak bardzo do serca... zaczeByć może na ten raz...
ale nasze

zrównoważone, pełne powagi słowa były jak
benzyna na ogień.

Czy

wróci do nas?
е

ОЛИ

1

(AS (AKI CERONA (Z CER WEB

Prazownia pasów i bandaży

„Janina
i

i

w

gumowe

pasy

Lustratorowie

LAA A

Związku

dd

rannych,

Rewizyj

bo BAŁ

uszczuplające

kombinowane

i

opałowy, kowalski i drzewny.
KOKS
z kopalń Górnośląskich z
dostawą własnym taborem
w każdej ilości.
Wszelkie materjały budowlane, jak to:
cezłę, wapno, papę, smołę, blachę,
gwoździe, okucia okienne, drzwiowe
ipiecowe

D. H.

p ole
c a.

K. Zdanowski
Mickiewicza

Węgła
Niemieckiej.

ТЕ

Tel. 370.

Я О Е UB M WJ

100

Oferty

I S-ka

34.

grubego kupię franco
Ji

z gumą,

poporodowe.

WĘGIEL

Wilno

godzinach

(14

Ś-te Jańska 2
poleca: pasy

JD

dja dka

z

oraz komunikat meteorologiczny.

о е RF CZ КОЬ Н Ч

kl Aki A

Reiber.

RADJO.
1928 r."

: Transmisja
hejnał z Wieży

pasy pooperacyjne

elektrycznym,
która
będzie
czynna
południowych i wieczorowych.

contra

Muzyka

fonow ych.

12, tel. 491

Wszelkich objaśnień w sprawach mleczarskich udzielać będą p. p.
nego Polskich Spółdzielni Rolniczych i Związku Spółdzielni Polskich.

nk Gži

Szczerbiński

Sobota dnia 8 września

СО

że na wystawie Rolniczo-Przemysłowej od dnia 6-g0 do 9-g0 włącznie będzie uruchomiona

[| rieczarnia

WALK.

„O, moje smutne życie!
г
O, Donkiszocie walczący z wiatrakami!*

Zawiadamia:
x

2) -

Ka-

walczyli w bardzo szybkiem tempie w 16 m
Szczerbiński błyskawicznym tour de tete ułożył Reiberta na łopatki. W drugiej parze
Schulz contra Ducman obydwaj silni i zwinni — walki w ciągu 25 minut nie rozegrali.
W ostatniej decydującej walce Rasso contra
Helczer zwyciężył brutalny Rasso.
Wobec
tego ze obydwa zapaśnicy mają po jednym
zwycięstwie i po jednej porażce walka ta
powinna się odbyć jeszcze raz. Amator tutejszy Michałowski, który wyzwał Garkawen
kę, nie zjawił się. Dziś dalszy ciąg walk.

TEFA
WATY TWP
TT TYPY
OTO PYT ENY
Związek Spółdzielni Mieczarskichi Jajczarskich w Warszawie
Oddział

mtr.

2400

W stanie najwyższego
zdenerwowania
szepcąc
wybiegi p. Nemezjusz z redakcji
zbielałemi wargami:

aIgóW= Wystaw.

ROLNICZO-PRZEMYIKOWA
18/6-9/3
w WILNIE 4926

[TT

WYNIKI

figurę,

:
PIERWSZE
„SARGI POŁNOCNE
1WYTTAWA
°

prak-

lić Boga, poważne czasopismo „wpra- ktuje mi te słowa.
z OC:
wiać
w podziw burżujów* nieprzyNiech tęcze przeplotą
stojnemi
wycinankami
druku...
nie
grzmotyl...
może jeszcze tylko pozbyć się okład: w następnym zeszycie.
„ kowych mazanek w „matusiakowym*
Les Ji
«Stylu, Co ma znaczyć ta brama tryumfalna z gwiazdą i chorągwią, na której ktoś, ot tak sobie, namalował lite-

ry...
T. P. czy T. D.? A i stampilla z
siekierką od laski zakopiańskiej niech-

KTORATEM
JOZEFA PIŁ/UD/KIECO

Pol-

Jutrzejsza popołudniówka. Jutro, w niiedzielę, o godz. 5-ej p.p. grany będzie raz jeprzezabawna
szcze „Chrzešniak wojenny“,

BIEŁDA

Dyst.

Dunajec por. Donnera,

Wczoraj w dziewiętnastym dniu turnieju
walczyły trzy następujące pary. W pierwszį
dwaj znakimici technicy w walce
wolnoa-

skim jest zapowiedziany drugi występ uroczej artystki Jadwigi Smosarskiej, która się
ukaże w swej świetnej kreacji w komedji

„Orzeł

por.

DYRK.

przepióreczka”

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł, wcześ
niejsdo nabycia w kasie wejściowej Targów
Północnych, a wieczorem od godz. 18.30 w
х
RÓ
kasie teatrn.
Początek przedstawień punktualnie o g.
20-ej.
= Teatr Polski (sala „Lutnia”*), Jadwiga

Smosarska

900 zł. 1)

3) Bandura

Esmeralda por. Aleksandrowicza i por.
mionko, 3) Farsa W. Daszewskiego.
Jutro gonitwa loteryjna.

;

JUTRO
umknięcie

Omó-

Nagr.

Tadeusza

St. Żeromskiego z Juljuszem Osterwą w poГ
staci Rrzełęckiego.

700

Gonitwa im. Marszałka Piłsudskiego.

go, 2) Wojak por. Donnera,
Aleksandrowicza.
VI.
Gonitwa:
płaska.

objązd po Ziemiach

Reduty

Nagr.

V. Gonitwa z przeszkodami. Dyst. 3000
mtr. Nagr. 700 zł. 1) Expert por. Wilczyńskie

poraz ostatni przed wyruszeniem

Wschodnich

z przeszkodami.

l. Boston rtm. Cierpickiego, 2) Oberek
3 DAK, 3) Bajeczna.
IV._ Gonitwa z płotami. Dystans 2100 m.
Nagr. 700 zł. 1) Dagobert KK. Ważyńskich,
2) Eros rtm. Paszkowskiego,
3) Gika W.
Daszewskiego, 4) Morus 3 DAK, 5) Evviwa
por. Donnera.

Wis-

kont juk błędnie wydrukowano nie był wła
ścicielem samochodu stanowiącego własność
p. inż. Jana Zawiszy, a występował w spra-

W

Gonitwa

III.

— Sprostowanie. Do wczorajszego sprawozdania z RT.
sądowej o przywłaszczenie przez małżonków Kurkulów, wkradły

się omyłka

ZAPISY.

zł. Dystans 2800 mtr. 1) Wojak por. Donnera, 2) Łatwy 4 p.uł, 3) Liberty KK. Ważyńskich.
IL. Gonitwa z płotami. Dyst. 2800 Nagr.
900 zł. 1) Turkur por. Kamionko, 2) Bajeczna rtm. Dowgiałło i por. Jušcinskiego, 3)
Expert por. Wilczyńskiego, 4) Ułan por. Aleksandrowicza.

kilkadziesiąt

w sumie
zł. na roboty inwestycyjne
Holandja
357.50
358.40
Goście mile widziani.
w celu zatrudnienia bezrobotnych.
|
— Przylot p. płk. Ocetkiewicza. W sobo Londyn
43,25
43.36
AKADEMICKA.
tę dnia 8 września r. b. przypuszczalnie koto istny cmentarz prasowych
nowo- wątpliwie poszukujące jaknajwiększej
Nowy-Yurk
8,90
8.92
ministerstwa W. R. i ło godziny 17 przybędzie do Wilna p.: płk.
rodków. Wrócimy
do tej smutnej poczytności: Dopiero pod sam koniec O. —P. Przedstawiciele
Paryž
3482
34.91
interesują się życiem młodzieży aka- Ocetkiewicz, uskuteczniający propagandowy
zajrzy
się
oddycha
nieraz
się lekko wśród żwawo i demickiej. Bawią w chwili obecnej w Wilnie lot okrężny po Polsce. Lądowanie odbędzie Praga
materji. Wówczas
26,42
26.48
Radca Ministerjalny Minieterstwa W. R.
na iotnisku na Porubanku. Wstęp na lot Wie ień
do wybornego compendium d-ra Ry- interesująco skreślonych
125.93
125,65
przez
Mie- O..P. p. Stanisław Kulesiński i Inspektor fi- się
nisko wolny.
czysława Limanowskiego impres
la.
46,69
40,81
yj z nansowy tegoż Ministerstwa p. Wasiul oraz
‚ О godz. 19 w sali gimnazjum im. A. Mi- Włochy
wyciec
zki
„uniwersytetu regjonalnego“ Sekretarz Rady Naczelnej do Spraw Pomocy ckiewicza przy ul. Dominikańskiej Nr 3 p. Marka niem. w obrotech nieoficjal,
* A i wiele punktów z expose prof.

Remera domaga

DZISIEJSZE

Pn

się

;

„
Clou dzisiejszego dnia stanowi gonitwa
im. Marszałka Piłsudskiego (nagr. 2000 zł.).

Ši

Wagon ten z odpowiednią ilošcią instruktorów
wysłany został 'w tych dniach do
Czeremchy, skąd objedzie stacje Andżejewicze, Mosty, Lidę, Mołodeczno, Królewszczyznę, Nowe - Święciany, Podbrodzie, N. -Wi

—

.

Wyšcigi konne.
l.

STECKI.

W

Dyrekcji

czkiewiczem, w niedzielę zaś spodziewane
jest zwiedzenie Uzdrowiska Akademickiego
w majątku Nowicze.

1С

JAN

Niezależnie od tych kursów, z inicjatywy
czynników Dyrekcji Wileńskiej zorganizowa
ny został ostatnio t. zw. propagandowy wagon
przeciwgazowy dla
poszczególnych
mniejszych
stacyj położonych na terenie

Młodzieży Akadamickiej p. Leszek Robowski.
5
W dniu 7 września r.b. odbyli rozmowę z
Prezesem Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Aka
dem. U.S.B. w Wilnie p. Władysławem Babickim w sprawach dotyczących funkcjonowania agend gospodarczych Bratniej Pomocy oraz potrzeb młodzieży akademickiej śro
dowiska wileńskiego, póczem „zwiedzili w
towarzystwie p. Babickiego Mensę i Ognisko
Akademickie, Bursę męską i żeńską.
Pozatem zamierzają goście odbyć konierencję z. Prezesem Wojewódzkiego
Komitetu
Wileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży A-

kademickiej p. Wojewodą

.
Południowo
zachodni :

Uwagi:
Minimum

U. $. В.

о67

|

Wiatr
techniki, jest łatwej konstru- grzeważający

maganiom

Pełne zadowolenie
użyciu

8

„Grossbulldog“, Ciśnienie

kcji i ma tę, nad innemi, przewagę, że
dostosowany do pracy na ropie galicyjskiej, która jako produkt
krajowy
jest materjałem najtąńszym, „Munktelis* ma dwucylindrowy
motor o sile
22 - 26 HP. Pracuje pługiem 3-skobowym zaoruje dziennie 5 ha zużywając
ropy 13 - 16 kg. i oliwy 0.6 kg. na henich: „Deering* z Chicago i „Gross- ktar.
bulldog“ Lanz'a z Mannheimu
reprePokazy prac wspomnianych traktozentuje Wil. Syndykat Rolniczy, trze- rów obserwowane były z dużym zaincią „Munktells* z Eskilstuna (Szwe- teresowaniem i przecoągnęły się do g.
cja) p. Zygmunt Nagrodzki.
pierwszej.

w

i

zu-

dwutaktowy motor o sile 22 HP, ochła
dzany wodą przez wyparowanie.
Traktor motorowy „Munktelis* —

Białoruskiej.

KRONIKA
ao

i Warszawy.

SENATOR

yod

żywając w zależności od jakości gleby
od 9- 11 kg. nafty.
Ciągowka

do Białegostoku

ZJAZD

oraz 2) że koncesję na dalsze prowadzenie gimnazjum białoruskiego w Wil
nie otrzymał na przyszły rok szkolny
Komitet rodzicielski tegoż gimnazjum,
nie zaś T-wa Szkoły Białoruskiej —
uznał za możliwe uchylić narazie orze
czenie Starosty Grodzkiego dotyczące
gruntowna sanacja stosunków, w szcze zawieszenia działalności Towarzystwa.
gólności organów kierowniczych T-wa

Jak wypadło

beć braku komisji ekspertów dla oceny ich posługiwać się musimy jedynie
zdaniem poszczególnych osób wyrabia
jąc sobie w ten sposób opinję.

Szkoły

Grodzkiego

W dniu wczorajszym p. Wojewoda
Raczkiewicz rozpatrzył rekurs
T-wa
Szkoły Białoruskiej w Wilnie na orzeczenie Starosty Grodzkiego.
W sprawie tej p. Wojewoda biorąc
pod uwagę zapewnienie delegacji, iż
1) w T-wie przeprowadzona
będzie

należących do wiedzieć, gdyż

maj. Kuprjaniszki odbył się, zorganiza
wane staraniem Wil. T-wa Rolniczego
pokaz i konkurs pługów motorowych
(traktorów) najnowszej konstrukcji.
Przed óśmą , na którą to godzinę wyznaczony został początek pokazu szosa
lidzka, prowadząca w kierunku Kupria
niszek ożywiła się. Długim korowodem
ciągnęły auta wiozące licznie przybyłych przedsawicieli ster rolniczych. Ho
nory domu czynili p. Prezes Z. Ruszczyc oraz p. inż. Jurkowski. Wśród gości zauważyliśmy: członka Rady Naczelnej
Zw: Ziemian ks. Czetwertyńskiego, Dyrektora Państwowego Banku
Rolnego p. J. Borowskiego przybyłego
w towarzystwie Dyrektora
Wil. Oddziału P.B.R. p. Maculewicza, ks. Ludwika czetwertyńskiego z Lidy, ks. Dru
cko-Lubeckiego z Żermun, p. F. Zawa
dzkiego, p. ]. Borowskiego, J. Strumiłłę, wśród pań przybyłych: p. Adę Kon
dratowiczówną, hr. Czapską, p. Marją
Przewłocką oraz pp. Mikulskie.
Konkursu w ścisłym
tego słowa
znaczenia nie było, gdyż nie było ukon
stytuowanego Komitetu, natomiast da
pokazu stanęły trzy maszyny. Dwie z

płk. Ocetkiewicz wygłosi odczyt o sporcie
lotniczym i szkołach pilotów. Wejście na od
czyt bezpłatne.
W niedzielę p. płk. Ocetkiewicz odleci

generał Łucjan Żeligowski.
Pobyt
generała Żeligowskiego w
Wilnie potrwa prawdopodobnie kilka
dni.

Uchylenie orzeczenia Starosty

Pokazy traktorów w Kuprjaniszkach.
niówych, na gruntach

3

Generał Żeligowski na wystawie regionalnej i
rolniczo-przemystowej.

i Wystawie.

Ogłoszenie

W

tonn Jf
róg „go biura

z ceną

do biura

ci-ogł. I. Karlina, Niemiecka 22.

Miostkanie

6-pokojowe

ze

_-0

wszełk.

wygodami
poszukiwane
na Łukiszkach, ul. Mickiew. i ulicach
przyleełych.
Oferty: Mickiewicza 44
m. 2 Taub.
co

|
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row-2
P.
skiego w lokaluwemprzy Bal.ul. Trockiej
od

godz.
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1

Jedyna

na

Kresach

Wschodnirh

Papieru

p. f.

"J

i Materiałów

AB

WILNO, Zawalna

P

Polska

ieograniczonego
oraz jarzyn
słomy mięsa,
siana idostawę
ziemniaków,

8

I

8

E

d

S-ka Ake.

poleca pp. Detalistom

i kancelaryjnych

po

cenach

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów introligatorskich.
Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru.
B

wyrobów papierowych Fabryki R. W. Hawelka i Sya.
Fabryczna sprzedaż wyrobów
Chem.
Fabr.
M. Leszczyński i S-ka
i ianych fabryk.
3986
a
| ROK

J

WZT RZECZE

Sklep sukna

sr

1898-go

BARK

ь

będzie

i jedwabiów

(allel NOZ
Wilno,

ul. Niemiecka

8 klaczy

OSTATNIE

NOWOŚCI

meblowe,

towary

—

.

‚

i

piszewski

W.

w

„Sklep

AKURULATORY
wykwintne,
trwałe do

bardzo efektowne,
samochodów

BIAŁĄ

Maeda
na

Wystawie

na Targach

Medale
w Paryżu, we

w

r.

'n/M., Wiedniu,

Chicago

Wilnie

Rolniczy*

skłąd fabryczny

warsztaty reparacyjnie,
akumulatorów.

MICHAŁ
elektrotechnik,

fachowe

porady

fachowe,

kosztorysy

bezpłatnie!

świec,

i 1000

600

doskonałe

do oświetlenia

majątków ziemskich,

(bram

ulic

i

placów

cki*,

Kompletne
pisania

niewymagająceį

urządzenia

:

wodne

dostarcza

„Tarnica“
Wspomnienia

maszynki

„Facit*, biurka,
arytmometry szwedzkie
„Royal*,
żaluzjowe, kasy pancerne ogniotrwałe.

Właścicielom majątków
uwagę na turbinę wodną
turbiny

amerykańskie

wojenne.

przemysłowych
okazową fabryki
biuro

powyższe

przy

Od 4-6,

tei. 277.
As

PO

ul. Jagielloń-

—1

mów, prośb i
płomiennych
pomimo
w.
ń
dowódcó
namówie
się od
rozpoczął
Rozkład armji
chwili odwrotu wojsk rosyjskich z Ga-

nież narażony był nietylko na śmierć,
Ъ
rany, lub niewolę, lecz na niemożność
walki, gdyż najczęściej
nie posiadał
po upływie 12 lat karabinu, a prawie zawsze był - brak
Wspominając
chwile przebyte na wojmie światowej, amunicji
artyleryjskiej, odbił się ujetak w okresie walk, jak i w najzwyklej- mnie na psychologji żołnierza, co zo-szych dla oficera czasach rewolucji i stało wykorzystane przez
agitatorów
'anarchji w. wojsku rosyjskiem, nieje- pracujących za niemieckie
pieniądze
dnokrotnie przychodzi mi na myśl, że od początku wojny.
do rozpadnięcia się armji przyczyniło
Rozprężenie jednak doszło do najsię bezwzględnie wyższe dowództwo, wyższych granic już na parę miesięcy
przedrewolucyj- przed wybuchem rewolucji.
które już w okresie
Żołnierz
uległości
wiele
o
zbyt
ywał
nym okaz
pełnił swe obowiązki niedbale, niechęsamowoli żołnierskiej i nie potrafiło u- tnie, rozpoczęły się masowe kradzieże
jąć silną dłonią kierownictwa armji, a siana, owsa, mundurów ect. ze skłaco zatem idzie stłumić każdy, zarodek dów
to
Sprzedawano
intendetury.
buntu i nieposłuszeżstwa.
zabecen
mieszkanńcom
wszystko
Żołnierz rosyjski potrzebował sil- rzecz oczywista pokryjomu, gdyż w ra
nej ręki. Wytrzymały, zdrowy, odważ- zie wykrycia groził sąd polowy i kula
ny w razie potrzeby, musiał czuć nad w łeb! Bezład i brak dyscypliny szczesobą władzę, któraby mu imponowała gólnie panował w oddziałach piechoty
siłą i odwagą. Dowódca który się bał gdzie stale zmieniał się skład osoboswych żołnierzy i ustąpił im, był raz wy tak oficerski jak i szeregowych i
na zawsze stracony. Widziałem niejed- gdzie najrozmaitszy element miał więk
nokrotnie, jak młody, odważny chorą- szą stosunkowo swobodę w działaniu
ży, idąc na czele prowadził kompanię agitacyjnem. Jazda, artylerja oraz brodo ataku, bez. względu na straty idącą nie techniczne, gdzie oficer był więcej
"z zapałem, lecz widziałem jednocześ- zżyty z żołnierzami i znał go lepiej i
nie jak bataljony nie ruszały z miejsca gdzie panowały bez porównania lepRedaktor odpowiedzialny
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1

swój

STO-

dywizjon

służyłem w randze

stał na stanowisku

w Kar-

patach lesistych, w dolinie rzeki Czeremosza, około 50 klm. w linji powietrznej na południe od Worochty.
Jesień była pogodna i ciepła, walki chwilowo na naszym odcinku ustały i wszyscy rozkoszowali się odpoczynkiem i ciszą.
Stan taki trwał jednak krótko.
W początku listopada jeden z pułków piechoty otrzymał rozkaz zdobycia i umocnienia się na szczycie ,„,Tarnica”, zajętym dotychczds przez wojS.A
ska niemieckie.
Góra ta wrzynała się klinem w pozycje rosyjskie,a dominując nad niemi, służyła nietylko jako
trudna
do
zdobycia reduta, ale i jako nieprzyjacielski punkt obserwacyjny, który obsadzony przez dobrych „obserwatorów
niedopuszczał
do żadnego ruchu, lub
przesunięć na tyłach stanowisk rosyjskich. Transporty jeszcze z żywnością,
odwody pułkowe, łącznicy, wszystko.
to było z „Tarnicy'* doskonale widzia
ne i ogniem artylerji ostrzeliwane
w
razie tylko
nieostrożnego
pokazania
się w ciągu dnia. Ruch na
drogach

Witold woydylio.

cyskiego

lekcyj

w

dłu- pymmusmunenz

p
iran-

średnim

załatwiamy kupno
i sprzedaz
wszel'
kichnieruchomości

Wil. biuro

Komi-

sowo - Hanalowe,
21,
Piotrai Mickiewicza

dernia ., przed Koś-

ciołem

dyscypli-

1916 r.

wynajęcia

mieszkanie 5-cio pokajowe,
ul.
Holen-

10 do 1i od

narazie

pierwotny

artylerji, w którym

i we-

Przyjmuje

róg

zastosowaną

į
październiku

porucznika,

2,

zachowaly

stosunki,

stan

do8. ką

Do

p.p. W.Pohulan-

Przyjmuje 5—7

Wynajęcia

szukuje

p

gubioną

wojskową
nik

1901,

książkę

roczwyd.

naukowym przez P. K. U. Wiłno,
je: 1) sklep
z po-w Wilnie, ul. Filarec- na imię jana Macuma
ša
a
ka 13—3.
S-6L0P sowicza
unieważnia
3Ša pokoi
Kalwaryj©‹
,
= się.
0-LE1P
BLB@ ° Solidnie

skie)i elektrycznością
(djatermja) __róbz_

ne, ul. Wileńska 3,' €- od godz.
od 8 do

Do

(sztuczne słońce gór-

weneryczne choroby

m

MA

odremontowane loka- ząkłączie

Bacha

TAMPA

K

LeSol-

i

wejściem. kształceniem

Pawła.

Św.

0— bit

tel. 152.

obejrzeć

wykwintne

—0

gubioną książeczkę
wojskową

wyd. przez P. K.
U. Lida na imię Alek-

sandrą

rocznik

Osiadacza

1903,

ważnia się.

wyroby

Syndykatu Koszykarskiego w Krakowie.
trzcinowe,

rogożynowe,

wiklinowe,

е

į 1

ioty.
Meble wyroby z rafjiraki i iane : przedmioty.

bi

ožycz

2 pokoiki z wygodamiz uniwersyteckim wy- ZGUWCDY
zea
z osobnem

prosimy

T
о-

„nie 2 — 3 Pako. cza uzKowamazawiu rozgałęzioną

_g0-

‚
Nie biorąc udziału w Wystawie-Targach

wydaje
zastaw

:

įВ

|

EG

i S-ka E
D.H. W. Busz ki A Jankowski
;

niskoprocento*€
załatwia
Modiszybkoi

4

Wacław Konderski

я

Nr 12, tele-

i różnych

Ekonomicznego

Towarzystwa

tel. 4-32.
e
TRIRISS

Wilno, Wileńska 23,
:
SSE
m

:
B_
REG.

EAR

СЕНО ЕЕ ОЕУНОЕНЫ

— рн ста отлески изянонты 68 53 В 2 Е 55 J9 12 23 ОА
5тогдоп'е
rzypow. st.Oszmiańs
kie-,

INNA

rzyjmę na mieszka- hulanka 9-23, LE

5 - 7 pp.

|

a

mama SMB 10 wynajęcia. W. Po- 80 oddaje się natych”

mano

43

|8

|

8

. Problem sfinansowania reformy 10108 l.

ul.

Katedralny,

drewniany Płac

Sawicz, choroby skėr-

syfilis i skórne. Wil- neryczne.
lefon '567.

=

kamieniami,

LOMBARD

się

Sprzedamy natych:

|

w Krakowie fom XXXII.

A S centru
— pożyczkio 1958A
docho- , aWarów.
piętrowa,

miasi

°

1, tel. 1071.

2

5

Skład główny w administracji tygodnika
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Początek o godz. 8 wiecz. Bilety w kasie cyrku.

smzmÓ WAWAAWA pity; poki ау

poleca firma S. Wil-

ŚWIATOWEJ

{

30.A

skusze

w wieku

SUPERFOSFAT

ZEŃ

B

Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij.

ZU

i MISS MORENO.

gRFENDI

|

1) Duo

Oraz dalszy ciąg walk. Dzis GR

żeń i przeżyć. Rzecz dzieje się w Rosji oraz w Paryżu. Sceny
do
łez
wzruszające.
Ros. kabaret
„Złoty
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lnych wy
dozwolony był tylko w czasie nocy, a otuchy i nie wróży ło pomyś
zaczyna
ż
równie
jak
ia,
natarc
ników
synocy,
ito niejednokrotnie w ciągu
skóswoją
o
się
oić
niepok
trochę
na
łem
szrapneli
,
pocisków
grad
się
pał
zwatak
,
żyłem
zauwa
jak
drogi doskonale wstrzelane przez ob- rę, na która
„Ziemlaczki“, (a
ni przed rewolucją
serwatorów z „Tarnicy'*.
Taki stan rzeczy nie mógł
długo po rewolucji „towarzysze“) mieli wimieć miejsca, postanowiono więc „Tar doczną ochotę.
W prędkim czasie zauwažylem tež,
nicę“ zdobyć, osadzić i tym sposobem
zapobiec systematycznej dywersji nie- že robiono mi rozmyślnie różne utrudnienia, mając na celu przeszkodzenie
przyjaciela.
mi
w prowadzeniu
strzelania.
Łączjedwykonać
polecono
Zadanie ta
nemu z bataljonów N. pułku, stojące- ność telefoniczna stale psuła się, komu naprzeciw góry od paru tygodni, mendy wydawane przezemnie ulegały
miejscowość. zwłoce lub też nie dochodziły do ba-:
i znającemu dokładnie
Dla współdziałania z pułkiem przezna- terji.
Wysyłani przezemnie z punktu obczono baterję, w której służyłem, оserwacyjnego
i z baterji wzdłuż kabla
piedrogę
utorować
miał
gień, który
chocie. Ostrzeliwanie i ogień skutecz- telefonicznego telefonistów, stwierdzali
rozmyślne rwanie drutu w
rejonach
|
ny miałem rozpocząć o świcie.
Z
się
oddziałów
piechoty.
Nie
zdążył
jeszcze
ieniu
zaznajom
Po dokładnem
poprze- wysłany telefonista wrócić,
gdy drut
dnia
zadaniem, wieczorem,
dzającego akcję, zająłem punkt obser- już był z powrotem przecięty i rozmowacyjny w okopach pułku przeznaczo wa przerywała się.
O wypadkach tych zameldowałem
перо do natarcia, i mając ze sobą teledywizji i otrzymałem
fon oraz dwuch telefonistów i dwuch do dowództwa
rozpoczą- zwykłą odpowiedź, że sprawa
zostazwiadowców, z brzaskiem
nie rozpatrzona i winny w razie odnałem ostrzeliwanie.
Żołnierze piechoty patrzyli na mnie lezienia go, surowo ukarany.
Musiałem
zadowolnić się takiem
jak na intruza, słyszałem mocno nieprzychylne odezwania się oraz złośli- załatwieniem kwestji, lecz gdy wysławe uwagi na mój temat. Winnego jed- ny przezemnie telefonista, powrócił po
nie mogłem znaleźć, a i co prawda nie bity i potłuczony przez żołnierzy piego udając, że nie słyszę i choty w chwili repparacji kabła, cierpli
szukałem
nie rozumiem. Nie dodawało to jednak wość moja się wyczerpała i wykorzy-

stując najbližszy teleion piechoty, zawiadomiłem dowódcę N. pułku piecho-

ty, że pracować w takich

nie mogę

i jeżeli jeszcze

warunkach

raz łączność

moja zostanie przerwana, to
otworzę
ogień po odcinku tej kompanii, w re-

jonie której będzie przerwany kabel.
Wiedziałem dobrze, że wszystkie
rozmowy są podsłuchiwane przez żołnierzy

i że

moja

groźba

wnet po pułku.
Tak

sposób
gdyż

się i stalo.
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telefon
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w nich przejścia dla piechoty, wstrze”
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sobie

parę

karabinów

maszyno-

wych rozwaliłem jakiś schron swojemi
10-ciu karabinami, jednem słowem używałem, jak tylko potrafi używać artylerzysta mając cel, dużo
pocisków,
dobrą łączność i swobodę działania.
Nawet na pewnych „ziemlaczków*,
ogień mój robił miłe wrażenie, bo śledzili każdy pocisk, zachwycali się wybuchami, a nawet zachęcali mnie pro-

stodusznie do rozbicia całego szczytu.
Nostrój

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“
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