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iezołotlene sprawy Ieoskiej przez Lie. Oburzenie Ligi na Voldemarasa 
jest szczere. 

Słuchałem we czwartek mowy p. 

Voldemarasa znowuż w t.j samej 
oszklonej werandzie, w. której 10-go 

grudnia 1928 r. zalecono, aby Polska 
i Litwa weszły na drogę rokowań. 

Widziałem, jak p. Volde.naras podno- 

sił się na kilka milimetrów ze swego 

siedzenia, w chwili, gdy p. Procopć 

swoim przeciągłym głosem wymawiał 

powoli słowa: „głos należy do sza- 

nownego przedstawiciela Litwy“. Pan 
Voldemaras drgnął kilka razy, zanim 

ten wyraz „Litwy“ został wymówiony 

do końca przez młodego przewodni- 

czącego Rady Ligi. Stół Rady był w 

podkowę, a p. Vxliemaras Siedział 

na końcu, mając po lewej ręce „Ssza- 

nownego przedstawiciela Rumunii", a 
po nim p. Zaleskiego. Pan Volde- 

maras zaczął mówić. Depesze już 

podały, że wrażenie jego mowy było 

fatalne. Nie! to nie licentia poetica 

prasy polskiej, to zupełna rzeczywis- 

tość, to fatalne wrażenie tej mowy. Cała 

mowa prof. Voldemarasa, jego mi- 

mika, jego ruchy rączkami, jego 

forma dialogowa, w którą ubieral 

swoje argumenty, była do gruntu, do 

szpiku kości anty-ligowa, powiedział- 

bym, anty-genewska. Tutaj tak się nie 

mówi. Oto wszystko, co można p, 

Voldemarasowi odpowiedzieć. Argu- 
menty p. Voldemarasa były żadne, 
ale argumenty wszystkich mówców 

Ligi także nie są bardzo tęgie. Tylko, 
że aby tu mówić, .trzeba choć 

trochę przejąć "ten. Styl 'ligo- 

wy. Pan Voldemaras wygłaszał 

'nonsensy, ale raziło nie to, że 

10 są nonsensy, tylko  raziła forma 

tych nonsensów. Jeśli przedstawiciel 

Etjopji, albo Liberji, albo innej ja 

kiejś afrykańskiej potencji po zafun- 

dowaniu sobie jazdy do Genewy, mó- 

wi, że „cały szlachetny naród Etjopii, 

owiany myślą o pokoju powszechnym, 

wzdycha z największem pragnieniem, 

aby sprawa optantów węgierskich w 

Rumunji znalazła wyjście, odpowiada- 

jące godności Europy i tym wysokim 

aspiracjom i ideałom, których piastu- 

nem oraz wyrazicielem jest Liga Na- 
rodów'* —to oczywiście, takie zdanie, 

ma jeszcze dziesięć razy mniej sen- 

su, niż to wszystko, co mówił p. Vol- 

demaras, bo, oczywiście, jeśli naród 

etjopski „cały" wzdycha do czego, to 

nie do załatwienia sprawy optantów 

w myśl ideałów. Ale podobne słowa 
szanownego przedstawiciela Etjopji 

będą uznane za szlachetne i bez naj- 
mniejszego skrzywienia się wpisane do 

przeróżnych protokułów i sprawozdań 

wielkiej instytucji genewskiej, a to, co 
mówił p. Voldemaras, będzie uważane 

za okropne, za nieprzyzwoite. Pan 

Voldemaras powiedział, naprzykład, 

że chory człowiek nie 'powinien być 
ministrem. Jak można było tak 

machnąć, kiedy oto p. Austen Cham- 

berlain leczy swoją zreumatyzowaną 

rękę, a sam p. Stresseman z powo- 
du niedyspozycji wątroby nie przyje- 
chał na sesję wrześniową, a otošprzy 

tym samym stole, a raczej za tym 

samym stołem, śpi p. Briand, który 

czasami tylko otwiera powieki, aby z 
błękitnych tafli swoich wielkich Iwich 

„ Oczu rzucić na p. Voldemarasa wzrok 
tak pogardliwy, —ten sam p. Briand, 

który tak pięknie mówi o wysokich 

ideach Ligi Narodu, jest * przykładem 

człowieka schorowanego. Do panów 

Stressemana i Chamberlaina wysyłano 

depesze, wyrażano żał powodu ich 

nieobecności, rozpisywano się O Stra 

tach, które z powodu, ich choroby 

wszyscy ponoszą, a tutaj ten wali: 

„Chory człowiek nie powinien być mi 

nistrem“. 

Jeśli to piszę, to nie dlatego, aby 

robić przykrości p. Voldemarasowi, 

ale dlatego, aby przekonać naszego 

* wileńskiego, zawsze co do sukcesów 
Polski w sprawśch litewskich scepty- 
cznie nastrojonego czytelnika, aby go 

przekonać, że prawdą jest, prawdą 

Całkowitą jest to, że wrażenie mowy 

p. Voldemarasa było fatalne, było 

jaknajgorsze. Pan Voldemaras .chciał 

wytłumaczyć swoje krętactwa bardziej 

jasno i używał formy dialogu, pytał 

sam siebie pourquoi i dawał na to 
sam sobie odpowiedź. Ten dialog 
prowadzony był mniej więcej na po- 

ziomie wymiany zdań pomiędzy Bar- 

tkiem a Maćkiem, z których jeden 
drugiemu chce dowieść, że jest głupi. 

Ale Liga nie jest Bartkiem ani-Mač- 

kiem i gdyby p. Voldemaras byt brzu- 

chomówcą i głos zmieniał w tym 

dialogu, jeszczeby nie potrafił tą 

swoją nieprotokularną formą więcej 

członków Rady ubawić. Tak - Volde- 
maras miał mimikę nie proboszcza, 

lecz kleryka, tak, kleryka z pierwsze” 

go kursu seminarjum, gdy dyskutuje 

z kolegami. Patrzał ciągle w jeden 

punkt na stole i siedział na krześle 

dość równo, ale podszedł do niego 

jeden z dygnitarzy Ligi ip. Suki-Mura, 

Japończyk, wielki, otyły, podobny do 

Buddy wydętego z blachy miedzianej, 

i powiedział mu, aby patrzał na Radę 

a nie na publiczność, bo przemawia 

do Rady. Za taką uwagę, której na 

pewno nikt z nas od czasów szkol- 

nych nie słyszał, p. Voldemaras 

uprzejmie podziękował tylko p. Suki- 

Mura, jakby pan Suki-Mura istotnie 

zrobił mu największą przyjemność. 

" Dziennikarze polscy spodziewali się, 
że mowa Voldemarasa zrobi złe wra- 
żenie. Ale to, co było, przeszło nasze 

oczekiwania. Francuzi, Anglicy, Niem- 
cy prześcigali się w wypowiadaniu 
swoich uwag ujemnych. Ale jedno 

zdanie jednego Niemca specjalnie 
vtkwiło mi w pamięci: „podziwiam 

tylko tego człowieka za to, że czując 

tak nieprzyjazny dia siebie nastrój 

sali, mówił tak długo”. 

„Bezsiłność Ligi Narodów* 
cudzysłowie. 

Jak teraz nazwać to, co spotkało 

politykę polską w Genewie? 

Nie można powiędzieć, aby. ujem- 

ne wrażenie mowy Voldemarasa 

było sukcesem Polski, Nie można 

dla dwuch powodów, po pierwsze, bo 

to, że Voldemaras nie umie przema- 

wiać do Ligi i wywołuje tam wraże- 

nie człowieka, który chce kogoś za- 

straszyć  rewolwerowo-rewelacyjnemi 

sposobami to można najwyżej na- 

zwać niepowodzeniem Voldemarasa, a 

nie sukcesem strony przeciwnej. 

Po drugie: niepowodzenie Volde- 

marasą było niepowodzeniem jego 

osobistem, ale nie strony, którą re- 

prezentował, nie sprawy — której 

bronił. 
Albowiem: | 
Polsce chodziło i chodzi o zała- 

twienie sporu polsko-litewskiego, o 

wznowienie ruchu przez kordon, roz- 

dzielający dwa kraje, mające wspólną 

przeszłość historyczną, mające jedną 
duszę. Republice kowieńskiej chodzi o 

przewlekanie, przedłużanie stanu, któ- 

ry jest dzisiaj. Raporty p. Baelertsa 

zalecające dalsze rokowania, bez do- 

dania żadnej specjalnej presji, bez 

wskazania nawet, że stroną, która się 

uchylała nielojalnie od wykonania 

zleceń genewskich, była republika ko- 

wieńska i ta zapowiedź, że- nowe 

spotkanie odbędzie się w Królewcu 
3 listopada, jest zapowiedzią dalszej 

obstrukcji litewskiej i jest jednocze- 

Śnie stwierdzeniem „bezsilności Ligi 

Narodow“ wobec uporu p. Voldema- 

rasa. 
Czy można to nazwać 

dzeniem Polski? 
Tak także nie można się wyrazić. 

w 

niepowo: 

Niepowodzenie następuje wtedy, gdy P 
komuś coś się nie udaje, gdy ktoś 

chce coś otrzymąć, a tego nie otrzy- 

muje. Dełegacja* polska, wyjeżdżając 

do Genewy, najwyraźniej, jak się zda- 

je: zdawała sobie Sprawę, że Liga w 

niczem nie wpłynie na bieg polsko- 

litewskich rokowań. Delegacja polska 

nie wiozła z sobą do Genewy żad- 

nych w tej sprawie wniosków. 
O cóż chodziło ininistrowi Zales- 

kiemu? 

| Opłata. pocztowa uiszczona ryczałtem; 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

O stwierdzenie nielojalnej, obstruk- 
cyjnej taktyki p.  Voldemarasa—co 
zostało stwierdzone, a tylko otrzy- 

mališmy gratis, w charakterze prem- 
jum, stwierdzenie braku taktu dykta- 
„tora litewskiego. 

O jak się domyślamy—stwier- 
dzenia tego, co pozwolimy sobie naz- 
wać „bezsilnością Ligi Narodów" w 
cudzysłowie. ‚ 

Znak algebraiczny. 

Dlaczego Liga jest bezsilna wo- 

bec sporu polsko-litewskiego, dlacze- 

go Voldemaras, którego rnowa i któ- 
rego argumenty zostały na terenie 
genewskim łocenione tak nisko, nie 

otrzyma tam przyzwoitej nauczki? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 

trzeba właściwe znaczenie postawić w 

miejsce politycznych znaków  algebra- 

icznych. Takiemi znakami algebraicz- 

nemi są „spór polsko-litewski", ta- 

kim znakiem algebraicznym jest „Li- 

ga Narodów". 

Spór polsko-litewski o tyle jest 

tylko znakiem algebraicznym, o ile 
Załatwienie jego byłoby o wiele łat- 
wiejsze, gdyby nie polityka niemiecka, 
Niemcy boją się federacji polsko- 
litewskiej, nie życzą sobie zresztą 

także, aby Wilno należało do Litwy. 
Ale Niemcom dogadza stan obecny. 
Mają oni bowiem przeciw Polsce nie- 

załatwioną kwestję litewską w rezer- 

wie. Wiąże się to z ogólną  antypol- 
ską linją polityki niemieckiej, o któ- 
rej rozpisywać się tutaj nie będziemy, 
która jednak dąży do tego, aby 
rozjątrzenie polsko-litewskich  stosun- 
ków wyzyskać przeciw nam. Dziś 
nie jest na to mome:t i dziś Wolde- 
maras staje sam, bez skrzydeł nie- 
mieckiego orła nad swoją „na ježa“ 
uczesaną czupryną. Ale temniemniej 
w głębi Ligi, w tej alkowie, w której 
rodzi się to, co nazwać należy „czy- 
nami Ligi“, tam wiedzą doskonale, że 
interes Niemiec jest w tem, aby ro- 
kowania polsko-litewskie nie dały re- 
zultatów. | dlatego można się śmiać 
z p. Voldemarasa głośno, aby tylko 
jednocześnie w niczem nie popsuć 
jego obstrukcji, stosowanej do  pol- 
skich pojednawczych zamiarów. 

„Liga Narodów" to prawdziwy 
znak algebraiczny. Liga Narodów na- 
prawdę nie istnieje. Żadnej Ligi Na- 
rodów niema. Wielka komedja del 
arte odgrywa się w Genewie z akto- 
rami z przymusu i aktorami z ama- 
torstwa; i Liga Narodów to tylko 
pseudonym anglo-franko-niemieckiego 
porozumienia. 

Trzy te państwa stanowią to, co 
się nazywa Ligą Narodów. Państwa 
te rywalizują ze sobą niewątpliwie, 
ale Liga Narodów to teren wyrówny- 
wania ich rywalizacji. Niemcy zasła- 
niają sobą sprawę litewską. Pan 
Briand, jeden z wybitnych przedstawi- 

cieli zbliżenia do Niemiec, nie będzie 

sobie robił zbytecznych kłopotów» 

stwarzając nowy punkt tarcia z Niem- 

cami, podczas gdy on właśnie dąży 

do najlepszych stosunków z Niemca- 

mi. W sprawie litewskiej w Genewie 

mieliśmy przeciw sobie Niemcy, a 

więc jedną osobę tej trójcy, której 

pseudonymem jest wyraz: „Liga Na- 

rodów". To przesądza o stanowisku 
całej Ligi Narodów. Cat. 

  

Przemysłowcy polsty w Moskwie. 
MOSKWA, 10.—Delegacja przemysłow- 

ców polskich, która w piątek po południu 

przybyła do Moskwy była podejmowana 

rzez -prezesa Targów Nižnio-Nowgorodz- 

kich i moskiewskiego komitetu giełdowego 
Zewa. 

Mat sobotę polska delegacja przemysłów 
ców zwiedziła szereg fabryk moskiewskich, 

oraz złożyła wizytę w komisariacie handlu. 

Delegacja podejmowana była również przez 
towarzystwo dla handlu z Polską Sowpol- 

torg. " 
Św sobotę wieczorem na cześć sowiec- 

kich sier przemysłowo-handlowych poseł 
w Moskwie p. min. Patek wydał obiad, w 
którym uczestniczyły liczne osobistości so- 
wieckiego świata gospodarczego z prezesa- 
mi Małyszewem i Arałowem na czele. Po 
obiedzie delegacja przemysłowców polskich 
wyjechała wraz z ministrem Patkiem de 
Niżniego Nowgorodu. 
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Przemówienie Briand'a. 
Ostre zarzuty przeciwko Niemcom 

GENEWA. 10.9. (PAT). Briand wygłosił na dzisiejszym posiedzeniu 
Zgromadzenia Ligi Narodów wielką mowę, w której zajął w szerokim za- 
kresie stanowisko w stosunku do rrajważniejszych problematów pokojowych. 

Liga Narodów jest najważniejszym, jeżeli nie jedynem schroniskiem dła 
pokoju. Genewska organizacja pokoju od chwili swego powstania przeszkodzi 

„ła jaż wybuchowi wielu wojen i zatamowała rozwój jednej wojny już w chrwi- 
i jej wybuchu. Przechodząc do probłiematu rozbrojenia minister francuski 
dowodzi, że niema co mysłeć o natychmiastowym zniesieniu wszelkich zbro- 
jeń na lądzie, w wodzie i powietrzu. Niektóre kraje, nie należące do Ligi Na- 
rodów powiększyły swe zbrojenia. Niemcy posiadają w istocie armię, złożoną 
z 100 tys. ludzi. Mają jednakże olbrzymią iłość silnych mężczyzn którzy mo- 
gą być uzbrojeni. Wszystko to są czynniki, które pozwalaja jedynie na po- 
wolne kroczenie drogą ograniczenia zbrojeń. * 

Przemówienie Brianda spotkało się z gorącemi oklaskami, jakkorwiek 
poszczególne detegacje, jak np. niemiecka powstrzymały się ostentacyjnie od 
olilasków. 

Przygnębiające wrażenie wywarfe przez Brianda 
na prasie niemieckiej 

PARYŻ. 10.9. (PAT). Dzisiejsza mowa Brianda wywołała olbrzymie wrażenie w 
kołach politycznych Berlina i odbiła się sensacyjnym echem o szpalty prasy berlińskiej. 
Caia prasa berlińska komentuje mowę Brianda, jako ostrą odpowiedź, udzieloną kancie- 
rzówi Miillerowi, przytaczając cały szereg argumentów i zwrotów, z któremi miał się 
Briand zwrócić bezpośrednio do delegacji niemieckiej, siedzącej naprzeciwko niego. 

Szczególny niepokój i oburzenie prasy niemieckiej wywołał ustęp mowy Brianda, 
datyczacy t. zw. potencjału mego, istniejącego w Niemczech w wielkich rozmia- 
rach mianowicie w formie kadr Reochswehry, mogących służyć podstawą olbrzymim ar- 
mjom jeszcze dziś, oraz ten ustęp, w którym Briand podkreśla, że niemiecki materjał 
wojenny został wprawdzie zniszczony, ałe zbrojenia Niemiec mogą być pikis w każdej 
chwili nanowo i rozwijać się w bardzo szybkiem tempie. Ogółne wnioski prasy niemiec- 
kiej stwierdzają, że Briand w dzisiejszem swem przemówieniu udzielił kancierzowi Miil- 
lerówi kategórycznej odpowiedzi odmownej. 

Redaktor polityczny „Deutsche Allgemeine Zeitung", podi mowa Brianda 
nie składa się tym razem z frazesów , lecz posiadała niezwykłą mó% rzeczowa, oddzia- 
ływującą, jako druzgocące uderzenie młota w gmach polityki pojednania. Rozbija on 
wszystko, co zostało zbudowane w ciągu lat ostatnich. 

| „Germania* podkreśla, że od 5-ciu lat nie słyszano tak ostrej mowy z ust Brianda, 
a nawet od 12 miesięcy Poincare nie mówił tak ostro, jak Briand w dniu dzisiejszym. 
„Germania* wyciąga wniosek, że w ostatnim tygodniu musiało się bardzo wiele odmie- 
nić w konstelacji europejskiej skoro tak mógł mówić Briand. 

Wzhurzenie delegacji niemieckiej. 
BERLIN. 10.9. (PAT). Koła urzędowe otrzymały dziś wiadomość z Genewy, że 

delegacja niemiecka odbyła wieczorem specjalne posiedzenie poświęcone sprawie mowy 
Brianda. Sekretarz stanu Schubert odbył rozmowę z, Briandem. Delegacja niemiecka od- 
powie na mowę Brianda na plenarnem Zgromadzeniu Ligi najpóźniej w ciągu tygodnia. 

- Briand uspakaja zdenerwowanych Niemców. 
GENEWA. 10.9. (PAT). Minister Briand przyjął stu dziennikarzy mię- 

dz:narodowych i udziebł im wywiadu. Na zapytanie dziernikarzy niezajeckich 
Briand obszernie wyjaśnił znaczenie niektórych ustępów swej porannej mowy 
i podkreślił kilkakrotnie, że w jego stosunku de Niemiec nic się nie zmieniło. 
Mówiąc o możliwościach prowadzenia wojny przez Niemcy przy pomocy po- 
siadanych przez nie kadr stu tysięcy oficerów i podoficerów, Briand podkreś- 
lił, że bynajmniej nie pragnął powiedzieć jakoby obecne Niemcy i obecny rząd 
niemiecki szykowały się do wojny odwetowej. Briand wierzy w pokojowe 
tendencje rządu i narodu niemieckiego, widząc ich zapowiedź w ostatnich 
wynikach wyborów do parłamentu. 

Po wywiadzie Brłanda nastąpiło pewne odprężenie w nastrojach panu 
jących dziś w Genewie i zniknęło częściowo powszechne zdenerwowanie pa- 
nujące zwłaszcza w kołach niemieckich. 

Chiny nie będą czlonkiem bigi. 
GENEWA. 10.9. (PAT). Ogólne Zgromadzenie Ligi Narodów zajmowa- 

ło się dziś rano prosbą Chin, dotyczącą przyznania im prawa ponownej obie- 
ralnošci do Rady Ligi. 

W głosowaniu wzięło udział 50 państw, wobec czego wymagana kwa- 
fifikowana większość 2/3 wynosiła 34 głosy. Za przyjęciem rezolucji gioso- 
wało 27 państw, przeciw 23, skutkiem czego Chiny prawa tego nie otrzyma- 
ły. Po głosowaniu przystąpiono do dalszej generalnej dyskusji nad spra wo- 

, zdaniem Sekretariatu Ligi. 
Pierwszy mówca, przedstawiciel Fintandji, Prokope' podkreślił znacze- 

nie rozbrojenia dla stabilizacji pokoju. 

Persię może spofkać ten zaszczyt. 
PARYŻ. 10.9. (PAT). Agencja Hawasa donosi z Genewy w związku z odrzuconą 

kandydaturą Chin do Rady Ligi Narodów, że najwięcej szans na pozyskanie miejsca w 
Radzie ma obecnie Persja. 

Hiszpania, Wenezuella i Persja członkami Rady Ligi 
GENEWA. 10.9. (PAT). Na członków Rady Ligi Narodów wybrano 

Hiszpanję, Wenezuellę i Persję. Hiszpanji przyznane prawo ponownej obieral- 
ności, za co podziękował ambasador hiszpański Quinone de Leon, oświadcza- 
jąc że Hiszpanja będzie umiała ocenić zaułanie i zaszczyt jaki ją spotkał. 

Zgon hr. Brockdorfi-Ranfzau 
BERLIN. 9.9. (PAT). W sobotę o godz. 10.15 wieczorem zmarł wsku- 

tek ataku apopleksji bawiący się w Berlinie na urlopie wypoczynkowym 
ambasador niemiecki w Moskwie hr. Ulrich Brockdorif - Rantzau. Śmierć za- 
skoczyła ambasadora w mieszkaniu brata jego, radcy tajnego hr. Ernesta von 
Rantzaua. Zmarły liczył lat 60. Z końcem lipca opuścił Moskwę, przybywszy 

uriop wypoczynkowy do Niemiec. Początkowo spędz ał go w Szelezwigu 
w swych posiadałościach ziemskich, po powrocie do Berlina czuł się dobrze, 
a dopiero od tygodnia zachorował na ostrą anginę. Od 3-ch dni nastąpiło po- 
gorszenie w stanie zdrowia ambasadora wskatek osłabienia serca. W sobotę 
stan chorego nagle się pogorszył taż, iż ambasador zgromadził obok siebie 
całą swą rodzinę, która do ostatniej chwili czuwała przy łożu chorego. 

Zdrowie Uenizełosa 
ATENY. 9.9. (PAT). Stan zdrowia Venizelosa jest coraz lepszy. Сога- 

czka ustąpiła zupełnie. > ю 

Przypuszczają tu, że rozpoczęcie sesji Izby odłożone zostało do 1-go paź 
dziernika w tym celu, aby Venizelos mógł wziąć udział w obradach. 

i pi # A fe uparciuchy wciąż swoje! 
Wilno i Wilno. 

5 Jani: Ó icerskich w KOWNO. i0.9. (telegram własny). Podczas wydawania patentów. oficers W 

szkole wojskowej prezydent republiki litewskiej Smetona wygłosił EE aaa 

rem podkreślił, że Litwa może zakomunikować L Narodów, że jest zwolenniczką 

okoju, bardziej jeszcze jednak żąda ona sprawiedliwości. | ‚ Sha к 

Ё Litwa nigdy nie zrzeknie się tych ziem które jej się należą. Niepodległość Litwy bę 

dzie tylko wtedy zupełna, gdy stolica Litwy będzie w Wilnie, 

Katastrofa na konalni węgla 
| * 2 * 

KATOWICE. 9.9. (PAT). Wazotaj o godz. 19 wiecz. w kopalni Kleo- 

fas w Załężu pod oce zeniii: zostało 5 górników. Wszczęta Za- 

raz akcja ratunkowa doprowadziła do wydobycia dwuch zasypanych gór- 

ników, których odwieziono natychmiast do szpitała. Dziś w ciągu popołudniu 

wydobyto dwóch dalszych górników, jednakże nie dających już oznak życia. 

Piątego górnika ie zdołano jeszcze wydobyć. p 

    

& 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rvnek. 
STOLPCE --Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW. Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Koł. „Ruch*. 
WOEKOWYSK —Kiosk B. Golembiowskiego 

REMEDWERTZSZICASZY WY" 1 

2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groS:) 
n-=rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego Z0yr 

10. ix. 28. 

Powróf min. Meyszfowicza. 
WARSZAWA, 10-9. PAT. W dniu 

dzisiejszym powrócił do Warszawy 
p. minister Meysztowicz. Razem z p. 
ministrem powrócił dyrektor departa- 
mentu Świątkowski. 

Powrót min. Zaleskiego. 
„ Powrót ministra Zaleskiego z po- 

siedzenia Rady Ligi Narodów do sto- 
licy nastąpi około 15 b. m. 

Urlop min. Kiihna. 
POZNAŃ, 10.1X. PAT. Minister 

komunikacji inż Kiihn po dokonaniu 
lustracji poznańskiej dyrekcji kolejo- 
wej odjechał przez Zbąszyń do Nie- 
miec i Francji, gdzie spędzi urlop 
wypoczynkowy, rozpoczęty w dniu dzi- 
siejszym. 

Z Min. Spraw Zagranicznych 

P. Jan Rzewuski z centrali Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych miano- 
wany został konsulem polskim w 
Bukareszcie. 

K. Romer szefem profokułu dy- 
piomatycznego. 

WARSZAWA, 10-9. PAT. Na miej- 
sce Stefana Przeździeckiego mianowa- 
nego posłem polskim w Rzymie, — 
szefem  protokułu dyplomatycznego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
mianowany został Karol Romer, do- 
tychczasowy zastępca naczelnika wy- 
działu południowego M. 'S. Z. 

Rokowania polsko-gdańskie. 
„Danziger Zeitung" donosi o 

rozpoczęciu się rokowań — ро!5Ко- 
gdańskich, dotyczących całego szere- 
gu Spraw, m. in. nowego ustalenia 
udziału Gdańska w polskich docho- 
dach celnych, dopuszczenia gdańskich 
towarzystw  ubezpieczeniowych da 
działalności w Polsce,  opodatko- 
wania Gdańszczan w Polsce i wielu 
innych. 

Rokowania polsko-niemieckie w 
sprawie układu handlowego roz- 

poczęte. | 
i 

WARSZAWA, 10-9. PAT. Dzisia 
rano przybyła do Warszawy delegacja 
niemiecka do rokowań handlowych z 
ministrem Hermesem na czele, 

O godzinie 11 min. 30 odbyła się 
konferencja przewodniczących _ dele- 
gacyj niemieckiej i polskiej, ministra 
Hermesa i ministra Twardowskiego. 
O godzinie 5 odbyło się posiedzenie 
plenarne. Stosownie do porozumienia 
obu pełnomocników z lipca r. b. zo- 
stały w ten sposób podjęte polsko- 
niemieckie rokowania handlowe. 

Dbiad na cześć ministrów w 
Klubie Szłacheckim 

W dniu 7 bm. organizacje rolni- 
czo-gospodarcze podejmowały  obia- 
dem bawiących w Wilnie PP. Minist- 
rów: Niezabytowskiego, Meysztowicza, 
Jurkiewicza i Staniewicza w letniej sie- 
dzibie Klubu Szlacheckiego. 

Przemówienie powitalne wygłosił 
Prezes Towarzystwa Rolnicz. p. Wag- 
ner, dziękując PP. Ministrom za zain- 
teresowanie się rolnictwem Ziemi Wi- 
leńskiej i postępami gospodarki ro!- 
nej w ostatnich latach, kiedy władzę 
objął Rząd, rozumiejący potrzeby go- 
Spodarcze rolników i umeżliwił racjo- 
nalne postepy w tej pracy. Mówca 
wyraził nadzieję, że w niedługim cza- 
sie organizacje rolnicze połączą się w 
jedną reprezentującą Województwo 
Wileńskie i wniósł toast na cześć PP, 
Ministrów. 

Pan Minister Rolnictwa w odpo- 
wiedzi scharakteryzował etapy jakie 
przechodził "program gospodarczy 
Rządu, a w związku z tem i poszcze- 
ólne fazy rozwoju rolnictwa i pod- 
kreślił zdobycze Rządu Marszałka 
Piłsudskiego, wyrażając w _ końcu 
przemówienia, że pomimo szeregu 
przeszkód pokonywanych przez Rząd 
obecny wszechstronny rozwój siły 
państwowej będzie trwał w dalszym 
ciągu. 

Pan Minister Reform Rolnych toa- 
stował na cześć Wojewody  Wileń- 
skiego i Generała Żeligowskiego. 

P. Minister Meysztowicz podniósł 
w przemówieniu siłę, wykazywaną 
przez Ziemię Wiłleńską w przyszłości, 
która znajduje ujście w gospodar- 
czym i politycznym rozwoju Państwa. 
Gen. Żeligowski podzielił się z obec- 
nymi wspomnieniami ze swych prze- 
żyć w 1920 roku. Na zakończenie 
Dyrektor Banku Golnego p. Borow- 
ski toastował za pomyślność rolnic- 
twa w ręce Prezesa Gieczewicza.



ECHA KRAJOWE 
BARANOWICZE. 

— Rozpoczęcie tygodnia lotniczo-gazo- 
wego. Piąty z kolei tydzień: obrony lotniczo- 
gazowej rozpoczął się w, Baranowiczach w 
dniu 1 września wieczorem casprzykiem, 0- 
degranym przez dwie orkiestry po mieście. 
Za orkiestrami postępowały tłumy publicz- 
ności. 2 września rozpoczął się w myśl u- 
chwały Komitetu, która głosi, iż każda in- 
stytucja musi opierać się na stałych docho- 
dach, zapisywaniem członków. O godzinie 
10-ej na rogu ulicy Narutowicza i Szeptyc- 
kiego ustawiono stolik, za którym zasiadł p. 
Markowicz w asyście p. Orłowskiej, przez 
chodnik przeciągnięto wstęgę i każdy mimo- 
woli musiał przejść około stolika, kierowany 
tam przez stojącego na kraju chodnika p. 
Bakłaźca. Komitet powziął tę decyzję, na 
podstawie doświadczenia, iż iż najlepszą 
rzeczą jest powiększenie grona członków, 
albowiem zbiórka w tygodniu jest doražną. 
W ten sposób zapisano w ciągu dnia około 
100 nowych członków. O godz. 1l-ej w ko- 
ściele parafjalnym ks. Karpowicz 
uroczyste nabożeństwo na intencję tygod- 
nia, wygłaszając jednocześnie okoliczno- 
ściowe kazanie. Po nabożeństwie w sali lo- 
kalu cyrku odbyła się uroczysta akademia. 
Akademję zagaił starosta p. Kulwieć, dając 
głos prezesowi Komitetu inż. Laymanowi, 
który w obszernem przemówieniu  schara- 
kteryzował pracę L. O. P. P. na terenie po- 
wiatu, jej poczynania i program na przysz- 
łość, z którego wynika, iż najgłówniejszym 
zadaniem Komitetu jest szkołenie ludności w 
obronie przeciwgazowej. Następnie przema- 
wiał p. Ciawłowski, który w języku biało- 
ruskim, w nader płomiennem przemówieniu 
zobrazował grozę przyszłej wojny lotniczo- 
gazowej, przyczem zaznaczył, iż my, Pola- 
cy jesteśmy usposobieni nawskroś pokojo- 
wo, ale jeżeli kto na nas napadnie musimy 
się bronić, gdyż nie możemy oddać ani ka- 
wałka swej ziemi, albowiem ona jest prze- 
sycona krwią polską. 

Naprawdę to' piękne, patrjotyczne i po- 
uczające przemówienie wysłuchano z zapar- 
tem oddechem. Po przemówieniu p. Ciaw- 
łowski został nagrodzony hucznemi  okla- 

zza 
ma 

odprawił 

równoznacznego. 
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Wystawa Regjonnlna| 
została przedłużona 

Dfwarfa od środy 12-września codziennie od g. 10 rano Ę 
ilo 6 wiecz. E 

Wejście od strony Targów Północnych. 

Wstęp od osoby 40 groszy, młodzież ucząca się i 
wojskowi 20 gr. 

  

Instyfuf korzysta z praw uczelni państwowych. 

Informacje i zapisy w  sekretarjacie ul. Mickiewicza 18 IV piętro. 
14-14. 

skami, to też przemówienie następnego mów 
cyp..inż. Winnika przemawiającego w języ- 
ku żydowskim nie zrobiło efektu. Ostatnim 
przemawiał p. Głębik sekretarz Komitetu, 
nawołując w imieniu Powiatowego Komite- 
tu,L. O. P. P. do masowego zapisywania się 
na członków, po przemówieniu którego p. 
starosta Kulwiec zamknął akademję. W cią- 
gu całego dnia odbywała się kwesta uliczna, 
do skarbonek, publiczność wrzucała chętnie. 
Widać zrozumienie przez szerszy ogół spo- 
łeczeństwa zadań i celów L. O. P. P., co jest 
objawem nader pocieszającym,  szczegol- 
a dało się odczuć przy zapisywaniu człon- 
ów. 

W końcu muszę zaznaczyć, iż sama or- 
ganizacja tygodnia jest postawiona w roku 
bieżącym lepiej od lat Abieca ch 

Na czele Komitetu w Baranowiczach 
stanął p. O. zastępca starosty p. Kuchar- 
kowski, którego działalność nietylko w gmi- 
nach ale i wmieście nałeży należy podkre- 
Ślić .z całem uznaniem. 

Z okazji tygodnia Komitet wydał odez- 
wę, a także w najruchliwszem miejscu na 
rogu ulic Mickiewicza i Szeptyckiego wy 
wieszono ogromny transparent z nadpisem: 
„Obywatelu! Pamiętaj o tygodniu lotniczym. 
Zapisz się na członka i złóż ofiarę. Zapisy 
są prowadzone na ulicach miasta*. Wreszcie 
nastała ta błoga chwila o jakiej marzyły 
wszystkie Komitety, iż władze administracyj 
ne współdziałają z Komitetami L. O. P. p 
To też i wyników spodziewać się należy da- 
leko lepszych nietylko materjalnych, ale i 
zwiększenia się ilości ich członków. 

Miejmy nadzieję, iż jest.ostatni tydzień, 
że trzeba przeprowadzać szeroką agitację 
wśród społeczeństwa, boć, sądzę, iż społe- 
czeństwo samo przekona się O możności 
akcji Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwga- 
zowej i akcja ta wejdzie w krew i kości 
wszystkich Połaków i stanie się jakby dog- 
matem wiary w przyszłoć i bezpieczeństwo 
kraju, jego granic, miast, rodzin i życia każ- 
dego z osobna, gdyż musimy dążyć do te- 
go, by nas nie zastano w krytycznej chwili 
nieprzygotowanymi. 

Oby te słowa nie przebrzmiały bez echa! 
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Wobec ogranizowanego równoległego kursu 
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Życie Wileńskie 
Przeprowadzka wielkiej firmy... 

Kiedy u nas w. Wilnie cicho i głu- 
cho—a przez całe nieraz miesiące to 
trwa—wówczas tak cicho u nas i 
głucho, że słychać jak mucha przela- 
tuje od pana Jana na ulicy Mickie- 
wicza do jego sąsiada, pana Piotra, 
po tamtej stronie ulicy. 

Ale zato gdy się Wilno nasze O- 
żywi!.. Końca temu i rady niema. Tak 
jest zawsze. Tak było i obecnie pod 
koniec Wystawy. 

Tu aż Wystawę formalnie rozsa- 

dzają tłumy; tu rozgrywa się szumnie 

i hucznie ostatni jej akt przy rżeniu 

ogierów, myczeniu unisono kilku- 

set byków i krów, kwiku trzody 

chlewnej i pianiu kogutów; tu w Klu- 
bie Szlacheckim w obiadowej porze 

dzieje się coś nieopisanego; tu trze- 

ba lecieć z Klubu na wyścigi —choćby 

z niedojedzoną kulszą indyka na wi- 

delcu; tu jeden minister czyni inspek- 
cję swego resortu, tu drugi miasto 

; ogląda a trzeciego i czwartego można 
zobaczyć w żywe oczy na jakiejś pu- 

blicznej „akademji“ regjonalnej; tu 

wycieczka zbiorowa wali do Trok tu 

inna przybywa do miasta; tu bal 
„rolnikow“ recte „ziemiański”, po- 
wiedzmy wogóle „wystawowy“ na 
parę tysięcy osób w pałacu wojewo- 
dy; tu rozpoczynają się przygotowa- 
nia do „Tygodnia Dziecka*, a Smo- 

sarska w Lutni występuje, tu... 

Tu jeszcze na dobitkę kiedy naj- 
większe w mieście zamieszanie i 

kompletna, jak to. mówią, urwańska 
ulica—przyśpiało akurat „Starej, naj- 

starszej wileńskiej firmie wksięgarsko- 

wydawniczej „Józef Zawadzki” prze- 

prowadzać się z jednej siedziby do 
drugiej! A czy to taka firma najsę- 

po podwórzach i schodach i dostając 
fluksji na przeciągach? Oho! Oho! 
Taka firma jak Zawadzkiego, to prze- 
prowadza się w asyście całego spo- 
łeczeństwa... przy palących się w bia- 
ły dzień kandelabrach... duchowień- 
stwo... reprezentant pana wojewody... 
elita inteligencji... telegram... okolicz- 
nościowe wydawnictwa. 

I ta jeszcze jest różnica między 
zwykłym smiertelnikiem wileńczukiem, 
jak oto my wszyscy, a firmą „Józef 
Zawadzki”, że simplex servus 
Dei przeprowadza się razna trzy lata, 
a gdy Pan Bóg dopuści, to i trzy 
razy na rok, a zaś firma Zawadzkie- 
go zmienia mieszkanie 3 razy w cią- 
gu całego stulecia. Na sto lat tylko 
trzy razy! Taki już jej obyczaj. 

W niedzielę—onegdaj—odbyła się 
właśnie ta rzadka uroczystość. Kto 
jej dożył niech sobie powinszuje, 
Przeprowadzki „Zawadzkiego” z ulicy 
Zamkowej do czwartej z kolei siedzi- 
by, prawie ręczyć można, że nie bę- 
dzie Świadkiem i uczestnikiem, choć- 
by niewiedzieć jakim był luminarzem 
nauki i kultury. Nie dożyje. Chyba że 
w chwili obecnej dopiero co pieluszki 
zmienił na bardziej przystojny gar- 
nitur. 

Pomimo atoli tak znacznych inter- 
waliów między przenosinami sędziwej 
i pełnej zasług firmy wydawniczo- 
księgarskiej, żadna jej przeprowadzka 
nie jest poczytywana za sui gene- 
ris... jubileusz. Nie! To ież i one- 
gdaj nie święciliśmy ju-bi-le-u-sz u 
Zawadzkiego ani stuletniego, ani 15- 
letniego, ani wogóle żadnego  pomi- 
mo, przyznać trzeba, ogromnej ku 
temu inklinacji i ochoty, pomimo „ju- 

SŁOWO 

Straszna kafastrofa samochodowa podczas wy- 
ścigów © mistrzostwo Europy 

Na autodromie pod Medjolanem 21 osób zabitych i 26 
ciężko rannych. 

MEDJOLAN, 9. 9. W niedzielnych wielkich zawodach samo- 
chodowych o mistrzostwo Europy na autodromie Monzy doszło 
do straszliwej katastrofy, która sprawiła tembardziej wstrząsają- 
ce wrażenie, że wielkie święto sportowe rozpoczęło się w  jak- 
najbardziej radosnym, pełnym zapału nastroju. 

Do zawodów zapisało się trzydzieści samochodów. Po kilku 
wacofaniach się i wyeliminowaniu, ostatecznie wystartowały 22 
wozy. 

W kilka chwil po wystartowaniu automobil jednego ze 
współzawodników, Masseratiego, dokonał gwałtownego skrętu 
i wpadł w tłum widzów. Wywiązała się straszliwa panika. Roz- 
iegły się 
szyny. 

rozdzierające krzyki ofiar miażdżonych pod kołami ma- 
awody niezwłocznie przerwano. Zabitych zostało 21 

osób, 26 ciężko rannych. Sam kierowca Masseratti zginął na 
miejscu. 

Szczegóły katastrofy. 
PARYŻ. 10.9. (PAT). O wczorajszej katastrofie w czasie wyścigów samochodowych 

w Monzy donoszą następujące szczegóły: wypadek nastąpił o godz. 11 m. 30 gdy bio- 
rący udział w wyścigach Materassy okrążał tor poraz 18. jechał on przed trybunami z 
szybkością 200 kim. i usiłował wyminąć swego rywala w Foresteigo, Zdy 
stał rzucony w bok poza tor, przeskoczył przez rów, uderzył o barjerę 

Oczom zebranych przedstawił się straszny widok: dookoła samochodu leżały znie- | 

wóz nagle z0- 
wpadł w tłum. 

kształcone ciała w kałużach krwi. Władze zazrądziły niezwłocznie akcję ratunkową, 
przewożąc rannych do szpitala w Medjolanie. Według „Petit Parisien* liczba zabitych 
wynosi 22 osoby, rannych 31, w tem 7 ciężko. Pogrzeb ofiar odbędzie się w dniu ju- 
trzejszym. 

Mistrzostwa Polski na mofocyklach również nie 
odbyły się bez wypadku. | 

GRUDZIĄDZ. 10.9. (PAT). W niedzielę odbyły się tu zawody a mi- 
strzowstwo Polski na motocyklach, urządzone przez Grudziądzki Klub Mo- 
tocyklowy. 

" W najważniejszym biegu o mistrzostwo 
Orudziądza, przebywając dystans 300 

Polski zwyciężył Poshadeł z 
klm. w czasie 3.20. Jeden z lepszych 

zawodników p. Budy z Bydgoszczy, który prowadził bieg od samego. startu 
zmuszony był wycofać się wskutek wypadku z motocyklem. 

W czasie napełniania benzyną, cżęść jej wylała się na rozpalony motor, 
który w tej chwili stanął w płomieniach. P. Budy wyszedł bez szwanku. W 
biegu o grand prix pierwszym był gdańszczanin Roehr. Organizacja zawodów 
mocno szwankowała. 

  

Skład browaru: 
Jagiellońska 9. 

  

SZKOLNE KSIĄŻKI 
nowe i używane 

Materjały piśmienne 
poleca: 

ies 

Zamówienia zamiejscowe wysyła 

odwrotnie za zalicz. poczt. 

Programy szkolne bezpłatnie.         
2 RISE LIN KAS TIENTOS 

Tanol Najlepsze farby, pokost, podzle, szezoiki i t. d. poleca N 
Skład farb FRAMSISZKA RYMASZEWSKIEGO. 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35, в 
oraz farba ochronna do malowania mostów želaz. i drewn. 

rękach", z jednej siedziby do drugiej 
przenosi, a osobliwie jeszcze do „uni- 
wersyteckich murów" skąd wyszedł 

sto lat temu cały splendor wielkiego 
wydawniczego imienia; gdy się ma 
przed sobą spadkobierców najszacow- 
niejszych, najdostojniejszych wydaw- 
niczych tradycyj wileńskich... tru- 
dno nie sięgnąć pamięcią wstecz w 
odległe lata, a jeszcze trudniej nie 
powiedzieć — przy takiej sposobności 
— dobrego i serdecznego słowa pa- 
nom Adamowi i Feliksowi a i profe- 
sorowi Władysławowi Zawadzkim!... 
Jak tu dłoni im nie Ścisnąć mocno a 
gorąco —w imieniu kilku pokoleń, tak, 
kilku pokoleń, które słynna na całą 
Polskę firma wydawnicza ich dziada i 
ojca chlebem duchowym  wykarmila! 

Firma wydawnicza i księgarska 
„Józef Zawadzki* (obecnie na jej cze- 
le stoi wnuk założyciela p. Adam Za- 
wadzki) związana jest Ściśle wielkie- 
mi tradycjami: primo z uniwersyte- 
tem wileńskim nietylko dlatego, że 
przybyły do Wilna w 1803 r. Józef 
Zawadzki—rodem z Poznańskiego — 
miał tytuł „typografa Imperatorskiego 
Uniwersytetu Wileńskiego" lecz, że 
mnóstwo wydał dzieł i podręczników 
uniwersytetowi niezbędnych a nie 
oglądając się czy mu to zysk czy 
stratę przyniesie; obywatelska to była 
dlań sprawa. Powtóre związana 
jest mocno firma Zawadzkiego z na- 
szą tutejszą walką, upartą a ciężką, 
o polskość, co trwała tu w Wil- 
nie nie przez rok, nie przez dwa, lecz 
przez dziesiątki lat. A wreszcie po 
trzecie była i jest firma Zawadz- 
kiego jednym z filarów na kraj nasz 
cały Kościoła Katolickiego. W głębo- 
kiem znaczeniu słowa: katolicka to 
księgarnia wydawnicza. Podniósł to 
z osobliwym naciskiem i z błogosła- 
wieństwem na ustach J. E. ks. biskup 
Michalkiewicz na uroczystošci pošwię- 

dziwsza z šedziwych, może zmienić bileuszowego* nastroju uroczystych cenia nowej siedziby zasłużonej, do- 

mieszkanie — p ar.d ó n, siedzibę! — jak 

każdy z nas, tyłko klnąc przeprowadzkę 

aa czem Świat stoi, 

inkrotowin. 
Co jednak dziwnego! Gdy się taką 

stojnej firmy. 
Poświęcenia nowej siedziby (Zam- 

gruchocząc nfeble firmę jak Zawadzkiego, niejako „na kowa 22) dopełnił w przytomności 

SBEZZEBRENEAGNRERZKANZZERSMEE 
a О Żądajcie wszędzie PI WA 

10: „SZOPEN” 

  

tel. 5-44, 
» 6-72. 

WANDĄ TOCZYŁOWSKA 
Prywatna klasa Śpiewu solowe- 
go. Całkowite przygotowanie do 
karjery Śpiewaczej. Partje ope- 
rowe pod kierownictwem prof. 
K. GAŁKOWSKIEGO. Początek 

й B 
Ц 
d 
d 
4 
8 iekcyj 15-go września. Zapisy 

й 
4 
& 

codziennie od godz. 10 do 12 i 
od 16 do 17. 1/2. Bernardyūski 
zaułek 3 m. 8. 

Kaan Sz. Czytelników Frankcjo” „| 

  

zredukowanego niższego  funkcjo- 
narjusza kolejowego, chorego na 
gruźlicę, obarczonego. rodziną. Ła- 
skawe ofiary przyjmuje adm. „Słowa* 

  

sporej liczby osób sam ks. arcybiskup 
wileński składając pierwszy życzenia. 
Prof. Wł. Zawadzki przemówił w imie- 
niu rodziny nie pomijając wielkich 
zasług praszczura wydawców rodu 
lecz z taktem sobie właściwym trzy- 
mając na pierwszym planie sprawę 
publiczną. Przemówił senjor księgarzy 
wileńskich p. Wacław Makowski, któ- 
ry pod skrzydłami wielkiej firmy Za- 
wadzkiego przysposabiał się do wła- 
snego księgarsko-wydawniczego lotu. 
Dalej zabierali głos: p. Michał Bron- 
sztejn i ks. profesor dr. Bronisław 
Żongołłowicz. Pierwszy dobył z za- 
nadrza wiersz okolicznościowy... ale z 
roku 1858 ogłoszony drukiem przez 
„drukarzy* Zawadzkiego na uroczy- 
stość zainstalowania się księgarni lat 
70 temu na t. zw. Wielkiej Remizie, 
na ul. Wielkiej, skąd się właśnie na 
ul. Zamkową przeprowadziła. A gdy 
unoszono się nad piekielną erudycją 
bibljofilską p. Michała, spuścił oczy i 
rzekł skromnie: 

— Drodzy państwo! Ależ takie ra- 
rytasy leżą tu u nas w Wilnie wszę- 
dzie... wszędzie... Trzeba tylko rękę 
wyciągnąć. 

Ktoś dokończył: 
— Wiedząc w którą wyciągnąć 

stronę! 
Zaś ks. profesor, znający na wylot 

całą „literaturę uniwersytetu wileń- 
skiego'* zaprezentował—w trakcie sto- 
sownej, bardzo pięknej przemowy — 
jeden włoski druk Zawadzkiego z 
przed stu laty, drugi Sarbiewskiego 
wiersze łacińskie też wyszłe z pod 
tłoczni Zawadzkiego, na dowód jak 
wszechstronnie i ofiarnie zaopatrywa- 
ła uniwersytet firma, w której nowym 
przybytku się znajdujemy. 

Owóż i przemówił dyrektor dr. 
Rygiel poruszając między innemi za- 
szczytną i dużą rolę, którą odegrała 
firma Zawadzkiego przy powstawaniu 
monumentalnej „Bibljogratji*  Estrej- 
chera. 

Słowem mówiono, mówiono, mó- 
wiono a wciąż o książkach i księ- 

W dniu 9 września r. b. o godz. 5 
rano zgasł, po długiej i ciężkiej choro- 
bie, jeden z największych mistrzów sce 
ny polskiej, ś. p. Kazimierz Kamiński. 
Z jego zgonem ubywa teatrowi pol- 
skiemu jeden z filarów w swej histo- 
rji. 

Ś. p. Kazimierz Kamiński urodził się 
w Warszawie w 1865 r.; po ukończe-. 
niu szkół wstąpił na scenę po raz pierw 
szy w r. 1884 w Warszawie na scenie 
teatrzyku „Eldorado“, za dyrekcji Ana 
stazego Trapszy. Zaczyna słynąć, ja- 
ko wybitny talent dramatyczny, poczy 
nając od r. 1890, kiedy to grywa w te- 
atrze polskim w Petersburgu. Przenosi 
się następnie do Krakowa, gdzie za dy 
rekcji Pawlikowskiego bierze udział w 
inauguracyjnem przedstawieniu w no- 
wym teatrze im. Słowackiego, tworząc 
prawdziwe arcydzieło gry aktorskiej w 
postaci Dyndalskiego w „Zemście 
Fredry. Pozostaje również na scenie 

za dyrekcji Kotarbińskiego, wciąż zaj- 
mując jedno z najwybitniejszych stano 
wisk w ówczesnym teatrze polskim. 

W r. 1901 przenosi się na scenę Iwo- 
wską. 

Zgon Kazimierza Kamińskiego. 
Od 1905 roku obejmuje kierownict 

cze stanowisko głównego reżysera w 
b. teatrach rządowych «w Warszawie 
(dzisiejsze teatry, miejskie), sam gry= 
wając niewiele, zato tworząc niezapom 
niane kreacje aktorskie, pad względem 
prawdy wyrazu, jak i mistrzowstwa 
formalnego. Od r. 1907 opuszcza kie- 
rownictwo i rozstaje się z stałą pracą 
na scenie i występuje jedynie gościn= 
nie, a, każdy jego występ jest prawdzi, 
wą ucztą artystyczną, postać zaś każ- 
da, przezeń stworzona — dziełem sztu 

ki. 3 
W sezonie 1925-26 był dyrektorem 

Teatru Narodowego. Ostatnio, w se- 
zonie ubiegłym podziwialiśmy go w. 
dwóch wspaniałych rolach, w „Panu, 
Damazym* «oraz w „Ogniach sztucz- 
nych”, 

Ubył więc jeszcze jeden z tej naj 
pierwszej falangi sceny narodowej — 
żółkowskich, Królikowskich, Rapac- 
kich. 

Hołd Jego niezapomnianym Cieniom 
i wielkiej Jego sztuce. 

„Czarny gabinef' w Pefersburgu 
W Berlinie ukazał się ostatnio dru 

gi z pamiętników b. sekretarza Sazo- 
nowa i Milukowa K.'W. Korostowieca 
p. t. „Lenin im. Hause Vater“. (Lenin 
w domu przodków). Pamiętniki te 
rzucają interesujące światło na nieje- 
den szczegół z rosyjskiej historji przed 
wojennej. 

Między innemi zawierają one nie- 
zmiernie ciekawe szczegóły tyczące się 
zrganizacji t. zw. „czarnego gabinetu” 
w petersburskiem ministestwie spraw 
zagranicznych. „Czarny gabinet* był 
właściwie organizacją szpiegowską, 
której zadaniem było odcytrowywanie 
szyfrów obcych mocarstw. 

Rosyjski „czarny gabinet“ dopro- 
wadził sztukę tę do perfekcji zupełnie 
nadzwyczajnej, znacznie przewyższa- 
jącej słynny w swoim czasie czarny 
gabinet wiedeński. Można śmiało po- 
wiedzieć że przed wojną nie było ta- 
kiej depeszy zaprzyjaźnionego lub wro 
giego mocarstwa, którejby nie umiano 
odczytać w Petersburgu. Można sobie 
wyobrazić, jaki wpływ na uksztalto- 
wanie się polityki rosyjskiej miały wia 
domości zdobywane w „czarnym ga- 
binecie“. 

Chlubą i ozdobą „czarnego . gabi- 
netu“ petersburskiego był pewien pro- 

a sty batiuszka, który sztukę odczyty- 
wania szyfrów doprowadził do pozio- 
mu wręcz niesłychanego. Umiał on nie 
tylko odcyfrowywać Szyfry pisane w 
znanych mu językach, ale potrafił na- 
wet odgadnąć szyfry pisane w języ- 
kach obcych, których nie znał. Ten to 
właśnie „batiuszka* odcyfrował zaraz 
na początku tajne radjo niemieckie, 
zawierające rozkaz dla floty niemiec- 
kiej ataku na żatokę ryską. Przechwy- 
cenie odcyfrowanie tego radja dopro- 
wadziło do klęski Niemców, którym 
nietylko nie powiódł się atak na Rygę, 
ale którzy próbę tego ataku przypła- 

  

PROF. 

B Iniormacje od 11-ej - 1 i od 4 — 5 pp. $-to Jakóbska 6-—. 
  

gach bibljotecznym przesypanych py- 
łem—aż się rzetelnie sucho (oczywi- 
Ście od tej suchej materji) zrobiło. 

Widząc to i miarkując co się świę- 
ci, p. Feliks Zawadzki—skinął! I za- 

częły nagle ze wszech stron przeci 
skać się przez tłum zgromadzonych: 
potężne tace ciężkie od kieliszków na- 
pełnionych znakomitym wegrzynem. 

Zrobiło się... (simplex homo 
podpowie: wilgotno!). Otóż nietylko 
wilgotne—ale i rzewnie. Winszowano 
i życzono. Trącano się kieliszkami. 
A, że i wspomnień tyle ożyło i, że 
panie przemiłe darzyły nas swoją 
obecnością, .a przedewszystkiem, że 
Ściśle przyjacielskie  zacieśniło się 
grono tedy niejedna szczerem wzru- 
szeniem zatrzęsła się ręka aiw 
oczach zrobiło się — jakżeby to po- 
wiedzieć? —a no, —wilgotno. 

I byłaby uroczystość na tym akcie 
koniec wzięła, gdyby nie rozdano go- 
šciom inkrotowinowym nad wyraz 
miły upominek: druk tłoczony w 510 

zaledwie egzemplarzach, co rychlej 

stanie się rzadkością bibljograficzną 

nižby się np. nawet najlepszy Spiry- 

tus mógł zestarzeć na starą wódkę. 
Kordjał ten, obficie faksymilami kart 

tytułowych  przytrząśnięty, streszcza 
na 24 stronicach: rolę Wilna w dzie- 

jach książki polskiej. 

Wilao— czytamy w tej jędrnej pu- 
blikacji, pod względem dawności 
swego drukarstwa stoi tuż po Krako- 
wie, a przed Warszawą, Poznaniem, 
Lwowem. Tu w Wilnie toczyły się— 
na kartach mnogich ksiąg! — walki 
katolicyzmu z reformacją; tu w Wil- 
nie działali wielcy przedstawiciele 
oświecenia w Polsce. Dość wymienić 
Śniadeckich. W Wilnie odradza się 
poezja narodowa, a zaczyna kiełko- 
wać psychologiczna powieść polska 
(pierwsza powieść _ Kraszewskiego, 
Korzeniowskiego „Spekulant*  etc.); 
tu u nas pieśń swoją wyśpiewał do 
końca „najrzewniejszy poeta Świata”, 
jak Zdziechowski nazywa Syrokomię. 

cili poważną stratą kilku okrętów. 
Pamiętniki Korostoweca zawiera- 

ja nadto. potwierdzenie sensacyjnej 
pogłoski, kursującej podczas wojny, 
że generalny sztab rosyjski znał tajne 
plany mobilizacyjne austrjackiego szta 
bu generalnego. Istotnie okazuje się 
obecnie, że plany na wielkanoc 1914 
roku zostały wykradzione z tajnego 
archiwum w Wiedniu, przywiezione 
do Petersburga, tam sfotografowane i 
odwiezione z powrotem do Wied nia. 
Znajomość tych planów mobilizacyj- 
nych austrjackich umożliwiła sukcesy 
Brusiłowa na początku wojny uwień- 
czone wzięciem do niewoli 300.000 
Austrjaków. 

Druga część pamiętników Korosto- 
wieca wprowadza czytelnika w atmo- 
sterę rewolucji rosyjskiej. Fala bolsze- 
wizmu zmiotła autora tych pamiętni- 
ków z areny politycznej, skazała go na 
długoletnią tułaczkę, na tysiące nie- 
bezpieczeństw i upokorzeń. Ocalenie 
swoje zawdzięcza Korostowiec przy- 
padkowi i to przypadkowi, nie pozba- 
wionemu prawdziwie groteskowego 
humoru. Już nad granicą polską dosta- 
je się on mianowicie w ręce patrolu 
bolszewickiego, który go dostawia 
przed oblicze komisarza ludowego. 
Krótka komedja sądu, wyrok śmierci, 
rozkaz natychmiastowego  rozstrzela- 
nia. Ale komisarz ma straszliwy  bół 
zębów, na który felczer pułkowy nie- 
ma lekarstwa. Wówczas Korostowiec, 
— stojący już w obliczu śmierci zwra- 
ca uwagę, że doskonałem lekarstwem 

  

na bół zębów jest pędzlowanie chore- — 
go dziąsła jodyn 4 i ofiarowuje komi- 
sarzowi buteleczkę jadyny, którą ma 
przypadkiem przy sobie. 

Jodyna skutkuje, ząb przestaje bo- 
leć, srogi komisarz darowuije z wdzię- 
czności życie więźniowi i Korostowiec 
przedostaje się za granicę. 

Lekcje muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

FORTEPIAN 

i TEORJA 

KONSERWATORJUM 

Wilno było w ciągu wieków ogni- 
skiem uczuć i wierzeń narodu i w 
książkach swoich wyraziło 
troskę o najwyższe  religijno-moralne 
wartości życia narodowego—jak wy- 
Taża się dosłownie autor pamiątko- 
wego druku. | jakżeby w nim nie 
raz lecz sto razy nie miał wspomnieć 
firmy Zawadzkiego? 

Kimże jest ów autor? Mamże po- 
wiedzieć pod wielkim, wielkim sekre- 
tem? Jest nim niestrudzony, bene- 
dyktyński a do przesady skromny i 
cichy pracownik, dyrektor Seminarjum 
nauczycielskiego p. Tadeusz Turkow- 
ski. On to, p. Turkowski, ułożył. tak 
świetnie retrospektywny pokaz  sta- 
rych wileńskich druków na Wystawie 
Regionalnej. Jeżeli zaś, dopiero teraz, 
ex re inkrotowin przy ulicy Zam- 
kowej, wypływa na szerszą widownię 
to nazwisko, nie innej proszę przypi- 
sać to okoliczności, jak tylko  istnej 
pasji p.į Turkowskiego ukrywania 
się w cieniu. : 
„Albo pod ostonę pseudonimu— 
jak w tym właśnie wypadku. Na 
Szczęście prasa niedyskretna czuwał 

* 

‘ 

Tak odbyła się — w przyjaciół 
gronie nasza, czysto wileńska 
uroczystość, żłobiąc w życiu wi- 
leńskiem dyskretną brózdę, lecz 
jakże znamiennym, jak iswojskim, jak 
sympatycznym rysem! 

Jakże tam kończy się każde opo- 
wiadanie w „Bajarzu* Glińskiego? 

I ja tam byłem, 
Miód, wino piłem, 

Nie żadna dostojna figura — 
Żywa tylko, ach!— literatura. 

DIE 

1



Tau i Wystawy 
Nagrody w dziale hodowlanym. 

  

W dziale. bydła, rozdzielonego na 
trzy. grupy: czerwono — polskiego, ni- 
zinnego (czarno - białe) i krajowego 
ekspertyzę przeprowadziła komisja, w, 
skłąd której weszły: następujące 050- 
by pp.: Z. Ihnatowicz, St. Osiecimski, 
Fr. Wierzbicki, Szlagier, F. Filcer, E. 
Bakun, Boird i O. Swida. Podczas ba- 
dania poszczególnych okazów obecnym 
był przedstawiciel Ministerstwa Rolni- 
ctwa dyrektor J. Tustanowski. : 

W grupie bydła czerwono - polskie 
go następujący hadowcy otrzymali na- 
grody; podajemy nazwiska w porząd- 
ku w jakim zamieszczeni zostali, w, ka 
talogu: p. Z. Oskierka, medal bronzo- 
wy Min. Roln. za grupę hodowianą о- 
raz dwa listy pochwalne za poszcze- 
gólne okazy p. M. Wołczaska dwa me- 
dale bronzowe i 4 listy pochwalne, p. 
J: Dłu żniewski list pochwalny za gru- 
pę rodzinną, Zarząd Dóbr Roś Adama 
hr. Branickiego — mały srebrny Min. 

/ Rolnictwa za buhaja Odyńca Nr 52, 5 
medali bronzowych za krowy i list po- 
chwalny za 6 jałowiec, p. F. Cybulski 
—mały sreb. M. R.za potomstwo po bu 
haju Caesar, p.]. Strumiłło — list po- 
chwalny Min.Roln. za grupę hodowla- 
ną, gen. S. Dab - Biernacki — list po- 
chwalny, p. J. Sokotowski list poch- 

„walny za grupę hodowlaną, p. W. Cha 
lecka — list pochwalny, Szkoła Rołni- 
cza w Opsie — medal bronzowy za gru 

pę hodowlaną, Szkoła Rolnicza .w Buki 
szkach. — list pochwalny za cielicę, 
Szkoła Roln. w Berdówce — med.br. 
za grupę, Wydział Pow. Sejmiku No- 
wogródzkiego trzy listy pochwalne 
Min. Rolnictwa, p. Marja Borowska— 
medal branzowy Min. Roln. ze byczka 
hodowli p. ]. Borowskiego, ferma Ha- 
mu zowszczyzna pow Nieświeskiego— 
list pochwalny, ks. Albrecht Radziwiłł 
z Małewa (ordynacja Nieświeska) — 
za grupę bydła po buhaju Prorok me- 
dal bronzowy Min. Rolnictwa, za trzy 
jałówki — list pochwalny Min. Roln. 
p. W. jelski z Derewianczyc za grupę 
duży. srebrny i p. Juras ow — list po- 
chwalny Min. Roln. ` < 

W grupie rasy nizinnej czarno - bia 
tej: p. Ada Kondratowiczowa medal 
bronzowy za grupę hodowlaną, p. J. 
Borowski trzy listy pochwalne za po- 
szczególne okazy, p. Karoł Wagner — 
mały srebrny Min. Roln. za .grupę ho- 
dowlaną, 2 bronzowe i 3 listy pochwal 
ne, p. J. Ślizień — listy pochwalne, Al 
brecht ks. Radziwiłł za potamstwo po 
buhaju Wodan — medal bronzowy, ta- 
kiž za buhaja Jodan i listy -pochwalne 
za 2 krowy, Wł. hr. Pusłowski — m. 
bronzowy i 2 listy pochwalne. 

W grupie rasy krajowej: p. Wł. 
Bokszczański — list pochwalny za bu 
haja i p. Wł. Strawiński list pochw. 
Min. Roln. za grupę bydła polskiego. 

Ordynacja ieświeska jako wystawia na Wystawie Hodowlanaj. 
: , Zwiedzającym Wystawę Hodowianą rzu- 

się w oczy dwa stoiska udekorowane cał: I 
w Kolorach niebieskim i żółtym, a nad nie- 
mi skromny szyld ozdobiony herbem. Są to 
Stoiska, w dziale bydła rasy czerwono - poł 

_ skiej i nizinnej czarno - białej, Ordynacji Nie 
Świeskiej ks. Albrechta Radziwiłła. Z poś- 
ród najdalej od Wilna położonych gospodar 
stw rolnych które w poczuciu koniecznoś- 
ci przyjścia z pomocą ogólnej sprawie pod- 

- niesienia stanu hodowli, a z nią i ogólnego 
dobrobytu, nadesłały. na Wystawę Hodowla 
ną swoje eksponaty był właśnie Zarząd Or- 
dynacji Nieświeskiej. В 3 . 

Niemały to był trud i koszt, paz nie 
cofnęło się przed niczem i na własne oczy 
mogliśmy oglądać dwie grupy hodowlane. 
W obu grupach znać było, że Zarządowi Or 

" dynacji nie chodziło bynajmniej o pokazanie 

' Refn. K. hr. Chrepto! 

jakichś nadzwyczajnych „okazów, a tylko 
grup, ilustrujących wyraźny kierunek hodo- 
wlany. 

To też w grupie rasy czerwono — poi- 
skiej widzieliśmy  przepyszny okaz buhaja 
„Prorok* oraz jego potomstwo, z których 
trzy jałówki: „Hela* „Воза“ i „Błyska* zo- 
stały wyróżnione przez komisję sędziowską 
W grupie bydła nizinnego znów ojciec rodu 
„Wodan* oraz jego dzieci „Jagna*, Ira* i 
„Jordan* spotkały się z zasłużonym uzna- 
niem. Z grupy tej jednoroczny byczek „jor 
dan* budził ogólny zachwyt, a obsługa sto- 
iska co chwilę zapytywana była o cenę. 

Zainteresowani stanem rozwoju hodowli 
w poszczególnych folwarkach ordynacji uda 
liśmy się do głównego plenipotenta ordyna- 
cji p. Swidy, który poinformował nas łaska- 
wie, że prócz wspormnnianych wyżej ras ho- 
dowana jest również trzecia, krajowa, od- 
znaczająca się mlecznością krów i jakością 
mleka. Są to t.zw. białogrzbietki. W obu sta 
iskach umieszczone zostały dużego formatu 
fotografje ilustrujące poszczególne fazy ho- 
dowli. 

Nagredy w dziale nierogacizny. 
Do składu komisji sędziowskiej orzeka- 

jącej w sprawie kwalifikowania do nagród 
okazów weszli pp. inż. W. Dusoge z War- 
szawy, Eug. Podoski z Nowogródka, dr. Jó 
zef Mackiewicz, inž. Jan Czerniewski i 
Kwiatkowski z Poznania. Z pośród hodow- 
ców wystawiających w tym dziale następu- 
jące osoby otrzymały nagrody: p. ]. Żyliń- 
ska — medal srebrny Komitetu ystawy 
za knura, medal bronzowy Min. Roln. za mło 
dzież i dyplom na medal srebrny duży Kom. 
Wystawy za całość, p.Karol Wagner — du- 
ży medal srebrny Min. Roln. za .potomstwo 
po knurze Werner I, list pochwalny za mło- 
dzież oraz dyplom na wielki srebrny medal 
Kom. Wystawy za całość, Wydz. Pow. Sej- 
miku Wilejskiego — dyplom na medal bron 
zowy Kom. Wystawy za okazy wielkiej bia 

 łej rasy angielskiej, p. }. Pietraszkiewicz — 
medal srebrny Kom. Wystawy, Wydz. pow. 
aż Dziśnieńskiego — dyplom na me- 

dal bronzowy, koło hodowców trzody chlew 
nej w Świrze — miały medal srebrny Min. 

cz - Butenew — me- 
dal bronzowy za maciorę Atrada i dyplom 
na medal bronzowy Kom. Wystawy, ferma 
powiatowa w Berdówce — dyplom na med. 

bronzowy ze jedenasto - miesięczne macio- 
ry, Szk rolnicza w Koszelewie — medal 
srebrny, mały Min. Roln. za maciorę Walu- 
nia oraz dyplom na medal srebrny Kom. 

T. Wystawy za całość, p. St. Krasińska — ma- 
ły za potomstwo po Meteorze Bychawskim 
2 srebrne za poszczególne okazy oraz dyp- 
lom na medal złoty Kom. Wystawy za całą 
stawkę, Zarząd Dóbr Roś hr. Branicki 
srebrny mały Kom. Wystawy oraz dyplom 
na mały bronzowy za maciorę „Sonia”, p. 
F. Błędowski — mały złoty Kom. Wystawy 
za knura „Premjer Hallaston“ oraz dyplom 
na złoty Kom. Wystawy za całość, p. M. 
Sławiński — medal bronzow$ Kom. Wy- 

stawy za okazy rasy krajowej i Jan hr. Ty- 
szkiewicz — dyplom na medał bronzowy 
Kom. Wystawy za chlewnię rasy krajowej 
długouchej. 

Do sprawozdania o nagrodach przyzna- 
nych za eksponaty wystawione w Pawilonie 
Głównym wkradła się omyłka polegająca 
na tem, że Nowowilejska fabryka drożdży 
Spz O.0. nagrodzona została duż. złot. me- 
dalem a nie srebrnym jak to zostało mylnie 
podane. i gži 

Tranzakcje na Wysfawie Hodowlanej. 
Nadesłane na Wystawę Hodowla- 

ną z Finlandji ogiery zostały w ostat- 
(nim dniu Wystawy sprzedane, dwa sej 
mikowi Brastawskiemu i jeden sejmi- 
kowi Wileńsko -. Trockiemu. Ponadto 
Starostwo Grodzkie w Wilnie nabyło 
od p. Korsaka karego wałacha „Suł- 
tan" za sumę 1560 zł. Naogół zanoto- 
wano znaczną ilość tranzakcyj zarów- 
no w dziale koni jak bydła i świń. Ce- 
ny trzymały się wysokie, czego dowo- 

dem, że ceny na krowy dochodziły do 
200 zł. Państwowy Bank Rolny roz- 
przedał niemal wszystkie swoje ko- 
nie i świnie. Sporą ilość krów i niero- 
gacizny zakupili włościanie. 

Jak można wnioskować z opinii 
poszczególnych rolników Wystawa Ho 
dowlana spełniła doskonałe swoje za- 
danie — nasycenia gospodarstw o 
mniejszej skali hadowlanej wartościo- 
wym materjałem zarodowymi. 

Zjazd kółek rolniczych Wil. T-wa Rolniczego. 
w Gkresie trwania Wystawy Hodowla- 

nej odbył się zjazd Kółek” Wileńskiego To- 
warzystwa Rolniczego z udziałem przeszło 
trzystu osób. Zjazd rozpoczęty został wysłu 
chaniem Mszy św w kaplicy św. Kazimie- 
rza poczem  udano się na teren Wystaw, 
gdzie w sali Kina Północnego sekretarz Wil. 
T-wa Rolniczego p. jan Jurkowski powitał 
rzybyłych krótkiem przemówieniem. Z ko- 

łe zwiedzano wystawę, przyczem szczegó- 
łowych wyjaśnień udzielał prezes T-wa p. 

Karol Wagner, a w pawilonie Stacji Doświa 
dczaliej w Bieniakoniach dyrektor tejże p, 
W. Łastowski. 

Z okażji zjazdu odbyły się w lokalu T-wa 
Rolniczego dwa zebrania podczas których 

wygłoszone zostały dwa referaty, przez prof. 
Prowocheńskiego na temat „Wrażenia z Wy 
stawy Hodowlanej* i inż. Regulskiego “O 
znaczeniu lnu w płodozmianie Wileńszczyz- 
ny*. Ponadto omówiono cały szereg spraw 
gospodarczych. 

Pawilon Poczty. 
— Urząd pocztowo - telegraficzny. Za- 

mieszczaliśmy niejednokrotnie sprawozdania 
z Targów. Niemal wszystkie pawilony omó- 
wione były w nich, a tymczasem zapomnia- 
no zupełnie o ładnym pawilonie, w dogod- 
nym punkcie umieszczonym, w którym ulo- 

kował się urząd pocztowo - telegraficzny. 
Dobrani specjalnie urzędnicy władający 

obcemi językami, uprzejmie i prędko obsłu- 
giwali tu interesantów. Ufrząd ten sprawił 
nadzwyczaj dodatnie wrażenie i w naszych 
warunkach mógł służyć jak wzór. 

Wyroby OPTYCZNE 

Rolniczo-Przemystowej 
zostaly nagrodzone na 1-ch Targach Północnych 

Wielkim Zotym Medalem. 
Reprezentacja i Skład Fabryczny 

„Optyk Rubin”, im 
uł Bominikańska 17, fe. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju, egzyst. od 1840 r.) 

SZMORSBZOSZNOSEUDZBNEOEZNEG 

L. G. 
Rathenoo 

i FOTOGRAFICZNE 
i Wystawie 

w Wilnie — 1028 r 
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Konierencja polsko-sowiecka. 
Onezdaj na terenie pow: Dziśnieńskiego na odcinku Komajskim odbyła się pol- 

sko-sowiecką konferencja graniczna, 
kwestyj oraz załagodzenie zatargów, 

mająca za zadanie rozstrzygnięcie kilku spornych 
powstałych na ich tle. 

niej wzięli: starosta dziśnieński p. M. Jankowski, 
ger, dowódca I baonu KOP-u oraz dwóch oficerów KOP-u, 

Że strony naszej udział w 
referent bezpieczeństwa p. G. Szwi- 

komendantów poszczegól- 
nych odcinków. Ze strony sowieckiej: dowódca odcinka miejscowego oraz kilku wyż- 
szych urzędników administracyjnych. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteeroiogji U. S. b. 

z dnia - 10-IX 1928 r. 

Čišnienie Jo 
średnie w m. l 162 

Тетрега шга J 
średnia П 

Opad za do- ) 4 
bę w mm. ] 

Wiatr } ч 
МЩМ\ Południowy 

Uw agi: pogodnie. 

Minimum za dobę —9C. 
Maximum na dobę 20 C 
Tendeacja  barometryczne: 
cisnienia. 

stały spadek 

BEKA 

MIEJSKA. 
— (v) Subsydja miejskiego- wydziału 

opieki i, Wydział opieki społecznej 
przy Magistracie m. Wilna wyasygnował o- 
statnio ogółem 48,711 zł. 97 gr. dia instytu- 
cyj dobroczynnych utrzymywanych przez 
miasto tytułem subsydjów za mies. sierpień -    
r. b. a mianowicie stytucji dobroczynnej 
dla dzieci 28.427 instytucji dla niemo- 
wląt 11.884 zł. 02 gr. i instytucji dla star- 
ców 8.400 zł. 95 gr. z 

— Frekwencja w kinie miejskim. Według 
cyfrowego zestawienia w ciągu ubiegłego 
miesiąca, w miejskim kinematografie Kultu- 
ralno - Oświatowym sprzedano ogółem 
39705 biletów na sumę 22.834 zł. Pozatem 
tem bezpłatnych biletów wydano: а о- 
chron miejskich 1865, dla szkoł 20 i poszcze 
gólnym wycieczkom 290 szt. 

URZĘDOWA. 
— (0) Nowe przepisy o ewidencji i kon 

troli ruchu ludności. Z dniem 19 września 
wchodzi w życie rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. 
o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. 
Ust. z dnia 19 marca Nr. 32.). | 

W myśl tego rozporządzenia, każdy, 
kto przebywa w jakiejkolwiek miejscowości 
dłużej niż 24 godziny, winien być zameldo- 
wany w gminie przed upływem następnych 
24 godzin. Obowiązek zameldowania ciąży 
na właścicielu, lub dzierżawcy domu, w któ 
rym podlegający zameldowaniu przebywa, 
kto opuszcza swoje miejsce zamieszkania t 
przenosi siędo innej miejscowości, lub prze 
prowadza się do innego mieszkania w obrę- 
bie tej samej miejscowości, winien być wy- 
meldowany w gminie przez właściciela, lub 
dzierżawcę domu, w którym mieszkał, przed 
upływem 48 godzin od chwili opuszczenia 
miejsca zamieszkania. 

la celów kontroli ruchu ludności mogą 
organa władzy administracji ogólnej, gmin i 
policji państwowej żądać wylegitymowania 

się. bia ułatwienia legitymowania wydawa- 
ne będą na żądanie przez gminy dowody о- 
sobiste osobom w tych gminach zamieszka- 
łym i zamełdowanym. Za dowody te pó- 
biera się 60 groszy tytułem zwrotu kosztów 
druku. Innym opłatom dowody osobiste, jak 
również podania o ich wydanie, nie podle- 
gają. 

UNIWERSYTECKA. 

—-Wpisy na Wydziale Humanistycznym 
w S.B. odbęda się w następującym porzą- 

G: 
1. Wstępujący kandydaci winni złożyć 

w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego 
podanie w terminie od 15 do 28 września 
r. b. Następnego dnia po złożeniu podania 
kandydaci otrzymują odpowiedź, poczem 
muszą niezwłocznie dokonać wpisu. Żad- 
nych podań po terminie Dziekanat bezwa- 
runkowo nie przyjmuje. Do podania należy 
załączyć: oryginalne świadectwo  dojrzeło- 
ści, metrykę chrztu lub urodzenia, ewentua|l- 
nie stosunek do siużby wojskowej, świade- 
ctwo moralności (o ile szkołę średnią ukoń- 
czyli wcześniej, aniżeli w ubiegłym r. szkol- 
nym), własnoręcznie napisany życiorys, kwe 
stjonarjusz (do nabycia u odźwiernego Uni- 
wersytetu), trzy fotografje własnoręcznnie 
podpisane. Studenci, przenoszący się z inne- 
go Uniwersytetu, muszą nadto przedłożyć 
świadectwo odejścia. 

2. Kandydaci, którzy w ubiegłym roku 
akad. byli studentami Wydziału  Humani- 
stycznego, obowiązani są rozpocząć normal- 
ną pracę I października, a wpisy uskutecz* 

nić od 28 września do 18 października, trzy- 
mając się najściślej porządku ogłoszonego 
na tablicy wydziałowej. 

SZKOLNA. 

z EA Gimnazjum Państwowe 
im. E. Orzeszkowej w Wilnie powiadamia, 
że nabożeństwo szkolne na początku roku 
szkolnego 1928 — 29 odbędzie się w koście- 
le św. erzego o godz. 9 i pół w dniu 13 b. 
m. (czwarttek). Uczennice powinny stawić 
się bezpośrednio do keścioła. 

POCZTOWA. 
— (v) Nowe połączenia telefoniczne dla 

Wilna. Z końcem sierpnia r. b. zakończoną 
została budowa nowego przewodu telefoni- 
cznego bronzowego Lida - Nowogródek - 
Baranowicze, który Dyrekcja użyła do po- 
lepszenia komunikacji telefon. pomiędzy Wil 
nem a Nowogródkiem i Baranowiczami przez 
połączenie nowowybudowanego przewodu z 
istniejącym już przewodem bronzowym Wi 
ino - Lida. 

Otrzymane w ten sposób nowe połącze- 
nie telefoniczne, dostosowane do prowadze 
nia rozmów na dalekie odległości, będzie 
wykorzystane w ten sposób, że w godzinach 
8 - 15 służyć będzie dla bezpośredniej ko- 
munikacji Wilno - Nowogródek, w pozosta- 
łych zaś godzinach, t. j. od 15 do 8 rano dla 
bezpośredniej komunikacji Wilno - Barano- 
wicze. 

Dzięki uzyskaniu dobrego połączenia z 
z Baranowiczami Wilno obecnie może prze- 
prowadzać rozmowy i z dalej położonemi 
miejscowościami, jak Nieśwież, Stołpce, Sło 
nim i t. d., a co dotychczas połączone było 
z dużemi trudnościami. 

Następnie stanie się możliwem podjęcie 
przez Baranowicze ruchu telefonicznego po- 
między Wilnem i Moskwą, z któremi to u- 
rzędami Baranowicze posiadają dobre połą- 
czenie telefoniczne. 

Jednocześnie powiadamia się Sz Redak- 
cię że Dyrekcja przystąpiła już do budowy 
3-g0 przewodu telefonicznego Wilna - War- 
szawa, dzięki któremu da się usunąć te u- 

} 

„zatrudnionych przez 

trudnienia i opóźnienia w ruchu telefonicz- 
nym, jaki odczuwa się obecnie pomiędzy Wi 
lnem a Warszawą na skutek zajmowania ist" 
niejących w tym kierunku przewodów przez 
„Polskie Radjo“ dla transmisij programów. 
Aby budowę tego nowego przewodu ze 
względu na jego ważne znaczenie dla prasy 
i dla sfer przemysłowo - handlowych Wilna 
i jego dalszych okolic ukończyć możliwie 
najprędzej, Dyrekcja roboty prowadzić bę- 
dzie większą ilością kolumn roboczych i od- 
razu na całej przestrzeni, -nie bacząc, że tak 
przyśpieszone tempo robót może nawet ob- __64 
niżyć w okresie budowy Sprawność ruchu 
telefonicznego na istniejących przewodach. 

RÓŻNE. 
— (v) Wycieczka radnych białorusinów 

ua Wystawie Targów Północnych. Inform- 
ją nas, iż w związku z wystawą Targów 
Północnych w dniu onegdajszem przybyła 
również do Wilna wycieczka poszczególnych 
radnych gminnych białorusinów z Wojewó- 
dztwa Wileńskiego w liczbie około 50 osób. 

Po zwiedzeniu przez uczesników wycie- 
czki Wystawy Targów Północnych i rolni- 
czo - przemysłowej podejmowano ich w g. 
popołudniowych w lokalu redakcji „Białoru- 
ski Radny* przy ul. Zawalnej. 

Podkreślić należy, iż w imieniu wyciecz- 
kowiczów jeden przedstawiciel tej grupy 
złożył hołd obecnemu w Wilnie ministrowi 
rolnictwa p. Niezabytowskiemu. 

Wycieczka bawiła w Wilnie 2 dni. 
— (v) Zwolnieni robotnicy na Targach 

Północnych otrzymali pracę przy robotach 
miejskich. Informują nas, że w związku z za- 
kóńczeniem wystawy Targów Północnych 
utraciło jednocześnie AE 150 robotników 

omitet wystawowy. 
Wydział opieki społecznej jednak, mając 

na względzie położenie materjalne robotni- 
ków zapewnił im dalsza pracę przy robotach 
da AE organizowanych z własnych kre- 
ytów. 
— (v) VII wszechpolski zjazd cukrowni 

ków w Wilnie. W czasie od 13 do 15 b. m. 
odbędzie się w Wilnie 7-my wszechpolski 
zjazd cukrowników. 

Program zjazdu następujący: 13-go b.m. 
godz. IQ: rano nabożeństwo w Katedrze de 

11 - 11.30 otwarcie zjazdu w sali Śniadec- 
kich. Po przemówieniu prezesa p. J. Zagle- 
nickiego wygłoszone zostaną referaty 1) hi 
storja cukrownictwa na ziemiach Litwy wy- 
głosi redaktor Przyrembski, 2) spożycie cu- 
kru w Polsce — dyrektor W, Demby. 

‚ Godz. 14 śniadanie, godz. 20 przedstawie 
nie w teatrze i godz. 22 raut w Górnej sali 
hotelu „Georges'a“ wydany przez Magistrat 
m. Wiina. 

14-ро września zwiedzanie U.S.B. i Ka- 
tedry, wycieczka do Trok i wieczorem raut. 

„ 15-go września: zwiedzanie Wilna, wy- 
cieczka do Werek i zamknięcie zjazdu. 

—— Unieważnienie świadectw seminarjum 
Tarbuth w Wilnie, Na mocy rozporządzenia 
Min. W.R. i O.P. unieważnione zostały świa 
dectwa absolwentów prywatnego hebraj- 
skiego. seminarjum Tarbuth im. Kohu- 
sztama w Wilnie z roku 1925 i 26. Moty- 
wem do tego posłużyło, że w okresie tym 
wspomniane seminarjum nie posiadało up- 
rawnień do wydawania podobnych świa- 
dectw. Wspomnianych świadectw wydano 
wówczas dwanaście. 

— (0) Wybory przewodniczącego Rady 
gminy żydowskiej. Dnia 9 września odbyło 
się posiedzenie członków Rady gminy ży- 
dowskiej m. Wilna, zwołane w celu doko- 
nania wyboru przewodniczącego. Ponieważ 
nikt z kandydatów absolutnej większości 
głosów nie uzyskał, sprawa wyboru przewo 
dniczącego została odroczona do następne- 
go -posiedzenia, które odbędzie się za ty- 

dzień. ‚ 
— Nowe gmachy sądów powiatowych. 

Dowiadujemy się, że z ogółnej sumy 12-tu 
miljonów przyznanych na budowę gmachów 
sądowych powstaną, między innemi, gma- 
chy Sądów Grodzkich w Wilnie, Wilejce, 
Święcianach, Wołożynie oraz przebudowa- 

ny zostanie gmach Sądu Okręgowego w No- 
wogródku. 

— Echa Wystawy Wiieńskiej. Najwyż- 
szą ilość nagród w dziale maszyn rolniczych 
otrzymała, dla reprezentowanych przez Sie- 
bie fabryk, firma Żygmunt Nagrodzki w Wil- 
nie, a mianowicie: I medal złoty, 3 medale 
wielkie złote i 1 dyplom uznania t. į. nagro 
dę najwyższą jaką Wystawa rozporządza- 
ła. 

TEATR I MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Dziś w Wołko- 

wysku tragedja St. Żeromskiego p. t. „Suł- 
kowski” z Juljuszem Osterwą w postaci ty- 
tułowej. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Oficer 
gwardji*, świetna sztuka Molnara, której 
premjera odbyła się wczoraj, dziś graną bę- 
dzie po raz drugi. 

„Panienka bez znaczenia”. Przezabawna 
komedja Hennequin'a i Colluss'a „Panieka 
bez znaczenia" będzie najbliższą premjerą 
Teatru Polskiego. 

Popołudniówka niedziełna.. W niedzielę, 
o godz. 5-ej pop. grana będzie nieśmiertel- 
na „Moralność pani Dulskiej”. Ceny od 20 
groszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

Pożar w Nowej - Wilejce. Dn. 8 b. m. 
w N. - Wilece spalił się dom mieszkalny po- 
sła na Sejm Wołyńca, Straty wynoszą 1500 
zł. Przyczyna pożaru nieostrożne obchodze- 
nie się z ogniem. 

— Dwie duże kradzieże na terenie Wil. 
Dyrekcji Kolejowej, Ostatnio na terenie Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej miały miejsce 
dwie znaczne kradzieże. Z kasy ambulanso- 
wej w Grodnie kasjer Jerzy Klinke zdefrau- 
dował 30.000 zł. i zbiegł w  niewiadomym 
kierunku. W białostockiej poddyrekcji kas- 
jer K. Gilewski ulotnił się zabierając z sobą 
klucze. Po długiej pracy udało się kasę ot- 
worzyć przy pomocy autogenu. Jak ustalo- 
no dotąd brakuje w niej 40.000 zł. Defrau- 
dant ukrywa się. 

— Tragiczny koniec nieporozumień mał. 
żeńskich. W nocy na 9 b. m. J. Bojaryn (Mi 
ckiewicza 51) będąc w mieszkaniu żony 
z którą od dłuższego czasu już nie żyje, dał 
cztery strzały rewolwerowe do żony raniąc 
ją w rękę i bok, a następnie strzelił sobie w 
głowę. й 

Bojaryna w stanie beznadziejnym dosta- 
wiono do szpitala żydowskiego, gdzie przez 
półtory godziny chory zmarł. 

Zaiście powstało na tle nieporozumienia 
ma.żeńskiego. 

Bojarynową dostawiono do szpitala. 
— Samobójstwo posterunkowego. Dn. 9 

b. m. przy ul. Zygmuntowskiej wystrzałem 
z rewolweru w serce pozbawił się życia po- 
sterunkowy Michał Korecki. 

Przyczyna samobójstwa — rozstrój ner- 
wowy. 

— Ranny... propelerem. Dn. 9 b. m. w 
Porubanku na lotnisku został ciężko ranny 
w ołowę propelerem z samolotu mechanik 
Marian Langa. Poszkodowanego dostawiono 
do szpitala wojskowego. 

Langa przybył do Wilna 8 b. m. razem 
z podpłk. Ocetkiewiczem. 

- ‘ $. T R, | PA 

| Konstanty BOROWSKI 
: były pułkownik Armji Rosyjskiej. 

zmarł opatrzony ŚŚ, Sakramentami dnia 9 września 1923 r. po długich i 
ciężkich cierpieniach, 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. 
na cmentarzu Bernatdyńskim, 

Nabożeństwo żałobne 
poczem nastąpi pogrzeb. 

O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 

przeżywszy lat 52, 
Garbarskiej 5 — 27 do kaplicy 

nastąpi dnia 11 września o godz. 3-ej pp. 
© godz. 9-ej rano dn. 12 września b. r. 

Zbolała ŻONA 

Ddstonigcie tahlicy pamiątkowej bohaterom 
W dniu wczorajszym o godzine 10 

rano z inicjatywy zarządu oddziału wi 
leńskiega polskiego T-wa Opieki nad 
Grobami Bohaterów, odbyła się uroczy 
stość odsł. onięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej pamięci Bohaterów 1863 

r. 
W uroczystości tej, prócz licznie ze 

branej młodzieży szkolnej ze sztandara 
mi i orkiestrą wojskową wzięli udział 
J. E. ks. arcybiskup Jałbrzykowski, pp. 
Wojewoda Raczkiewicz, prezydent m. 
Wilna Folejewski, prof. Ruszczyc, do- 
wódca O. W. pułk. Krok - Paszkowski 
starosta łszora, prezes centrali T-wa 
Opieki nad Grobami Bohaterów Rze- 
czypospolitej w Warszawie Noówakow 

` Ski, prezesi: wileń. oddziału T-wa ks. 
proboszcz Kulesza, krakowskiego — 

Banasik. Lwowskiego — Hubert, Po- 
znańskiego — Zakrzewski, prezes wi- 
leńskiego Syndykatu Dziennikarzy Cze 
sław Jankowski, Komendant P. P. m. 
Wilna Reszczyński, ławnik miejski Ło- 
kuciewski oraz przedstawiciele zwią- 
zku weteranów 1863 r. ze sztandarem 
oraz przedstawiciele poszczególnych 
pułków stacjonowanych w Wilnie, in- 

stytucyj społecznych i prasy miejsco- 
wej. k 

Jeszcze przed poświęceniem i od“ 
słonięciem tablicy okolicznościowe 
przemówienie wygłosił prezes centra-- 
li T-wa p. Nowakowski i p. Wojewo- 
da Raczkiewicz. 

Poświęcenia dokonał J. E. arcybis- 
kup Jałbrzykowski poczem przy džwię ° 
kach orkiestry „jeszcze Polska nie zgi” 
neta“ nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej przymocowanej 
do muru gmachu Sądu Okręgowego od 
ulicy Ofiarnej. 

W czasie tej uroczystej chwili, de- 
legacja młodzieży szkolnej złożyła pod * 
tablicą śliczny duży wieniec ofiarowa 
ny przez gimnazjum im. Lelewela. Na 
zakończenie uroczystości ]. E. ks. ar- 
cybiskup wygłosił da zebranych krót- 
kie lecz niezwykle treściwe przemówie 
nie. 

W końcu zebrani przedstawiciele 
związków oraz młodzież szkolna ze 
sztandarami i orkiestrą na czele z uli- 
cy Ofiarnej ruszyli pochodem na Górę 
Zamkową, gdzie na grobie poległych 
Bohaterów złożyły wieniec. 

ES AINA NOTE VESTUS NTT 

Wyšcigi konne 
Derwisz ponownym zwycięzcą 

w gonitwie loteryjnej. 

Pogoda piękna, publiczności dużo, gra 
słaba, co się tłumaczy małą ilością koni 
startujących. : 

Gonitwę pocieszenia (płaska) na dyst. 
1600 mtr. wygrała Esmeralda, bijąc jedyne- 
go swego konkurenta Cerberusa. Totaliza- 
tor 11 zł, ы 

Gonitwa loteryjna, stanowiąca clou dnia 
zgromadziła na starcie trzy konie: Blady- 
Nico—por. Donnera, Derwisz p. Ławryno- 
wiczowej i Gika--w. Daszewskiego. Wygrał 
ją łatwo Derwisz— prowadząc od startu do 
mety. Blądy-Nico wywichnął nogę. Totaliza 
tor 16 zł. Przy rozlosowywaniu Derwisz 
wygrany został przez kpt. Ciepliszewskiego 

Gonitwa z przeszkodami na dystansie 
3200 mtr. rozegrały dwa konie: Bajeczna i 
Expert. Obydwa konie kolejno załamywały 
się na przeszkodach i do ostatniej chwili 
trudno było przedwidzieć, kto zostanie zwy 
cięzcą. W rezultacie po zaciekłej walce — 
zwyciężył Expert. Total. 23 zł. : 

Z szešciu koni zapisanych do gonitwy 
pocieszenia z płotami, na starcie stanęło 
dwa: Oberek i Bandura. Ta ostatnią po nie 
fortunnym skoku przez przeszkodę została 
w tyle, jednak nadrobiła czas i wygrała 
bieg. Total. 14 zł. S 

Ostatnią gonitwę z płotami obserwowa- 
no też bez zainteresowania. Z trzech koni 
startujących Gika (drugi raz biegająca w 
tym dniu) potknęła się na przeszkodzie, co 
spowodowało upadek jeźdzca - Kawalca, a 
Oberek nie wziął jednej przeszkody. W tych 
warunkach trzeci koń—Eros nie miał tru- 
dnego zadania. й 

Naogół wyścigi ostatnie wypadły dość 
blado. Mała ilość dni sprawiła, że niewielu 
z właścicieli stajni zaryzykowało przyjechać, 
a w rezultacie do biegów o trzech nagro- 
dach stawało po dwa konie, aby bez ryzy- 
ka wygrać. 

GYRK. 
WYNIKI WALK. 2 

Wczoraj w 24 dniu turnieju odbyły się 3 
spotkania. W pierwszym niemiec Schulz w 
33 min. chwytem tour de tet pokonał Duc- 
mana. Drugiej walki pomiędzy Szczerbińskim 
i Rasso nie rozegrano. Rasso walczył bar- 
dzo brutalnie, za co sędziowie dwukrotnie 
dali mu ostrzeżenie. Zemdlonego od pod- 
wójnego nelsona Szczerbińskiego wyniesio- 
no z rengu. W trzecim spotkaniu Garkawien 
ko w walce rewanżowej z Helczerem do- 
wiódł swej siły, kładąc przeciwnika powtór- 
nie na łopatki w 28 minut przednim pasem 

Dziś dałszy ciąg walk. 

GEREWZCZESKKA OCE POEODYTOZWOAORA 

RADJO. 
Wtorek dnia 11 września 1928 r. 

13,00 — : Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. oraz komunikat meteorologiczny. 

17,00 17,25: Transmisja z Warszawy: 
Odczyt pt. „Przegląd polityki międzynarodo 
wej za m-c sierpień* wygłosi dr. Jan Grzy- 
mała- Grabowski. й 

17,25 - 17,50: Transmisja z Katowic: 
Odczyt pt. „Jan III Sobieski na Sląsku w 
pochodzie na odsiecz Wiednia* wygłosi inż. 
Stanisław Nitsch. 

17,50—18,00: Przerwa. | 
18,00—19,00: Transmisja z Warszawy. 

Koncert solistów. Wykonawcy: Maryla Ja- 
nasówna (fort.), Kazimiera Kopycjńska-Pa- 
wlikowska (sopran) i prof. Ludwik Urstein 
(akomp.). W programie: Gounod, Liszt. 
Areński i inni. : 

19,05 - 19,30: Audycja literacka Zradjo- 
fonizowane nowele jerzego Sosnkowskiego 
w wykonaniu Zespołu Dramatyczn. Rozgł. 
Wileńskiej. 

19.30—19.50: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. r 

19,50—20,15: „Żeromski w świetle wła- 
snych listów" - Odczyt z działu „Literatura“ 
wygłosi Tadeusz Łopalewski. 

20,15— :Komunikaty: į 
20,15—22,00: Transmisja z Poznania. 

Koncert pieśni polskiej. | - 
22,00 22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i ina-. 

LŽ L СС ИО О НЕС К ©С Л ВО ©Ф 
Г п į Inkasenci, Akwizytorzy do 
B Patrzę II] inkasowania gotówki i 

zbierania zamówień na dostawę to- 
warów spożywczych z kapitałem do 
1.000 zł. Zgłaszać się: ul. Nowo- 
gródzka 7. Zakłady Przemysłowe 
„Orzeł* od godz. 5 do 7-ej wieczór, 
tamże potrzebny jest robotnik do 
KZ towarów z kaucją 500 zł. 

CB CHE: KIA CE. GTI SUR OKR SB CHA: CZD ЦА | 

Z niedomagań miejskich. 
„Wygodna* orkiestra w kinie 

Miejskiem, 

Nie od dziś jest znanem, że arkie: przygrywająca do obrazów w kinie Miej: skiem, tak pod względem umiejętnego do- boru kompozycyj muzycznych do treści wyświetlanych obrazów, jąk i artystyczn i naujo przoduje, pozostawiając da- skich, w tyle orkiestry reszty kin miej- 

ie dziw więc, że prasa polska w Wif- nie nie szczędzila wyraz i kapelmistrza tej orkiestzy. M „Orkiestra, psuta nieustannemi pochwa- łami, spoczęła na laurach i... poczęła się zaniedbywać! Coraz to częściej grywana Ma dei i te same kawałki", coraz osowywano j i ietla- 
mych obrszów. y je do treści wyświetla 

reszcie rozprzężenie i samow. społu doszły do tego, że ekoodncć — bliczność, orkiestra, grająca jak wiadomo na zmianę z fortepianem podczas ostątnie- go seansu (10 12) po zagraniu 1 lub 2 rą- zy w samym tylko początku obrazu, szła Aa spnle 20 domu, pozostawiając ną po» u jedynie przygrywaj. iechce- nia fortepiani ZAC . Wypadki takie, zdarzające się co pe- wien czas, zwłaszcza w tych dniach, gdy bywało mniej publiczności, stanowią cha- rakterystyczne objawy karygodnego nie- dbalstwa i niesumienności w wykonywaniu podjętych na siebie zobowiązań, gdyby bo* wiem na sali był chociażby jeden tylko STA winną grać, poniewaź widz en zapłacił za przedstawienie i n Roka | p wienie i ma prawo 

Onegdaj jednak w przedostatnim dniu wyświetlania obrazu „Miłość, sport i szko- ta“ (6-g0 bm.) orkiestra w kinie Miejskiem zdobyła się na szczyt samowoli, podobne- go któremu dotychczas sobie nie przypomi= namy! Mianowicie, podczas ostatniego sean- su, wobec niezbyt licznej publiczności, or- kiestra zagrawszy jeden czy dwą razy w czątku obrazu, poszłą spać, pozostawiając oe fortepian! 
Fortepianista jednąk po kilku a podzielił zdanie A t + pośr 

tygować się dla tak nielicznej publiczności 
i również postanowił iść do domu, ale przedtem zadecydował wypróbować publicz 
ność, czy jest dostatecznie bierną i czy ne będzie protestów, to też po przerwie przed ostatniemi dwoma aktami przestał grać, nie 
wychodząc narazie. 

_ ‚ Oburzona publiczność 
lerja!) rozpoczęła na znak protestu energi- cznie stukąć laskami, pierwszą jednak fala protestu pozostała bez efektu, dopiero jesz 
cze gwałtowniejsza druga, zmusiła opiesza- 
łego pianistę do pobrzękiwania od niechce- 
nia,aż do końca seansul! 

„ Možeby tak D rekcja kina wejrzała w 
tę samowolę i „podciągnęła* zespół?! 

Przechodzień. 

ET SANTA DPP 

GIELDA WARSZAWSKA 
10 września 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

(parter—nie ga- 

Tranz. Sprz. Kupno 
Belgja { 14395 124.26 123,64 
Holandja 357.50 358.40 356.60 
Londyn 43,25 43.36 43,15 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,82 34.91 3474 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Wiedeń 125,65 125.93 125.31 

Włochy 46,69 46,81 46.57 
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 
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Ogłoszenie 
ństwowy Bank Rołny, Oddział w Piń- 

sku, podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 2 pażdziernika r. b. o godz. 13-ej 
odbędzie się w lokalu Oddziału, Plac 3-go 
Maja róg ul. Kościuszki Nr. 2 sprzedaż dro- 
8 przetargu drzewostanów, przeważnie 

lniakowych z zapasem około 25.000 
BL Arena, w maj. Wysock (pow. Stoliń- 
ski), odległego 8 klm. od st. Udryck. 

Taksacja drzewostanów, warunki prze- 
targu oraz projekt umowy są do przejrze- 
mia w Wydziale Am Instytucji Cen- 
tralnej Państwowego Banku ołnego w 
Warszawie, Nowogródzka Nr. 50, w Oddzia 

st 

o przetargų. MENO AYATAWIS Poszukuję 
| LEKARZE I 

DOKTOR 

Oferty do Obwieszczenie, 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- 

nie niniejszem podaje do wiadomości, iż    

  Do wynajęcia 

pa asies o yczenie br. y lokalu Dyrekcji | D.ZELDOWIEZ js As pikos ania AI = į 
godz. ej w południe został wy- | chor, weneryczne, skiego 20—13 1-1214 Honorowe Sie niawatce 2? ZARY znaczony przetarg ustny i zapomocą ofert 

pisemnych na sprzedaż drewna w stanie 
NOA DRY oraz ną pniu w Nadleśnic- 
wąch: 

Święciańskiem—w stanie wyrobionym 

syłilis narządów 
moczowych, od 9 
—1, ой 5- 8 wiecz. 

Przyjmę 
ya panienkę na mieszka 

Kobieta-Lekarz 

mieszkania 2—3 po- róg Mickiewicza. 
kojowego z kuchnią, 

„Słowa”* 
pod „Mieszkanie*. -€ ino- “ 

Test „ellos | 

2 pokoje z niekrę- Wileńska 38, 

nie z całodziennem 

ty w © 

CYRK 
ul. Wileńska 42, 

  
Blety w kasie cyrku. 

DA zmiana ZAM, występy wszechświatowej sławy ZO oraz T 
alszy ciąg walk. Dziś walczą: pierwszy raz walka na pięści BOKS 1) Szczerbiński t Kd, * 

dująca do rezultatu Helczer contra doża: 3) Schulz coatra Garkawenko. RZEZ 

  

DZIŚ OTWARCIE SEZONU! Njpotężniejszy film świata! 
Sensacja doby obecnej! Superszlagier sezonu! 

Dramat płci pję światowej sławy powieści EWERSA. 
prostytutki 

Berlina i Lvndynu. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

DZIŚ OTWARCIE JESIENNEGO SEZONU 
Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej Test „Palouja“ 

A.Mickiewicza 22. „Niepo'rzebn łe Państwowego Banku Rolnego w Pińsku 
or az u administratora majątku Wysock, p. 
k Niemirycza, poczta Wysock, wojew. 

e, 
Państwowy Bank Rołny 

loco las (oddz. 17 i 21 obr. Sudackiego) 
użytku sosnowego IV kl. grubości — 391,80 
m3, I11-—461,99 m3, 11-52,0(9 m3 i I 6,28 
m3. Razem 912,76 m3. 

Oddzial w Pińsku Užstku świerkowego loco binduga przy 
rzece Żejmianie: III kl. grubości — 115,28 
m3, II kl. gr.—82,02 m3 i I Kl. gr- - 11,99 

Ez WR ESRO SR EM RAW m3. Razem—212,29 m3, 

i Potrzebn spólnik-czka do prowadze- a Lidzkiem—w stanie wyrobionym loco 
nia fabryki Artykułów las użytku sosnowego kl. gr i 

Spożywczych z kapitałem od 3.000 B 371,06 ma, Ш 18077 m3, II — 1 166 m3 
złotych. interes egzystuje od 3-ch @ į 1—170,53 m3. Razem 855,02 m3. 
lat, zbyt zapewniony, fachowość a Użytku świerkowego IV kl grub. 26,28 

E zbyteczna, można z udziałem pracy. E m3, Ii -133,03 m3, II — 80,74 m3 i 1—4,91 
Oferty pisemne lub osobiste przyj- m3. Razem 244,96 m3. 

3 mują się od godz. 5 7 wiecz6r cC- 8 Użytku dębowezo IV kl. grubości 6,73 
dziennie: Wilno, ul. Nowogródzka 7. 
Zakłady Przemysłowe „Orzeł*. - | 

| GU AKA DR С ЕА СА ARA TTT FAW (DODA SIEC 

m3, Uł — 2464 m3 i U — 
48,27 m3. 

Różankowskiem - ca 2000 m3 drewna 
użytkowego i opałowego sosuowego i świer- 

NAEDUU MASZ WO KSKWYNWOWIOCWMA kowego Z wywrotów i złomów z pomiarem 
= po ścięciu. 

Kupię Brasławskiem — ca 1000 m3 drewną 
użytkowego sosnowego i świerkowego z wy- 

fi kilka tysięcy metrów papie- 
B rówki oraz kilka tysięcy Su- 

wrotów i złomów w stanie wyrobionym. 

fichych sosnowych okiągla- 
k 

16,90. Razem — 

Szczegółowe informacje udziełają wy- 

ów. 

żej podane Nadleśnictwa oraz Dyrekcja La- 
sów Państwowych w Wilnie, ul. Wielka 66, 

Oferty pod „G. N. 61“ do ekspe- 
dycji „Stowa“ w Wilnie, 

tel. 12 - 53 
Dyrekcja Lasów Pań- 

"LL LLTI II 

stwowych w Wilnie. 
4118 1 

ESET EETA 

EA VVV Чр А ЧА ЧАЕ УАУ ATR, 

2 оо 0 ra 
Państwowy Bank Rolny, Oddział w Pińsku, podaje do 

publicznej wiadomości, że w dniu 27 września r. b. o godz. ' 

13:ej odbędzie się w lokalu Oddziału, ul. Łahbiczyńska Nr 38, 
Sprzedaż drogą przetargu drzewostanów, przeważnie kopalnia” 

kowych, z zapasem około 25.000 m.3 drewna, w maj. Wysock 

(pow. Stoliński), odległego 8 klm. od st. Udryck. 

42
14
,0
 

Taksacja drzewostanów, warunki przetargu oraz projekt 

umowy są do przejrzenia w Wydziale Agrarnym lnstytucji Cen- 

tralnej Państwowego Banku Rolnego w Warszawie, No- 
wogródzka Nr. 50, w Oddziale Państwowego Banku Rolnego 

w Pińsku oraz u Administratora majątku Wysock, p. Jerzego 
Niemirycza, poczta Wysock, wojew. Poleskie. 

4:23—1 

| Za dkośdnów sda uła dh Lou АМА Ala, ŁA bauda Šiais A Ada As ks VA 

VO ZZZCSCACZ ZSZ TA CZA CZAS CE PACZZYZOZYA a 228 

(WSTAW HEYDEL Dresden 
INSTRUMERTY GEODEZYJNE 

Zostały nagrodzone na 1-ch fargach Północnych i Wysta- 
wie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie— 1928 r. 

Miekim Zatym fledalen. 
R”prezentacja i Skład Fabryczny 

„Opiyk Rubin Oilno 
ul. Dominikańska 17, tel. 10-58, 

Najstarsza firma w kraju, egz. od r. 1840. 
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Europeizacja Afganistanu. 
Reformy Amanullaha chana. Król Afganów a kobiety. 

niony*. A pod niem umieszczono dru- 
gi napis, przeznaczony dła przedsta- 
wicielek płci pięknej, którym komuni- 
kowano, że kobietom z czadrą (zasło- 
na na twarzy) do parku wchodzić nie 
wolno". 

W "najbliższych dniach zbierze się 
w stolicy Afganistanu t..zw. „dżirga”, 
t j. zgromadzenie najwybitniejszych 
działaczy państwowych -celeim uchwa- 
lenia całego szeregu doniosłych  re- 
iorm (jak depesze doniosły, otwarcie 
dżirgny już się adbyło).'Dla członków 
tego osobliwego parlamentu, liczące- 
go kilka tysięcy osób, zamówiono. -u- 
brania europejskie i filcowe kapelusze, 
gdyż wybrańcy narodu służyć mają 
szerokim .warstwom ludności dobrym 
przykładem. Że przy tej okazji nie od- 
będzie się bez komicznych nieporozu- 
mień, nie trudno przewidzieć, gdyż 

jest rzeczą nie do pomyślenia, by bez 

miary zamówione ubrania pasować 

miały wszystkim ich przyszłym posia- 
daczom: Bardzo być może, iż niektó- 

rzy z pośród członków „dżirgi* nie 

zechcą ubrać za dużych, lub za ma- 
łych garniturów, ale takich pedantów 
nie będzie zbyt dużo. Wielki ogół „pa- 
nów* posłów afganistańskich parado- 
wać więc będzie już w czasie najbliż- 
szym w ubiorach europejskich, tak że 
pod tym względem parlament kabul- 
ski w niczem nie będzie się różnił od 
izb*ustawodawczych w. państwach. cy- 
wilizówanych. Р 2 

Powrotu króla Amannulacha z jego 
1-mio miesięcznej podróży  europej- 
skiej ludność Afganistanu oczekiwała 
z dość mieszańemi uczuciami. Podczas 

gdy jedni ożywieni byli w eczekiwa- 

niu swego monarchy uczuciem rados- 

nej niecierpliwości, innych gnębiły ró- 

żne ponure przeczucia. Nie trudno też 

było przewidzieć, że z podróży €uro- 

pejskiej padyszacha, przed którym о- 

twarły się podczas jego pobytu w 

głównych ośrodkach kultury  €uropej- 
skiej w całej ich pełni wspaniałe res- 

pektywy nowoczesnego rozwoju ludz- 

kości, nie zrodzi się nic dobrego dla 

tamujących wszelki postęp  wsteczni- 
ków orjentalnych. 

Drogę z Heratu do Kabulu (stolicy 
Afganistanu) odbył Amanulah Chan w 
samochodzie, przyczem miał na sobie 
wygodną rosyjską „rubaszkę*, której 
z powodu wielkich upałów, panują- 
cych'w ajczyźnie padyszacha, ustąpić 
musiały miejsca sztywne gorsy i krę- 
pujące wszelki rich obcisłe fraki euro- 
pejskie. : 

Natychmiast po przyježdziė do Ka 
bulu przystąpił król Amanullah do re- 
formowania odzieży swych poddanych. 
W mieście Pagman, będącem'dla Afga 

riistanu tem, czem @а. Francji jest 

Wersal, wywieszono przed wejściem 
do parku następujące obwieszczenie: 
„Afganom w ubraniu + eurapejskiem, 

lecz.z czalma na głowie; (czalma—tur- 
ban przyp. red.) wstęp surowo wzbro 

  

v „„awca Stanisław Mackiewi 

  

r. Redaktor odpawiedziałny Wiwla 44 

utrzymaniem,    

  

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, z 
DOW MOCZOW. 2 

   
  

Biały 
Zaulek Nr 8 m. į. —1 

umeblowane po- 
koje do wynaję- 
cia, ul. Jagielloń- 

W roli głównej i 
Lelių ffagik Eni] 

Ilustracja muzyczna dostosowana do obrazu wykona powiekszona i 
koncertowa. Początek o godz. 4. 30, ost. 10. . S AP Jannings 
  

Teatr „WANÓd” DZIŚ. Niebywały poemat 
"filmowy ze śpiewem 

erotyczny dramat w 12 akt. w rolach główn. 
VIVIAN GIBSON i IWAN PETROWICZ: 

Gehenna Miłości 

  

  

od 12--2i od 2 Wielk 3 й AR Е Міс!‹іешіш‘;і' ska 5 7. — ©- 112% ieika 30 Uwaga: Podczas wyswietlania filmu KONCERT znanego barytona p. X. solista opery warszawskiej, który tel. 277. oszukuje mieszka” wykona szereg cygańskich romansów. Oczy czarne, ja cię kocham, Czarne Huzary i in. SR 
ZWZ nia z 4-5 pokoi z я S . Zdr. Nr. 152. wygodami w okolicy 3 ao jegejonskie  rc-| loja Ainematogiai | Oa rie so owzaczama e: „Biesy Wojak 1 Мар Igos, zre'gęda ,, Zonierza DOKTOR hulanki. Mogę zapła- | Kulturalno-Ošwiatowy ai ą wyświć . Mlmy: ED, Schwejka w 10 akt. Podług I l popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa Parada Świata”. Orkiestra d dyrekcj 

L. GINSBERG Góry 408.300 - EL RAA ЕЕЬ WŁ Szczepańskiego. Kasa czynna od 4. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30 Począ a 
Sake” skórne: WIE As BR cia 'pożąda- «l Ostrobramska 5. seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „ZEW KRWI*. 

no, ul. Wileńska 3,' e- 
lefon *567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 do 8. 

hulanka 16 — 9 od g. 
10-12 i od 4-7 

1 
  

DoktórMedycyny Pokoi 
A. BYMBLER do wynajęcia i 

  ne, Adres Mala Po-į 

AWAVAVA Kotki Angory 

KUPĄO | SPRZEDAĆ. wystawie rozsprzedaje 
WAWAAVA się, Pańska 4 m. l, 

cena zniżona 0—1127 

  

  Paryžanin 
ry Tadeusz Raczkowski i z uniwersyteckim wy- 

kształceniem i dłu- 
goletnią praktyką po- 
szukuje lekcyj fran- Pianista z Warszawy 

choroby skórne, we- dziennem — utrzyma- "gnu: cuskiego w średnim Zgłoszeni. Н : : K 
neryczne i  moczo- niem, lub nie, dla sa- Sprzedaie się zakładzie naukowym we " SE arka Bry „fortepianowej przyjmuje 
płciowe. Elektrotera- motnych. Plac Napo-sypialka i żyrandol. Krów w Wilnie, ul. Filarec- <garnia Stow. Nauczycielstwa Polskiego, Kró- 
salwie * Rare leona 8 10 A: 8, od 8 40 kilka sprowadzonych ka 13—3. S-6L0b lewska 1, tel. 314, 0-927b ickiewi- сс ^ zrana. н LAA ———— TEIDE 

cza 12, róg Tatar- p kd do wynajęcia, TAD m m mi AŽ RC owa o dobrze prospe- = 
skiej 9 2i5 8. OKO] umebiowany, : falgare > Maykucie, M4 rującej fabryki w | 22 0225 щЕМ owa szw Sy GZ COS W.7.P 42, ze wazygikicąi wyge- Sprzedaję Wilno. SRS pełnym ruchu potrzeb- az 
=ne Dabiici dami. Może być zD OM - murowany, eememsmeameme ny wspólnik z kapi- » 

Dr. POPILSKI obiadami.  Mickiewi- jednopiętrow EU i tałem od 6.000 do — 
choroby skórne i we- cza 62-a m. 8 zu s co MA Do SR AO 000 zł. Dow. w я i we- i a —zdem owocowym. - i 110. ь . R A 
neryczne. _ Przyjmuje wiedzieć się ul Poatgeamo - M GNPWE R Biurze Ogłoszeń S. || . Sad Okręgowy w Wilnie niniejszem obwieszcza, 
od godz. 10 do li od e owska Nr 1I 0-0225 „szystkiemi przy- Jutana, ul. Niemiecka że decyzją z dnia 2 sierpnia 1928 r. st. i: 5. W.Pohul P sr L OrSačb ze wszystkiemi przy: A Е роз!апомн: 31% Prz aw B ! należnościami. Rzecz- 4, telef. 222. o zarządzić otwarcie postępowania „układowego Księ- 
Ša W.Z.P. | ma POSADY - na 11- 3, telefon 985 ; garni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego S-ki 

Dr. 6. WOLFSON Ё B Lecznicze ЗОЛЕ Oszczędnośc: Akc. w Wilnie z jej wierzycielami (Spr. Nr. 

weneryczne, | mOCzO- Eu ® AAU BEYER PREM Ai a R š Z 384/28). oszoj 
ciowe i skórne, ul. + ° уе ileńska 7, tel. 1067. Ochimistržyni Wi na RÓŻN Et zabezpieczona RZA EET TOPAS REI ETAT ОЕ ЕНУ ОИ PYTA РО ОНЕ 
L8L wykwalifikowana po-francuskie, włoskie Rd as 
EEN SEEN "zebra na wieś. Zgła-| węgierskie Oraz WONNA ANNA M SZARA OO RRS | 

szać się: Hotel Żorzaakościelne czyste, kroju i szycia 
Nr 7 od 9 do 11 
zrana. —0 

"Studentka 
potrzebna do przygo” 

| Lenz arysti 
BEBE РСО 

  

  

  

Rursy gwarantow. polecają według _prak- 
5-cia Gołębiowscy tycznej i lekkiej me- 
ul. Trocka 3, tel. 7-57 tody. Ceny przystęp- 

O-pziĘne. Przyjmuje się 
obstalunki na suknie,     

  

Plac Katedralny, ul. 
Biskupią Nr 12, tele- 
fon 14—10  wydaje 
pożyczki pod zastaw 
złota, srebra, brylan- 

Drzewka i krzewy owocowe 
jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie 
agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne. 

| "misek Taro ai 

Lekarz-Dentysta towania chłopca do DZIAŁKA ZCZi kostj tów i różnych to- S \ 
MARYA | pierwszej klasy, 2] wydzielona z ma- K warów. 8 St Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w 

Gžynska-Smolska godziny rano 30 zł.] jątku odl. od st. |dy. Mistrzyni cechowa szkołach 
. н 9 mies. Połocka Nr 4] kol. 3 klm. obsza- | „WŁADYSŁAWA*. Francaise ‚ й 

S dy jamy ustnej. m, 9.  ....9_£lzy|] ru przeszło 50 ha. |Skopówka 7-8. Dla , i › Nowy wielki dobry wybór 
or Dau bea bala | z domem miesz- |przyjezdnych  miesz- diplómće cherche le- й 
> zębów bez : u. Poszukuję kalnym na 2 koń- |kanie zapewnione. -0 $005. S'adresser. Gad Ga а 
orcelanowe i ZłOtE buny freblanki do 5| ce. $рггебату па- | —- Тгоска 11 m. 9. Vi- ą do nabycia w Szkółkach Mazelewskich przy 

korony. Sztuczne Z- jetniego chłopczyka z| tychmiastdogodnie |  STENOGRAFJI _ sible de 4-2 6 heures. Kolonji Wileńskiej 
LBA ais ią pea D. H.-K. „Zachęta” |listownie RA 1|-FLIF 

8 s е w domach prywatnych | Mickiewicza 1, |wyuczamy. „Stenogra ВнЬ A rekomendacie, Zgłac| tel. 9-05 __o— Polski”, miesiceznik "m" mz й WILNO, Zawalna 6—2. 
widne: $ szać się: Jagiellońska" "= ; ==— wychodzi. Instytut Ste- ENY 

8-1i od 4 7. Nr 1 m. 4, od 10 11 2 folwarki nograficzny Si Warsza. AB, UBY PRZYSTĘPNE. 
Wydz. Zdr. Nr. 3 rano i 0d 3 4. ы : „ Krucza 26. онн ва ю нсиосв — НЕНОНЕОЛЫНМННИЮ ЕЛЛЕКОКЕЩОАНАЦЕОБОКООЖОЛОМЩЫОКОЛИЩНРНаЛЕоВЫХ 
L“ Y m 1'68 Blisko stacji. ko- ZIE m aubiono książkę RB EE UTYNOWANA pra- Ц Nz” * 13 

£ ANSI ni cowniczka: biuro- lejowej. abudówanie NAUKA Z O Dega ka аара ннн 
wa, b. nailą- Kl 4 

Szkoły ludowej i za- 

  

Gh. Krasnosielski 2. 
ul. Wiełka 21. Wzno- mamma 

domy drewnia- 

  

nauczycielka kompletne. Or 
ki najlepszej 

  

jakości pisania na maszynach. Wilno rocznik 1897, 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, Termin konkursu upływa z dniem 15 paździęrnika 

1928 roku. 

SAR EI od i ‹ ję Spiesznie do sprzeda- Orzeszkowej 11 т. 16 па imię Bronisława z 

а ; ;}её\:ч rek] AB Wilno, ul. Mickie-od 1 do 7 dowiedzieć Spejczysa, unieważnia 

AKUSZERKA wzželęūnie jako nau-wicza 42 m. 7. —Osię. 0—€£LI+ SiĘ. 0-ZLLY 

W. Smiałowska czcieka Posiada 3 
j znajomość _ języka mmnkG BUNOKUNUSZENONADWANNCHEZAWZESM Ё i ide Pen dp BE based „Ska mens arde a oje ZĘ Magistrat m. Oszmiany niniejszem ogłasza konkurs 

46 m. 6. Niezamoż- Jawać lekcje muzyki. 8 Najwyższe nagrody na Targach Północnych w Wilnie— g Ia stanowisko miejskiego technika budowlanego, po- 
nym ustępstwa. Oferty proszę kiero- m Złote medale 8 siadającego dla objęcia tego stanowiska uprawnienie, 

Z. P. Nr. 6. W ZE A E_ określone ustawą budowlaną z dnia 16. Il—1928 r. 
Lekarz-Dentysta Kościelna, Wł. Har- @ i Dąbrowska. GR (Dz. Ust. R. P. Nr. 23 poz. 202). 

> s S LPS Uposażenie według VIII st. służbowego. 
m 

E a 
B в wit przyjęcie, od 10 2 

do 2 1 о4 4 40 7 w. ne, dochodowe 
1 z placem około 

a "a zę 950 sąż. kw.sprze- 

Ё LOKALE g L 

EA LE a 
Ickiewicza + 

Pok ój tel. 9-05. o! 

słoneczny z wygoda- 
mi, umeblowany lub 
nie do  odnajęcia. 
Montwittowski zautek 
19 m. 1. (Oglądać od 
godz. 4-6). — © 
р kój względnie dwa 

0 |, do wynajęcia 
pod biuro, lub miesz- 
kanie. Ogl. od 4 do 6 
wiecz. Zaul. Św. Mi- 

  

tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. 
GRRUUJODABORAKUDORWEDNEBAOKMZCZNENNSKANAWE 

  
  

WYGRANE: 

  

15.000 zł. na Nr. 6462 
15.000 zł. na Kr. 56955 

padło w najszczęśliwszej 
kolekturze H. MI 

WILNO, ui. Niemiecka 35, 

od godz. 9 do 7 w. 

cze są do nabycia. Również przyj 
na losy do 1-eį klasy XVIII Polsk. 

Tabele wygranych można sprawdzić bezpłatnie codziesnie 

Losy do 5-ej klasy w bardzo ograniczonej ilości jesz- 
mujemy zamówienia 
Loterji Państwowej. 

= A 
i Magistrat. : 

GEMEEEAAEA5A55EE5S5 52 
G ADH EM UN 2 B ЗА TNA     

l Artystyczna Afelier Damskich Uhiorów 
m przy T-wie „Pomoc Pracy*, Wilno, Subocz 19, tel. 198, 
Bpod kierownictwem pierwszorzędnej artystki i krojczyni zna-B 
mnych firm Paryskich. Co tydzień otrzymuje się modele i ry-B 
| sunki znakomitych paryskich artystów i mód. e 

EoObstalunki przyjmuje się na palta, kostjumy, suknie wizytowe 
m i balowe. Ćiwarancja za minimalny użytek materjałów. m 

tel. 13-17, 

Urzędniczkom i nauczycielkom rabat i na raty. —0 

Niemiecka 35.g Wilno, Subocz 19, tel. 198. Przyjęcie obstalunków od 11 — S-ej, 
m "INRI TMAEEI UIA EE 220908 B PE CZ KEN WEEK 

  chalski 2 m. 23 —o 

Najwięcej trudności i nieprzyjem- 
ności ma Amanullah Chan z reformo- 
waniem stroju kobiecego. * Damy jego 
świty postanowiły w swej garderobie 
przeprowadzić na własną rękę. grun- 
towną reformę, przywożąc z najwięk- 
szych magazynów paryskich całe ku- 
try wytwornych okryć i kapeluszy. ja- 
kież była jednak ich zdumienie, kiedy 
po powrocie do kraju padyszach za- 
rządził, że w ciągu dwuch tygodni 
wszystkie damy jego świty. winny z 
szaf swych usunąć okrycia paryskie i 
zastąpić je-okryciami wprawdzie euro- 
pejskiemi, ale krajowej produkcji. Ca- 
ła rodzina króla, chcąc dać dobry przy 
kład elegantkom kabulskim, sprawiła 
też sobie niezwłocznie nowe okrycia, 
wykonane wyłącznie z materjążów wy 
robu. miejscowego. Król. Amanullah 
chce w ten sposób przyczynić się do 
rozwoju własnego przemysłu krajowe- 
go, który liczyć może każdej chwili na 
najskuteczniejsze. poparcie ze strony 
przezornego monarchy. 4 ARES 

Jednym z najpóważniejszych pró- 
blemów: reformy stroju kobiecego w 
Afganistanie jest niewątpliwie sprawa 
t. zw. czadry, t. j. zasłony, przykrywa 
jacej zwyczajem orjentalnym, twarz 
kobiet afgańskich: Czadra ta jest nie- 
tylko, tradycyjną częścią składową .0- 
dzieży kobiecej w tej części świata, 
fecz posiada znaczenie symbolu kūl- 
tury wscholiniej, symbolu bezprawia, 
popełnianego wobec połówy ludności. 
Padyszach nie ukrywa * bynajmniej 
swych zamiarów w przedmiocie <zer- 
wania.z tą. nawet tradycją i jest dale- 
ko.szczęrszy, niż się powszechnie przy 
puszczało! Po swym powrocie do kra- 

zw pó S 

gŠnieszcie do H. MINKGWSKIEGO, 

ju oświadczył on bez wszelkich ogró- 

"dek, że kobieta afgańska rozstać się 

musi z „czadrą* i że się z nią rozsta- 

nie pominio protestów konserwatyw- 

nych fanatyków. 
Pewnego poranku lipcowego na u- 

licach i bazarach kabulskich zjawili 

się specjalni wysłańcy królewscy, któ- 

rzy w imieniu monarchy wezwali ko- 

biety afgańskie do przybycia na spe- 

cjalny wiec kobiet. Na.wezwanie to 

zaraegowały tysiące ' zapomnianych i 

i poniewieranych żon i matek, które 

dotychczas miały tu tylko obowiązki, 
praw żadnych i przywilejów nie zna- 

jac. # 
Wiec kobiet w Afganistanie! Czyż 

to nie sensacja prawdziwa? Publiczne 
zebranie uciskanej części ludności, któ 
ra zebrała się by odrzucić noszoną od 

stuleci „czadrę“,-by zerwać z odwiecz 

ną tradycją. Przecież to istna rewolu- 

cja, bunt kobiet, — do tego jeszcze 

bunt, na czele którego stoi sam król 

Amanullah. 
Wiec: kobiet poświęcony był jed- 

nej tylko sprawie — sprawie „czadry”. 

Mało kto wie, že kto do noszėnia CZ 

dry, nie jest przyzwyczajony, wyt 

mać może z tą maską na:twarzy na 

wyże 

nosi ją przeż całe życie, Maska 

(gdyż inaczej dziwacznej tej części 

ubioru kobiety afganistańskiej nazwać 

nie można) przykrywa całą twarz, po- 

zostawiając jedynie wąską szczelinę 

dła oczy, ale i ta zasłonięta jest gęstą 

siatką. W swej dolnej cżęści „czadra* 
się rozszerza, przechodząc w jakąś dzi 

wną płachtę, zwisającą aż do ziemi i 

zniekształcającą' całkowicie figurę ka- 

     

j pół godziny. A kobieta afgańska 

i z a ta 
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biety, która w ubiorze tym robi raczej 
wrażenie ponurej brudno-szarej pira- 

midy, niż żywej istoty. Wielka hala, 
do której zwołane było zebranie ko- 
biet afgańskich, szybko. napełniła się 
po brzegi. Wszystkie kobiety, które 
przyszły tu na wezwanie króla, zdjęły 
swe „czadry* i przystąpiły do wieco- 
wania. Ponieważ jednak nowe ucze- 
stniczki wiecu nie przestawały napły- 
wać, trzeba było zbyt małą halę opu- 
ścić i zorganizować wiec pod gołem 

niebem. W pewnej chwili między ko- 

bietami powstałą zamieszanie: na try- 

bunie ukazał się król. . Korzystając Z 
przysługującego mu prawa, wygłosił 
on do „odsłoniętych** kobiet wielką 

mowę. Nie sposób opisać wrażenia, 
jakie mowa ta wywarła na' obecnych 
przedstawicielkach płci pięknej. Wszy 

stkie niemal kobiety z lękiem spoglą- 
dały w kierunku bramy, jakby oczeku= 

jac, że lada: chwila wejdzie, tędy 
_ktoś", kto ukarałby je za to, że. słu- 
"chały w takim spokoju tak ; „strasz 
nych” słów padyszacha. 

° „7 czadrą musimy raz na zawsze 
robić koniec, — powiedżiał- Amanu- 

jlah Chan. Nawet w tak zacofanym 
kraju, jak Persja, chodzą kobiety bez 
czadry. Koran nic nie mówi o czadrze. 
Kobiety naszych plemion wiejskich 

i nie zakrywają twarzy. Dlaczego czy- 
nią to kobiety w miastach? Jaki ma to 
sens?. Dwie są możliwości: albo ko- 
biety. w całym „kraju chodzić, będą: z 
zasłoną. na twarzy, albo kobiety miej- 
skie pozbędą się tego: barbarzyrńskie- 
go zwyczaju. Kobiety w. naszem pań- 
stwie żyją gorzej, niż zwierzęta, 4 me 
czyźni traktują je, jak psów. Kobiety. 

  

    

nie innego prócz ścian haremu nie wi- 
dzą. S4 one niewołnicami swych mę- 
żów, którzy m..gą robić z niemi wszy- 
stko, co im się zechce, mogą je bić, ka 
tować, którzy mogą robić z niemi wszy 
Temu wszy stkiemu trzeba położyć 

kres. Kobiety atgańskie muszą otrzy- 
mać równouprawnienie, muszą korzy- 
stać ze wszystkich praw  obywateł- 
skich. Jeżeli którąkolwiek z was mąż 
uderzy pantoflem, uderzcie go za to, 
— uprawniam was. do tego, — kamie- 
niem zabijcie go, — nic wam się za 
to nie stanie. Każda kobieta, której 
się stanie jakakolwiek krzywda, niech 
przyjdzie do mnie, a ja jej pomogę. 
Założyłem specjalny fundusz, z które- 
go czerpać będę środki na popieranie 
krzywdzonych kobiet. W, najbliższyna 
czasie żałożę szereg fąbryk, w któ-, 
rych pracować będą tylko kobiety. 
Idźcie do tych fabryk, wyzwolcie się 
z „pod materjalnej załeżności od męż- 
czyzn. 

Wrażenie tego przemówienia było 
piorunujące. Kobiety przez długą chwi 
lę stały bez ruchu, nie będąc w stanie 
wymówić słowa. Sam król tak oto 
przemawiał. Sam król oświadczył, iż 
wałczyć będzie o prawa kobiet afgań- 
skich. Tak jest, dla kobiet afgańskich 
rozpoczyna się za panowania Amanu- 
Ilana Chana nowa era, — era wolno- 
ści i równości. Afganistan się europei- 
zuje. 

Jj. S 
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