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Poniedzialkowe obrady Zgromadzenia Ligi Narodów 
GENEWA. 11.9. PAT. Delegat Czechosłowacji dowodził w przemó- 

a . 

Ten, kto się Wallenrodem zowie, 
| * » wieniu, wygłoszonem na Zgromadzeniu Ligi Narodów, że sprawa ochrony 

. Nie jest Wallen rodem. mniejszości nie jest zabezpieczona statutem Ligi, lecz poszczególnemi trak- 

` 4 т tatami. Zmiana postanowień, dotyczących mniejszości może jedynie nastą- 

Ewakuacja Nadrenjiwystawiona z Francją sojuszem wojennym. Pol- Włochy, plus Polska, plus Hiszpanja, pić za zgodą obu stron. Rada nie jest tu kompetentna. W dalszym ciągu 

na sprzeuaż. ska jest więc w każdem razie zainte- plus Holandja, (wymieniamy oczywi: swych wywodów delegat czechosłowacki zwalczał wniosek Holandji w spra- 

Publiczność polska została w dniu resowana w każdem posunięciu Frar- Ście jakiekolwiek państwa), aby jaka- wie komisji mniejszościowej, która wywoływałaby 1aczej niepokój, niż 
wczorajszym zaalarmowana, czy też cji, która zmienia cokolwiek w jej kolwiek grupa państw prowadziła na wzmocnienie pokoju. ; 

Z prezydjum Rady Ministrūw. 

Rozpoczęte zostaly prace nad pro- 
jektem preliminarza budżetowego pre- 
zydjum Rady Ministrów na rok 
1929—30. 

Projekt nowego budżetu Rady Mi- 
nistrów ma być jeszcze w bieżącym 

pocieszona przez prasę polską wiar strategicznem położeniu. Pomijając terenie Ligi zwycięską politykę nie- Delegat południowej Afryki Smith domagał się zdecydowanie prze- miesiącu przesłany  departamentowi 
a : Aa > . : 3 й . : E я 2 S ; budžetowemu Ministerstwa Skarbu. 

domością 0  „piorunującej* mowie Polskę, p. Briand chciał więc powie- uzgodnioną z kooperacją anglo-iran: prowadzenia rozbrojenia i zwołania konierencji rozbrojeniowej. 

Brianda, którą franc. min. spr. zagr. dzieć, że nie dla względów strategicz- ko-niemiecką. Nie dopomyślenia jest Z kolei zabrał głos lord Cushendime, oświadczając, iż rozumie nie- 
Min. Składkowski we bwowie. 

LWOW, 11. 9. PAT. W  ponie- 
pziałek dnia 10 b. m. samochodem z 
Lublina w przejezdzie na inspekcję 
województwa Tarnopolskiego iprzybył 
do Lwowa minister spraw wewnętrz- 
nych generał Składkowski. W dniu 
dzisiejszym w towarzystwie wojewo- 
dy Gołuchowskiego pan minister 
zwiedził Targi Wschodnie. 

cierpliwość w sprawie przyśpieszenia rozbrojenia, jednakże Niemcy nie po- 

winny zapominać o wielkiej trudności w tej dziedzinie. Z. rozbrojeniem 

musi być związane minimum narodowego bezpieczeństwa, co ma wielkie 

znaczenie dla szczegółów sprawy rozbrojenia. Trzeba zdobyć się na cierpli- 

wość i zaciętość. W specjalnie ciepłych słowach mówił delegat Anglji o 

pakcie Kelloga, którego niedawne podpisanie w Paryżu stanowi historyczną 

datę. Pakt jest całkowicie zgodny z dążeniami Ligi Narodów i jest dobro 

dziejstwem dla ludzkości. Dlatego też można z zaufaniem spozlądač па 
przyszły rozwój polityki pokojowej. 

Dyskusja generalna nad $prawozdaniem U Ligi skończona 
GENEWA. 11.9. (PAT). Zgromadzenie Ligi Narodów zakończyło się 

dyskusją generalną nad sprawozdaniem sekretarjatu i Rady Ligi Narodów. 
Następne plenarne posiedzenie Zgromadzenia odbędzie się dopiero po zebra- 
niu dostatecznego materjału. 

także, aby Anglja, czy Francja, czy 

Niemcy w oparciu o jakąkolwiek gru- 
pę państw prowadziły dziś politykę 

otwarcie przeciwną jednemu 'z człon- 

ków wyliczonej przez nas trójczłon- 

kowej kooperacji. Jeśli jest problem 

sporny, jak dziś problem ewakuacji 

Nadrenji (nienależący zresztą do kom- 

petencji instytucji genewskiej), to ten 

problem uzgadnia się, wewnątrz ko: 

operacji, a nie szuka się do niego 

rozwiązania poza nią. 

Prawdziwym przeciwnikiem Ligi 

wygłosił na Zgrom. Ligi i w której 

_'_ mnóstwo rzeczy przykrych a praw- 

dziwych rzucił pod adresem Niemiec. 

Polityka jest sztuką rozróżniania rze- 

_ czy istotnych od nieistotnych w życiu 

_"_ społecznem i ;dlatego niepolitycznem 
jest przypis”wanie tej mowie Brianda 

_. większego znaczenia. Prasa polska 

lubi w sensacyjnej formie podawać 

wiadomości o tego rodzaju piorunu- 

jących mowach, sprawiając wrażenie, 

że stara się taką naiwną metodą za- 

fiksować jako „fakt dokonany" fakt 

nych, nie dla względów  bezpieczeń- 

stwa Francja chce utrzymać Nad- 

renję. - 

Nie będziemy się tutaj rozwodzili 

nad tem, czy z punktu widzenia polskie- 

go taka odpowiedź Brianda była lojal- 

ną. Nie możemy także zapominać, że 

ewakuacja Nadrenji miała i tak cha- 
rakter czasowy, a więc i nie był to 

st.ły walor strategiczny naszego So- 

jusznika. Ale mowa Biianda nie wy- 

daje się nam niczem innem, jak tylko 

epizodem w targach ekonomicznych, 

Nabożeństwo żałobne za Ś. p. 
prof. Fiericha. 

WARSZAWA, 11.1X. PAT. W dniu 
11 bm. o godz. 11 i pół w kościele niezgody czy nieporozumienia pomię- w targach,  niczem _ niewskazu- Narodów jest taki np. publicysta fran- : Ь + n.. › ciel 

dzy Nię pz 3 Francją. Jesli jednak jących, jakoby miały się skończyć cuski, jak P. AS Hog chelaiby, GENEWA. Konierencja W LADIAWIE, Walii NA p donosi, że Gas a=. zi a AE 

takiemi sensacjami o kłótniach stwa- zerwaniem. aby Francja rywalizowała z Niemcami we wtorek wieczorem odbyła się w hotelu Beaurivage 2 i pół godzinna kon- misji kodyfikacyjnej prof. dr. Fran- 
w ścisłej łączności z Anglją i w 

oparciu o ersatz — Rosję czyli Pol 

skę Pan Pertinax jest bowiem za 

starym przedwojennym systemem So- 

juszów z przed 1914 r. 

rza się jakiś „fakt dokonany”, to tyl- 

ko „fakt dokonany'* wprowadzenia w 

błąd czytelnika polskiego. 

Mowa Brianda, „piorunująca* na 

Niemców, to tylko epizod targów O 

ferencja w której uczestniczyli lord Suschendune, Briand, Scialoja kanclerz 
Miiller, Schubert, Hymans i Adatci. 

Na konierencji tej nastąpiła wymiana poglądów na sprawy przedtermi- 
nowego opróżnieniaNadrenji przez wojska sojuszników. Narady toczyły się w 
atmosierze przyjacielskiej. Dalszy ciąg narad we czwartek: przed południem. 
Konierencja dzisiejsza miała charakter raczej ogólny. Ze strony Niemiec nie 

ciszka- Fiericha. obecny był min. 
Meysztowicz. O godz. 17 zebrali się 
"w kościele przedstawiciele rządu z 
min. Meysztowiczem, przedstawiciele 
Sejmu i Senatu z marsz. Daszyńskim, 

Ten, kto się Wallenrodem zowie, 
nie jest Wailenrodem. 

Wszystko to, co pisałem poprzed- 

nio, potrzebne mi jest, aby wytłuma- 

ewakuację Nadrenji, A właśnie ten 

targ o Nadrenję jest nadzwyczaj nie- 

przyjemnym; i charakterystycznym epi- 

zodem dla tych, którzy politykę 

polską chcą oprzeć na tarciach pomię: 

czyć, czem jest Liga Narodów. U nas 
panuje jeszcze pogląd, który stormu- 

łował kiedyś na posiedzeniu kom. 

spr. zagr. poseł Niedziałkowski, że 

Liga Narodów jest inną formą” poli- 
te for- 

Anglo-franko-niemiecka kooperacja, 
która przybrała formy Ligi Narodów, 

a raczej zamieszkała ten dom, zbudo- 

wany przez Wilsona, to nie jest so- 

jusz, Każdy sojusz zna, coprawda, 

przedstawia ona dotychczas żadnej konkretnej propozycji co do kompensaty 
za przedterminową ewakuację. 

Prasa 0 przemówieniu min. Brianda 
Pisma francuskie chwalą formę i treść. 

PARYŻ. 11.9. (PAT). Przemówienie wygłoszone wczoraj przez Brianda na Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów wywołało w prasie liczne komentarze, 

sądownictwo, palestra oraz członko- 
wie komisji kodyfikacyjnej w pełnym 
składzie. Minister Meysztowicz złożył 
w imieniu Pana Prezydenta Rzplitej 
rodzinie zmarłego wyrazy współczu- 
cia. Następnie min. Meysziowicz zło- 
żył na trumnie dwa wieńce—jeden od 

tyki międzynarodowej, aniżeli 

my, które znaliśmy przed wojną, to 
jest sojusze państw. Otóż nic myl- 

niejszego, niż taki pogląd. Liga Na- 

rodów miała być istotnie taką inną 

formą. miała być parlamentem naro- 

dzy Francją a Niemcami. Sprawa 
ewakuacji Nadrenji miała dwa obli- 

' — cza: jedno nazywało się „bezpieczeri- 

„stwo, drugie odszkodowanie. Otóż 

każde pismo francuskie czy niemiec- 

‚ kie, każdy dyplomata z Berlina czy 

sprawy sporne pomiędzy sojusznika: 

mi, lecz tu ostrożniej będzie używać 

nazwy anglo-franko-niemiecka współ: 
praca polityczna. To nie jest frazes, 

lecz rzeczywistość, że ta współpraca 

jest prowadzona w celach pokoju. 

siebie, drugi w imieniu ministerstwa 
Sprawiedliwości. Po krótkich modłach 
odbyło się wyprowadzenie zwłok na 
dworzec główny, skąd zwłoki zostaną 
przewiezione do Krakowa. W środę 
o godz. 10 rano nastąpi w Krakowie 
pogrzeb. 

Większość prasy wyraża się z uznaniem o energicznych słowach w jakich minister 
umiał dąć ostrą odpowiedź kanclerzowi Miillerowi. Wszystkie dzienniki chwalą doskona 
łość formy oraz siłę treści przemówienia. Wyrażając zadowolenie z powodu energicznego 
tonu przemówienia, pisma podkreślają że nie było ono bynajmniej bojowem, lecz było 
jedynie sprecyzowaniem stanowiska. > i < 

Go mówią pisma niemieckie. | 
BERLIN. 11.9. (PAT). Prasa berlińska. pozostaje ciągle pod wrażeniem mowy Bri- 

anda. „Boersen - Courier“ donosi że mowa Brianda wywołał depresję na giełdzie ber- 

Paryża może poinformować każdego z dów, miała być nadparlamentem nad | ten pacyfizm właśnie zagraża  inte- loss przyczyniając się da poważnego zastoju. ; A 
n iž i - dami i arlamentami anstw Žž > i Е rasa nacjonalistyczna nadal omawia mowę Brianda jako wypowiedzenie Niemcom 

s? A OU SA PRZE BE P iai B SOBA Polski o tyle, że osłabia NA-  grancuskiej polityki locarneńskiej przez Francję. I jako oficjalne oświadczenie francuskiego Akcja kredyfawa Banku Polskiego. 

tacyj o ewakuacji Nadrenji sprawa i jako taka miała stać na sze stanowisko we franko-polskim rządu. Stronnictwo niemieckie narodowe ma przez swój zarząd zwrócić się do urzędu у 
spraw zagranicznych, z żądaniem ustalenia konsekwencyj jakie urząd ten zamierza wy- 

3 ® : ciągnąć z oświedczeń Brianda. : aki 
tylko dla bezpieczeństwa, a więc ra* Dziennik socjalistyczny „Vorwarts* WARE przeciwko Gua a 

Е z : . "niemieckich i oświadcza, że niemiecka partja socjalistyczna taksamo dzisiaj jak i dawniej 

czej na wypadek wojny, niż dla pra jest przekonana że Niemcy i Francja w swoim własnym interesie jak zresztą i w intere- 
cy pokojowej. sie całej Europy muszą prowadzić politykę porozumienia i przyjaźnej współpracy. s i s ‹ 

Nie należy jednak zapominać, że Śniadanie „polityczne u Briand a. BA A 
każde z tych państw ma swoich kon- GENEWA. 11.9. (PAT). W dniu dzisiejszem minister Briand wydał śniadanie dla 

я а, ; ministra Zaleskiego i delegatów Małej Ententy. W śniadaniu wziął udział również Paul 

kurentów i przeciwników. I tutaj prze- Boncour. W czasie śniadania nastąpiła wymiana poglądów na sprawy interesujące pań- 

straży , pokoju. . Taki był ideał 

Wilsona, Rada zaś Ligi miała być czemś 

w rodzaju rządu w tym międzynaro- 

dowym ustroju, odpowiedzialnym przed 

Zgromadzeniem. Wszystko to miało 

być, ale tego niema. W takiej formie 
tego niema, w takiej formie Liga Na- 

bezpieczeństwa nie istnieje. O bezpie- 

czeństwie się nie mówi, istnieje wy- 

łącznie sprawa odszkodowań. Z za- 

gadnienia politycznego sprawa ewa- 

kuacji Nadrenji staje się zagadnie- 

„niem gospoaarczem. P. Briand jest 

Szanadto Francuzem, aby w imieniu 

sojuszu. Francja potrzebuje Polaków Wydział kredytowy Banku Polskie- 

go projektuje obecnie wprowadzenie 
szeregu inowacyj przy wydawaniu po- 
życzek. 

Wprowadzone ma być wydawanie 
pożyczek na waranty rolnicze. Po- 
życzki te będą udzielane za: 'skrypty 

„stužnicze lombardowanych płodów 
rolniczych za żyrem  pošredniczących   

  

  
| 

Francji zrzekać się zastawu bez 

otrzymania za to ekonomicznego ekwi- 

walentu. | dziś prócz jakiejś L'Acti- 

on Frangaise, której się 'nie liczy 

niema wśród opinji francuskiej żad- 

nego organu, któryby pisał „Nadrenii 
nie opušcimy“. Wszystkie piszą: 

„możemy się o opuszczenie Nadrenii 

potargować". ` 

W rozmowie z p. Briandem p 
Miiller, socjalistyczny kanclerz Niemiec, 
żądał opuszczenia całej Nadrenii, a 
nietylko drugiej strefy, i przytem nie 

chciał nic za to obiecać. Oczywiście 

takie stanowisko p. Miillera należy 

także oceniać jako metodę handlu— 

targu. Mowa p. Brianda przyszła jako 

odpowiedź na te propozycje p. Miille- 

ra, Ale powiadają żydzi wileńscy: „w 

targu obrazy niema". Pan Briand jest 

sprzedawcą ewakuacji, p. Miiller jest 

jedynym kupcem w tym interesie, 

może też to monopolowe jego stano- 

wisko utrudnia trochę sytuację obu 

stronom. Pozatem jednak mamy tu 

do czynienia jakby z dwoma kupcami 
którzy obaj chcą zrobić jeden lepszy 

1 od drugiego interes, ale bynajmniej 

| przy tej sposobności nie chcą zni- 

© szczyć swego kontrahenta. 
4 

Pan Briand w rozmowie o Nad- 

renji, którą miał w zeszłym tygodniu 

I p. Miillerem, dał szefowi rządu 
| iemieckiego odpowiedź wymijającą 

| 
| 

, 

  

i przewlekającą sprawę. Odpowiedź: 

ta brzmiała: Sprawa ewakuacji Nad- 

renji obchodzi nietylko Francję, lecz 

państwa zainteresowane, to jest Anglję, 
Belgję i Włochy. Odpowiedź ta jest 
najlepszym dowodem, że sprawy ewa- 

kuacji Nadrenji nie chce traktować 

pan Briand pod kątem widzenia 

bezpieczeństwa, W swoim wyłlicze- 

niu pominął p. Briand Polskę. 
Samo wyliczenie przez p. Brianda 
państw zainteresowanych było dlate- 
go mu potrzebne, aby wskazać, że z 
ewakuacją Nadrenji sprawa bezpi.» 

czeństwa nie jest związana. Polska 
jest bowiem państwem, związanem 

rodów, nie istnieje. Obecnie cała pro- 
cedura Ligi jest tylko parawanem dla 

od wieków znanej i starej, jak sama 

historja polityczna, formy współżycia 

państw, to jest do porozumienia sil- 

nych mocarstw pomiędzy sobą. 
Dlatego nie mogę o sobie powie- 

dzieć, abym był przeciwnikiem Ligi Na- 
rodów. Mnie tylko śmieszy fakt, że 

niektórzy wierzą iż Liga Narodów, 
istnieje jako całkiem inna, całkiem nie- 

znana przed 1918 r. instytucja poli- 

tyczna. Ale nie jestem. przeciw- 

nikiem tego co sę nazywa Ligą 

Narodów. Owszem, uważam, że ten 

rodzaj porozumienia politycznego, 

współpracy politycznej, która się ukry- 

wa pod pseudonymem „Liga Narodów" 

jest systemem lepiej chroniącym po: 

kój Europy, niż ten system, który 

przed wojną panował w Europie. 

Dziś bowiem Liga Narodów to ko- 

operacja polityczna anglo-franko-nie- 

miecka, przed wojną mieliśmy system 

trójprzymierza i trójporozumienia, pro- 

wadzący do wojny. 

Polityka jest sztuką odróżniania 

rzeczy istotnych od nieistotnych, jak 

już powiedziałem w tym artykule. 

Polityka jest sztuką odnajdywania osi 

politycznej, na której wszystko się 

kręci. Dlatego też pisząc o Lidze Na- 

rodów, nie piszę o Wenczueli, Hisz- 

panji, Austrji, Persji. Nie te państwa 

stanowią oś Ligi Narodów, nie 

one tu kręcą, lecz niemi kręcą. 

Czy Polska może wystąpić z Ligi 

Narodów? — Nie, bo nasze polityczne 

losy tak są zależne od kierunku, któ” 

ry weźmie kooperacja franko-anglo' 

niemiecka, że musimy tu być na miej- 

scu spotkań tej kooperacji, musimy 

być koło tego przepierzenia, za któ- 

rem te rzeczy się dzieją. Czy Wło- 

chy mogą wystąpić z Ligi Narodów? 

Nie! bo i ich: losy są dziesięciokrotnie 

powiązane z interesami Anglii, intere- 

sami Francji i interesami Niemiec. 

Ale dziś jest nie do pomyślenia, aby 

chodzimy do zagadnień najciekaw- 
szych, bo do właściwej dynamiki Ligi 

Narodów. Życie państw, jak życie 
człowieka, to walka. Instynkt państwa, 
jak instynkt indywiduum ludzkiego, to 
i„stynkt walki. To też losy tego co Ligą 

Narodów się nazywa, a czego istotą 

polityczną jest anglo-franko-niemiecka 

kooperacja, zależne są od stosunku 
członków tej kooperacji do  swych 

przeciwników. 

Anglja jako przeciwnika ma Stany 
Zjednoczone i S.S.S.R. i 

Francja — -Włochy. 

Niemcy — Polskę. 

W dalszych gartykułach postaramy 

się omówić poszczególnie kwestje 

tych rywalizacyj. Lecz rzuca się w 

Oczy, że przeciwnicy Anglji są jedno- 

cześnie przeciwnikami Europy. O Ame- 

ryce pisać będziemy osobno, pogląd 

ną międzynarodową rolę SSSR jest 

pomiędzy czytelnikami słowa napew- 

no zgodny. Rzuca się też w oczy to, 

że stosunek sił do swego  przeciwni- 

ka jest rnajkorzystniejszy w wypadku 

Niemiec. Anglja ma strasznych prze- 

ciwników, .Francja ma przeciwnika, 

którego dziś jeszcze napewno zwycię- 

ży militarnie, lecz który jutro będzie 

silniejszy od niej ludnościowo, Niemcy 

mają przeciwnika słabszego od siebie 

o połowę. 

Liga Narodów jest jeszcze w stad- 

jum, kiedy te trzy państwa wyrównu- 

ją pomiędzy sobą nieporozumienia i 

stwarzają pokojowy modus vivend:. 

Ale nadejdzie czas, albo raczej może 

nadejść czas, kiedy trzy te państwa 

uzgodnią swoją politykę „wobec swo- 

ich przeciwników, a wtedy nasze po- 

łożenie z nieprzyjemnego stałoby się 
nieznośnem. 

Już teraz zresztą Francja zamiast 

nas popierać w sprawie polsko-litew- 

skiej, poparła tajne życzenia Ber- 

lina. Cat. 

TT 

stwa reprezentowane przez delegatów, a będące przedmiotem prac obecnego Zgromadze 

anie zastosowany do paktu 
nia Ligi Narodów. 

Sfafuf bigi nie zost 

Sidzikauskas nie 
GENEWA. 11.9. (PAT). Na posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów 

przewodniczący oznajmił o postanowieniu komisji porządku dziennego nieo- 

mawiania na bieżącej sesji Zgromadzenia sprawy przystosowania statutu Li- 

jednak 
gi do paktu Kelloga. 

Jakkolwiek Litwa zaproponowała omówienie tej sprawy, to 

przedstawiciel Litwy Sidzikauskas oświadczył, że godzi się na powyższą de- 

cyzję komisji. Z kolei zabrał głos delgat Czechosłowacji, poruszając sprawę 

mniejszości. 

Premier japoński o układzie morskim anglo- 

TOKIO. 11.9. (PAT). Premjer Tanaka, przemawiając na posiedzeniu 

komitetu, oznajmił, iż rząd zakomunikował nieoficjalnie Wielkiej Brytanii, 

że Japonja w zasadzie odnosi się przychylnie do układu morskiego angielsko- 

francuskiego, jakkolwiek uważa, iż trudno będzie układ ten wprowadzić w 

życie, wobec tego, że Stany Zjednoczone nie wyraziły jeszcze swego poglą- 

du. Japonja zastrzega sobie udzielanie oficjalnej odpowiedzi. Admirał Okada 

minister marynarki oświadczył, że Japonja przyjęłaby z ochotą tego rodzaju 

Kelloga. 
popiera wniosku Voldemarasa. 

francuskim. 

układ, jako stanowczy krok na drodze rozbrojenia światowego. 

Konferencja polsko-gdańska. 
Wyniki zadawalniające. 

GDAŃSK. 11.9. (PAT). Od_delegacji gdańskiej w Genewie nadszedł 

do senatu wolnego miasta następujący telegram: W poniedziałek rano odby- 

ła się w Genewie rozmowa pomiędzy delegacją gdańską, na której czele stoi 

prezydent senatu dr. Sahm a polskim ministrem spraw zagranicznych p. Za- 

leskim i p. komisarzem generalnym Rzplitej Polskiej w Gdańsku min, Stras- 

burgerem. 
Na nardzie tej omówiono w sposób ogólny cały szereg spraw polsko - 

gdańskich. Rozmowy miały — jak donosi komunikat gdański — przebieg 

nadzwyczaj zadawalnający. 

Rokowania polsko-niemieckie na dobrej drodze 
GDAŃSK. 11.9. (PAT). „Danziger Neueste Nachrichten“ omawiając 

rokowania polsko - niemieckie rozpoczęte w Warszawie zaznacza, że obie 

strony korzystnie oceniają szeanse rokowań, Imow 

handlowej po tylu latach leży w interesie obu stron. Dziennik podkreśla, że 

już sam skład delegacji niemieckiej świadczy o tem jak bardzo Niemcy prag- 

ną w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić rokowania do pomyślnego za- 

kończenia. 

* 

D granicę polsko-czeską. 
ZAKOPANE. 11.9. (PAT). Rozpoczęły się tu rokowani 

sko - czesko - słowacką. Program konie! 
czesko-słowacki, oraz oględziny lokalne, 
Pienińskiej, regulacji Dunajca i Popradu. 

Venizelos i Mussolini 
mają 

WIEDEŃ. 11.9. (PAT). jak donosi prasa z Aten, w prędkim czasie ma nastąpić 

spotkanie Venizelosa z Mussolinim. 
Venizelos uda się prawdopodobnie 

zdrowia i przy tej sposobności złoży w: 
aby został rozpoczęty okres nowej poli 
włoskiego, a po tym dopiero pakcie mają 

się spotkać wkrótce. 

uznająć, że zawarcie umowy 

ja nad umową graniczną pol- 

rencji obejmuje znany statut graniczny polsko- 

celem zawarcia wspólnych umów co do drogi 

z końcem miesiąca do Włoch dla poratowania 

izytę Mussoliniemu. Venizelos wyraża życzenie, 
tyki zagranicznej na podstawie paktu grecko - ki 

być zawarte także i inne pakty przyjacielskie.ce jeszcze bez pracy rzesze bezrobo 

instytucyj bankowych. 

Z Min. Spraw Wewnęfrznych. 

Min. Spraw Wewnętrznych podpi- 
sał nominację na przewodniczących 
sekcji państwowej Rady Zdrowia. 
Przewodniczącym sekcji farmaceutycz- 
nej został mianowany dyrektor słuzby 
zdrowia dr. Piestrzyński, przewodni- 
czącym sekcji dla zwalczania chorób 
wenerycznych— zastępca dyr. departa- 
mentu służby zdrowia dr. Adamski. 

Pierwsze posiedzenie sekcji dla 
zwalczania chorób wenerycznych wy- 
znaczone zostało na dzień 18 b. m.- 
/Państwowa Rada Zdrowia powołać 
ma do życia sekcję dla zwalczania 
gruźlicy. 

Niehezpieczny wypadek znakomi- 
tego kawalerzysty. 

TORUŃ, 11 9. PAT. Dnia 10 bm. zna- 
komity jeździec polski, zdobywca nagród w 
kraju i zagranicą mjr. Toczek z centralnej 
szkoły artylerji w Toruniu, w czasie rannej 
przejażdżki konnej uległ wypadkowi. Pod- 
cząs skakania przez rampę kolejową koń 
potknąwszy się przewrócił się zrzucając Z 
siebie majora Toczka, który doznał ogól- 
nych potłuczeń, oraz ciężkiego rozbicia 
głowy. W stanie bardzo poważnym rannego 
przewieziono do szpitala wojskowego. 

Dziennikarze niemieccy 
w Krakowie. 

KRAKÓW, 11 9. PAT. Wczoraj przybyli 
do Krakowa dziennikarze niemieccy, nale- 
żący do katolickiego związku dziennikarzy. 
Uczestniczyli oni w Kongresie Eucharysty- 
cznym w Częstochowie. Przybyli w liczbie 
12 osób wraz z dyrektorem Katolickiej 
Agencji Prasowej ks. Gawlinę. Goście zwie 
dzili zabytki miasta, poczem udali się na 
BEŻ celem zwiedzenia klasztoru Kame- 
ułów. 

Rezygnacja posła Anusza. 
„ Poseł Antoni Auusz (z Bloku Bezpar- 

tyjnego Współpracy z Rrządem), jak do- 
wiadujemy się, złożył mandat poselski. 

. Narada o bezrobotnych. 
Dnia 15 bm. odbędzie się w minister- 

stwie spraw wewnętrznych międzyminister- 
jalna konferencja w sprawie zwalczania bez 
robocia. Konierencją zajmie się. obmyśle- 
niem środków, pizy których pomocy zwi. 
ki komunalne megłyby zatrudnić pozos; 

     

 



ECHA KRAJOWE 
  

JASZUNY. 

— Nowy kościół w Jaszunach. Raz po 
raz na ziemiach północno - wschodnich na- 
szej Rzeczypospolitej, a zwłaszcza w archi- 
djecezji wileńskiej, powstają nowe placówki 
wiary katolickiej w formie kościołów i, no- 
wych parafij. у 

Oto świeży mamy -do zanotowania zno- 
wu fakt powstania nowego kościoła i para- 
fji w miasteczku jaszuny, pow. Wileńsko - 
Trockiego. Dziedziczka majątku Jaszuny p. 
Marja Balinska w r. 1925 w trosce o poziom 
moralny, w Ślad za którym zwykie ten po- 
ziom kulturalny i materjainy wsi naszej, wy- 
stąpiła z chwalebną inicjatywą powołania 
do życia nowej parafji i budowy nowego 
kościoia. 3 

Inicjatorka z gruntów dworskich ofiaro- 
wała 4 hektary ziemi oraz pierwszą daninę 
2.000 złotych. Tak wielkie przedsięwzięcie 
wymaga ofiar dalszych, przeto obecni wia- 
ściciele maj. Jaszuny pp. Anna z Balińskich 
i Aleksander hr. Soltanowie w dalszym cią- 
gu ofiarni i szczodrzy przeznaczyli na budo- 
wę całkowity materjał w postaci gotowej, 
cegłę i drzewo z własnych dóbr. Inicjatywa 
i ofiarność idzie w harmonijnej współpracy 
z okoliczną ludnością, która także w zrozu- 

  

   

mieniu wielkiego pożytku, stąd płynącego, 
ofiarowała się dobrowolnie po 4 zł. od ha na 
dalsze potrzeby budowy. Kościół buduje inż 
arch. p. Henryk Genello z Warszawy w sty- 
lu polskim. Będzie to drugi kościół stylowy 
polski, jeden bowiem powstał zaraz po woj- 
nie w mieście Omżadowie tegoż powiatu. 
Kościół jest murowany z górną kondygna- 
cją drewnianą. W obecnej chwili pokrywa 

" się dach, a reszta robót jest już na ukończe- 
niu, mimo, że fundamenty założone zostały 
dopiero w jesieni 1927 r. W październiku 
r. b. kościół zostanie poświęcony i zostanie 
nadane mu wezwanie św. Anny. 

ASP: 

OSZMIANA. 

— Korzystanie ze światła niepošwięco- 
nej elektrowni. Już nie zadługo rok dobiega 
gdy elektrownia miejska, wykończoną zosta 

ła i funkcjonuje normalnie, a poświęconą nie 

jest; — wprawdzie dokonanie uroczystego 

poświęcenia było omawiane i Rada miej- 

ska uchwaliła preliminowaną przez * Magi- 
strat kwotę 3 tys. zł. na ten wydażek — jed 
nakże pan starosta Kowalewski, zatwierdza- 

jąc budżet miasta na rok bieżący, skreślił tę 

pozycję, uznając za zbyt wygórowaną i ta 
sprawa pozostaje nie załatwioną! 

Poświęcenie jest aktem religijnym, do 

którego nas obowiązuje kościół katolicki, 
proponowaliśmy więc burmistowi m. p. Sie- 
lewiczówi, podczas obrad Komitetu. przyję- 

cie Arcypasterza ks. Jałbrzykowskiego, przy 

bywającego w dniu 6 czerwca do Oszmia- 

ny, by skorzystać z tej zręczności i elektro- 

wnię poświęcić, — lecz był temu wręcz prze 

ciwny, motywując że jest za mało czasu, 

"by zaprosić licznych gości z Wilna i Warsza 
wy, marząc widocznie by mieć na ten cel 
3 tys. zł. asygnowanych! RAA 

Nie możemy wszak odgadnąć jaki jest 

cel, zapraszania dalekich gości do Oszmia- 

ny?! Czyżby po to, by goście z Warszawy, 

miieli sposobność oglądania tych  osobliwo- 

ści, niestety, których nie spotykamy w żad- 
nem powiatowem mieście! 

Zbyt biedne jest miasto, za bardzo za- 
niedbane i ma za wiele potrzeb pilnych, 

by tak znaczną sumę na poświęcenie elektro 

„wni wydatkować; nie trzeba daleko się roz- 

„ glądać, z okien Magistratu widać, porządki 

gospodarki miejskiej: ulica, „w, kierunku Sa- 

'dowej,(czyli ogrodówej) nazwijmy „Wywro 

  

towa”, ma jezdnię w bardzo złym stanie: 
doły, jamy, wyboje; przeciwko Starostwa 
nazwijmy „Karkołomną'* — przedstawia się 
nie lepiej — a przy magazynie  Holowni 
„Wypadkowa', po: każdym deszczu po wo- 
dzie brnąć trzeba — chodnika, chociażby 
po jednej stronie niema; tych na pozór dro- 
bnych, a dotkliwych faktów,na razie dość, 
by zobrazować jak biedne jest miasto i 
jak niedoiężną żydowska gospodarka miej- 
ska! 

Charakteryzując stosunki miejskie, nie- 
podobna przemilczeć faktu, jaki miał miej- 
sce w ubiegłym tygodniu: 

Przybyli do-Oszmiany oficerowie, oko- 
ło dwudziestu osób, — wobec mających od- 
bywać się manewrów, na terenie powiatu 
Oszmiańskiego. Zostali zaproszeni do tak 
zwanej „Resursy Obywatelskiej", czyli wy- 
rażnie „do Szłomy Szelubskiego*, gdzie by- 
ło również nieliczne grono, zaproszonych 
poważniejszych gości z miasta. 

Zapanował wprędce ożywiony nastrój to 
warzyski, łączność duchowa sier .cywilnych 
z wojskowemi, serdecznością się ujawniała, 
i-w ten sposób, ta sympatyczna biesiada, 
zakończoną została: Zaproszeni "oficerowie 
zapłacili rachuneczek całkowicie!! 

Ten fakt mówi sam za siebie! 
Poświęcenia elektrowni miejskiej oczeku 
całe zdrowo myślące społeczeństwo Pol- 

osztownego bankietu. 
a, poświęcą jak tego 
oła katolickiego, nie- 
okolicznościowo i ja- 

  

  

    

  

    

  

    

je 

skie, bez hucznego i 
Nasi wielebni ksi 

wymaga obrząd Ko: 
wąfpliwie przemówi 

  

  

   

    

   ŚW elektrownia miejska i niechże oświe- 
ca tych, co dobro społeczne w Oszmianie, 
na względzie mieć powinni. 

My też óceniamy światło elektryczne, ży 
cząc, by środki materjalne i siły fizyczne, 
dały możność zmienić wygląd Oszmiany, a 
z czasem nikt nie powie, że zaniedbany. 

Z. G. 

— Na temat repliki. Prostując replikę Pa 
na burmistrza Sielewicza w Nr. 205 „Slowa“ 
zamieszczoną muszę wyjaśnić, że. mylnie 
zrozumiany zostałem: 

Społeczeństwo polskie nie marzy o tem 
by mieć kosztowną specjalną przystań, dla 
swych łodzi prywatnych, — to byłby gest 
zbyt wspaniały; — ono oczekuje, możliwo- 
ści stawiania swych łodzi, za mostem, tak 
zwanym „monumentalnym, (!), gdzie stoi 
łódź p. Abrama Strugacza, zastępcy burmi- 
strza — sposobem prymitywnym, a prakty- 
cznym i przy piaszczyst. brzegu do słupka, 
nieco w wodzie wkopanego, łańcusz kem 
przytwierdzona; — przy jednym mogą być 
i dwie łodzie, i tych narazie potrzeba kiika 1 
wszystko! 

Oczekuje natomiast niecierpliwie, moty- 
wów, nie przeniesienia dotąd targów produ- 
któw życia codziennego z chodnika przy ul 
Cerkiewnej — tuż, poza cerkiew, na placyk, 
niczem nie zajęty, przy byłej elektrowni miej 
skiej. 

I tam narazie nie potrzeba kosztownych 
straganów ; — jeżeli na chodniku targi (ser, 
masło w brudnem płótnie) mogą się odby- 
wać z kolan bosonóżek, sięgających do po- 
łowy twardego chodnika — wszak tam hę- 
dzie, o wiele wygodniej i — placyk pokry- 
ty bujną zielenią — gdyby kobiercem. 

Tłok panujący, przy tej ulicy, nielawno 
pozbawił 400 zł. gotówki śŚpieszącego do 
urzędu skarbowego pewnego Oszmiańczuka, 
gościnny występ złodziejaszka, miał pełne 
powodzenie! - й 

ZG; 
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Milion rekrutów w Z. $. $ К, 
Przyczynek do pokojowości Sowietów 

W. Rosji sowieckiej rozpoczął * się 

w tych dniach pobór rekruta. Moskiew 

skie „lzwiestja'* zaznaczają w związ- 

ku z tem, że ponad 1.000.000 młodych 

robotników i chłopów przejdzie przed 

komisjami poborowemi*. Około poło- 

wy ogólnej ilości popisowych pozosta 

nie w szeregach armji czerwonej. - 

Pobór do wojska jest obecnie jed- 

ną z najaktualniejszych kwestyj w Ro- 

sji sowieckiej. Rząd moskiewski spra- 

wie tej przypisuje szczególnie donio- 

słe znaczenie, uświadamiając sobie, iż 

w dzisiejszych warunkach chodzi w 

danym wypadku nietylko o doniosią 

sprawę z punktu widzenia wojskowe- 

go, lecz również o wydarzenie pierw- 

szorzędne z punktu widzenia polityki 

wewnętrznej. Pobór rekruta w Rosji 

sowieckiej opiera się na zasadach kla- 

sowości. W armji czerwonej służyć mo 

gą w charakterze regularnych żołnie- 

rzy jedynie osoby pochodzenia prole- 

.tarjackiego. Dlatego też przy poborze 

przeprowadza się gruntowną klasyfi- 

kację popisowych według ich przyna- 

leżności klasowej, a osoby, które nie 

są w stanie udowodnić swego proleta- 
rjackiego pochodzenia wcielane są nie 

do formacyj regularnych, lecz do od- 

działów pracowniczych, gdzie służba 

oczywiście jest bez porównania cięż- 

sza, niż w szeregach uprzywilejowa- 
nych“. 

W ścisłym związku z akcją pobo- 

rową pozostaje wzmożona propagan- 

da bolszewicka na całem  terytorjum 

unji sowieckiej. Chodzi bowiem a to, 

że organy partji komunistycznej uwa- 

żają popisowych, którzy z powodu ich 

młodego wieku nie posiadają jeszcze 

należytego wyrobienia politycznego, 

za znakomity materjał na komunistycz- 

nych ideowców i starają się wszelkie- 

mi siłami wzbudzić w nich jaknajżyw- 

sze zainteresowanie dla doktryny Le- 

nina. 
Podobnie, jak wszystkie poprzed- 

nie kampanje poborowe, i kampanja 
tegoroczna stoi pod znakiem ożywio- 
nej propagandy komunistycznej i ści- 
słej klasyfikacji popisowych. Ta ostat- 
nia jest w roku bieżącym może jeszcze 
dokładniejsza, niż w latach poprzed- 
nich, gdyż czynniki sowieckie uważają, 
że dotychczas w tym kierunku popeł- 
niano liczne błędy. Tak np. oficjalne 
„Izwiestja* podkreślają, że „najpoważ 
niejszym brakiem poprzednich  pobo- 

rów: był niezbyt sumiennie dokonany 
dobór socjalny rekrutów, a w niektó- 

rych okręgach ponadto — wadliwa 

służba kulturalna (propagandowa) 
kampanji poborowej *. 

la elementów nie pracujących, — 

Jalej-„Izwiestja” niema i nie mo- 
   
   

że być miejsca w szeregach armji dy- 
ktatury proletarjackiej. Nie bacząc jed 
nak na to, do szeregów armji czerwo- 
nej przedostawały się dotychczas ele- 
menty obce klasie robotniczej. Do ele- 
mentów tych zaliczyć wypada przede- 
wszystkiem synów duchownych, dalej 
synów byłych obszarników, żandar- 
mów, kupców, dalej wszelkiego rodza- 
ju wiejskie elementy „kužackie“ i t. d. 

Ta warstwa, pod względem socjalnym 
obca klasie proletarjackiej, starała się 
wszelkiemi siłami wykorzystać swą 
przewagę umysłową dla celów szerze- 
nia rozkładu w armji czerwonej. 

Oto dlaczego, — zdaniem  miaro- 
dajnych czynników sowieckich, — 
'sprawie odpowiedniego doboru socjal- 
nego rekruta poświęcona być winna 
specjalna pieczołowitość. - 

Jest rzeczą charakterystyczną, że 

podczas, gdy dawniej agitatorzy  Sso- 
wieccy malowali młodym popisowym 
„służbę w armji czerwonej w kolorach 
nader różowych, nie wahając się 0- 
świadczać, że służba ta jest raczej swe 
go rodzaju rozrywką naukową, pozba- 
wioną wszelkich cech uciążliwej słu- 
żby wojskowej, — obecnie wyznają oni 
otwarcie wszystkie trudności, z jakie- 
mi służba w szeregach armji czerwo- 
nej dla zwykłego żołnierza jest zwią- 
zana. Tę zmianę taktyki ze strony agi- 
tatorów sowieckich przypisać należy 
okoliczności, że rekruci, krórzy wiarę 
dawali dotychczasowym  opowiada- 
niom agitatorów, o „naukowej rozryw 
ce*, dostali następnie w armji tak sro- 
giego rozczarowania, że stracili całe 
swe zauianie do organów sowieckich. 
Orjentując się w szkodliwości tego 0- 
bjawu, miarodajne czynniki rządowe 
wydały w tym roku nowe instrukcje 
dla agitatorów, w których surowo za- 
broniono „upiększać służbę w armii 
czerwonej'* i zalecono informować po- 
pisowych, jaknajdokładniej o trudno- 
ściach, z jakiemi służba w armji jest 
związana, oraz podkreślać ze szcze- 
gólnym naciskiem wzmożone. wyma- 
gania ze strony dowództwa wobec 
czerwonogwardzistów. 

Od rekrutów tegorocznych władze 
wojskowe wymagać będą przedewszy 
stkiem jaknajsumienniejszego  poświę- 
cania się nauce właściwego rzemiosła 

wojennego. Z tego względu głównem 
zadaniem agitaterów sowieckich, dzia- 
łających wśród popisowych, jest wy- 
jaśnienie im, iż „armja czerwona jest 
w pierwszym rzędzie siłą zbrojną 
Z.S.S.R., że naczelnem zadaniem  re- 
kruta jest przyswojenie sobie sztuki wo 
jennej i przestrzeganie wszystkich re- 
guł służby wojskowej”. 

zem, jeszcze milszem Światłem —niech ° 

SŁ owo 

Trsilivošė sowiecka o pokojowe stosunki polsko-kowieńskie 
akt Krlloga nie jest dostateczną gwarancją. 

RYGA. 11.9. (tel. wł). Z Moskwy donoszą, że sowieccy politycy i publicyści wy- 

suwają projekt wzajemnego tymczasowego paktu o nieagresji pomiędzy Polską a Litwą. 
Litewscy politycy uważają projekt taki za niecelowy ponieważ pakt Kelloga nakła 

da już na Polskę obowiązek nienapadania. Według zdania „Izwiestij* pozycja zajęta 

przez polityków litewskich jest niewłaściwa, ponieważ pakt Kelloga nie został ratyfi- 

kowany i niewiadomo kiedy ratyfikowanie jego nastąpi. Sądząc z niedawnego oświadcze- 

nia ministra Zaleskiego — piszą Izwiestja — opłakującego brak w pakcie miłych jego 

sercu sankcyj, trudno oczekiwać ażeby Polska Śpieszyła się specjalnie z ratyfikacją pa- 

ktu Keiloga. Tymczasem projekt specjalnego paktu o nieagresji wysunięty przez prasę 
sowiecką mógłby się urzeczywistnić o wiele wcześniej, gdyż wymagałby ratyfikowania 

t ylko przez dwa państwa. 

Łótwa żąda wydania Bermondfa 
Z Rygi donoszą: Rząd łotewski zwrócił się do Berlina z żądaniem wy- 

dania głośnego na schyłku wojny światowej kondotjera generała 
Bernardta Awałowa, który w r. 1919 stanął na czele rozbitków armji niemiec- 
kiej poprzebieranej częściowo w mundury rosyjskie i zajął Litwę i Łotwę. 
Rząd niemiecki nie uchyla się od wydania Bernardta, wszelako uczynić tego 
nie może, gdyż generał Bernardt znajduje się w chwili obecnej poza granica- 
ini Niemiec. 

Liapczew złożył misię tworzenia rządu w Bułgarii 
„. SOFJA. 19.9. Starania b. premjera Liapczewa o utworzenie nowego gabinetu roz- 

biły się. Po god innej audjencji u króla, złożył on swój mandat, ponieważ według jego 
listy grupa Burowa otrzymałaby tekę spraw zagranicznych, zaś największy dział w rzą 
dzie przypadł grupie demokratów pod wodzą Ljapczewa. Zwolennicy Burowa na listę 
tę zgodzić się nie chcą. Do tej pory jeszcze nie wiadomo, komu król Borys powierzy 
misję tworzenia nowego gabinetu. 

Czesi ohchadzą 1000-lecie Św. Wacława. 
PRAGA. 11.9. (PAT). Uroczystości z okazji 1000 rocznicy św. Wac- 

ława rozpoczęły się procesją Alt Bunzlau, Wobec tego że uroczystości te zwią 
zane są z obchodem 10 rocznicy wskrzeszenia państwa rząd objął nad nie- 
mi patronat. 

Skufki kafastrofy. kolejowej. 
Przeszło 3 miljony koron strat. 

WIEDEŃ. 11.9. (PAT). W sprawie wczorajszej katastroiy kolejowej 
koło Zajecy na Morawji donoszą, że 4 wagony pociągu pośpiesznego i 3 wa 
gony towarowego uległy zupełnemu zniszczeniu. Liczba zabitych wynosi 24, 
należy jednak oczekiwać jeszcze dalszych ofiar. Szkody materjalne wynoszą 
3 miljony koron czeskich, nine licząc pretensji poszkodowanych podróżnych. 

Pogrzeb ofiar katastrofy samochodowej w Monzie 
MEDJOLAN. 11.9. (PAT) Pogrzeb katastrofy automobilowej w Monzież w któ- 

rej zginęło 21 osób. odbbył się przy udziałe ttumów publiczności. W pogrzebie uczestni- 
czyli przedstawiciele rządu i liczni reprezentanci władz. 

Ohchóń pięciolecia rządów dykfaforskich Primo 
de  Rivery. i 

MADRYT. 11.9. (PAT). Z okazji piątej rocznicy objęcia władzy przez 
generała Primo de Riverę, odbyły się 
czne zebrania przy udziale tłumów publicznośsi. Mówcy przemawiający na - 

wczoraj w Madrycie i na prowincji li- 

zebraniach podkreślali wielkie znaczenie dzieła dokonanego przez rząd obec- 
ny, stwierdzając że rząd dobrze zasłużył się ojczyźnie. 

Nowe zajście na cmenfarzu żydowskim w 
— hyngmianach 

Według wiadomości z Kowna, od 
dłuższego czasu wydarzają się tam 
ekscesy antyżydowskie, organizowane 
przez anonimową organizację faszy- 
stów litewskich. 

W dniu wczorajszym otrzyma iśmy 
wiadomość z pogranicza o nowych 
ekscesach na cmentarzu w Ł.yngmia- 
nach, na którym to przed kiiku ty- 
godniami miał miejsce znany incydent 
z graniczną strażą litewską, która nie 
chciała wbrew odwiecznym Zwycza- 
jom wpuścić na cmentarz żydowskiej 
pielgrzymki z Wilna. — Cmentarz w 

Łyngmianach jest wyjątkowo czczony 
przez żydów. Przed kilku dniami 
podczas odprawiania na nim uroczy- 
stych modłów nieznani bliżej spraw- 
cy dopuścili się ohydnego czynu, 
wpuszczając na cmentarz wielką ilość 
świń ze wsi okolicznej. Wywołało to 
poważne zajście pomiędzy żydami i 
grupą nieznanych bliżej młodzieńców 
litewskich. Przybyła litewska policja 
graniczna zajście zlikwidowała, wsze- 
lako sprawców niesmacznego żartu 
uie ujawniła. 

- komunizm w cyfrach 
Zamknięte niedawno obrady Vi 

Kongresu Kominternu w Moskwie, 
które ciągnęły się kilka tygodni obra- 
zują zarówno cele.komunizmu jak i 
stan jego sił. Pod tym względem na 
uwagę zasługuje sprawozdanie z ko- 
misji mandatowej kongresu. 

Na kongres zaproszono 66 partyj 
i organizacyj, reprezentujących ogółem 
4024159 członków. Na partje ko 
munistyczne lub organizacje wcho- 
dzące w skład komunistycznego inter- 
nacjonału przypada 1798859, resztę 
w liczbie 2225800 stanowią członko: 
wie organizacyj komunistycznego zwią- 
zku młodzieży. W liczbie 1798859 
członków partyj komunistycznych ro- 
syjska partja komunistyczna zajmuje 
pierwsze miejsce, skupia bowiem 
1210054 członków, reszta zaś 583105 
przypada na inne państwa. Е 

Z ogólnej liczby członków związ- 
ku młodzieży komunistycznej na rzecz 
ZSSR. przypada 2030000 osób, pod: 
czas gdy na resztę państw zaledwie 
195000. 

Widzimy więc wszędzie znakomitą 
przewagę liczbową członków  organi- 
zacyj komunistycznych rosyjskich. 
Nie jest to bez znaczenia. System 
reprezentacji na obradach kominternu 
opracowany jest w ten sposób, że 
partje rosyjskie zawsze mogą zmajo- 
ryzować swych zagranicznych kole- 
gów. System ten oddaje kierownictwo 
całego ruchu komunistycznego w rę- 
ce rosyjskie i w ten sposób Komin- 

czyje”, jak pisze o nich prasa 

tern staje się ekspozyturą polityki 
rosyjskiej, jej bardzo wygodnym na- 
rzędziem. 

Na VI kongresie kominternu ZSSR. 
reprezentowało . 50 członków z pra- 
wem głosu decydującego, podczas 
gdy najliczniejsza delegacja francuska 
liczyła 25 członków. Liczba członków, 
reprezentujących poszczególne  partje 
komunistyczne i organizacje innych 
państw, jest jakby termometrem  roz- 
woju ruchu komunistycznego. 

Ciekawą rzeczą jest wiek delega- 
tów. Otóż przeważającą liczbę zajmu- 
ja delegaci w wieku od 21 roku do 
30 życia. Pod względem społecznym 
50 proc. uczęstników było pochodze- 
nia robotniczego, „bywszyje robo- 

SO* 
wiecka. Ci byli robotnicy cczywista 
nie mają zamiaru wrócić do uczciwej 
pracy, gdyż o. wiele im wygodniej 
jest będąc na usługach Kremlu po- 
bierać sute pensje w dolarach i fun- 
tach. ` 

Komisja mandatowa Kominternu 
podkreśliła z ubolewaniem, że około 
40 proc. delegatów partyj komunis- 
tycznych państw obcych nie należy 
do związków zawodowych i w ten 
sposób nie może prowadzić w tych 
organizaciach propagandy komunis- 
tycznej. Uczęśtnicy kongresu, nie na: 
leżący do organizacyi otrzymali po- 
lecenie aby po powrocie niezwłocznie 
wstąpili do związków zawodowych. 

Samokrytyka zawodzi 
W jed1ym z ostatnich numerów 

moskiewska ,„Prawda' biada z powo: 
du wciąż rosnących ilościowo i jakoś- 
ciowo defraudacyj. „W ciągu ubieg- 
łego półrocza -pisze  „Prawda“—w 
moskiewskich organizacjach zawodo- 
wych ujawniono zgórą 150 defrauda- 
cyj na sumę przeszło 75.000 rb., pod- 
czas gdy w tym samym czasie w ro- 
ku ubiegłym zdeiraudowano „tylko“ 
50.000. Dochodzenia stwierdziły, że 
obecnie defraudacje mają charakter 
starannie  obmyšlanych aferzwiąza: 
nych z podrabianiem dokumentów i 
t. p., Wszystko to  stwierdza— pisze 
dalej „Prawda* o uśpieniu naszej 
czujności, o zasmieceniu naszego a- 
paratu przez elementa przestępne i 
zdemoralizowane. Ale najbardziej 
smutną rzeczą jest fakt następujący: 
jeżeli w ubiegłym roku rewizyjne kó- 
misję ujawniły 52,9 proc. wszystkich 
defraudacy, jto w roku bieżącym u- 
jawniono zaledwie 40,5 proc. Wypły- 
wa stąd wniosek, że komisje rewizyj- 

ne nie ujawniają niezbednej 
ności, są mniej czujne 
znacznie osłabła” 

Jako przykład, przytacza „Prawda“ 
ujawnienie nadużyć w jednym z okrę- 
gowych związków robotników prze 
mysłu spożywczego, gdzie oprócz 
defraudacyj dochodzenie ujawniło brak 
kierownictwa ze strony jaczejek, piań: 
stwo, protekcjonizm, anarchję go- 
spodarczą i t. p. 

Wszystko to się dzieje, należy 
zwrócić uwagę, w Okresie intensywne- 
go rozwoju kampanji „samokrytyki*. 
Widocznie jej balsamiczne właściwości 
zawodzą — stosunki w  * porów 
naniu z rokiem ubiegłym, jak konsta- 
tuje „Prawda*, uległy pogorszeniu. 
O przejaskrawianlu ujemnych stron 
„Prawdę“ trudno posądzić. Nie są to 

wymysły .„imperjalistów,. kapitalistów 
i innych buržujow“, oczerniających 
państwo proletarjatu — to głos naj- 
aktualniejszy Bolszewji, która sama 
sobie wystawia świadectwo upadku i 
rozkładu. 

aktyw- 
i kontrola 

Po zamknięciu Targów. 
Pomimo źle—pod względem roz- 

miarów postawionej akcji reklamo- 

wania Targów, dla eksponatów miejsc 

wolnych nie pozostało, zaś frekwen- 

cja publiczności była bardzo a bar- 

dzo znaczna. 

Nie należy jednak przeceniać tych 

faktów. Prawda, o powodzeniu Tar- 

gów decydują między innemi dwa 

czynniki: zainteresowanie i udział 

bezpośredni. W odniesieniu do I-szych 

Targów Północnych w 'Wilnie stwier- 

dzić musimy, że oba czynniki miały 

tu miejsce,—wszakże wystąpiły tu one 

w sposób jednostronny, : obniżając 

znaczenie i efekt ostateczny Tar- 

gów. 

Przedewszystkiem co do frekwen- 
cji, służącej sprawdzianem zaintereso- 

wania. Przedstawiciele ster przemysło- 
wych innych dzielnic Państwa nie sta- 

wili sie tu tak licznie, jak tego można 

było oczekiwać. Absenteizm pod tym 

względem nieco niezrozumiały --bo- 

wiem Kresy wschodnie stać się mo- 

gą, a właściwie już się stają powoli 

bardzo poważnym rynkiem zbytu wy- 

robów przemysłowych, w interesach 

więc przemysłu jest bezpośrednie na- 

wiązanie stesunków, zaznajomienie 
się z pojemnością rynku. Siery ku- 

pieckie wykazały większe zaintereso- 

wanie, do czego, być może, przyczyni- 

ły się w dużej mierze zwołane w 

Wilnie podczas Targów zjazdy ku- 

piectwa. Jeżeli więc frekwencja Osta- 

tecznie była bez przerwy bardzo 

znaczna —należy ją przypisać rzeczy- 

wiście olbrzymiemu zainteresowaniu 

Targami !udnošci kresowej. 

Teraz co do udzialu bezpošred- 

niego. Obserwujemy tu zjawisko ana- 

logiczne. Wówczas gdy firmy  miej- 

scowe nie omieszkaly wykorzystać 

sposobności zademonstrowania swe- 

go dorobku, przemysł innych  dziel- 

nic, zwłaszcza wielki, nie Śpieszył by- 

najmniej z zadeklarowaniem ekspona- 

tów. Trafnie to ujął w  zmiance o 

Targach, umieszczonej w ostatnim ze- 

Szycie „Przemysłu i Handlu" p. WŁ. 
G., który w ten sposób charaktery- 

zuje „imprezę”. 

»- « « Wśród wystawców jest znikoma 
wprost ilość firm poważnych. Poza nieod- 
zownemi na każdej wystawie czy wystawce 
żarówkami różnych marek, poza paru duże 
mi fabrykami. których eksponaty zresztą 
aż nazkyt jaskrawo zdradzają zdawkowość 
udziału, są tam wyłącznie nic nieznaczące 
w naszem Życiu gospodarczem firmy. A stąd 
krzywda wyraźna dla zwiedzającej Targi 
publiczności, nota bene publiczności łatwo- 
wiernej, nieorjentującej się, że sklepikarz 
ze. Złoczowa, sprzedający przy okazji jar- 
marku w Wilnie szczotki niewiadomego po- _ 
chodzenia, to nie jest polski wielki przemysł 

"hodowlanej. 

—o którym wieści coraz to dochodzą na 
Kresy nasze, a którego nie dano mu dotąd 
było poznać. Targi pod tym względem ni- 
czego nie nauczą: niema tu wcale Łodzi, 
prawie wcale niema Śląska, ani Zagłębia 
naftowego. Gdzież tu obraz potęgi gospo- 
darczeį Polski?“ 

Daleko jest stąd do twierdzenia, 
że Targi przyniosły zawód. Nie Targi, 

lecz brak zrozumienia ze strony sier 

przemysłowych innych dzielnic wła- 

snego interesu sprawiły ten zawód. 

Z prawdziwe n zadowoleniem spieszy- 

my tu podkreślić, że kresowym czyn. 

nikom gospodarczym, w związku z 

Targami, tego braku Świadomości 

zarzucić nie można. 

Ci zbyt nieliczni goście z innych 

dzielnic mogli naocznie przekonać się, 

jak w szybkiem tempie postępuje 

rozbudowa Kresów wschodnich, jakie 

niespożyte siły potencjalne tkwią w 

gospodarczym organizmie kresowym, 

jakie potrzeby nie mogą być, z dru- 

giej strony, zaspokojone przez wła- 
sną produkcję. Kresy wschodnie, od- 

cięte od Starych naturalnych rynków 

zbytu i zakupu, przedzielone od 

obecnych portów trzykrotnie większą 

odległością niż przed wojną, na ko- 

operacji gospodarczej międzydzielni- 

cowej budują swą przyszłość i w 

tym kierunku najwyraźniejsze złożyły 

dowody. Dążą one przedewszystkiem 

do podniesienia stanu swego . rolni- 

ctwa — a jakie postępy w tej mierze 

zostały osiągnięte najwymowniej 

Świadczą eksponaty, tak licznie repre- 

zentowane na. wystawie rolniczej i 

Wystawa  Regjonalna 

unaocznia nam te rozpaczliwe warun- 
ki, w których ten postęp powoli był 

osiągany. 

Źle się stało, że przemysł innych 

dzielnic nie wykazał należytego zain- 

teresowania — bowiem odwleka się 

ostateczne zadzierzgnięcie stosunków 

osnutych na wzajemnej znajomości, - 

miejmy jednak nadzieję, że pierwszy 

krok w postaci Targów pomimo wszy- 

stko przyczyni się do tak pożądane. 

go zbliżenia obu stron. Dlatego też 

pod żadnym względem nie możemy 

podzielić zdania, że Targi w Wilnie 

były. zbędne.: Wręcz odwrotnie, sądzi: 

my, że, ll-gie Północne Targi w Wil-. 
nie spełnią swe zadanie w całej roz- 

ciągłości, bowiem do tego czasu doj: 

rzeje wśród innych dzielnic zrozumie- 

nie znaczenia Kresów wschodnich w 

ogólno-państwowem życiu gospodar- 

czem. 
Harski. 

Bakterie na usługach człowieka. 
Człowiek nowoczesny zdobywa coraz to 

nowe światy, o których istnieniu dawniej nic 
zgoła nie wiedziano. jednym z takich świa- 
tow jest olbrzymi, wręcz  niezmierny dla 
nas Świat drobnoustrojów, czyli  bakteryj. 
Są one wszędzie: w powietrzu, w wodzie, 
w owocach i pokarmach, w organizmie lu- 
dzkim, Kropla krwi, czy centymetr sześcien- 
ny wody, czerpanej ze zwykłej studni, za- 
wierają* miljony bakteryj. jedne z nich są 
dla człowieka pożyteczne, inne szkodliwe. 
Otóż ostatnie wysiłki i zdobycze wiedzy idą 
w kierunku wykrycia i ujarzmienia tych 

wielomiljardowych społeczności bakteryj. 
Mało kto, poza fachowcami, wie o tem, jak 
wielkie są postępy wiedzy ludzkiej w tej 
dziedzinie. Uchylimy więc na chwilę zasło- 
ny. ‚ 

Jaka jest ilość bakteryj na świecie, te- 
go nauka dotąd ustalićć aie zdołała i prawdo 
podobnie nigdy nie zdoła. Jeden podział mo- 
żna zastosować do bakterji: na szkodliwe i 
pożyteczne dla człowieka. Ustalono jednak, 
że bakterje posiadają ogromną mnogość ras 
i że nowe, Coraz to inne rasy wciąż mogą 
powstawać. Jeden rodzaj bakteryj przez krzy 
żowanie z innym wytwarza trzeci rodzaj 
bakteryj, zupełnie odmienny od tych dwóch; 
odmienne posiada, właściwości i odmien 
nie działające. 

Naukowe podstawy  bakterjologji, czyli 
wiedzy o bakterjach, pierwszy położył wiel 
ki uczony francuski, Pasteur. Przed nim zu- 
pełnie nie znany był wpływ bakteryj na -ży- 
cie ludzkie. 

Znanym obecnie powszechnym jest u- 
dział bakteryj w powstawaniu kwasu octo- 
wego: jeśli zakwasek zalać wodą i pozosta- 
wić na pewien czas, to już po upływie kil- 
kunastu godzin będziemy mieli doskonały o- 
cet, który można zlać i użyć nanastępny raz 
Otóż ocet powstał przy pomocy skrzyžowa- 
nia się bakteryj, zawartych w zakwasku z 
bakterjami, zawartemi w wodzie. To samo 
dzieje się przy wyrobie ciasta na chleb żyt- 
ni t. zw. rozczynu. 

Do niedawna jeszcze wszystek kwas cy- 
trynowy, używany do różnych napojów, о- 
raz związków chemicznych, wydobywany 
był z cytryn. Jednak zapotrzebowanie na 
kwas cytrynowy wzrastało do takich rozmia 
rów, że mogłoby zbraknąć cytryn, pomimo, 
iż rośnie ich na świecie bardzo wiele. I tu 
właśnie nauka, wprzęgając bakterje do pracy 
zdołała uzyskać sztuczny kwas cytrynowy, 
znacznie tańszy niż naturalny, niema więc 
obecnie obawy, by mogło nam zbraknąć kwa 
su cytrynowego. 2 

W czasie wojny Niemcy potrzebowaly 0- 
gromną ilość gliceryny która jest składową 
częścią bawełny  strzelniczej, dynamitu i 
wszelkich innych materjałów wybuchowych. 
Normalnie glicerynę fabrykuje się z opadków 
pozostających przy fabrykacji mydła. W cza 
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Lekcje muzyki ; 
MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

sie wojny jednak Niemcy, będąc izolowani 
od rynków, które im dostarczały surowca,” 
do fabrykacji mydła, nie mieli z czego wyra 
biaś tyle mydła by z opadków jego 
wydobyć glicerynę. 1.oto chemik niemiecki, 

pror. Counstein, postanowił użyć do fabry- 
kacji gliceryny bakterje. Po szeregu prób u- 
dało mu się osiągnąć pożądany rezultat: na 
odpadkach, pozostałych przy tabrykacji cu- 
kru, resztkach wytartych już buraków, wy- 
hodował pewien rodzaj bakteryj, które odpo- 
wiednio rozmnażane produkowały glicerynę. 
Pod konie wojny Niemcy tą drogą przez 
wprzęgnięcie do pracy miljardów bakteryj, 
uzyskiwali ponad 1000 ton gliceryny miesię › 

cznie. ’ 
Bakterja zwana „butanol'* wytwarza al- 

kohol butylowy, używany do lakierowania 
samochodów i mający pozatem zastosowa- 
nie w kilkudziesięciu kombinacjach chemi- 
cznych. Niedawno odkryto, że pewne bak- 
terje, żywiące się celulóozą, przetwarzają ją 
na cukier lub białko, więc kto wie, czy tą 
drogą nie będziemy mogli otrzymywać bar- 
dzo pożywne pokarmy. Słynny bakterjolog 
niemiecki, dr. Haydusk, twierdzi, że już w nie 
dalekiej przyszłości będziemy mogli gaze- 
tę lub książkę po przeczytaniu ... zjeść, 
gdyż papier gazetowy wyrabiany jest. z celu 
lozy, którą żywią się bakterje, mogące produ 
kować dla nas cukier lub białko. 

Druga poza chemją dziedzina nauki, w 
której bakterje pracują na usługach człowie 
ka jest medycyna. Walka z chorobami za- 
kažnemi stała Się możliwa dopiero po odkry 
ciu bakteryj i ustaleniu, że to one właśnie 
przenoszą chorobę z człowieka chorego na 
zdrowego. W tej dziedzinie niespożyte za- 
sługi położył chemik niemiecki Koch. Dzięki 
Pasteurowi i Kochowi współczesna bakterjo 
logia osiągnęła niezwykle szybki rozwój i 
wysoki poziom. 

Ustalono, że kaźdą chorobę zakaźną wy 
wołują dla danej tylko choroby właściwe 
drobnoustroje, należące przeważnie do bak- 
teryj, a więc przedstawicieli świata zwierzę 
cego. Chodzi więc o to, aby ustalić przyczy 
ny danej choroby zakaźnej, a więc rodzaj i 
właściwości roznosicieli tej choroby. Trzeba, 
więc'wykryć zarazek i wykryć drogę, jaką 
on przechodzi z człowieka chorego na zdro- 
wego, gdzie przebywa w międzyczasie i w 
jaki sposób można uniemożliwić przeniesie 
nie się zarazka i zabić go. 

Na podstawie dokonywanych przez ba- 
kterjologów doświadczeń wypracowane z0- 

stały metody szczepień ochronnych (ospa, 

wścieklizna, tyfus, cholera) i leczniczych (dy 

fteryt, tężec). Szczepienia pozwoliły urato- ‘ 
wać miliony ludzi od śmiertelnych nieraz 
chorób. Dzięki nim ludzkość pozyskała po- 
tężną broń przeciw chorobom zakaźnym. 

Bakterje obecnie, poznane i ujarzmione, 
pracują dla dobra człowieka. 
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Wyrohu Kraiowego Instrumenty muzyczne 
swą doskonałą konstrukcją i znakomitym tonem przewyż- 

szają zagraniczne, 

Wśród nagrodzonych wystawców 
na Targach Północnych znana stara 
firma „K. Dąbrowska* w Wilnie ul. 
Niemiecka 3, należy niewątpliwie do 
tych szczęśliwych firm, które otrzy- 
mały największe nagrody. 

Jak już donosiliśmy, Komisja 
Kwalifikacyjna Targów Północnych w 
składzie najwybitnjejszych fachowców, 
profesorów i znawców muzyki przy- 
znała ' fabrykom reprezentowanym 

« przez firmę. „K. Dąbrowska”, nastę: 
pujące nagrody: fabryce „Arnold 
Fibiger — Wielki Złoty Medal, fabryce 
„Antoni Drygas" z Poznania—Złoty 
Medal, zaś fabryce „B. Sominerield“ 
— Wielki Srebrny Medal. 

Swiadczy to niezbicie o znakomi- 
tym tonie i doskonałości konstrukcji 
instrumentów wyrobionych przez te 
fabryki. 

Również i publiczność zwiedzająca 
Wystawę miała niejednokrotnie moż- 
ność przekonać się o ich zaletach, 
słuchając koncertów, Stale urządza- 
nych na tych instrumentach przez wy- 
bitne siły muzyczne jak: proi. Konser- 
watorjum p. Katarzynę Ranuszewiczo- 
wą, proi. muzyki p. Annę zenkiewi- 
czową i p. Ludmiłę Andrjaszewównę. 

Dorównywują one bezsprzecznie pod 
każdym względem  najprzedniejszym 
wyrobom zagranicznym, gdyż nietyl: 
ko ze względów na ich ładne i 
stylowe ksztalty oraz niezwykle mi- 
ły i kryształowy ton mogą zaspoko- 
ić najwybredniejsze gusta, lecz rów: 
nież i co do ceny są o połowę tań- 
sze, co daje każdemu możność na- 

у буба ślicznego nowego pianina, 
względnie fortepianu już za cenę 
2400 zł. 

To też tłumy interesantów  oble- 
gały codziennie stoisko firmy „K. 
Dąbrowska". Przedewszystkiem za- 
chwycano się Śpiewnością i pełnią 
tonu pięknego, stylowego, o luksuso- 
wem wykonaniu, fortepianu . firmy 
„Arnold Fibiger*. Pomimo małego 
wymiaru instrument ten posiada ton 
największego koncertowego  fortepia- 
nu. 

Ofiarności Sz, Czytelników polecamy 
zredukowanego niższego  funkcjo- 
narjusza kolejowego, chorego ' па 

[pepe obarczonego rodziną. ea]| 
skawe ofiary przyjmuje adm. „Stowa“ 

оннн ——— 

Jl Dr ZARGYŃ T 
T powrócił T 

i wznowił przyjęcie chorych. = 
>— 

Gabinet Kosmetyki Higienicznej: 
poprawia, pielęgnuje cerę, włosy. Przy- 
wraca normalny podkład tłuszczowy 
skóry twarzy. Usuwa zmarszczki oraz 

inne defekty i wady'cery. 
Przyjęcia od 11-2 i 4-6. Jagielloń- 
—o ska 8, m. 14. 

Wydz. Zdr. Nr. 38. 4. IX. 1928-r.- 

  

  

  

Tortura 
4 Pisarz niemiecki, Walter Rode, opowiada 

„zžbawną przygodę, jaką miał w czasie po- 
. dróży: 

w 

Była godzina ósma wieczorem, gdy tuż 
przed sygnałem odjazdu, wsiadłem do pocią 
gu pośpiesznego, odchodzącego z paryskie- 

‚ 60 -dworca wschodniego „do Bukaresztu. W 
przedziale siedziało już. czterech panów. 

., Na mojej ławce pod: oknem, siedział mło 
dy Francuz. Wysunął pulpit pod oknem i 
położył na nim kilka książek i kajet. Na prze 
<iwnej ławce siedziało trzech Węgrów: wsz. 
Scy byli widocznie w świetnych humorac 

ERO rozprawiali w swojej ojczystej mo- 
ie. : 

Młody Francuz nie zwracał uwagi na 
swoich towarzyszy podróży. Zagłębił się w 
<zytaniu i pilnie robił notatki w kajecie. Ob- 
Serwowalem "go"uważnie. Ё 

„To musi być,jakiś młody uczony“ — 
| Pomyšlaiem.. Takiėgo škupienia nie widzia- 

em jeszcze. 
Młody uczony całą duszą tkwił w, swojej 

lekturze, Zdawało się, że pożera książkę. I 
<hyba_ nigdy nie zapomni tego, co tam wy- 

<zytał, Še tymczasem | rozprawiali, 
sprzeczali się, śmiali, chichotali. Młody Fran 
<uz jakby nic nie słyszał. Miał piękną męską 
£łowę, a oczyspatrzały jakby w jakieś od- 
dalone świ i yp' — mówi adu: "ty „Dziwny typ mówiłem 
B „takim musiał sobie Renan wy-- 
8 rażać młodego. Fustel'a des Coulanges“. 
yłem naprawdę zadowolony, widząc tyle 
oncentracji i tyle myśli u przedstawiciela 

„Marodu kupców i handlarzy. * 
Naraz_ niepokój ogarnął Francuza. 'Zam- 

nął książkę, po chwili otworzył ją znowu, 
potem znów ją odłożył. Spoglądał przytem 

o chwilę na madziarów. Po chwili zatkał 
sobie uszy palcami. Widocznie nic nie po- 

magało. kupienie prysło. Głośne rozmowy 
RÓ zburzyły jego naukową kontem- 

, Plację. O jedenastej, młody uczony wstał 
ze swego miejsca i nie zwracając uwagi na 
nikogo nacisnął guzik od elektrycznego о- 
świetlenia, zaciemniając przedział. Potem 

Szczególny podziw wzbudzał rów: 
nież. nowoskonstruowany model kon- 
certowego dianina tejże iirmy o gło- 
sie dużego fortepianu. 

Na niemniejsze podkreślenie za- 
sługuje fortepian znanej w całej 
Polsce fabryki Antoniego  Drygasa w 
Poznaniu, który swym spiżowym to- 
nem przyciągał całe masy ludności, a 
szczególnie znawców muzyki, To. sa- 
mo należy przyznać bydgoskiej fabry- 
ce pianin „B. Sommerield". W dzięcz- 
пу i melodyjny ton pianina tej firmy 
wystawionego na Targach Północnych 
przyciągał zdaleka słuchaczy i wi- 
dzów. 

Jednem słowem, wszystkie wysta- 
wione instrumenty przez firmę „K. 
Dąbrowska" wyróżniły się budową 
według zasad najnowszej techniki, 
precyzją mechanizmu, miękką i silną 
intonacją. 

To też nie wątpimy w: to; że szer- 
sza publiczność miała możność prze- 
konania się, że nasze krajowe wyro- 
by w niczem nie ustępują najlepszym 
zagranicznym w dodatku z tą ko- 
rzystną różnicą, że ceny ich są o po- 
łowę tańsze i nie wymagają opłaty. 
za cło i daleki transport. 

Mając tak korzystne warunki na- 
bycia taniego i dobrego instrumentu 
wyrobu krajowego, jesteśmy przeko- 
nani, że uprawiany dotąd w Wilnie 
na szeroką skalę pokątny handel sta- 
remi instrumentami, a przerabianemi 
na modele nowych niebawem zu- 
pełnie zaniknie. Skarb Państwa zaś 
z tego tytułu ponosił dotąd duże 
straty, a pubłiczność była stale oszu- 
kiwana, gdyż za tandetnie przerobio- 
ne stare instrumenty opłacała nieby- 
wałe drogie ceny. 

W końcu jeszcze wypada podkreś- 
lić, że firma „Arnold Fibiger", oprócz 
wymienionych nowych modeli for- 
tepianu „Liliput* oraz koncertowego 
pianina, jeszcze w jesieni r. b. wypuś- 
ci w Świat nowy model fortepianu 
większego, który siłą tonu i walora- 
mi technicznemi przewyższy wszyst: 
kie najlepsze obecnie zagraniczne. 

'SZKNLNE KSIĄŻKI 
nowe i używane. 

Materjały piśmienne 
poleca: 

zai” 
did Ne 

48: 
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Zamówienia zamiejscowe wysyła 
odwrotnie za zalicz. poczt. 

Programy szkolne bezpłatnie. 

usiadł z powrotem i zamknął Oczy. 
Madziarzy zdębieli. Na chwilę zapano- 

wała cisza, ale tylko na chwilę. Po chwili 
odzyskali mowę i potok madziarskich dźwię 
ków na nowo zaczął huczeć w przedziale. 

Najpierw słychać było tylko szum. przy- 
ciszony, później huczało, jakby strzelano z 
karabinów maszynowych. 

Młody Francuz poruszył się niecierpliwie, 
potem przysunął się do mnie, który przez 
cały czas siedziałem spokojnie w swoim 
kącie i zapytał szeptem: „Jakim językiem 
mówią ci ludzie? k 

— „Po węgiersku* — odpowiedziałem. 
Francuz przyjął moją informację bez sło- 

wa i odsunął się z powrotem na swoje miej- 
sce. Nie próbował już jednak zasnąć. Widzia 

        

łem jak przez szybę spoglądał w ciemną dal. 
Wreszcie poruszył się, jakby chciał prze- 

mówić. I zaczął: 
„Messieurs“. 
Węgrzy spojrzeli na niego — widać by- 

ło, że rozumieją po francusku. Francuz mó- 
wił dalej: ю 

„Panowie! W Chinach, które są krajem 
dalekiego wschodu, panuje zwyczaj, że ska- 
zanych na śmierć traci się w ten sposów, 
iż odbiera im się sen. Oprawcy otaczają de- 
likwenta i starają się o to, aby czuwał na 
śmierć. Czynią to w ten sposób, że czynią 
dokoła niego denerwujący hałas. Ostatnio 
oprawcy chińscy uczynili pewne odkrycie. 
Mianowicie odkryli, że nic nie sprowadza 
tak szybko Śmierci na skazańca, jak umie- 
szczenie go w zamkniętej celi i prowadzenie 

w niej głośnej rozmowy w języku węgier- 

skim. Ponieważ jestem człowiekiem  uczci- 

wym i niczem nie zasłużyłem sobie na karę 
śmierci, błagam panów, byście zechcieli da- 
rować mi życie". й B 

Francuz skończył swoje przemówienie. 
Zapanowała absolutna cisza. Po kwadran- 
sie rozległo się straszliwe chrapanie: zem- 

sta madziarów, którym nie pozwolono mó- 

wić. 

S Mily snosėh  odsiadywania kary więziennej. 
Stolica Rumunji miała niedawńo 

isację, która byłaby poprostu nie da 
wierzenia, gdybyśmy nie byli przyz- 
yczajeni słyszeć od czasu do czasu 
ajniewiarogodniejsze rzeczy o sławet- 
lych urzędnikach rumuńskich. 
_ Dwaj urzędnicy policji kryminalnej, 
zechodząc ulicą Calea Victorei zauw 

Vażyli jak z willi znanej w Bukaresz- 
„e bogatej wdowy wyszedł jakiś.pan, 

Ą którego zachowanie wydało się im po- 
1-=SGjrzane. Po bliższem przyjrzeniu się 

iegomości, poznali w nim znanego zbro 
Miarzą Gaetana, który w tym czasie 

odsiadywał karę za popełnione mor- 
€rstwo. Gaetana zaaresztowano i od- 

seqwadzono do więzienia. 

    
    
   

   

4 Przeprowadzone w związku z tem 
<zwykłem aresztowaniem 

+, Wlliłornizmiernie ciekawe _szczegó- 
Aden Janowicie dyrektor i dozorcy wię 

m udzielali Gaetanowi codziennić 

śledztwo. 

urlopu, aby mógł udawać się na scha- 

dzki miłosne. Gaetan był ulubieńcem 

dam z eleganckiego świata bukaresz- 

tańskiego i od pierwszego dnia uwię- 
zienia go był poprostu zasypywany 
kwiatami i podarkami. Rozporządzając 
ponadto dużemi sumami pieniężnemi, 
zdołał przekupić dyrektora więzienia i 
strażników. Dokonana w celi zbrodnia- 
rza rewizja wykryła stosy listów mi- 
łosnych; były pomiędzy niemi listy od 
dam z najwyższych sfer towarzyskich, 

Dalej wyszło na jaw, że często przed 
bramę więzienną zajeżdżały wytworne 
automobile, aby zbrodniarza zabrać na 
rendez - VOUS. 

Wobec rozgłosu jaki skandal ten 
nabrał, zawieszono cały personel w 
służbie i wytoczono im sprawy o łapo 
wnictwo. Niewiadomo jednak czy 
wpływ zamożnych protektorek Gaeta- 
na nie sięgną także do samej sali sądo- 
wej. 

ЗОВ РОМО 

Ingres Seraja Beja . Szapszala, 
Wczoraj odbył się w Kienesie na 

Zwierzyńcu ingres J. E. Seraja Beja 
Szapszała na stolicę  naczelnėgo 
Duszpasterza wszystkich gmin kara- 
imskich. Obecny był na nabożeństwie 
i obchodzie p. Wojewoda Władysław 
Raczkiewicz. Po nabożeństwie i ingre- 
sie w domu gminy karaimskiej miało 
miejsce . przyjęcie dla zaproszonych 
osób oraz przybyłych na uroczystość 
przedstawicieli wszystkich trzech gmin 
karaimskich. Wymieniono |serdeczne 

przemówienia. P. Wojewoda składał 
Wysokiemu Dostojnikowi karaimskie- 
mu powinszowania i życzenia. 

Rzetelne zdumienie obudził znako- 
mity orjentalista prof. Kowalski z Kra- 
kowa, wygłaszając dłuższe przemó- 
wienie w doskonałym, pełnym swa- 
dy języku karaimskim. 
bożeństwa wygłosił J. E. Hacham od 
ołtarza dłuższe przemówienie w języ- 

Podczas na- 

ku polskim, którym włada już zu- 
pełnie swobodnie. 

Łoś zakify przez kłusowników. 
Posterunkowy Silniowski х posterunku w. Rudziszkach uzyskał od swego konfi- 

denta wiadomość, że mieszkańcy Mamowa zabili łosia. Silniowski udał się na miejsce i 
po przeprowadzeniu rewi stalił, że wiadomość ta była prawdziwą. W stodole jednego 
z gospodarzy znanego już jąko uprawniającego kłusownictwo, znaleziono tuszę łosia już 
oprawioną. Zawiadomione o tem władze poleciły odebrać mięso i przytrzymać kłusow- 
ników, którzy pociągnięci zostaną do: odpowiedzialności karnej. Specjalnie wyznaczona 
przez p. Starostę komisja przeprowadzi licytację na odebrane mięso. 

Jest to już drugi wypadek w krótkim stosunkowo czasie, zastrzelenia przez kłu- 
sowników łosia - rzadkiego dzi$ przedstawiciela swego rodu. Obydwa wypadki miały 
miejsce w pobliżu Mamowa. 
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ŠRODA 

12 ozis 
Walerjana | 

jutro 
Filipa,Aleks. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji 0. 5. В. 

z dnia — 11-1X 1928 r. 

Ciśnienie |] 
średnie w m. l 

- Wschód Sł. g. 5 m. 06 

Zach. sł. o g. 18 m. 08 
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Temperatura J 
średnia l TO 

Opad za do- ) i 
bę w mm. l 

Wiatr J 
orzeważający | 

Uw agi: pochmurno deszcz, 

Minimum za dobę —0C. i 
Maximum na dobę 187C. 
Tendencja  barometryczna: 
cisnienia. 

Południowy 

spadek 

BRE 

URZĘDOWA. 
— Wizyty u p. Wojewody. W dniu wczo 

rajszym złożył wizytę p. Wojewodzie wice- 
Wojewoda Lubelski w towarzystwie Naczel 
niką Wydziału None es Lubelskiego 
i Prezesa T-wa Przyjaciół Nanki w Lubli- 
nie przybyłych w celu zwiedzenia Wilna a 
zarazem Wystawy Regjonalnej. 

— Dziś pan Wojewoda nie przyjmuje. 
Proszeni jesteśmy 0 zaznaczenie że w dniu 
dzisiejszym p. Wojewoda Wileński nie bę- 
dzie przyjmował interesantów. 

— Depesza kondolencyjna z racji zgonu 
śp. Kazimiera Kamińskiego. Na wieść o zgo 
nie znakomitego artysty dramatycznego Śp. 
Kazimierza Kamińskiego p. Wojewoda Ка- 
czkiewicz wystosował do Žw. Artystów Scen 
Polskich depeszę kondolencyjną. 

MIEJSKA. 
— (0) Unormowanie sprawy grajków i 

i kuglarzy ulicznych. Władze administracyj- 
ne otrzymały polecenie unormować stan pra- 
wno - administracyjny kuglarzy i grajków, 
chodzących po podwórkach a nie podlega- 
jacych pod pojęcie przemysłu. Albowiem 
część zawodowych muzykantów niewątpli- 
wie podlega przepisom o rzemieślnikach. Ku 
glarze zaś i podwórzowi grajkowi należą do 
kategorji zupełnie indywidualnej, Z jednej 
strony zbierają oni dobrowolnie datki i prze- 
to dorywnywują żebrakom, z driigiej. zaś 
strony dają „publiczności* _ przedstawienie, 
szereg produkcyj, za które w zamkniętych 
lokalach płaci się bilety. Kuglarze i grajko- 
wi będą musieli się rejestrować. Osoby są- 
downie karane za kradzież nie otrzymają 
licencji. Ustanowione będą godziny, w któ- 
rych będą się oni mogli produkować na po- 
dwórkach. Piosenki i treść przedstawień ma 
rjonetek będą podlegały cenzurze. O ile na 
bramie figurować będzie odpowiedni napis, 
zakazujący przedstawień lub produkcyj mu- 
zycznych będą oni musieli do tego zastoso- 

5 WOJSKOWA. 
— (0) Kiedy oficerowie i podoficerowie 

"wać. 

mają nosić szable. Min. Spraw Wojskowych * 
wydało rozkaz, na mocy którego noszenie 
hiałej broni bocznej przez oficerów i podo- 
ficerów staje się obowiązkowem tylko w na- 
stępujących wypadkach: 1) w oddziałach 
zwartych, 2) na paradach, 3) na uroczysto- 
ściach wojskowych. 4) na pogrzebach, 5) 
w delegacjach oficjalnych, 6) przy służbie 
garnizonowej i 7) przy raportach / służbo- 
wych. We wszystkich innych wypadkach no 
szenie szabel i kordzików na ulicy, w teat- 
rach, w lokalach publicznych, w podróży w 
biurach nie jest obowiązkowe. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) W sprawie wyborów do Izby prze 

mysłowo - handłowej. Jak się dowiadujemy, 
Wileńskie żydowskie organizacje  gospodar- 
cze zwróciły się do chrześcijańskich orga- 
nizacyj gospodarczych z propozycją przystą- 
pienia do pertraktacyj w sprawie wyborów 
do Izby przemysłowo - handłowej w cęlu 
ustalenia wspólnej listy kandydatów. | 

— Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
rzeźnie miejską. W dniu dzisiejszym odbę- 
dzie się w Nowej - Wilejce poświęcenie ka- 
miania węgielnego pod budowę rzeźni miej- 
skiej, oraz otwarcie publicznej czytelni przy 
Magistracie m. Wilejki. L 

— Zjazd przedstawicieli straży ochotni- 
czych. W ubiegłą niedzielę odbył się w Wil- 
nie Zjazd Przedstawicieli Straży Ochotni- 
czych ogniowych Województwa Wiłeńskie- 
go. Na Zjeździe kierownik oddziału ogólne- 
go Wydziału Samorządowego p. Wiktor Cza 
rnowski wygłosił referat na temat „Zadania, 
jakie stawiają Strażom  Ogniowym władze 
państwowe na terenie Województwa Wileń- 
skiego”. 

POCZTOWA. 
-— (v) Będziemy mieli linię kablową. Jak 

już w swoim czasie podawaliśmy, z powodu + 
Wystawy Targów Północnych zadecydowa 
ne przez odnośne Ministerstwo prace nad 
przebudową nadpowietrznej linji - telefonicz- 
nej w Wilnie na podziemną kablową musia 
ły uledz pewnei zwłoce. 

/Z dniem zakończenia wystawy t. j. od 
ubiegłego poniedziałku Dyrekcja Poczt i Te 
łegrafów w Wilnie przystąpiła ostatecznie 
do kontynuowania prac nad realizacją tego 
proiektu. 

Pierwsze roboty nad układaniem cemen- 
towych rur podziemnych rozpoczeto irż przy 
ulicach Kalwarviskiej i Wiłkomierskiej. W 
najbliższych dniach zaś prace te rozszerzone 
zostaną na całym terenie miasta a szczegól 
nie na głównych ulicach przylegających do 
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centrum miasta. Roboty układania rur pod- 
ziemnych mają być zakończone jeszcze w 
roku bież. Układanie zaś kabli podziemnych 
nastąpi w roku przyszłym. 

- UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy NA na Wydziale 

Humanistycznym U. 5. В. w terminie jesien- 
nym tozpoczną się 1 października, ter- 
min zgłoszeń do egzaminów w tym tertmi- 
nie upływa 20 września b. r. Szczegółowe 
informacje podane są na tablicy ogłoszeń 
Komisji Egzaminacyjnej w gmachu uniwer- 
syteckim. Następny (zimowy) termin egza- 
minacyjny przypada stycznia 1929 r. 

S RÓŻNE. 
„ —_(v) Doroczne pokazy miejskiej stra- 
ży pożarnej w gmachu b. ratuszu. W niedzie 
1е dnia 9 b. m. o godz. 9 rano przy "l. 
Wielkiej w gmachu b. ratusza pod kierowni- 
ctwem inspektora p. Kusela odbyły się do- 
roczne pokaży miejskiej straży pożarnej. 

‚ М№ pokazy te, które się odbyły z całym 
miejskim taborem strażackim uzupełnionym 
rezerwą zmiany wolnej złożyło się cały sze* 
reg informujących ćwiczeń jak likwidacja o- 
gnia przy użyciu 5 strumieni wodnych ze 
Sikawek motorych i kilku drabin mechani- 
cznych oraz ratowania ludzi z wysokości III 

piętra za pomocą t. zw. wozu ratunko- 
wego i lin strażackich. Zastosowane było 
również ratowanie ludzi w maskach gazo- 
wych. ы 

Podkreślić należy, iż pokaze te, które 
zgromadziły na uł. Wielką tłumy ludności 
świadczą o wielkich postępach dokonanych 
w ostatnim czasie w tej dziedzinie przez 
miejską straż pożąrną o w szczególności 
przez jej kierowników, oraz o niezwykłej 
dyscyplinie wśród personelu strażackiego 
jaką dało się zauważyć w czasie pokazów. 
Niestey, w czasie pokazów, nikogo: nietylko 
z. przedstawicieli władz rządowych, ale na- 
wet i miejskich nie było. Smutne a przedziw 

ne. i 
— Przyjecia na stacji Nr. 7 Wil. T-wa 
dun eco (ul. Żeligowskiego 1 m. 

16) dla dzieci do lat siedmiu zagrożonych 
lub chorych na gruźlicę w rozmaitych posta-- 
ciach odbywać się będą od dnia 15-g0 wrze= 
śnia r. b. codziennie od godz. 11% do_ 13 
po poł. уу ' 

— (0) Z urzędu rozjemczego do spraw 
najmu. Po letniej przerwie, od dnia 14 wrześ- 
nia rozpoczną się posiedzenia do spraw naj- 
mu. Posiedzenia na razie będą odbywać się 
2 razy na tygodniu. Do kompetencji urzędu 
rozjemczego oprócz ustalenia podstawowego 
komornego, należą wszystkie sprawy wyni- 
kające z tytułu najmu lokali. Do urzędu wpły 
wa przeciętnie około 200 podań na miesiąc. 

— Szeregi oficerów policji m. Wilna rza- 
dna. W dniu jutrzejszym opuszcza szeregi 
policji m. Wilna, b. zastępca komendanta po 
wiatu Wileńsko - Trockiego, a obecnie za- 
stępca kierownika I komisarjatu p. aspirant 
Stefan Michalewicz. Pan Michalewicz prze- 
nisiony został jako oficer rezerwy, do stra- 
ży celnej na zachodniej granicy Polski. Jak 
się dowiadujemy, prócz p. aspiranta Micha- 
lewicza antentyczne podania o przeniesienie 
ich do straży celnej podali oficerowie rezer- 
wy, a obecnie oficerowie policji m. Wilna 
pp., Wiktor Bibiłło i Wróblewski. Obaj wspo 
mniani oficerowie znani są ze swej wybitnej 
działalności na posterunku służbowym w 
Wilnie, a także w okresie „walk o lasek 
podhajski*. Obiegają pogłoski, iż przyczyną 
masowego wycofywania się z Wilna ofice- 
rów policji mają być warunki jakie wytwo- 
rzyły się ostatnio w Komendzie Policji mia- 
sta. Ё 

— „Tydzienh dziecka“: W dniu 7 b.m. 
odbylo się posiedzenie Sekcji Obchodowej 

Wileńskiego Komitetu Wojewódzkiego „Ty- 
godnia Dziecka“. 4 

Po ukonstytuowaniu się Sekcji, na prze- 
wodniczącego której wybrano p. Doktora 
St. Brokowskiego, na v-przewodniczącego 
p. Prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów |. 
Żółtowskiego oraz na Sekretarza p. D. Wojt 
kiewicza zebrani umówili szczegółowo pro- 
gram „Tygodnia Dziecka* w m. Wilnie. Mię- 
dzy innemi uchwalono urządzić-w dniu 16 
bm. pochód dzieci, którzy zostałyby przyję- 
te przez władze oraz w tym samym dniu u- 
rządzić obchody dzielnicowe na Antokolu, 
Zarzeczu, Snipiszkach, Zwierzyńcu, Nowym 
Zabudowaniu i na Nowym Świecie, na któ- 
rych zaproszone osoby  wygłoszą odczyty 
na tematy opieki nad matką i dzieckiem. Po 
zatem w dniu 22 b. m. uchwalono urządzić 
Akademię dla ludności żydowskiej, zaś w 
dniu 23 b. m. dla ludności chrzecijańskiej. 

Obie Akademje odbędą się w sali Miej- 
skiej i będą urozmaicone występami chórów 
dziecięcych. 

1) „Tydzień Dziecka”. Jak się dowiadu- 
jemy w dniu wczorajszym J. E. Ks. Arcybi- 
skup Metropolita Romuald  Jalbrzykowski 
złożył 100 zł. ofiary na cele „Tygodnia Dzie 
cka“. 

Ze względu na zadania i cele „Tygodnia““ 
przypuszczamy, że dużo osób pójdzie za 
przykładem Arcypasterza.* 

2) W dniu dzisiejszym o godz. 6-ej wie 
czorem w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego odbędzie się zebranie Pań, 
celem zorganizowania zbiórek na korzyść 
„Tygodnia Dziecka* na terenie m. Wilna”. 

3) Wileński Komitet Wojewódzki „Tygo 
dnia Dzięcka* komunikuje, że Sekretarjat 
Komitetu mieści się przy ul. Ad. Mickiewi- 
cza 7 m. 4. telefon 3-28 i czynny jest od g. 
9 rano do 3 pp. 

Zjazd rolników Województwa wileńskiego 

W dniu 8 b. m. z okazji Targów i Wysta- 
wy Rolniczej odbył się zjazd rolników Wo- 
jewództwa Wileńskiego w ogólnej liczbie o- 
koło 1300 osób. 

O godz. 9 rano po zebraniu się w siedzi- 
bie Zw. Kółek i Org. Roln. przy ul. W. Po- 
hulanka 7 wyruszono na teren Targów 
gdzie podzieliwszy--się na- grupy zwiedzano 
poszczególne działy. Grupy te oprowadzali 
i udzielali informacyj agronomi i instrukto- 
rzy Związku. Po częściowym zwiedzeniu 
Targów udano się na Akademję Rolniczą, 

  

  

w sali Śniadeckich U. S. B. Zagail ją prezes 
Związku Senator j. Trzeciak witając gości, 
a wśród nich: przybyłych z Warszawy Min. 
Reform Rolnych prof. W. Staniewicza. Min. 
P. i O. S. p. J. Moraczewskiego, Wojewodę 
Wileńskiego p. Raczkiewicza, Dyrektora 
Depart. Rolnictwa Min. Rolniczego p. Czeka 
nowskiego, Dyrektora Wil. Oddziału Pań- 

stwowego Banku Rolnego p. Maculewicza 
oraz wyższych urzędników Min. Rolnictwa. 

Zebrani uchwalili wysłać do Pana Prezy 
denta Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego 
depesze następującej treści: Rolnicy Ziemi 
Wileńskiej zebrani na akademii rolniczej Zw.ł 
Kółek i Organizacyj Rolniczych z. Wileń. 
przesyłają Ci .... wyrazy czci i holdu.“ 

Następnie wysłuchano odczytu dyrekto- 
ra Wil. Stacji Doświadczalnej w Bieniako- 
niach p. W. Łastowskiego p. t. „Uprawa i 
siew żyta” oraz insp. rolnego Związku Kó- 
łek p. Cz. Makowskiego p. t. „Drogi do pod 
niesienia. stanu kultury ralnej naszego kraju“ 
Obydwa odczyty przyjęte zostały z uzna- 
niem. 

Po zakończeniu akademji powrócono na 
teren Targów gdzie zwiedzono szczegółowo 
Wystawę Hodowlaną. 

KOMUNIKATY 
— Obsługa maszyn rolniczych. Firma 

Zygmunt Nagrodzki w Wilnie, kohzystając z 
parotygodniowego pobytu u siebie wytraw- 
nego w dziale maszyn rolniczych mechani- 
ka szwedzkiej fabryki „Munktells*, przy u- 
dziale stałego swego montera w ciągu całe- 
go tygodnia t. į. od 17 do 22 b. m. będzie 
bezpłatnie zaznajamia ła wszystkich _ chcą- 
cych ze sposobami obsługi takich maszyn 
jak traktor ropowy „Munktelis*, motor rol- 
niczy „Massey - Harris", młocarnia czyszczą 
ca Wichterlego i młyny gospodarskie „Brii- 
nner* zapoznać, 

Pokazy te odbędą się w m. Wiry pod 
Wilnem. Dojazd autobusem z Wilna do przy 
stanku Antowill na szosie Niemenczyńskiej. 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmu- 
je skład maszyn rolniczych Zygmunt Na- 
grodzki w Wilnie, Zawalna 11-a. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia). Dziś 

„Oficer gwardji* — sztuka Molnara. 
„Panienka bez znaczenia”, oto tytuł prze 

zabawnej komedji Henneguina i Collusa, nad 
którą obecnie pracuje zespół Teatru  Pol- 
skiego. 

— „Moralność pani Dulskiej" raz jeszcze 
graną będzie w niedzielę o godz. 5-ej popoł. 
Ceny miejsc od 20 groszy. 

— Koncerty orkiestry Namysłowskiego. 
Wszechświatowej sławy zespół orkiestry 
włościańskiej da w Wilnie w drugiej poło- 
wie września dwa koncerty o różnych pro- 
gramach. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Brześciu 
n/B. tragedja St. Żeromskiego p. t. „Sułkow 
ski: z Juljuszem Osterwą w postaci tytuło- 

wej. 3 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie zdnia 11 września 

roku bież. 3 
"Ziemiopłody: Ceny za 100 kg: przy tran- 

  

zakcjach wagonowych franco st. Wilno: ży- + 
to 37-38, owies 38-39, jęczmień browarowy 
38 - 40, na kaszę 33 - 34, otręby żytnie 24 
25, pszenne 29 - 30, makuchy ln. 50. Cen 
rynkowe: słoma żytnia 7 - 8, siano 9 - 10, 
ziemniaki 12 - 15. Tendencja wyczeku- 
jąca. Dowóz dostateczny. 

- Mąka pszenna | gat. 4-0 A 105 - 115, 4-0 
90 -100, II gat. 4-0 B 85 - 95, 3-0 70 - 80, 
żytnia 65 proc. 57 = 59, 70 proc. 53 - 55, ra- 
zowa 40 - 42, kartoflana 80 - 90, gryczana 
10 - 80, jęczmienna 50 - 60. 

manna amerykańska 130 - 140 
"gr. za 1 klg., krajowa 110 - 120, gryczana 
cała 90 - 110, przecierana 100 - 110, per- 
łowa 80.- 90, pęczak 65 - 75, jęczmienna | 
70.- 80, jaglana 70 - 80. ‚ 

Mięso wołowe 240 - 260 gr. za 1 klg., 
cielęcie 200 - 220, baranie 220 - 240,, wiep- 
rzowe 300 - 340 schab 350 - 360, boczek 
350 - 360, szynka wędzona 420 450. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380 - 
400, II gat. 320 - 350, amerykańska 350 - 
380, smalec wieprz owy 400 - 450, sadło 380 
-400, olej roślinny 240 260. 

. Nabiał: mleko 35 - 40 gr. za litr, śmie- 
tana 180 - 200, twarog 80 - 100, ser twa- 
rogowy 150 - 180, masło niesolone 500 - 
550, solone 450 - 500, wyborowe 600. -650. 

Jaja: 180 200 za 1 dziesiątek. 
170 - 175. 

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 
detalu), kostka I gat. 180 - 190, II gat. — 
170 - 180. 

"_ Warzywa: kartofle 15-18 gr. za 1 klg. ce 
bula 60 70, marchew 15 - 20 (pęczek), pie- 
truszka 5 - 10 (pęczek), ogórki 50 - 100 za 
1 dziesiątek, groch 40 - 50 za - klg. fasola 
70 - 80, kapusta 25 30, buraki 20 - 25 (pę- 
czek), kalafiory 40 - 100 za główkę, pomi- 
dory 180 200 za - kig. 

Drop: kury 3,00 - 6,00 zł. za sztukę, ku 
rczęta 140 - 180, kaczki żywe 6.00 - 8.00 bi 
te 4.00 - 6.00. młode 2.50 - 3.00, gęsi żywe 
8.00 - 12.00, bite 6.00 10.00, indyki 12.00 - 
15.00 |. 

Rvby: liny żywe 450-500 za 1 klę. śnięte 
380-400, szczupaki żywe 450-480. śniete 280- 
320, okonie żywe 450 - 480, śnięte 350-380, 
karasie żywe 250-280, śniete 200-220,, karpie 
żywe 380 - 400. śnięte 280 - 300, leszcze ży- 
we 480 - 500, śnięte 320 - 380, sielawa 180- 
220, wąsacze żywe 450 - 480, śniete 300 - 
350. sandacze (rak) sumv 250 - 280. mietu- 
zy 150 - 200. stynka (brak), płoci 180 - 200, 
drobne 50 60. 
PR PERGPOZROZE PO OZES OZ TOSCA 

„ Zaparcie. — Wszystkie šrodki rozwalnia 
jące cieszą się zawsze szybko przemijającą 
wziętością wbrew wszelkim zapewnieniom, 
czynionym w licznych ogłoszeniach i krzy- 
kliwych reklamach; jedynie tylko Cascarine 
Leprince zyskała sobie od szeregu lat trwa- 
łe uznanie jako środek niezawodny dzięki 
swojemu świetnemu działaniu na gruczoły 
dróg trawiennych. Stosuje się w dawkach 
po I lub 2 pigułki wiecz., podczas jedzenia. 
Sprzedaż we wszystkich aptekach. Е 

Na srebrnym ekranie. 
„Alraune“ — Ewersa, 

(Kino „Helios“), 
Na otwarcie zimowego sezonu wyświe- 

tla obecnie dyrekcja kina „kelios* zapowia 
dany od dłuższego czasu szlagier niemiecki 
—„Alraune* według sensacyjnej powieści 
Ewersa. Drażliwy wątek główny fabuły zo 
stał potraktowany przez reżyserję tak da- 
lece dyskretnie, że osoby, które tej po- 
wieści nie czytały wogóle z trudem się tyl- 
ko mogą połapać w momencie podstawo- 
wym całej tej historji. 

Na czoło wykonawców wysuwa się nie 
zrównana Brygida Helm, znaną już publicz- 
ności z arcyfilmu „Metropolis*, kreując tu 
z wib tną inteligencją rolę tytułową Alrau- 
ne—córki wisielca i prostytutki. 

Dokoła tej artystki o fascynującej, nie 
samowitej urodzie, oszałamiających kształ- 
tach oraz twarzy anioła obok zaczajonej 
w całej postaci zmysłowości obraca się 
cała akcja obrazu oraz zachwycona uwa- 
ga widza. 

Paul Wegener w roli profesora Brin- 
kena naogół był dobry, miejscami jednak 
wpadał w szablon, pozostawiając pozatem 
swą charakterystyczną maskę niezmienioną 
mimo że się już ona trochę przepatrzyła. 
Iwan Petrowicz ucharakteryzowany nie do 
poznania, jako student medycyny, był coś- 
kolwiek niedociągnięty. 

Reszta artystów twcrzyłą dobrze zgrą- 
ny aasambl. 

Ilustracja muzyczna niezbyt staranna. 
Alfa. 

TS 

-sińska (sopran) i 

SPORT. 
Z regat wioślarskich. 

Niedzielne mistrzostwa wioślarskie, 
było do przewidzenia, ograniczyły się do 
udziału Towarzystw wileńskich z jedynym 
repiezentantem zamiejscowym w osobie klubu wioslarskiego w Grodnie „Niemen*. 

‚ аК wyjaśnialiśmy, niska ta frekwencja 
zgłoszeń zamiejscowych wynikła naskutek 
kolizji terminów regatowych z Warszawą 
i Poznaniem. 

Pomimo to jednak, dzięki szeroki zaangażowaniu ambicyj ARA klubów miejscowych, prawie we wszystkich konku- rencjach przebieg omawianych regat obfito- a R emocyj, szczególnie gorąco wanych przez startujących i = Kal klubowych. PA ! dniu finałów, ti, w niedziel = śliwy początek dla AZS-u po Ai Wa nych biegach urwał się, ustępując miejsce przykrym dła tego klubu niespodziankom, w postaci przegranej w czwórkach młodzieży męskiej i pań w jedynkach. Pośród tych po- rażek szczególnie bołesną była dla nich pwaa SERA! „młodzieży męskiej, spo- wodowaną złamaniem pod e 
> sk po starcie. OO CA 

ryumf walnego zwycięstwa świeci. zasłużenie Wil. T. W., kaczce made Sie jące swą radość aż w sześciu wygranych biegach. Ze wszystkich sukcesów tego klu- bu na szczególne wyróżnienie zasługuje piękne zwycięstwo czwórki pań o puhar B ci Jabłkowskich oraz p, Sadowskiego na jedynce wyścigowej. Resztą świetnie pre- ZE CE Wił. T. W. były do- skonałem świądectwem wydajnej - 
towej Vi TW wydajnej pracy spor: 

ojskowemu kl. sport. „Pogoń* t ALA pa ledwie ią okazja, wycięstwa w biegu ieży 
Ы, gu czwórek młodzieży 

Pozatem smutnym rozdźwiękiem od- bytych regat było wycofanie 5-ciu Mei nych osad przez klub wiosi. 3-go p. Sap. wynikłe na tle niesłusznego żądania odrzu” cenia zgłoszenia jednej z osad Wil. T. W. Przykry ten konflikt znajdzie zapewne 
SWÓJ epilog w Polskim Związku Tow. Wio- ślarskich w Warszawie, który być może potrafi swoją autorytatywną decyzją przy- 
wrócić dawny ład i harmonię w zgodnej do- m pc klubów wileńskich, w któ- - ej kl. wiosl. 3-40 p. Sap. s ił pierw- 
storzędną siłę, 0 p. p. stanowił pierw. 

ofcząc na tem garść spostrzeżeń 
ogólnych, podajem: iki. Kónkrencyj 'ajemy wyniki. poszczególnych 

rzedbieg czwórek półwyścigowych, klepkowych pań wygrała osad Po goń aż > SR 
Przeobieg na jedynkach wyscigo: 

nowicjuszy wygrał Sadowski Wil TOW, przed Bartoszewiczem z AZS-u. 
„ Przedbieg czwórek*półwyścigowych mło 

dzieży szkolnej wygrała osada gim. Czackie- go olał Lelewela. A 
„ „Przedbieg dwójek wyścigowych ze ster- 

nikiem wygrała osada Wil. T. W. przed Po- gonią. х Przedbieg czwórek półwyścigowych mło 
dzieży dał wynik odwrotny tj. ij 
Wil. T. W. T ее „„„Przedbieg dw6jek wyscigowych ze ster- 
nikiem przyznany został Pogoni, . ponieważ w osadzie AZS u jeden z uczestników nie 
był uprawniony do biegu. : / 

CYRK. 
Wyniki walk. 

W zapowiedzianych na wczorajszy dzień 
trzech walk decydujących odbyły się tyl- 
ko dwie, a raczej z rezultatem tylko jedna, 
gdyż drugą z kolei walkę pomiędzy Szul- 
celn i Rasso przerwano z powodu północy 
(godzina policyjna). 

Walki miały przebieg następujący: 
W pierwszej walce mistrz świata Garka 

wenko na 47 minucie chwytem „bras roulć* 
pokonet Finlandczyka Ducmana, 

‚ М агиа!ет spotkaniu Rasso contra Szulc 
miała publiczność wiele emocyj z powodu 
brutalnego prowadzenia walki przez Rasso. 
W pewnym momencie, gdy Rasso zepchnął 
Szulca z ringu, posypały się na ring rzuca- 
ne w Rasso kamienie. Rasso był dwukro- 
tnie przez sędziów upominany, następnie 
wyznaczono mu karę pieniężną w wysoko- 
ści 15 zł. Walkę po 50 min. przerwano. 

Po defiladzie Szczerbiński wyzwał bru- 
talnego Rasso na boks. : 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W Nr. 206 z dnia 8.9. r. b. redagowane- 

go przez W. Pana pisma umieszczony został 
przedruk z gazety „Pirmyn* p. t. „Sensacje 
Pirminu*, iż rząd Republiki Litewskiej od- 
był specjalną naradę w sprawie walki z „e- 
migrantami“ litewskimi, wyznaczając na ten 
cel sumę 30.000 lit, w której to naradzie rze 
komo miałem wziąć czynny udział. 

W imię prawdy stwierdzam, że na żadnej 
naradzie rządowej nigdy nie byłem, a o tej 
ostatniej dowiedziałem się dopiera po prze- 
czytaniu „Słowa”. 

Proszę przyjąć wyrazy wysokiego sza- 
cunku i poważania 

jak 

Konstant. Staszys. 
Prezes Komit. Litewsk. Tymcz. 

PROZAK ENTRE RM BAE ЧЕ 

RADJO, 
Środa dnia 12 września 1928 r. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejrał z Wieży Maski w KE oraz komunikat meteorologiczny. 

Й „15: Odczytanie i 
a E chvilka litewska. Bio 22 

„15—17,30: Komunikat LOPP. 
17,30—17,55: Pokaz fortepianu fabryk Antoni Drygas z Poznania ze składu K. 

Dąbrowskiej w Wilnie ul. Niemiecka 3 w 
wykonaniu A. Zankiewiczowej. Program: 

I cz. Chopin: a) Etude as dur, b) Etu- de f-moll, c) Etude c-moll. 
licz. a) Nocturne Nr 8, b) Valce Nr 14, c) Fantasie Impromtu, d) Scherze op. 54. 
18,00—19,00: Transmisja z Warszawy: 

Koncert popołudniowy. я 
19,00—19,25: Audycja dla dzieci: „O za- 

ARKADA skrzypcach* — opowie ciocia 
ala. 3 

19.30 - 19,55: Trausmisja z Warszawy. 
Odczyt pt. „Nad Trockiem jeziorem* - wy- 
głosi prof. Aleksander Paikowski. 

19,55 — : Odczytanie programu na 
czwartek i komunikaty. 

20,00 — 20,25: „Płacyd Jankowski, sylwe- 
tka psychologiczna*— odczyt wygłosi Waler- 
jan Charkiewicz. - 

20,30—22,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert wieczorny, poświęcony muzyce 
szwajcarskiej. Wykonawcy: Orkiestra pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego, Stanisława Arga- 

prof. -Lńdwik - Urstein 
(akomp. ).] 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne.
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Syna trójca szpiegowska. 
W londyńskiem czasopiśmie  „Graphie'* 

jeden ze zdolniejszych urzędników _angiel- 
skiego wywiadu wojskowego, F. Touchy, 
zamieścił swoje wspomnienia z czasów 
wielkiej wojny, w których sporo | miejsca 
EE słynnej trójcy „asów szpiegostwa 

reusser — Francks — Wassmuss. Ci trzej, 
zarówno jak i Tauchy działali na zachodnio 
azjatyckim terenie walk, w Turcji i Persji. 

Preusser już kilka lat przed wojną dzia- 
łał w Egipcie i Mezopotamii. Inteligentny i 
wykształcony uchodził za młodego uczone- 
go, zapalonego badacza starożytności. Nikt- 
by się nawet nie domyślał, że bard ziej niż 
starożytność, interesuje go teraźniejszość, a 
ściślej mówiąc kwestje związane z przyszią 

    

wojną, do której przez szereg lat Niemcy 
umiejętnie się przygotow li. Gdy wy- 
buchła wojna, Niemcy umieścili w armji tu- 
teckiej na stanowiskach naczelnych szereg 
swych generałów. Do sztabu jednego z nich, 
generała Preuss von Kreussensteina  rezy- 
dującego w Damaszku, przydzielony został 
również „młody uczony* Preusser. Po kilku 
miesiącach studjów, niktby w nim nie zdo- 
łał rozpoznać Europejczyka, tak potrafiłu- 
upodobnić się do tubylców rozmawiał, ubie 
rał się i prowadził tryb życia, nie wyróżnia- 
jący go niczem od Beduinów. Nawet swej 
skórze potrafił nadać odcień bronzowawy, * 
właściwy mieszkańcom pustymi. W. takiej 
postaci włóczył się całymi miesiącami po- 
między placówkami angielskiemi, przebywał 
przez czas dłuższy w różnych garnizonach 
angielskich, a. w rzeczywistości zbierał ob- 
serwacje, plany dyslokacyjne, wykradał roz 
kazy „pour le roi de Prusse*. Odnajdywa- 
no, niestety po niewczasie jego ślady, ogła- 
szano krajowcom wysokie nagrody za jego 
ujęcie, podawano jego podobizny i rysopisy 
— on, w coraz to innych przebraniach, krę- 
cił się wzdłuż fortu i działał — wciąż nieu- 
chwytny. 

Drugim „asem* był Francks. Ten znowu 
uchodził za Anglika i dziafał.... W mundu- 
rze oficerów angielskich różnych stopni. Z 
niezwykłą zdolnością w charakteryzacji łą- 
czył żelazne nerwy. Tak umiał naśladować 
sposób mówienia, ubierania się i chodzenia 
oficerów z różnokolorowej armji angielskiej, 
że dowódcy i oficerowie różnych pułków 
bez zastrzeżeń „poznawali* w nim swego 
„towarzysza broni”, chętnie z nim biesiadu- 
jąc, bawiąc opowiadaniami i oprowadzając 
po linji, by nieraz pod gradem kul Francks 
zadziwiał ich swoją niezwykłą odwagą i 
pogardą śmierci. ‹ 

Pewnego razu, gdy wojska angielskie u- 
trzymywały front pomiędzy Jaffą i Jerozo- 
limą, Francks zjawia się w mundurze otice- 
ra angielskiego sztabu generalnego u do- 
wódcy brygady i przedstawia mu piśmier- 
ne upoważnienie do przeprowadzenia przez 
siebie dokładnej inspekcji wszystkica о4- 
działów. Przydzielają mu specjalnego adju- 
tanta, który go oprowadza od oddziału do 
oddziału. Fracks wypytuje każdego dowód- 
cę o zadaniach, jakie otrzymał, odpowiedzi 
dowódców „sprawdzał* według swych no- 
tatek, prostówał niektóre punkty rozkazów, 
wskazując nie ten a inny kierunek ataku 
Gdy w ten sposób „wysłannik sztabu 
nerałnego' zebrał potrzebne mu wiadan: 
ści o planach i rozkazach, wnet przepadł 

jak kamień w wodę. A gdy w kilka godzin 
potem Anglicy podjęli oddawna planowańie 
aatarcie nocne na pozycje tureckie, trafih w 
próżnię: nieprzyjaciel opuścił "zajmowane 
przedtem pozycje, zmieniając linię frontu. 
Fracks zrobił swoje. 

Trzecim słynnym „asem'* szpiegostwa 
niemieckiego, o którym wspomina Touchy. 
hył nieuchwytny „konsul* — Wassmu 
działający przez cały przeciąg wojny 5 
towej na terenie Persji. Potrafił on tak mi- 
strzowsko ulatniać się i przenosić z miejsca 
na miejsce, pojawiając się w coraz to innej 
postaci, że przygody jego uważano: przez 
czas pewien za legendę, choć były najprav-- 
dziwszą rzeczywistością. 

Władze angielskie były wobec tajenni- 
czego „konsula'* bezsilne, spodziewano go 
się wszedzie, zastawiano na niego sidła, a 
on potrafił wszędzie być i znikać jak kam- 
fora. Komendanci oddziałów angielskich ni- 
gdy nie byli pewni, kiedy się u. mich zjawi, 
wyprowadzi w pole i zniknie bez šlad 1. 

Gdy pewnego razu w jednem z  m'ast 
perskich został przez krajowców osaczuny, 
mie stracił bynajmniej fantazji. Przyszed: na 
gromadzenie szeików z drągiem, zwojami 

drutów i jakimś starym aparatem telegraficz 
nym. Z całą flegmą wkopał słup w ziemię, 
pozawieszał na nim druty, połączył z apara- 
sem i zaczął wypukiwać alfabet telegraficz- 
ny.Po pewnym czasie oznajmił najspokojniej 
pragnącym się go pozbyć szeikom, że poro- 
zumiewał się właśnie z kalifem w Konstan- 
tynopolu, który polecił wszystkim wiernym 

jstrasznejszych kar, 
Wassmussa 

najspokojniej od- 

   

  

   

  

  

    

   

  Proroka pod groźbą najs 
nie sprzeciwiać się woli jego. 
Po odegraniu tej komedji, 
dalił się i znikł. 

  

EGZ BRAZ 
SUPERFOSFAT 
16 proc. i 18 proc. 
poleca firma S. Wil- 
piszewski w Wilnie 
„Sklep Rolniczy” 
Szwarcowy 1 (Wiel- 
ka 15). Skład na 
rynku Snipiskim. 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 września 1925 r. 

Dewizy i waluty: 

Franz. Sprz. Kupno 

B-Igja 123.95 124.26 123,64 
Holanaja 351.50 358.40 356 60 

Londyn 43,25 43.36 43,5 

Nowy-Yurk 5,90 0.92 5.55 

Paryž 34,82 34.91 31474 

Praga 26,42 26.48 26.30 

Wieueń 125,05 125.93 125.31 

Wiochy 46,69 46,81 40.57 

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 

Ze świata 
— Kobiety „ dziennikarstwie amerykań- 

skiem. Liczba kobiet, pracujących zawodo- 

wo w charakterze dziennikarek i literatek, 

wzrasta w Stanach Zjednoczonych stale, a 

płeć piękna zaczyna w prasie coraz Sku- 

teczniej rywalizować z brzydką. Istnieje 

specjalny syndykat kobiet-dziennikarek „The 

woman Press Club", liczący około 22 tysią- 

ca członkiń. 
Znaczna zaś liczba kobiet, pracujących 

w dziennikach należy do ogólnego syndy- 

katu dziennikarzy. Ogółem więc liczba dzien 

nikarek w Stanach Zjednoczonych wynosi 

około 3 — 4 tysięcy. 
W pismach codziennych kobiety rozpo- 

ja swoją karjerę dziennikarską tak jak 

žni od reporterki, przyczem zazwy- 

czaj prowadzą drobne dziaty, poświęcone 

sprawom społecznym, humanitarnym, go- 

spodarstwii domowemu, wychowaniu dzie- 

ci, no i — modzie. Ostatnio jednak coraz 

więcej kobiet specjalizuje się w reporterce 

kryminalno - sądowej i naogół ze znacznem 

powodzeniem. й 

Zarobki początkujących dziennikarek wy 

noszą około- 100—150 dolarów miesięcznie, 

dziennikarki zaś rutynowane zarabiają od 

500—600 dolarów.  Ambicją dziennikarki 

jest dostanie się do tygodników, które an- 

gażują współpracowników tylko z pośród 

znanych dziennikarzy i literatów. Najbar- 

dziej uprawianym przez kobiety rodzajem 

literatury jest nowela, która w Stanach Zje- 

dnoczonych, gdzie ludzie zawsze się ŚSpie- 
szą i nie mają nigdy czasu, cieszy się SZCZE- 

gólną popularnością. | RCA 

Na polu nowelistyki wybija się wiele ko- 

biet, do najpoczytniejszych należą obecnie: 

Fanny Hurst, Emma Mac Chesnay i Kathlen 
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ЧЫ НЕ ТНО 2О НЕО СЧ КИ Е СЕ Е С Е 
Potrzebni spólnik-czka do prowadze- 

Г nia fabryki Artykułów 
Spożywczych z kapitałem od 3.000 
złotych. Interes egzystuje od 3-ch 
lat, zbyt zapewniony, fachowość 
zbyteczna, można z udziałem pracy 
Oierty pisemne lub osobiste przyj- 
mują się od godz. 5 7 wieczór cc- 
dziennie: Wilno, ul. Nowogródzka 7. a 
Zakłady Przemysłowe „Orzeł*, 1 

Ela SS о ооа UEI TAI TDIA 

4 WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- 
wny. 

KOKS z kopalń Górnośląskich z 
dostawą własnym taborem 
w każdej ilości. 

Wszelkie materjały budowlane, jak to: 
ce.łę, wapno, papę, smułę, blachę, 
gwoździe, okucia okienne, drzwiowe 

u ipiecowe poleca. 

g D. H. K. Zdanowski i S-ka 
8 Wilno Mickiewicza 34. 
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Na brzegu Wilji 
9 kilometrów od Wilna, piętnaście minut od 
przystanku autobusu, sześć i pół ha ziemi, 
w tem cztery pod lasem — do sprzedania. 
Brzeg wysoki, wymarzone letnisko. Cena 
trzynaście tysięsy pięćset złotych. Informa- 
cje: Warszawa, Dieuna 
i. Borkowski. 

ŁOWU 
  

  

Kr „elios“ | DZIŚ OTWARCIE SEZONU! Njpotężniejszy film świata! 

Wileńska 38. 
Sensacja doby obecnej! Superszlagier sezonu! 

córka wisielca 
„prostytutki „ALDRAUNE” 

Dramat płci pjs światowej sławy powieści EWERSA. W rol. główn. kusiclelka- gwiazda ekranu bohaterka 

Żądać w pierwszorzędnych magazynach. 

poozwazam Sanas EE 

  

y, m. 1Z, tel. a 

„Metropolisa“ BRYGIDA HELM, IWAN PETROWICZ i PAWEŁ WEGENER. Wielki ten film wywiera kolosalae 

Honorowe bilety nieważne. 
wrażenie. „Alraune* — To sensacja Paryża, Berlina i Lvundynu. 

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

  

Kino- ją“ | 
' eatr „Polonia | 
A.Mickiewicza 22. | wy ofi głównej 

genjalny tragik 

”” DZIŚ OTWARCIE JESIENNEGO SEZONU 
Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej 

Emil Jannings 
„Niepo'rzebny Człowiek” | 

Ilustracja muzyczna dostosowana do obrazu wykona powiększon. i 
koncertowa. Początek o godz. 4. 30, ost. 10. 30. 5 z 

  

  

  

Kiau- « | DZIŚ. Niebywały poemat iPnópi erotyczny dramat w 12 ak 3 „P t. w rolach gł 
tear „lala filmowy ze śpiewem WENBNNA MIŁOŚCI VivIAN GIBSON "i IVAN PETROWICZ 

= Е Uwaga: Podczas wyświetlania filmu KONCERT znanego barytona p. X. solista opery warszawskiej któr 
wykona szerez cygańskich romansów. Oczy czarne, Ja cię kocham, Czarne Huzary i in. * ё 

1 \ Od una 8 do 12 wrzesnia 1928 r. i i ie 1 žolni } 
[…5›8“ ммшашша‘ włącznie będą wyświetlane filmy: „Dzielny wojak 1 Pragi Schwejka ROA > Pad 

Kulturalno-Oświatowy| popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa Parada Świata". Orkiestra pod dyrekcją s 
"SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

najwyższej 
jakości 

| 
    

    

Inkasehc), Akwizytorzy uo 

PoirZEDNI inkasowania gotówki 1 В 
zbierania zamówień na dostawę to- a 
warow spożywczych z kap.tałem Go 
1.000 zł. Zgłaszać sję: ul. Nowo- 
gróczna 7. Zakłady Przemysłowe 
„Orzeł* od godz. 5 do 7-ej wieczór, B 
tamże potrzebny jest robotnik do 
roznoszenia towarów z kaucją 500 3 

| ZE BEC FEB WIEK DEB SZA ET ABC MI E ERA! 

  

ORZĘ 
PRZEDMIOTÓW 

MALOWANYCH I 
po SYEA BROTNEAS UJ 
8г Kr 

naczyń 
dewszystkiem 

estetycznych. 

wszystko 

puszkach. 

©. V.P.rr—żr   
AŻDA dobra i staran- 
na gospodyni 

wzorową czystość garnków, 
rondli i wszystkich wogóle 

kuchennych  prze- 

hygjenicznych, a następnie— 

*Nie jest tak łatwo utrzymać 
stale 

wzorowej czystości! Jedynie 
przy pomocy Vim'u daje się 
to uskutecznić. 

Vim sprzedaje się w 
małych / paczkach 
również i w dogodnych 

Olimpiada ianeczna na weneckim Lido. 
Wśród trzech o światowym roz- 

głosie plaż europejskich, które rywali- 

uują ze sobą o palmę pierwszeństwa, 

na naczelnem miejscu bezwzględnie 

się znajduje Lido Weneckie. O ile De- 
auville i Ostenda pochwalić się mogą 
wielkiemi stawkami w. „chemin de 

_ fer'a* i baccarat'a w swych kasynach, 
niezmiernie luksusowymi hotelami i 
nieskończonym szeregiem  Roll-Roy- 
ców, to Lida w obronie swego pryma- 
tu wskazać może cudny, nastrojowy 
krajobraz Wenecji, na wspaniałe kon- 
tury miasta Lagun, które pierścieniem 
rozłożyło się wśród lśniących wód A- 
drjatyku. 

Jednak nietylko swą sug estywną 

panoramą Lido chce zaimponować 

międzynarodowej eleganckiej publicz- 

ności... Deauville i Ostendzie nie chce 

ono ustąpić też na polu atrakcyj swe- 

mi „Chez Vous',  pantominami i efe- 

- ktownemi rozrywkami, którym natural- 

nie i sztuczne piękności miasta Dożów 
i gwiazdy nieba weneckiego więcej je- 
szcze dodają blasku i nastroju. 

Wielką atrakcją, którą Lido tego 
roku przygotowało ultra - wytwornej 
publiczności, by międzynarodowy tur- 
niej taneczny — istna Olimpjada na 
cześć Terpsychory — pod  kierowni- 
ctwem głośnego Camille de Rhynala, 
wynalazcy „Tanga*, „Matchiche*, „El 
Cicirico* i tańca najświeższej mody 
„Twista“. 

Mr. Camille de Rhynal w świecie 
tanecznym zajmuje — jak sądzić moż- 
na — najwyższy szczebel hierarchji, 
ostatecznym jest sztuki tej arbitrem. 

Jest on Komisarzem Generalnym 
Międzynarodowej . Federacji Tancmi- 
strzów i piastuje też wysoką godność 
przewodniczącego stałej komisji magi- 
stratu Paryża dla zabaw tanecznych. 

To też dla kierowania międzynaro- 
dowym turniejem tanecznym Lido już   

dba o 
miot 
trzeć przedmioty 

ze względów 

ścierką. 

1 System puszek 
w stanie 

talowe 
od przenikania 
puszki. 

jak 
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wybrać nie mogło bardziej wytrawne- 
go „smakosza* w tej dziedzinie. Wspa 
niały, tysiącem lampionów błyszczący 
taras hotelu „Excelsior'* za doskona- 
łe też służyć mógł podjum dla popi- 
sów tanecznych. 

Do uczestnictwa w turnieju 
de Rhynal żadnych nie wymaga 
malności. Kto chce stanąć do zawo- 
dów, musi jedynie włożyć opaskę z 
odpowiednim numerem i... tańczyć 
Jury stanowi sama publiczność, która 
premje wyznacza na podstawie po- 
wszechnego referendum. 

Po ukończeniu całego turnieju 0s0- 
bne gremjum sędziowskie, złożone z 
artystów , tancerzy zawodowych, wy- 
bierać ma dopiero parę, wśród wyróż- 
nionych przez publiczność. Para ta 0- 
trzymuje tytuł „światowego champio- 
nata tańca". к 

Chęć uzyskania tytułu snać wyco- 
cę pochlebiać musiała wielu renomo- 
wanym mistrzom sztuki tanecznej, sko 
ro na Lido przybyli kandydaci i kan- 
dydatki z najbardziej odległych krań- 

Mr. 
tor= 

v ,uawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold w 

Przedewszystkiem moczyć 
przez chwilę dany przed- 

w wodzie 

gałgankiem posypanym 
Vim'em, a następnie dopro- 
wadzać do połysku miękką 

bardzo praktyczny, a me- 
dno zabezpiecza 

  

gorącej, 
wilgotnym 

Vim'u jest 

wody do 
\ 

  
ców globu. — To feż już pierwszego 
dnia turnieju tanecznego możnabyło wi 
dzieś na terasie „Excelsioru*, Amery- 
kanina Garvina mistrza nieskazitelne- 
go i jego uroczą partnerkę miss Gil 
Astor, swemi ruchami podziwiał Ugo 
Rivolti, a australijczyk  Oakenield ze 
swą małżonką poraz pierwszy we Wło 
szech demonstrował „,Twist'a* ostat- 
nią kreację choreograficzną Camille 
de Rhynala. Mr. de Rhynal chętnie po- 
dzielić się chciał ze mną swemi uwa- 
gami co do estetyki nowoczesnych tań 
ców salonowych i dalszych ewolucyj 
sztuki Terpsychory... Wytrawny „cau 
seur', światowiec w każdym ruchu i 
słowie, o niewymuszonej, wzorowej 
elegancji p. de Rhynal mówi o tańcach 
z satysfakcją człowieka wielce do- 
świadczonego i miłującego swe powo- 
łanie. 

— Pochwalić się mogę — powia- 
da mi on — że tańcem mego wyna- 
lazku t. j. „tangiem* na długi czas 
przeciwstawiłem się skutecznie wszyst 
kim pląsom murzyńskim, które do nas 

Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i świętą od od g. 3 m. 
seansów od g. 6-€j, w niedziele i święta od g. 4-ej. Nastebńy. D kami SZEW. a     OBUURTUBZSZUNUNSNUZOWENA 

Fortepiany, p'anina i fisharmonje na 
Najwyższe nagrody na Taryach Loto medale 

Północnych w Wilnie — 
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DOKTOR = Sad ч Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 u 
m Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, 8 

D.ZELDOWICZ = tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. B 
chor. wereryczne, | GMRRRSNOGUBESCUROKSONZSODZADANNNCZONNZEZZBM 

sytilis, Eanos 
moczowych, o WAWRZE 
—1od5 Świecz.| KAESKAESESKAKA ZARAKACZZEZZKA [2 аа 

Kobieta-Lekarz 

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

tel. 277. 

"W. Zdr. Nr. 152. 

Przetarg 
Wydział Opałowy Magistrafu m. Wilna 

ogłasza przetarg na dostawę 150 metrów sześciennyh so- 
snowego drzewa opałowego dla potrzeb szkół, szpitali i 
innych instytucyj miejskich. 

. Szczegółowe warunki dostawy do przejrzenia w Wy- 
dziale Opałowym Magistratu, ul. Dominikańska 2 pokój 49. 

Przetarg odbędzie się dn. 18-g0 września r. b. o 12 

  

   

w_południe. 0-16Zh М SEBOCEREEEEECZESSENZ, 
syf hs skórne. „Wi g= — =AAWAWAWA 
no, ul. Wileńska 3,: e- KAAT Bag. DOKAŁE @ кр | SPRZEDIŹ 
od 8 do 1 iod4 do8. | 

— — LA otrzebne dwa po- WAWAAWA 
Bokfór-Medycyny AKUSZERKA koje przyzwoicie Folwark 

umeblowane, wejście 5 kij 
niekrępujące, parter, е 
pierwsze piętro, naj- 

od- Wilna, 
przy szosie. Lidzkiej, 

R. GYMBLER W, Smiałowska 
choroby skórne, we: przyjmuje od godz. 

  

    

  

neryczne i moczo- do 7. Mickiewicza jai obszar 7 ha sprze- : a o chętniej: Sadowa, Ko- i г TA 
djatermja. Mickiewi- > SZ E Nr 6. gkoliczne. Oferty dla ząpudowaniem Aden 
cza 12, róg Tatar- i weaszaczea 9400 STAnóbel. Sado: owocowym adzawć 

skiej 9-2i5_ 8. wa 21, O SSZrką. Dowiedzieć się na 
W.Z.P 43, i i RE miejscu u fot. Pod- 

Ar. POPILSKI a bosacka, obok ogrod- 
Dr. POPILSKI @ Z powodu  pictwa WeliBtao GTi 

choroby skórne i we- GSAD mms wyjazdu _ odnajmuję 
neryczne. Przyjmuje isę na termin do 1 

Do sprzedania 
uprząż i powóz na 

od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
pa 2, róg Zawalnej 

0 

"Br. G. WDLFSON 
moczo- 

i i marca 1929 roku trzy 
tma GB BE |: cztery duże po- 

UTYNOWANA pra-koje na I piętrze z; ч a 

cowniczka biuro- meblami i usługą zł O [att 
wa, b. nauczycielką używalnością kuchni ski 3. O PSZY 

szkoły ludowej i za- przy ul. Ofiarnej Nr 2, — е — 

  

wenerycznie, wodowej poszukuje spytać dozorcę lub 
> PASZ zajęcia _ biurowego portjera, ogłądać od Sprzedam 

181 RAA WERE lako DAR: 5_90_7 р P: O £92* parkę czteromiesięcz- 
ee, ielka. osiąda š > 
uokiór Meaycyny znajomość języka Mieszkanie BERMANĖ išrado 

ŁUKIEWICZ  rancuskiego i może5 pok,  odremoni.,mość u dozorcy, Wi- 
POWRÓCIŁ dawać lekcje muzyki. suche, ciepłe, elektr. leńska 44 3. 0 - gyzp 

choroby weneryczne, Oferty proszę kiero- osobniak.Park Montv. ы 
ul wać w|g adresu: No- Rosa, w pobl. Ostrej skórne i płciowe, 

ul. Br. Inf. Ś to Jakób- Mickiewicza 9, wejście WO - Święciany, MDN osobniak o 1 

  

z ul. Śniadeckich 1, Kościelna, Wł. Har-ska 16. m. 7. W. K. 3 Н 
przyimuie od 1 230е  ——Z l Liżb SD Tee 
i DSS PRA ее е ojowem z kuch- 

10 P.p. — 60S£ 3 POKOJE uł hcesz otrzymać UA й nią. Placu około 

DOKTOR osadę? Musisz 9, wynajęcia. Uży-| 150 sąż. kw. z 
kei 42 ć i f *walność wygód w za-| ogródkiem. Sprze- 

K. Sokołowski иии ye „Kursa „2 Iežnosci od umowy. | damy zaraz bardzo 
choroby skórne i we- Cne" prof 5 kuło. UL Jakóba Jasinskie- dogodnie 
KA st pc W Warszawa Ż6-59 7-3, od 4-6 p.p. = H.-K. „Zachęta”” 

° 5Ка m. 14. Przyjm. r AA ickiewicza 1, 
od g. 9-12 ri S-Tw.rawia di. „Kursa vy: VOSZUKUJE | tet 9-05. 9“ 
WR R chalterji, rachunko- mieszkania 2-3 po- 

wości kupieckiej, ko- kojowezo z kuchnią, gzyzurmznuczao 
EACH EE respondencji handlo- Oferty do  „Słowa” 

RÓŻNE wej, stenografji, nauki Pod „Mieszkanie*. -€ 
handlu, prawa, kali- Do wynajęcia ) Letnzepetryge | 

  

grafji, pisania na ma- 2 k PoniEkrEŚ 

EEE EEE ESI 757200: towaroznaw- „pokoje MELIN 

We i= stay * angjelskiego, PayU abe, Lekeje 
. rancuskiego,niemiec- = Ž gry fortepianowej 

R. Rotnicka kiego, pisowni (orto- SKIEB9 7 PH IU udziela art. b. cia 
ul. Ludwisarska 7, m.6 grafji). Po ukończe- Pokój do wynajęcia, skich teatrów piani- 
Przyjmuje od 11—1niu świadectwo. Żą- umeblowany, sta.A. Grecki. Anto- 
1 оа 4 7 м. —o dajcie prospektów. Ze wszystkiemi wyge- kolska ul Nr. 37—39: 
W. Z. P. 3418 IV. 3116 -8 dami. Może być z 1—801F 

obiadami. Mickiewi- - p 
czą 62-a m. 

utrzyma: 

PAL | 1— 

Ogtoszenie. НЕ k 

9 

niem do 
dla samotnych. 

Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wia- kowska Nr 9 ‚ 
R w dniu 20-1X 1928 r. o godz (wejście z frontu). O 

-ej odbędzie się przetarg ustny i zapamo- ° P 
cą set Pa aWEA = sprzedaż drzewosta- EkKOonom 
nów maj. Mussa, znajdujących się na 8 par- mmien 
celach. Odległość od Mejszagoły 8 klm. KA ertoś 

Wykazy jedn ostek licytacyjnych, Wa- pg zaraz do majątku 
runki przetargowe, schematy umów są do pod Wilnem. Zgłaszać 
przejrzenia w godzinach urzędowych w kan się tylko z: referen- wojskową rocz- 
celarji Nadleśnictwa Wileńskiego ul. Piłsud- cjami: Fabryka Cu- i 1804 wyd 

5 Ь 
kierków  Stacewicza,przez P. K. U. na skiego Nr. 20 m. 4. A, 

Nadleśnictwo Wileńskie. mai. Ciechanowiszki. imię Konstantego Ła- 
1- 0Szy puchina. 0—1szy BIES EZEAEW EA EZCJEBEZEBEJEZEJ 
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języka i' literatury 
uczy anglietką z dy= 
plomem.  Uniwersy- 
tecka 5 5. tel. 27. | 
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ZGUBY 
GEKTZM М ОСВ ( GREE 

gubiono książkę 

stale importowano z Ameryki... Cho- 
ciaż tańce te „lec dances negroides* rodów i jej ewolucja często wyprze- 

była wykładnikiem gustu i kultury na- 2 

  

miały więcej w sobie werwy, hałaśli- 
wości, a może nawet tego, co my Fran 
cuzi określamy jako „entrain*, jednak 
pozbawione one były wszelkiej esta- 
tyki. 

A taniec przecie — akcentuje sil- 
nie de Rhynal, poprawiając sobie sta- 
rannie monokl, — nie polega na wy- 
konaniu pewnej ilości obrotów w bai- 
dziej lub mniej przyśpieszony takt or- 
kiestry... Taniec jest sztuką specyficz- 
ną, wymagającą lekkości, elegancji, 
taktu, a przedewszystkiem należytego 
sposobu tancerza... Et surtout de la 
tenue, de la tenue! 

Od sier towarzyskich społeczeń- 
stwa, od inteligencji i ludzi smaku za- 
leży właśnie, by taniec zachował swój 
walor manifestacji artystycznej, by nie 
stał się ćwiczeniem pozbawionem eie- 
gancji, czy też sportem wulgarnym. 

Sztuka Terpsychory — solennic 
deklaruje mi p. De Rhynal w obronie 
swej tezy — we wszystkich czasach 

- Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23. 

dzała ewolucję kulturalno = obyczajo- 
wą społeczeństw... W obecnej chwili 
zależeć też powinno nadewszystko, by 
nasze „tańce salonawe* uchronić dtt 
wulgarności i co zatem idzie od deka- „ 

wła A, 
śnie mają „Międzynarodowe Tumiefe 
dencji. Temu też celowi służyć 

   
Tańca, które staną się 
prawdziwemi Olimpjadami, poświęco- 
nemi wyłącznie jednej z najbardziej 
powabnych Muz Terpsychorze! 

Na tem Mr. De Rhynal przerwał 
swą wymowną _ „filipikę* w obronie 
godności i estetyki „tańców  saiono- 
wych. 

„Meyer Daviz Jazz“ specjalnie 
sprowadzony na Lido z Nowego Jorkit 
oznajmiło, dość hucznie wznowienie 
tańców. 

Wnet zaludnił się też taras. „Excel- 
siorl'*. Kilkadziesiąt nowych par sta- 
nęło do turnieju „by pod czujnem 
kiem De Rhynala ubiegać się o „granć 
prix“ sztuki tanecznej. 

niezawodniłć 
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