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Po trotuarach miast polskich chadza mnóstwo ludzi, którzy raz wyrobiwszy sobie pojęcie o polityce zagranicznej w _ latach
1919 —
1920,
za czasów konferencji genueńskiej, za
nic
swoich
poglądów zmieniać
nie
chcą. Tymczasem wszystko się wywróciło na tym Bożym Świecie.
Jak
w grze „w sąsiada", wszystkie państwa od konferencji genueńskiej wiełokrotnie już pozmieniały swe
miejsca. Weźmy taki przykład:
wtedy za
konferencji genueńskiej p. Benesz był
to figura ogwiele poważniejsza i miarodajniejsza od
ministra polskiego.
Dziś sojusz franko-polski ogromnemu
uległ rozluźnieniu,
lecz Polska
to
państwo
| rzędu
w Il klasie
mocarstw, a o Czechach
nikt nie mówi,
nie liczy się to więcej
niż Ryga
czy
Helsingfors.
Ameryka znajduje się stale na tej
drodze, na którą wprowadził ją nieszczęsny dla Europy rok 1914. Ameryka, a pisząc
Ameryka, rozumiemy
wyłącznie Stany Zjednoczone ;Ameryki Północnej, wyszła z wojny z najmniejszemi
„stratami,
z olbrzymio
wzmocnionym
prestiżem i autorytetem, a niesłychanemi, kolosalnemi zyskami pieniężnemi, wreszcie z chorobliwie rosnącą ambicją i apetytem. Odrzucenie ratyfikacji traktatu Wersalskiego przez Senat Stanów Zjedno-

czonych oznaczało

tylko,

więc
olbrzymią
długość dróg wodnych
do zabezpieczenia.
Układ ten
morski
był zresztą bardzo
szczegółowy i bardzo specjalny i jakkolwiek został
podpisany
po
długich
targach, to jednak po podpisaniu zarówno admiralicja brytańska, jak admiralicja francuska okazały żywe zadowolenie z dojścia do skutku
tego
układu, uznając, że jest on doskonały. Natomiast
prasa
amerykańska
zawrzała oburzeniem.
Ameryka jest
w innem położeniu, co Anglja i Ameryka, jej kolonie,
względnie
bardzo
nieduże, bo redukujące się do wysp
na Oceanie Spokojnym, nie wymagają
wcale tak licznych jednostek
mniej-

szych, które dość obficie przewidywał
układ franko-angielski. Na oburzenie
prasy amerykańskiej, prasa angielska

i francuska odpowiedziała łagodnem
wzruszeniem ramion: „Co to nas może

obchodzić,

że

wy

macie

inne

wa-

runki". No i co się stało? Oto
gazety francuskie z 9 września donoszą
nieprawdopodobną, fantastyczną wiadomość, że jakoby
rząd angielski

228,

drukarni

zagraża całej Europie.

że

zawrotną karjerę robią Stanyw ciągu

tylko,

dziesięcioleci,

że

przy

wspomnijmy

końcu

wieku

XIX

same Stany walczyły z Hiszpanją, jako równy z równym. Dziś ktoby tam
porównywał arbitra 4Europy,
pierwsze mocarstwo Świata
do królestwa

koronek i drugorzędnych dyktatorów.

Uchylenie się
tłumaczono

w

od

Ligi

Ameryce

Narodów
podwójnie:

1) jako niechęć wwiązywania się Sta-,

nów w europejskie stosunki
mowania

Rady

Ligi zapytanie,

krępowała doktryną

pojęcia zupełnie
sukcesja

różowych,*

naopak,
po

są

to

to ta nie-

naiwnej

Monroego.

skiemi. Doktryna Monroego utorowa-

do hegemonji

Sta-

na kontynencie amerykańskim.

nów

W

Stany

latach ostatnich

coraz

bardziej akcentują tę swoją hegemonję na kontynencie amerykańskim

1 wyraźnie wzbraniają
Szanią się do spraw

Jednocześnie

Europie Smieamerykańskich.

Stany zaczynaja

coraz

anglo-franko-niemiecka

dziś

w

swych rozbieżności,

Anglja

wojny,

STANOWISKO

RZĄDU

W

SPRAWIE

NADRENII.

dy Ligi Narodów.

AAA

AAA

4

Quinones de Leon będzie sprawondawcą(3 fasumków nolsko-litewskich na sesji grudniowej

Dai ENE W4 129" (pat) RADA LIGI NARODÓW DESYGNOWAŁA
NA SPRAWOZDAWCĘ W KWESTJI ZATARGU POLSKO-LITEWSKIEGO
PRZEDSTAWICIELA HISZPANJI QUINONES DE LEONA, AMBASADORA
HISZPAŃSKIEGO W PARYŻU.
RADA POLECIŁA NOWEMU SPRAWOZDAWCY PRZYGOTOWAĆ

jeszcze nie "NA GRUDNIOWĄ SESJĘ. JAK WIADOMO QUINONES DE LEON W CIĄGU
PARU LAT REFEROWAE W RADZIE SPRAWY POLSKO - GDANSKIE.
polityki
wobec

w stadjum wspólnej
antagonistów każdego z tych państw"
Jeśli to kiedyś nastąpi, to wojna Ameryki z Europą nie będzie rzeczą niemożliwą,
tak jak
jest niemożliwą
dzisiaj. Cat.

PAWEŁ:

zw

Sidzikauskas plącze się bezmyśtnie w Genewie.

°

BERŁIN. 12.9.
z dzieięjszego posi
się kwestja

go nigdzie znaleźć.

nie można

Gdy jest potrzebny,
wała

jesteśmy

Prasa niemiecka © konferencji

Zaleski—Miiller.

wyznaczenia

nowego

sprawozdawcy

na

sprawy

konfliktu

polsko

- li-

BERLIN,

12.1X. PAT.

pujący komunikat:

Zgodnie ze statutem Ligi rząd litewski zaproszony był do wzięcia udziału w dyskusji nad tym punktem. Delegat litewski nie zgodził się jednak,
także Rada musiała

przerwać swoje posiedzenie i

O

rozmo-

wie ministra Zaleskiego z kanclerzem
Miillerem podaje biuro Wolifa nastę-

W rozmowie któ-

ną Monroego, bez bliższego
znaleść wkrótce zadawalające
gdyż usiłowanie definicji tych zobowiązań zanie,
mogłoby nadmiernie ich zastosowanie zwęCała dzisiejsza prasa

Anglji, Francjii Rocznica odsieczy pod Wiedniem.
układ w sprawach
morskich.
Układ Niemiec, wykazało w tej sprawie woWIEDEN. 12.9. PAT. W rocznicę
ten dotyczył ilości
okrętów wojen- bec Ameryki
wielką
malodusznošč. odsieczy Wiednia przez króla Jana III
nych różnego typu, jakie zdecydowały Stany chcą ingerować do Spraw euro- odbyło się na Kahlenbergu uroczyste
SIĘ utrzymywać oba państwa. Anglja pejskich, nie pozwalając jednocześnie nabożeństwo, na którem był obecny
poseł polski w Wiedniu
p. Bader z
Tancja
posiadają
kolonje
za- Europie zbliżać się do spraw amery- małżonką, urzędnicy poselstwa i konmorskie,
rozrzucone
w
różnych kańskich. Jedno z państw amerykań- sulatu polskiego oraz liczna
kolonja
punktach
globu ziemskiego,
(
mają skich, któremu ciąży hegemonja Sta- polska,

polecić ażeby odszukano delegata litewskiego Sidzikauska-

sa, zastępującego premjera
Waldemarasa.
Sidzikauskasa jednak nieznaleziono, i musiano

podjąć

Korespondent

że wyznaczono

niemiecki

„Vossiche

Zeitung*

donosi,

dalszą

dyskusję

bez

niego.

na sprawozdawcę

w kwestji zatargu polsko-lit. Quinonesa de Leon który okazał się już w dawniejszej
swej działalności zręcznym bardzo pośrednikiem. Otrzymał on obecnie odrazu dość obfitą i ciężką robotę. Nie można przemiłczeć pisze korespondent, że Quinones de Leon

uważany jest za wielkiego przyjaciela polityki francuskiej i że litwini będą mieli w stosunku do niego niełatwą sytuację.

Prace poszczególnych komisyj bigi.
GENEWA.

12.

IX.

28.

Budżet państwa na r. 1929—30
Departament budżetowy
Ministerstwa
Skarbu otrzymał już od wszystkich
ministerstw projekty preliminarzy budżetowych
na rok 1929 30,
W bieżącym tygodniu rozpoczęły się w
Ministerstwie Skarbu konferencje
z przedstawicielami poszczególnych ministerstw dla

uzgodnienia nadesłanych

projektów budże-

towych.

Posiedzenie prezydjum komisji Kodyfikacyjnej,
W daiu wczorajszym odbyło się posiedzenie prezydjum kom.
Kod. dia załatwienia sprawy kierownictwa
opróżnionego po

zgonie śp. prof. Firicha.;
Zdecydowano, że kierownictwo

Ko-

misji aż do nominacji nowego prezesa pełnić będą łącznie 3 wiceprezesi: Bykowiecki,

nie z komisją

rozbrojeniową

bitrażowych. Pozatem
międzynarodowego.

Na

posiedzeniu

komisja

drugiej

obszerne sprawozdanie

powołała

złożony

ma zbadać pewne
ta przyjęła

Komisji

o działalności

z trzech osób komitet,

kwestje, wypływające

sprawozdanie

organizacyjnej
Ligi Narodów

o stopniowej

delegat

który wspói-

z traktatów

ar-

prawa

Louchere

złożył

za rok ubiegły.

(Konferencje

Następnie
chowieństwu

min. Zaleskiego.
.

GENEWA.12.9. (PAT). W środę przed południem odbyła się rozmowa
ministra Zaleskiego z kanclerzem niemieckim Miillerem. Dwaj mężowie stanu omąwiali sprawy które są przedmiotem obrad obecnej sesji, w szczególności rozmowa dotyczyła świeżo wznowionych rokowań handlowych polsko-

niemieckich.

'

GENEWA. 12.9. (PAT). Minister Briand, który jak wiadomo wyjeżdża
jutro do Paryża, przyjął dziś w godzinach rannych ministrów Zaleskiego i

ks. dr. Antoniego

Konferencja Brianda z lordem Enskendunem
12.9.-(PAT). W

środę w południe odbyły się dalsze rozmowy

ministra

Brianda z lordem Cushendunem w sprawie ustalenia wspólnej ewakuacji Nadrenii, przyczem obaj, mężowie stanu interesowali się szczególnie oświadczeniem które Miiller złożył wczoraj wieczorem dziennikarzom.

Primo de Rivera dziękuje za wybór

|

do Rady bigi.

Hiszpanii

ST. SEBASTIAN. 12.9. (PAT). Po otrzymaniu wiadomości o wyborze
i zatwierdzeniu ponownej wybieralności Hiszpanji do Rady Ligi Narodów,
gen. Primo de Rivera wystosował telegram z podziękowaniem do Francji,
Anglji i Niemiec, następnie do innych krajów, które głosowały za kandydatura

Hiszpanji.
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POSEŁ PATEK I DELEGACJA POLSKA POZNAJĄ PRZEMYSŁ SOWIEC.
MOSKWA.
12.9. (PAT). Poseł Patek i
członkowie polskiej delegacji przemysłowo handlowej po zwiedzeniu jarmarku w Niżnim Nowgorodzie i zakładów metalurgicznych w Sormowie oraz papierni i elektrowni w Bałachani, przejechali Wołgę do Kineszmy skąd udali się do Iwanowo - Wo0ž-

niesieńska,

słynnego

ośródka

włókiennicze-

go. We wszystkich wymienionych miejscowościach przyjmowano posła polskiego oraz
delegację bardzo życzliwie.

Sąd

Najwyższy

w

Warszawie

skasował wyrok przysięgłych w
sprawie zamordowania kurafora
Sobińskiego.
Sąd Najwyższy w Warszawie uwzględnił zażalenie nieważności, wniesione przez obrońców:
Atamańczuka
i Wierzbickiego, skazanych przez sąd
przysięgłych we Lwowie za morderstwo
dokonane na Ś.p. kuratorze Sobińskim
iwyz aczył ponowną rozprawę na 19
października r.b., ustalając dla
nich
zarazem obrońców z urzędu.
Obrońcą
Atamańczuka
zamianowano znanego
adwokata
warszaw-

Śmiarowskiego, który w swo-

im czasie

sronił również

Steigera.

Zamknięcie Targbw

Wschodnich

LWÓW, 12—9. Pat. W dniu dzisiejszym nastąpiło
zamkniącie
Targów Wschodnich, przez które w okresie

10 dni

przewinęło

sie

ło 150 tys. ludzi. Największe

przesz-

obroty

=

o

wykazały maszyny rolnicze i wogóle
ciężki przemysł maszynowy.
Szereg firm krajowych i zagranicznych w dziele maszynowym wysprze-

dało

całokowicie

swoje

ъ

eksponaty.

Szczegółowe dane
co do caloksztaltu obrotów oraz co do bydła i koni
a ogłoszone w późniejszym
ter-

4

Ułatwienia dla mafurzystów.
Wobec trwających zapisów na wyższe uczelnie przyśpieszone zostało
przez władze policyjne wydawanie t.

zw.

Świadectw

młodzieży

kwalifikacyjnych dla

studjującej.

Świadectwa

kwalifikacyjne są wy-

Ilość cudzoziemców w Polsce.
Projektowane jest przeprowadzenie Spisu obywateli państw obcych, zamieszkałych
stale w Polsce.
Dotąd statystyka nasza nie posiadała
dokładnych liczb, dotyczących ilości cudzoziemców w Polsce.

Zjazd

GENEWA.

Szlagowskiego

mu urzędowo bullę papieską z nominację na
stanowisko Biskupa - Sufragana Archidiecezji Warszawskiej.

Marinkowicza.

|
|
1

J. Eminencja przedstawił dunowego Biskupa - Nominata,

magane od maturzystów, którzy nie
wstąpili na wyższe
uczelnie
natychmiast po ukończeniu szkół średnich.

i
!

wie.

konty-

kodyfikacji

francuski

madziło się u |. E. ks. Kardynała Kakowskiego duchowieństwo warszawskie, w którego imieniu J. E. Ks. Biskup St. Gall złożył
J. Eminencji życzenia z okazji 15-ej rocznicy
rządów na stolicy arcybiskupiej w Warsza-

minie.

12.9. (PAT). Poszczególne komisje Zgromadzenia Ligi Narodów

nuowały dziś swe prace.
Pierwsza komisja prawnicza

rozwią-

berlińska

T-wa „Ruch“.

PÓW.— Rynek 9.

skiego

p. Do „Vossiche Zetg* donoszą z Genewy ciekawe szczegóły
Rady Ligii Na ostatnim punkcie porządku dziennego znajdo-

tewskiego na miejsce ustępującego Belaertsa van Blocklanda.

ry miała miejsce dzisiaj przed południem między kanclerzem Miillerem, a
polskim ministrem spraw zagraniczMonroego, to
symbol własnej ich nych Zaleskim rozważane były zawymapanamerykańskiej hegemonii. Istotnie, gadnienia polsko-niemieckie,
gające
uregulowania
w
szczególności
Rada Ligi pośpieszyła
dać w dniu
w uwzględnieniu faktu, że rokowania
1 września, t. j. w zeszłą sobotę, nie handlowe
polsko-niemieckie zostały
słychanie wybitną odpowiedź:
już rozpoczęte. Po obu stronach dano
wyraz woli i nadziei, że wszystkie
Art. 21 paktu ogranicza się do wskaistniejące obecnie między Polską
a
zania na zobowiązania, związane z doktry- Niemcami
zagadnienia
będą
mogły
ich określenia,

podpisały lityczną kooperacją

do prowadzenia

lecz

komunika; Wolffa opuszczając zupełpowietrza, ja- nie punkt ostatni.
hipokryzją
syconego
fzłota w rękach swoich obywateli, kiem jest powietrze Genewy, aby
dzięki temu, że Stany, to wierzyciel
odpowiedź tę nazwać
„odpowiedzią
wszystkich mocarstw europejskich, — odważną”, jak to uczynił Journal de Międzynarodowy
zjazd związku
Kas Chorych.
Stany zaczynają dążyć nietylko do Geneve. jeśli to miała być odwaga,
WIEDEN. 12.9. PAT. Na zjezdzie
hegemonii na kontynencie amerykań- to tylko odwaga drwienia ze zdroskim, ale też do decydującej roli na
międzynarodowego związku Kas Chowego rozsądku. Nawiązując do wczorych obradowano dzisiaj riad sprawą
kontynencie europejskim.
rajszego naszego
artykułu, którego ubezpieczenia rodzin. Delegaci polscy
Mamy tu do zacytowania fakt artykuł dzisiejszy jest tylko rozwi- zaznaczyli,
że ustawodawstwo spowprost paradoksalny,
już taniezrozumiały, nięciem, powiemy, że to, co się Ligą łeczne w Polsce wprowadziło
fantastyczny.
#
Oto
przeszło miesiąc Narodów nazywa, a co jest tylko po- kie ubezpieczenie.

i

są gotowe

minister

auzgadniania | PRZYGOTOWAĆ RAPORT O STANIE STOSUNKU POLSKO-LITEWSKICH

sowej, skupieniu olbrzymiej przewagi

Francja

gdzie francuski

Na zapytanie jednego z dziennikarzy co do stosunku Niemiec do sprawy Anschlussu kanclerz odpowiedział, że traktat wersalski wyraźnie wskazuje procedurę w tej mierze i że ewentualnie połączenie Niemiec z Austrją nie
wy!
a zmiany tgo traktatu. Jst to aluzja do art. 80 traktatu wersaiskiego,
bowiem. artykuł ten postanawia, że Niemcy uznają granice i niezależność Austrji, która nie może zmienić swej pozycji międzynarodowej bez zgody Ra-

_ bardziej wyraźnie i natarczywie
mie- zić, czy też rozszerzyć.
podaje tę depeszę
biura
Wolifa w
"Sząć się do spraw
europejskich.
pełnym
tekscie
z
wyjątkiem
wykrętna
„Deutsche
Śmiesznie
Odpowiedź
Dzięki niesłychanej przewadze
Нпап- śmiesznie sofistyczna. Trzeba tak na- Allgemeine Zeitung“ który podaje

temu

wskazał, że Niemcy

Brianda,

SPRAWA ANSCHLUSSU.

kooperacja,

stadjum

mowy

DO WOJNY.

'© przebiegu rokowań w sprawie opróżnienia Nadrenji odmówił kanclerz wyjaśnień. Na pytanie jednego z dziennikarzy na jakie warunki zgodziłyby się Niemcy wzamian za ewakuację Nadrenji odpowiedział kanclerz Miiller, że znane jest stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie i że Niemcy
nie mogą zgodzić się na żadną kontrolę wykraczającą po za art. 213 traktatu wersalskiego, co — podkreślił kanclerz — zaznaczone już było dwa lata
temu przy wejściu Niemiec do Ligi Narodów. Artykuł 213 traktatu wersalskiego postanawia, że Niemcy w ciągu trwania traktatu poddadzą się wszelkiej
kontroli, jaką postanowi Rada Ligi Narodów. Odpowiednie postanowienia co
do komisji inwestygacyjnej dła Niemiec powzięła Rada Ligi w zeszłym roku.

Nic wiedzieliśmy już w poprzednim artykule, że Liga Narodów, innemi słowy

państwem amerykańskiem. Określijcie
kających ze stosunków państw eurowięc, co to jest doktryna Monroego".
pejskich pomiędzy sobą, 2) jako nieWszystko, co nastąpiło po złożechęć do rozciągania kompetencji Ligi niu przez Costa-Rikę owego
pytania,
Narodów na sprawy kontynentu ame- robiło wrażenie, że na Radę Ligi
rykańskiego. Jak wiadomo, korzystapadł wielki strach, że się Stany Zjedjąc z tak zwanej doktryny Monroego, noczone obražą na Ligę za to aroStany Zjednoczone same korzystają
ganckie pytanie Costa-Riki. Te Stany
Z roli arbitra w sprawach, wynikają- Zjednoczone, dla których doktryna

ła Stanom drogę

SĄ NIEZDOLNE

do tego ustępu

NIEZMIENNE

tycznej

jest

ŚWIĘCIANY

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tąbelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru <owodowego 263:

jak należy inter-

i przyj- roego? Dotyczy to nas, bo

cych pomiędzy państwami -amerykań-

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24,
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“,
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego

zagranicznych

demokra-

układu z Ameryce

bardziej słusznego, jak to pytanie,
Jeśli przyjmuję
zobowiązanie:
„nie
— to mubędę wchodził na ten teren*
sprawę,
szę przecież zdawać sobie
przynajmniej
lub
teren,
jaki to jest
gdzie są granice lego terenu, których
mi przestąpić nie wolno.
Republika
Costa-Rica więc zupełnie logicznie pytała Radę Ligi: „podpisaliście
pakt,
zawierający klauzulę o doktrynie Mon-

na siebie zobowiązań, wyni-

Н

į

Koschembar-Łyskowski i p- Mań- kancierz Miller starał się wyjaśnić dlaczego zdanie te jest „niezgodne z praw- prof.
kowski.
dą“.
Kanclerz uważa, że niemożliwą jest nowa wojna, przedewszystkiem dla Minister Składkowski w spratego, iż wymaga ona olbrzymich pieniędzy, których żaden naród nie zgodzi
wie orderów.
się wydać. Kanclerz uwaźa, że Niemcy są rozbrojone i że byłych uczestników
Minister spraw wewnętrznych
generał
wielkiej wojny, gotowych do wcielenia do armji, jest coraz mniej, i przypom- Składkowski zwrócił uwagę wojewodów na
niał, że z 40 tysięcy oficerów zwolniono po wojnie 36 tysięcy. Kanclerz zaz- konieczność jaknajszybszego przedstawienaczył, że nie tylko Niemcy posiadają armję kadrową. Wszystkie inne kraje nia proponowanych kandydatów na odznaprzez skrócenie czasu służby wojskowej również upodabniają swoje armje czenie orderem „Odrodzenia Polski* 11 jistopada br., jako w dziesięciolecie odzyska
do armji kadrowej. Kancierz Miiller uważa, że przyszła wojna może być tylko nia
Niepodległości.
wojną napastniczą w której główną siłą byłaby szybkość ataku. Wojna taka
może być tylko wyraźnie maszynowa, do wyprodukowania zaś potrzeb15-LECIE
ARCYBISKUPSTWA |. E.
nych maszyn trzeba mieć dostateczny przemysł, zaś
przemysł niemiecki,
KARDYNAŁA KAKOWSKIEGO
zdaniem kanclerza Miillera nastawiony jest wyłącznie na produkcję pokojową.
Wczoraj o godzinie 6-ej po południu zgro

nego. Nasze pojęcia o Ameryce, rysu-

zupełnie jawnie, gotowi są wygłaszać
Ocean
pretować doktrynę Monroego. Doktry- mowy o „suchej* Ameryce.
przemytnictwa
i
przestępstw
i
ocean
na Monroego, jak wiadomo, oznacza,
hipokryzji.
Supremacja
Ameryki
nad
że państwa amerykańskie są przeciwindywiduum
ne wszelkiej ingerencji państw innych Europą—to supremacja
rem. Istotnie, nie jako strona, lecz ja- kontynentów do spraw dotyczących kulturalnie niższego nad
jednostką
Ko arbiter
weszły
Stany do wojny amerykańskiego lądu. Art. 21 paktu oświeceńszą.
Taka
supremacja jest
światowej, ;bo wypowiedziały wojnę Ligi Narodów głosi, że pakt ten nie nieznośną. To też nadchodzi czas otNiemcom w chwili, gdy tę wojnę mo- narusza doktryny Monroego. Republi- wartego antagonizmu pomiędzy Eurocarstwa centralne już były przegrały. ka Costa-Rica słusznie
więc zapyty- pą a Ameryką. Dziś ten antagonizm
W ten sposób za minimum wysiłkui wała Radę Ligi, jak dalece rozszerza wynosi Anglja na swoich ramionach.
ofiar Stany zyskały maximum zysków się ten zakres i o ile w
Europę,
spiawach Niemcy dziś chcą zdradzić
i korzyści. Aby teraz zrozumieć,
jak amerykańskich Rada Ligi będzie
zbliżyć
się
do
Ameryki,
ale
też posię

tostatnich

spraw

Zagra-

Inny przykład. W końcu sierpnia nie szanuje, jakkolwiek jednocześnie
Senat b. r. Republika Costa-Rica wniosła do ci sami politycy, którzy piją alkohol

potrafił należycie zrozumieć doświadczenia
historyczne wojny Światowej,
3 które wskazywały, że Stany Zjednof czone
nie powinny
być w sporach
europejskich stroną, lecz tylko arbit-

STOŁPCE—Księg.

Przechodząc

erze. Stosunki
społeczne w
są znacznie
gorsze od naFrancją, a to ze względu na niezado” szych, a kulturalne społeczeństwo to
wolenie Ameryki! Nie wiadomo, czy chodzi na czworakach. Jedna ustawa
to wycofanie się dojdzie do skutku, prohibicyjna zamieniła ten kraj w
ale sama taka pogłoska
jakże
jest dżungle, w których hasają przemytnicharakterystyczna!
cy i w których nikt: prawa
pisanego

chce się wycofać ze swego

i

Smarzyński.

NIEMCY

ża także Azji przez
rywalizację z
Cesarstwem
Wschodzącego
Słońca,
Pomiędzy
krajami
Europy
i starą
kulturą
narodów
żółtych
z jednej
strony a półtorawieczną zaledwie Ameryką
Północną
zachodzi ;olbrzymia
różnica co do poziomu kulturalnego,
cywilizacyjnego, duchowego, społeczją w kolorach

PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—jJ. Wojtkiewicz—Rynck.

GENEWA. 12.9. (PAT). Wczoraj późnym wieczorem kanclerz niemiecki Mailer przyjął dziennikarzy u siebie w hotelu Metropol.
KONIECZNOŚĆ POWS ZECHNEGO ROZBROJENIA.
Na wstępie Miiller zaznaczył, że aczkolwiek należy do innej partji niż
minister Stresemann, to jednak obydwaj mężowie stanu są w całkowitej zgodzie co do polityki zagranicznej Niemiec, zaś w sprawie rozbrojenia wogóle
wszyscy Niemcy są jednomyślni. Omawiając pokrótce prace rozbrojeniowe
Ligi Narodów kanclerz Miiller zaznaczył, że prace te powinne iść w tym kierunku ażeby rozbrojenie dokonane w Niemczech na mocy traktatu wersalskie
go, dało rozbrojenie i innych narodów.

Hegemonja i suprezagraża
nie samej

28.

Nauczvc.

HORODZIEJ—K.

teraz dochodzimy właśnie do 'osi polityki globalnej.
macja Ameryki

Księg.

|

Kanclerz Miller o rozbrojeniu i polityce
- zagranicznej RZESZY.

nów, ucieka się do Ligi w opiekę
Liga odpowiada mu kopnięciem: „będziesz cicho", aby nie wywołać zmarszczenia brwi wuja Sama.
Ta defensywna, rozbrajająca taktyka Anglji wobec Stanów
nie oznacza jednak
zaniku
anglo-amerykańskiej rywalizacji. Bądźcobądź „Union
Jack“ nie ustąpi swego miejsca tak
łatwo amerykańskim gwiazdom.
Ale

mądra

OSZMIANA—-Spółdz.

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1

262

St. Michalskiego.

Wileńska

GRÓDNO— Księg. T-wa „Ruch“

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia žinia

jące

N.-ŚWIĘCIANY—"ui.

KLECK-—Sklep „Jednošč,
LIDA—ul. Suwalska 13.

243, administracji

Anglji

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

IWIENIEC—A. Ossoling.

Anglja a Ameryka
`

Szeptyckiego

BRASLAW—Ksieg. T-wa „Lot“,
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.

WILNO, Ezwarfek 13 września 1928 r.
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ek bo Ów

KRAKÓW,
odbył

starostów.

12 9. PAT.

się tutaj zjązd

W dniu

11 bm.

starostów wojewódz-

twa krakowskiego. W obradach przewodniczył wojewoda
Darowski.

Produkcja soli w Polsce.
Według danych statystycznych biura sprzedaży Soli przy
Ministerstwie
Skarbu, wydobytych zostało w roku
i w
bieżącym z salin państwowych
Wysoli.
warzelniach 252,000 tonn
tonn.
10.150
eksportowano z kraju
Głównymi odbiorcami
soli polskiej
są Niemcy, Czechosłowacja,
Łotwa,
Dania, Szwecja i Bułgarja.
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SŁOWO

BARANOWICZE.
— U progu roku szkolnego. I znów minęly wakacje. Budynki szkołne zaroiły się od
młodzieży. I tu właśnie u progu roku szkolnego warto pomyśleć o wychowaniu miodzie
dzieży szkolnej. Nasuwa się pytanie: kto ma
wychowywać młodzież i kto ma ponosić za

to odpowiedzialność,

na pytanie to nie lat-

wo dać odpowiedź. Wiadomem jest, iż w
pierwszych latach swego życia dziecko podlega całkowicie wpływom
wychowawczym
rodziców, a po oddaniu dziecka,
do szkoły
dołączają się także wpływy nauczycielskie.
Z tegó wynikałoby iż za wychowanie dziecka
ponoszą całkowicie odpowiedzialność rodzice, a za wychowanie młodzieży rodzice i zespół nauczycielski.
Nieraz słyszy się narzekania rodziców o
złych wpływach szkoły nawychowanie dziecka, nieraz rodzice spychają całkowitą odpo
wieedzialność na zespół nauczycielski, nieraz
rodzice wytykają palcem na szkołę, jako na
rozsadnik zła i ci rodzice właśnie nie omijają sposobności, by przypiąć łatkę wychowawcom młodzieży, ale pod tem określeniem
wychowawców rozumieją całkowicie zespół
nauczycielski, nigdy rodziców.

Boć przecież narzekają rodzice nad uło-

mnościami i wadami swych dziatek. Mieliżby te łatki przypinać samym sobie ? Po co?
od tego jest nauczyciel.
Jeżeli rozważymy, iż dziecko
znajduje

się 3.4 doby

pod okiem

rodziców

1.4 tylko

pod okiem nauczyciela, toć jasne, iż większy wpływ na dziecko mają rodzice A za
te uczęszczania na filmy, zabawy nieraz koń
czące się pijatyką i bijatyką, czy też mają
ponosić całkowitą odpowiedzialność nauczyciele?.

Nie.

Całkowitą

odpowiedzialność

nie zwalajcie

powiedzialności

na

całkowitej

nauczycieli,

którą

od-

oni

w

Iwiej części ponoszą, nie bądźcież „Doświad-

czyński mi“.
Bardzo często słyszy się o wpływie na
zepsucie młodzieży ostatniej wojny wszechświatowej, ale młodzież, która przeżyła
tę

wojnę,

dawno

wyrosła

i tu tkwi

właśnie

chęć zwalenia winy na kogoś, by tylko nie
przyjąć winy cząsteczki winy na siebie.
Często spotyka się w miejscach zakazanych młodzież szkół
prywatnych,
która
jest zwolniona od wszelkich
świadczeń na

na rzecz szkoły,
nych

je.

książek,

Skąd?

która

ale

Przecież

nie posiada

pieniądze

na

potrzeb-

kino

nauczyciel

znajdu-

nie dał

pie-

niędzy, znaczy się albo otrzymało dziecko
od rodziców, albi oszukało tych
rodziców,
ale nie wiem, czy rodzice spytali się, skąd
dziecko wraca o późnej godzinie.
Z tych kilku słów wynika, iż lwią część
odpowiedzialności za wychowywanie
młodzieży, ponoszą
rodzice, od której
chcą
się uchylić i mniejszą
nauczyciele, którą
przyjmują na siebie i pełnią sumiennie.
— 25-cio lecie służby na kolejach. W tych

dniach

naczelnik Oddziału

Drogowego

p.

inż. Marjan Layman obchodził 25-cio lecie
swej służby na kolejach. Inż. M. Layman
urodził się w 1877 roku w ziemi Wołyńskiej,
szkołę średnią ukończył w Równem, a na-

stępnie cesarską wyższą

szkołę

Wielce Szanowny

techniczną,

gdzie w 1903 roku otrzymał dyplom inżyniera.
Zajmował na kolejach zaborczych kolejno stanowiska pom. naczelnika dystansu,
naczelnika dystansu, naczelnika oddziału, po
mocnika naczelnika
wydziału i naczelnika

dla Ciebie najserdeczniejsze życze-

nia, podkreślając, że uroczystość

dał
też

puje

na

służ bę

do

komisji

repatrjacyjnej,

gdzie zajmuje stanowisko
referenta
i tam
pracuje do 1923 roku, kiedy
powraca do
kraju i z początku
zajmuje
stan owisko

pom.

naczelnika

dystansu

w

Łunińcu

i od

dzisiejsza

uznania Twej pracy zawodowej i społecznej,
jest również dniem radosnym dla
naszego
gni azda, przeto życzę
Ci Szanowny Druhu, by nie zrażając się przeciwnościami bogaty w wiedzę, doświadczenie i energję nadal kontynuowałeś swą pracę ku dobru Pań-

stwa

wym

i jest dotychczaso-

prezesem.
и
Komitet L. O. P. P. rozwinął się do 25

kół i 1800 członków, to już najlepiej świadczy o pracy inż. Laymana. Nie poprzestaje
na tem, w roku 1925
organizuje
Niższą

Szkołę

Techniczną,

która

rozwija

się

zaś życzymy

owocnej

pracy

dla

powodzenia

dobra

ójstwo i samobójstwo.

w

ogółu.

czas u p.
Waszczyłków przy ul. Szosowej,
Nr. 6, zamieszkiwał kapral K. O. P. S tanisław Krzyżanowski, który zakochał się w
córce p. Waszczyłki, powszechnie
zwanej
„Sonią“.
Między młodymi,
ludźmi,
zapanowały
bliższe stosunki, które doprowadziły nawet

Później coś się u młodych

zepsuło i p. Krzyżanowski porzucił p. Zofię. Niedawno jednak znów się zeszli, jednak ojciec p. Zosi i słuchać nie chciał o mał
żeństwie, wskutek czego p. Zofja napisała
swemu ukochanemu, iż między nimi wszystko skończone, a ojciec nadobnej powiedział, iż p. K. nie nadaje się na zięcia. Wówczas Krzyżanowski doprowadzony do ostateczności, w niedzielę wieczór w stanie podchmielonym zgłosił się do Waszczyłków
i od
dał im list, mówiąc: tam wszystko napisane.
Następnie wyprowadził swą _„narzeczoną“ strzelił do niej, lecz chybił. Ojciec usłyszawszy strzał wybiegł by więcej nie wrócić. Krzyżanowski po trzykroć
strzelił
w

pier$ starca,
w

SO
skroń.

kładąc

go trupem

na

miejscu.

przewieziono do izby chorych
gdzie walczy ze Śmiercią. Kula

jako

łyński

lekarz

powiatowy.

Ś. p. dr. Woło-

żyński przyjmował udział w pracy społecznej, będąc radnym m. Baranowicz od początku istnienia Rady Miejskiej. W dniu 4
września został pogrzebany na miejscowym
cmentarzu. Nad grobem przemawiało spo-

ro osób,

podnosząc

zasługi

Ś. p. dr. Woło-

żyńskiego.

S. G.
OD

REDAKCJI.

Wszystkich przyjaciół „Ech Krajowych
nadsyłających
przygodne
korespondencje,
czy też swoje uwagi w sprawach dotyczących się życia wsi i miasteczek naszych województw, prosimy o podawanie swego do-

kładnego

adresu.

Korespondencja /nadsyła-

ODPOWIEDZI

IL

Iskra.

Porty

morskie

znaczną

poruszone przez Pana w jego obszernym liście omówimy. Tymczasem o jedno prosimy:
mniej filozoficznej krytyki —— a więcej pro-

stoty i szczerego zainteresowania się sprawami miasta i powiatu.
|eżeli Pan czyta

uważnie „Echa Kraiowe*, to musi się zeodzić, iż są już ośrodki w naszym kraju. które prowadzą
stałe informowanie ogółu o
swem życiu i kłopotach, a przez to znakona ..małą sprawe”,
wanie,

które

jaką

należy

jest życie miastecz-

[est to zmaniero-

naiusilniej

wypleniać

otoczenia, które musi dać przykład wyrobienia obywatelskiego.

z

ti. NIEMOJEWSKIEGO

$wiaT 5.TEL. 504-296
(b wani|SZAWA „NOWY:
QHOROBY WATROBY - KAMIENIE ZOŁCIOWE
Ё

OHRONICZNE

ZADARCIA

nych do pływania po morzu) yachtów.
Myślę, że nawet kilka takich
jeszcze

mniej kosztowałoby
lowy statek.
—

BERLIN. 12.9. (
linie perski minister dwaru

Timurtasz

dzynarodowym,

należą trzy przedsiębiorstwa

my

do którego

amerykańskie,

prowadzi

angielskie i francuskie —

nie przyjętych:

„bacik*, „bat*

—

w znacze-

obecnie rokowania
budowlane

z konsorcjum

Bermię-

niemieckie

oraz fir-

w sprawie udzielenia konsorcjum

koncesji

Nowy rekord amerykański.
410,000

dolarów,

żeby być

maklerem

ra giełdzie.

WIEDEŃ.
wczoraj została
410 tysięcy dol.
tą, jaką płacono

12.9. (PAT). „Neue Freie Presse“ podaje z Nowega Jorku:
sprzedane miejsce maklera na giełdzie nowojorskiej za cenę
Suma ta oznacza rekord, dotychczas bowiem największą kwoza takie miejsce było 398 tys. dol.

Wypadek

Bokanowskiego

nie jesf odosokniony.

WENECJA. 12.9. (PAT). Donoszą, że spadł tu samolot wojskowy, W
chwili uderzenia o ziemię aparat zapalił się. Zwłoki pilota zostały zwęglone.

Aresztowanie wybitnych

komnnistów we Francji.

rać

niż 500 tn.

Wreszcie,

żaglowanie

po

sta-

jako egzamin

morzu

lub

w

cza-

zakneblowane

usta

na ze względów
czyna się mścić.
„Prawdy“

masom

wprowadzo

„demagogicznych zaOto relacja rabkora

rzucająca

światło

na stosun

ki panujące w dziedzinie tk. zw. dyscy
pliny pracy.
„Na fabryce im. Rewolucji

Paździer

nikowej — czytamy— pijaństwo kwitnie, robotnicy bez żenady
piją przy
swych warsztatach pracy. W ciągu mie
siąca czerwca i lipca samowolnych 0puszczeń pracy było więcej o 3 proc.
podczas gdy w kwietniu notowano za
ledwie 7 proc. Kierownictwo fabryki
i komitet fabryczny nie walczy z tem
absolutnie. Nikigo z pijących nie zwolniono ani przeprowadzono piiblicznego
sądu. Na fabrykach im. Lenina i Piotrowskiego w dniu 14 sierpnia po wyp
łacie nie stawiło się do pracy 632 robotnikėw. Na odlewniach
Makiejewskich w związku z obniženiem dyscypliny pracy, jakość produkcji znacznie
podupadła a brak niektórych wytworów zwiększył się w dwójnasób. Na
wielu fabrykach zwiększyła się liczba
awantur łobuzerskich, niedbały stosu-

koło brzegów

Norwegji,

Anglji

wi wojennemu? Z

zakresu

„Jakto,

*) Może, by

kT
—„przynawki*

użyć

st

(OAROODK
(bebooten).

0

Iskie

sł

010

więc

żagla nie

fantastyczne

plany

rozbudowy floty żaglowej,
która w
naszych oczach odchodzi
w roman1
ww

nek do maszyn i pracy, odmowa wypeł
ninia
poleceń,
opuszczania
pracy
przed terminem i t. p. jest stałem zjawiskiem.
O obniżeniu się dyscypliny pracy
świadczą również dane statystyczne.
Niedawno Centralny Komitet Wykona
wczy związku górników rozesłał okólnik w którym stwierdza np. iż w kopalniach Doneckich liczba samowolnych
opuszczeń pracy (progułow) na jednego robotnika w miesiącu kwietniu w
porównaniu do października grudnia
roku ubiegłego.wzrosła o 16 proc. Obecność robotników na fabryce w tym
że czasie zmniejszyła się prawie о 8
procent.

Upadek dyscypliny pracy — konstantuje „Prawda oto jedna z głównych przyczyn nie wykończania produkcji i jej zmniejszenia w ostatnich mie
siącach. Oczywista nie bez znaczenia
są urlopy letnie, przerwy w dostawie

zdoła,

minister

spraw

stwierdza,

iż inżynierowie

i

— Tak, i to wiedząc dobrze ze statystyk, že ilošč i
tonaż żaglowców zmniejsza się z każdym rokiem, zmniejsza
się nietylko
procentowo (1900—23 proc.,
1914—
8 proc., 1927—3 proc.), lecz i absolutnie (cyfry z tych lat: 6 i pół milj.
T, 3 i pół milj. T, 2 milj. T.) w tonażu wszechświatowym,
a nawet rozumiejąc i uznając do pewnego stopnia przyczynę tego zjawiska. Przyczyną tą jest opanowanie ludzkości,przez
demona szybkości, a mówiąc
mniej
poetycznie
najbardziej
poszukiwaną
dziś cechą transportów nie jest taniość, lecz szybkość
oraz „terminowošč“, a więc niezależność od kapry-

sów żywiołu. Lecz działanie tej przy-

czyny jest szersze, niż zagłada
žaglowców: z przykrością stwierdzić to
muszę, bardzo nieśmiało na tych łamach, że zagraża ono żegludze wogóle. Rzeki były
pierwszemi
drogami
ludzkości; morza nie dzieliły, lecz łączyły kraje, co łatwo zrozumieć, jeśli
przypomnimy sobie, jak trudno było
przed stu laty, nawet
przy
dobrych
drogach, rozstawnych koniach,
wielkich kosztach
pędzić
z szybkością
180 klm. dziennie przez
kilka
dni
choćby, a jak łatwo i stosunkowo
wygodnie przebywało się w ciągu doby 100 mił morskich na dobrym okrę-

się

ważnemi

po-

trudnościami,

gdyż

w

łonie

„Demokraticzeskiego Sgoworu“, o któ
ry nowy rząd ponownie ma się opierać, nie brak też bardzo wpływowych
zwolenników Wołkowa.
W związku z przeżywanym przez
Bułgarję kryzysem, nie od rzeczy będzie przyjrzeć nieco dokładniej układowi sił politycznych w obecnym parlamencie bułgarskim.
Izba obecna (Sobranje)
ukonstytuowała się w roku 1927 na podstawie
wyniku wyborów,
przeprowadzonych
w całym kraju dnia 29 maja r. ub. O

odwrócił.

zderzenie

1923

tji narodowej Cankowa, partji naroddwo - postępowej,
znacznega odłamu
nej. Zjednoczenie
wego stronnictwa
przeprowadzone w
kalny,

wobec

partji radykalnej i
partji demokratyczideowe w łonie nonie zostało
jednak
sposób dość rady-

czego

w

„demakraticze-

skom sgowore*
obserwować
można
dwa kierunki: umiarkowany z Ljapcze
wem i radykalny z prezydentem parlamentu Cankowem na czele. Politykę
„demokraticzeskiego sgaworu* popierało dotychczas zasadniczo 11 posłów
macedońskich, wybranych do sejmu z
t. zw. listy mieszczańskiej.
Opozycja parlamentarna w Bułgarji nie jest jednólita, niemniej jednak
jej akcja przeciwrządowa jest dość intensywna. Zwłaszcza po ostatnich wyborach spotęgowały się bardzo znacznie ataki opozycji, która dzięki sukcesowi wyborczemu
„chłopskiego zjednoczenia
narodowego*
wzmocniła
bardzo poważnie swój stan posiadania w Sobranju. Wspomniane „chłopskie zjednoczenie narodowe“, pozostające pod kierownictwem Jerzego Markowa, liczy dzisiaj 42 posłów. Dalej
zasiada na ławach opozycji parlamentarnej w Bułgarji
6 posłów
frakcji
chłopskiej

Tomowa,

14

liberatow,

a

mianowicie: 7 z frakcji Kjorczewa, 1
z ramienia grupy Smiłowa i 8 t. zw.
stambolowistów,
dalej 12 demokratów, 4 przedstawicieli rzemieślników,
10
socjal - demokratów i czterech

Jak z powyższego wynika, sprawa
utworzenia nowego rządu parlamentar
nego w Bułgarji nie jest rzeczą łatwą.
Opozycja, choć liczbowo dość silna,
jest pod względem ideowym tak niejednolita,

iż żadną

miarą

nie

może

wziąć na siebie
misji
sformowania
rządu.
Ponadto
brak jej do zwykłej
większości 43 głosów, która zapewnić
by sobie magła jedynie drogą porozumienia

z częścią

posłów

„demokrati-

czeskiego sgoworu*. Między tym jednak a obozem opozycyjnym,
istnieją
tak głębokie antagonizmy, że podobna
kombinacja w dzisiejszych warunkach
jest nie do pomyślenia. Tak'więc jedynem wyjściem z sytuacji jest ponowne utworzenie rządu demokratycznego,

który,

podobnie

jak

rząd

ostatni,

opierałby się na
„„demokraticzeskim
sgoworze“. Czy jednak plan taki da
się wobec istniejących obecnie w łonie obozu tego rozbieżności poglądów
— gładko przeprowadzić, jest jeszcze
wielkiem pytaniem. Odpowiedź na to
pyta nie da nam niewątpliwie już
dniach najbliższych dalszy rozwój w.

padków bułgarskich.

N.

żko rannych. Ciemności nocy utrudniały akcję ratunkową.
bądź na olbrzymich
rzekach stano- czesne, może odmienić oblicze, a przyidzie
na
kredyt, a
wiących jedyne lub główne osie ko- tem tranzakcja
doniedawna to było 5 i 10
munikacyjne krajów (Amazonka, Mis- kredyt

pierwsza i
pasażerski mię- proc. miesięcznie, Oto
lądu przerzucił najbardziej zabójcza przyczyna zagła-

sisipi, Wołga). Ruch
dzy krajami jednego

się również na koleje, z pominięciem dy żaglowców. Są i inne.
Olbrzymie
marynarki.
handlowe
dróg morskich: rzadko kto dziś jedzie.
statkiem do Francji, nawet do Anglii. przodujących potęg cierpią co pewien
„kryzys tonażu —bezroboAeroplany przelatują nad
cieśninami czas na
nienalei mniejszemi
morzami
codziennie; cie okrętów. Bezbronne, bo

istnieje już kilka osób, które przeby- żące
bez użycia statku. Charak-

ły Atlantyk

nych krokach

najbogatszych

armatorów

techniki,

bu-

projekty

żej ceny

kosztu,

zapewniając
więkpociąga to,
bankructwo obu stron konkurujących;
parowiec zostanie sprzedany większe-

dowy mostów przez oceany. Narazie szą szybkość. Powiedzmy

jeszcze okręty, choc powolniejsze od
maszyn lądowych,
wożą ludzi i towary przez oceany i niema obawy,

żeby predko znikały; lecz
nawet masowe,
gach wodnych
piały bardzo

mu koncernowi parowej

transporty glowiec z trudnością

żeglugi,

ża-

i to zabezcen
nabywcę,
a cała ta

małocenne, na
dro- znajdzie sobie
śródlądowych ucier-' Sprawa nie zachęca trzeciego, mające-

i dlatego głosy rozsąd-

go właśnie sprawić sobie statek,
do
budowy żaglowca odegrała
zresztą,
gają przed kosztowną rozbudową ka- dużą rolę trudność zawerbowania zanałów, których projektodawcy,
pod łogi na żaglowiec, idący w wielomieniesłychapozorami chłodnych i zatopionych
w sięczna podróż, na trudy
który
parowcu,
cyfrach businesmenów, ukrywają wię- nie wieksze niż na

ku („Morze“ Nr. 112

cej romantycznego
szłości, niż sami

1927)

ostrze-

ukochania

sport wodny jest tańszy, lecz
dzisiejszej zgorączkowanej
będzie czekał tygodnie na

da, lecz za parę
tygodni
a

kiedy mu

w ciągu

paru

kto w

ludzkości
przybycie

Śląska,

dni kolej

dostarczy; za wyższą cenę, to

munikacji kolejowej (Warszawa -Płock),ra', to tajemnicze

prze- tylko dni kilka jest na morzu

się domyślają. Tran-

dwoma

miastami, nieposiadającemi ko-

do

okręty żaglowe są zwyciężane w КОПkurencji przez nienależące do poolów

wysuwane. dość
terystyczne, że są
często, fantastyczne dziś, kto wie czy „trampy“ parowe, gotowe w takich
nierealne po kilku jeszcze kolosal- Sytuacjach pracować równie tanio, ni:

transportu węgla z Górnego

bądź między

statków.

HAMBURG. 11.9. Dzisiejszej nocy angielski statek węglowy „Gornwood'' najechał u ujścia Łaby w pobliżu Blankenese na statek pasażerski „„Królowa Luisa“ wiozący 300 uczestników wycieczki. „Cornwood'* uderzył czubem w bok statku niemieckiego tak silnie, że większość podróżnych spadła do
rzeki. Dotychczas rozmiary katastrofy nie zostały szczegółowo ustalone. W
każdym razie jest pewne, że 4 osoby zginęły w nurtach rzeki, a 40 osób cię-

Parowce osobowe
na rzekach
już
przed wojną zachowały się bądź jako

Środek turystyki (Ren),

to, które od czerwca

BERLIN, 11 9. PAT. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmarł po operacji ślepej kiszki, jeden z najwybitniejszych korespondentów zagranicznych w Berlinie przedstawiciel „New-York-Timesa* p. Lilcoln Eyre, który kilkakrotnie odwiedził Polskę w
ostatnich latach. Zmarły ożeniony był ze znaną artystką filmową Polką, występującą
pod pseudonimem Dina Gralla.

technicy zbyt częsta obierają linię naj
mniejszego oporu jakby nie widząc fatalnych wypadków opuszczeń, niedbal
stwa i lenistwa robotników. Jednocześ
nie obserwowany jest zanik koniecznej
pracy uświadamiającej wśród masy robotniczej“.

cie. Dziś ten stosunek

Stronnictwo

roku (obalenie Stambulijskiego) dzier
ży w swych rękach ster bułgarskiej
nawy państwowej, powstało w
roku
1923 na skutek zjednoczenia czterech
mniejszych trakcyj, a mianowicie: par

Tgon p. Lilton Eyre.

niać tego niebezpieczeństwa jakie kryją w sobie wagary robotników, pijaństwo i t. p.
Korespondenci z prowincji stwierdzają, iż w wielu zakładach fabrycznych personel techniczny i administra
cja patrzą na obniżenie dyscypliny pra
cy przez palce. Szczególnie dużo wiadomości

zagra-

wodu takiego obrotu sprawy, premjer
Ljapczew znałazł się w sytuacji
bez
wyjścia i ostatecznie w dniu 5 września zgłosił na ręce króla dymisję całega gabinetu koalicyjnego. Według najnowszych informacyj p. Ljapczew podjąć ma obecnie akcję w kierunku stor
mowania nowego gabinetu koalicyjnego, tym razem jednak już bez udziału
Wołkowa. Czy akcja taka spotka się z
powodzeniem, trudna już dzisiaj powiedzieć. W każdym jednak razie pan
Ljapczew liczyć się musi z bardzo po-

surowca i t. d., ale nie można nie doce

lub tyczną przesztošė?“

Francji.
Tymczasem co da
„Iskra“
jako
okręt szkolny przyszłemu marynarzo-

nie

p.p. Chrostow i Boboszewski. Z

gechy roaotników sowieskich

kich obserwowany jest od wiosny, t.j.

i Christowa,

względy wyborców ubiegało się wówczas w 66 okręgach wyborczych ogółem 12 stronnictw politycznych.
Najsilniejszem ugrupowaniem
politycznem w obecnym parlamencie bułgarskim jest t. zw. Demokraticzeski
Sgowor (koalicja demokratyczna), roz
porządzający ogółem 168 mandatami.

nicznych, Burow, postanowił
zgłosić przedstawicieli radykalnej partji roboswą dymisję, a wślad za nim poszli na- „tniczej. Ogółem rozporządza apozycja
* tychmiast dwaj inni członkowie rządu, 94 mandatami.

Lenistwo, pijaństwo i brak dyscypliny, fo główne
Niesłychanie wiele kłopotu sprawia
bolszewikom tk. zw. dyscyplina pracy.
Prasa sowiecka konstantuje ws zędzie
jej znaczny upadek co oczywista obniża poziom i jakość sowieckiej produkcji przemysłowej. Rzecz charakterysty
czna
iż ten jaskrawy upadek dyscypliny pracy na fabrykach sowiec-

Boboszewskiego

którzy krokiem swym chcieli zademon
strować swe niezadowolenie z powodu niezdecydowanego stanowiska premjera wobec postulatu ministra spraw
zagranicznych, który w myśl życzenia
mocarstw, domagał się sparaližuwania działalności Macedończyków. Nieodzownym warunkiem powodzenia akcji rządowej w tym
kierunku
byla
jednak dymisja ministra spraw
wojskowych, Wołkowa, który utrzymywał
bardzo bliskie stosunki z najwybitniejszymi przestawicielami
Macedońskiej
organizacji
rewolucyjnej.
Minister
spraw zagranicznych Burow, wystąpił
przeto niezwłocznie po demarche Fran
cji i Anglji z żądaniem ustąpienia ministra Wotkowa, który też wbrew swej
własnej i premjera
Ljapczewa
woii
zmuszony był zgłosić dymisję. Dymisji Wołkowa król jednak nie przyjął,
wyrażając przytem życzenie, by cała
ta sprawa załatwiona została na drodze polubownej. Pomimo to jednak pewien odłam koalicji rządowej (t. zw.
Demokraticzeskiego
Sgoworu)
nie
przestał domagać się w dalszym ciągu ustąpienia ministra spraw wojskowych, atakując przytem w dość ostry
sposób premjera Ljapczewa, który nie
chciał, czy nie mógł znaleźć wyjścia
z krytycznej sytuacji. Widząc, że drogą polubownych rokowań nic wskó-

па budowę kołei, łączącej Persję północną z południową.

niż yachcik—
sie fali po zatoce w otwartych szalu- nauczy go nic więcej
żaglami
pach okrętowych *),
t.j. co w nor- mniej nawet, gdyż rządzenie
malnej karjerze marynarza wojennego jest na niej, jak na wszystkich nowomoże zdarzyć się praktycznie
z za- czesnych
żaglowcach,
dążących
do
iada swemu przeznaczeniu” więc zo- kresu użycia żagla, czy to dla komu- oszczędności rąk, zmaszynowane, monikacji z lądem, czy to w razie kata- że nawet zmotoryzowane. Co do umiestała wybrana, przypuszczam z powo„Emden* jętności dostosowania żaglowca
do
du okazyjnej ceny,
bardziej okazyj- strofy. Załoga krążownika
w części morza, „Iskra“, statek dość duży jak
nej, niż 80 tys. ir, fr. za starą łódź uratowała się przynajmniej
oblipilocką **), którą pod nazwą
yachtu od niewoli i wróciła do ojczyzny po na bałtycką falę i z ostrożnie
należne
zaszczyty
właśnie
w
łodziach
czoną powierzchnią żagli, nie da im
sprowadził Yacht-Klub Polski.
jedno pływaMożna tylko winszować marynarce żaglowych. fJednak, poza tą sferą w nic z tego, coby dało
praktyce
[potrzebnych
wiadomości,
nie
na
„Witeziu*.
Wyobrażenia
wrewojennej
polskiej,
że postanowiła
szcie o trudach i pracy
klasycznego
oficer
marynarki
wojennej
'musi
być
młodych swych adeptów zapoznać ze
sło- żeglarstwa, rozdziału z historji — jak
sztuką
żagla — łatwo
odgadnąć z marynarzem w całem znaczeniu
„Lwów* — też nie — najwyżej komwa,
dla
tego
powinien
przejść
klasyjakich założeń wychodząc i w jakim
czną
szkołę
żeglarza
-okręt
pełnofortową
dłuższą przejażdżkę pod żagzakresie.
Naprzód
teorję i praktykę
lem, a o to chyba nie chodzi.
żaglowy.
Mamy
taki
jeden
tymczasem,
żagla jako motoru, którą
doskonale
Ale co zrobić z „Iskrą”*? Odstąpić
zdobyć można na jolkach***)(wartości ale z piękną tradycją jako szkoła:
rządowemu przedsiębiorstwu „Zeglu„Lwów*;
nabywać
drugą
taką
ma500 zł. jedna) na. Wiśle pod
Toruga polska”, gdzie stałaby się, jako doniem.
Następnie
zastosowanie
już chinę dla szczupłej naszej Ofic. Szk.
Mar.
trudno. Natomiast nie wydaje Skonały nowoczesny statek, zalążkiem
zdobytych wiadomości do warunków
floty transportowców żaglowych. Namorza, specjalnie
fali morskiej:
to mi się zbrodnią wspólne pływanie na
wet jeżeli roboty przeróbkowe są po„Lwowie“
naszych
przyszłych
marymoźna zdobyć w czasie pobytu pod- narzy wojennych wraz z handlowymi sunięte daleko w kierunku
rozbudochorążych
marynarki
nad morzem,
wy kabin- nic nie szkodzi, pasažero—
ostatecznie,
jeśliby
to
było
z
jaużywając niedużych „Seagoin* (zdolkichś przyczyn niemożliwe,
wypožy- wie, amatorzy pod żaglami, znajdą;się
zawsze, niech tylko kursa
okrętowe
*) Pisane zimą. Obecnie „Iskra“ już czenie od szkoły tczewskiej „Lwowa*
co roku na trzy tygodnie
w okresie będą zawczasu ogłaszane.
rozpoczęła nawigację.
co wystarczy na wy**) Od „pilot“, nie „pilotowa“, tak jak: nawigacyjnym,
żaglow„sołdat* — przedmioty, stojące z nim w dostanie się z Bałtyku i przećwicze- 2. Przyczyny zanikania
ców.
związku, „sołdackie*.
nie podchorążych na fali oceanicznej,

- niu małej żaglowej łodzi.

rowa,

zamarły,

Niemcy będąAT). „Berliner
robili Boersen
dobreZtg.* interesy
w Persji.
donosi, że bawiący obecnie w

O ile wiadomo, „Iskra“ (žaglowiec
szkolny Ofic. Szk. Mar.), od roku nasię i
remontuje
byta i nieczynna,
przerabia *). Najwidoczniej nie odpo-

**) Dlaczego używamy tego cudzoziemskiego słowa zamiast dawno w polszczyZ-

Rosja

liczbę okrętów.

tyki, jako lekarstwo na wszystkie niedomagania ustroju i aparatu sowieckiego. „Samokrytyka*
otworzywszy

REDAKCJI.

— Panu L. K. w Wileice pow. Prosimy
zajrzeć do nas, będąc w Wilnie, a sprawy

prawdzi-

D KWESTJA ŻAGLOWCÓW

jednakże

Sfrajk robofników portowych w Ausfralji

okresu kiedy rzucono hasło samokry-

na bez adresu pozostanie
niezużytkowaną
często ze szkodą dla interesów kraju.4.. ь

pod

obserwatora z lądu.

sowieckie,

policja.
— Zgon zasłużonego lekarza. W dniu
2 września zmarł š. p. dr. Jarosław Woło-

wego opiekuna - ojca rzesz kołejarskich i
przemówienie nadkomisarza Szpali — jako
Uwagi

interesy

PARYŻ, I1 9. W St. Denis policja aresztowała 40 komunistów w tłumie
niefortunnie, iż Krzyżanowskiemu wyciekło który usiłował dokonać demonstracji pod Paryżem.
й
oko.
Lemonstracja miałaby znacznie większe rozmiary, gdyby nie to, że od
Aresztowano
w tej sprawie
kaprala samego rana policja strzegła domu schadzek komunistycznych
i aresztowała
78 p. p. Grabowskiego, jako oskarżonego © każdego, kto gmach opuszczał.
współudział.
iędzy innemi aresztowano wielu wybitnych przywódców komunistyczprowadzi
żandarmeria i nych.
Dochodzenie

który w dłuższem
działalność p. inż.
go

konflikt zaczepia

trzecich.

garnizonu,
trafiła tak

śliczny upominek od pracowników. Z przemówień najwięcej zasługuje na uwagę precharakteryzując

że jakkolwiek

Sowiecka niezmiernie stoi na stanowisku, że sprawa powinna być rozstrzygnięta bezpośrednio przez Polskę i Litwę bez wmieszania w ten spór stron

parę kroków strzelił
sobie
Ciężko rannego Krzyżanowskiego

pięciolecia lego zareagował cały zespół pracowników Oddziału Drogowego. W
salach
Ogniska Kolejowego zebrało się na skromną herbatkę około 50 osób. Do inż. Laymana przemówił inż. Werner podnoszac
mu

Laymana.

uważają,

Dłuższy

jego kierownictwem nader
nomyślnie. Nic
też dziwnego, że dla uczczenia dwudziesto-

zesa P. K. K. Kobusa,
przemówieniu uwypuklił

polsko- kowieńskim.

unieruchomiono

Jubilatowi

ka lub lub „głuchej wsi”.

roku

© sporze

dalszej

łożycielem

1924

sowieckie

Rządy Francji i Anglji nie przypuszczały z pewnością iż ich demarcke w
Sofji w sprawie rozwiązania Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej pociągnie za sobą ciężkie przesilenie rządowe i dymisję gabinetu
bułgarskiego.
A jednak tak się stało. Zgłoszona w
tych dniach dymisja gabinetu pana
Ljapczewa była tylko logiczną konsekwencją sytuacji, jaka w łonie rządu
bułgarskiego wytworzyła się na skutek wspomnianej noty francusko - angielskiej.
Dymisję całego gabinetu
poprzedziło ustąpienie trzech ministrów: Bu-

MOSKWA. 12.9. (PAT). Omawiając rezolucję Ligi odnośnie konfliktu
polsko - litewskiego, „Izwiestja* i „Prawda* zaznaczają, że Liga zawiodła
nadzieje Polski i sprawa sporu połsko - litewskiego została nadal niezałatwioną. Co do stosunku stron trzecich w sporze polsko - litewskim „Izwiestja::

MELBOURNE. 11.9. (PAT). Istnieją obawy, że morski ruch handlowy
zostanie sparaliżowany w całej Australji naskutek strajku robotników portowych, który wybuchł w związku z nowemi postanowieniami, przewidzianemi
dla najmu robotników.
Strajk objął wszystkie porty. W Brisbane ustała praca zupełnie, w Adalaidzie również, 12 okrętów strajk zatrzymał w Brisbane. W Sydney również

micie wpływają na urabianie opinii. Pan jako ziemianin nie powinien być „zbyt wielki”

w

Pisma

Czołem. (—) W. Terajew.cz
Prezes T-wa „Sokół* w Baranowiczacn
W. końcu wypada
nadmienić, iż inż.
Layman udziela pracy społecznej wszędzie,
przez wygłaszanie odczytów
dla szerszej
publiczności i t. p.
Oby ziemia polska posiadała więcej takich obywateli.

1 stycznia 1924 r. stanowisko naczelnika oddziału w Baranowiczach. Tu odrazu
daje
się poznać jako działacz
społeczny, niema
żadnero Zarządu. by w nim nie figurowało
nazwisko inż. Laymana. ale najwięcej po-

święcił się pracy Ł. O. P. P., której był za-

RYGA. 12.9. (PAT). „jaunikas Zinas* donosi z Kowna, że w tym tygodniu rozpoczną się na Litwie manewry, w których wezmą udział wszystkie
rodzaje broni. Na manewry te powołano oficerów rezerwy i rezerwistów
|
oddziałów technicznych. Ćwiczeniami kierować będzie pułkownik
Kubilinnas szeł zarządu sztabu generalnego.

i społeczeństwa.

wydziału.

Będąc już w szkołe średniej i wyższej,
się poznać jako prawdziwy
Polak, to
cierpiał z tego względu.
Po woinie polsko - bolszewickiej wstę-

Druhu!

Z upoważnienia
Zarządu a w imieniu
całego gniazda z/ prawdziwą przyjemnością,
składam Ci Zacny Druhu
w dniu tak uro-

za to do oświadczyn.

ponoszą rodzice, boć przecież
ojciec czy
matka dziecko powinni kontrolować dokąd
idzie, skąd wróciło, nie pozwalać wydalać
się młodzieży po
godzinach
zakazanych
przez szkołę, niedawać pieniędzy — БехКопtrolnie i t. d.
Rodzice winni pomagać, współdziałać z
nauczycielami, a nauczyciele napewno będą
z rodzicami
współdziałali,
nie wyrzekając
się odpowiedzialności, ale Panowie rodzice

nie zwalajciež

działacza społecznego. Herbatka przy dżwiękach orkiestry przeciągnęła się do 4-tej rano. Podczas uroczystości w Ognisku nadesłano na imię inż. Laymana kuka „depesz
gratulacyjnych, a od imienia T-wa „Sokół*,
którego p. Layman jest vice - prezesem, p.
Ryszkowski wręczył p. inż. Laymanowi list
uastępującej treści:

czystym

Przesilenie rządowe w Bułgarii.

Manewry w Kowieńszczyźnie.

И

ECHA KRAJOWE

go

praw-

„konjunktu-

bożyszcze

współ-

ё

pomię-

dzy jednym portem a drugim;
przytem wynagrodzenie
nie mogło
być
Tak mnie“
większe niż na parowcu.
‹
więcej, w
uproszczeniu _ wyglądają
przycyny zanikania żaglowców, — рглуczyny z których powagi nie ukryłem
ani przed sobą ani przed czytelnikiem.
Zastanowić się jednak trzeba, czy S4
i powszechne;
to zjawiska wieczne

4.
'

|

SŁOW O

Afera Rossi.
*i

+

Dficerowie sowieccy na ferenie Polski.

zyna Christianiego

Aresztowanie przez władze włoskie zabójcy Matteotiego, Cezara Rossi'ego w Campione na samem pograniczu szwajcarskiem, łecz już na terytorjum włoskiem, według opinji miejscowej było majstersztykiem policji faszystowskiej. Wychodzące w Bellinzone dzienniki tak przebieg tej niewyjaśnionej dotąd sprawy opisują:
15 lipca niejaka Bianka Traversa

hotelem,

zabrała

zjawiła

dwa

się

pakunki

przed
Rossie-

go i tego samego dnia przejechała granicę

włoską;

tego

samego

dnia

rów-

willa w Vissone — opustoszała.
Z powodu
tej afery „Journa! de
Geneve* pisze:
„Jeżeli — co nie ulega prawie ke
stji — okaże się, że to policja włoska
urządziła zasadzkę, w takim wypadku
Włoszka, najęła umeblowaną willę w rząd nasz będzie zmuszony interwenjoVissone, na imię niejakiego Giuseppe wać w Rzymie energicznie i otwarcie.
Christiani i wraz z owym Christianim, dla otrzymania należnej naszemu kraniejedinężczyzną lat pięćdziesięciu, oraz Ma- jowi satysfakcji... Szwajcarja
ten nokrotnie dała pozna wielkim mocarrją Christiani bezzwłocznie dom
zamieszkała. 28 sierpnia Christi ani i stwom, że potrafi bronić swoici: praw
Traversa zjawili się w hotelu Adler i suwerennych... Prowadzenie axcj: pozapytywałi o Bozzoliego, pod którym łicyjnej bezpośredniej przez agentów
to imieniem ukrywał się w Szwajcarji urzędowych, lub pośredniej przez a10-ej gentów wynajętych na terytorjum ob( Rossi i odjechali, a o godzinie
tego samego dnia Cezar Rossi i panna cem jest niedopuszczalne ; uderza Ono

`

brak odpowiedniego zareagowania 0polityczne i
stanowisko
słabia jego
moralne w świecie... Czyż nie jest widocznem, że brak z naszej strtur.y ener
gicznego protestu, upoważniłby niejako inne państwa do naśladowania danego im przykładu i do podejmowania

cą bardzo późno w nocy.
Otóż w pół godziny pote m obie te
osoby zostały aresztowane przez władze włoskie w Campione.
Dzienniki szwajcarskie nie wątpią,
że cały ten incydent był przygotowany
i wykonany przez policję
na terytorjumszwajcarskiem. Dziennik „Popoło
a Liberta' (Belinzone) podkreśla, że
28 sierpnia rano, więc nazajutrz po are
sztowaniu, zawiadomiono telefonicznie

Ę

z Campione

hotel

„Adler*

w

tak owacnych,
licyjnych conajmniej
Campione?...
w
zasadzka
była
jak
narodowa
Principiis obsta! Godność
nie mierzy się rozległością terytorjalną, lub rozmiarami zaludnienia i kraj
taki, jak nasz musi ją bronić w najwyższą energją“.
Inne dzienniki szwajcarskie zajęły
w tej sprawie takie same stanowisko.

iż Bozzoli uległ wypadkowi automobilowemu, že leży ranny, że piluuje go
panna Durant, że któś z ramienia Bozzoliego przyjedzie do hotelu, aby zabrać jego rzeczy. Istotnie zialona I'mu-
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Teraz

powrócił

i wznowił przyjęcie chorych.

A

KSIĄŻKI

najlepszy czas na zaopatrzenie

na

poleca:

składach

wegiel
w wozach zaplombowanych.

Em]

w

oraz farba

FRANGISZKA

Wilno,

ochronna

®

malowania

gdyż najbardziej ogólne prawdy mogą
nie mieć zastosowania do poszczególnych wypadków.
Jak tyłko minie gospodarcza

Tączka powojenna
Szybkiego

go-

35,

mostów

wymieniona

zarobku,

wysokie

opro-

przezemnie

przyczyna zagłady żaglowców, u nas
nie powinna być brana
pod uwagę,
gdyż

my

kryzysu
tonażu
będziemy,

Świata, dążenie do jeszcze mieć nie
malna

produkcja

rządowa

Hutory

zlikwidowano

za przeprowadzenie

przez

granicę

a

przed

paru

dniami

obszerną

komunisty

lub

szpiega

pobierano

ane.

_KRO

NIKA
—

CZWARTEK]
1

Dziś

Wschód

|

Filipa,Aleks.;
jutro

Zach.

dniony

sł. g. S m. 06

skich

długo
mini-

zawsze za-

Pr

|

|

|

|

!

Obsługiwana przez 11 ludzi załogi **)

nia (być

może,

jak

widzimy,

przejš-

(lub choćby dwa razy tyle dla dalszej ciowego) byłoby

<zemś,
jak namawianie
naszego
chłopa
do
nabycia
żeglugi) © pojemności 5000 R. T.
brutto i 7000 t. dw. kto wie, czy nie pługa motorowego lub ledwie zipiąbryczki
m”
się wówczas renesans żaglow- cego brata—łaty do zamiany
—choć
na
samochód
proces
zastępow.
wania

konia

nie bardziej

*) Słowo to romańskie (włoskie), spotykane dawno w Polsce, zna nawet książka i równie
Zaruskiego

(w

wyd.

„brygoleta*, choć

1904)

sama

Wajczynią zakorzenienia

w

identyczny,

widział

pewnie

ze

w

Filadelijj

sławnym

masztowcem „Thomas Lawson*,
cząs

nieistniejącym.

okręt

siedmio-

już wów-

znacz-

Jachtsmen.

rosyjsko-ho-

*) Jak świadczy kpt. mar. handl. W.
Suski („Żeglarz Polski* Nr. 8 z 1022 r.),

jest

uzasadniony

nieubłaganie się rozwija.

wino-

/r>oleuderskiej terminologii i dziwnego potworKa „Szkuner*
lub „Szkuniec“,
w którym
przemycą się rosyjską „szchunę*.

który w 1911

motor

rozumowo

złożeniu

jest główną

się

przez

DIE

zawiadamia

RODZINA.

bandę

z dnia — 12-1X

1928 r.

| 265

średnie w m. |

Temperatura

J

Opad

J

za do-

w

nas,

w

dniu

>

hotelach

wczorajszym

śniao godz.

wileń-

od

wia-

я

`

domów.

<Woiosele w sprawie pobierania w okresie budżetowym 1929 - 30 podatku komunalneg o od przemysłu i handlu komisja załatwiła w ten sposób, że podatek ten będzie pobierany w wysokości dotychczasowej, t. j.
25 proc. kosztów Świadectwa przemysłowewywołał

sprawa

pobie-

1929-30 podat-

UNIWERSYTECKA.
Wydziału Sztuk Pięknych

Egzamin wstępny z rysunku odbędzie się w
dniach 1, 2 i 3 października r. b. o godzinie
„Mensa

akademicka*

rzyszenia

Bratniej

demickiej

Uniwersytetu

Zachodzą tu jednak pewne nieporozumie
nia, gdyż niektórzy właściciele hotelów zamiast od rachunków brutto opłacają procenty swojej służbie od sumy
rachunków
po
uprzednim. odliczeniu swoich kosztów.
ten sposób wypada służbie hotelowej nie
25 proc. lecz często zaledwie 15 proc.

stwoу

żałobne tegoż

Pomocy

Zarząd

Młodzieży

Stefana

samego

dnia

o godz.

Ewangielickim.

zbolała

Siostra.

Wszystkim krewnym, znajomym, kolegom, przyjaciołom, a w szcze"gólności ks. kan. prof. Miłkowskiemu, ks. kan. prof. Lewickiemu i ks.

prof. Jeleńskiemu, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi mężowi
i ojcu naszemu

s Tp.

JAROWI
składają

RALEGKIERU

najserdeczniejsze

podziękowanie

Żona,

Córki,

Syn

i Zięć.

Kiedy nastapi zwrot kościoła Franciszkańskiego?

Miasto nasze posiada cały szereg
bolączek w dziedzinie
urbanistycznej,
wlokących się całemi latami po drodze
do ich rozstrzygnięcia
przez
odnośne
instytucje
Społeczne
lub
państwowe, mimo, że są to wszystko
Sprawy pierwszorzęduej wagi i niezałatwienie ich daje
się dotkliwie odczuwać na każdym kroku.
Do jednej z takich najbardziej dokuczliwych spraw należy niewątpliwie
za wstęp do ogrodu nie płaci. Początek ro- kwestja przeniesienia Archiwum Miejzegrywania fantów o godz. 1-ej po południu skiego w Wilnie do
nowego
lokalu.
w nie dzielę.
Sprawa
ta,
która
wkroczyła
już
w
Komitet parafjalny.
i w roku przysz—, Otwarcie „Domu Dziecka" przy O- stadjum chroniczne
gnisku kol. w Wilnie. Zwyczajem lat ubie- łym
będzie
mogła
święcić
10-letni
głych,
podwoje
sympatycznej
instytucji swój jubileusz,
— przedstawia
się na„Dom

Dziecka”

Kolejowa

Nr.

19 z dniem

stępująco:

5-go b. m. zostały otwarte. Fale roześmianej dziatwy co rana Śpieszą do czyściutko
odresturowanych oraz mile i gustownie оzdobionych sal. W niefrasobliwej atmosferze poznają małe dziecięce umysły, tajniki i
arkany początkowej mądrości.
prawdzie
przy Czyściutkich białych stolikach nie wszy
stkie są jeszcze miejsca zajęte, ale za kilka
tygodni nie będzie prawdopodobnie ani jednego wolnego krzesełka, Rodzice dbający 0
swe potomstwo winni zawczasu oto się postarać, aby ich dziecko nie
zgnuśniało
w

domu.

Archiwum Państwowe w Wilnie ed
szeregu lat zajmuje niedogodne
dlań
lokale w kościele po-Franciszkańskim
i gmachu głównym Uniwersytetu, nadużywając wbrew swej
woli gościn-

ności obu tych instytucyj, - na którym

to tlę zachodzi między niemi
szereg
obustronnych nieporozumień, pretensyj
i zażaleń.
Pomijając już to, że zajmowanie
przez część Archiwum całego skrzydła gmachu
uniwersyteckiego
tamuje
rozwój naszego Uniwersytetu, zwłaszcza ubolewania
godną
jest tak długotrwala „okupacja“ jednego
z najstarszych kościołów w Wilnie, miast,
jakby się tego można było
spodziewać — natychmiastowego naprawienia
brutalnego
gwałtu
rządu moskiew-

NADESŁANE.

—

T:wo

Targi.

„Klucze*

Skończyły

sumiennie

się Targi

ochraniało

i Wystawa,

re-

Stowa-

Aka-

Batorego

w

iż

SZKOLNA.
wyglądają aktywa i pasywa m. Wi
rawa równe z
stwowemi. Minister
„R. i O.P. nadalo następującym nie-

odwołania. Gimn. koedukacyjnemu z polskim
językiem nauczania Chaima Epsztejna i ta-

kiemuż Ferdynanda
Welera w Wilnie,
przeciąg roku szkolnego 1928 - 29.

na

skiego.

Pobożne
Józetowoczki -wileńskie
gotoweby
były na własnych plecach
cob
należącą do |l-ej Wileńskiej
Spółki win i poprzenosić „cała ta Śmiećcia,
przetworów
owocowych. przyczem uległo tylko prendzej kościoł osłobonili", bo
zniszczeniu kilkadziesiąt fłaszek z winem. Po to „nadtoż
ciasno w
kapliczce!*, z
wyższa firma zwróciła się do Towarzystwa

„Klucze” po odszkodowanie, lecz otrzymała odmowę, ponieważ T-wo „Klucze* odpo-

wiada tylko w wypadkach kradzieży z włamaniem, walczyć zaś z siłami wyższemi nie
może.

TEATR I MUZYKA.
— Reduta na prowincji. Dziś w Kamie-

niu Koszyrskim tragedja St. Żeromskiego p.
t. „Sulkowski“.
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) „Oticer

Gwardji“,

oryginalna

sztuka

Molnara

która

od dnia 15 września r.b. Mensa Akademicka wywołała wiele dyskusji i sprzecznych sąrozpoczyna wydawanie obiadów w odresta dów, czy żona po dziesięcioletniem pożyciu
urowanym lokalu przy ul. Bakszta Nr. 11. pozna swego męża choćby pod niewiedzieć
Obiady wydawane przez Mensę cieszyły się jaką postacią i przebraniem, gdyby posłuzawsze ogromnem powodzeniem, są bowiem
giwał się nawet szminką teatralną i peruką,
zdrowe, pożywne, smaczne i tanie. Cena 0- dziś graną będzie w Teatrze Polskim; sztubiadów wynosi 70 gr. i 1 zł. 20 gr.
ce towarzyszy duży sukces.

je

Nabożeństwo

nastąpi pogrzeb na cmentarzu
O czem zawiadamia

а

:

1000 zł. z funduszów opieki społecz-

9-ej rano.

rano.

4 do

ul. J. Jasińskiego 4

(W. Pohulanka), nastąpi dnia 13 wrze-

września r. b. w ogrodzie
przy
Cukierni
Czerwonego Sztrała
(ul. Mickiewicza róg

4

dyskusję

opatrzona ŚŚ. Sakramentami zasnęła
1928 roku, przeżywszy lat 63.

przez gości.

Tatarskiej).
100 żywych fantów: krowa, prosięta, gęWiatr
1 Południowo-zachodni
sie, kaczki, kury, duże
kurczęta, króliki i
przeważający
gołębie. Oprócz tego około 2.000
cennych
tantow jak: złoto, srebro, biżuterja, piękne
pół pochmurno deszcz.
Uwagi:
tkaniny, i hafty, obrazy, landszafty, przybory
Minimum za dobę —9C.
pismienne i stołowe i kuchenne
naczynia,
Maximum na dobę 190.
wino, ciastka, cukierki, ul pszczół i inne.
spadek
barometryczać:
W czasie rozegrywania fantów w ogroTencencja
dzie będą przygrywały orkiestry.
cisnienia.
Biłety można nabywać już w sobotę 15
|
sc
września przy stolikach
rozstawionych po
MIEJSKA.
całem mieście i w niedzielę przy wejściu do
Do
ul.
przy
Ogrodu.
Fanty
oglądać można 14 i 15
— (v) Roboty kanalizacyjne
minikańskiej. Magistrat m. Wilna przystąpił września w magazynie maszyn i narzędzi rol
ul.
przy
niczych Kulika róg Śniadeckich i Ad. Mickie
onegdaj do robót kanalizacyjnych
Dominikańskiej gdzie zatrudnił większą iłóść wicza vis - a - vis Sztrala.
Cena biletu loteryjnego 50 gr. Wejście
robotników zatrudnionych dotąd przy robodo ogrodu 20 gr. Nabywca biłetu na loterję
tach na wystawie Targów Północnych.

Diužszą

września

zbiorowej re-

— Największa w Wilnie loterja Fantowa,
na rzecz odnowienia kaplicy i świątyni Ostro
bramskiej odbędzie się w niedzielę dnia 16

RUE

j

o.

9-ej

10-ej rano, poczem

zatru-

KOMUNIKATY

l

cierpieniach,
1l-go

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy

iż personel

poszczególnych

dnia

cerkwi Michało-Kenstantynowskiej

wśród służby hotelowej

Informują

zażądał

w Panu

gulującej ich warunki dotychczasowych płac
Jak wiadomo służba hotelowa
pobiera
obecnie 25 proc. od rachunków opłacanych

meteorologiczne
Spostrzeżenia
Zakładu Meteoroiogji U. S. B.

średnia

Ferment

Olga z Cemyszów JĄKOWLEWA
po długich i ciężkich

—

Najbliższa premiera.

technicznych

najbliższa

Ze

premjera

względów
daną

bę-

humoru

ko

dzie w poniedziałek, a nie jak zawsze w pią-

tek;

będzie

nią najnowsza

pełna

<entowanie kapitału, wieczna zmien- pewni przynajmniej eksportowy ładu- państwowym szkołom średnim ogólnokształ medja Hennequina i Collusa „Panienka bez
okrętom.
Wreszcie ta- cącym naszego Okręgu prawa gimnazjów znaczenia”, Postać tytułowa po raz pierwszy
ność
konjunktury,
planowanie na nek naszym
odtworzy j. Zakrzyńska,
gm. męskiemu O.O. Jezuitów na naszej scenie
krótki dystans w sprawach przemys- niość i obfitość rąk roboczych w państwowych:
gm. żeńskiego Zgromadzenia S.S.
Najświę- artystka teatru lwowskiego.
możność
zawsze
łowych i handlowych — a minąć mu- Polsce zapewnia
— Popołudniówka niedzielna. W niedzie
tszej Rodziny z
Nazaretu w Wilnie, aż do

Si i symptomaty tego już dają się skompletowania załogi na żaglowcach,
Odczuwać na całym Świecie - oszczęd- wobec tego zaś, że znaczna część najest w rękach
ność wróci do
'dawnego
znaczenia, szej floty handlowej
jako jedyna twórczyni bogactw, i ta- rządowych możnaby stosować pewien
= odzyska utraconą pozycję w przymus służby oficerów na żaglowandlu; znów ludzie
zaczną
jeździć cach, jako niezbędny cenzus w karjeosobowemi pociągami,
zamiast
Но- rze marynarza.
zyć się do pośpiesznych. Jak dotąd
stosowanie
W stosunku do nas
uje wynaleziono i nie zanosi się na
a prze:
nawet
i
dziś,
jako
ostrzeżeni
wynalezienie tańszego
Środka
prze, objawu
ciw
żagłowcom
ich
zanikaWozu, niż np. 7-masztowa goleta *)

O czem

12 dolarów.

ścicieli hoteli zawarcia umowy

sł. o g. 18 m. 08

Podw.Krzyź.j

Ciśnienie

(v)

w Wilnie.

Wilnie podaje niniejszem do wiadomości,

żelaz. i drewn.

Druga

R

szereg rewizyj i a-

został udowodniony.

Wszyscy członkowie bandy zostali aresztow.

—

RYMASZEWSKIEGO.

ul. Ad. Mickiewicza

do

Wielkie

b. w lokalu Dziekanatu ul. Uniwersytecka 3)

Tanol Najlepsze farby, pokost, pędzie, szczotki i t. d. polea
Skład farb

wsi

U.S.B. w Wilnie podaje niniejszym do wiadomości
zainteresowanych,
że podania o
przyjecie w poczet
słuchaczy
Wydziału
ztuk Pięknych będą przyjmowane w czasie
od 10
września do l-go października r.

Zamówienia zamiejscowe wysyła
odwrotnie za zalicz. poczt.
Programy szkolne bezpłatnie.

— —

udział w organizacji

ów, której członkowie trudnili się ułatwianiem przechodzenia przez granicę
osobom. Między innemi ustałone została, że banda wyrobiła sobie stałą taksę

— Dziekanat

Z
najlepszym gatunku
od pół tonnydA
domów

W opałowy w
dostawą do

których

żadnych i to
ku
komunalnego od patentów
na wyrób i kłamacyj i narzekań prawie
zawdzięczając Towarzystwu „Klucze”, jego
sprdzedaż trunków oraz przetworów wód- wartownikom i kontrolerom, którzy wyjątczanych i spirytusowych. Sprawa ta nie zokowo sumiennie spełnili swe obowiązki. Nastała ostatecznie załatwioną i będzie przed- leży się im od wystawców i Komitetu Wydostarczeniu przez
miotem rozważania po
konawczego szczere podziękowanie za wzoA
Magistrat niektórych informacyj.
rowo zorganizowaną ochronę nocną
od kra
W końcu rozpatrywano sprawę zwołnie- dzieży. żadnych wypadków kradzieży, w no
eksponatów,
ładunkowego
podatku
od
nia
cy, przez cały czas trwania Targów i Wyprzywożonych na Targi Północne. Komisja stawy nie
zanotowano, a to jest zasługą
mogą
być
zwolnione
że
się,
wypowiedziała
T-wa „Klucze“.
miaż
wywiezione
będą
tylko ładuki, które
Pewnego
poranku a godz.
9-ej silny
sta a nie sprzedane na Targach.
wiatr wyrządził szkodę, obalając piramidę,

Nr 9, tel. 323

stale posiada

różnym
i tak,

liżu

w

rania w okresie budžetowym

Wileński Syndykat Rolniczy
Zawałna

przem,

#

nowe i używane
Materjały piśmienne

się w węgiel opałowy na zimę!

ocób,

Zach.

wojskowym

bikwidacja bandy przemyfniczej.

nować
nej.

L
ii

SZKOLNE

kilkanaście

Nabożeństwo w tymże kościele i pogrzeb na cmentarzu
odbędzie się dnia 14-go b. m. o godz. 10 rano.

zarządziły ostatnio likwidację ośBiałorusi funkcjonujących na terenie pow.

związku z tem przeprowadzono

W sprawie udzielenia subsydjum WileńKomitetowi „TyWojewódzkiemu
skiemu
dzień Dziecka”, komisja uchwaliła wyasyg-

ARESAASDKEBSZENRE
Na musa

owi
M. PiageckiŻądaćw ira
wszędzie.

resztowano

W

:

mna z Krzyckich Mikoszyna

Nowagródzkiego

kompartji

Stołpeckiego i Baranowickiego.

mont zagrożonych

Dr ZARCYK

!

„Daniusia“, „Zlofa“
i „Owocowa,

omitetow

Woj.

odbyło się pierwsze po ferjach letnich posiedzenie miejskiej komisji Finansowej.
Magistratu o
Komisja przyjęła wniosek
wszczęcie starań o rozterminowanie spłaty
pożyczek, zaciągniętych na zatrudnienie bez
se]
robotnych.
Pozatem zosało uchwalone zaciągnięcie
4-€ej pożyczki w wysokości 50000 zł. na re-

dziennie od osoby. |

%

rejonowych

zeństwa

posiedzenia miejskiej komisji
— (0) Z
Finansowej. We wtorek, dnia 1l września,

Lena pokoi Z ufrzymaniem

17 "7

peipzweńm
ów

©

Loigrót--Krynicn
Największy

bez

bę w mm.

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ
informacje

miu

na na naszem terytorjum operacyj рс-

Lugano,

PROF.

Wiadze

'

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 11 września 1028 r.
przeżywszy lat 70.
Eksportacja z mieszkania przy ul. Zakretowej 7 nastąpi dnia 13 b«
m. o godz. 4 m. 30 do kościoła Pana Jezusa przy Klinice Uniwersyteckiej:

Likwidacja rejkomów K. P. Z. B.

a

paiistwa,

tego

suwerenne

prawa

w

4 Tp.

Oficerowie KOP pełniąc służbę w okolicy Puchodowszczyzna zauważyli dwóch 0s0bników ubranych w mundury oficerów armji sowieckiej ukrywających się w krzakach.
Przytrzymano ich i odesłano do Dowództwa odcinka g: ie zeznali oni, że są członkami
„komandnago sostawa* (oficerowie) 5 p. artyletji konnej i że zbiegli na teren
waż w pułku
ich wy!
została przez GPU tajna organizacja kontrewolucyjna.
rzytrzymani odesłani zostali do dyspozycji władz bezpieczeństwa.

nież

Durant opuścili hotel, mówiąc, że wró-

3

le o g. 5-ej po raz ostatni w sezonie ukaże
się „Moralność pani Dulskiej". Ceny od 20

której tymczasem

O.O. Franciszkanie

korzysiają w oczekiwaniu
na zwrot
kościoła—a tu nic i nicl... Niektóre—
«bardziej
radykalne- groziły
nawet
podpaleniem,
tak, że przez. pewien
czas był tam
wystawiony
specjalny
posterunek policyjny i dopiero z czasem
nabrano
więcej cierpliwości
i
rozwagi,
cierpliwie Oczekując, aż się
złe odmieni...
Stanowisko rządu w tej kwestji
było stale przychylne, jednak zawsze
w Ostatniej
chwili zachodziła jakaś
komplikacja, jakieś
nieprzewidziane
„coš“ i paląca ta sprawa ulegała ponownej zwłoce. Nie absorbując
czytelnika
zobrazowaniem - wszystkich
tych perypetyj, którym
ona uległa w
ciągu
dziesięcioletniego _ bezmała
okresu jej trwania, przyjrzyjmy
się
przez chwilę
ostatnim
fazom
tej
sprawy.

groszy.

— Koncert orkiestry _ Namysłowskiego.
Orkiestra Namysłowskiego da w Wilnie w

Otóż
między

przed dwoma
czynnikami

laty

stanęła

rządowemi

w

po-

mię,
že przeprowadzka
Bibljoteki
rychło dojdzie do skutku.
Dodajmy,
że o
jaknajszybszą
przeprowadzkę
Bibljoteki rozchodzi
się. Komitetowi z tej racji, że jej siedziba dotychczasowa przy placu
Napoleona 9, jest pod
każdym
względem nieodpowiednia,
a mianowicie
lokal jest zaciasny, wilgotny oraz niebezpieczny
pod
względem
požaro-

wym.

Niestety ta dogodna
obustronnie
tranzakcja nie doszła do skutku bo...
bo jeden
z
referentow
Wydziału

Budżetowego Min. Skarbu

stwierdził,

że rząd nie może asygnować
kwoty
100 tys. zł. na cel powyższy, ponieważ suma ta nie ma
pokrycia, jako
BRDA
przez budżet państwo-

wy!

Wówczas
koncepcję

cie oddawał

Komitet

wysunął

kompromisową,

gmach

przy

inną

mianowi-

Teatralnej

bezinteresownie rządowi wzamian za
wykończony
i
przystosowany
do
potrzeb Bibljoteki gmach przy Arsenalskiej z tem jednak,
stwierdzonem
na pismie, zastrzeżeniem że o ile rząd

gmachu

przy Arsenalskiej nie wykoń-

czy w przeciągu 2 najbliższych lat,—
gmach przy Teatralnej, wraca do swych
poprzednich właścicieli, niezależnie od
poczynionych w nim przez rząd inweStycyj, wiedzieć bowiem
naležy, že
chociaż stutysięczne
odszkodowanie
nie

znalazło

pokrycia

w

budżecie,

przeprowadzono jednak przezeń Sumę 200000 zł. na ukończenie budowy
i przystosowanie do
potrzeb
Archiwuni gmachu Komitetu przy ul. Teatralnej.
Lecz i ta druga propozycja Komitetu nie została
akceptowana
przez
zainteresowane czynniki ministerjalne
które
zapewniając
z jednej strony
Komitet o wykończeniu
pałacu
poTyszkiewiczowskiego
przy
Arsenalskiej nawet przed oznaczonym terminem nie uważały jednak za możliwe
wiązać się jakiemiś Ściślejszemi
zobowiązaniami, grożącemi rządowi
w
razie niedotrzymania
terminu
utratą
kapitalnie przezeń wyremontowanego
gmachu przy Teatralnej.
Na tem sprawa utknęła i juž 3-0
rok mija jak nie posunęła się ani o
krok naprzód!
.
Naostatek
dodajmy tu tragikomiczny epizod, związany bezpośrednio
z tą historją. Oto Wileńska Dyrekcja

Robót Publicznych od szeregu
sięcy otrzymuje z Warszawy
przeprowadzonej

200 tys.
ukończenie

przez

złotych,

budżet

mie;raty

Suiny

przeznaczonej

i przystosowanie

dla

na
pot-

rzeb Archiwum gmachu przy ul. Teatralnej, nie może jednak
przystąpić
do robót wobec braku porozumienia
w kwestji tego gmachu między
zain-

staci M.W.R. i O.P. oraz Ministerstwa
drugiej połowie września trzy koncerty; dwa Skarbu z jednej i Komitetem Bibljoteteresowanemi czynnikami, a w
rezulz nich odbędą się w Teatrze „Reduta', jeden
z drugiej — u- tacie marnuje się sezon
zaś w gmachu Teatru Polskiego, specjalnie ki im. Wróbłewskich
budowlany
dla młodzieży, w niedzielę o g. 12-ej w po- mowa, na podstawie której komitet za oraz piękna sposobność
do zatrudłudnie, o specjalnym. programie.
100000 zł. odstępował na
pomiesz- nienia większej ilości bezrobotnych,
WYPADKI I KRADZIEŻE.
czenie Archiwum będący jego włas- których w Wilnie jest tak wiele.
tów — St. Pietraszkiewiczówny, liceum żeń
— Znów na Łukiszki. Funkcjonarjusze u- nością
gmach
przy
ul. Teatralnej,
skiemu im. św. Scholastyki — Zgromadze- rzędu śledczego ujęli w dniu wczorajszym
nia P.P. Benedektynek.
Takież prawa z za- czterech włamywaczy „pracujących razem rząd zaś przekazywał na lokale zbioPrzechodzień.
strzeżeniem na przeciąg roku 1928 - 29: gim. od chwili wypuszczenia ich z więzienia na rów Bibljoteki im. Wróblewskich
odkoeduk. z litewskim językiem nauczania im. podstawie amnestji. Są to: Biełbasiński, Łupowiednio przystosowany gmach poWitolda Wielkiego — Lit. Stow. Oświatowe towicz, Czernichow i Kasagon, ten ostatni
Tyszkiewiczowski
przy ul. Arsenalgo „Rytas“, gimn. koeduk. im. Tadeusza Cza karany już 5 letnim więzieniem ciężkim.
że Komi:
ckiego, liceum S.S. Wizytek.
Czwórka ta dokonała Śmiałej kradzieży skiej. Warto tu zaznaczyć,
fiarności Sz.
Czytelników polecamy
RÓŻNE.
z mieszkania p. Nowickiego przy ul. Zakre- tet początkowo zamierzał oddać swój
zredukowanego
niższego
funkcjoskradzionych rzeczy gmach przy Teatralnej rządowi bezin— (o słychać na terenie Targów. Teren towej Nr. 32. Część
chorego
narjusza
kolejowego,
r
na;
Targów i Wystawy Rolniczej tak chętnie znaleziono.
gruźlicę, obarczonego rodziną. Łasię
— Kradzież. W nocy na 12 b. m. z mie teresownie i tylko przekonawszy
zwiedzany w przeciągu trzech tygodni zmie
skawe ofiary przyjmuje adm. „Słowa*
niektórych czynników
nił się do niepoznania swój wygląd. Opu- szkania Sz. Gurwicza (Szpitalna 4) skradzio o opieszałości
w złocie oraz ubranie wartości ministerjalnych zapragnął mieć rękojstoszały pawilony i kioski. Zewsząd wieje no 35 4

Niepełne prawa gimn. państwowych na
przeciąg roku 1928 - 29: gimn. archidecezjal
nemu męskiemu Kurji Metrop.
Wileńskiej
rzym.-kat., gimn. koedukacyjnemu
T-wa
Rozpowszechniania Oświaty, gimn. koeduk.
Żyd. T-wa Pedagogów, gimn. koeduk. Ety
Dziecielskiej, liceum żeńskiemu im. Filoma-

EMEEMEESSE

pustka i tylko tu i ówdzie spotkać można 2 tys. zł.
robotników. rozbierających maszyny z nie-(SIT
małym trudem zmontowane niedawno. Zna
czną część pawilonów prywatnych zniesio-

no już, a te co są dziś jutro zakończą krótki

swój żywot. Nie zostało nawet śladu z pięknych klombów. jeszcze gorzej przedstawia
się stan terenu Wystawy Hodowlanej.
— Konsumcja mięsa w Wilnie. W okresie od 1 do 10 b. m. spędzono na targi w
Wilnie 3451 zwierzat, z czego 620 buhai,
265 wołów, 395 krów, 18 owiec i 835 cieląt.

TI

T

i

III

ITA

IKT

e

IIA,

I

|Ocetspirytusowy naturalny mocny 10”,-wy do marynat |
:

sprzedajemy w okresie
w ilościach dowolnych
odbiorcy.

Łaskawe

:

1928 r.
od 14 września do 1 października
po 35 gr. za 1 litr loco fabryka w beczkach

zamówienia

przyjmujemy

felefon

8-56

K. Wiland w Wilnie Sp. z ogr. odp.

bezpośrednio z fabryki
naszych lub naczyniach

Warszawska

Fabryka

Zwierzyniecka 18.

Ocfu

08000

.В
О ж

4

Wyjaśnienie

w sprawie

GYRK.

orkiestry kina Miejskiego.
Pan

Władysław

Szczepański, kapelmistrz

WYNIKI

CYRK
ul. Wileńska 42,
„róg_Mickiewicza.

Jak się odbywają Wesela w Indjach.

WALK.

Wczoraj w 26 dniu turnieju walczyły dwie
pary. W pierwszej Helczer w 41 m. paradą
z przedniego pasa pokonał Ducmana. W dru

>]

о

!
Tajemnicze Indje do dziś przechowaty
i utrzymują ścisły podział na kasty. Jest ich
obecnie cztery: najwyższa — kasta braminów, czyli kapłanów, kasta kszatrjów, czyli.rycerzy, kasta wajsjów, czyli mieszczan
i najniższa kasta prostego ludu,
czyli sudrów.
:
W obrębie każdej kasty panują odmienne obyczaje i odmieńne również
obrzędy
weselne. Jak wiadomo w Indjach panuje jednożeństwo, a małżeństwo, związek między
młodzieńcem a dziewicą uważany jest przez
święte „Prawo Manu' związek duchów niebieskich.“
‚
"U wajsjów, czyli mieszczan
odbywają
się wesela ze szczególniejszym przepychem
i wystawnością. W przeddzień ślubu narzeczony wraz z rodzicami swymi udaje się do
narzeczonej. której oblubieniec wkłada
na

!
|

Dziś zmiana programu, występy wszechświatowej sławy M-elle RICARDI, oraz TARASSO
ERFENDI,
oraz
dalszy ciąg walk. Dziś walczą: Decydująco do rezultatu: 1) Schulz contra
Rasso. 2) Szczerbiński contra
Ducman.

Biejski Kikemiatograi

3) Pierwsze

spotkanie

Od dnia 13 do 17 wrzesnia

Garkawenko

1928 r.

contra

Griinberg (amator

Białystok.)

:
(Panie
z krótkiemi włosami...)

LEW kryl”

|
+

Kinosztuka w”

Г

1
włącznie
będzie wyświetlany film: „' |
akt: W rolach głównych:
Carmen
Boni i
orkiestry w kinie Miejskiem prosi nas o uKulturalno-Oświatowy!
Ventura Ibancz. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w
mieszczenie następującego wyjaśnienia:
niedziele i święta:
od od g. 3 m. 30 Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej.
SAŁA MIEJSKA
Nawiązując do uwag krytycznych, jakie giej bokserskiej pomiędzy Rasso i SzczerNastępny program: „CYRK TOMA MIX'A*.
ul. Ostrobramska 5.
się ukazały w numerze 208 „Slowa“, poz- bińskim (poza konkursem) w ciągu 3 rund
* ], пип 9 z przerwami uzyskano wynik
walam sobie w pierwszej linji podziękować
remisowy.
Autorowi artykuliku za wstępne słowa uzOstatnia walka
Garkawienko
contra
Kino- „ols
ina“ |
kas
DZIŚ OTWARCIE SEZONU! Njpotężniejszy film Świata!
córka wisielca
nania poświęcone mej pracy, równocześnie
zaś nadmieniam, że powróciwszy 10 - go z Schulz, prowadzona w błyskawicznym temSensacja doby obecnej! Superszlagier sezonu!
prostytutki
pie
w
ciągu
36
min.
rezultatu
nie
dała,
gdyż
Wileńska 38.
urlopu, nie mogę bezpośrednio ponosić pełDramat płci pjz światowej sławy powieści EWERSA.
W rol. główn. kusiclelka gwiazda
ekranu bohaterka
przerwano ją z powodu
nej odpowiedzialności za czas od 10-go sier po tym terminie
„Metropolisa* BRYGIDA HELM, IWAN PETROWICZ i PAWEŁ WEGENER. Wielki ten film wywiera kolosalne
wzbroniopnia do 9-go września wł. Proszę jednak o przekroczenia godziny policyjnie
wrażenie. „Alraune“ — To sensacją Paryża, Berlina i Lvndynu. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.
nej.
życzliwe wysłuchanie mych
sprostowań w
Dziś
dalszy
ciąg
walk.
obronie członków orkiestry:
1) Zarzut powtarzania
repertuaru sam
DZIŚ OTWARCIE JESIENNEGO SEZONU
uznaję za słuszny, nadmieniam jednak, że
Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej
w kinie utwory myzyczne rychło „ogrywają
A.Mickiewicza 22.
kostki nóg dwie grube złote bransolety na
W 10li głównej
Iłustracja muzyczna dostosowaną do obrazu wykona powiększona orkiestra
sie“, a tempo zwiększania się stopniowego
znak, że odtąd już należy do niego. Kapłan
koncertowa.
Początek o godz. 4. 30, ost. 10. 30.
genialny tragik
bibljoteki muzycznej, nie zawsze osiąga (ze
łączy
głowy
narzeczonych,
skrapia
je
wodą
Żona b. posła Ballina na ławie i zapytuje młodzieńca, czy skłonny jest dziewzględów ogromnych kosztów) równoległą
linję swych pragnień i zapotrzebowań. Żaoskarżonych.
erotyczny dramat w 12 akt. w rolach główn.
lić z żoną wszystkie ziemskie dobra i utrzypewniam, że nie dla „spoczynku na laurach"
Teatr
Wanda
|
i
y ze śpiewem
śpiew.
VIVIA N GIBSON
mywać ją swą pracą. Gdy ten odpowiada
Wielka
30.
filmowy
i IWAN PETROWICZ.
powtarza się orkiestra — niema
bowiem
„ W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w twierdząco — ślub jest zawarty. Krewni i
Uwaga:
Podczas
wyświetlania
filmu
KONCERT
znanego
barytona
p. X. solista opery warszawskiej, który
większej udręki dla muzyka, jak powtarza- Wilnie rozpoznawał
sprawę grupy osób przyjaciele odprowadzają
młodych do ich
wykona szereg cygańskich romansów. Oczy czarne, ją cię kocham, Czarne Huzary i in.
nia ogranego
utworu i właśnie ta strona oskarżonych w myśl 111 art. KK. o upra- domu
całym orszakiem z pochodniami na
„konieczności technicznych najbardziej tar wianie szpiegostwa. Są to: /enaida Ballino- czele. Rozpoczyna się uczta zazwyczaj barRRRZOUNOSZNZNONOKNWOWAGOZADYUZBUBOWÓWNANEM
TEISĖS
INS TRKS
SVIS
ga nerwy muzyka.
wa, żoną zbiegłego zagranicę
b. posła na dzo wystawna. Pod koniec uczty podawana USS
5
A „Fortepiany,
MAI fisharmonje
=
„ 2) Krzywdzącym natomiast dotkliwie or- Sejm, oraz Olga i józef Razumowicze.
|
jest w glinianych naczyniach z pieczęcią naj
RAL 0.
Najwyższe nagrody na
Targach
kiestrę jest zarzut, „jakoby samowolnie nie
.
Sprawa powsiała na tle oskarżenia Bal- wyższego kapłana woda ze świętej
rzeki
*
u
Północnych w Wiłnie —
Tete Mefalez
mając poczucia obowiązku'* wcześniej koń- linowej o to, że namówiona przez Klimon- Hindusów, Gangesu.
Usica DOBRA O. 5‹
2
Czwartek dnia 13 września 1928 roku.
czyła grać niż powinna. Orkiestra Kina Miej- towicza skłaniała męża swego do rozpoU kszatrjów, czyli rycerzy, w
wigilję
skiego kończy stale według umowy o il-ej częcia akcji szpiegowskiej. Podobno Ballin ślubu narzeczony w otoczeniu świetnego or13,00—
: Transmisja
z Warszawy:
i nie zdarzyło się nigdy jeszcze, aby skoń- nie zgodził się, motywując
to brakiem za- szaku objeżdża miasto, to samo czyni na- sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w
PLANOW.
:
`
Pu g
czyła wcześniej — po dokładnem zbadaniu
ufania do Klimontowicza, jednak
coś
tam rzeczona, jedzie jednak w zamkniętym pa- Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
Świ TLODRUKI
a
Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6
=
sprawy, stwierdzam, że i 6-g0 b. m. (data musiało być, skoro
wszczęto dochodzenie lankinie na grzbiecie słonia, którego uszy i
17,60 — 17,20: Odczytanie programu dzien
UPOHIES
E Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, $
podana przez autora)
rzecz się miała nie i wytoczono proces.
trąba pomalowane są w desenie kwiatów i nego i chwilka litewska.
WA
a
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe,
a
inaczej. Orkiestra grała i w tym dniu, jak
W Sądzie Okręgowym
Ballinowa ska- gwiazdy. Ślub odbywa się o zachodzie słoń| GRZEGEEDORZUGOZNARKNAUKORARIZUGZASEGOWSKZUME
17,25—17,50: Transmisja
z Warszawy: =
zawsze, 2 razy w tej jednej godzinie. Czyż zana zostałą na trzy,
a Klimontowicz na ca, pod ustawionym przed domem namiourzędnikowi stawia się zarzut z tego, że wy cztery lata domu poprawy. Wszyscy apelo- tem z zieleni. Wewnątrz namiotu urządzo- „Wśród książek*— przegląd najnowszych wy
POBERONDZAZEKA
DO RESTA
dawnictw omówi prof. Henryk Mościcki.
chodzi o 3-ciej z biura do domu?
wali. Ballinowa zwolniona została w mię- ny jest ołtarz, na którym żarzą się węgle,
18,00—19,00: Audycja literacka.
_ Dodać muszę, że orkiestra ta przez 8 mie dzyczasie za kaucją 20,000 zł.
na pamiątkę pradawnego kuitu ognia. Sto19,05—19,30:
Pogadanka radjotechnisięcy roku rozpoczyna o 2 godziny wcześjących
przed
ołtarzem
narzeczonych,
połąWczoraj sprawa rozpoznawana była przy
zna.
niej, niż w innych kinach.
rozdziela
cienka
drzwiach zamkniętych, co nie daje nam moż- czonych jedwabną nicią,
19,30
19,35: „Cesarz Napoleon* odczyt
„3) Za ewentualne „przewinienia* pianisty
zasłona. Bramin udziela oblubieńcom błogo„Historja Wielkiej Rewolucji
(siły pomocniczej) poleconej na dwa miesią ności podać przebiegu jej. W rezultacie ob- sławieństwa, opuszcza zasłonę i rozwiązu- V-ty z cyklu
uniewiniający BalFrancuskiej* wygłosi dr.
Ryszard
Miece urlopów letnich przez sam Związek mu- rad Sąd wyniósł wyrok
je nitkę. Odtąd są już małżeństwem. Wezyków, odpowiadać nie może ani mój bar- linową i zatwierdzający wyrok w odniesie- selne godv, odprawiane z niezwykłym prze- nicki. *
niu
do
pozostałych
oskarżonych.
19,35—20,05: Komunikaty.
dzo sumienny zastępca, ani ja, bo po 1) by
Obronę Ballinowej wnosili mec. Śmia- pychem, trwają nieraz miesiącami.
20,05— 20,15: Transmisja z Warszawy:
em sam na urlopie, po 2) propozycja angaOdbiegają
od
tych
przepychów
weselrowski z Warszawy i Czernichow z Wilna.
Chwilka lotnicza.
żowania tej siły nie wyszła odemnie.
nych wajsjów i kszatrjów. obrzędy ślubne
otrzymane w wielkim wyborze po cenach KON20.15—22.00: Transmisja z Warszawy:
chor. wereryczne,
Jedno jest pewnem, że orkiestra niezre- Klimontowiczą Szafkowski i Stuczyński.
w najwyższej kaście kapłanów - braminów.
KURENCYJNYCH w domu sportowym
dukowana nie była w zeszłych latach naraKoncert
popularny.
Wykonawcy:
Orkiestra
sytilis,
narządów
Natomiast śluby ich odbywają się w mieście
żona na tak dotkliwe zarzuty, jakie ją teraz
pod
dyr.
Andrzeja
Bromke
oraz
solista.
W
moczowych,
od
9
świątyń Benares.
Oblubieńcy
przebywają
#
po raz pierwszy spotkały.
Czajkowski, Suppe
--1, od 5—8 wiecz.
nad brzeg
Gangesu i wchodzą w wody programie: Gounod,
Przesyłając zapewnienie, że każda rzeświętej rzeki wraz z krową i cielęciem. Ka- i inni.
czowa krytyka staje się pobudką do tem in
сех
Wielka 15 tel. 10—46. 4
22,00--22,30: Transmisja
z Warszawy.
płan narzuca na krowę białą zasłonę, recytensywniejszej pracy, dziękuję Sz Panu Resygnał czasu, komunikaty:
P. A. T., polituje
modlitwy,
potem
kropi
wodą
narzeczodaktorowi za umieszczenie tego tak przydłuLato dobiega końca. Ostatnie jego pro- nych i wiąże ich szaty.
cyjny, sportowy
i inne, oraz muzyka taz
giego wyjaśnienia.
mienie kładą się łagodnie na ogołoconą ze
U sudrów, obrzędy weselne sprowadza- neczna.

„Niepotrzebny Czioolek“

Kao Polonia“

Emil Jennings

« | DZIŚ, Niebywały poemat

Gehenna Miłości

KORIOwANIE) Iš

K. Dąbrowska.

_ ®

MYAWAVGE
T LEKARZE E_ Pantofle

ie

Spodenki

ZAWASAB Ę

Koszulki

DOKTOR
D.ZELNOWICZ

promenadach

szukali

miejsco-

wypoczynku

i

wytchnienia.
Na letniskach tańczono. Gdzie się nie tań
czy na letniskach? Ale były to resztki dogorywających tańców zeszłego sezonu, które

W
dniu wczorajszym
zbiegł z
aresztu centralnego
osadzony
tam już się przejadły i znudziły i niejednokrotujęty nocy ubiegłej niebezpieczny opry- nie słyszało się pytanie: co, będziemy tańszek niejakiś Dreko, Grasujący
od czyć w nadchodzącym sezonie zimowym?
Czy znowu charlestona, fox-trota, bluesa,
kilku lat na terenie Wilna sprawił on
tango?
niemało kłopotu policji, gdyż
przyNad tem
zagadnieniem radzą otrzymywany uciekał niejednokrotnie, a becnie bardzo energicznie nauczyciele tańwkrótce potem
dawał o sobie znać ca, którzy w tych dniach odbyli swój kongres międzynarodowy w Wiedniu. A ponienowym wypadem.
waż tańce dotychczasowe wszyscy już zna
Ża jedno z wielu przestępstw do- my, wszyscy je lepiej czy gorzej tańczymy,
stał się on do więzienia.
Amnestja przeto zrodziła się potrzeba
stwo
ostatnia zwolniła go i już w kilka dni rzenia nowych tańców dla dwóch powodów
potem dokonuje włamania do spiżar- aby nam dać nową rozrywkę , dać nauczytańca nowe dochody.
ni więzienia Steiańskiego. Podczas po- cielom
l oto z tych wszystkich narad wyłoniła
ścigu pomimo uzyskanej rany zbiegł. się całkiem nowa
konfiguracja
taneczna.
Za uciekającym
zarządzono
pościg. Bardzo prawdopodobnie, a nawet pewne, że

Obława w lesie

burbiskim

ani

na-

stępna, przeprowadzona
w Zakrecie,
nie doprowadziły
do ujęcia
tego
sprytnego
i zuchwałego
opryszka.

Tuż pod nosem

policji

zbiegł,

raz

przez płot, to znów z drugiego piętra.
Ale przyszła kryska na matyska,
osaczony na ul. Kijowskiej zbiegł po
to, „by nazajutrz wpaść w ręce Odważnego wywiadowcy. Z miną tryumfatora przyprowadził on do
Urzędu
ledczego cenną tę zdobycz.
Rozpoczęły -się badania, Dreko nie
przyznał

się do

przestępstw

i

zapo-

wiedział, że wkrótce ucieknie.
Zapowiedź tę traktowano jako zwykłą przechwałkę aroganta, jakież jednak było
zdziwienie, kiedy z aresztu centralnego, gdzie chwilowo umieszczono Drekó, zakomunikowano, że zbiegł on,
zmyliwszy czujność straży. Dotychczas
poszukiwania nie dały rezultatu.

'.

Jak nas informują,

Dreko

zbiegł

dziurą przebitą w murze
przez i robotników, przeprowadzających kanali-

zację.

;

„ „Ani robotnicy, ani dziura w murze
nie są winne, że w areszcie
policyjnym,

nawet

w

stosunku

przestępców co Dreko,
w, minimalne bodaj

do

tej

miary

nie są stosośrodki ostroż-

ności.

GIEŁDA

Ze świafa
— Walka o fotel prezydenta. Dwa, wal
czące ze sobą o pierwszeństwo w šwiatowej produkcji
samochodów,
przedsiebior-

jest tango,

taniec prawie już nie-

śmiertelny, który jednak uległ
znacznym
zmianom podkreślającym jeszcze jego szlachetność i wytworność. Kardynalnym i nie
dopuszczalnym błędem jest obecnie tańczenie tanga na palcach. Musi się tańczyć na
całei stopie. Poszczególne
figury zostały
bardziej zaokrąglone, bardziej sharmonizowane a tempo znacznię zwolnione
(20-25)
taktów na minutę)» Taniec ten będzie się

nazywał Tango - Habanera“ dla odróżnienia

powszechnego dzisiaj tanga milango.
Oto są zasadnicze projekty, przyjęte na
nadchodzacy sezon. Jak się przyjm ą — przy
szłość pokaże. W każdym razie jedno jest

pewnem,

že obok

tańców nie
kilku latach

tych

wszystkich

nowych

straci swego miejsca, które po
odzyskał, stary wiedeński walc.

dnoczonych staną w przeciwnych
— Ford, jak wiadomo
jest
zwolennikiem
Hoowera, główny zaś prezes finansowy 'Komitetu Generał Motors, John Rascob, został

Przedstawienie zaczyna się o godz. 4 p.
południu i trwa do 11 wiecz.
Ceny miejsc
są wprawdzie bardzo niskiej ałe Japończyk

uważa, że na dwie, trzy godziny nie warto
się deranżować— jak iść do teatru to nie

jak tylko mu się podoba tłómaczy, że zaszła omyłka, że biorą go za kogo innego. Nieporozumienie wyjaśnione, Choleryczny człowiek go przeprasza, podają sobie ręce i pę
dzą szukać prawdziwego winowajcę. Kurtyna. Grzmot oklasków. Salwy śmiechu milkną powoli ale wszystkie twarze są rozpromie
nione — taka pyszna farsa!!! Warto zaznaczyć, iż „autor tej udanej sztuki żył w ...

na to żeby zaraz wychodzić. Zresztą kto pła
ci — ten wymaga!
Niema racji się uskarżać — program jest
niesłychanie obfity i różnorodny, przez scenę defilują kolejno komicy, akrobaci, špie- XII wieku, od tego czasu dzieło jego należy
wacy, tańcerze i tragicy, jest
wszystkiego do stałego, żelaznego repertuaru wszystkich
potrochu, każdy zobaczy coś, co mu przy- teatrów i cieszy się zawsze zasłużonem powo
dzeniem. Japończycy uważają, że dobre dowpadnie do gustu.
‚
:
|
Zaczyna się od farsy: ktoś komuś wy- cipy się nie starzeją.
Z kolei następuje coś w rodzaju wodewimyśla od ostatnich, tamten próbuje się bronic, łecz ma tak niefortunną dykcję, iż żeby lu: śpiewy, tańce. Parę bardzo rozebranych
słowo przemówić musi otworzyć gębę sze- geisz krygują się na wszystkie strony wyroko jak wrota, niecierpliwi to wielce złoś- pinając co która może i porykując przytem
nika i za. każdym razem zamyka mu buzię cienkiemi głosikami. Na sali mężczyźni są
siltym policzkiem, trwa to dość długo, wre- widocznie podnieceni: wyciągają szyje, łyjęzorami.
grubemi
pią oczami i mlaszczą
szcie rozjuszony prostak wymierza swemu
im trze
rozmówcy serję wspaniałych
kopniaków, Niema co, nie są wybredni, nie wiele

które sprawiają,

iż tamten

formalnie fruwa

po scenie. Nagłe pośli zgnięcie się — kopiący pada na ziemię i tłucze sobie pewną
wrażliwą część ciała — kopany korzysta z

z tej chwilowej

przerwy

i otwierając

usta

ba; europejczyk nawet by spojrzeć nie chciał

na te suche, żółte szkielety bez pieśni i innej zazwyczaj wystajającej, części ciała ale
— de gustibus non est disputandum.
Znowu zmiana dekoracji i mamy nowo-

4 „„awca Stanisław Mackiewicz.
NON

Kupno
8,96
123,63

BUKIEWIEZ

się w pobliżu okręty, jakkolwiek pomoc kil-

ku okrętów wymagana jest tylko, gdy tonie
parowiec, do uratowania za lotników
wystarczyłby jeden tylko statek. Wszystkie te
okręty zbaczają ze swej drogi, przerywają
swój kurs, tracą wiele czasu, co jest równoznaczne ze stratą materjalną. Szersza publiczność nie zdaje sobie nawet sprawy z tych
kosztów, jakie pociąga za
sobą
ratownictwo. Dość powiedzieć, że 5 lub 6 parowców, które pośpieszyły z pomocą lotnikowi

Courtney'owi

poniosły

straty,

choroby

=

poprostu

kino

tempo

na scenie.

—

to

‹

on i-

dzie się napić wody sodowej,
przychodzi
drugi on, ona się zakochuje, włażą do dziu
ry wygrzebanej przez dzieci, wraca on, rewolwer strzela, przechodzący policjant ranny, ona leci się topić do morza, on pędzi po
samochód, drugi on nastawia gramofon, kuracjusze słuchają radja, kapitan łodzi podwo
dnej przynosi omdlałą damę, którą znalazł
na dachu swej łodzi, on wjeżdża na samocho
dzie, gramofon się psuje, on się wścieka, połicjant go chwyta za kark, publiczność tańczy chrlestona, on (prawdziwy) i ona (już
zdrowa) całują się, on obiecuje, że nie bę-

więcej

pił wody

sodowej,

ona,

że nie

będzie z nikim właziła do dziury, gramofon
naprawiony, policjant puszcza
winowajcę,
radjo gra, wszyscy tańczą, kapitan siada w
samochód i jedzie z powrotem na swą łódź,

słońce zachodzi — kurtyna.

ta:

Entuzjazm powszechny, teatr trzęsie się
od oklasków, kurtynę podnoszą sto razy ukazując spoconego
policjanta z zielonym
gramofonem w objęciach,
brawa i bisy nie
ustają; wszystkie twarze promieniują zachwytem i dumą.

Ale bo i jest czego Nikt nic nie zrozumiał ale to tem lepiej — tylko głupie rzeczy
są

jasne

dla

Redaktor odpowiedzialny Witold W pydyło.

każdego:

grunt

to,

że

sztuka

Śniadeckich

przyjmuje

2 znajomość

neryczne, ul. Wileń- Kościelna,
ska 30 m. 14. Przyjm. 1UN8-

ul. Kościuszki

Nr 2 sprzedaż

drogą

przetargu drzewostanów, przeważnie kopalniąkowych, z zapasem około 25.00 m3. drew

na, w maj. Wysock (pow. Stoliński), odległego 8 klm. od st. Udryck.

Taksacja drzewostanów, warunki przetargu oraz projekt umowy są do przejrzenia w
Wydziale Agrarnym Instytucji
entralnej
Państwowego Banku Rolnego w Warszawie,
Nowogrodzka Nr. 50, w Oddziale Państwo-

wego

Banku

nistratora

mirycza,

EN

majątku

Pińsku oraz u Admi

Wysock,

p. Jerzego

Nie-

poczta Wysock, wojew. Poleskie.
PAŃSTWOWY BANK ROLNY
Oddział w Pińsku.
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"waniem

|

we

a

B
a

składach aptecznych znanego
środka od odcisków

5
a

wszystkich

A

PAKA.s

była nowoczesna,

radjo,

niczem

europejska:

w

nim

popycha go

noga-

mi, łodzi podwodnej wprawdzie nie było wi
dać wcale, ale można było przypuszczać, że
jest gdzieś tuż w pobliżu no i modna subtelna intryga miłosna trójkąta. „Niema co—
dorównaliśmy Zachodowi” słychać
na sali
rozrąadowane głosy.

Uff, uff, ależ gorąco! Wentylacji niema
i atmosfera przypomina rosyjską banię. Moż
na się żywcem
usmażyć.
Japończycy” zaczynają się rozbierać: eleganci, odziani po

europejsku, zdejmują marynarki, kamizelki
— spodnie, inni rozwiązują swe kimona—w
rezultacie cała publiczność jest w bieliźnie,
wachlarze w robocie, kto nie ma takowego,
„wietrzy się" jakąś przygodną częścią swej
garderoby. Ponieważ jest to najdłuższy
antrakt

i godzina

8 wieczór, więc widzowie

spożywają kolację. Wyciągają z pod ławek
garnuszki z ryżem, polewają go jakimś mało apetycznym,

czarnym

sosem

i cmokając,

pochrząkując zajadają w najlepsze.
Na widok tego tłumu w jednych
szuląch (albo

ko-

ibez) i porciętach (albo . - . )

odżywiającego się obficie, ma się nieodparcie wrażenie, że to nie stołeczny teatr MiriŻan, ale jakaś karczma
na prowincjonalnym jarmarku.
|
o
Ale rozlega

się

gong.

Rozpoczyna

się

£
į

D. H.-K. „Zachęta“
Mickiewicza
1,
tel. 9-05.
о-

Poszukuję

Angielskiego

poszczególnych
egzemplarzy
_Dziennika Urzęd.
Zarządu

CYMBLER

Śniadeckich 1
we- [r Żukiewicz.

choroby skórne,
neryczne

i

płciowe.

pia,

Elektrotera-

djatermja.

12,

cza

Mickiewi- nauczycielki
- 8.
W.Z.P

dwuch

Ofiarna 2 m. 15, 5—6

Zgoda

dziewczy-

nek klasa
Ś i 6-a,
43. wiadomość: Ofiarna 2
m. 15 od 9-10 rano.

| LENKKZEDAMYSC
| ios, rotrzėbna gė
lub

Ch. Krasnosielski”"

do_2 i

od

Nr fe

šis

Keikas

©

ul. Wielka 21. Wznowił przyjęcie,

Świadectwa

mg

od 4 do
7 w.

R. Rotnicka

ul. Ludwisarska 7, m.6 Poszukuję
Przyjmuje od 11-1mieszkania 2-3 p0-

Pokój

zakładzie naukowym
w Wilnie, ul. Filarecśledzie _ królewskie ka CA EBM
LK
„Large
Matjes” już
nadeszły..
dipiómće cherche leZEL
gons.
S'adresser.
Viul. Trocka 3, tel. 757.
p sible de 4-4 6 heures.
o +LIT
u
a

dami.

Może

obiadami.

P. Nr 6. cza 62-2 m. 8

|

senai SYsypialne,

3985.16

1
|
)

а abinety, | KZESZEENWENCZO
niklowane i

|

jadalne,
on
łóżka

a
sy,

R

stoły,

dębowe

—o0 a

godne
na

11

ZGUBY

szafy,

biurka,

z

Mickiewi-

listownie

Spółka z ogr. odp. | wyuczamy. „Stenograf

ilno, ul. Tatarska | Polski", miesięcznik
10, dom
własny. wychodzi. Instytut Stestnieje od 1843 r. nograficzny —Warszaka
i.
skłąd] wa, Krucza 26.

z cało-

być

„„S7ENOGRARAI
najszybciej

H. + Wilenkin į $-4a|

į do wynajęcia,
Pokój
umeblowany,
ze wszystkiemi wyge-

przyjmuje od godz. 9
do 7.
Mickiewicza
46 m. 6. Niezamożnym sake

praktyką po-

franszukuje lekcyj
3
cuskieęgo w
średnim

Wyborowe!

dziennem _ utrzymaniem, lub nie, dla samotnych. Plac Napoleona 8 -10 _ 0-0zlp

AKUSZERKA
w. Smiałowska

—4goletnią

===

z kuchnią,
—okojowego
iod 4 7w.
„SlowaOferty do
W. Z. P. 3418—IV.
pod „Mieszkanie“.
-£

do wynajęcia

Ž

fil. Gołebiowskith gens. „ S'adre

Blazas

AKOSZERK! 68

Granė,

Francaise,

10

Lekarz-dentysta

— o

aa ŻAK ksztaleniem i dh

ii

do

rekomendacje,

po poł.,tel. 9—61'

Nr. 12.

Paryžanin,
Spi rzedała a się _z uniwersyteckim
Wy”

;
Silužąca

magane

i chciał

R
tebethner
|
Wolff
my
podać
swój
adres
WARSZAWA,
lub zgłosić się: ul.

na wieś

potrzebna

egzemplarze

dać, jest

Poszukuję

Tatar-do

r

ne żądanie dO

*

górskie

Ziem
roku

z

bezpłatnie jojo ; 1929. Ktoby
na pisem- mył
za pasowe

egzemplarz

m. 7.
_—0

moczo- —-

słońce

otrzymać

acje lub po-

lecenia _ koniecznie.

USK

krzesżą | SUKNA

i t. p. Do-

warunki
raty.

h

|
|

gubiony kwit lom*

bardowy

i

n

|

(Bisku-

c

pia 12) Nr 3307

|

© unieważnia się.

п
n

|
1

byłojest tak biała, że aż oczy bolą, góry lodo-

nowiuteńki gramofon,
samochodzik
ruszał się prawie sam i ledwie było wi-

dać, że siedzący

Języka

ar-

H

do-

majątek. Sprzedamy zaraz dogodnie

praniem. angielskiego _ mogą Wachodnich.

i

Dokfór-Medycyny Rekomend

a
i

aptekach

Wł.

z

mem mieszkalnym
o 4 pokojach. Rzeka przepływa przez

od g. 9-12 r. i 5-7w.Potrzebna SŁUŻĄCA ułożyli
R.E.Urch
W. Z. 2 XI27r.Nr 160w średnim wieku do Nauczyciele
językaCywiinego
„LOSE wszystkiego
z goto-

ku, podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 2 października r. b. o godz. 13-ej od- BZZSEZAUEZA
będzie się w lokalu Oddziału, Plac 3-go MaLekarz-Dentysta

ja róg

i może

dawać lekcje muzyki.
Oferty proszę kiero-

IEEE

Bank Rolny, Oddział w Piń-

kompletne

Angirlski
k.
Sokołowski
wać
wię
adresu:
Noul.NO w Y Podręcznik
choroby skórne i we- WO- Święciany,
T.
DOKTOR

/ obszaru i
120
ha. |

Ziemia bardzo do- |
bra. Zabudowania

ВОРНО I SPRZEDAŻ
WAWAAWA

języka

ilod 5—7 p.p. —60S€£ francuskiego

młoda

Państwowy

ziemski
przeszło

ASAWAWYA

poszukuje

biurowego
jako nau-

l,czycielka. _ Posiada

od

>

REBMUSESMOENENEM

zawrotne

z ul.

Witol-|
—0]

nauczycielka

weneryczne, wodowej

skiej 9-2i5

Ogłoszenie o przetargu

b.

utrzymaniem,
47
1.

pra- dowa
biuro-

szkoły ludowej i za-

skórnei płciowe, ul zajęcia
Mickiewicza 9, wejście względnie

A.

Е

sz Prow

Ona łazi w kostjumie kąpielowym,

dzie

K. Borkowski.

Bo

modną komedję o fascynującym tytule: „Romans na plaży trójkąta małżeńskiego przy
akompanjamencie auta,
radja, policjanta,
łodzi podwodnej,
i zielonego gramofonu".
Rzeczywiście wspaniała rzecz:
akcja barskomplikowana,

Wilji
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w tem cztery pod lasem — do sprzedania.
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verystów według... morki samochodowej.

Popierajcie L. 0. P.P
WESOŁA FARSA Z XII WIEKU. — NOWOCZESNA KOMEDJA © GŁĘBOKIEJ TREŚCI
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dotychczasowe tańce będą dalej tańczono,
ale oprócz nich whcodzą w życie tańce -zupełnie nowe. Więc w pierwszym rzędzie —
— Kosztowne S. O. S. W ostatnich cza© czem donieśliśmy wczoraj — taniec skom
nieponowany przez polskiego baletmistrza Ku- sach, gdy coraz częstsze są nieudane
powieryłę, oparty na polskich motywach ludowych „stety przeloty transoceaniczne, fale
nawoływa„Polonia“, ktėra zdobyla sobie powszechne trzne rozbrzmiewają radjowemi
niami „S. O. S.“ — „ratujcie nasz
dusze”.
uznanie uczestników kongresu. Rzecz prosta
że motywy polskie są tu odpowiednio zin- Na ten temąt kapitan jednego ż wielkich
parowców angielskich powiedział
londyńternacjonalizowane. Obok „Polonji*
wchoskim dziennikarzom: „Oczywiście,
wielkie
dzi w życie nowy taniec zbudowany na mo
firmy okrętowe zawsze są gotowe pośpietywach hiszpańskich „Taragana”. Te dwa
szyć z pomocą nawoływaniom „S. O. S.*,
stanowią popularną bazę nowych tańców.
pomiędzy
Wyższą klasę tańca reprezentują Yales- jednakże istnieje wielka różnica
Blues" w nowym układzie amsterdamskie- wyruszeniem na pomoc tonącemu okrętowi
go baletmistrza Meyra, tańczony według me a walczącemu z falami samolotowi. Lotnicy,
skazują się na grożące
tod angielskich. Obok niego występuje cał- którzy dobrowolnie
kiem nowy taniec „Trist*, również angiel- dotąd niebezpieczeństwo przelotu nad Atlan
wyłącznie swą
ski, ale raczej w nazwie, gdyż treść jego jest tyikem, mają na względzie
własną sławę i rozgłos, jaki im udany
tot
raczej francuska. W dziedzinie tańca jednak
przynieść może. Nie myślą zaś o kosztach,
Anglja zajmuje
dzisiaj jedno z czołowych
stanowisk i dlatego marka angielska na tań które powstają, gdy im się śpieszy z pomocą. Kiedy nadchodzą nawoływania „S. O, S.*
cu jest mile widziana.
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