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czekowe

w

PKO.

w zprzedąży detalicznej cena pojedyńczego

bisty z kotwy.
Wywiad

z „nieznanym

HORODZIEJ—K.

IWIENIEC—A.

tą zasadą

przy

poznawaniu

się

Dość,

nam

na

że rozmowa
początku

i

nie

trzeba

było użyć dość dużej dozy
atnerykańskiej
prohibicji, ażeby
usłyszeć
spowiedź „białego marksisty*.
Przed wojną mieszkałem w Rydze
i działo mi się dobrze, ach, jak dobrze. Bywało niema tygodnia
ażeby
do mego ' „chaziaina”
nie przyszła
depesza: zmontować maszynę w Jarosławiu. Zmontować niaszynę w Poltawie. Wysłać montera do Kostromy.
Ale co tam Połtawa. Aż na Ural się
jeździło. Diety! Druga klasa! 4 Cztowiek
nie wiedział co robić z pie-

Przemówienie
GENEWA.

Jest,

A i u

ruskich nie było cementu, nie było. jeden za drugiego
nie trzymał
się.
Każdy po swojemu chodził. No ot i
mają teraz. Wolność
— ot wam i wolność.
Zna pan zakłady „Treugolnik* w

Rydze? Światowa firma. Ilu ludzi praMiałem znajomego,

teraz co

który niedaw-

no rzucił się do Dźwiny.

Wyratowali

go na szczęście, Gazety pisały,

że

z

pół roku

temu

powiedzieli:

tartaku

to w nocy, bo w dzień już inni są.

Zmiłujcie się ludzie. Też nie był
prosty człowiek z wioski. To był gra-

wer—robotnik, nie robotnik, a prosto
artysta w swoim fachu. Jego robota
przed wojną mogła iść choć
na cesarski stół.
| takiemu
robotnikowi

Zahla.
Ligi

Narodów

zamknięta

pośrednio rokowania w celu usunięcia istniejących jeszcze trudności. Liga Narodów w
ciągu swego dziewięcioletniego istnienia położyła już olbrzymie zasługi w kierunku usuprzeciwieństw,

pomiędzy

narodami

i utrzymania

oraz

utrwalanie

13.

Sokała.

GENEWA. 26.9. (PAT). Na ostatniem posiedzeniu obecnej sesji Rada
Ligi Narodów wysłuchała sprawozdania Adatciego w kwestji skargi Volksbundu, dotyczącej zamknięcia kilku szkół niemieckich w województwie słąskiem.
Szkoły te zostały zamknięte
zgodnie z postanowieniem
konwencji
górno - śląskiej z powodu b. małej liczby dzieci uczęszczających do nich.
Przedstawicieł Niemiec Schubert domagał się tymczasowego otwarcia szkół
ra czas aż do chwili rozpatrzenia sprawy i powzięcia decyzji przez radę Ligi
W odpowiedzi delegat polski
podkreślił
zgodność decyzji siąskich
władz administracyjnych z postanowieniami konwencji górno - śląskiej, oraz
wolę

rządu

polskiego

wyrażającą

się w

tem,

że na

petycjęz

ата

8

Francja sumifuje się przed Sf Zjednoczonym.

Siedlecka

15317)

razem 55597

mysłowe —tylko Żydów, jako mniej-

kędą uwzględnione.

PARYŻ, 26.IX. PAT.

W związku

z odpowiedzią

amerykańską

na zawiadomienie o zawarciu układu morskiego angielsko-francuskiego, Matin pisze, że jcżeli
opozycja
amerykańska
kieruje

się przeciw stronie formalnej
podwodnych i krążowników,
a nawet porzucić te zasady.

Nietylko

zasad ograniczenia budowy łodzi
Francja

to

nikt z ministerstwa

będzie

gotowa

marynarki

zienica,
(powiat

Opatów, Opoczno, Radom
Sandomierz dawn. Radom-

skiej gub.
ma
być przyłączony do
Galicji). Obszar
wynosi 59270 km.
kw. z ludnością 4.200.000.
4, Małopolska
obejmuje
dawną
Galicję plus Sandomierz oraz powiaty dawnej” gub. Kieleckiej, Jędrzejów,
Kielce, Miechów, Pinczów,
Stopnice,

Włoszczowa

(pow.

Olkusz

ma być

przydzielony do okręgu
górniczego),
natomiast oddzielono od
Galicji jej
zagłębie Krakowskie i przyłączono do

EO
waiby

okręgu. Kraj ów

83 tys. km.

kw.

obejmo-

z ludnością

9

milj.
5) Okręg

czesne

górniczy.

Obejmuje

województwo

współ-

Śląskie

oraz

Olkusz, Sosnowiec, Będzin, Chrzanów,
"Oświęcim, Biała, Żywiec, Okręg Gór-

Wszelkie żądania niczy obejmować będzie Górny Śląsk
z ludnością 1 milj., ;Śląsk Cieszyń-

Gofowość zmiany układu morskiego z Anglją.

i spraw

zmienić

zagranicz-

ski z ludnością

150

tys. i

powiaty

odcięte od Galicji z obszarem
2492,
z ludnością 350 tys. Do tego można-

by dodać Częstochowę—otrzymalibyśmy
kraj dwumiljonowy
_górniczohutniczy. Złączenie Krakowa ze Šląskiem
nie jest wskazane.
Kraków
powinien pozostać tylko centrem nauki i sztuki. Zwiększenie związku z

nych nie myślał o krępowaniu czy utrudnianiu polityki amerykańskiej, lecz zostało to nawet podkreślone
przez
Brianda
w
Genewie. Sądzono w jaknajlepszej wierze, że wypełnione będzie

okręgiem

przemysłowo - górniczym

życzenie Ameryki

wytworzy

atmosferę

z chwilą zakończenia

nieporozumienia

co do

zasad, które dotychczas utrudniało wszystkie prace europejskich
konferencyj
rozbrojeniowych i przeszkadzało w roku
1921
w
Waszyngtonie dojściu do porozumienia w spiawie ograniczenia

budowy łodzi podwodnych.
Amerykę, że jekiekolwiek żąda
Niemniej można zapewnić
przez Francję
przyjęte będą
strony
jej
z
suggestje
nia bądź:też
przypragnieniem
szczerem
ze
i
w sposób najbardziej przyjazny
łączenia się do nich.

26. 9. PAT. Rząd podał się do dymisji.

był konterencję z przywódcami partyj politycznych oraz przewodniczącymi

izb.

Przygotowania de manifestacji w Wiedniu.

WIEDEŃ. 26.9. (PAT). Dziś przed południem kancierz Rzeszy Seipel konferowal
na dzień
z przywódcą oddziału Heimatswehry dr. Steiglem w sprawie zapowiedzianych
7 października zbrojnych

manifestacyj.

pogoni

fza bo-

gactwem, atmosferę, w której

sztuka

przeobraża się. w rzemiosło;
gubi podłoże filozoficzne.

nauka

Dla zasilenia

Śląska

w centrum

naukowe właśnie należałoby przenieść
do Krakowa Akademię Górniczą, przy

niej założyć

wyższą szkołę handlową,

któraby przygotowała swych
słuchaczów do handlu produktami górnictwa,
zwłaszcza węgla.

6. Województwo

Poznańskie, Po-

morskie i dawna gub. Kaliska, razem
więc (Poznańskie 26528 km.,
Pomorze 16387 km.,
Kaliskie 11346 km.)
54261

km.

z ludnością 4300000.

1. Obejmuje
Warszawskie

i

dwa
Łódzkie,

7 października

przestrzennie

obydwie

jak i czasowo.

W

wrogie
tym

celu

maniiestacje
dla każdej

odgrodzone
z grup

będą

szość narodową.

jewództwach

Liczebność

osobno

każdego

mniejszości

wo-

stanowią

5 proc.) razem 40 proc.

do

Mój

syn

uczy się w

myśli, że on mówi

po

szkole.

Pan

stuknie, to ani do Niemiec,

robią z temi

ale i Europie

potrzebny jest

świat zagradzać.
Więc cóz, bolszewizm?
Nie!
Car?
Nie!

granice,

jest
te parkany, których po wojnie
były
gdzie przedtem
dziesięć tam,
dwa. Trzeba porobić z Europy Stany

Zjednoczone. Czy ja wiem? Chyba
Stany! W Ameryce robotnikowi jest
dziećmi. najlepiej, więc niech będzie i w Euro-

ani do

A toż zbrodnia. taka ambicja. Są ich
3 miljony i chcą swoim językiem

E——-

szynom,

towarowe.

rosyjsku albo monter. Trzeba poznosić te

po niemiecku. Gdzie tam! Uczą jego
tylko po łotewsku. | co on będzie
jak wyrośnie z tym łotewskim robić.
bezrobocie
Toż kaleka człowiek. jak
Rosji. Co oni

dworce

—jednego

z najciekawszych

wywia-

dów, jaki udało mi się mieć w życiu.
Żałuję bardzo, że przesąd lekkiego tra

Sejmów

Bukaresztu,

i niech

będą

szczęśliwi..

Bolsze-

wzm — to wojna.
Stary reżym—to
złocona niewola. Ameryka to pokój,

praca i szczęście!

Dla robotnika nie

odczuwałyby

to

ktowania wywiadów nie nudno - dygujemnie inne działy pracy. Wskazaną
nitarskich sprawił, iż nie notowałem z
IT NOT ASKA
ołówkiem w ręku słów mego rozmów- TPA
cy. Wiele uwag charakterystycznych, ————————

myśli ciekawych musiało mi zgipie Ameryka. Poco tam państwa, nie- wiele
nąć przy tym wywiadzie. Ale i to co
podległości, armie! Niech ludzie pra- zostało mi w pamięci jest chyba wy-

cują

sejmem,

sylwetki
starczające dla odtworzenia
syna ludu, białego. marxisty, marzącego o Trzeciej Europie.
Kazimierz L.eczycki. `

Podziękowanie.

|

i

Zarząd
U. Ś$.
ko
Komitetowi
Rolników",
8 września
całkowitego
cie

1246

Koła Rolników StudenB. serdecznie dziękuje
Organizacyjnemu „Balu
który się odbył w dniu
1928 r., za ofiarowanie
dochodu z balu w kwo-

zł. 25 gr. na rzecz „Kola“.

gdzie

w

niedzielę

odbędzie

się

oficjalne przyjęcie przez rząd rumuński. Pobyt Marszałka Piłsudskiego w
Bukareszcie potrwa do wtorku 2 października.

BUDŻET NA

- RADZIE MINISTR.

W końcu bieżącego tygodnia (27
lub 28 bm.) odbyć się ma posiedzenie
Rady Ministrów w sprawach budżetowych. Do tego czasu zapoznać się ma
p. premier z przedstawionemi mu projektami budżetowemi.
Preliminarz
budżetowy został już
w dniu wczorajszym przesłany do Rady
Ministrów.

Kpt. Dąbrowski zasfęncą por.
Zaćwilichowskiego.
Dowiadujemy się, że na
stanowisko sekretarza Rady Ministrów zajmowane dotychczas przez. por. Zaćwi-

lichowskiego mianowany został oficer
garnizonu wileńskiego

SPRAWY

kpt. Dąbrowski.

POMORSKIE.

Do Warszawy przybył pełniący оW województwie Polesko-Podlas- bowiązki wojewody
pomorskiego p.
kiem mniejszości słowiańskie stano- Lamotte i wczoraj w południe
odbył
wią 28 proc., żydowskie 10 proc., ra- konferencję z Ministrem Spraw Wewnę
zem 38 proc. W województwach po- trznych jen. Składkowskim w sprawach
łudniowych
mniejszości
słowiańskie dotyczących Pomorza.

wynoszą 29 proc. Żydzi 10 proc., ra- Zjazd międzynarodowy pracow
zem 39 proc. W Małopolsce 31 proc. ników umysłowych w Warszawie.
wynoszą

mniejszości

słowiańskie,

10

proc. Żydzi, razem 41 proc.

WARSZAWA,

26 9.

.PAT.

Dzisiaj

o godz. 4 m. 30 po południu odbyło
W kraju górniczo-hutniczym
lud- się w sali posiedzeń Rady miejskiej
ność niemiecka stanowi 12 proc., ży- otwarcie zjazdu międzynarodowej kon
federacji pracowników umysłowych.
dowska około 5 proc.
Na zjeździe reprezentowane są:
W kraju zachodnim
ludność nieAnglja, Czechosłowacja, Francja Homiecka stanowi 12 proc,
żydowska landja i Polska. Koniederacje pracowokoło 20 proc.
ników umysłowych w Belgji i SzwajCyiry te wskazują, że we wszyst- carji zawiadomiły, że ze względów orkich tych krajach mamy
zapewnioną ganizacyjnych nie są w możności wywiększość,
w czterech
krajach
jest słać delegatow na zjazd do Warszawy. Delegacja austrjacka
nie mogła
mniejszość słowiańska, której mogą przybyć z powodu nagłego zgonu jesekundować Żydzi. To też wyodręb- dnego z jej członków. Delegacja runienie Żydów w odrębną kurję wy” muńska jest w drodze. Uczestniczy w
obradach delegat obserwator Danii.
borczą znajduje swe uzasadnienie.
Otwarcia zjazdu
dokonał
prezes
Jeżeli w ciągu panowania austrjacmiędzynarodowej konfederacji pracow
kiego wszystkiemi wysiłkami
Polacy ników umysłowych d:. Dłuski
Kazinie dopuszczają podziału Galicji, wy- mierz, witając obecnych w imieniu ko
odrębnienia Galicji wschodniej, to dziś mitetu organizacyjnego zjazdu i kono podziale Galicji, o wytworzeniu od- federacji polskiej. Następnie dr. Dłuski udzielił głosu
ministrowi pracy i
rębnego kraju z Galicji wschodniej,
opieki społecznej Jurkiewiczowi. Z ko
zdania na pastwę żywiołowi ruskiemu lei szereg przemowień powitalnych wy
bardziej kulturalnego żywiołu polskie- głosili: W imieniu Rady miejskiej pre
go, będącego nieodzowną
składową zes Jaworowski, w imieniu dyrektora
częścią naszego narodu, nie może być międzynarodowego biura pracy Thomasa, delegat międzynarodowego biumowy.
ra pracy Cose oraz Gallie, sekretarz
Nie możemy też tworzyć
krajów międzynarodowej konfederacji pracow
o mniejszości polskiej, a o większości ników umysłowych. Po tych przemódr. Dłuski
antypaństwowego żywiołu, wystawio- wieniach przewodniczący
nego na wiatry rosyjsko-bolszewickie zamknął dzisiejsze inauguracyjne posiedzenie. Jutro dalszy ciąg obrad.
lub rosyjsko-carskie, to też nie możemy. z Wołynia tworzyć odrębnego Wielka burza morska w Gdańsku.
kraju ani z Polesia.
'
GDAŃSK. 26.9. PAT. Silna burza
Polesie najbliżej leżące geograficz- „morska, która szalała w nocy z niena wybrzeżu
nie centralnej Polski,
a posiadające dzieli na poniedziałek
wyrządziła
zarówno na
mniejszy procent ludności polskiej od gdańskiem,
samem
wybrzeżu,
jak
i
w
całym szeinnych naszych dzielnic, wymaga szcze”
regu miejscowości w. m. Gdańska
gólnej pieczy ze strony Państwa Pol- liczne i poważne spustoszenia.
skiego.
Poza przerwaniem żeglugi w ujściu
połączenia
Rozpatrując siły gospodarcze wo- Wisły zostały pozrywane
jewództw wschodnich, przyszedłem do telefoniczne, powywracane wielkie drzeuprzemysło- wa oraz zerwane liczne dachy.
że bardzo
silone powiatami Królestwa o strukturze gospodarczej zbliżone do obwodu
czo

silniejsze

gospodar-

od innych obwodów ziem wschod-

i

stąd
przytem mniej sił umysłowych,
względnie
pochłonięte
były
one
o ile

licznym

26.9. PAT. Marsza-

przybędzie

przekonania,

bez dawnej

z

BUKARESZT.
łek Piłsudski

ZGON

HGRACEGO

;

gub. Siedlecką. Wołyń, którego udział
odpowiada
w produkcji państwa nie
jego obszarowi 8,5 proc., ani ludności 5,4 proc, gdyż nie przewyższa

2 proc., winien być

połączony

pod

względem gleby i klimatu ze zbliżonym,

DARWINA.

W Cambridge
zmarł syn Karola
Darwina, autora epokowej
książki o
pochodzeniu gatunków,
Horacy Darwin w wieku łat 77.
Horacy Darwin był członkiem Kró
lewskiego Towarzystwa Nauk i wybitnym specjalistą w sprawach aeronautyki.

uzaležnioną
od nich winny być złączone w jeden kraj
stopnia prze- z województwem Wileńskiem i Nonosił trochę, bo cóż było robić i
może być małej Ojczyzny. Może być mysłowego rozwoju. Kraje biedniej- wogródzkiem. "Województwo Poleskie
Więc co?
rzucił się do Dźwiny. Jak nie potrzeb:
tylko duża”.
sze nie mogą ponosić większych wy- dla otrzymania większej siły rozpędo- TRAGICZNY
ny już na Świecie jesteś, to poco żyWidzi pan! Ja nie polityk, ja
Oto jest mniej więcej treść mega
jesz!
datków na reprezentację,
posiadają wej winno być połączone
z dawną
monter! Ale myślę, że nietylko ma- „wywiadu z nieznanym
robotnikiem,

kazać deski nosić w tartaku? No, po-

Krajowych będzie
ilości mieszkańców

północnych

1j4 ludności słowiańskiej, żydowskiej
10 proc., inna (litewska i rosyjska

gub. Kaliskiej, razem więc 4,3 milj.
były od siebie tak ludności z obszarem 37 tys. km. kw. białostockiego i

wyznaczone

W

województwa wione województwo Białostockie i za-

Treść rozmowy nie jest znana. Dzienniki donoszą, że władze czynią starania, aby

w dniu

Marsz. Piłsudski w Rumunii.

Kra (© mieszk. postów mieszk.

wra

ZZO

26. IX. 28.

Polska winna być podzielona
na byłaby następująca liczba
posłów w
poszczególne kraje, posiadające
swe poszczególnych krajach:
й
5
liczba
Sejmy
Krajowe
oraz
swe
Rządy
Krajowe.
Ze względów ekonomicznych i na- Ziemie półn. *3,7 milj. 74
50 tys.
rodowych,
ze względów
geogralicz- Polesko-Podl. 2,5
,,
SU
SD,
nych
Polska
winna być podzieloną Połudn.
AŻ
ow:
105,
AB оы
na 7 krajów.
Małopolska
9
„
225
40 .„
1. Ziemie
północno - wschodnie, Sląsk
18 :
60
30“ „
obejmujące "województwa
Wileńskie, Kraj. zach. * 44" „'
143“
30 „
Nowogródzkie,
Białostockie,
liczące Warsz.
43
„
143
30 ,,
84251 km. kw. z ludnością
3,7 milj. Razem 800 posłów.
2. Województwo Poleskie wespół
Z siedmiu
powyższych
krajów
z dawną gub. Siedlecką, a mianowicie trzy, mianowicie północny, południoz pow. Biała,
Garwolin,
Konstanty- wy i Małopolska
posiadały
mniejnów, Ługów, Radzyń, Siedlce, Soko- Szości narodowe słowiańskie i ży:
łów, Węgrów, Włodawa. Obszar wy- dowskie, zachodnie i górnicze mniejnosić będzie (Polesie 42280 plus da- szości
narodowe
niemieckie,
prze-

na polskim Śląsku.
p.

9.

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 tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 204!

Sprawa zamknięcia spare szkół niemieskich
Wyjaśnienia

T-wa „Ruch“.

POW.-—-Rynek

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

Ratuszowa i

pokoju.

STOKHOLM, 26. 9. PAT. Król polecił ustępującemu
rządowi
prowizoryczne pełnienie obowiązków w dalszym ciągu. Po południu król od-

i

Suwalska

km. kw., z ludnością dwa i pół milj.
W Lidze Narodów ludzkość znalazła instytucję dzięki której może spoglądać w
3. Województwo Wołyńskie
plus
przyszłość z większą dozą zaułania i spokoju. Wszyscy, jak tu jesteśmy, żywimy na- |
dzieję, że instytucja ta zdoła
EWE
CIC trudnošci i BRP
dobrobyt narodom*. dawna gub. Lubelska, powiaty Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów, Krasnystaw, Lublin oraz powiaty dawnej
gub. Radomskiej, Iłza, Końskie,
Kowania

STOKHOLM,

ty? Codzień jemu odpowiadali: niema.
Nareszcie

sesja Zgromadzenia

Przesiłenie rządowe w Szwecji

miłości chciał sobie
życie odebrać.
Głupstwo! Jaka tam miłość. Ten człobezrowiek dwa lata był na fondzie
pytać
przychodził
botrych..Codzień
się na birżę pracy, czy niema
robo-

jest! Chcesz nosić deski na

przewodniczącego

Dziewiąta

wolność,

carowi, za to teraz pokutujem.

A

(PAT).

została mową przewodnicząego Zgromadzenia Zahlego (Danja).
Mówca wskazał na doniosłe dzieło, dokonane przez Zgromadzenie również i w ro
ku bieżącym. „W dziedzinie dążenia do zrealizowania systemu rozjemstwai bezpieczeństwa dzięki ostatecznemu zaaprobowaniu projektu powszechnego układu o pokojowym
załatwieniu konfliktów międzynarodowych, jako też dzięki załeceniu wszystkim państwom
zaprojektowanych układów o nieagresji i niesieniu wzajemnej pomocy — stworzone
zostały nowe przesłanki dla przygotowania międzynarodowej konierencji rozbrojeniowej
Komisja rozbrojeniowa Zgromadzenia skierowała do Rady Ligi prośbę, ażeby wezwała ona te rządy, które dotychczas nie osiągnęły porozumienia w sprawach prowadzących do ograniczenia zbrojeń, zwłaszcza zbrojeń morskich — aby kontynuowały one bez-

dobrą

niema roboty, niema chleba.
Dwa miesiące, trzy przejdzie, nim
przyjdzie depesza:
wysłać
montera.
Za grosze człowiek
pracuje,
a i to
jeszcze wszyscy zazdroszczą.
Jesteś
niezadowolony,
chcesz
podwyżki?!
Proszę bardzo, wolna droga, dziesięciu będzie na twoje miejsce.
Ciężko my zgrzeszyli, my, robotnicy, przeciwko. staremu
reżymowi i

cowało, ilu urzędników?
—-kominy!

26.9.

ŠWIĘCIANY

Bydział Polski na poszczególne krajo”

Sierpnia rb. udzielił on wyjaśnień w ciągu miesiąca gdy według ustalonej
procedury przysługiwał mu dwu lub trzymiesięczny termin.
W dalszym ciągu odpowiadając na apel delegata Schuberta rząd polski
otworzył z powrotem zamknięte szkoły w celu uspokojenia umysłów. Delegat
Sokal zaznaczył, że rząd polski dokłada wszelkich strań w kierunku ustalenia
zgodnego współżycia ludności nz Górnym Śląsku i że w pracy tej wstawienictwo p. Schuberta nietyłko nie może pomóc lecz jest wprost niepożądane.
Rada Ligi Narodów postanowiła przydzielić sprawozdawcy trzech prawników dla zbadania skargi Volksbundu.
NA TEM 52-a SESJA RADY LIGI NARODÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

A jednak byliśmy
niezadowoleni.
Są pieniądze, wolności niema.
No
i
się.

ryczałtem.

60 zdziałała biga w roku bieżącym.

niędzmi.

ot, doczekaliśmy

pocztowa uiszczona

-zie potrzebna, ważniejszą jednak rzeczą jest utrzymanie pokoju.

ob-

STOLPCE--Ksieg.

Por

GENEWA. 26.9. (PAT). Na porannem posiedzeniu zgromadzenia Ligi Narodów prze
mawiał delegat Holandji, Ludo, w sprawie ochrony mniejszości, która to sprawa, zdaniem
delegacji holenderskiej, posiada pierwszorzędne znaczenie.
i
Z kolei zabrał głos delegat Rumunji Comnene, ażeby odpowiedzieć na wczorajsze
przemówienie hr. Apponyiego. Camnene zaznaczył, że przy żądaniach dotyczących: rozbrojenia nałeży uwzględniać realny stan rzeczy. Rumunja jest namiętnie oddana sprawie
pokoju i pragnęłaby móc zachować zawsze neutralność tak jak Szwajcarja. W dalszym
ciągi swego przemówienia Comnene zaznaczył, że różne oskarżenia hr. Apponyiego. są.
nieuzasadnione i stanowią jedynie nowy dowód, że sąsiedzi Rumunji nie są jeszcze moralnie rozbrojeni. Politycy węgierscy są widocznie zdecydowani zakłócić spokój i obalić
porządek rzeczy stworzony przez traktat pokojowy. Sprawiedliwość jest w kazdym ra-

Spotkaliśmy się, gdzie, jak, wszy-

kleiła

20 groszy.

|

Smarzyński.

„Jedność,

NIEŚWIEŻ—ul.

262

urukarni

228,

Zafarg rumuńsko-wggierski przed forum Ligi

cych sobie terenów, natykałem
się
nieraz na: cenne
kruszce
psychologiczne. Jedno z takich
odkryć
dziś
mam właśnie zamiar
zaprezentować.
Ponieważ mój rozmówca nie jest bardziej znany, niż modny
obecnie nieznany żołnierz, przeto wypada skreślić jego biogratję. Łotysz
rodowity.
Z zawodu monter maszyn, fach rzadszy, arystokratyczny, w Świecie pracy
ręcznej. Wojnę Światową przebył, jako dekownik
w
Rosji. _ Zmobilizowany
przez
Denikina
bił się
dobrze
„za
Cara,
przy
którym
mu
było
dobrze".
"W
walkach
o wolność
Łotwy udziału nie brał.
Jest wybitnym przedstawicielem
Łotwy, która nie wierzy.
Jego
Światopogląd filozoficzny jest jednym z najciekawszych !jakie spotyka em: jest to,
biały mark sizm, produkt powstały z
asymilacji
naiwnej kultury miejskiej
z najczystszym, pozbawionym
wszelkich domieszek „idealnych materjalizmem. Mieszka stale fw
Rydze.
Oto
wszystko, co mogę powiedzieć o moim
bohaterze.
stko jedno.

LIDA—ul.

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PIŃSK—Książnica. Polska St. Bednarski
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.

Ossoling.

KLECK—-Sklep

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28;

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

Obrady genewskie skończone.

robotnikiem".

Najnudniejszą w Świecie
figurą z
punktu widzenia
dziennikarza-wywiadowcy jest niewątpliwie minister. jest
to człowiek,
któremu nie wolno
nic
powiedzieć.
Najciekawszym
niewątpliwie rozmówcą jest ten, kto podpatruje życie
od dołu i kto nie jest skrępowany
żadnym dygnitarjatem w wypowiadaniu swoich opinij. Kierując się zawsze

N-ru

Opłata

;

BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“,

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra| cja nie uwzględnią zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Nr 80259.
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243, adminiatracjł

redakcji

4 zł.

lub z przesyłką pocztowa

miesięczna z odniesieniem do domu

zagranicę

od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

nl. Ad. ńtłckiewicza

I Administracja

yy

Nario

WILNO, Ezwarfek 27 września 1928 r.
Bedakcja

s

POWRÓT
NIA

Z POLOWA-

Berliński przedstawiciel

automobi-

lowej firmy Chrysler Hanz Koch w'cza
sie powrotu automobilem z wycieczki
myśliwskiej do Berlina przestrzelił sobie głowę, trzymając między nogami
fuzję myśliwską. Fuzja wystrzeliła pra

wdopodobnie wskutek

mochodu,

którym

wstrząśnień

Koch

kierował

sa-

lecz zasobniejszym krajem —ziemią Lu- chwili fatalnego strzału. Kula strzelbyw
belską

i Radomską.

*) Patrz

Władysław Studnicki,

mi=m 1

Słowo 21 września.

Biuro Rad otechniczne, Wileńska 25, aparatų, naprati,

przeszyła mózg, powodując natychmia
stową śmierć. Samochód pozbawiony
kierowcy jechał przez pewien czas rozpędem, poczem uderzył o przydrożne
drzewo, roztrzaskując się zupełnie.

2

SŁOWO

i

Groźne macki 6.P.U. © Nowogródzkiem.
Rozstrzelanie

kaprala Jagielłowicza.

Aresztowanie

—

Szpiegostwo

Umowa

wojskowe.—

20 osób. — Pełnomocnik

„Razwieda“ Earin.
Onegdaj został rozstrzelany w Ba- go skonfiskował,
aby w ten sposób

ranowiczach z wyroku sądu doraźnego kapral
Wiktor
Jagiełłowicz, za
zdradę główną (szpiegostwo). Kapral
Jagiełłowicz zatrudniony
był w sztabie 9-tej brygady
jazdy. Schwytano
go na gorącym uczynku kopjowania
dokumentów wojskowych, które przy
pomocy podrobionego
klucza wydobył z szafy kancelaryjnej
i przeniósł
na
noc do
własnego mieszkania.
Przyłapanie Jagiełłowicza było wynikiem
dłuższej obserwacji,
dzięki
czemu zresztą trafiono na całą dobrze zorganizowaną bandę
szpiegow-

które
pokryć straty skarbu państwa,
zbrodnimogłyby wyniknąć z tytułu
czej jego działalności.
Jeszcze większą roię od SzulakowKucylowski-Sokė!,
skiego odgrywał
prawnik, b. ziemmoskal, z zawodu
Dzięki niemu właśnie
ski naczelnik.
cała banda pracowała tak sprawnie i
miała ułatwiony dostęp do urzędów
państwowych i ludności cywilnej.
pracował
Kucyłowskiego
Obok
bardzo wydatnie dla wywiadu bolszewickiego niejaki Mikołaj Maszczuk, z
również Rosjanin,
zawodu geometra,
ską, kierowaną
sprawną ręką pełno- ostatnio członek N. P. Ch., który
z
mocnika „razwieda“ G. P. U. w Miń- racji swojego zawodu dokonywał swosku, niejakiego Łarina.
węzłowych i
zdjęć terenów
bodnie
Jagiełłowicz był obywatelem
pol- linij kolejowych. Gorliwym współpraskim, wyznania prawosławnego. Uro- cownikiem bandy szpiegowskiej był
dził się w Petersburgu,
gdzie ukoń- również niejaki Kiszko Dymitr.

czył

5 klas

gimnazjum.

Z

zawodu

Dalej idą tacy ludzie jak: Nowik
Józef, I. 25, Rosjanin, student
uniw.
lwowskiego;
Karpowicz
Antoni,
1.
40,
etat podoficera zawodowego.
b.
praporszczyk,
obecnie
właściciel
Po wyroki oczekiwał na łaskę P.
w woj.
PoPrezydenta
2 dni. P. Prezydent z niedużego folwarczku
leskiem;
Łajko
Adam,
I.
37,
Rosjanin
uprawnienia
swego
nie skorzystał.
sekretarza
gminnego
w
Kaprala
jagiełłowicza
rozstrzelano pomocnik
dn. 24 b. m. o godz. 4.55 rano. Aż Krochowiczach; Trybula Władysław,
do ostatniej chwili Jagiełłowicz zacho- 1. 41, biuralistą (Polak); Sowienia
członek
wywał się spokojnie.
Ile pieniędzy Aleksander, I. 19 (moskal),
jego
bracia:
pobierał za swoje
zbrodnicze
rze- Białoruskiej Hromady,
34-letni
Prokop
i
32-letni
Filip.
Wszymiosło — nie wiadomo. Odpowiadał
scy
Sowieniowie
pracowali
w
bandzie
zawsze,
gdy
go o to pytano, że
szpiegowskiej w charakterze kurjerów.
wszystko wydawał,
się oni do Mińska
Dopiero na chwilę przed wykona- Przedostawali
przez
granicę—każdy
dwa
razy
na
niem wyroku Jagiełłowicz
stracił na
miesiąc
po
kolei
i
oddawali
dokutupecie. W drodze na miejsce stracenia — cały czas płakał. Nie zosta- menty „do własnych rąk'* pełnomocbył „biuralistą*.

„drugą

służbę'*

W

—

wojsku

w

został na

oczekiwaniu

wiał nikogo; nie miał rodziny.

na

nika G.P.U. Łarina.

Żal—

mówił - młodego życia, które kończył tak marnie.
Z zebranych
materjałów wynika,
iż afera szpiegowska
przybrała
niebywałe rozmiary. W aferę wciągnięci
zostali ludzie zajmujący wysokie stanowiska, przeważnie
z uniwersyteckiem wykształceniem.
Jak
wynika z
rezultatów dotychczasowego Śledztwa,
zadaniem bandy szpiegowskiej był w
pierwszym rzędzie wywiad wojskowy,
jak: zdobywanie dokumentów mobilizacyjnych, zdjęć z terenów węzłów
i linij kolejowych i t. p.
Jagiełłowicz miał bezpośredni kontakt z niejakim Edmundem Szulakowskim, obywatelem polskim.
Prokurator przy sądzie okręgowym
w Nowogródku na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzplitej o szpiegostwie z 16 lutego 1928
roku,
na
mocy

par.

ruchomy

3 art.

15,

i nieruchomy

TEMA

OPARIE REKORD

cały

majątek

SzułakowskieZKE

ROEE

RZYM. 26.9. (PAT).
pobierany od kawalerów.

Rada

*

®

WARIAT

%

wierszach.

postanowiła

podwoić

podatek,

*

dokonała

miniona

wojna,

która

sowi temu uległo i lecznictwo. Od dru-

giej połowy XIX wieku
Europa żyła
pod znakiem chemoterapji, t. į. lecznictwa chemikaljami.
Dzięki szybkim i znakomitym postępom fizyki i chemji
zdawało się
człowiekowi końca XIX wieku, że rozwiązał dokładnie istotę procesów ży-

cia. Zagorzali zwolennicy mechanistycznego poglądu głosili, że życie to tylko suma procćsów fizyka chemicznych.

Pogląd w teorji słuszny. Niestety jed-

nak znajomość tych procesów jest dotychczas bardzo niewielka.
Tymczasem organizm ludzki chciano
trakto-

wać jak kolbę lub probówkę laboratoryjną.
Leki

roślinne

na początku

XX

stu-

i t. d. Na

i wreszcie doczekaliśmy wspaniałych
wyników tego kierunku!
Społeczeń-

Konieczność porozumienia z Polską zaczynają
rozumieć w Niemczech.

malnych stosunków z Polską,

BRASŁAW. 26.9. (PAT). W związku z podróżą inspekcyjną ministra spraw wewnętrznych Rzeszy po niemieckim Dolnym i Górnym Śląsku odbyło się wczoraj uroczyste
przyjęcie na którem prezydent regencji Dolniego Śląska wygłosił przemówienie wskazunormalnych

stosunków

handlowych

z Polską.

Jako katastrofalnego upadku niemieckiego przemysłu sląskiego prezydent wskazał
na zastój panujący w przemyśle włókienniczym i na zupełny upadek znanych fabryk ceramicznych
w Bunzlau.

Aresztowanie

komunisfów

w Kownie

W nocy z dnia 23 na 24 bm. policja kryminalna zlikwidowała organizację komunistyczną i aresztowała kilka osób. W trakcie rewizji wykryto drukarnię komunistyczną i
znaleziono wiele materjału obciążającego. W związku
kurjera partji komunistycznej, której wiózł z Kowna

dopiero
podczas
wojny?
współczesne społeczeństwa
wane,

z:

z tem
zgórą

w Poniewieżu aresztowano
5000 proklamacyj i odezw

Skazanie Polaka.
zienie za rzekome
w dn. 22 bm. wyrok

cha
na rzecz. Polski. Witkowski
sądu wojennego zatwierdził.

zwłaszcza

do trybunału, który

Powróf Woldemarasa
nistrem obrony krajowej gen. Daukantasem

wiał z urzędnikami i wojskowymi
swego mieszkania prywatnego.

na czele. Prof. Waldemaras chwilę porozma-

i następnie

w

asyście

straży

honorowej

odjechał

do

Wykór nowego prezydenfa w Meksyku
jest nim

Emilio

Portez Gil.

MEKSYK. 26. 9. (PAT). Dotychczasowy minister spraw wewnętrznych
Emilio Portez Cił został przez kongres meksykański wszystkiemi głosami 274
wybrany tymczasowym prezydentem na miejsce prezydenta Callesa, który ustępuje z dniem 30 listopada.
>
Emilio Portez Cil liczy łat 37, jest zatem najmłodszym
prezydentem
jakich Meksyk posiadał. Wybór jego uważany za sukces ustępującego prezydenta, przypuszczają bowiem, żejCil będzie trzymał tych samych zasad rządzenia, co Calles.

w Meklemburgii.

;

meklemburskie.

Powodem
buntowniczy.

stan wojenny
26.9. (PAT).

konstytucyjne,

co równa

stanu

mieszkańcy

miast

i owoców,

—

a wszak

organizm ludzki, jak wskazuje nasze
uzębienie i budowa przewodu pokarmowego jest przystosowany do pokarmu roślinnego.

i

mundurów dla strzelców, których
ci popierali.
Dalej zeznawali świadkowie
Boniecka, Nyk nic szczególnego

sprawy

wojennego

warun-

morze

polskie,

Kaspijskie;

rosyjskie,

skie, abchaskie,

znam

którego

Świadek Emilja Małkowska,
o zachowaniu się Kowalskiego,

skiego

i Feldmana

witali

opowiada
Próchniew-

podczas zajęcia

przez bolszewików.

wczas

marjawi-

Sucharski,
jednak do

nie wnieśli.

Płocka

Biskupi marjawiccy

najeźdźców

_ chlebem

wó-

i solą.

Łodzi. W liście Kowalski

ucztę.

Stencla

i zapraszał

w

leki

estońskie,

do Płocka

na

Św. Katarzyna Jalosiūska, mówi o rozpuście marjawickiej:
— Wstępując do klasztoru, chciałam pro
wadzić tam życie zakonne. — Jednak w klasztorze panowała niemoralność,
widziałam
chodzące do Kowalskiego zakonnice, które
z jego pokoju wychodziły nad ranem. Były
między innemi Prochówna s.
Przemysława,
Żytkówna, Kiełbaszówna, s. Salezja.
Ostatnia zeznała św. Aniela Mazurowa:
— Obecna
przełożona zakonnic marja-

wickich Wiłucka — mówi Mazurowa — w
roku 1923 zawiadomiła mnie, że mogę być
przyjęta do marjawit. i w klasztorze znaleźć
dach nad głową.
Podczas przebywania w
klasztorze miałam nauczać dzieci języków.
Mazurowa odniosła wreszcie
wrażenie,
że ma do czynienia nie z uczennicami, lecz

z przyszłemi żonami marjawitów.
Niejednokrotnie

dziewczynki
ka

godzin

Dalsze

drzwiach

do

wywoływano

Kowalskiego,

nie wracały.

przesłuchiwanie

z klasy

które

po kil-

świadków

przy

zamkniętych.

Unifikacja organizacyj rolniczych.
Konferencja

przedsfawieleli związków

Dn. 25 b. m. odbyła się konierencja
przedstawicieli
wojewódzkich
związków organizacyj rolniczych, *należących do Polskiego Związku Orga-

nizacyj i Kółek

Rolniczych

(naczelnej

rolniczych.

mogą już podlegać dyskusji
być uwzględnione w statucie
łej organizacji rolniczej.

Rezolucja

i winny
przysz-

trzecia proponuje

po-

wołanie wspólnej komisji
statutowoorganizacji
drobnego
rolnictwa
w organizacyjnej do opracowania statuPolsce).
Tematem obrad była unifi- tu. Strony wybierają do tej komisyj
kacja organizacyj rolniczych. Obecni po czterech
swoich
przedstawicieli.
byli przedstawiciele:
1) centralnego Ciałem arbitrażowem
będzie komisja
związku kółek rolniczych w liczbie 14 czterech, do której zebrani powołują
osób z 5 województw centralnych, z pp. W. Przedpełskiego i T. Wilkońprezesem
T. Wilkońskim
na czele, skiego.
Prace,
powyższych komisji
2) centralnego związku osadników w winny być zakończone do 1. 12. r.b.
liczbie 9 osób z 4 województw
kreRezolucja piąta omawia
konieczsowych z prezesem
Przedpelskim na ność unifikacji w organizacjach spółczele, 3) małopolskiego
towarzystwa dzielczości rolniczej, handlowo
rolnirolniczego w liczbie 4 osób z woje- czych i przetwórczych.
wództw Małopolski z prezesem
DoZunifikowane spółdzielcze organilańskim
na czele, 4) zjednoczenia zacje rolnicze będą
w kontakcie z
związków kółek i organizacyj rolniorganizacią ogólno rolniczą.
czych ziem wschodnich w liczbie 11
osób z 4 województw wschodnich
z
Wreszcie
rezolucja piąta
zwraca
prezesem .P. Olewińskim
na czele, się do prezydjum
P. Z. O. i K. R.
5) 10 osób
zaproszonych
ze sfer by związek podjął inicjatywę
w kiespółdzielczości
rolniczej z pp. Z. runku
'unifikacji na terenie całego
Chmielewskim i Raczyńskim na czele, państwa i wszczął konkretne
prace,
Po referacie o unifikacji organi- Gdyby w toku pertraktacyj okazało
zacyj rolniczych, wygłoszonym
przez się, że utworzenie jednej
organizacji
prezesa
polskiego
związku
organi- rolniczej ogólnopolskiej nie nastręcza
zacyji kółek rolniczych W. Przedpeł- trudności, natomiast fuzja
dzielnicoskiego i dyskusji szczegółowej, uch- wa napotyka na poważne trudności,
walono pięć rezolucyj.
należy przystąpić do tworzenia jednej
W rezolucji pierwszej stwierdzono, ogólnopolskiej
organizacji
rolniczej,
że tezy zawarte w deklaracji,
podpi- opartej na zasadach, zawartych w desanej przez dwóch prezesów polskie- klaracji
prezesów
P. Z. O.K.R.i
go związku organizacyj i kółek rolni- ZADSOBR
czych i związku polskich organizacyj
Wyniki tego zebrania, które zgrorolniczych zgodne są z zasadami i z madziło
istotną reprezentację zrzeduchem uchwał, jakie w tej sprawie szonych w organizacjaca
rolniczych
powziął Wszechpolski Kongres Rolni- drobnych rolników, stanowią decyduczy w 1924 r.
jący krok naprzód w palącej
i aktuRezolucja druga stwierdza, że tezy alnej sprawie zunifikowania organizazawarte w deklaracji unifikacyjnej nie cyj rolniczych w Polsec.

fałszerska w Niemczech.

BERLIN. 26.9. (PAT). Afera fałszerstwa obligacyj niemieckich pożyczek wojennych zatacza coraz szersze kręgi, wywołując duże zainteresowanie w tutejszych kołach
politycznych.

całej

Gu-

uldowe

gruziń-

niemieckie, francuskie,

włoskie i nigdzie nie spotkałem dotych
czas wypadku, aby lud stosował wewnętrznie w postaci naparów jakichmożna było nawet marzyć o komfor- kolwiek roślin trujących. Lud zna jedtach uzdrowiskowych, błędy naszego nak doskonale wszystkie rośliny
truniewłaściwego odżywiania uwydatniły jące i posiłkuje się niemi czasem
w ma
się z przerażającą wyrazistością. I sta- gli, lub w celach zbrodniczych.
ła się rzecz powtarzająca się już nie, l oto w kilka miesięcy po wybuchu
jednokrotnie w dziejach
ludzkości w wielkiej wojny, t. zn. już w roku 1915
okresach wielkich wojen, które pocią- rozlega się hasło: Zbierajcie
rośliny legają za sobą zawsze głód i wielkie za- karskie. Okrzyk ten rozlega
się najburzenia w djetetycy społecznej.
pierw w Niemczech; w Niemczech, któ
Mianowicie w takich: okresach lu- re przed wojną
zaopatrywały
cały
dzkość powraca instynktawnie do po- świat w swe leki chemiczne, a jednak
karmu swych przodków, t. j. do „dzi- nie potrafiły się niemi same wyleczyć
kich warzyw* pierwotnego człowieka. w czasie głodu i nędzy wojennej.
Temi dzikiemi warzywami były przeGłos nawołujący do zbierania ziół
różne zioła rosnące na polach i łąkach. lekarskich, rozlega się głośnem echem
Pokrzywa, lebioda, gier, dzikie szcza- prawie w całej Europie, a głównie
w
wie, kłącza, grążeli,
kaczeńce, pędy państwach
wojujących. W Rosji, już
wierzb, młoda kora świerków i t. p.— w-marcu 1915 r. zostaje
zwołana w
wszystko to było niegdyś jadane, a Petersburgu konferencja profesorów i
jeszcze dziś spotykamy te rośliny ja- specjalistów w sprawie produkcji leko pokarm u półdzikich plemion dale- ków, zwłaszcza zbioru i hodowli rokiej Syberji lub północnej
Ameryki. ślin lekarskich, a już w końcu wrześŻywiąc się w ciągu tysiącleci przeróż- nia 1915 r. powstaje olbrzymia organinemi roślinami miejscowemi, człowiek zacja z budżetem 15 miljonów rubli,
poznał doskonale własności
tych ro- sięgająca od Archangielska do Batuślin, i zachował je jako leki, a jako po- mu i od Petersburga do Władywostokarm pozostawił tylko pewne gatun- ku, która zbiera zioła, zakłada plantaki, które'uszlachetnił przez kulturę, lub cje i buduje przetwórnie farmaceutycz
sprowadził sobie smaczniejsze warzy- ne i chemiczne.
wa innych ludów.
Rośliny lekarskie stają kwestją moŻe współczesne leki ludowe roślin- dy. Jak niegdyś arystokracja
francune były kiedyś pożywieniem, rodzajem ska, aby się przypodobać królowi Luddzikich warzyw, tłomaczy się faktem, wikowi XVI propagującemu we Franże nigdzie wśród leków ludowych nie cji hodowlę ziemniaka, nosiła w klapspotykamy roślin trujących.
ce fraka kwiat tej rośliny i śpiewała

były na niezwyk-

łą dotąd skaię, i że ogółem zgłoszono bezprawnie w Niemczech jako rzekomo nabyte
przed dewaluacją marki niemieckiej obligacje pożyczek wojennych nominalnie na sumę
20 miljardów, z czego władze niemieckie, wprowadzone w błąd, uznały za autentyczne
obligacje na sumę 5 miljardów marek, Podobnych fałszerstw dokonywano również w
związku ze zgłoszeniem niemieckich pożyczek komunalnych, w czem główną rolę odegrać miał bankier holenderski Horn.

Policja berlińska aresztowała w wyniku śledztwa administratora jednego z berlińskich lokali rozrywkowych niejakiego Maxa Grasela, który miał odegrać rolę pośrednika w tranzakcjach pożyczek wojennych i komunalnych, prowadzonych przez jednego
z głównych organizatorów tej akcji kupca wiedeńskiego Schneida, który miał również
być pośrednikiem pomiędzy konsorcjum fałszerzy a pewnemi urzędami. Scheid przybywa
podobnie

i t. d.. W

Welt,

błogosławił

Ostatnie wyniki śledztwa stwierdziły, że fałszerstwa dokonywane

tego zarządzenia jest działalność opozycji uważana za mającą charakter

pęcherza

józef

Wielka afera

w Guafemali.

się ogłoszeniu

świadek

o go-

ROZPRAWY.

w żyprzez

Prezes rady ministrów zawiesił na okres 6-ciu mie-

kach normalnych przed wojną ratowano się przez zmianę djety, kuracje w
uzdrowiskach, picie wód mineralnych
it. p.. Gdy wybuchła wojna i brakowało nieraz wogóle jedzenia, gdy nie

— Otóż
cywilizo-

Pierwszy

DZIEŃ

łączyły stosunki handlowe z marjawitami, ze
znał że on sam jak również i żona uważają
iż postępowanie
Kowalskiego w stosunku
do kobiet w klasztorze miało charakter erotyczny. Szwagier świadka Zarębski był w
zażyłych stosunkach z marjawitami, jakie łączyły go ze względu na zyskowną dostawę

_. Nowy monarcha Abisynji

ci, nerek,

nie nieprawidłowo,
jadają zbyt dużo
mięsa i pokarmów zwierzęcych, a zbyt
mało spożywają roślin, zwłaszcza ziejarzyn

apelował

Z Kowna donoszą: Dzisiej o godz. 11 rano przyjechał do Kowna prof. Wa!demaras
z żoną. Na dworcu przywitali go licznie zgromadzeni wyżsi urzędnicy, dyplomaci i
przedstawiciele wojskowości z szefem sztabu generalnego pułk. Plechawicziusem i mi-

sięcy gwarancje
atemali.

stwo zaczyna wątpić w wartość oficjalnej medycyny i zaczyna uciekać do
znachorów. Warszawa posiada
kilku
takich znanych szeroko w całym kraju
znachorów, noszących szumne
tytuły
indyjskich, chińskich lub tybetańskich
doktorów, którzy leczą — trzeba przy
znać, często bardzo pomyślnie — przy
pomocy ziół i leków roślinnych, mianowicie tych „babskich lekow“ jak je
pogardliwie nazywają lekarze. Jest to
zjawisko istniejące nie tylko na terenie Polski. jak
miałem
sposobność
przekonać się o tem osobiście w czasie mej podróży europejskiej, znachorstwo takie rozkwita obecnie w Niemczech, Holandji, Austrji i na Węgrzech,
w mniejszym cokolwiek stopniu istnieje ono we Francji i we Włoszech, albowiem tam medycyna oficjalna posługuje się w dużym stopniu lekami rošlinemi.
Olbrzymią rolę leków
roślinnych
dla djetyki i zdrowotności społeczeństwa dostrzeżono wyraźnie dopiero w
czasie ubiegłej wojny i ta mniej więcej
w rok po jej wybuchu. Dlaczego —
zapyta czytelnik — spostrzežono
to

Po dwu dniach przerwy, wczoraj
dz. 9. rano wznowiono rozprawę.

dom marjawicki w

Na Śląsku niemieckim uholewają na brak nor:
jąc między innemi na zgubne skutki braku

Marjawitów.

SZÓSTY

BERLIN. 26.9. (PAT). W Królewcu obradował zjazd przedstawicieli
partji demokratycznej Prus Wschodnich, na którym poseł demokratyczny podkreślał konieczność porozumienia gospodarczego oraz zawarcia traktatu handlowego z Polską. W sprawie żądań Prus Wschodnich poseł Grzymek miał
oświadczyć, że Prusy będą dążyły w dalszym ciągu do rozwiązania kwestji
korytarza w sensie dla Niemiec korzystnem.

GUATEMALA.

po Europie.

Proces

Świadek Stanisław Prżanowski — тбул,
że czytał list Kowalskiego, dziękujący niejakiemu Stenclowi za 32 tysiące rubli, otrzymane jako wynagrodzenie za
sprzedany

Medycyną
ludową
interesuję się
oddawna; znam Europę od zatoki Fińłądka, kiszek, schorzenia wątroby, żół skiej do Sycylji i od Atlantyku aż po

lonych

sanatorjów

sądowych.

Na tem tle rozwija się cały szereg
cierpień wewnętrznych, jak katary żo-

chronicznych cierpień wewnętrznych
zaczęła wzrastać i jednocześnie z tem
uzdrowisk,

praw

Rico nadesłał na-

®

wielkich osiedli, odżywiają się zupeł-

ilość

Na wczorajszej rozprawie sąd wyższy odrzucił odwołanie senatu i prokuratury,
zatwierdzając tem samem wyrok I instancji. Wynik ten nie jest jeszcze ostateczny i według wszelkiego prawdopodobieńswa sprawa ta będzie jeszcze tematem dalszych roz-

port oficjalny, w którym stwierdza, że w czasie burzy szalejącej n awyspie,
zostało zabitych 224 osoby, zaś rany odniosło 1158. 10 osób dotychczas nie
odnaleziono. Raport obejmuje 71 gmin z ogólnej liczby 76.

z

lecia zostały zlekceważone i zapomnia
ne, naukę lekoznawstwa (formakognozji) wykreślono z programu
studjów

lekarsińch. I cóż w rezultacie? — Ilość

zapatrywania związku urzędników i
zarówno prokuratura jak senat w.m.

llość ofiar huraganu w Porfa-Rico
WASZYNGTON. 26. 9. (PAT). Gubernator Porto -

*

farmabognostycznej

nietylko pozmieniała granice
państw
lecz dokonała również wielkiego przewrotu w poglądach i obyczajach. Lo-

odbyła

WIEDEŃ, 26. 1X. PAT. Dzienniki donoszą z Londynu, iż wedle doniesień z Abisynji dotychczasowego następcę tronu ks. Casari
ogłoszono
królem Abisynji. Cesarzowa Judyta zatrzyma jednak nadal swe
stanowisko jako cesarzewa Abisyniji.

EUROPA ZBIERA ZIOŁA...

leków

Gdańska jest sprzeczna z jego konstytucją.
W I instancji sąd gdański przychylił się do
wydał w tym duchu orzeczenie przeciwko któremu
Gdańska zgłosiły odwołanie.

sądy

*

WIEDEN. 26.9. (PAT). Komisja główna Rady Narodowej przyjęła raport kanclerza ks. Seipla o rozmowach, które przeprowadził w Genewie.

Tytuł powyższy nie jest bynajmniej
našladowaniem J. Kaden - Bandrowskiego, który swe wrażenia z podróży
po Europie zatptułował: Europa zbiera
siano... U Bandrowskiego to
cokolwiek złośliwa przenośnia, u mnie zaś
to stwierdzenie znamiennego faktu. Bo
rzeczywiście Europa powraca do ziół.
Przewrotu
w poglądach na wartość

II instancji,

Uchwałę tę rząd meklemburski zamierza wprowadzić
cie przez niezatwierdzanie wyroków śmierci, wydawanych

PRAGA. 26.9. (PAT). Minister Benesz powrócił dziś z Genewy do Pragi

Szkice z wycieczki

w

w. m.

Meklemburgu- Schwerinu.

*

Przybył tu Venizelos.
* * #
PARYŻ. 26.9. (PAT). Agencja Havasa donosi, że w miejscowości Memilla nastąpił wybuch w składzie amunicji, przyczem około 40 osób zostało
zabitych a 200 odniosło rany.

%

sądem,

BERLIN, 26.1X. PAT. Prasa donosi, że rząd mekiemburski
uchwalił znieść karę śmierci na obszarze państwa związkowego

<

*

z Senafem.
wyższym

Zniesienie kary Śmierci

PARYŻ. 26.9. (PAT).

kok

tutejszym

się wczoraj rozprawa w procesie urzędników w.m. Gdańska z senatem.
Tłem procesu jest skarga urzędników gdańskich domagająca się stwierdzenia że
uchwalona w swoim czasie przez sejm gdański ustawa o obniżeniu poborów urzędników

EADZO OK ADAK

BUENOS. 26.9. (PAT). Po ożywionej dyskusji Izba
deputowanych
postanowiła zaniechać płacenia kwoty jaką Argentyna wnosiła dotychczas
na rzecz Ligi Narodów.
*

Przed

Z Kowna donoszą: W kwietniu rb. sąd wojenny w Kownie na skutek denuncjacji
niejakiego Kilczewskiego skazał Franciszka Witkowskiego na bezterminowe ciężkie wię-

MADRIT. 26.9. (PAT). Gubernator cywilny ogłasza, że liczba ofiar pożaru w teatrze Novedades wynosi 70 zabitych i 200 rannych.
*

urzędników

(PAT).

Razem aresztowano około 20 osób. Zbiegł jedynie do Rosji w połowie b. m. w czasie likwidowania afery niejaki Łoszaków, rosjanin, zatrudniony w administracji majątków
Radziwiłła, w charakterze objazdowego.
W organizacji szpiegowskiej pracował
on jako przewodnik przy przejeździe
przez granicę.
Wszyscy aresztowani przyznali się
do winy.
Akt oskarżenia przeciwko kapralowi Jagiełłowiczowi
przygotował prokurator wojskowy,
major Mazurkiewicz. Do prowadzenia Śledztwa przeciwko szpiegom cywilnym został delegowany sędzia Śledczy
zapasowy
sądu okręgowego w Nowogródku, p.
Gutkowski, pod nadzorem prokuratora S. Chodeckiego i prokuratora sądu
apelacyjnego Przyłuskiego.

Ministrów
*

26.9.

wywrotowych.

ZZA

*

Proces
GDAŃSK.

niami pracował również niejaki Chitrik
Bazyli, lat 23 b. dywersant —Rosjanin.

Kronika Świafa w dwóch
*

Razem z Sowie:

polsko-gdańska wchodzi w życie.

GDAŃSK. 26.9. (PAT). W wykonaniu umowy polsko - gdańskiej z 4
sierpnia br. o czasowem oddaniu Westerplatte na cele ogólnohandiowe rada
portu i dróg wodnych w Gdańsku przyjęła w dniu wczorajszym północną
część hasenu w zarząd.
Na skutek tego w dniu dzisiejszym rozpoczął jeden ze statków wyładowywać w tej części basenu swój ładunek składający się z 5-ciu ton saletry.
Oddanie reszty basenu Westerplatte dła. celów ogólnohandlowych
nastąpi
przypuszczalnie w ciągu najbliższych dwu tygodni.

obecnie

w

Paryżu.

pochwały na cześć ziemniaka, choć ga miasta uniwersyteckie i nie spotkałem
jeść nie chciała, tak samo w czasie ani
jednego
ogrodu
botonicznego,
wojny należało do obowiązującego do- gdzieby nie było specjalnego oddziabrego

tonu

aż do

znudzenia.

mówić

w

salonach

o ro-

łu roślin lekarskich. Najbardziej sprawą produkcji roślin lekarskich intere, Organizacje
zbioru
roślin lekar- sują się
Wegry i Austrja.
Na Węskich i stacje doświadczalne hodowli grzech oprócz państwowych
stacyj do
roślin leczniczych powstały w Niem- šwiadczalnych
państwowa
istnieje
czech, Austrji, Rosji,
Francji,
Wło- kontrola nad handlem i produkcją roszech, Anglji, Ameryce i t. d.. Mini- ślin leczniczych. Węgry
współczesne
sterstwa rolnictwa we wszystkich tych postawiły sobię za zadanie
stać się
krajach wydawały plakaty, książki, u- spichrzem ziół leczniczych dla Eurolotki, urządzały kursy instruktorskie o py: W dniach od 10 do 14 września
roślinach leczniczych aż do przesytu, miał miejsce w Budapeszcie II Między-

ślinach lekarskich.

Najbardziej

+

jednak

charakterycz-

narodowy Kongres Roślin
(pierwszy

Lekarskich

kongres był w roku ubieg-

nem zjawiskiem z czasów wojny był łym w Wiedniu). Na kongresie było

fakt (wspomniany już wyżej)
zastosowania wielu ziół w charakterze warzyw. Leży przedemną książka profesora dr. L. Diels'a, wydana w Niemczech w 1918 r. p. t. Die Ersatzstoffe

reprezentowane 18 państw
europejskich. Niżej podpisany uczestniczył w
Kongresie jako przedstawiciel U. 5. В.
Powszechnego
Polskiego
i delegat
Farmaceutycznego. OTowarzystwa
aus dem Pilanzenreich — Zastępki z becny Kongres wyłonił projekt utwo(podręcznik do rzenina Międzynarodowego Stowarzypaństwa roślinnego.
rozpoznawania i zastosowywania kraj szenia produkcji roślin lekarskich.
wych roślin do
odżywiania i celów
Wchodzimy zatem w okres nawrotechnicznych zarówno w czasie wojny
tu do leków roślinnych, któremi posłujak i pokoju).
zamierzchłej
giwała się ludzkość od
. Książka
ta wylicza 145
samych przeszłości i które usiłowała zarzucić
zielsk krajowych, które mogą być ja- na początku XX wieku,
lecz nauczodane jako szpinak lub salatka.
. na gorzkiem doświadczeniem wielkiej
„ Lecz oto minęta wojna, poprawiły wojny powróciła do
nich, przekonawsię warunki odżywiania i zioła ludo- szy się, że nie mogą
być bezwartowe stały się znów
tylko lekami, do
ściowemi środki,
które zdobyta na
których człowiek musi się uciekać od podstawie wielowiekowego
doświadczasu do czasu, aby wyrównać błędy czenia.
swej jednostronnej mięsnej djety.
Mogę więc powiedzieć
bez przeDoświadczenie jednak zdobyte pod sady, że dziś Europa zbiera zioła!
czas wojny nie poszło na marne. We
wszystkich krajach europejskich zwróProf. J. Muszyński.
cono

nicze.

poważną

Niemcy,
Węgry,

W

ciągu

uwagę

tego

Holandję,

na

rośliny

lecz-

lata objechałem

Francję, Włochy i

zwiedziłem w tych krajach 24

DIE

*

|
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NOTATKI

MUZYCZNE.

W rozbudowie polskiej kultury mu.
Męznej zasługi ś. p. Karola Namysłow

*xiego zaznaczyły się
em zainteresowaniem

patyczny

przedewszysiszerszych mas

przez swe

tematy

polskie

W maj. Ignatewo, pow. Trockiego wpo
bliżu Kalwarji policja litewska aresztowała przed kiikoma dniami Władysława Osowskiego, żonę jego Marję oraz
Zygm. Madolińskiego pod zarzutem dzia

lu-

dowe i jako wyraz współczucia kompozytora dla sprawy polskiej, po wy-

ołecznych, dość — naogół — obotnych na muzykę. Wielkim nakładeri
racy i kosztów, zorganizował orkie-

padkach

1831

roku,

niczem

nie

ac

es |

zrozumiate

TOzmaicenia

zachęciły

zwiększenia

sali „Reduty“,

muzyki

dąženia

dąc

Oceniając

dokładnie

o ich stronie

poinformowa-

technicznej,

nąłem zupełnie Radjostację

do

interpretacji

życzliwie,

muzycz-

łecz

należytą bezstronnością, wykonanie
»Xaprysu włoskiego* Czajkowskiego,

płynęło na zmianę kolorytu

„owego;

również

dała

się

*

dźwię-

wie Regjonalnej, wcale nie było dzia-

zauważyć

łu muzycznego.

A znalazłoby

się chy-

Pewną sztywność w rozwiązywaniu ba coś zasługującego na pokazanie.
„yptelniejszych trudności rytrnicznych. Trzeba koniecznie, na przyszłość pa„Wertura „Polonia”,
całkiem młodzień

miętać o takim ważnym

Nd utwór Ryszarda Wagnera, utrzy-

dziale.

Michał Józefowicz.

Many w panującym wtedy stylu bły-

Lekcyj muzyki

FORTEPIAM
iTEORJA

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ
PROF.

Informacje od

11-ej

SZKOŁA

dnia

wojewódzki

p. Michał

B
@

Podania w sprawach

Ministerstwa
wczesnego

S$. Wojskowych

S-to Jakóbska 6—l.

urlopowania,

skkiej i t. d.

й

2

cywilnego od
Warszawy, trwa często kilka
tygodni, co nie leży w interesie petenta i powoduje składanie przez niego nowych próśb
a nawet i interwencję osobistą, związaną z

z bezcelowym zupełnie przyjazdem do M. S.
Wojsk.
W związku z powyższym podaje się do
wiadomości, że wszelkie prośby, skierowane
petentom bez rozpatrzenia z nadmienieniem,

że prośbę do M.S. Wojsk. należy wnosić bez
p:
za pośrednictwem właściwej P.
K. U.
P.K.U.

do władz

kompetencję

przełożonych

duchowni, terminujący w
do wyłącznej kompetencji

równoległego

BEZ

PRZERWY

6

kursu

I-go

NADAL. Wstęp

klas gimnazjum

lub

Dyrekcja
dla osób

Świadectwa

mia

swe

członkinie że w ostatnich dniach

zpoczęło

swą

działalność.

ro

Wszelkich informacyj co do organizują
cych się kursów robót kilimkarstwa, zakładania przedszkoli i t. d. udziela się w sekretarjacie Koła w Kasynie Garnizonowem w
tych

i czwartki
godzinach

składki

od

godz.

17-ej

regulować

do

również

członkowskie.

— Zmiany
w dyrekcji P.K.K.
w Wilnie. Dotychczasowy zastępca naczelnika

wydziału

eksploatacyjnego

P. K. K. w Wilnie

sekretarjacie
Tel.

14-14.

przy

dyrekcji

p. inż. Ulatowski

wczorajszym
przeniesiony

wyje-

do
Warszawy
do departamen-

przy Ministerstwie

Ko-

munikacji.

Tymczasowe zastępstwo na miejsce p.
Ulatowskiego powierzono st. referentowi wy
działu

eksploatacyjnego

p. Zelwemu.

— Ministerstwo _ Komunikacji przyznało
4 stypendja dla U.S.B. Ministerstwo Komunikacji

przyznało

ostatnio

4

stypendja

dla

studentów U.S.B., którzy po ukończeniu stustdjów poświęcą się służbie w kolejnictwie.
e dla Wil. Dyr. Kole-

jowej. W Łyntupach
pow. Święciańskiego
uruchomiony został przez p. J. Biszewskiego

Instyfut korzysfa z praw uczelni państwowych.
ul. Mickiewicza 18 IV piętro.
zezh—1

dO

wygrać

na lote-

—
Wycieczki na Wystawę
R jonalną.
W. celu zwiedzenia Wystawy aaa
w
Wilnie, przybyła wycieczka urzędników
po-

wiatu Nowy — Tomyśl z Województwa po:

znańskiego,a w dniu 28 b,m, przybywa
cieczka zorganizowana przez Wydział

wyPo-

odbędzie

się konkurs

orkiestr

tartak parowy,

starczanie

którego

Wal.

Dyr.

zadaniem

kolejowej

będzie

zasłon

о-

zi-

mowych. Dotychczas dał się zauważyć brak
zasłon, które sprowadzane były nieraz z od-

ległych tartaków.

SPORT.

ł

Woźniejsze wydarzenia w kraja,
KONKURSY HIPPICZNE
WARSZAWIE.
.

roku.
Zainteresowani
uniknięcia

Wyrok

w sprawie
nistów.

wojskowych

mieszkańcy

masowego

tych w końcu roku

Wilna

zgłaszania

dla

narzędzi

i w pierwszych

dniach

10 komu-

RST

je do Urzędu.
W

terminie od

1—3]

października zgła-

Narzędzia miernicze, nieposiadające praw

nych cech legalizacyjnych

będą zatrzymywane

od

2 I. 1929 r.

z pociągnięciem

posia-

nie przyniosły nam

—

Tunel

— (0) Zjazd kupców i przemysłowców żydowskich.
Dnia 26 bm. odbył się
zjazd przedstawicieli kupiectwa i przemysłu
żydowskiego z województw: Białostockieso, Wileńskiego, Nowogródzkiego i gPole-

ten, czy

Między

innemi, byli obecni

delegaci

z Suwałk, Łomży, Lidy, Brześcia n|Bugiem,
Pińska i td. Wreszcie z Warszawy ;przybyli

prezes

centrali

kupców

żydowskich

p. A.

Truskier i kierownik tejże centrali p. Ołomucki.
Zjazd zagaił prezes związku kupców
żydowskich w Wilnie gp. Polak, który pożycząc

owocnej

pracy,

po-

przewodnictwo objął p. Truskier.

P. Truskier w ogólnych zarysach okre$lił cel i zadania przyszłej Izby przemysłowo-handlowej w Wilnie. Szczegółowy refe-

rat na ten temat wygłosił p. Ołomucki.
. _ Następnie inż. E. Kroszkin, uzupełniając wygłoszony przez p. Ołomuckiego refe-

rat, pogał cyfrowe dane, dotyczące skłądu
uprawnionych do głosowania do Izby prze-

mysłowo-handlowej

w Wilnie.

„ Pozatem p. A. Gordon zreferował prze
bieg
wstępnych pertraktacyj,
odbytych z

przedstawicielami kupiectwa i przemysłu
chrześcijańskiego, w celu osiągnięcia porozumienia dla ustalenia wspólnej listy kandydatów i uniknięcia walki wyborczej.
Po

wysłuchaniu

jpowyższych

referatów

zjazd jedńogłośnie „uchwalił przyjąć zasady
parytetu co do radców w przyszłej Izbie
przemysłowo-handlowej w Wilnie, zarówno

z wyborów ogólnych, jak i przez zrzeszenia gospodarcze i kooptację.
Następnie zjazd wyłonił specjalną ko-

misję, składającą się po 2-ch przedstawicie
li z każdego

województwa,

nictwem
p. A. Truskiera,
ma ustalić ile i jakie

pod

przewod-

która to komisja

miejsca mają otrzymać

w przyszłej Izbie przemysłowo-kandiowej
kupiectwo i przemysł chrześcijański i kupie

ctwo_i

przemysł żydowski.

Dalsze wyniki obrad zjazdu będą podane w następuym

numerze.

TEATR

I MUZYKA.

ności, dziś daje „Podpory społeczeństwa” po

cenach jeszcze niższych t.j. od 20 gr. do 2
zł. 50 gr.
— „Pieniądz leży na ulicy* Jutro wcho-

z drzwiami.

cym

t. „Sulkowski“.
6
— Reduta dla młodzieży.

Zespół

Reduty

w porozumieniu z p. Kuratorem tut. Okręgu
Szkolnego urządza w bieżącym roku szkolnym sił przedstawień popołudniowych dla
młodzieży szkolnej, po cenach najniższych.
Cykl ten otwiera komedja J. Korzeniow-

skiego p. t. „Wąsy

i Peruka“ —

na

zawalony

skutek

inny

był lodem,

zamarzania

sposób

wody,

lu do katastrofy.

kolejowe

Przedstawienia odbędą się w
i 30 bm. oraz w dniu 3. 10 rb.

Początek

16.30

( pół

przedstawień

do

dniach

punktualnie

piątej).

29

o g.

zł. i 1.50 zł. wcześniej do nabycia w Sekretarjacie Reduty „codziennie od godz. 10-ej do

14-ej i od 19-ej do 21l-ej, w dniu przedstaod

godz.

14-ej

w kasie teatru.

Wiłeńskie Towarzystwo
Filharmoniczne w gmachu Reduty. W czwartek 27 wrze

śnia br. o g. 8.30 wieczór odbędzie się w
gmachu Reduty koncert genjalnego pianisty

Claudio

Arrau,

Konkursu

W

laureata

pianistów

programie:

Międzynarodowego

w Genewie.

Chopin,

Bach,

w

się do

już

od

utrzymywa-

ła

ponad zerem.
— jak mieszka mr. Hoover w Kalifornji? Członkowie delegacji Narodowej Kon-

wencji

republikańskiej,

którzy

przybyli

do

Paolo Alto w Kaliforni, by
odwiedzić p.
Hoovera, byli najprawdopodobniej
zdziwie-

ni widokiem

jego rezydencji.

Kandydaci

do

Białego Domu, w dalekiej przeszłości pochodzili z drewnianycr
szałasów, ostatnio z
dzili z drewnianych szałasów,
ostatnio z
bielonych will, o szerokich
vwerandach, w
jakich zamieszkuje stan średni w Ameryce,
ale po raz pierwszy w historji Stanów
Zjednoczonych wybrany został kandydat, który
zamieszkuje dom, mało różniący się od feodalnego zamku. Przy bliższem
przyjrzeniu
się. dom ten stojący w sąsiedztwie Leland
Stanrord University, gdzie oboje
państwo
Hoover kończyli swoje studja, zatraca nieco wygląd zamku, natomiast przypomina z
zewnątrz raczej gmach publiczny, nie siedzibę prywatną. Dach domostwa p. Hoovera, dzieli się na kilka płaskich dachów; na
jednym z nich w osłoniętym od północnych

Brahms,

zdobyliśmy

_ jedno,

Tak

się przedstawiają

niebar-

wyniki

w

skró-

ceniu:
O nagrodę „rzeki Wisły”.
1) Bettoni
(Włoch), 2) Dobrzański (nasz!), 3-cie, 4-te
5-te, 6-te miejsca zajęli Włosi i Francuzi.

O

honorową

nagrodę

ministerstwa

rol-

nictwa (4000 zł.!1):
1) Forguet (Włoch),
2) Antoniewicz, 3-cie, 4-te, 5-te, 6-te miejsca ex-aequo zajęli dwaj Włosi, jeden Fran-

cuz i por. Zgorzelski,
O nagrodę Janusza ks. Radziwiłła (najważniejsza konkurencja
indywidualna) —

potęga skoku 1) Clawe (Francuz), 2) Gudin, (Francuz), 3-cie i 4-te Francuz i rtm.
Lewicki ex-aequo.

O

nagrodę

wa).

1)

2-gie,
1)

,

3-cie,

i 2)

O

Na

dów i
Nasza
cewicz
druga

T-wa....

Antoniewicz

4-te

(długa

jakaś

naz-

(nareszcie pierwszy),

miejsca

zajmują

Węosi.

nagrodę
Marszałka
Piłsudskiego
Bettoni (Włoch) 3) i 4) Zgorzelski.

pociechę

wygraliśmy

Puhar

Naro-

to w przekonywującym
stosunku.
trójka: Antoniewicz,
Gzowski, Rojmiała 58 pkt. karnych, podczas gdy
z kolei Francja aż 103.

Jeżeli tęraz ktoś, wobec tych wyników,

będzie mi dowodził, że konkursy w Łazienkach były wielkim sukcesem naszej kawalerji, to chyba wolno mi będzie nazwać go
niepoprawnym głupcem. A jeśli ktoś zacznie znowu starą piosenkę, że nasze konie

są złe nierasowe a przeciwników _ pełnej
krwi i dlatego... to odpowiem mu, że jakoś

w Nicei cztery lata temu

rów

i prawdziwych

skokiem

sukcesów.

Lekka —

|

atletyka

Miała dwie poważne
o mistrzostwo Polski we
stwo armji w Krakowie.

były

1 mtr. 80

imprezy: pi cioboj
Levas
o
Zawody Iwowskie

wielkiem

fiasciem

pod

ustanowił

nowy

rekord

względem

licz-

by startujących „ bardzo udane pod wzglę
d em wyników Cejzik (Polon
ja — Warsza-

wa)

wając

3613

pkt.

—

jest

Polski

to

zdoby-

wynik

zupełnie

dobry; zaznaczyć trzeba, że Cejzik nigdy nie

osiągał takich rezultatów jak
obecnie —
skok wdal 6 m. 43, dysk
40,05, oszczep
52, 24 — to wielka niespodzianka.
ы
Ponieważ w naj-

bliższą niedzielę odbędzie się w Wilnie dzie-

sięciobój o mistrzostwo
Polski — wobec
świetnej formy Cejzika,
zwycięstwo jego
zda się nie ulegać wątpliwości. Ano cieszmy się, że będzie co oglądać!
._
Wojsko mając w swem gronie
takie

firmy jak: Dobrowolski, Mierzejewski, Frysszczyn, Szelestowski,
Baran i Górski —
nie zdobyło się jednak na żadne nadzwy-

czajności. Zwyczajnie mierne wyniki, ani jeden rekord nie drgnął.
Nagrodę za największą ilość
zdobytych punktów w różnych
konkurencjach,

zdobył, dobrze znany na gruncie wileńskim,
Gniech. Natomiast drugi wilnianin Wieczo-

rek nie

jest

jął jedynie

widocznie

trzy

trzecie

w

formie,

miejsca.

gdyż

Obu

za-

tych

zawodników ujrzymy w niedzielę na boisku
broniących barw Wilna w meczu lekkoatletycznym z Warszawą — jeżeli kto co zdzia-

ła, to tylko oni.

Karol.

wiatrów kątku, płonie na kominku otwart
ogień, wokoło którego w tym łagodnym kli- Skład reprezentacji Warszawy na
macie gromadzi się zwykle rodzina. Dach i mecz lekkoatl. Warsza
— Wilno
wa
jego terasy, wyłożone czerwoną cegłą i połączone licznemi schodkami, jest właściwem
„home“. Bez względu na pogodę
zawsze

znaleźć tu można spokojny kącik na drzem-

kę, lekturę, lub na podwieczorek. Dom zbudowany jest według
planów pani Hoover,
opracowanych do
spółki z architektem —
fachowcem. Cały dom
jest
przepełniony

książkami...

nieskatalogowanemi.

Bo

mr.

Wil. OZLA.

otrzymał zgłoszenie oficjal-

ne reprezentacji Warszawy

na mecz

lekko-

atl. Warszawa - Wilno, Įki6ry poniżej podajemy:
Z AZS'u warszawskiego, który, jak wiadomo, przoduje w lekkiej atletyce przyjeżdzają: olimpijczycy: Veiss, Kostrzewski, Ma
lanowski i Trojanowski, z Polonii: Sikorski
Maszewski i Sokajski, z Sarmaty najlepszy
długodystansowiec
Polski Kusociński, z

Hoover, apostoł porządku, systematyczności
i sprawności, ma według swoich przyjaciół
jedną słabostkę: woli ślęczeć nad książka- Warszawianki: Sarnacki, z Varsovji:
mi, niż zabrać się do ich uporządkowania i Pol. KI. Sp.: Karłosiński.
skatalogowania.

Sas,

Dziesięciobój o mistrzostwo
ski (udział

RADJO.
Czwartek

dnia 27 września 1928 roku.

13,00—13,10: Transmisja

z Warszawy:

zawodników).

Fredry: 1) Zrzędnośći

przekora, 2) List—

cz

na.

19,30— 19,55:
kiem*—odczyt z
głosi dyr. LOPP.
19,55—20,05:
nowych.
W20.05 —20,15:
Chwilka lotnicza.
20,15 - 20,25:

„ Do dziesięcioboju lekkoatletycznego o
mistrzostwo Polski, który, jak gi
podawa-

liśmy, odbędzie się na boisku 7 pp. Leg. na
Antokolu w dniach 29 i 30 bm., zgłoszeni
zostali -oficjalnie następujący zawodnicy:
Cejzik, mistrz Polski (Polonja Warszawa),
zawodnicy Polonji warszawskiej: Fry:
n,

programu

na

Komunikaty.

piątek.

20.30—22.00:

EEEE TRY
OCZ RETE WERKE
GIELDA WARSZAWSKA
Dewizy

2

Transmisja

z

Warszawy:
i odczytanie
х

26 września 1928
i waluty:

Tranz.

-Przeloty nad Atlanty- Dolary
działu „Lotnictwo* — wy- Belgja
Stanisław Romer.
Muzyka z płyt gramofo- Holandja
Transmisja

z

Pol

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikąt meteorologiczny.
17,00— 17,20: Odczytanie programu dzien:
nego i chwilka litewska.
Giedgowd, Mokrzycki i Rusecki, Urbaniak
17,25—17,50: Transmisja z Warszawy: z Warty poznańskiej
i Dobrowolski z AZS.
„Wśród książek* — przegląd
najnowszych
wydawnictw — omówi
prof. Henryk Mo- warszawskiego.
ścicki.
17,50— 18,00: Muzyka z płyt gramotonow ych.
18,00—19,00: Audycja literacka. Al. Hr.

w wykonaniu Zespołu
Dramatyczn. Rozgt.
й
:
St. Wileńskiej.
19,05—19,30:
Pogadanka radjotechni-

Bilety w cenie: 30, 40, 50, 60, 80 gr., 1

wienia

która

dłuższego czasu zastanawiały się nad tem w
jaki sposób najlepiej
przeciwdziałać
niepożądanemu tworzeniu się lodów w tunelu,
i ostatecznie przyszły na znakomity pomysł.
Postanowiono
mianowicie, przy
wjeździe
do tunelu (z obu stron oczywiście) umieścić
potężne drzwi, które przed nadejściem pociągu automatyczne by się otwierały i po
przejechaniu pociągu przez tunel
natychmiast by się zamykały. Drzwi te zostaną już
w.czasie najbliższym przy wjazdach do tunelu umieszczone, tak że już w roku bieżącym odpadnie kosztowne i utrudnione usuwanie lodu z tunelu, gdyż temperatura bę-

dzie się w nim obecnie zawsze

konkurencji,

cm. podczas gdy teraz Francuzi na swych
rasowych koniach wygrali przy 1 mtr.
70
cm. Niema co nadrabiać miną lub szukać
wymówek
— przyznajmy poprostu, że obecni nasi mistrzowie nie przedstawiają takiej
klasy jak Rómmel. Królikiewicz, Szosland
i
Toczek — gdy ich zabrak.o. zabrakło
lau-

przedostawała

Władze

wcale takich rezultatów,

powstają-

malująca

dwa ścierające się, w epoce panowania
Augusta, prądy, tj. sarmacki i francuski.

so-

dotychczas — gdy zwyciężaliśmy — dawały sobie radę te krajowe chabety; przypomnę, że Królikiewicz na Pikadorze (dwudziestoletnia szkapa taborowa)
zwyciężył

tunelu, Usuwanie lodu z tunelu było przez
wzgląd na jego długość bardzo utrudnione,
musiało jednak być
uskuteczniane,
gdyż
w przeciwnym razie mogłoby dojść w tune-

ka tygodni. Z informacyj zakulisowych sądząc, sztuka będzie miała kolosalne powo-

Ridley'a
„Pociąg - widmo" ukaże
się w
niedzielę o g. 5-ej po cenach zniżonych.
— Reduta na prowincji. Dziś w Oszmianie tragedja St. Żeromskiego w 5 aktach p.

zdaje

kłopoty

Nielada

Teatr Polski w tym wypadku
wyprzedza
Warszawę, Kraków i Lwów, gdyż ta sensacyjna nowość ukaże się tam dopiero za kildzenie gdyż operuje tematem nowym i bogata jest w sceny kapitalne.
„Pociąg - widmo*, Rekordowa sztuka

jeźdźców,

GLS

miały szwajcarskie władze kolejowe z wielkim tunelem w okolicach St. Moritz. Chodzi o to, że tunel ten, którego długość wynosi około 700 metrów, w porze zimowej

zazwyczaj

gkiego.

nie

jedyne pierwsze miejsce a i dalsze
dzo były naszym udziałem.

Że świala.

dączy ich do odpowiedzialności administracyjnej.

matoł

jakicheśmy się
spodziewali. Na pięć poważnych, obsadzonych przez zagranicznych

mdlała z rozpaczy.
Oc.cono
ją
z truGnošcią.
Skazanym nieįbędzie przysługiwać amnestja, tak, że karę będą musieli odbywać
w całości.

stycznia (co spowoduje
przetrzymanie ich
w Urzędzie Miar) mogą już teraz zgłaszać GOROTNENETTNSSE TDS

szać powinny BSS
nelorstwa znajdujące
się na terenie I i II komisarjatu policji. Od
1—30 listopada—III i IV komisarjatu i od 1
—20 grudnia z pozostałych komisarjatów.

skończony

Odbyte w zeszłym tygodniu konkursy
Łazienkach były kubłem zimnej wody,

w

o mistrzostwo DOK. III na rok 1928|29.
Do konkursu stają orkiestry: 1, 5, 6
7 skazanych.
Pp. Leg., 76, 77 i 85 pp.
Konkurs rozpada się na dwie części a to:
Sprawa dziesięciu komunistów oskarżoa) egzamin z musztry wojskowej, któ- nych o należenie do komitetów okręgory się odbędzie w dniu
29 bm. na boisku wych KPZB. (komunistyczna partja
Zacho6 pp. Leg.
b) rozgrywki koncertowe w ujeżdżalni dniej Białorusi) znalazła wczoraj swój epilog w Sądzie Okręgow,m.
przy ul. Wiłeńskiej 42,
Na rozgrywki złożą się trzy koncerty
Cwietkow, Szwarc, Heller i Dozin zoa to: dn. 29 bm. o godz. 19-ej, dnia 30-go
stali skazani na 10 lat ciężkiego więzienia.
bm. o godz. 12,30 i 19-ej.
Kónigsberg i Krawiec otrzymali
po
Na program koncertów wybrane zostały utwory kompozytorów polskich i zna- 5 lat. Chaid zaś tylko 4.
nych kompozytorów zagranicznych. Jako
Berg, Segal i Adinówna zostali uniewin=
obowiązkowy utwór,
zostanie odegrana nieni wobec braku dostatecznych dowodów
„Serenadą“ Karłowicza.
Po odczytaniu wyroku, snać niezadowo
Jako zakończenie konkursu
odegrane
zostaną utwory przez połączone orkiestry, leni z wyniku, komuniści urządzili burzliwą
demonstrację; wrzeszczących, awanturująpoczem nastąpi rozdanie nagród.
Ceny wstępu od 30 gr. do 1 zł.
cych i szamoczących; się więźniów zabrano
— Jakie narzędzia miernicze powin
ny być zalegalizowane. W roku bieżącym przemocą z sali. Obecna na sali matka
podlegają legalizacji narzędzia
miernicze, Chaida—stara, histeryczną ;żydówka — zestosowane w obrocie
publicznym, %niepodać cech legalizacyjaych
1927 i 1928

Tylko

W

wspominać.

wiatowy w Białej - Podlaskiej.
— Konkurs orkiestr wojskowych o
mistrzostwo DOK III. W dniu 29 i 30 bm

dzi na repertuar Teatru Polskiego sensacyjna sztuka wiedeńska autorów
R. Bernauera
i R. Oesterreichera „Pieniądz leży na ulicy“

Koło wileńskie Rodz. Wojsk. zawiada-

asłony

w

do decyzji.

czeń sł. wojsk. (jedynie żywiciele, kierownicy oddzielnych gospodarstw
rolnych, ucz-

chał w dniu
gdzie został

Instgtut Nauk Handtoo-Gospodarczych © Wilnie.

Informacje i zapisy

P.K.U.

KOLEJOWA.
WATROBY
URONCIE

wczoraj

skim, kierownictwo pragnąc udostępnić poznanie dzieła H. Ibsena „Podpory społeczeństwa“ jak najszerszym warstwom publicz-

W

„NOwY- guaaT 5.1E1.
508!
* KAMIENIE KLO

mu

zł.

Jednocześnie nadmienia się, że rozpatrywanie i badanie próśb, dotyczących odro-

można

M. NICMOJTRSATSO

nie pozwalając

rji A

—skie-

paai
ej.

reklamują.

rOwnoznacznego.

rozpatrzenie

KOMUNIKATY

„orzechowa

ukończeniu

będzie

w stronę mjr. Tuka

nowicza Howódcy, baonu KOP w Niemeńczy-

— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Przedsta
wienie dla inteligencji gracajczj Mimo stałych niskich cen za bilety w
Teatrze Pol-

tu eksploatacyjnego

płci obojga po

k

cia w M. S. Wojsk. i M. Spraw Wojskowych
zmuszone jest te prośby odsyłać do podiegłych sobie władz
wojskowych
względnie
władz administracyjnych, celem dokładnego
zbadania stanu rzeczy.
Procedura ta, w zależności od sprawy i
oddalenia danego urzędu
wojskowego lub

„ —

i mieczno-

PODANIA

przesunięcia termi-

władz administracyjnych I-ej Instancji.

WILNIE.

ogranizowanego

bez-

Prośby te w większości wypadków nie
poparte żadnemi dokumentami nie mogą ze
względów formalnych uzyskać rozstrzygnię

niowie, studenci,
rzemiośle) należy

FILĄMOWA

Żądać wszędzie.

Wobec

wpływa

się łaskawie

niedzie-

bie sprawy, że sport stoi u nas jeszcze bardzo nisko i, że na terenie międzynarodow czwartek 27 bm. o godz. 7 wiecz. w sali wym uchodzimy i długo jeszcze uchodzić
będziemy za... skończonych matołów.
prób T-wa „Lutnia* Ad. Mickiewicza 6.
W piłce nożnej, tenisie
lekkiej - atletyce, pływaniu, wioślarce,
kolarstwie
WYPADKI I KRADZIEŻE.
słowem we wszystkiem, jesteśmy
zet‚ — Jeszcze przemyt.
Wpobliżu Wiżaju knięciu z zagranicą, bici regularnieprzy
. Jeżeli
ujęto przemytnika z ładunkiem spirytusu i mamy
do „mooaa
jakieś sukcesy, to
kropli Hofmana, a około Druskienik z ładunsą one tak małe, tak rzadkie i tak bardzo
kiem sacharyny.
dziełem przypadku, iż przechodz qbez echa,
— Zatrzymanie
zawodowych spekulan- nie imponując nikomu oprócz
nam samym.
tów. W dniu wczorajszym w rejonie Iwień- Jest
wszakże jedna dziedzina w której staca miejscowe władze bezpieczeństwa publi- nowimy
extra — klasę, w której dzierżymy
cznego zatrzymały 9 osobników
podejrzanych o zaw odowe uprawianie spekulacji mimo silnej konkurencji, pierwsze skrzypce — jest to oczywiście hippika.
zbożem między Polską i Sowietami.
Jeźdźcy nasi tryumfowali na tylu konZatrzymanych spekulantów _ przekazano
kursach międzynarodowych,
zdobyli
tyle
do dyspozycji odnośnych władz.
„Puharów Narodów", że wszyscy
chętnie
uznawali nas za mistrzów
konia. Za co
myśmy siebie uznawali nie trzeba
nawet

Uśmiech losu. Dowiadujemy się, że los

czem

Do

nów wcielenia, zezwoleń na otrzymanie paszportów zagranicznych, zwolnienia od powszechnego obowiązku sł. wojsk. z tytułu
ubiegania się o obywatelstwo obce, zezwolenia na wstąpienie do Fr. Legji Cudzoziem-

rowanie

А. Pidgącki
w imie

PRZYJMUJE

wojskowych.

—

uśmiechnął

Poranek w Sali Miejskiej. W

w Biurze

lę 7 października w Sali Miejskiej odbędzie
się koncert poranek z udziałem chóru mieszanego T-wa
„Lutnia* łącznie z chórem
Ostrobramskim pod dyr. j. Leśniewskiego,
na rzecz dalszego
remontu kaplicy Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Ze względu na tak
doniosły cel uprasza się spiewaków życzących wziąć udział czynny w poranku o przybycie na pierwszą próbę, która odbędzie się

RÓŻNE.

witał obecnych,

pośrednio od petentów znaczna ilość próśb
dotyczących odroczeń służby wojsk., przed-

dzie przekraczać

fabryki

Same się

Pawlikowski.

wniesionej prośby i o ile załatwienie jej bę-

Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-go października b r. w godz. 5—8
codziennie w lokalu Szkoły ul. Ostrobramska 27.
-8

CZEKOLADA ŚWIETANKOW

Na-

WOJSKOWA.
—

Związku Artystów Szfuki Kinemafograficznej
w

wczorajszego

kowski rozpoczął urlop wypoczynkowy. Kierownictwo Wydziału zastępczo objął radca

Obowiązkiem

KONSERWATORJUM

- 1 i od 4 — S$ pp.

Od

Warsza-

czelnik Wydziału Administracyjnego w Urzę
dzie Wojewódzkim p. Włodzimierz Dwora-

Wileńską.

Najbardziej się odczuwał brak niektóTrochę dziwnem się wydawało, że
ch instrumentów (np. fogotów), co na tak interesującej i bogatej Wysta-

poszcze

wyjechał

z powrotem do

pomi-

Chcąc naprawić mimowolnie
wyrządzoną krzywdę i oddając należną każdemu słuszność, zaznaczam z przyjemnością, że Radjostacja w
znacznej
mierze finansowała to
przedsiębiorstwo i czynnym udziałem w organizowaniu i transmitowaniu
koncertów
wielce się zasłużyła w osiągnięciu tak
pocieszających
wyników
artystycznych.

kia
symfonicznych i różne
„niedolągnięcia'* są, w tych warunkach, nie-

Niknione.

całkiem

nym

Miej zbliżona. Ani ilościowo, ani dojTząłąścią artystyczną większości swych
koncertowej

„Notatkach

Osobiste.

w

pogranicznych

wy.

nych'*, pisząc o urządzeniach muzycznych na Targach — Wystawie, nie bę-

Rości orkiestry Stanisława Namysłowkiego, jak dotąd można sądzić, poZostaje polska
muzyka ludowa, lub
darakterem swym
jaknajbardziej do
orkiestra

ostatnich

duszpasterskiej

oddziałach

w dniu wczorajszym
=

W

inspekcji

gólnych

*

Slądem, że właściwem polem działal-

Krawdziwie

konaniu

do

repertuaru przez dobra-

nie wystarcza

czasu, nie uda-

ło mi się słyszeć.

le dzieł z międzynarodowej literatuУ muzycznej. Nie zapoznając
wcale
ważnych wyników pracy w tym kietunku, nie można się nie zgodzić z po-

Członków,

z braku

do u-

dyrygenta

—

łalności na korzyść partji socjal-demokratów. Aresztowani osadzeni
żostali
w więzieniu w Kalwarji. Z Ignatowa
prowadzono ich do Kalwarji w kajdankach.

KRONIKA

TEE

Varodowej.
Catkiem

Liszt, Balakirew. Bilety do nabycia
DB,
Orbis (Mickiewicza 11).

zapo-

wiada jeszcze epokowej
działalności
rę, złożoną z włościan wsi sąsiadu- późniejszej
genjalnego
reformatora
cych z jego majątkiem i doprowadził muzyki dramatycznej. Kompozycji tej
do takiego wyszkolenia, że się mógł nie uważał twórca jej za godną ogłoimiało z nią pokazać światu, wzbu- szenia i dopiero po śmierci jego ukaając wszędzie entuzjastyczne i naj- zała się w druku. Wykonania jej wypełniej zasłużone powodzenie, pory- słuchano z widocznem zadowoleniem.
ając naprawdę niezrównanem,
pełDla każdego szczerego wielbiciela
m. swoistego sentymentu i krewkiej muzyki Szopena wszelkie
przeróbki
Wschód sł. g. 5 m. 27
iarskości, wykonaniem utworów, w jego dzieł, jak specyficznie fortepianoórych
zajmowały miejsca naczelne wych, na inne instrumenty — z bar- Stanisława
Zach. sł. o g. 17 m. 37
elodje przebogatej polskiej
muzyki dzo nielicznemi wyjątkami — nie są
jutro
dowej, jako też kompozycje przesiąk pożądane. Można się tylko dziwić, że | Wacława.
ięte ludowością rodzimą.
p. Namysłowski zechciał wziąć do re| W czasach powstania tej orkiestry, pertuaru „bigos“ spartolony z najsłyn Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologji U. S. 8.
iedy wszelkie objawy
polskości tak niejszych melodyj, bez sensu z sobą
ałtownie były tamowane przez rzą- połączonych, przez jakiegoś
Kwasta,
z dnia — 26-1Х 1928 г.
ly zaborcze, muzyka
narodowa była który zdobywszy niezbędne wiadomodnym z niewielu środków, w którym ści techniki kompozytorskiej, zaprag- Ciśnienie
J
158
ogła się zaznaczyć bezkarnie odręb- nął być też
„kompozytorem“, a nie średnie w m.
ść narodowa i przypomnieć całemu mając pomysłów własnych, zabrał się
iatu o egzystencji swej. Działalność do kompilacji, wręcz oburzającej. Ta. p. Karola Namysłowskiego
godnie kie barbarzyństwa powinny być bezełniała swą misję podtrzymywania, zwględnie tępione!..
Opad za do- |
1
Duże powodzenie miały i były bi- bę w mm.
w wielu razach wprost rozbudzania
|
cha narodowego przez łatwo każde- sowane ,„Żżaby'* Namysłowskiego; bar
J Północno-zachodni.
przystępną
melodję i wrodzone dzo miły i nastrojowy obrazek dźwię- Wiatr
tmy ludowe. Było to coś podobnego kowy, który zyskałby muzycznie, gdywpływów, jakie wywierały na słu- by nie był obdarzony
zewnętrznym
Uwagi:
Pochmuino, deszcz.
aczy, o wyższej kulturze muzycznej, efektem trochę realistycznego i niebar- Minimum za dobę —0C.
azurki Szopena, tak obrazowo i trai- dzo trafnego naśladowania głosów żaMaximum na dobę 11?C.
e scharakteryzowane przez wielkie- bich. Wszakże efekt ten — zdaje się
Tendencja barometryczna: stały wzrost
b kompozytora i krytyką
Roberta — najwięcej zaważył
do . zdobycia ciśnienia.
chumanna,gorącego wielbiciela twór- oklasków, jakiemi darzona wykonawości genjalnego mistrza
polskiego, ców w ciągu koncertu, zwłaszcza po
o: „armaty ukryte pod różami”. Wo doskonałem odegraniu wiązanki dziarURZĘDOWA.
ec 'tego, nietrudno sobie
wytłuma- skich mazurów, niejednokrotnie prze— Interwencja Okr, Kom. Zw. Zawodoyć sensacyjne powodzenie, towarzy- platanych pełnemi humoru przyśpiew- wych u p. Wojewody. W dniu 26 bm. p. Wo
ząe wszędzie występom
orkiestry w kami.
jewoda Razdzwićć przyjął prezydjum Kosach przedwojennych
Nie można przemilczeć o niewła- misji Okręgowej Związków Zawodowych w
Pławskiego i p. StążowPodwaliny pracy kulturalno - arty- ściwym wyglądzie zewnętrznym
or- osobach: posła
skiego w sprawie robotników zatrudnionych
tycznej, założone przez ojca, dały kiestry. Sukmany włościańskie nie po- przy robotach kanalizacyjnych.
mpuls do rozwijania, w ciągu
dal- winny być wkładane do spodni dłu— Ekspozytura starostwa lidzkiego. Na
Ministra Spraw
Zym, tej działalności przez utalento- gich, kroju modnego i półbucików z podstawie rozporządzenia
anego syna jego Stanisława Namy- widocznemi
skarpetkami.
Tak
był Wewnętrznych utworzona została ekspozyStarostwa Lidzkiego w Szczuczynie,
0owskiego, pieczołowicie pielęgnują- ubrany pierwszy skrzypeki kilku in- tura
bejmująca swym zakresem działania
gminy
go tę spuściznę. Warunki powojen- nych muzyków.
Sobakińce, Zabłoć, Wasiliszki, Nawy Dwór,
Szczuczyn, Lebioda, Żołudek, Róe usunęły z tej pracy
właściwości
A już wręcz nieprzyzwoicie było, Ostryna,
Olityczne, pozostawiając jej znacze- że jeden z basetlistów zdjął sukmanę żanka i Ostaszyn. Kampetencja Ekspozytury obejmuje sprawy administracyjne, bezpiele czysto popularyzatorskie i w tym i grał resztę wieczoru w
kamizelce. czeństwa publ., sanitarne, weterynaryjne i
erunku zasługi są niezaprzeczone i Przecież to nie próba domowa, a kon- ochrony lasów.
— Wyjazd p, Naczelnika Kirtiklisa.
W
ardzo owocne.
Rozszerzając
coraz cert publiczny, który
wobec
takiej
ardziej teren swej działalności, w cią- bezceremonjalności wyglądał jak mu- dniu wczorajszym Naczelnik Wydz. Bezpiep. S. Kirtiklis wyjechał służbowo
U lat ostatnich odbywała
orkiestra zykowanie w knajpie podrzędnej. Co czeństwa
do Warszawy. Zastępować go będzie RadPodróże koncertowe w różnych
kra- to za lekceważenie?....
ca Wojewódzki p. S. Niekrasz.
— Wyjazd
JE. ks. biskupa
polowego
ach Europy i ma już za sobą dłuższą
Poranku niedzielnego w sali „„Tea- Gaila do Warszawy. JE ks. biskup polowy
ycieczkę do Ameryki, wszędzie zdo- tru Polskiego" i drugiego koncertu w
Gall, który w związku z uroczystościami 85
Ywając szczere uznanie za bezkonkupp. bawił ostatnio kilka dni w Wilnie, po do-

' Ieficyjne odtwarzanie naszej

ZO

po stronie lifewskiej.

Aresztowania

skotliwej, wprost dekoracyjnej wspaniałości Spontiniego, bardzo nam sym

OW

r.

Sprz.

Kupno

8,88

8,90

123.04

124.25

Stokholm

357.40
238,85

123,63

358.30
23935

Londyn
Nowy-Yurk

356.50
238,15

43,25
8,90

43.36
8.92

43,14
8.88

Paryž

3483

34.92

Waszawy: Praga
26.48
26,42
Koncert wieczorny.
A>
171,62,5 172.05
Szwajcarja
22,00--22,30: Transmisja z Warszawy.
125.93
125,62
sygnał czasu, komunikaty:
P. A. T., poli- Wiedeń
46,74
46,62
cyjny, sportowy
i inne oraz muzyka ta- Włochy
neczna.
Marka niem. w obrotach nieoficjal.

8,96

34.74

26.36
171.20
125.31
46.50
212.43.

4

BEOWO

Rejestru

Handlowego

Sądu

Okręgowego

w

8391. I. A. „B. Sadowicz,

B. Bindman
Siedziba w

S-ka", Detaliczna sprzedaż mąki.
zam.

w

Smofgoniach,

1928

istnieje od

Firma

Oszmiańskiego.

pow.

pow.

Oszmiańskim:

wciąg-

10,

WA aa8302.
gm. tejże,

Sadowicz,

Firma

sy,

w imieniu spół1288 — VI

istniej

ku.

Właściciel

Sienkiewiczówna

Bró-

"1280 -— VI

za

ia

8303.

I. A. „Srebnik

Chaim«

w Sołach, pow. Oszmiań-

Oszmiańskim,

tamże.
KE RR

spožywczy

MA

8305.

Z

|. A.

i/galanteryjny.

Egura

Felicja"

w

Nowosiołkach,

gm.

/

ORNE
skim,

Swirski

8396.
skład

1292 — VI

ESR

O

A

ЁЁ‚Е&ппіа

EG

RAT
8397. I.

zam.

tamże.

1293 —

a
Swirska Henia“

A.

w

Sołach,

pow.

a
Oszmiańro-

roku. Właściciel

Stu

Szczytnicka

Fejga,

Ba

tamże.

1295

S

Pensjonacik

(róg

Wileńskiej)

POKOJE

się
AŠ

dobre,Ga

Instalacje radjowe

amnkius

z ul. Tatarskiej

wadziła

Dowiedzieć
się: W.
Pohulanka 31-a m. 6,

|

m

1
299
— VI

Połańskiej,

1. A.

pow.

„Michał

Wołodźko*

Oszmiańskiego,

towarów. Firma istnieje
ч
Michał, zam. tamże.

od

275. 6. B. „Leliwa —
nošcią“.
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Jednak jest to poważny dowód obciążający inżyniera Fougeraie, który mógł
światła

Ersteina,

mógł przedostać się na balkon, a po
dokonaniu zbrodni, w drodze powrotnej, ukryć narzędzie zbrodni.
— Ale jakiż cel miałby
inżynier
Fougeraie? Czy znał Pawła Ersteina?
— Nie .
—

Więc?

Bechoux
spojrzał na panią Fougeraie, która podeszła do nich. Twarz
jej przybrała wyraz nadludzkiego bólu, z największym wysiłkiem powstrzy
mywała łzy, które cisnęły się jej do
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N

,„AWCA

tel.

;

tel. 1067.ska

DOKTOR

32

3,

1018,

.. . © 3.30 -5 p. p.

_Za-6bbp

fonie

1а 12) Nr
Saias,

„ReklamoWe

27451,
o

Sfefana

* Garbarska
1, tel. 82

Ž

LOSE Byt

Kw

EC
i
+

BĘ

`Е

W.

AKUSZERKA

Smiałowska

jmuj:
szbimuie

gubiony

kwit

Jombardowy (Bi-

skupia
12)
30327, unieważnia

Nr
się.

nai

w nę-

i

sd

a

posadę, |

poważne

męża

i mam

—3

OLKIN
2
stołowe,

WŁ PK

i

ineto- |

i

tóż-

kredy: Ho

szafy,
lai

Dogodne
i

na

U.

| Wilno, „oraz, książkę
r
79, na

bdbiurka
Be

warunki
RATY.

imi

Józefa

unieważnia

--———--

że

widywaliśmy

ostrożny,

dzo zazdrosny
wie

się

o

się

z

nim

mąż

jest, bar-

i gwałtowny.

jeśli do-

moich

BRZOZA

mój

spotkaniach

z tobą,

będzie gotów popełnić jakieś szaleństwo!“ Nieprawdaż, list ten doda siły

Engels.

—

jak

kobiety, bądź chęcią ulżenia innym
Początek o godz. 4-ej, ost. 10.25

+

е

IT

х

oraz znakomitego
jaw

A

Kohler.

są bądź

w niedoli.

moj

WERNERA

arótyczńy drainat + TO Aktai

sypialni
k

niowolni

białych

drogi

Krzyżoge

Bat

DAMITY

LILI

progu

i złe dyktowane

—

=

towa*

handlarzy żywym

(Szajka

Mia Pankau

i genjalny

Klejn

Rogge

(behater

D ra Mabuse).

Film. ten

powinni Ž widzieć , każda

spiecjalna

orkiestra,

Wstrząsające sceny! Niebywałe napięcie sensac. Zwiększona
szc muzyczna © ny nie podwyższona,

mację,

wydaną
O.K.
K.

przez
O.
III
pułk.
w staKaziśnie spoczynku
х
na imię

uprawami

z

oraz

odowym

doc

з

Ž
ozimemi,

&
ь
i zasiewatni

Poznańskiego:

6 klm. drogą bitą, w/m
przystanek kolejki powiatowej.
Cena wywoławcza — 385.600 zł., z czego pożyczki w
listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego około 224.000 zł.

— obszar 120 ha, odległy od m. pow. Krotoszyna 11 klm.
szosą,
od
stacji kolei i
miasta Koźmin 9 klm. szosą, st. kolejki powiatowej w/m.
Cena wywoławcza—307.600

3) KOBIERNO

— obszar 100 ha, odległy od m. powiatowego i stacji kolei Krotoszyn 4 klm.
SZOSĄ.
Cena wywoławcza 269.500 zł., z czego pożyczki długoterminowej w listach zastawnych
Państwowego Banku Rolnego około 134.000 zł.
--

obszar

drogą

bitą

100 ha,

odległy od m. powiatowego 12 klm. szosą, od st. kolei Koźmin
St. kolejki powiatowej w/m.
Cena
wywoławcza 264.200 zł., z
w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego
około 149.000 zł.

6 įklm.,

czego pożyczki

Do udziału w przetargu dopuszczeni będą zawodowo wykształceni
rolnicy,
niebędący właścicielami samodzielnych (niekarłowatych) gospodarstw rolnych, ktėrzy:;
a) zobowiążą sią utrzymywać przynajmniej w dotychczasowym stanie trwałe zabudowania
lub
specjalniecenne kultury, których istnienie spowodowało utworzenie gospodarstwa wzorowego;
b) zobowiążą 3 się osobiście zarządzać gospodarstwem
wzorowem,
A
'
c) złożą wadjum w wysokości от
5 oroc. ogłoszonej ceny wywoławczej sprzedawanego
gospodarstwa.
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że zobowiązuje
b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego gospodarstwa rolnego lub
do sprzedania posiadanego gospodarstwa;
c) zobowiązanie oznaczone w pkt. a i b opisanych w poprzednim ustępie ogłoszenia;
d) dowody udziału w pracy społecznej -- zwłaszcza w dziedzinie rolniczej;
e) dowód złożenia wadjum.

się

Od dnia 3. XI. 1928 r. reflektanci będą mogli dowiedzieć się o dopuszczeniu do ustnego przetargu
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niu, ul.ul. Kantaka
w Poznaniu,

g
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Na tem zakończono rozmowę. Barnett rozpoczął walkę bezzwłocznie. W

towarzystwie inspektora Bechoux
żył wizytę ojcu zamordowanego,
remu rzekł bez ogródek:
— Panie,

dobre

:

i Fred

Brent

obszar 150 ha, odległy od m. pow. Krotoszyna i st. kolei

2) NOWA-WIEŚ

i

głębokie

pokryjomu. W jednym z nich, znajduje się następujące
zdanie: „Błagam,
cię, bądź
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—0

poczucie swej zawodowej dyskrecji,
zdecydo=
mych obowiązków, toteż umiałam się wał się dopomóc jej.
oprzeć uczuciom, które
zbudziły się
Barnett zadał jeszcze kilka pytań,
we mnie w stosunku do Pawła Erstei- zamyślił się i rzekł:
na. jednak zgodziłam się przybyć na
— Nie mogę pani nic obiecać. Z
umówione spotkanie i widzieliśmy się tego, co dotąd wykryto, wynika jasno
z nim kilkakrotnie za miastem, na wsi. że pani mąż jest winien. Spróbuję jed— Pani pisywała da niego?
nak zaprzeczyć logice faktów.
— Tak.
— Niech się pan zobaczy z moim
— Listy pani znalazły się w rękach mężem, słowa jego może.
dopomogą
jego rodziny?
panu...
— Są wszystkie u jego ojca.
— O, to zbyteczne!
Praca moja
— A ojciec chcąc pomścić go za będzie mogła osiągnąć pożądany skuwszelką cenę, grozi, że odda te listy tek tylko wtedy, gdy wyeliminuję osow ręce sprawiedliwości?
bę męża pani z całej tej sprawy i gdy
— Tak. Listy te są zresztą dowo- poszukiwania moje będą miały na cedem, że nie było pomiędzy nami nic lu poparcie pani wiary w jego niewinkarygodnego, ale jednocześnie są świa ność.
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8402. I. A. „Tewelewicz Mowsza* w Gudogajach, gm.
Polańskiejj pow. Oszmiańskim, skład piwa. Firma istnieje od
1927 roku. Właściciel Tewelewicz Mowsza, zam. tamże.
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8401. I. A. „Tewelewicz Leja* w Sołach, pow. Oszmiańpiwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1922

Leja, zam. tamże.
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8400. I. A. „Tewelewicz Berta* w Sołach, pow. Oszmiań
skim, sklep rozmaitych towarów. Firma istnieje od 1919 roku.
Właściciel — Tewelewicz Berta, zam. tamże.
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8398. I. A. „Szczytnicka Fejga* w Dziewieniszkach, pow.
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uruchomienia przedsiębiostwa
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I. A. Swirski Abram“ w Sołach, pow. Oszmiańapteczny. Firma istnieje 1898
roku.
Właściciel

Abram,

Do

potrzeba

potężna gra.
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—baczność!
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Rozenel-Łunaczarsk

Grzegorz Chmara słynny art. teatr
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wająca,

Zrobiłem bardzo prosty wynalazek „w dziedzinie artykułów użytku
Produkt ma zapewniocodziennego.
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Kucewickiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy i tytuniowy.
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Stasys Felicja,

zam. tamże.
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sypialnie

żona sowieckiego komisarza oświaty, Marja jakobini,

Stanisławskiego, oraz nawybitniejsi artyści scen
moskiewskich i europejskich.
Wzbudzaja
ząchwyt
olśniewające klejnoty, przecudne futra i toalety Rozenel-Łunaczarskiej.
Szalone napięcie. Wstrząsająca,
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Firma

Mowsza,

Stiekolsžezyk

Wlašciciel

roku.
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się Za 500

Biskupia

jadalnie,
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Kulturalno-Oświatowy

sprzęty
domowe OKAZYJNIE
DO
SPRZEDANIA. Wilno,
Smoleńska 3

dolarów prawie nowy
samochód
firmy
Lombard,
Vauxhall.
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. MEBLE STYLOWE

@ —

Okazyjnie

————————————————————

skim, sklep kolonjalno - manufakturny. Firma
roku. Właściciel Srebnik Chaim, zam. tamże.

stoły,

biurka,
dębowe

m
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nach,
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Teatr „elis

1928 ro2290 m.

sześciennych bali i desek dębowych

gabinety,
salony,
łóżka niklowane i

Wspólnicy

Berko Bindman i , Dawid Krejnes. Spółka zawarta na mocy umoi
wy z dn. 29 maja 1928 roku. ną czasokres do dn. 31 grudnia
1929 roku. Wszelkie zobowiązania, wydawane
ki, podpisują wszyscy wspólnicy łącznie.

własny.]
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Smorgoniach,

Bencjan
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głasza na dzień 9-go października
Ku przetarg ofertowy na dostawę

A
stnieje od 1843 r.|
Fabryka i skład
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roku.
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złoktó-

pani Fougeraie oddała mi

prowadzenie swej
sprawy.
Pan ma
zamiar oddać do rąk sprawiedliwości
oskarżeniu, będzie nowym
dowodem listy, pisane do pana Pawła Ersteina?
obciążającym?... Zazdrość będzie no— Dziś jeszcze to uczynię!
wym motywem zbrodni, a wina mego
— Czy nie waha się pan skompromęża będzie się wydawała dowiedzio- mitować i zgubić kobietę, którą syn
ną.
pana kochał tak bardzo?
— A czy pani jest zupełnie pewną,
— Jeśli mąż tej kobiety zamordoże mąż pani nie podejrzewał jej o nic? wał mego Syna, muszę go
pomścić,
— Nie miał najmniejszych podej- chociaż mi jej żal.
— Przyszedłem prosić paną o pięć
rzen.
— A zdaniem pani, mąž pani jest dni zwłoki. W przyszły wtorek, morderca będzie zdemaskowany.
niewinny?
zawołała
Jim Barnett spędził owe pięć dni
— O, bezwatpienia! —
w sposób właściwy sobie, który zuze szczerošcią i silą w glosie.
Barnett spojrzał w jej oczy i zro- pełnie zbił z tropu inspektora Bechozumiał, że niezachwiana wiara kobie- ux. Detektyw zmobilizował, dziesiątki
ty w niewinność jej męża, zrobiła tak ludzi, zadawał pytania, zupełnie zdasilne wrażenie na inspektorze Bechoux wało się, bez znaczenia i takież pytaże pomimo
obciążających
faktów i nia zadawać kazał
inspektorowi Be-

sób. Wchodzono na balkon,
jeszcze
raz
badając
wszystkie
okoliczności,
w
mnóstwo
Lokaj
który do- których popełniono zbrodnię.
robił wrażenia człowieka,
trzy
był milczący i zły, Józef i ojciec zamordowanego
chodzi do celu,
mali
się
na
uboczu.
W
kącie,
przy
ь
m.
zwyczajo
wbrew swym

choux.

Przy

tem

wszystkim

pieniędzy.

A

mimo

wydawał
to,

nie

We wtorek rano zjawił się u pani

:
..
Fougeraie i rzekł:
pozwolenie
— Bechoux uzyskał
na odtworzenie sceny tragicznego wie
czoru. Mąż-pani ma być obecny przy
tem, pani również. Błagam panią o zachowanie spokoju, niezależnie od tego co się stać może.
wyszepPrze zaciśnięte gardło
tała:
— Czy mogę mieć nadzieję?...
— Sam jeszcze nie wiem. Jak już
mówiłem, opieram się na pani przekonaniu na pani wierze w męża. Postaram się dowieść, że mąż pani jest
niewinny za pomocą zademonstrowania pewnej hipotezy stworzonej przezemnie. Będzie to jednak ciężki orzech
do zgryzienia. Jeśli nawet jak sądzę,
hipoteza moja jest prawdziwa, może
nie udać się mój manewr i do ostatniej chwili nie wiem, czy wygram.
Prokurator i sędzia śledczy,
którzy prowadziloi

śledztwo, byli uczciwy

mi i poważnymi ludźmi. Ale fakty miały dla nich oczywiste

znaczenie, to też

nie próbowali szukać innych hipotez,
by wyjaśnić sprawę z innej stróny.
— Niema obawy, — rzekł Bechoux
— aby pan miał z tymi ludźmi jakieś
scysje i obrażał ich na siebie swą nieznośną ironją. Z całą uprzejmościę po«zwolili mnie działać dowolnie, co znaczy w myśl pańskich rozkazów!
— Panie inspektorze,
— odrzekł
Barnett, — ironizuję tylko wtedy, gdy

jestem pewien wygranej. Dziś niestety
tak nie jest.
W sali klubu zebrało się sporo 0-

drżwiach,

usiedli

państwo

piątkowy.

Panowie

będą

ła-

skawi zająć swe miejsca, dokoła stołu
i rozpocząć grę. Inspektor
Bechoux
będzie trzymać bank. Czy
panowie

przynieśli ilość banknotów

odpowia-

dającą przegranej piątkowej?
Odpowiedzieli twierdząco

i wszy-

scy usiedli dookoła stołu.
|

I dziwna rzecz: od pierwszej chwili

powtórzyła

się

historja

tragicznego

wieczoru. Bechoux wygrywał tak samo, jak Paweł Erstein. Zdawało się,
że dzięki jakimś wróżbom zdołał on
tak zręcznie powtórzyć to, co się już
działo poprzednio w tej samej:
sali.

Zmieszany

tem

Maksymiljan

omylit

dwa

razy.

się

Jima

Tuillier
Barnetta

zniecierpliwiło to, zajął więc miejsce
Tuilliera.
Po kilku minutach, — gdyż wszystko udało się ze zdumiewającą szybkością, większa część banknotów znalazła się przed inspektorem Bechoux.
Tuillier, w osobie Jima Barnett, zaczął

już przgrywać na słowo.
Gra szła coraz szybszem tempem,
wkrótce osiągnięto kulminacyjny punkt
gry.
Bechoux podzielił
wygraną na
cztery

części, a z nich

ła šlepem našladownictwem poprzed“
niej:

Fougeraie.

Inżynier miał ponurą twarz i niespokoj
ne ruchy, ona bledsza była niż zwykle.
Wiadomem było, że dzisiaj
inżynier
miał być aresztowanym.
Jeden z urzędników zwrócił się do
czterech graczy i rzekł:
— Mamy dzisiaj odtworzyć
ów
wieczór

kiem pełńym niepokoju, przejęci smi!
nem wspomnieniem. I nagle zmieniłó
się coś w grze, która dotychczas by“

każdą

na

trzy

jeszcze i zaproponował trzy ostateczne partje. Partnerzy patrzyli nań wzro

Pawet Erstein przegral trzy ostal

nie partje, Bechoux zaś wygrał je.

Obecni nie mogli zrozumieć co sić

stało? Dlaczego nastąpiła ta zmiana w
zakończonej
tragicznie
odtwarzaniu

gry?

° — Jestem zupełnie

zawstydzony:

3

wyrzekł Bechoux, wstał i zgarnął wsź
stkie banknoty do kieszeni.
|
Następnie słowami Pawła Ersteint

poskarżył się na ból głowy i zapropo,
nował wyście na balkon. Sam wysze
i zapalił papierosa. Widać było je,
poprzez

sylwetkę,

drzwi

oszklone.

į

„ Obecni czekali nieruchomo, ze zmić
pobledli4
nionym wyrazem twarzy,
Z kolei jim Barnett wstał. Jakimś
na
woli
wysiłkiem
zwyczajnym
swej twarzy i postaci charakterystyc
ne cechy twarzy i postaci Maksymilja*
na

Tuilliera,

którego

zajmo-

miejsce

wał przy stole. Tuillier był to człęwiek,
blady i wyniszczony
trzydziestoletni,
w złotych okularach na oczach; o twa
Barnett,
rzy chorowitej i bladej. Jim
podszedł ' powoli

do

drzwi,

krokiem

automatycznym, z wyrazem okrucieństwa na twarzy, ustępującem chwila-|
mi przed niepewnością i niezdecydowaniem

popełnić

—

ma

wyrazem

człowieka,

straszną zbrodnię,

który)

lecz

może uciec w ostatniej chwili nie mo
gąc opanować strachu.
D. C. N.

Wiat

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23.
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