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PRENUMERATA miesięcznz z odniesieniem de domu lub z 
zzęwyłką posztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konte szekowe P.K.U. 

Kr. wos! W. szrzeduży detal. cena pojedysszego Mr. 20 &* 

O WYSTAWĘ 
BAŁTYCKĄ 

Kiedy przed kiłku laty, um'eściłem 

poraz pierwszy (w „Stowie“ i „Kur- 

įerze Poznanskim“) artykuły o możli- 

wościach turystycznych w Polsce, by- 

fo ta jeszcze owym przysłowiowym — 

przynajmniej, o ile chodzi o Wilno, gło- 

sem wołającego na puszczy. Dziś nie 

Opłaix poczłowa uiszczona ryczałtem" 
Redaksja rękopisów mezzmowionych zie zwrasa, Admimistraaja 

nie swzgjgdnia saytrzeżeźż no da reazmieszazknia PZIoSZCH. 

WITAJCIE! 
DZIŚ PRZYJEŻDŻAJĄ DO WILNA CZŁONKOWIE PARLAMENTU 

FRANCUSKIEGO. NIEGDYŚ GENJUSZ MILITARNY FRANCJI UOSOBIONY 

W POSTACI NAPOLEONA UCZY NA$ WOJOWAĆ. WSPOMINAMY O TEM 

ŚPIEWAJĄC NASZ HYMN NARODOWY. TUTAJ W WILNIE ZACZYNAJĄ 

SIĘ TE DWIE DROGI, KTÓREMI NAPOLEON SZEDŁ I WRÓCIŁ, MOŻE 

WIĘKSZY JESZCZE. DZIŚ FRANCJA NAS UCZY SZTUKI POKOJU. 

WITAJCIE PANOWIE, PRZEDSTAWICIELE WIELKIEGO, SZLA- 

CHETNEGO NARODU FRANCUSKIEGO. MY W TYM JEDYNYM KRAJU 

W EUROPIE, ZIEMI WILEŃSKIEJ, KTÓRY POMIMO WSZYSTKICH WYSIŁ- 

KÓW. NIE MA GRANICY PRAWDZIWIE POKOJOWEJ, CHOCIAŻ NIEGDYŚ 
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tylko cała prasa poświęca bardzo wie- 

le uwagi turystyce polskiej ale i naj- 

więksi sceptycy ze ster przemysłowo- 

handlowych widzą dużą w tym kierun- 

ku przyszłość. Według statystyki wło- 

skiej, Polskę w 1927 r. zwiedziło prze- 

szło 250.000 cudzoziemców podczas 

kiedy Włochy miljon. Zważywszy że 

bogactwo objektów turystycznych dzie 

sięciokrotnie większe jest we Włoszech 

niż w Polsce, należy uznać te 20 proc. 

ruchu włoskiego za nader pomyślne dla 

nas. 

Jeszcze większy bodziec do rozwo: 

ju turystyki zagranicznej w Polsce dała 

Powszechna Wystawa Krajowa. W ro- 

ku 1929 ilość gości cudzoziemskich w 

Polsce można śmiało obliczać na 

miljon ze znaczną już kwotą amerykań- 

ską. Od P.W.K. zacznie się zapewne 

era normalnego rozwoju turystyki za- 

granicznej w Polsce. Jeżeli utrzyma się 

ona na cyfrze tylko pół miljona tury- 

stów, będzie to ogromna pozycja w ru 

bryce dochodu narodowego. 

Wilno jest niewątpliwie jednem z 

tych miast polskich, którego wartość 

turystyczna jest największą, ale które- 

go turystyczne zaniedbanie bodajże się 
równa. Ciężka i mało 

przesiębiorcza natura przeciętnego wil- 

* nianina, mało jest naogół skłonna do 
/ inicjatywy. W dodatku cała stara gene- 
"racja kupców i przemysłowców wileń- 

skich żyje jeszcze  reminiscencją lat 

przedwojennych, kiedy to Wilno kro- 

czyło drogami miasta handlowo - prze- 

mysłowego, ani śniąc o turystyce. 

A chciałoby się przecież przypom- 

nieć wileńskim na ciężkie czasy stęka- 

czom, iż był i w powojennych dziejach 

Wilna taki jeden okres kiedy owa „wi- 

lenska senność'** została przerwana, kie- 

dy miasto nasze żyło naprawdę. Był to 

niezapomniany czas „Targów Wileń- 

skich“. One to najdobitniej wskazały 

w jakim kierunku iść winna nasza tro- 

ska o miasto, gdyż pomimo absolutnie 

niedostatecznej reklamy przyciągnęły 

do Wilna dziesiątki tysięcy gości. 
Dla zapoczątkowania jednak na- 

prawdę nowej ery w życiu Wilna nie 

wystarczą nam już skromne Targi Re- 

gjonalne. Należy wykorzystać 
fakt regjonalnego pokre- 

wieństwa Wilna z pojezie- 

rzem bałtyckiem izainicjo- 

wać bałtyckie PWK. przy 
udziale Łotwy, Estonji,Fin- 

“landji i Szwecji, ewentu- 
alnie Prus Wschodnich. 

Projekt ten (nie przesądzając nara- 

zie terminu realizacji) nie jest tak tru- 
dny do realizacji, jak się na pierwszy 

rzut oka wydaje. Organizatorzy PWK. 
użyczyliby nam zapewne i swego doś- 
wiadczenia i swoich pomocników dla 

zrobienia W.B. po poznańsku. Nasze 
dobre obecnie stosunki z państwami 

bałtyckiemi, oraz własny interes prze- 
mysłowy tych krajów, każe mi wierzyć, 
że ich odpowiedź na tego rodzaju pro- 
pozycję byłaby przychylna... tembar- 
dziej że celem rekompensaty ekonomi- 

> cznej tych państw, statut „Wystaw Bał 
tyckich* mógłby przywidywać  kolej- 
ne wystawy w Rydze, Tallinie, Hel- 

wci). 

Łącznie z Wystawą Bałtycką mo- 
Е żnaby zapoczątkować cały szereg fe- 
„pytów „turystyczna, na które fran- 

cuskie, włoskie i szwajcarskie miasta 

ściągają rokrocznie w pewnych okre- 

sach turystów zagranicznych. Wrazie 

udania się takiej imprezy Wilno zyska- 

łoby ogromny, kapitał inwestycyjny na 

kapitalny remont swoich wartości tu- 

rystycznych, nie mówiąc już o tem, że 

|) * „Wystawa Bałtycka" w jeszcze więk-   szym stopniu, niż Targi Wileńskie 

przyczyniłaby się do uporządkowania 

miasta, 
(dalszy rizg na szpalcie G-ei) 

POLSKA I LITWA TWORZYŁA JEDNO PANSTWO JAK ANGLJA I SZKO- 
CJA, LUB FRANCJA I BRETANJA, MY MAMY WSZYSTKIE POWODY SO- 
BIE ŻYCZYĆ, ABY TEN POKÓJ, KTÓREGO I WY JESTEŚCIE TAK GO- 
RĄCYMI ZWOLENNIKAMI PANOWAŁ INTEGRALNIE WSZĘDZIE I DLA 
WSZYSTKICH. 

RAZ JESZCZE WITAJCIE. 

ROZNE A S T ITT PSE 

ECHA STOLICY 
P. Prezydent Mościcki w Spale 
WARSZAWA. 3.9. Pat. Dzś o 

godz. 15 Pan Prezydent Rzeczypospo- 

litej w towarzystwie p. Mościckiej 

oraz adjutantów przybocznych ;rotm. 

Calewskiego i kpt. Suszyńskiego 

opuścił po jednodniowym pobycie 

stolicę, udając się samochodem do 

Spały. 

Przyjęcie u ministra Składkow- 
skiego 

Dn. 2 b. m. minister spraw we- 

wnętrznych, gen. Składkowski przyjął 

posła Zielińskiego i p. Rakowskiego 

— przedstawicieli federacji pracy na 

Śląsku. Delegacja przedłożyła p. mi- 

nistrowi statut federacii _ pracy na 

Śląsku do zatwierdzenia, Oraz adres 

kolejarzy Śląskich do rządu. 

Wyjazd ministra Prysfora 

Agencja Wschodnia donosi, że p. 

min. Prystor samochodem udał się 

na wizytację podległych mu urzędów. 

Kierunek podróży p. ministra zacho- 

wany jest w Ścisłej tajemn cy. Nie- 

obecność p. ministra w _ Warszawie 

potrwa około 10 dni. 

7 pobyfu parlamenfarzystów fran- 

cnskich w Warszawie 

W operze i u p. Laroche 

WARSZAWA, 3 9. Pat. Wczoraj wieczo 

rem goście francuscy obecni byli na przed- 

stawieniu galowem w operze, a „następnie 

udali się do ambasady francuskiej, „gdzie u 

państwa ambasadorostwa Laroche spędzili 

wieczór. W zebraniu tem wzięli udział: p. 

premier Świtalski, p. minister Staniewicz, 

podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Za- 

granicznych p. Wysocki, podsekretarz stanu 

Ministerstwa Sprawiedliwości p. Sieczkow- 
ski, przedstawiciele Sejmu i Senatu z mar- 

szałkiem Daszyńskim na czele, wyżsi urzęd- 

nicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

przedstawiciele: świata politycznego, prasy 

it. d. 

Šniadanie u premjera Šwital- 
skiego. 

WARSZAWA, 3 9. Pat. Pan prezes Ra- 
dy Ministrów K. Świtalski i jego małżonka 
podejmowali w dniu dzisiejszym o godz. 13 
w Sslonąch Prezydjum Rady Ministrów 

śniadaniem parlamentarzystów francuskich. 

Oprócz p: Premjera i jego małżonki oraz 

gości francuskich, obecnych między in. by- 

ło na śniadaniu kilku członków rządu, mar- 

szałek Sejmu Daszyński, posłowie Radzi- 
wiłł i Dębski, sen. Lubomirski, przedsta- 

wiciele ambasady francuskiej z „ambasado- 

rem Laroche, szef gabinetu ministra spraw 
wojskowych pp. Beck oraz wyżsi urzędni- 
cy prezydjum Rady Ministrów i MSZ. z sze 
fem gabinetu premiera Paciorkowskim oraz 
szefem protokółu dyplomatycznego Rome- 
rem na czele. 

W Tow. Polsko-Francuskiem 

WARSZAWA, 3 9. Pat. Dziś o godz. 17 

Towarzystwo Francusko-Polskie podejmo- 

wało delegację parlamentarzystów irancu- 

skich herbatką w hotelu „Polonia*. Zebra- 

nie zaszczycili swą obecnością ambasador 

Laroche, wiceprezydent miasta Błędowski, 

szet protokółu dyplomatycznego MSZ. Ro- 

mer, pos. Radziwiłł i inni. Prezes T-wa 
Polsko: Francuskiego mec. Konic wygłosił 
pod adresem gości powitalne przemówienie 
ną które odpowiedział imieniem grupy par- 
ARTU! francusko-polskiej deputowany 
ty. 

Posiedzenie grupy parlamentar- 

nej w Sali Senatu. 
„WARSZAWA, 3 9. PAT. Dzisiaj o godz 

7.30 wiecz. w sali Senatu odbyło się posie- 
dzenie grupy parlamentarnej francusko-pol- 
skiej pod przewodnictwem pos. Radziwiłła, 
zasiadającego przy stole prezydjalnym w 
imieniu grupy polskiej i pos. Locquin w 

imieniu grupy francuskiej. Pierwszy prze- 

mawiał pos. Graliński, podkreślając głębo 
ko odczuwaną sympatję najszerszych mas 

i warstw narodu polskiego do narodu fran- 

cuskiego: 

Odjazd do Wilna 

WARSZAWA, 3 9. Pat. Po spożyciu ko- 

lacji w gmachu Sejmu w towarzystwie po- 

słów i senatorów polskich parlamentarzy- 

t “= odjeżdżają o godz. 23.55 do 

ina. 

Zgon d-ra Jana Steczkowskiego. 
KRAKÓW, 3 9; Pat. Dziś zmarł w Kra- 

kowie po długiej chorobie dr. Jan Kanty- 
Steczkowski w wieku lat 67. 

2 ZA KORDONÓW 
Dłaskawienie 4 laudininków 

Z Kowna donoszą: 1 września zo- 
Stali ułaskawieni i zwolnieni z więzie- 
nia następujący wybitni działacze z 
partji laudininków: dr. Pajajis, b. 
porucznik Thornau Žemaitis, Kaunec- 
kis i Komaras. Ludowcy ci w 1927 r. 
byli skazani na bezterminowe więzie- 
nie za próbę zorganizowania powsta- 
nia. Niedawno podali oni na imię 
prezydenta państwa podanie o uła: 
skawienie, które prezydent uwzględ- 
nił. Dr. Pajaujis w najbliższym cza- 
sie wyjezdża zagranicę. 

Aresztowannię 33 kommoistów w 
Kownie 

KOWNO. 2. IX. PAT. W czasie 
wczorajszych  manifestacyj komuni- 
Stycznych policja aresztowała 33 oso- 
by, w tem 28 żydów. 

Budowa tramwaju w Kownie 
Z Kowna donoszą: Wczoraj w 

Zarządzie Miejskim odbyła się wielka 
narada w sprawie zbudowania tram- 
waju elektrycznego. 

Narada została zwołana celem 
ostatecznego zadecydówania, czy dla 
Kowna niezbędnem jest wprowadze- 
nie tramwaju elektrycznego, czy też 
może się miasto bez tego obyć, W 
naradzie brali udział przedstawiciele 
Związku iażynierów inż. Szlager. Za: 
rządu Kolejowego Wojtkiewicz, Za- 
rządu pocztowo-telegraficznego inž. 
Gaigalis, Burmistrz Miasta  Wiłej- 
szys, członek Zarządu Miejskiego 
Rogiński i inżynierowie miejscy, Więk- 
szošč członków narady wypowiedzia- 
ła się za koniecznością wprowadze- 
nia tramwaju w związku z tem, iż 
wobec stałego «wzrostu ludności auto- 
busy nie wystarczają dla jej potrzeb 
komunikacyjnych. 

Pozatem tramwaj elektrycz nynada 
miastu bardziej wielkomiejski wygląd. 
Po zadecydowaniu konieczności dla 
miasta tramwaju narada z kolei prze- 
szła do rozważenia projektu budowy 
tramwaju i kosztorysu tego przed- 
sięwzięcia. 

Kosztorys przewiduje sumę 41 
pół miljona litów celem  przeprowa- 
dzenia linji plac Ratuszowy — Ponie- 
muń oraz specjalnej linji na Zieloną 
Górę. 

Oprócz tej sumy wypadałoby mieć 
jeszcze 2 i pół milj. litów celem od- 
powiedniego zabrukowania ulic. Po- 
stanowiono następnie zwołać pono- 
wną naradę celem ostatecznego roz- 
ważenia kosztorysu i zadecydowania 
czy budowę tramwaju należy przeka- 
zać koncesjonarjuszom, czy też mia- 
sto samo powinno się tego podjąć. 

„ich Litwy” 
Z Kowna donoszą: jak podają pisma, 

do lekarza w Popielanach Januszewicza nie- 
dawno przyjechała w gościnę obywatelka 
Polski Irena Pogorzelska. W przededniu 
święta narodowego nieznany złoczyńca 
wybił szyby w oknie tego pokoju, w któ- 
rym zamieszkała Pogorzelska i wrzucił bu- 
teikę z kartką treści nast:* Precz z eKskur 
santami warszawskimi: Dopóki Wilno uie 
zostanie zwrócone Litwie, nie chcemy wi- 
dzieć w Litwie wyrzutków warszawskich". 
Podpis pod kartką brzmiał: „Duch Litwy*. 

Nowy przedstawiciel 2. $. 5. R, w Rydze 
MOSKWA. 3.9. Pat. Przedstawi- 

cielem pełnomocnym Z. S.-S. R. na 
Łotwie mianowany został Aleksy 
Świderski. 

Kobożeństwo аЙОНр y Roy 
Z Rewla donoszą: We šrodę odbyla się 

narada żydowskiej rady kulturalnej, poświę- 
cona wypadkom w Palestynie. Na zebraniu 
jednogłośnie uchwałono urządzić w synago- 
dze nabożeństwo żałobne za ofiary nieporząd 
ków w Palestynie. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA ° 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwihskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 Е. Juczewska, 
w. AWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BARANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, į 
BIENIAKONIE —- Bufet kolejowy. į 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“, i 
DABROWICA (Poiesie) — Ksiegarnja K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Вше! kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki, 

KLUBAI 0-0 

CENY OGŁOSZER: wiersz milimetrowy jednozzpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty ora, 
mzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr GQ gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc droze, 
Kagraniczne 50 pros. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co du 
miejsea. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

X Ogólne Zgromadzenie Ligi Narodów 
O CZEM MÓWIŁ MAC DONALD? 

GENEWA. 3.9. (PAT). Zgromadzenie Ligi Narodów zebrało się o godz. 
16. Mac Donald wygłosił przemówienie, w którem zobrazował drogę, jaką 
przebyła instytucja genewska od roku 1924 i oświadczył, że podstawy pokoju 
międzynarodowego są solidne i poważne. Mówaa dodał, że nad sytuacją pa- 
nuje całkowicie zagadnienie bezpieczeństwa. Pakt paryski stanowi mową fa- 
zę organizacji pokojowej. Zdanierm Mac Donalda, Angija nie wyciągnęła ko 
rzyści ze swych eks - sprzymierzeńców i eks-nieprzyjaciół. Niedawne i nowe 
nieporozumienia nie przeszkadzają wspólnej pracy w Genewie. Mac Donald 
odzywał się z uznaniem o działalności Jaspara i wyraził życzenie, aby układy 
haskie były jak najprędzej ratyfikowane. W końcu Mac Donald powiedział, 
iż Anglja z dumą myśli o tem, że pierwszy angielski bataljon okupacyjny wy- 
ruszy w drogę już w przyszłym tygodniu. 

Sprawa rewizji statutu Trybunału Sprawiedliwości Mię- 
dzynarodowej w Hadze 

GENEWA. 3.9. Pat. Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje: Pierw- 
sza komisja Zgromadzenia Ligi Narodów— prawnicza wybrała na wice- 
przewodniczącego posła Limburga (Holandja), komisja zaś budžetowo-ti- 
nansowa— bułgarskiego ministra finansów Molowa. Komisja prawnicza 
zajmie s'ę przedewszystkiem sprawą rewizji statutu trybunału haskiego 
oraz sprawą przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do 
Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Pozatem komisja zajmować 
się będzie zagadnieniami stopniowej kodyfikacji prawa międzynarodowego 

Jeżeli przy omawianiu projektu 

„Wystawy Bałtyckiej'* poruszyłem głó- 

wnie momenty turystyczne — nie ozna- 

cza ta wcale iżbym nie doceniał han- 

dlowo - przemysłowych korzyści pły- 

nących z tej imprezy. Dla ożywie- 

nia stosunków 

czychPolski z pajezierzem 

bałtyckiem „Wystawa Bał- 

tycka* w Wilńie może mieć 

bardzo wi lkie znaczenie. 

Ustępuję jednak głos w tej materji pp. 

ekonomistom wileńskim. Wystawa mo- 

głaby mieć również i pewne znaczenie 

polityczne. O ile np. w Wystawie Bał- 

tyckiej zgodziłyby się wziąć udział 

miana wizyt Wilno — Królewiec mogła 

by się może przyczynić do złagodzenia 

nastrojów w tej najbardziej antypol- 

skiej dzielnicy Niemiec. O dodatnim 

wpływie proponowanej przezemnie im- 

prezy na zacieśnienie węzłów  kułtu- 

w związku z pracami przygotowawczemi do zwołania międzynarodowej ralno - ekonomicznych z innemi pań- 
konierencji dla prac kodyfikacyjnych. stwami bałtyckiemi — mówić chyba 

nie trzeba. ‘ Jeszcze sprawy na porządku dziennym 

gospodar-. 

„Prusy Wschodnie'* — wzajemna wy- 

Kilka uwag na zakończenie. Żywio- | 
Rada Ligi Narodów przystąpi, o ile możności, jeszcze w tygodniu 

bieżącym do zajęcia się sprawą optantów węgierskich, co, wobec rozbicia 
się bezpośrednich rokowań między Węgrami a Rumunją, doprowadzi do 
ponownych starć w łonie Rady. Na posiedzeniu komisji finansowej bul- 
garski minister finansów Molow przedstawił wyczerpujące sprawozdanie o 
położeniu finansów Bułgarji. Trzecia komisja Zgromadzenia Ligi rozbro- 
jeniowa postanowiła zająć się przedewszystkiem sprawą handlu bronią i 
prywatnej fabrykacji broni oraz materjału wojennego. 

UDZIAŁ I PRACE CZŁONKÓW DELEGACJI POLSKIEJ W KOMISJACH. 

GENEWA. 3.9. (PAT). Członkowie delegacji polskiej zostali podzieleni przy pra- 

cach w komisjach Zgromadzenia w następujący sposób: w komisji pierwszej, prawnej, 

obradującej pod przewodictwem Scialoi pracują prof. Rostworowski, Rusidstein i zastępca 

Potulski. W komisji drugiej organizacyj technicznych pod przewodnictwem Szwajcara 

Motty pracują p. Gliwic, któremu przydzielono specjalne zagadnienia finansowe oraz ja- 

ko zastępcy pp. Roman, Chrzanowski, Benis i Mościcki. W komisji trzeciej rozbrojenio- 

wej pod przewodnictwem Benesza pracują min. Sokal, zastępcy gen. Kasprzycki, prof. 
Rostworowski, radca Gwiazdowski, kom. Solski, Dygat i kpt. Poncet de Saridoz. W czwar 

tej komisji budżetowej pod przewodnictwem Duńczyka Moltk ego — pos. Modzelewski 
oraz. jako. zastępca p. Szumlakowski, W. piątej komisji społecznej pod przewodnictwem 
Irlandczyka O'Sulliwana pracuje p. Chodźko, jako zastępca p. Sokołowski. W komisji 

szóstej politycznej, obradującej pod przewodnictwem de legata belgijskiego Jansona, za- 

siada min. Zaleski, a jako zastępcy — pos. Arciszewski, nacz. Tarnowski i radca Mihisteini 

ły *nercyjne i bierne lubią postękać na 
„projektomanję”, jakkolwiek i „Targi 

Wileńskie* i P.W.K. mogłyby już przy- 

zwyczaić świat do tego, że i polskie 

słowa stają się ciałem. 

Pomyśli się też i tak o autorze: 

„piszesz bratku, to i rob že sam“. I 

to jest błędem. Dziennikarz jest tyl- 

ko tą iskrą, która zapala benzynę samo- 
chodu. Fbenzyna i motor Wystawy Bał- 

tyckiej — to pp. działacze społeczni i 

przemysłowi. W. B. musi być dziełem 
rąk fachowców. Na ich sąd zdaję swój 

prjoekt i ich krytycznej oceny oczekuję. 

Kazimierz Leczycki. 

Minisfer Zaleski o wynt- 
kach konferencji haskiej 

Przed wyjazdem z Hagi do Genewy u- 
dzielił min. Zaleski korespondentowi II. kur 
Codz. wywiadu na temat rezultatów zakoń- 
czonej konferencji. Po scharakteryzowaniu 

Minister Benesz wyjechał do Genewy 

PRAGA. 3.9. Pat. Minister Benesz wyjechał dziś w południe do Ge 
newy, gdzie— jak wiadomo— wybrany został przewodniczącym trzeciej ko 
misji rozbrojeniowej Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Stresemann opuścił już Berlin, 
„ BERLIN. 3.9. Pat. Po posiedzeniu gabinetu Rzeszy min. Stresemann 

wyjechał dziś wieczorem do Genewy. 
\ 

ANGLJA WOBEC SPRAW MNIEJSZOŚCIOWYCH W OPINJI CZECHÓW. 
PRAGA. 3.9. (PAT). „Lidove Listy“ w artykule wstępnym wskazują, 

że stanowisko przeciw Francji, jakie zajęła Anglja w Hadze, przenosi się obe- 
cnie na teren Ligi Narodów do Genewy. Widoczne jest— mówi pismo << że 
angielskie zainteresowanie się kwestjami mniejszościowemi ogranicza się wy 
łącznie do Polski, Rumunji, Czechosłowacji i Jugosławji, a zatem do państw, 
będących z Francją w przyjaznych stosunkach. Imperjum brytyjskie obejmuje 
wiele narodów, o których szczęście angielski zmysł sprawiedliwości dałeko 
mniej się troszczy niż o szczęście Węgrów w Czechosłowacji. Z tego punktu 
Czechosłowacja patrzyła na ideową wartość angielskiego zainteresowania się 
mniejszościami i z tego punktu widzenia śledzić będzie postępowanie Anglji 
w Genewie w sprawach mniejszościowych. 

Zapomniane sprawy na Konierencji Haskiej 
BERLIN. 3.9. (PAT). „Local Anzeiger" przynosi za Telegraphen Union depeszę 

z Londynu, w której powując się na „Daily Telegraph' p'rzytacza, że konferencja haska 
zapomniała w ostatniej chwili załatwić dwie rzeczy, a mianowicie wyznaczyć nową kwa 
terę komisji nadreńskiej na okres po ewakuowaniu strefy drugiej, oraz zapomniano objąć 
ewakuację przyczółka mostowego pod Kehl. „Local Anzeiger" przytacza równocześnie 
oświadczenie półurzędowe, która ewakuację tego przyczółka nazywa rzeczą zrozumiałą 
samą przez się. Dziennik oświadcza jednak dalej iż rzecz ta bynajmniej sama przez się zro 
zumiała nie jest i że Anglicy nie wyssali sobie z palca tych wiadomości, a musieli je ra- 
czej wziąć Od Francuzów. Dziennik zwracą uwagę, że ten kawałek terytorjum badeń- 
skiego położony między miastami Kehl, Offenburg i Lahr, nazwany przez Francuzów 
przyczółkiem strassburskim, traktowany był przez władze okupacyjne francuskie Od sa- 
mego początku zupełnie inaczej, niż reszta terytorium okupowanego. Przyczółek ten 
nie podlega wojskowym władzom okupacyjnym, lecz bezpośrednio dowódcy Strassbur- 
ga. Międzyaljancka komisja nadreńska przy okazji wydawania dekretów, rozciągających 
się także na ten przyczółek, wskazała to wyraźnie w swych dekretach, że dekrety te wy- 
konywane były drogą okrężną poprzez władze strassburskie. Władze okupacyjne zatem 
— zdaniem „Local Anzeiger* — traktowali obszar tego przyczółka, jako nienależący do 
terytorjum okupowanego. Dziennik atakuje z tego powodu ministra Wirtha, który sam 
jest badeńczykiem, zarzucając mu, że mógł zapomnieć o tej tak ważnej sprawie. 

ODPOWIEDŹ NA ATAKI PRASY PRAWICOWEJ. 

BERLIN. 3.9. (PAT). Komunikat półurzędowy, wydany w odpowiedzi na ataki pra 

Sy prawicowej, oświadcza kategorycznie, że ewakuacj a przyczółka mostowego w Kehl 

jest niewątpliwą, ponieważ przyczółek ten należy do strefy trzeciej. Wyraźnie wymienia- 

nie tego przyczółka w układach haskich było rzeczą zupełnie zbyteczną. Jednocześnie 

biuro Wolifa podaje z Londynu doniesienie Reutera, stwierdzające, że istotnie co do prze- 

niesienia siedziby międzyaljanckiej komisji nadreńskiej z chwilą ewakuacji strefy dru- 

giej decyzja nie zapadła, jednakże sprawa ta nie jest uważana za sprawę pilną. 

GRZE L A DTS L DST TAS DRO ŁOKCIA 

Ks. Seipel o syfuacji w Austrii 
Bez rozlewu krwi nie da się rozbroić ani Heimwehry 

ani Schutzbuudu 

WIEDEŃ, 3—9. Pat. W wywiadzie z korespondentem „Daily Tele- 

graph“ oświadczył b. kanclerz ks. Seipel, że związek chłopski proponuje 

plebiscyt w sprawie rewizji konstytucji. Wyniki takiego plebiscytu socjal 

demokraci nie mogą ignerować. Ks. Seipel jest za natychmiastowem roz- 

wiązaniem parlamentu. W końcu zauważył ks. Seipel, że bez rozlewu 

krwi nie da się rozbroić ani Heimwehry, ani Schutzbundu. Należy „leczy ć 

chorobę samą, a nie jej symptomaty w formie zbrojnych organizacyj. 

Go słychać w Mandżurj? | 
Wojska sowieckie posuwają się na pozycje 

WIEDEŃ, 3-—9. Pat. Dzienniki podają wiadomość z Londynu, zaczerp- 

niętą ze źródeł japońskich o nadchodzeniu rosyjskich formacyj wojsko- nansistfów holenderskich. 

wych do prowincji Czeczuan. Równocześnie donoszą, że armja tybetańska WARSZAWA, 20. Pat. Dnia 4 bm 

posuwa się ku wschodowi i obsadziła raiasto Patung w prowincji Czeczu- przybywa do Polski wycieczka przemy- 

an. Powody tych ruchów wojsk nie są jeszcze znane. słowców i finansistów, holenderskich. 

w niniejsżym wywodzie omówił stanowisko 
Polski, znane już z dekłaracyj ogłoszonych 

wakuacji Nadrenii. 
— Jak wiadomo — brzmiała odpowiedź 

ministra — już w chwili podpisywania trak- 
tatu wersalskiego aljaqci wyjaśnili Niemcom, 
i to całkiem formalnie, od czego uzależniają 
wycofanie swoich wojsk z Nadrenji. Wtedy 
już była związana ewakuacja z daniem przez 
Niemcy pewności co do wykonania kłauzul 
reparacyjnych. Przyjmując plan Younga, Nie- 
mcy dali w tym względzie gwarancje, uzna-- 
ne przez aljantów za wystarczające. Ewaku- 
acja Nadrenji jest logicznym wynikiem tego 
stanu rzeczy. > 

— A sprawa bezpieczeństwa? 
— Nie przes ądzajmy. Przypuszczam, iż 

chodzi panu o bezpieczeństwo z punktu wi- 
dzenia wojskowego, gdyż bezpieczeństwo 
prawne zawarte jest w pakcie Kelłoga, nie 
mówiąc już o pakcie Ligi Narodów. którego 
artykuł 10 często jest niedoceniany. Pozosta- 
wiając jednak na boku sprawy prawne, mu- 
simy sobie. jasno powiedzieć, że ewakuacja 
w każdym razie nastąpiłaby w roku 1935. 
(Nie podobna bowiem przypuszczać, żeby 
Niemcy do tego czasu nie dostarczyli pewno- 
ści zapłaty). Przecież nie można przypusz- 
czać, żeby w tych niespełna pięciu latach 
ktokolwiek chciał i mógł narazić Świat na 
wstrząśnienia podobne do tych, które prze- 
żywaliśmy w czasie wielkiej wojny.  Dlate- 
go też traktując sprawę z punktu widzenia 
czysto realnego, muszę stwierdzić, że ewa- 
kuacja Nadrenji bezpieczeństwa Polski, ani z 
punktu widzenia prawnego, ani taktycznego 
nie zmienia. Zapewne dużo jest jeszcze do 
zrobienia ma drodze bezpieczeństwa z punktu 
widzenia ogólnego ale w tej dziedzinie Poł- 
ska zainteresowana jest narówni 2 innemi 
państwami. Nie będziemy ustawali w pracy. 
na tej drodze, uważając za naj joślejszy 
dla niej etap, powrót do protokułu genew- 
skiego. Nim to jednak nastąpi : 
kowo zabezpieczyć pokój na drodze soju- 

które się tak dobitnie ujawniły w czasie kon 
ferencji haskiej, jak to pan miał możność 
stwierdzić z wydanego wspólnie komunikatu, 
są najlepszem zapewnieniem utrzymania po- 
koju tak bardzo potrzebnego dla Polski i 
Europy. 

Wycieczka lej grupy pedago- 
gów zagranicznych, zaproszonych 

przez M-stwo W. R. i O. P. 
WARSZAWA, 2 9. Pat. W dniu 2 bm, 

zakończyła swój pobyt w Warszawie pierw- 
sza grupa pedagogów zagranicznych, z'- 
proszona przez Ministerstwo WR. i OP 
Po obejrzeniu „PWK. w ciągu trzech dni 
wycieczka zwiedziła szkoły, ośrodki wycho- 

stami francuskimi. W dniu 2 bm. prof. We- 

WR. i OP. wygłosił odczyt na temat prą- 

dów reformatorskich w szkolnictwie fran- 
cuskiem. Tegoż dnia goście wyjechali do 

Krakowa i Zakopanego. ; 

Wycieczka przemysłowców I Ii- 

przebiegu prac konierencyjnych p. minister 

trzeba dodat- 

szów. Serdeczne stosunki nasze z Francją 

ber na zebraniu urzędników Ministerswa 

* 

poprzednio, poczem przeszedł do sprawy © 

wania tizycznego, zabytki Warszawy i oko- | 
lice. Goście w dniu I bm. byli na przyjęciu — 
u prezydenta miasta wraz Z parlamentarzy- 
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"ECHA KRAJOWE 
Nowogrddczyzna przygofowuje 
się na przyjęcie G lewy Państwa 

Na wieść, iż P. Prezydent Rzeczypo- 
spolitej Ignacy Mošcicki odwiedzi w drugiej 
połowie września r. b. Ziemię Nowogródzką, 
utworzył się w ubiegłą niedzielę b. m. w 
Nowogródku ogólno wojewódzki Komitet 
Obywatelski przyjęcia Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Na organizacyjne posiedzenie 
pośpieszyli z wszystkich stron województwa 

  

   

    

   

  

     
   

nowogródzkiego przedstawiciele wszystkich 
sfer, wszystkich narodowości i wyznań, zgro 
madziło sto kilkanaście osób, bardzo 
wielu rolników, przewodniczących organiza. 

. cyj rolniczych, przybyło szereg osób z wo- 
jewództwa wileńskiego, ponadto  nadeszło 
mnóstwo depesz i listów od osób które nie 
mogąc przybyć, zgłosiły pisemnie swój 
udział w komitecie. Zagaił posiedzenie p. 
wojewoda no ródzki Z. Beczkowicz, pod- 
kreślając uroczysty charakter zebrania ze 
wzgłędu na pi ynę jego, na szeroki Od- 
głos jaki na terenie Ziemi Nowogródzkiej 
wywołała wiadomość o przyjeździe Naczel- 
nika Państwa, budząc rad nadarza się 
sposobność serdecznego. przyjęcia Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, otwartem sercem 
przedstawienia Mu swej doli. Gdyż nie dla 
zbierania hołdów — rzekł wojewoda — Pan 
Prezydent do nas zawita, lecz po to, aby 
nas jeszcze bliżej . phznać, szcze bliżej 
przyjrzeć się naszej rzeczywistości, wysłu- 
chać naszych zwierzeń, naszych planów. 
P. wojewoda nowogródzki wyraził wkońcu 
przekonanie, że jest rzecznikiem tak licznie 
tu zebranych reprezentantów w: tkich 
sfer, narodowości i wyznań, jeśli stwierdzi, 
że będzie to zasadą, punktem honoru Ko- 
mitetu przyjęcia Głowy Państwa zorganizo- 
wać je tak, aby przyjęcie to cechowała ta 
wielka bezpośrednio wielka szczerość, 
gdyż powszechnie j znana ta wielka do. 
stępność Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Mościckiego, chęć zbliżenia się do każdego, 
chęć wysłuchania i poznania stkich. 
P. wojewoda podkreślił i 
nie reprezentanci ws. 
wództwa, że prze wiciele Wileńszczyzny 
przyrzekli jaknajszerszy udział, vo czem 
świadczy mnóstwo depesz i listów. 

Rozwinęła się kilkugodzinna dyskusja 
nad sposobami godnego przyjęcia Głowy 
Państwa, który zabawi na terenie wojewódz- 
twa nowogródzkiego mniej więcej tydzień, 
iw tym czasie — być może — odwiedzi 
na krótko Wilno i zapowiedziany tam w 
ostatnich dniach września wielki zjazd przy- 
rodników. Wjazd Pana Prezydenta Mości- 
ckiego w granice województwa nowogródz- 
kiego nastąpić ma w dniu 19 września. Pan 
Prezydent zwiedzić ma kolejno poszczegól- 
ne powiaty województwa nowogródzkiego. 
Zaszczyci swą obecnością uroczystości po- 
święcenia kamieni węgielnych pod szkoły 
powszechne (w powiecie słonimskim), po- 
święcenie kamienia węgielnego pod sana- 
torjum—pomnik X-lecia Niepodległości w 
Nowojelni. Na,cześć Pana Prezydenta mają 
być urządzone tradycyjne „Dožynki“. Szcze- 
gółowem opracowaniem przyjęcia Pana Pre- 
zydenta zajmie się Komitet Wykonawczy, 
podczas gdy Komitet pełny tworzą wszy- 
scy uczestnicy zebrania organizacyjnego, 
którzy na przewodniczącego ogólno. woje- 
wódzkiego Komitetu Obywatelskiego powo- 

       

  

  

    

      

   

      

   
   

  

     

   
    

   

   

tali wśród oklasków p. wojewodę nowo- 
gródzkiego Z. Beczkowicza. 

Na przewodniczącego Komitetu Wyko- 
nawczego powołano wicewojewodę Godlew- 
skiego, na wiceprezesów: posła Rutkowskie- 
go i burmistrza Wolnika, na kretarza p. Sal- 
monowicza. Sekcja finansowa składać się 
będzie z 18 osób, po dwóch delegatów ze 
wszystkich 8 powiatów i miasta Nowogród- 
ka. Przewodnictwo sekcji finansowej objął 
prezes Parafjanowicz, sekcji gospodarczo- 
aprowizacyjnej pani Godlewska, sekcji tech- 
nicznej — dyr Zubelewicz, sekcji porządko- 
wo-kwaterunkowej — inspektor Jaroszewski, 
sekcji dożynkowej — poseł Rdułtowski. Na 
przewodniczącego komisji rewizyjnej, w któ- 
rej skład wejdą po jednym przedstawicielu 
ze wszystkich powiatów, zaproszono p. pre- 
zesa Wyszyńskiego. 

Postanowiono zaprosić konserwatora dr. 
Lorentza na przewodniczącego podsekcji 
dekoracyjnej. 

Po ogólnem zebraniu nastąpiło ukon- 
stytuowanie się poszczególnych sekcyj, któ- 
re rozpoczęły swe prace. 

BRASŁAW. 

—-Poświęcenie pierwszej pogłębiarki. Dn. 
2 września rb. na rzece Drujce koło wsi Ga 
wejek w pow. Brasławskim odbyło się uto 

czyste poświęcenie i podniesienie bandery 

na pierwszej pogłębiarce województwa wi- 
leńskiego, przeznaczonej dła regulacji rzek i 

kopania kanałów przy robotach meljoracyj- 

nych. Statek pogłębiarski zbudowany został 

kosztem Ministerstwa robót publicznych we- 

dług proiektu Dyrekcji Robót Publicz: w Wil 
nie. 

Zbudowany zaś w Toruniu. Wydajność 
pracy pogłębiarki wynosi 100 metrów sześć. 
na jedną godzinę, wymiary statku 22 m. 

dług. 5 m. szerokości, zanurzenie 0.65 m. 

Poświęcenia pogłębiarki dokonał ks. dzie 
kan Sawicki z Brasławia w obecności licznie 

NA NOW 

Po 16 dniach podróży morskiej 
okręt wiozący naszych emigran- 
tów wjeżdża do cudnej zatoki 
Rio de Janeiro. Pierwsze wrażenia 
nowego lądu są zupełnie olśniewają- 
ce. Nawet najbardziej prości i nieroz- 
winięći emigranci ulegają urokowi 
pięknych piaszczystych wybrzeży Bra- 
zylji. Następnie pierwsze dni ich po- 
bytu w Rio są też raczej wygodne i 
przyjemne. Przewożeni są do wielkie- 
go hotelu emigracyjnego na „Wyspie 
Kwiatów”, jednej ze stu wysp, poło- 
żonych w — роге i tam korzystają 
przez parę dni z gościnności rządu 
federalnego Brazylji, dopóki nie z0- 
staną według swego życzenia rozesła- 
ni do poszczególnych stanów. 

Ilość naszej emigracji do Brazylji 
jest stosunkowo nieznaczna w porów- 
naniu z emigracją do Argentyny. 
Rządy poszczególnych stanów  przer- 
wały opiekę nad emigrantami i pla- 
nową kolonizację, emigrant po dar- 
mowem przewiezieniu do stolicy sta- 

nu, który wybrał sobie za miejsce 

pracy, zostaje pozostawiony własne- 

mu losowi, nikt nie troszczy się o 

to, aby ułatwić mu znalezienie pracy 

lub nabycie ziemi. Zatem wydany jest 

na własny spryt w walce zarówno z 
wyzyskiem, jak i ze spekulacją. 

  

zgsomadzonej na brzegu rzeki ludności, po- 
czem p. wojewoda wileński jako ojciec chrze 
stny statku w towarzystwie p. dyrektorowej 
Siła - Nowickiej, matki chrzestnej, nadał stat 
kowi imię „Wilnianin*. W uroczy i i 
li udział dyrektor departamentu 
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wa rolnictwa Czekanowski, dyrektor Robó 

Е 

Publicznych inž. Sita - Nowicki, przedstawi- 
ciel dyrekcji dróg wodnych w Wilnie inż. 
Wisłocki, przedstawiciele sejmiku i wydzia 
łu powiatowego brasławskiego z starostą 
Januszkiewiczem na czele, prezes Spółki Wo- 
dnej w Brasławiu Dobrowolski, i szereg wy- 
bitnych c z miejscowego społeczeństwa. 
roczystość została zakończona wspólnym 

obiadem w Brasławiu, przy tej sposobności 
wygioszono szereg przemówień. 

  

  

   
      

    

     

GŁĘBOKIE. 

— Zakończenie Kursu budownictwa о- 
gniotrwałego. Dnia 29 sierpnia br. odbyło 
się w Głębokiem uroczyste zakończenie kur- 
su budownictwa ogniotrwałego. 
Kurs ten został zorganizowany st: 
działu powiatowego Sejmiku iego. 

Jako prelegenci łaskawie udzielili swej 
pracy PP. inž. M. Smorygo, inž. Doroziński 
i inž. Mironowicz. 

Jak w latach ubiegłych, tak i w roku bie- 
żącym ludność okazała wielkie zaintereso- 
wanie się kursem, który obok fachowego wy 
kształcenia rozszerza światopogląd wiejskich 
słuchaczy, rozjaśnia zagadnienia, związane 
z całokształtem życia i kultury Polsk.i 

W roku bieżącym, pomimo gorącej pory 
zbiorów, kurs ten zgrupował 33 słuchaczy, z 
kt. 50 proc. skończyło kurs z wynikami do- 
bremi i tylko 2-ch z ogólnej liczby słucha 
czy odpadło z powodu niedostatecznego 
poznania przedmiotów. 

O godz. 14-ej odbyło się uroczyste rozda- 
nie świadectw przez p. starostę Jankowskie 
go, poczem wszyscy udali się na wspólny о- 
biad do kasyna urzędników państwowych i 
komunalnych w Głębokiem. 

/ czasie obiadu pan starosta w ciepłych 
i podniostych słowach chwalił słuchaczy za 
pilnošė i zachęcał do dalsz ej pracy kultu- 
ralnej nad sobą i swem otoczeniem. 

Przyglądając się tym wszystkim kursan- 
tom, którym oczy promieniały radością i du- 
mą, że oto dzięki swej pracy doznali zaszczy 
tu zasiadania przy wspólnym stole z p. 
starostą i pp. inżynierami i urzędnikami, odno 
si się wrażenie, żę dzień ten będzie dla nich 
niezapomnianym — jako dzień, który był 
wyraźnym dowodem, że równość obywatel- 
ska nietylko na papierze i w słowach istnie- 
je, lecz że może byś osiągnięta w życiu na 
drodze kulturalnego postępu. 

Zaznaczyć tu jeszcze należy, że choć nie- 
ieden z nich był bosy i w podartej odzieży, 
jednak kulturalne zachowanie się przy sto 
le była wprost wzorowe, co dowodzi, że w 
duszy chłopa naszego tkwi subtelne wczucie 
się w wymogi otoczenia, że na dnie iego 
duszy Śpi duża doza kultury istotnej i brak 
jej tylko uświadomienia, brak wykształcenia 
i zewnętrznego poloru. 
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Rozradowane twarze nowodyplomowa 
nych majstrów, ich pełno dumy spojrzenia 
świadczyły wymownie, że te słowa, kt. z ust 
p. starosty i pp. prelegentów szeli. słowa 
pełne otuchy i zachęty do dalszej pracy, nie 
przebrzmią bez echa, że oto nasza polska 
wieś na Kresach zyskała 30 nowych uświa- 
domionych obywateli, którzy pracą swoją 
przyczynią się do podniesienia wydajności 
gleby naszej, a przedewszystkiem — do 
podniesienia wydajności pracy rąk własnych. 

— Odczyt. O godzinie 17.30 w sali Ogro- 
du Miejskiego został wygłoszony przez dy- 
rektora gimnazjum państwowego w Dźiśnie 
p. Staniewskiego odczyt p.t. „Cud nad Wi- 
słą'. Wszyscy nowi majstrowie dostali na 
ten odczyt bezpłatne zaproszenia, jak również 
i do teatru, gdzie przyjezdna trupa teatral- 
na z Dzisny odegrala „Marję Stuart“. J. Slo- 
wackiego. Dodač tu naležy, že teatr ten ba- 
wi w Glebokiem juž od tygodnia i pomimo 
specjalnie trudnego repertuaru „Mazepa* i 
„Marja Stuart" Słowackiego i „Świt, dzień 
i noe* Nicodemiego, jednak z zadania swe- 
go wywiązuje się zupełnie dobrze, szerząc 
kulturę i piękno słowa polskiego. 

Jedyny zarzut, kt. wypadłoby może zro- 
bić, jest zbyt trudny i poważny repertuar, 
który dla szerszych mas jest niezrozumiały, 

A zdaje mi się, że o te masy właśnie te- 
atrowi polskiemu chodzić powinno. bo wszak 
inteligencja nasza ma możność dojazdu do 
Wilna, i łatwiejszego zaspokojenia swych po 
trzeb kuturalnych, czego absolutnie pozba- 
wiona jest ludność wiejska i drobnomiesz- 
czańska. 

Ufać należy, że z czasem teatr dziśnień- 
ski pozyska sobie szerokie masy słuchaczy 
i stanie się zrozumiałym dla całej ludności. 

Prace te na terenie Dziśnieńszczyzny są 
specjalnie trudne, łecz widząc dobre chęci 
i gorący zapał zespołu, życzyć należy by 
nie upadając na duchu szli wciąż naprzód, 
by przezwyciężyli wszelkie przeszkody i sze 
rzyli z powodzeniem piękno słowa polskie- 
go i głębokie myśli naszych wieszczów — 
Szczęść im Boże! MAE 

    

PONARY 

— Errata. Do wzmianki p. t. „znowu 
wypadki* wkradła się omyłka nazwiska: 
zamiast p. Paszkiewiczowa winno być p. 

Marja Kotłowska. 

EJ ZIEMI 
O ile miałem możność zaobser- 

wować ze strony polskiej opieka nad 
przyjeżdżającymi emigrantami w po- 
szczególnych Stanach jest prowadzona 
zupełnie niedostatecznie.  Planowa 
akcja kolonizacyjna rozpoczęta jest 
w obecnej chwili w jednym „stanie, w 
gorącym klimacie na północ od Rio 
Janeiro, w Espinito Santo. 

* 

Krakus po wyładowaniu części 
emigrantów w Rio i niektórych uda- 
jących się do San Paulo, stolicy ka: 
wy-w porcie Santos, odwozi naj- 
większą partję do Buenos-Aires. 

Znaczna różnica  klimatu—zima 
przykra, wieje zimny południowy 
wiatr pampero. Okręty zmuszone są 
stać na kotwicy w La Placie przez 6 
dni z powodu kwarantanny nałożonej 
przez władze argentyńskie na wszyst- 
kie okręty, przychodzące z portów 
brazylijskich, z powodu kilkunastu 
wypadków żółtej febry, jakie miały 
miejsce w Rio Janeiro w ciągu ostat- 
niego roku. 

Ostrożność ta uważana jest za 
nadmierną, a tłumaczy się w pewnym 
stopniu tem, że Brazylja i Argentyna 
rywalizując o prymat w Ameryce 
łacińskiej chętnie robią sobie zlekka 
na złość. 

Bookołq zaburzeń © Palestynie 
Odezwa emira Abdullaha 

KAIR. 3—9. Pat. Donoszą, że emir Abdullach wyda ł odezwę 
stwierdzającą, że pokój w Palestynie został przywrócony I zaka: 
zująca mieszkańcom Transjordanji przekraczania granicy 
styny pod grozą surowej kary. 

Pale- 

W PALESTYNIE ZABITO 10 KOWIEŃSKICH ŻYDÓW. 
Ё Z Kowna donoszą: Według otrzymanych w Kownie wiadomości, podczas rozru- 

chów w Palestynie zostało zabitych 10 żydów litewskich, w tej liczbie dwóch rabinów. 
W różnych szpitalach palestyńskich znajduje się 10 rannych żydów litewskich. 

Spokój w Beyrouth. 
BEYROUTH. 3.9. Pat. Panuje tu zupełny spokój. Włądze duchowne 

nawołują ludrość do uspokojenia się. 

ŻYDOWSKA RADA NARODOWA CHCE TWORZYĆ WŁASNĄ MILICJĘ. 

   

        

ydowskiej, tudzież ukarania wsz 
potwierdzonej pos 

  

WIEDEŃ. 3.9. (PAT). „Neu Preie Presse“ donosi 
j rady narodowej zażądała od wys 

ystkich tych, którzy s 
ki wśród Arabów miał 

Laurence, który swego czasu zorganizował powstan 
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Jerozolimy, że delegac 
zezwolenia na utworzenie 

) owodowali rozruchy. We- 
się pojawić znany pułkownik angielski 

Arabów przeciwko Turcji. Według 

  

ego kon 

      

tych pogłosek Laurence znany antysemita, uczestniczył w akcji Arabów przeciwko żydom 

ŻYDZI AMERYKAŃSCY DOMAGAJĄ SIĘ OD RZĄDU ST. ZJEDNOCZO- 

NYCH OBJĘCIA MANDATU NAD PALESTYNA. 
WIEDEŃ. 3.9. (PAT). Dzienniki donoszą z Waszyngtonu: W amerykańskich kołach 

żydowskich wdrożono akcję, mającą na celu skłonienie rządu Stanów Zjednoczonych do 
objęcia mandatu nad Palestyną. Koła rządowe nie sympatyzują z tą propozycją i zwraca- 
ją uwagę, że krok ten nie da się uzgodnić z faktem, że Stany Zjednoczone nie są człon- 
kiem Ligi Narodów. W amerykańskich kołach żydowskich (panuje wiełkie rozgoryczenie 
przeciwko angielskiemu rządowi mandatowemu, gdyż zarzuca się mu, że popiera on ma- 
hometan i że ponosi całą odpowiedziałność za ostatnie wypadki w Palestynie. 

ŻYDZI RYSCY REAGUJĄ POSTEM NA WYPADKI W PALESTYNIE. 
Z Rygi donoszą: Rabinat ryski wyznaczył dzień dzisiejszy na post, pamięci oiiar 

  

palestyńskich. Od postu zostali 
to obowiązani są złożyć o 
szono to wczoraj we wsz 

    
   

olnieni tylko chorzy i niedołężni, którzy wzamian za 
rę na rzecz poszkodowanych w Palestynie i ich rodzin, Ogło- 
stkich synagogach. 

w IT SN TI S TIT TATSIA 

Po zamachu bombowym w Reichstagu 
BERLIN. 3.9. (PAT). Pruski minister spraw wewnętrznych Grzesinsky 

wydał okólnik da podwładnych mu urzędników, nakazujący zdecydowane wy 
stąpienie przeciwko planowej akcji elementów radykalnych, usiłujących wy- 
wołać w Niemczech niepokój za pomocą aktów terorystycznych. Minister po- 
leca policji, aby zaapelowała do współpracy całej ludności w zwalczaniu tych 
mącicieli spokoju. Dochodzenia w sprawie bomby podłożonej w Reichstagu 
toczą się w dalszym ciągu, ale dotychczas nie dały konkretnych wyników, 
natomiast dochodzenia w sprawie poprzednich bomb i petard, rzuconych w 
północnych Niemczech, doprowadziły do groteskowego nieco zatargu dyplo- 
matycznego między dwama państwami niemieckiemi, mianowicie Meklembur- 

giem i Prusami. Urzędnicy berlińskiej polcji kryminalnej, którzy prowadzili 
to śledztwo, dokonali u dwuch właścicieli ziemskich w północnych Niemczech 
rewizyj i aresztowali ich za zgodą prokuratora w Kolonii. Tymczasem oka- 
zało się, że.majątki ich leżą na terenie Meklemburgji Sądowe władze meklem 
burgskie wyraziły z tego powodu zastrzeżenia i swoje zdziwienie, że urzęd- 
nicy policyjni obcego państwa dokonywują samowolnie aresztowań na tery- 
torjum meklemburgskiem. 

Prohibicyjne kłopofy Ameryki 
POLICJA IDZIE RĘKA W RĘKĘ Z PRZEMYTNIKAMI. 

LOS ANGELOS. 3.9. (PAT). Federalny urząd prohibicyjny sporządził 
listę 62 członków policji w Los Angelos którzy pobierali łapówki od osób, u- 
prawiających kontrabandę napojów wyskokowych. Jeden z aresztowanych 
przemytników zeznał, że w ubiegłym tygodniu 24 policjantów, po skoniisko- 
waniu napojów alkoholowych, zamiast zniszczyć towar, odsprzedali go prze- 
mytnikom. 

WYDZIAŁY: 1) 
2) 
3) 

   

   
NIGDY NIE 

Dojezdżając do Buenos Aires wi- 
dzi się kilkadziesiąt okrętów różnego 
rodzaju od niewielkich okrętów to- 
warowych do piękaych i dużych stat- 
ków pasażerskich stojących na ko- 
twicy na rzece La Placie, o żółtej 
chińskiej wodzie, która jednak silnie 
falując przybiera w słońcu bronzowy 
połysk. ® 

Ро 
wjezdża do portu i 
wielkiego gmachu przeznaczonego dla 
emigrantów przyjezdżających do Ar- 
gentyny. 

Hotel Emigracyjny w Buenos 
Aires, który miałem możność dokład- 
nie widzieć, przedstawia się rzeczy- 
wiście imponująco przypomina 
wielki wzorowo urządzony Szpital. 
Czystość ogromna — marmury, kafle 
— wielkie szerckie korytarze i sale, 
parowe kuchnie i piekarnia urządzo- 
ne według wszelkich wymagań naj- 
nowszej techniki. Przy hotelu znajdu- 
je się urząd pośrednictwa pracy i 
bank który po uczciwym kursie wy- 
mienia emigrantom pieniądze. 

Polaków w Argentynie jest już w 
tej chwili 130 tysięcy :z tego 30 tys. 
skupionych na północy w Misslones. 
Placówki polskie w Buenos Aires ro- 
Ыа wrażenie instytucji pracujących 
naprawdę z godnym oddaniem dla 
ułatwienia bytu nowoprzybywającym 
Polakom. Opieka ta jest nadzwyczaj 
potrzebna gdyż miejscowa kolonja 
polska nie tworzy jednej siły społe- 

odbyciu kwarantanny оКте! 

INSTYTUT NAUK 
handlowo-gospodarczych 

w Wilnie. 

Szczegóły w prospektach, które na żądanie udziela Sekretarjat: 

Wilno, ulica Ad. Mickiewicza Nr 18. Telefon Nr 14-14. 

DEKOZADACCNMZEGENZNOMASZWAC 

BY ZLANE STALE. 
potem, 
pofem 
DOPIERO,GDY ZACZ 
REGULARNIE STOSOW 

AN ODOR 

ME DLKOŚ 
OCENIC CO ZNA ŻY 

przybija obok. 

Ogólno - Handlowy 

Rolniczo - Handlowy 
Samorządowy. 

POCIĆ » SIĘ! 

cznej, kłóci się niemożliwie i dlatego 
nie stanowi tego oparcia jakie było- 
bv potrzebne dla wprowadzenia przy- 
jezdżającego emigranta w życie Ar- 
gentyny. Już to zresztą objaw który 
można zauważyć już tylko u emigra- 
cji polskiej. Dziwić się nawet trudno, 
jeżeli się zważy na element jaki z 
kraju emigruje. 

Jest to przecie przeważnie biedny 
i naogół ciemny chłop ze wsi lub ro- 
botnik' oraz trochę inteligentów, któ- 
rzy przeważnie nie budzą nadmier- 
nego zaufania. Inteligent który emi- 
gruje z Polski zrzadka stanowi typ 
dzielnego bisnesmanna, który zdrów 
silny i ambitny jedzie do krajów sto- 
sunkowo jeszcze mało eksploatowa- 
nych aby zrobić majątek. 

Zwykle wyjezdżają  wykolejeńcy 
którzy do stworzenia siły społecznej 
się nie nadają, zarówno jak i ci któ: 
rzy z tych czy innych powodów czuli 
się w kraju macierzystym źle i emi- 
grują aby odtworzyć sobie no- 
we życie. Tych w Argentynie jest 
bardzo wiele. Jest to element który 
niezmiernie łatwo się wynaradawia 
szukając nowego społecznego Środo- 
wiska — z tych ludzi tworzy się ta 
dziwna spotykana tam mozajka naro- 
dowościowa o patrjotyzmie argentyń- 
skim i dzieciach mówiących już jedy- 
nie po angielsku, 

Co za świetne typy śdla zdolnego 
powiešciopisarza!!! 

Nacjonalizm argentyński jest do- 

"nimi spraw, własną policję do 

Tępienie zbródniczych skłonności pro» 
mieniami Roentgena 

Na powyższy temat znachodzimy 
ciekawe wyniki prac badawczych w 
miesięczniku „Wynalazki i Odkrycia” 
(Warszawa, ul. Wspólna Nr. 26). 

Mianowicie, uczeni w Ameryce i 
Niemczech, interesujący się zagadnie- 
niem walki ze zbrodnią, twierdzą, że 
występczość jest cechą dziedziczną co 
obserwacja potomstwa zbrodniczych 
osobników potwierdza. 

Tak n. p. Klusner przeprowadził 
rodowód pokolenia pijaczki i awan- 
turnicy, urodzonej w 1740 r. i stwier 
dził, że pokolenie jej doszło w 1883 
r. do 834 osób, z tych los 709 osób 
można było zbadać i okazało się, że 
wśród nich iest: 181 matołków, 142 
żebraków, 40 w domu ubogich, 76 e 
ciężkich przestępców, 1 morderców. 
Wszyscy oni kosztowali skarbowi nie- 
mieckiemu okrągłe 5 miljonów, wy- 
danych na koszta ich utrzymania w 
aresztach, więzieniach i przytułkach. 

W Ameryce zbadano pokolenie 
przestępcy, które w przeciągu 15 Jat 
rozrodziło się do 1200 g'ów. Z tej 
liczby udało się ustalić los około po- 
łowy. Z nich było: 310 zawodowych 
żebraków, którzy przebyli w sumie 
300 lat w domach ubogich, 50 pro- 
stytutek, 1 morderców, 60 zawodo- 
wych złodziei, 130 innych  przestęp- 
ców. Obciążyli oni swoje społeczeń: 
stwo _ kilkomiljonowym wydatkiem 
nieproduktywnym i co gorsza potom- 
stwo ich jeszcze bardziej zdegenero- 
wane idzie nieodpornie w otchłań 
zbrodni. 

Mnoży się przestępczość i mnożą 
się więzienia, zakłady poprawcze, le- 
cznicze, wychowawcze, przytułki i t.p., 
które pochłaniają wiele pieniędzy, a 
dają rezultat nikły. Rozlega się więc 
głos trwogi. Wskazuje się na to, że 
człowiek uszlachetnia i podnosi gatu- 
nek roślin i zwierząt, a tylko nie swój 
własny. 

Jako środek do doskonalenia ro 
du ludzkiego ma posłużyć ogranicze- 
nie zdolności rozrodczych osób ©b- 
ciążonych, jak: zbrodniarze, idioci 

СЕ 
Zabieg ten mógłby być dokonany 

drogą operacji, ten pomysł zarzuca 
się już, gdyż stwierdzono, że specjał- 
nie dostosowany sposób naświetlania 
promieniami Roentgena usuwa  zdol- 
ność rozrodczą. co można stosować 
na pewien czas lub na trwale—naz- 
wano ten zabieg „sterylizacją”. 

Raaczywisty.twóica skantingo 
Przedświadczenie, jakoby generał Robert 

Baden Pawell był twórcą skautyzmu tak da- 
lece się utarło i rozpowszechniło, że zuchwa- 
łym zamachem na brytyjskość tego najszła- 
chetniejszego i niewątpliwie najpożyteczniej- 
szego ze sportów wydać się musi samo po- 
stawienie takiego pytania. A jednak, jak wy- 
kazały najświeższe w tym kierunku badania, 
nadewszystko autograiją Berangera, ojczy- 
zną skautyzmu jest nie*Anglja, jeno Fran- 
cja, albowiem pierwszym poy-scout'em był 
tam właśnie francuski wielki piosenkarz Be- 
ranger. 

Urodzony w r. 1780 był Beranger w do- 
bie wybuchu wielkiej Rewolucji kilkunasto- 
letnim chłopcem. Rodzice jego rozwiedli Się, 
pozostawili go na opiece ciotki, utrzymującej 

małą gospodę w miasteczku Perenne. Bie- 

dna kobieta nie miała środków na posyłanie 

go do szkół wyrobiła więc dwunastoletnie- 
mu chłopczynie miejsce gońca: u "wyższego 
sądownika, który okazał się reformatorem 
pedagogicznym. 

Sądwnik ten, nazwiskiem Ballue de Bel- 
lenglise, przejęty wychowawczemi ideałami 
Rousseau'a postanowił przeprowadzić je w 

praktyce, i w tym celu zakładał bezpłatnie 
szkółki elementarne, prowadzone pod ha. 
słem zasad twórcy „Emila”. 

Zadaniem jego zupełnie nowem w ów- 
czesnej Francji było wychować „ludzi”, a nie 
nadziewać tylko głowy uczniów wiadomoś- 
ciami, co wydawało się w owym czasie je- 
dynym celem kształcenia młodzieży, 

Wychowankowie jego szkół musieli sami 
mi pilnować porządku w swojem kole, obię- 
rać też musieli własnych swoich sędziów do 
rozsądzania wszelkich spornych  porriędzy 

pilnowania 
praworządności, przyczem zarówno sędzio- 
wie jak „policja“ posiadali władzę wykonaw 
czą, odpowiadającą stosowanemi środkami 
zgromadzeniom dziecięcym: których członko- 
wie mieli nie więcej niż po kilkanaście łat. 

Wychowankowie jego szkół musieli sa- 
mi dawać sobie radę, a nawet 

  

  

  

prowadzony prawie do stopnia szo- 
winizmu i zdradza dość dziwaczne i 
nierozsądne objawy. 

Opieka nad emigrantem ze strony 
Polskiej prowandzna jest przez po- 
selstwo, którego I-szysekretarz p. St-m 
powski pełni zarówno funkcji konsu- 
la, oraz przez Patronat Polski. Otóż 
te placówki praćują bardzo intensyw- 
nie—są jednak niewystarczająco roz- 
budowane. 

Poselstwo—konsulat zawalone jest 
pracą formalną jak załatwianie pasz- 
portów i t* p. tłumowi emigrantów 
nawiedzających codzień biura co jed. 
nak przy wielkich przestrzeniach tam- 
tejszych i braku jakiejkolwiek placów. 
ki konsularnej na prowincji nie moż- 
na uważać za dostateczne na 130 tys. 
ludności polskiej. Patronat polski, 
który jest wzorowo postawiony i pro- 
wadzony przez p. Daszyńskiego pla- 
cówka opieki społecznej utrzymywa- 

nej przez rząd niema dostatecznych 
Środków na rozwinięcie należytej ak- 
cji w całym kraju. Konstrukcja orga- 
nizacyjna zarówno jak praca tak 
członków poselstwa jak i patronatu 
wydaje się na wysokości zadania, jest 
jednak nienależycie rozbudowana. 

Argentyna jest krajem gdzie moż- 
na stworzyć znaczne możliwości о- 
sadnicze jednakże tylko w sposób 
dobrze zorganizowany. Chaotyczna 
emigracja niema tam żadnej racji by- 
tu. Natomiast zgodnie z planem za- 
proponowanym przez Patronat Polski 

     
       

żeli to na- 
leżało w pl una. Obcho- 

dzili oni mianowicie okolicę, bawiąc się w 
/ e nie byli uzbroj śpi 

dalej 

  

    

  

śni chć 1 
je zgromadzenia publiczne, pr Z 

nich poruszono należącemu do ich 
grona Berangerowi ułożenie adresu do Kon- 
wencj i do Robespierra. Zasługą pana Bal- 
lue de Dellengli niewątpliwie pierwsze- 
go twórcy skaut nie sto 

   

  

      

  

      

      

„em 
samem rownoczZ stworzona została 

pierwsza organiza skautów i skautek 
i Beranger w swojej autobiografji gorąco 

     

   

  

  

wychwala skuteczność wprowadzonych me- 
tod pe ch, uważając jej za nie- 
skoncz ze i bardziej celowe od o0- 
gólnie w zas panujących. „Szkoły pana   

  Bellenglise'a — pisze Beranger — czyniły 
co tylko było w ich mocy do uzbrojenia 
wychowanków w zalety, umożliwiające im 
zajęcie właściwego miejsca w społeczeń- 

  

    

Wygrane dolarówki 
W dniu 2-go bm. odbyło się ciągnienie 

dolarówki, w którem padły następujące wy- 
grane. 

Wylosowano ogółem 100 premij na su- 
mę 75,000 dolarów. 

40,000 dolarów wygrał nr. 66605. 
8,000 dolarów wygrał nr. 729093, 
3,000 dolarów wygrały n-ry 3507Ł 

679395 i 585177, 
1,000 dolarów wygrały n-ry 873363 

380384 63253 423693 i 3675. 
500 dolarów wygrały n-rv 58'817 118216 

827786 950001 445465 493391 286010 152894 
48.068 i 287355, 

Po 100 dolarów wygrały n-ry 646869 
651810 258649 85770 888958 517795 31783 
563821 666082 95173 742105 597663 451554 
242717 91914 318375 127297 583248 426486 
62263 460891 772811 882325 134793 63547 
129850 672137 711964 671144 692268 654381 
438406 27885 627725 235625 2 8472 523599 
311726 3412 408903 907802 952318 620764 
95*749 115867 747100 551816 314003 730760 
918296 476907 258830 467874 761834 147081 
55192 317624 536375 51829 554614 217472 
007968 6 4186 812478 762625 711004 483966 
194870 710116 846515 212912 120460 38314 
946923 773581 883466 896*18 981336. 

Wszystkie podręczniki szkolne 
materiały piśmienne 

į poleca 

a 

Księgarnia Polskiej Macierzy 
Szkolnej 

4 Ludwisarska 1. 8 

500 
maszyn 

potrzeba 
do wyko- 
nania no- 
żyka 

Gillette 

    

Duża ilość z tych maszy.. pra- 
zuje z dokładnością do 1/100 
milimetra Nic więc dziwne- 
go. że nożyki Gillette pod 
względem iakości są niedoście- 
nione 

Gillette 

WIERNEGZY 

: Jozef Mackiewiez 
zamieszkały przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 10 przeniósł swoją kancelarję i 
mieszkanie na a Pohulankę 

Nr. i. 
Kancelarja czynna od 6-ej do 15-ej, 
Przyjmuje od 9-ej do Il-ej i od 17-ej 

do 19-ej. Tel! 18—72, 
EB m ONO 
KZESKIKAKOKOEGEZEJEG WOK GO 

KĄPELUSZE 
Borsalono, Habig, Hiickeliin. od 9 zł. 
CZAPKI 

jesien. i uczn. 

E. MIECZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

        

można wysyłać tam pewien kontyn- 
gent robotnika rolnego, częściowo 
drogowego, oraz rzemieślników. Wy- 
syłanie robotników rolnych musi być 
jednak dostosowane do stanu robót 

polnych, tak aby robotnik przyjeżdża- 
jący trafił na sezon zapotrzebowania 
rak roboczych i nie marnował ostat- 
niego posiadanego grosza jako bez- 
robotny błąkający się po kilkunasto 
kilometrowych ulicach Buenos Aires. 
Robotnik rolny znajduje odrazu pra- 
cę w okresię wiosny i jesieni przy 
zbioru kukurydzy i pszenicy. * 

Kolonizacja w Argentynie miałaby 
znaczne widoki powodzenia, wymaga 
jednak organizacji i pieniędzy. 

Osadnik aby stworzyć sobie włas- 
ność rolną dającą dobre warunki by- 
tu, musi przywieźć ze sobą 2 -3 tys. 
pesetów t. |. 8—12 tys, złotych—a 
takich emigrantów w Polsce naogół 
jest bardzo mało. 
: To tež emigrant polski skazany 
jest przeważnie na bytowanie jako 
robotnik rolny u wielkich właścicieli 
argentyńskich w warunkach gorszych 
niż w Polsce, 

Przy dobrej woli i inicjatywie 
rząd argentyński miałby ogromne 
możliwości rozsadzenie osadnika we- 
wnętrznego. Trzebaby jednak zerwać 
* panującą obecnie inereją akcji o- 
sadniczej ze strony czynników  oiic- 
jalnych, 

Adam Piasecki. 
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i 605PODAACZY ZI 
Rejesirowy zasław rolniczy 

* W sierpniu rb. Bank Polski przy- 
stępuje do ponownego uruchomienia 
kredytów na dyskonto weksli zabez- 
pieczonych rejestrowym zastawem rol- 
niczym, przeznaczając na te cele stop 
niowo sumę zł. 30.000.000. 

Ogólna suma kredytów na rejestro- 
wy zastaw rolniczy, przyznanych w r. 
ub., wynosiła zł. 16,500.000, nie była 
jednak w pełni wykorzystana: najwyż- 

„ze obligo wynosiło łącznie w dn. 10 
*Ymarca r. b. zł. 10.982.000. Jako podaw- 

cy (żyranci akceptów  zastawcow), 
akredytowani byli następujący zastaw- 
nicy: Bank Kwilecki, Potocki i S-ka 
(centrala w Poznaniu i oddział w War 
szawie), Bank Poznańskiego Ziemstwa 
Kredytowego, Bank Ziemiański (cen- 

„trala i 13 oddziałów  prowinejonal- 
nych), Państwowy Bank Rolny (z 
kredytu nie skorzystał), Pomorski 
Bank Rolniczy i Poznański Bank Zie- 
mian — poza tem Centrala Rolników 
w Poznaniu, która zabezpieczała u- 
dzielone pożyczki w formie t. zw. umo- 
wy kupna -zabezpieczającego: płodów 
rolnych, gdyż — nie będąc instytucją 
finansową — nie mogła być zastawni- 
kiem w myśl art. 3 rozporządzenia 0 
rejestrowym zastawie rolniczym. Kre- 
dyty te zostały ostatecznie zlikwidowa 
ne z dniem 31 lipca r. b. 

" Nowe kredyty na rejestrowy za- 
staw rolniczy przyzńawane będą. w 
pierwszym rzędzie tym ' instytucjom, 
które były już poprzednio akredytowa 
ne, narazie w sumach, nie przewyższa- 
jących kredytów poprzednich poszcze | 
gólnych podawców — z możnością je- 
dnak dalszych podwyżek do ogólnej 
wysokości dla wszystkich  podawców 
(łącznie z ewentualnemi nowemi kre- 
dytami) — zł. 30.000.000. jako nowi 
podawcy akredytowane będą prawdo- 
podobnie banki: Wileński Prywatny 
Bank Handlowy w Wilnie i Bank Zwią 
zku Spółek Zarobkowych, który ma za- 
miar udzielać kredyty rolniczo - zasta 
wowe na terenie Małopolski przez tam 

„tej sze swoje oddziały. 
Pożyczki zastawowe będą mogły 

być udzielane na okres do 9 miesięcy 
(t.j. 6 mies. plus jednorazowa prolon- 
gata) z tem jednak, że po 4 — 5 mie- 
siącach nastąpi spłata 30 proc., a po 6 

«miesięcach dalsza spłata 30 proc. po- 
czątkowego zadłużenia. W razie przed 
terminowej spłaty długu — bonitowa- 
ne będą zapłacone odsetki. Do lombar 
du poza pszenicą, żytem i jęczmieniem 
dopuszczony będzie również owies. Po 
'życzki będą przyznawane w stosunku 
50_ proc. wartości giełdowej zarówno 

a zboża młóconego, jak i dla zboża 
stanie niemłóconym; w r. ub. stosu 

miek pożyczki do zastawu przy zbożu 
niemtoconym był mniejszy, wynosił bo 
wiem tylko 40 proc. Zastawcy, którzy 
zawiedli zaufanie zastawników i Banku 
Polskiego i dopuścili się, jak to wyka- 
zały kontrole, usunięcia przedńiotów 
zastawu, będą wykluczeni z możności 

IMFORIMACJE - 

© ZNIESIENIE NORMALIZACJI PRZEMIA- 
ŁU ŻYTA. Е 

  

W tej sprawie „Mlynarz Polski“ pisze: 
W tym czasie, kiedy granica nasza jest 

otwarta dla wywozu żyta i mąki, niezrozu- 
miałem jest utrzymywanie nadal w swej 
mocy rozporządzenia o normalizacji przemia- 
łu żyta. Normowanie przemiału żyta przy. 
niosło już tyle szkody konsumentom, rolni- 
ctwu i młynarstwu, że dalsze jej stosowanie 
uważamy za krok bardzo niefortunny. Utrzy. 
mywanie normalizacji przemiału żyta para- 
liżuje wszak racjonalną produkcję w miły- 
nach ze względu na niemożność produkcji 
dowolnych gatunków mąki. Fatalnie to od- 
bija się na ilości konsumowanej mąki żyt. 
niej przez ludność, gdyż chleb z mąki „ty- 
powej* jest tak ciemny, że spożywanie go 
bez tłuszczu lub mięsa staje się niemożliwo- 
ścią. Dowiedzionem jest, że z chwilą wpro- 
wadzenia rozporządzenia 0 przymusowym 
przefiale żyta zapotrzebowanie na mąkę 
«ytnią zmniejszyło się omal o 30 proc. 

> Pozwólmy nareszcie ludności miejskiej 
i to tej najuboższej, dla której „chleb pow.. 
szedni” jest pożywieniem  podstawowem, 
aby mogła spożywać chleb taki, jaki jej 

” smakuje 1 jaki dla niej jest najbardziej wska- 
zany i najodpowiedniejszy. 

Niezwłocznie winno być z 
porządzenie normujące przemiał żyta, gdyż 
jest to kardynalnym nakazem potrzeb lud- 
ności, chcącej i potrzebującej się odżywiać 
dobrym i jasnym chlebem*, : 

iesione r0Z- 

korzystania z nowych požyczek w 0- 
becnym sezonie. 

Na terenie województw poznańskie 
go i pomorskiego zabezpieczanie kre- 
dytów rolniczych zastawowych było 
poprzednio dopuszczone bądź w for- 

  

SODA 
mie rejestrowego zastawu rolniczego, 
bądź też w formie t. zw. umowy kupna 
zabezpieczającego. Przy nowych kredy 
tach na zastaw zboża Bank Polski bę- 
dzie przyjmował tylko weksle, zabez- 
pieczone rejestrowym zastawem rolni- 
czym. O) 

  

Przyjazd depufowanych irancuskich 
Dziś przybywa do Wilna pociągiem specjalnym wycieczka deputowa- 

nych francuskich zwiedzających Polskę. Wycieczce towarzyszy ks. Eustachy 
Sapieha oraz siedmiu urzędników Min. Spraw Zagranicznych. 

Na dworcu udekorowanym flagami o barwach narodowych polskich i 
francuskich powita gości komitet przyjęcia in corpore z prezydentem miasta 
p. Folejewskim na czele. 

Po wygłoszeniu przemówień powitalnych zakończonych hymnami ode- 
granemi przez orkiestrę wojskową goście odjadą przez Ostrą Bramą do ho- 
teli Europejskiego i Georges'a. , 

W programie pobytu przewidziane jest zwiedzenie miasta, Katedry, 
Góry Zamkowej, kościołów: św. Anny, Piotra i Pawła, Uniwersytetu i t.d. 

Wieczorem w górnej sali hotelu Georges'a odbędzie się obiad wydany 
przez komitet przyjęcia, a 21 godz. zaś raut. 

jutro wycieczka zwiedzi Troki, poczem podejmowana będzie obiadem 
"przez *p. Wojewodę: 

Wieczorem goście odjadą do Warszawy. 

  

KRONIKA 
ŚRODA 
į Dzis Wschód si. g. 4 m. 32 

Rozalji. Zach. sl. o g, 18 m. 04 
jutro 

Wawrzyńca 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 3— IŃ. 1029 r. 

Ciśmenie ! -62 
średnie w m | 3 

Tempers:ura J = 
średnia | 8 AS 

Opad za do- J 5 
bę w mm. ] 

Wiatr i POR 
przeważający | 

э 

Uwagi: Pochmurno, w nocy burza. 

Maximum za dobę + 13% 

Minimum za dobę + 22:C 

Tendencja barometryczna: stan nie ;stały, 
naogół wzrost ciśnienia 

„ URZĘDOWA 
— Lotna inspekcja trzech powiatów. W 

dniu 1 i 2 bm. wojewoda Raczkiewicz chcąc 
zapoznać się ze stanem urodzajów, postępem 
prac przy budowie dróg oraz sprawnością 
działania organów bezpieczeństwa dokonał 
lotnej inspekcji powiatów wil go, po- 
stawskiego i brasławskiego. Jednocześnie w 
dniu 2 bm. wojewoda wział udział w uroczy- 
stości poświęcenia i uruchomienia pierwszej 
w województwie wileńskiem pogłębiarki, 
która rozpoczęła pracować przy regulacji 
rzeki Drujki w powiecie brasławskim. 

МЕ !> 
—(0) Ulatwienie dla ptatnikow podatków 

miejskich. Magistrat m. Wilna podaje do 
wiadomości, że podatki miejskie, jak rów- 
nież opłaty za elektryczność, wodę i kana- 
lizację bez żadnych dopłat przyjmuje Komu. 
nalna Kasa Oszczędności m. Wilna (Mickie- 
wicza 11) codziennie od 9 godz. rano do 1.30 
po polud. i od 6.30 do 8 godz. wieczorem z 
wyjątkiem dni świątecznych. 

— (o) Jeszcze o asfaltowaniu 
ulic. Jak się dowiadujemy, odbyty 
w dniu 31 sieipnia przetarg miał na 
celu zaasfaltowanie w tym roku tylko 
odcinku ul. Mickiewicza od ul. Trze- 
ciego Maja do ul. Sierakowskiego. 
Będzie zaasialtowana przestrzeń oko- 
3000 metuów kwadratowych, a to dla 
wypróbowania zarówno ruchu małe- 
go, jak ciężarowego, który idzie ze 
strony ul. Góry Bouffałowej. Roboty 
te prawdopodobnie będą oddane Pol- 
sklemu T-wu asfaltowemu w War- 
szawie. O zansfaltowanie innych ulic 
miejskich w tym ruku z prwodu bra- 
ku kredytów mowy niema. 

— Terminowe spłacanie długów przez 
samorządy miejskie. Władze wojewódzkie 
otrzymały z Min. Spr. Wewn. Okólnik w spra 
wie spłacania długów przez samorzady miej 
skie. Ministerstwo zaleca Urzędowi Woje: 
pouczyć zw. komunalne o niedopuszczalnoś- 
ci lekceważenia swoich obowiązków płatni- 
czych. Wyrazem takiego lekceważenia jest 
fakt, że niektóre zw. komunalne zanie ja 
nawet wogóle preliminowanie w budżecie 
zwyczajnym wydatków na spłacenie długu: 

„ Zaleglošė zw. komun. wobec jednego tyl- 
ko Banku Gospodarstwa Krajowego wyno- 
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Na rok Szkolny 
ją polecam matzrjały :z<ol. i kreślar- Uczątym sią r wlelkiaagboe | 

na ežącym do 
kasy urzędn. 

Szkołom i sklepom „Biatniej Pomocy” 

Wilno, Mickiewicza. 

Filja S-fo Jańska 1. fel. 371 

Ha raty 
М. dogodnych warunkach z 

odpowiednim rabatem 

Borkowski 
5 fel. 372 

6
9
9
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DZIAŁY LODENY па l 
(burki) na wzór Stawuckich, 
— Sprzedaż detaliczna 

202099999029900002 #° _'бооо“о„о'оо-. 

P. W, K. POZNAŃ! 
ROMANA ŻUROWSKIEGO 

FABRYKA SUKNĄ i 
LESZCZKÓW ost. poczt. WARĘŻ (Małopolska) 

uprasza o zwiedzenie sto ska firmy w Hali konfekcyjnej 
ubrania — DERKI i 

PŁASZCZE MYŚLIWSKIE, 
wprost z fabryki. — Prosimy żądać pocztą 

cenników i próbek. 

ZARZĄD DOBR 
i ZAKŁ. PRZEMYSŁ. 

KOCÓW 

Nr 46 SAMO- 
KOCE. BUNDY na konie, 

PLEDY. 

8LSE—P 
429 GS EPS RE KS UI S TOS VS (RE R GOA GO KAJ GOT WY WY GOW VAI SAW AO U DA O EE SJ 

  

szą siedem miijonów -zł. w złocie. 
— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 

dług zdrowia Magistratu, w ubiegłym ty- 
godniu zachorowało w Wilnie na tyfus brzu 
szny 8 (2 zm.), nieokreślony 1, płonicę 3, 
bi-nicę 1, czerwonkę 1, odrę 5, różę 1, gru- 
žlicę 9) (1 zm.), grypę 1, razem 30 osób z 
których 3 zmarło. 

— Nowy haracz miejski. Do lipca br. Ma- 
gistrat nasz sciągając' zaległe podatki na 
które nie było t. zw. zajęcia doliczał tylko 2 
proc. kary miesięcznie. W wypadku gdy se 
kwestrator robił zajęcie wówczas liczono 5 
proc, egzekutywy. Ten porządek rzeczy 

tał obecnie zniesiony i 5 proc egzekutywy 

  

   
czy nie, Magistrat sciąga. 

Wprowadzenie tej inowacji nie można 
nazwać inaczej jak nowym haraczem spada- 
jacym na podatników, których położenie ma 
terjalne jest ciężkie i którzy nie mogą w ter- 
minach opłacić podatków. 

— (b) Badania stanu handlu ulicznego. 
Policja przeprowadziła badania stanu sanitar 
nego miejsc handlu na ulicach, jako też ko- 
szów w których towar sprzedawany się znaj- 
duje. Ma to na celu zapobieżeniu chorobom 
zakaźnym. 3 

SZKOLNA. 
— Nabożeństwa z okazji rozpoczę 

cia roku szkolnego. Wczoraj z okazji 
rozpoczynającego się nowego roku 
szkolnego odprawione zostały we wszy 
stkich kościołach paratjalnych  nabo- 
żeństwa. Dziatwa przybyła do kościa- 
ła z chorągwiami szkolnemi. 

.— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Cza 
ckiego z prawami gimnazjów państwowych, 
gmach własny, ul. Wiwulskiego 13, tel. 10— 
56, otwiera klasę podwstępną i wstępną. Do 
klasy podwstępnej przyjmowane są dzieci, 
które dn. ! lipca ukończyły conajmniej 7 i 
pół lat, do wstępnej — 8 i pół lat. Zapisy 
przyjmuje koncelarja codziennie od 10 
— 13 do dn. 6 września. 

„Egzaminy wstępne do wszystkich klas 
prócz ósmej odbędą się w dodatkowym ter 
minie dn. 6 i 7 września. 

—Przedszkola Pol. Mac. Szko. Zarząd 
Kota Pol. Mac. Szk. im. T Kościuszki przy- 
pomina rodzicom dzieci w wieku od 4 do 7 
lat, iż z iża się ostateczny termin do zapi- 
sywania dzieci do przedszkola. Zapisy przyj 
mują się codziennie od godz. 5 do 8 wiecz. 
przy ul. Turgielskiej 12 — 2. 
.  — Kursy dla dorosłych przy gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego. Dyrekcja podaje do 
wiadomości słuchaczy, że rok szkolny już się 
rozpoczął. Lekcje od 17.30 — 21.30. System 
przedmiotowy, iekcyjny. Organizacja: I stop. 
(kl. I — 3 |), II stop. (kl. 4 — 6), III stop. 
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(kl. 7 i 8), repetytorjum maturalne — kurs 
dla skróconej służby wojskowej, Ustrój pół 
rocz Ze ół powszechnych przyjmuje 

  

ę do odpowiedniej klasy bez egzaminu. 
Co sobota lekcje wyrównawcze z poszcze- 
gólnych przedmiotów. Sporadyczne wykłady 
z dziedziny. sztuki, stenogratji, lotnictwa i 
gazownictwa przez fachowców i wojsko- 
kowych Dawniejsi słuchacze zwolnieni od wpi 
sowego. Zapisy dodatkowe dla spóźnionych 
do 15 września od 10 — 11 przy ul Orzesz. 
kowej 3 15 oraz od 17.30 
ul. Ostrob: Kite ЭТЕ WZ 
moc* wypożyczą podręczniki. 

ŻAŁOBNA. 

‚ — Msza żałobna w rocznicę śmier 
ci gen. |. Sowińskiego. Dnia 6 bm. ja- 
ko w 98 rocznicę bohaterskiej śmierci 
patrona Legji Inwalidów WP, genera- 
ła inwalidy Józefa Sowińskiego, od 
prawiona zostanie w Wilnie, w koście- 
ie OO. Bonifratów o godz. 10 r. przez 
]Е ks. biskupa Bandurskiego msza ża- 
łobna za duszę bohatera i wszystkich 
poległych w obronie Ojczyzny. 

RÓŻNE. 
— Depesza rabina Jerozolimy do rabina 

Wilna. Znany rabin nazwiskiem Grodzieński 
otrzymał od rabina Jerozolimy 
nującą depesze: „Czekamy na pomoc B. 
Szczegółów chwilowo podać nie możemy. 
Ratujcie wszystkiemi środkami. Szybka po- 
moc pieniężna konieczna jest dla naszego 
ratunku”. 

Podkreślić należy, ż kolwiek urzędo. 
wym rabinem m. Wi sen. rabin Ru- 
binsztejn to jednak największym autorytetem 
cieszy się właśnie rabin Grodzieński, na 
imię którego nadeszła przytoczona depesza. 

— Studenci żydzi protestują. Odbył się 
w Wilnie wiec protestacyjny członków Sto- 

zyszenia wzajemnej pomocy studentów 
żydów. Wyęgłoszono szereg przemówień prze 
ciwko administracji angielskiej i wyniesio- 
no rezolucję protestacyjną. 

— (8) Gmina żydowska na rzecz ofiar 
walk w Palestynie. Na onegdajszem posiedze 
niu zarządu gminy żydowskiej po zapozna- 
niu się z potrzebami ofiar walk w Palestynie, 
które w licznych miejscowościach pozostały 
bez dachu nad głową. postanowiła wvasv- 
gnować 10 tysięcy złotych na pomoc doraž- 
ną dla naibardziei potrzebujacych. 

‚ — Wycieczka litewskiego gimna- 
zjum ryskiego do Wiłna. Z początkiem 
roku szkolnego gimnazium litewskie w 
Rydze urządza wycieczkę do Wilna, 
która będzie pierwszą tego rodzaju wy 
cieczką. 
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zależnie czy sekwestrator zrobił zajęcie, + 
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Lamist nekrologu — kilka wspomnień 
Z naszego zacisznego wileńskiego 

światka, tak nieobfitującego w siły 
społeczne, ubyła jedna z najcichszych 
i najczystszych postaci, postaci typo- 
wych dla okresu irrydenty. 

Ś.p. Teofila Szopę spotykałem kil- 
kakrotnie. Najbardziej może wraziło 
mi się w pamięć pierwsze spotkanie w 
r. 1913, kiedy śp. zmarły wygłaszał 
odczyt na zebraniu młodzieży narodo- 
wej. I wówczas, jak i później za cza- 
sów Z.C.Z.W. i L. Środkowej, nie in- 
teresowała go nigdy forma pracy, ale 
jej treść. Daleki od zgiełku walk par- 
tyjnych, nie wysuwający się na front 
życia posnagrody i uznanie, przycho- 
dził do pracy społecznej, jak do obo- 
wiązku, służąc młodszym przykładem 
jak należy pojmować służbę publiczną. 

Rozrost pracy społecznej w ostat- 
nich latach umożliwił mu powrót do 
zaniedbanej ongiś pro publieo bono 
pracy zawodowej. Wraca więc do ar- 
chitektury, marzy o architektonicznej 
rozbudowie Wilna, o dokończeniu dzie 
ła g enjalnego Wiwulskiego i ginie na 
jakiejś obcej i obojętnej placówce zda- 
la, od miasta, które go adoptowało, 
które ukochał i któremu wiernie służył. 

Niech Mu ziemia wileńska dla któ- 
rej i w złej i w dobrej doli pracował lek 
ką będzie. 

K. L. 

Z SĄDÓW 

ŁAPÓWKI ZAWIODŁY GO NA ŁAWĘ 
OSKARŻONYCH. 

  

Fukcjonarjusz agencji pocztowej w Ola- 
nach Miennicki wpadł na wcale niezły po- 
mysł polegający na tem, że każdy z intere- 
santów odbierający list pieniężny obowiąza- 
ny był płacić specjalny podatek (czytaj ła- 
powkę). 

Ludność okoliczna szemarała pocichu na 
ten nieprzewidziany wydatek jednak nikomu 
nie przyszło do głowy sprawki te wyświetlić. 

Sprawa wyszła na jaw po skonsta towa- 
niu braku dolarów nadesłanych w liście z 
Ameryki. Podejrzenie padło na Miennickiego, 
a w trakcie dochodzenia wyświetlono sprawę 
„podatku”. у 

Jak zawsze w takich wypadkach, sprawa 
oparła się O sąd. Po przesluchaniu šwiad- 
ków i wysłuchaniu przemówień stron sąd 
przychylił się do twierdzenia obrońcy oskar- 
žonego apl. adw. p. Długacza i uniewinnił 
Miennickiego z zarzutu wykradzenia dolarów 
z listu. Kwestja „podatku* nie poszła tak 
gładko. Tu było aż nadto dowodów winy. 
Sąd wyniósł wyrok skazujący na sześć mie- 
sięcy więzenia i tyleż oskarżonemu zaliczył. 
Gdzie jak gdzie, ale w agencji olańskiej bę: 
dzie na dłuższy czas spokój. 

SESJA WYJAZDOWA SĄDU OKRĘG. 

W okresie od 4 — 17 bm. obradować bę 
dzie w Lidze sesja Sądu Okręgowego w 
Wilnie w składzie przewodniczącego wice- 
prezesa p. M. Kaduszkiewicza i sędziów S. 
Milaszewskiego i J. Zaniewskiego. ; 

Sesja ta rozpozna 23 sprawy, miedzy. 
któremi jest kilka b. ciekawych z punktu 
widzenia prawnego. 

SENSACYJNA SPRAWA. 

W dniu 23 bm. sąd okręgowy w Wilnie 
rozpoznawać zacznie sprawę o zabójstwo 
Gurwicza. Sprawa ta związana do pewnego 
stopnia z działalnością organizacji bandyce 
kiej t.zw. „bruderferajn*, budzi ogromne za- 
interesowanie wśród pewnego odłamu spo- 
łeczeństwa tak z powodu oskarżonych, 
wśród których znajdują się: Gorfajn, ojciec 
i dwaj synowie, Lewinson i Kacew tak i z 
racji osób obrońców: pp. Paschalskiego, 
Berensona. Z pośród wileńskich adwokatów 
występują w tej sprawie pp. Kulikowski, 
Jasiński i Szeskin. 
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Nadzieja z Szwanehachów : 
Stanisławowa Burhardtowa 

Zmarła 2 sierpnia 1929 r. w Sanatorjum La - Roche pod Paryżem. 
Czasowo zwłoki złożone w Kaplicy w Paryżu. 

Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej odbędzie się dnia 6-g0 września 
św. Trójcy o czem zawiadamiają krewnych, 

przejaciół i znajomych. " 

LO 

la srebrnym ekranie 
  

„„Przeznaczenie“ w Kinie Miej- 
skiem. 

Na tle powieści Leo Belmonta, jakaś 
anonimowa krajowa wytwórnia filmowa wy- 
konała obraz, który z przyjemnością się 
ogląda. 

Dwanaście aktów bardzo dobrych tech- 
nicznie zdjęć, dwanaście aktów ciekawej, 
z pewną dozą sensacyjności, fabuły, kilka 
tysięcy metrów taśmy filmowej przez pol- 
ską wytwórnię wykonanej. 

Film jest ten polski film najnowszy, co 
go w Kinie Miejskiem pokazują. Е 

I jeszcze jedno. Oto w „Przeznaczeniu* 
nie oglądamy prawie wcale „gwiazd* pol- 
skiego ekranu. Nie widzimy Smosarskiej 
ani Gorczyńskiej, nie widzimy Zbyszka Sa- 
wana ani Jerzego Marraa Na tym polega 
rewelącyjność „Przeznaczenia*. I polega ona 
na czemś jeszcze. Oto główne role przy- 
padły w nim dwojgu dzieciom, dwojgu ma- 
łoletnim, może 8 letnim artystom: Musi 
Dajches i Biance Dodo. i 

Trzeba tej parze oddač tę sprawiedli- 
wość, że się ze swych zadań wywiązują 
doskonale. 

Można się zasadniczo godzić na wy-* 
stępy dzieci na scenie lub filmie, albo tež 
nie godzić, ale wobec tego, iż w danym 
wypadku udział pary dziecięcej jest już 
faktem, nie można młodocianym artystom 
talentów odmówić. 

Właśnie w związku z występami dwoj- . 
ga dzieci, które w myśl scenarjusza dora- 
stają następnie, wypada obraz podzielić na 
dwie części. 6 

Pierwsza część trwa do czasu zejścią 
z ekranu pary sierotek, druga od momentu 
zastąpienia dwoiga malców przez ludzi do- 
rosłych. A 

Zupełnie zdecydowanie część pierwsza 
jest lepszą od drugiej. 8 s 

Dzieci jako artyści filmowi zdają egza* 
min celująco, a ich dorośli koledzy i kole- 
żanki, o bardzo ekranowych nieraz nazwi: 
skach, naogół słabo. : 

Dobrym jest, jak zawsze, Maszyński, 
zwłaszcza w części filmu, gdy gra zdziwa- 
czałego samotnika, dobra jest pani Grom- 
nicka i pani Kamińska, dobry, jako typ, jest 
Hanusz, ale zą to para „młodych* (nazwisk 
nie pamiętam, wiem tylko, że są bardzo 
filmowe) doprawdy, wywiązują się z ról 

niefortunnie. й 
Treść „Przeznaczenie“—to dzieje dwoj- 

ga dzieci—sierotek, przez zły los rzuconych 
w życie, życie bardzo samodzielne. 

Trochę trąci cała historja przesadą i 
nieprawdopodobieństwem, ale... ostatecznie, 
czego w filmie zobączyć nie można. 

Sensącyjne momenty pro waaRddE 
n 

sposób, że znajdują rozwiązanie swej za- 
gadkowości, a to grunt. R: 

Mam do zarzucenia reżyserji, že ko- 
niecznie chce wmówić widzowi, że Dwo- 
rzec Wschodni warszawski znajduje się nad 
morzem. 

Zanadto znanym jest on każdemu, aby 
go można przedstawiać, jako jakąś-tam 
stacyjkę na Helu, a 

Musię Dajches zna Wilno z jej wystę- 
pówitanecznych. Widocznie zdołała zainte- 
resować publiczność naszą swoją małą 
osobą, bo i na występ filmowy malutkiej 
artystki tłumy idą, że je Sala Miejska led- 
wo pomieścić może. Omega. 

SKETRSAR THEA WRAZ RTADSEE WROCE OWAL RAWKCK ERZE ZERO DA TRS KSS. 

Pociąg najechał na wóz wojskowy 
Wczoraj rano koło stacji kolejowej Orany pociąg pośpieszny idący z Warsza- 

wy do Wilna wpadł na przejeżdżający w tym czasie przez tor furgon wojskowy. 3 
Na szczęście pociąg uderzył w tył woz tak, że uległ on Įzdruzgotaniu. Natomiast 

żołnierz siedzący na przedzie został wyrzucony na tor w odległości kilku metrów. Ró- 
wnież bez szwanku wyszedł koń. 

— (a) Ultimatum dła banku drobnych 
handlarzy. Odbyło: się zebranie wierzycieli 
likwidującego się banku drobnych ha ndla- 
rzy. Zebrani po burzliwych obradach posta- 
nowili wystosować do dyrekcji banku ul- 
timatum z żądaniem wyjaśnienia w ciągu 

tygodnia sprawy wkładów. Wierzyciele gro 
żą że wrazie nie uwzględnienia żądania ca- 

łą sprawę skierują na drogę sądową. = 
—Esen cja octowa a samobójstwa. Niema 

niemal dnia aby nie popełniono przy pomo- 
cy esencji octowej samobójstw. Esencja jest 
pomocną desperatom, którzy w braku in- 
nych niedostępnych trucizn posługują się 
nią. 

  

Przez zakaz dowolnej sprzedaży esencji 
jako płynu żrącego i pełnego właściwości 
szkodliwych dla zdrowia udałoby się może 
zapobiec niejednemu, pod wpływem chwi- 
lowego afektu popełnianego zamachu samo- 
bójczego. 

Nie wyłącza to oczywiście możliwości 
użycia innych środków, jednakże ogranicze- 
nie w obrocie handlowym artykułem miałoby 
pewne znaczenie zapobiegawcze. 2 

B. kierownik apteki miejskiej zwolnio- 
ny za kaucją. Jak się dowiadujemy areszto- 
wany w związku z ujawnieniem nadużyć w 
aptece miejskiej, kierownik tejże apteki pro- 
wizor Szutowicz został zwolniony z więzie- 

nia za kaucją. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski „Lutnia”. Koncert zna- 
komitego kwartetu Głazunowa. W poniedzia 
łek 9 września wystąpi po raz pierwszy w 
Wilnie znakomitv kwartet Głazunowa, istnie 

jący już od lat 10. W ostatnich latach kwar- 
tet Głazunowa zajął pierwszorzędne miejsce 
w Swiecie muzycznym i zaliczony jest 0- 
becnie do rzędu najwybitniejszych zespołów. 
Kwartet Głazunowa o sławie wszechświato- 
wej w swej podróży artystycznej odwiedził 
większe miasta Europy i Ameryki. Zainte- 
resowanie się koncertem bardzo wielkie. Bi. 
lety nabywać można codziennie w Kasie 
Teatru od 11 — 113 — 9. 

— Odwolanie wieczorów Zuli Pogorzel- 
skiej. Z powodu chorobv artyst ki teatru 
Qui pro Quo Z. Pogorzelskiej zapowiedziane 
w Teatrze Lutnia dwa jej występy zostały 

     

  

odwołane. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Płomień miłości. 
Miejski — Przeznaczenie. 
Lux — z dymem pożarów. 
Piccadilly — Siódmy cud świata (Gro- 

bowiec najdroższej żony maharadży). 
Wanda — Powojenny mężczyzna. 
Ognisko — Noce Florenckie (Liliana i 

Dorota Gish). ъ 
Światowid — Nie ożenię się. 

\ 

WYPADKI I KRADZIEZE 
— Kradzieże. Podczas nieobecności do- 

mowników z mieszkanią Aleksandra Szikma- 
ną (Żelazna Chatka 18) skradziono 304 zł. 
i jeden dolar. 

Kazimierzowi Romanieckiemu (Antokol- 
ska 64) skradziono łodź stojącą przy brzegu 
Wilji. Marji Mściewiczówej (Nowogródzka 
17) skradziono garderobę wartości 100 zł. 

‚ — (©) Taksówka wpadła na dorożkę. Na 
ulicy Turgielskiej taksówka 14234 wpadła 
na stojącą na postoju dorożkę Hirsza Rabino 
wicza (Betlejemska 4) W dorożce zostało 
uszkodzone pudło i tylne koło. 

— (c) Pożar. We wsi Barańce gminy ko- 
złowskiej powstał pożar który zniszczył 20 
budynków. 

Taksamo w Poklasztorzu w gminie ołkie 
nickiej pożar zniszczył 3 domy. 

PRZE ERAT OTOZ KARESK CNC DEEREŻSKA TYT. ВУа т 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 września 1029 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 — 8,90,5 8,86,5 
Belgja 123,94 12125, 123,63 

Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 

Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 357,31 358,25 356,41 

Londyn 4 43,23,5 243,34, 43,13 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 — 

Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 34,80, 34,98, 34,85 
Praga 26,39,5 26,45,5 26,33,5 

Szwajcaria 171.61,5 172,04,5 171,815 

Stokholm 23,85, 239,45 238,25 

Wiedeń 125,56 125,87, 125,25 
Włochy 46,65, 46,77, 446,53, 
Marka niemiecka 212,23,5 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.50—117— 
117,50. Dolarówka 58 59. 5 proc. pożycz- 
ka konwersyjna 49,50—50,50. 6 proc. do- W 
larowa 83. 10 proc. kolejowa 112,50. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. Banku 
Roln.. obligacie B. Gosp. Kraj. 94, Te sa- 
me 7 proc. 83,25. 4 i pół procjL. Z. 
ziemskie 49. 5 proc. warszawskie 53, 8 
proc. warszawskie 67,50. 5 proc. Łodzi 45. 
5 ргес. Płocka 41. 

Akcje: 

. Bank Handlowy 117. Polski 166,25. 
—166,50, Związek Spółek Zar. 78,50, 
Chodorów 195. Firley 51. Węgiel 66. Lil: 
pop 30. Stara-chowiec 27 — 26,75. 

„o godz. 9 ej w kościele św. Tri 
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Mąž i Rodzina 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

JAKŻE BĘDZIE Z WODĄ 
Mało kto z mieszkańców 

zwłaszcza szczęśliwych posiadaczy wodo- 
ciągów, zdaje sobie sprawę jakie udręki 
znosić muszą mieszkańcy przedmieść Wil. 
na z racji braku tak elementarnego produ- 
ktu, jak woda. 

Przyznam się, że i na mnie wiadomość 
o braku wody w Wilnie, w pierwszej chwili, 
gdym ją posłyszał, mało wydała się praw- 
dopodobną. Bo jakżesz? Czego jak czego, 
ale wody to już na kuli ziemskiej mamy pod 
EC Dość spojrzeć na globus. A jed- 
nak.... 

A jednak faktem jest, że wszystkie nie- 
mal przedmieścia Wilna mają kłopot z tem, 
a brać wodę, wodę dla celów spożyw- 

czych. 

śródmieścia, 

      

żmy naprzykład takie dzielnice jak 
Zarzecze, jak Równe Pole. 

Na Zarzeczu powstał specjalny zawód 
„nosi i woziwodów*. Uprawiają go prze. 
ważnie kobiety. 

Chcesz się napić herbaty, trzeba ci wo- 
dy do obiadu, biegnij na ulicę, wypatruj 
babę z wiadrami, albo z beczką na dwukoł- 
ce, krzycz ile ci sił starczy — może się 
zbl może podjedzie i będziesz mógł za 
gotówkę wody kupić. 

Teraz mamy czas robót w polu, otóż 
całe zastępy zawodowych dostarczycieli wo- 
dy, wyemigrowały na wieś, na lepsze za- 
robki. 

Woda tedy zdrożała, a kto za nią pła- 
cić nowych cen nie chce, ten sam z wia- 
drami do krynicy biec musi. A do krynicy 
czasem i pół kilometra i kilometr. Cóż robić? 
Jak trzeba — to trzeba. 

Na Równem Polu znowu inna sytuacja 
Tam ludzi zamożnych, takich, co i za 

wodę nawet płacić mogą — mało. Tam 
każdy na swoją rękę o nią się stara. 

Ale gdzież na Równem Połu woda? Al- 
bo ja wiem. 

Malo kto widać, z pośród mieszkańców 
tej dzielnicy, wie o tem, bo jej nawet na 
miejscu nie szuka się. 

Spotykałem osobiście w tym roku ludzi 
z nosiłkami w lasach za Antokolem. Nie 
przychodziło mi na myśl pytać co te spa- 
cery z wiadrami po lesie oznaczają. 

Raz jednak zainteresowałem się tem. 
Okazało się, że to mieszkańcy Równego Po- 
la aż na Antokol po wodę chodzą po górach 
i wąwozach gajów antokolskich, a potem 
po dwa i więcej kilometrów do domów peł- 
ne wiadra dźwigają. 

Sprawa wody — to jeszcze jedna oso. 
bliwość naszego Wilna. 2О 

Dwustutysięczne miasto nie mogące za- 
spokoić tak prymitywnej potrzeby swych 
obywateli, jak woda — to istotnie coś, co 
akuratn e curiosum stanowi, to rarytas jak 
się patrzy. 

Podobno nad sprawą zaopatrzenia Wil. 
na w wodę deliberują komisje miejskie. W 
każdym razie te obrady trwają już dawno. 

Dla nikogo tajemnicą nie jest, że komi. 
sje miejskie w Wilnie walczą z zasadniczą 

    

  

   

    

trudnością, trudnością zebrania się. Jeśli się 
do niej doda inną trudność, trudność roz- 
wiązania sprawy braku wody w mieście, któ- 
ra oczywiście do łatwych nie należy, przy- 
puszczać śmiało można, że jeszcze dużo wo- 
dy w Wilji upłynie nim „wodziane* potrze- 
by przedmieść Wilna zaspokojone zostaną. 

Jak powiadam więc, na czekanie  je- 
steśmy przygotowani, chodzi tylko teraz o 
nadzieję, że woda kiedyś będzie. A dopóki 
nic w tej mierze nie postanowiono (nie po- 
stanowiono — tylko!), nadziei tej niema. 

DES BA EA: ES 
V KLASA 0-eįLOTERJ PAisTMONE! 
Co drugi los wygrywa 

GŁÓWNA WYGRANA 

750.000 zi. 
cena 1|4 losu 50 zł. 

+ 12-25 18 й 
„ cąłego losu 200 zł. 

Giągnienie 7 września 
Pozostała niewielka ilość losów 

u kolektora 

K. Gorznelowskiego 
WILNO, Zamkowa 9. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą 
Konto PKO. Nr. 80.365. 909€-0 

Sprzedam age", © 
S dze zczegóły w Bi 

Reklamowem S. Grabowskiego į 
М Garbarska 1 

RADJO. 
Środa, dnia 4 września 1929 r. 

‚ ‚ 1156—1205: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00— : 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
17,00 17,20: Program dzienny, repertuar i 

   

chwilka litewska. 17,20—17,45: Audycja dla : 
dzieci. Koncert. z 17,50— 18,00: Ostatnie no- 
winy z PWK. 18,00—19,00: Transmisja z 
Jarsz. Koncert muzyki polskiej. 19,00— 

19,25; „Komunikacja powietrzna między 
Ameryką a Europą" odczyt wygł dyr. Sta- 
nisław Romer. 
przegląd filmowy. 19.55 -- 20,05: Progra n na 
dzień następny i sygnał czasu z Warszawy. 
20,05—20,30: „Chesterton o Dickensie* — 
odczyt wygł. Tedeusz Łopalewski. 20,30 — 
21,30: Transmisja z Warszawy. Koncert 
wieczorny. 21,30 22,15: Transmisja z Kra- 
kowa. Słuchowisko literackie. 22,15 - 22,45: 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty. 22,45 
Muzyka taneczna z Poznania. 

19,25—19.45: Tygodniowy.



Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 26. 6. 29 r. 
10298. I. A. Firma: „Skipor Iózei". Siedziba st. kol. Woro- 

pajewo, psw. Postawskiego. Przedmiot — bufet kolejowy. 
Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Skipor g tamże. 

17 — VI. 

   

10299. I. A. Firma: „Sołtyjski Mejer'. Siedzi! 
Święcianach, pow. Święciańskiego. Przedmiot — sklep baka- 
lejno - spożywczy i mąki. Firma istnieje od 1924 roku. Właści- 
ciel Sołtyjski Mejer zam. tamże. 1218 — VI. 

10302. I. A. Firma: „Swirska Tajba*. Siedziba w Miadziole 

pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno - galanteryj- 
ny, spożywczy i "obuwia. Firma istnieje od 1929 roku. Wlašci- 
ciel Świrska Tajba zam. tamże. 1219 — VI. 

10301. I. A. Firma:„Swerdlin Chona'*. Siedziba w Radosz- 
kowiczach, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep mąki 
i kaszy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Swerdlin Cho- 
na, zam. tamże. 1220 — VI. 

10300. I. A. Firma: „Sieńko Bazyli". Siedziba we wsi, Jer- 
maki, gm. Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — 
sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istn ieje — roku. Wła. 
ściciel Sieńko Bazyli zam. tamże. 1221 — z: 

   

10305. I. A. Firma: „Sztejngrob Chasia*. Siedziba we wsi 
Borówki, gm. Woropajewskiej, pow. Postawskiego. Przedmiot 
— sklep bakalejno - galanteryjny i spożywczy. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Sztejgrob Chasia zam. tamże. 

1222 — VI. 

10312. |. A. Firma: „żołnierowicz Julja", Siedziba we wsi 
Bielewo, gm. Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot— 
sklep spożywczo ,„ kolonjalny i gałanteryjny. Firma istnieje 00 
1927 roku. Właściciel Żołnierowicz Julja zam. tamże. 

1110 — VI. 

10311. |. A. Firma: „Zejgman Chiel“ Siedziba w Posta- 
wach. Przedmiot — sklep bakalejno - spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1924 roku. Właściciel Zejgman Chiel zam. tamże. 

1 111 — VI. 

10310. I. A. Firma: „Want Nachama“. Siedziba w Dokszy- 
«ach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy. Fir- 
ma istnieje od 1926 roku. Właściciel Want Nachama zam. tam- 
że. 1112 — VI 

10309. I. A. Firma: „Warkiel Pesia*, Siedziba w Dokszy- 

    

cach, 
nych. łaściciel Warkiel Pesia zam. tamże. 

10308. I. A. Firma: „Treger Chasia“. Siedziba w Radosz- 
kowiczach, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — cukiernia. 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Treger Chasia, zam. 
tamże. 1114 — VI. 

10307. I. A. Firma: „Tomaszewska Anna", Siedziba w Le- 
biedziewie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — herbaciar- 
nia. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Tomaszewska Anna, 
zam. tamże. 1115 — VI. 

w dniu 19, 6. 29 r. 
10239. I. A. Firma: „Chodos Liza*. Siedziba w Miadziole, 

pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep apteczny. Firma ist- 
nieje od 1929 roku. Właściciel Chodos Liza zam. tamże, 

1116 — VI. 

10240. I. A. Firma: „Dameskia Sonja". Siedziba w Dok- 
szycach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Dameskin Sonia, zam. 
tamże 1117 — VI. 

e Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep resztek bławat- 
1113 — VI. 

    

— й 

OD 7. DO 19. WRZEŚNIA 

IX. TARGI WSCHODNIE 
WE LWOWIE 
DOROCZNY ZJAZD WYSTA- 
WCÓW, NABYWCÓW I ZWIE 
DZAJĄCYCH Z CAŁEJ POL- 
SKI I 24 PAŃSTW OBCYCH. 

DZIAŁ MASZYN ROLNICZYCH, DZIAŁ 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻA- 
ROWYCH, DZIAŁ BUDOWNICTWA BE- 
TONOWEGO. DZIAŁ PRZYBORNICTWA 
I URZĄDZEŃ DLA WARSZTATÓW RĘ- 
KODZIELNICZYCH . GRUPA JAPOŃSKA 
(138 FIRM). TARG HODOWLANY KONI 
REMONTOWYCH I LUKSUSOWYCH, BY- 
DŁA ZARODOWEGO, RASOWEJ TRZODY 
CHLEWNEJ I OWIEC. TARG DROBIU, 
GOŁĘBI I KROLIKÓW. — — — — — — 

    

u:
 =
 

10241. I. A. Firma: „Dorochowicz Michal“. Siedziba we 

wsi Bierezowce, gm Gródeckiej pów. Mołodeczańskiego, . Przed 

miot — sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 

ciel Dorochowicz Michał zam. tamże. 1118 — VI. 

10242. 1. A. Firma: „Dorachowicz Mikołaj". Siedziba w 

Cholchle, gm. Gródeckiej pow. „Mołodeczańskiego. Przedmiot— 

sklep bakalejno - SpOŽyM ieje od 1929 r. Wlašci- 

ciel Dorachowicz Mikołaj 1119 — VI.      

     

  

      102 1. A. Firma: „Epsztejn Izrael" 0a W „AŻ 

dziu, po Święciańskiego. Przedmiot I laza, tarby, 

cementu i materjałów elektrycznych. ma PRA od 1925 

roku. Właściciel Epsztejn Izrael zam. tamże. 1120 — VI. 

  

10244. I. A. Firma: „Frejdkin Boruch“, Siedziba w Lebie. 

  

dziev'ie, pow. Molodeczanskiego. Przedmiot — sprzedaž dro- 

bnych towarów galanteryjnych. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właściciel Boruch zam. tamże. 1121 — VI. 

10245. I. A. Firma: „Fejgiel Sonia". Siedziba w Pi 

Zarzeczna 9. Przedmiot — sklep "bakalejno - SpoŻy y. 

Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Me Sonia, zam. 

w Postawach, ul. zeczna 13. 1122 — VI. 

10246 I. A. Firma: „Fabrykant Bejla". Siedziba w Dokszy- 

cach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo ga- 

  

   ul. 

  

  

t Właściciel Fabrykant Bejla zam. tamże. lanteryjny. ścici Gan 1 т Ao: 

= 710247. 1. A. Firma: „Frydman Frada", Siedziba w Dokszy- 

cach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep bł awatny. Fir- 

ma istnieje od 1905 roku. Właściciel Frydman Ss "amże 

10248. |. A. Firma: „Gorsztejn Lipa". Siedziba w Kraśnem 

n-Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep mięsa. Fir- 

ma istnieje od 1929 roku. Właściciel Gorsztejn BALI EMS 

w dniu 3. 7. 29 r. 

612. IL. A. Firma: „M. Bohdanowicz — Rajowka — fabry- 

ka tektury, olejarnia i młyn”. Firma obecnie brzmi:: Zakłady 

Przemysłowe Rajówka — Mieczysław Bohdanowicz”. Prowa- 

dzenie fabryki tektury, tartaku i młynu. Prokura udzielona 

Oskarowi Wendorfowi wygasła. Udzielono prokury Józefie Pru- 

szanowskiej, zam. przy ul. Zygmuntowskiej 18 - 3 w Wilnie. 
1126 — VI. 

w dniu 10. 5. 29 r. 

5749. Il. A. Firma: „Młyn Walco — Automat — M. 

Sztejnberg, Z. Sztejnberg, Benjamin Łande, M. Trocki, A. Me- 

chanik, R. Polaczek, i D. Polaczek S — ka." zmienia się na: 

„Par owy Walcowy AM — Automat w Lidzie Br. Dawid i 

Rubin Polaczek i Morduch Trocki S—ka". Wspólnikam obe- 

cnie są zam. w Lidzie: Dawid Polaczek przy ul. Suwalskiej 60, 

Rnbin Polaczek przy ul. Suwalskiej 62 i Morduch *Trocki przy 

Rynku 16. Wspólnicy Benjamin Łande, Ałter Mechanik, Mejer 

i Zelman Sztejnbergowie zbyli swe udziały na rzecz Dawida i 

Rubina Polaczków i Morducha Trockiego i wystąpili ze spółki. 

Na mocy umowy dodatkowej z dnia 21 grudnia 1928 roku czas 

trwania spółki został ustalony na pięć lat z EO OCENIE 

przedłużeniem na dalszy okres pięcioletni, o ile za miesiąc przed 

upływem terminu nikt ze wspólników pozostałych nie zawia- 

domi rejentalnie o chęci wystąpienia ze spółki. Zarząd należy 

do wszystkich wspólników. Wszelkiego rodzaju akty, pełnomo 

cnictwa, weksle i innego rodzaju dokumenty podpisują wszyscy 

wspólnicy pod stemplem firmowym, korespondencja zaś bie- 

żącą może być wysyłana względnie į PRYNORNA za podpi 

sem jednego ze wspólników. 17 З, 

w dniu 18, 6. 29. r. 

10229. I. A. Firma: „Bielerki Lejzer*. Siedziba w Dokszy- 
cach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy i 
zboża. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 2 Lejzer 
zam. tamże. LKAL V 

10230. I. A. Firma: „Berensztejn Fajtel“. Siedziba w Rako- 

wie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — skłąd apteczny. Fit- 

ma istnieje od 1910 roku. Właściciel Berensztejn, Z zam. 

!іат
:е 4142 — VL 

  

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
- do wszystkich Zakładów Naukowych poleca w 

wielkim wyborze 

KSIĘGARNIA 

Wactaoa Mikulskiego 
WILNO. WILEŃSKA 25. TEL. 664. 

Ponadto kupuje, sprzedaje oraz zamienia 

Podręczniki używane 
Zamówienia z prowincji załatwia odwrotnie. — -О 

WZUSUASRZANNKZSREZONONNENZZWANARZUCZAM 

Biuro doradcze samochodowe 

   
  

  

  

Od dnia I do 4 września 1929 r. włącznie będzie. wyświetlany 

„Przeznaczenie 
29 powieści Leo Belmonta. Dramat w 12 aktach krajowej produkcji. 

Mała Marta: Bianka Dodo i Mały Zbyszko: Musia Dajches. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Biejskl Klaematograi 
Kattwralne-Oiwiatowy 

3ALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Początek seansów od g. 

czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej 

  

W rolach głównych: 

6-ej. W niedzielę i święta kasa 

  

UWAG 

w fascynującym 
dramacie erotycznym 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

A: Wymarzon4 para kochanków, ulubieńcy publiczności VIE MA 

„PŁOMIEŃ MIŁOŚCI 
„ANKY r RONALD COLMAN. 

Rzecz dzieje się 
współcześnie 

Atrakcyjna wyjątkowo fascyn. treść. Koncertowa gra. Nadzwyczajna wystąwa. Wszechświatowy sukces 
Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10. 15: 

  

DZIŚ! Aktualny i atrakcyjny film ilustru- Kino - Teatr 
| jący: dzieje współczesnych garconek „„ Światowid * 

ul. Mickiewicza 9. 

NIE OŻENIĘ $ 
LOIS MORAN i urodziwy NEIL HAMILTON. Urozmaicona atrakcja!!! 

Początek seansów 4, 6. 
8 

w rolach głów- ę 
nych czarująca 

Efektowne pomysły. 
i 10.15. 

  

inzynier JAN GUMOWSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. 

FWEPRZEDSTAWICIELSTWO FABRYKI 

„MH. CEGIELS$KI““ 
Sp. Akc. w Poznaniu. 

Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- 
cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali. 

  

p rosay 

Francuzka 
rodowita paryżanka z 
uniwersyteckim  dy- 
plomem, daje lekcje 
od 2 godz. Wielka 40. 

Internat. =0 

Francuzka 
wykształcona i ruty- 
nuwana poszukuje 
pokoju wzamian та 
lekcje. Św. Jakóbska 
6 m. 5, róg Dąbrow- 

skiego, od g. 2—4. -Ę 

WAWAYAW 

KUPNO | SPRZEDAŻ 
RWAWAAA 

Ford 
mod. 26/27 nabyty 

  

  
  

E WILLA 1 16 pokojów ze wszelkiemi wygodamii elektrycz 

a lejce. Willa znajduje się o l i pół 
a ko rzeki. Objekt 1 i pół dziesięcin, budynki i ogród owo- 

cowy. Dowiedzieć się w Biurze Ogłoszeń S. JUTANA. 
E Wilno, Niemiecka 4 tel. 222, 
  

  

Niniejszem podaje się do ogólne 
otwarte WARSZTATY SLUS RSKO-TOKARSKIE, FREZER- 

SKIE, MECHANICZNE i WODOCIĄGOWE, pod firmą 

Konstanty 
przy ul. GARBARSKIEJ Nr 2/4. 

Wykonywa zamówienia na roboty żelazno-konstrukcyjne a 

także przyjmuje do naprawy wszelkiego rodzaju maszyny, 
części samocho.owe oraz wszelkie drobne  obstalunki. 
Zlecenia wykonywują się 1achowo pod kierownictwem samego 

właściciela, mającego dłu SA praktykę w tym zawodzie. 
Z poważ:niem KONSTANTY STEMPKOWSKI. 

„Pierwsze WĘ G LA13 
żródło 

GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 
sprzedaży 

    

z inteligentnej rodziny moczowych, od 9 
Troskliwa opieka zapewniona, suchy, mi, Od 5—8 wiecz. 

    

   

4 LEKARZE ; 
oe Lekarz-Dentysta 

posady Zaraz 17-03, pol ы 
jako asystent. Zgło- B e 

  

+korony. 
by. 

m. 5. 
8—1 i od 4-7. 

  

oraz Gabinet Kosme- kiewicza 30 m. 

szczki, piegi, wągry. 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- WSzelkiemi wygodami, 

Mickiewicza 46'i Z prawem korzysta” 

ZMBURZARACE W LOKALE A wa л2 

Sztuczne zę- 
ojskowym, u- 

rtędnikom i uczącym 
się zniżka. ОНагпа 4 

Przyjmuje: od 

Wydz. Zar: Nr. 3 

GIESCHE S. A. Kafowicę. h. UIŃSBERG szenia do adm. „Sło- 

Kopalnie:  Cleofas,  Frankienberg, sharoDY, E pod „Dentysta”. 
Wilhelm, Carmer i Richthofen. WILEŃSKA 3, tes 

Jagiellońska 6, tei. 14-97. lefon 567. Przyjmuje Ig 777957 200 

Dostawa od 1 tony w wozach g 04 10 do 1 i od 4 do 7 mu AKUSZERAU 
plombowanych. Buzas mali 

UT TTL II TI III T "BOKTOR 
- 0.zBaDawiez | kktszerkaSmóałowska 

Przyjmię na mieszkanie z pełnym аЕ : 
utrzymaniem įedną lub 2 uczenice wylilis, W zda tyczny Usuwa Zmar- 

dze powrotnej ze Lwowa dla 

łego wst. 
towa zniż! A na polskich 

nich. 

dworcu we Lwowie. 

Lwów, 
9—64, 77—97 i 77—98. 

WA, 00 aa 

ROMUNT 

© Ha ustronnym ika 
(powieść) 

Obecny rotmistrz, syn jego, zdradził 
w pierwszych latach młodości, pewne 
cechy umysłowości swego dziada. Ma- 
jąc zamiłowanie do nauk technicznych, 

'_ chciał zostać inżynierem. Nie było to 

  

i 4 

      

 odpowiedniem, według zdania ojca, dla 

_ potomka rodu szlacheckiego... nieco 

swieżej daty, oddał go do. szkoły hu- 

 manistycznej, a potem na wydział pra- 

—wny jednej z wyższych uczelni w Pe- 

“ tersburgu. Po pomyślnem ukończeniu 

nauk, wynikło nieporozumienie między 

ojcem a synem. Marzeniem starego So- 

łomina było ujrzeć kiedyś syna swe- 
go na stanowisku wysokiego dygnita- 
rza państwowego, ale ten o wstąpieniu 
do służby cywilnej, słyszeć nie chciał, 
wolał wstąpić do wojska. Wierzył w 
ojczyznę, cerkiew i cara, po klęskach 
pierwszej rewolucji i wojny japońskiej 
ta wiara się zachwiała. Okrzepła zno- 
wu za dni Stołypina, w którym zbawcę 
Rosji widział. Rozstrój w życiu pań- 
stwowem i niepowodzenia „wielkiej woj 

ny przyćmiły ją ponownie, przestał 
wierzyć w zwycięstwo, „prześladowały 
go czarne przewidzenia, obudziła się 

skłonność do pesymizmu. 
— Teraz czas byś nam wynik dnia 

jutrzejszego wywróżył i nasze własne 

losy, — zawołał Tobolenskij wesoło. 

— Wybrancy Opatrzności przed- 

wcześnie nie giną, mówił Sołomin za- 

dumany. Dnia jutrzejszego jeszcze nie 

widzę, lecz myślę, że będzie... dobrze, 

50 proc. zniżka kolejowa w dro- 

jezdnych w: okazaniem karty sta- 
na Targi. 25-procen 

liniach 
lotniczych. Stałe karty wstępu do 
nabycia po cenie zł. 12 — w biu- 
rach „Orbisu* i Targów Wschod- 

Przydział kwater na głównym 
Informacje 

w Zarządzie Targów Wschodnich, 
lac wystawowy. Telefon 

przy- 

WARSZAWA. 

dodał po pewnem wahaniu. Wachmist- 

rza Malickiego jutro bym da szeregu 

nie wkluczał, złowieszczą ma gwiazdę, 

niech się do naszej konstelacji nie zbli- 

ża. 
— Dajcie spokój gusłom, przerwał 

Ginwiłł niecierpliwie, ja wróżb słuchać 
nie lubię. Odgadywanie przyszłości by- 
wa przypadku wynikiem, jak wygranie 
losu na rulecie. Sołomin byłby dobrym 
mężem dla mojej małżonki, roiliby ra- 
zem i dziwy różne wróżyłli. Ile razy mi 
mówiła: wystrzegaj się tego, nie nara- 
żaj na tamto, bo zginiesz. I nie zginą- 
łem! „Nienarażaj się bo zginiesz!* Ja 
się nigdy nie narażam, ale "lepiej zam- 
knąć trumny wieko nad sobą niż się 

ciągle obawiać własnego cienia. Do- 
bry wódz nietylko słowem, lecz i przy- 
kładem żołnierza zagrzewać powinien 
a jego samego zgiełk walki porywa. Co 
jest piękniejszego na wojnie, jak dobry 
atak konnicy. Wichrem leci człowiek 
naprzód, jak ognista trąba powietrzna, 
a każdy nerw w nim gra i drga hu- 
raganu nastrojem. Myślę że każdy ko- 

zak 7 temperamentem to samo czuje, 

choč wypowiedzieč nie umie. 
— Watpie, odrezkł Tobolenskij, co 

do mnie na posterunku wytrwam, da 

ataku pójdę, gdy trzeba ale nie powiem 

by mi gwizd kul był miiszy od dźwię- 

ków bałałajki. 
— Słuchać przestrog osoby miłu- 

jącej, żony, bywa pożytecznem, mó- 
wit Sołomin. Po co masz jutro pułk 
prowadzić do ataku? ja cię w tem wyęr 
czę, twoje miejsce jako dowódcy odcin 
ku, tu przy sztabie i telefonach. 

„Auto-Expert“ 
POD KIEROWNICTWEM 

STEFANA Hr. 

Ekspertyzy fechniczne, porady i pošrednietuo 
przy kupnie samochodów nowych i używanych. 

Organizacja I kierownictwo komunikacji 
samochodowych warszfafów I garażdw. 

S. z. 0. O. 

TYSZKIEWICZA 
Tel. 538-83. PIĘKNA 4. 

   

Asekuracje. 

  

й — Wrócę wnet, po wykonaniu ata- 
u. 

— Ciebie namiętność gna na pole 
walki. Złą jest zabawa z tańcem śmier 
ci. 

— Nie zawracaj mi głowy, przer- 
wał Ginwiłł wesoło, do czarnowidzów i 
niepowodzeńców żywiołową niechęć 
czuję a ciebie cierpieć muszę, starego 
druha. Idźmy teraz spać i wam i mnie 
wypoczynek przed robotą się przyda. 

Sołomin wolałby samotności uniknąć 
nawet wesoła pustota Toboleńskiego 
dziś go nienużyła, odprowadził kolegę 
do mieszkania. Niestety i on pragnął 
wypoczynku, pożegnał go tedy po kil- 
ku chwilach i wracał do siebie. Zwąt- 
pienie, które Ginwiłł nazywał matką 
przegranej, pesymizm, który go tak 

gniewał, owładnęły dziś jego "duszą. 

Na kilka stajeń tylko sięga wzrok ludz- 

ki, rozum ludzki ogarnia horyzonty nie 

co szersze ale jest ograniczony. W gra- 

nicach globu wolno człowiekowi wy- 

prawiać przedziwne harce ale granic 

tych nikt żywy nie opuści. Rozum ludz 

ki jest zdolny rozwiązać mnogie. zagad r 

ki — zagadnień bytu nigdy nie roz- 

wiąże. Człowiek, marna ćma jedno- 
dniówka, miałby być szczytem istnie- 
nia? On, który pamięta o bydlęciu, o 
zbożu w pólu, który się wtrąca w po- 
rządki przyrody, czasem mądrze, czar 
sem głupio, bywa skłonny odczuwać 
wiarę w Istotę najwyższą czuwającą 

nad świata losami, dla tego że jej wzro 
kiem ogarnąć nie może? 

Jeno czy Bóg nieodwrócił oblicza 
swego od ziemi,, czy nie oddał ją pod 

  

światły pokój, pianino. Wszelkie Elektroterapia 
wygody z łazienką. Telefon N. 736 (diatermja). sów. 

od godz. 9:ej do 4-ej. m m. kaś - 

в Adres: Ul. Słucka 15: 619£-0 Kobieta-Lekarz 

_ Posznkajemy mieszkania RYGZNE, NARZĄ | RB, uma 
parterowego, kilkupokojowego, na DOW MOCZOW. || 
zaklad przemysłowy w okolicy ul. od 12-21 0d 4-6, kobi 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, al. Miekiewicza 24, Urodę. obiecą 

Arsenalskiej Oferty do administacji tel. 277. OSCARA, owi: 
E. „Stowa“ pod S. S. | 4 DOKTÓR | © usuwa jej skazy : 

i aaa a Н о КК Ква 

| Place nad morZem 
blisko miasta i stacji 

od 3.000 zł. i na rozpłatę 
„Sprzedaje — Makowski 

Wejherowo — ul. Klasztorna 10. 

władzę innych mocy? Rosją różni lu- 
dzie rządzili, mniej i więcej zdolni, ma 
li i wielcy, źli i dobrzy ale Bóg się nią 
opiekował. Od roku do roku, od stule- 
cia do stulecia wzrasta ła w potęgę 
blask i sławę Dziś ca? Car, sztandar na 
rodu sponiewierany, wojsko, ostoja 
państwa pobite, rozkład wewnętrzny 
kraj trawić zaczyna. Czy to moc zła 
zwycięża? Baala wyganiał Eljasz z wy 
żyn Izraela, łatwe to było zadanie. Baal 
nie ujmował się za sługi swoje, nie by- 
ło głosu, ani ktoby odpowiedział, gdy 
wzywali imienia jego. Jahwe wysłu- 
chał wałania Eljaszowego. Na prośbę 
jego, WPM znakiem objawił moc 
swojej łaski. I mógł Eljasz pojmać pro- 
roki Baala i pobić je nad potomkiem 
Cison a było ich czterystu pięćdziesię- 
ciu mężów. Ach, z jaką przyjemnością 
on by sam coś podobnego uczynił. Nie 
stety, dziś odwrotnie, Jahwe milczy, 
gdy wołamy Panie zmiłuj się nad na- 
mi, „Hospodi pomiłuj”, a słudzy Baala 
raj mają na ziemi i swięcą zwycięstwo. 

Kto przegrał ten zły, tak uczy mo- 
ralność wyzwolona. Cerkiew nie pozwa 
la czcić ani Baala ani Arymana... spró- 
chniałą jest cerkiew Pitrima i Barna- 
by*), a Aryman dziś bodaj władcą glo- 
bu ziemskiego. 

Wszedł do swojej izby — ciepło 
było, światło płonęło. W kuchni spał 
ordynans, słychać było miarowy od- 
dech jego, niech spi, on mu dziś nie- 
potrzebny. Spójrzał na ścianę, skąd iko 

*) Metropolita Petersburski i archijerej 

Tobolski, klienci Rasputina. 

A. Biu owicz braki Gabinet Racjo- 
m sa | 

Cnoroby weneryczne, Leczniczej b. wsp. i 
skórne, i US. Przy- asystentki Klimeckie- 
jęcie: Od 9-1 13—7.go. Wilno, Mickiewi- 

Wilno, czą 31 m. 4. Sztucz- 

ul. Wielka 21. zse izy «czenie włosów od 
(rsiet. Z. wypadania i łupieżu. 

ny, dawniej czczone, po klęsce War- 
szawskiej, Brzeskiej, Kowieńskiej, Wi- 
leńskiej pozdejmował... Padł na kolana, 
chciał się modlić... Do kogo? Bóg się 
od świata odwrócił , Rosję opieki swej 
pozbawił. Zwątpienie mu serce two- 
rzy, opadły go harpje, płonącą siarkę 
połyka. Wstał a pot zimny perlił się mu 
na czole. 

Usiadł na fotelu. Wielkim wysiłkiem 
woli na inne tory: zwrócił myśl swoją, 
przerobił w głowie całe wojskowe za- 
danie na dzień jutrzejszy, paczem zno- 
wu pogrążył się w zadumę. Czuje że 
spać nie będzie lecz znużenie przemo- 
gło, sen mu zmrużył powieki, śnił. 

Światło ” zgasło, w pokoju ciemno, 
ale przez okno wpada blask zorzy. O- 
garnia moc widzenia... ofensywa zo- 
stanie uwieńczoną powodzeniem. 

Na tle zorzy mignął cień. kształ- 
tu smoka, jak płachta czarna, głowa 
z rogami, twarz jakby ludzka, oczy pło 
ną jak węgle, brzydki uśmiech na twa- 
rzy. Drgnął, to tylko trwało sekundę, 
zorza zwolna zaśnie. 

Książe? Zginie. Wachmistrz Malic- 
kij!... Czy go ostrzedz? Na nic się nie 
przyda, — złe duchy harcują w powie- 
trzu, nie przebraną jest moc ich woj- 
ska. 

On sam? Żyw zostanie— pod skrzy 
dłami Arymana... Zdziwił się, gdy znów 
oczy otworzył — światło płonęło, jak 
przedtem. 

Ginwiłł pa wyjściu kolegów, jesz- 
cze raz przejrzał cały plan ołensywy. 
W pół godziny potem, wszedł Mikołaj. 

— Niech książe się rozbierze i spać 

i 
У 

| . API TABY pro- | 
PETA centują się naj- | 

1928 r. Stan dosko- 
nały, sprzedam tanio. 
Wiadomość: Zakreto- 

  

  

ścią, S| d. wN -Wi A 
WPA kia Od ala ziódale MAGM PL LOKALE I 

E : . Akamalatorį 
о В. 5З ЕН ОР Pan pokoju PETE 

wiadomości, iż zostały EN FM. Pokalanki: saaa НЕ аННЕ 

OżyńskaSmolska ga” Ga S | šovanie I mapras l» „Stowa 34 

Stempkowski | ghoroby jamy ustnej, sub K, L. — |GIRDA, Szopena 8 
nie zębów bez bólu Mieszkanie tel. 1677. Gęg£-0 
Porcelanowe i złote ROSWETRETYA TAPREKACYBKKE 

dla uczniów z całem 
utrzymaniem. Opieka 
zapewniona. Untwer- 
sytecka 4 m 6 Świę> okazyjnie stylowe 
torzecka, meble gabinetowe. 

Oferty do adm. „Sło- 
Pensjonat wa" pod |. K. — 

CYWINSKIE J Lokomobiia й 
Wilno, Benedy- | na kołach Lanca mo- | 
ktyńska 2, tel. įdel 1916 roku, 12 KM 

na 10 atm. do sprze- 
dania. Informacje: 
Wilno, Jagiellońska 8 

Biuro Tech- 
inteli- niczne, tel. 5-60. -g 
Uni- 

koje zutrzymaniem 

„Pokė dia 
gentnej osoby, 
wersytecka 4—24 | 4—24 

Przyjmę 
uczni ną mieszkanie 
z utrzymaniem. AE 

  

duży i jasny m. 12, 

ŽNE 
BATWAWE: 

Ka Hipoteczne /, 
samo-| Zabezpieczenia na 

ze | ulokowaną gotów- 
kę załatwia 

solidnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

„tel. 152, Q6GE—E 

dla 
taego 

nia salonu i telefonu 
do wynajęcia. Adres: 
Ofiarna 4|7 Gordon, 
oglądać oag.9—1i „38 

  

szczędności go- 
tówkowe przyj- 

mujemy na dobre 

lepiej i najpewniej 
ulckowane są 

z
a
a
 

  

NAWWAYE 

  przez 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - s. 
› 

oprocentowanie 
Dom. H-K.„Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, tel. 9-05, Mickiewicza 

—O || tel. 152. 
    

  

    

  

    

INTERNAT Tow. Wychow. Oświato- 
wego „PRZYSZŁOŚĆ* dla uczniów 
szkół średnich, przyjmuje nowowstę- 
pujących na warunkach przystępnych. 
Wilno, ul. Zarzeczną 5-a tel. 11-49. p 
  

  

położy, rzekł, mamy jeszcze trzy 5% 
dziny czasu. Książe spojrzał na niego 
badawczo, — był spokojny, pogadny, 
widać dobrej myśli. 

— ja się rozbierać nie będę, tak + 
trochę spocznę. Wyciągnął się na łóż- 
ku, nakrytem pledem, — co mówią lu- 
dzie o jutrzejszej robocie? 

— ldą chętnie, wszyscy wiedzą że 
księcia kule nie biorą. Kula, jak pszczo 
ła, nie ugryzie tego kto zna na nią sło- 
wo. A gdy lew na przedzie i w zającu 
serce rośnie. 

— A nasze kozaki to nie zające, to 
dobre wilki, rzekł książe z zadowole- 
niem, zwyciężymy.   — Tyle czasu Niemiec nas grzał, 
pora byśmy go za łeb wzięli. 

Toj hore, toj boronuje 
A wsich Bóh równuje, 

teraz wybiła nasza godzina. Ы 

— Tak jest, tak się stanie, odrzekł 
książe jakby w dal zapatrzony —teraz 
trzeba odpocząć — dodał po chwili i 
tobie spać pora. 

— Choć buty księciu zdejmię. 2 
— Nietrzeba, dziś i 

tro wyśpimy się lepiej. y 
Książe zasnął. Mikołaj nucąc cicho, 

tylko co wypowiedzianą zwrotkę, ро- 
rządkował rzeczy księcia przez czas ja 
kiś sz COSTnUt nigdy nie szło raźnie. 

Gdy skonczył robotę, stanąwszy przed 

tak dobrze, ju 

  

obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej 
odmówił krótką modlitwę i przeżegna- 
wszy się kilkakrotnie, jął się da snu | 

gotować, wyszedł do sąsiedniege | 

pokoju. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. 

   


