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- wiedliwieniem polityki 

ROK VII Nr. 221 (2131) 

Po artykule Marszałka i odpo- 

wiedzi polemicznej marsz. Daszyńskie- 

go prasa endecka wykonała manewr, 

który podziwiać należy za jego spręży- 

stość, energję i tupet. Złą stroną tego 

manewiu będzie jego całkowita anty- 

etyczność, amoralność. Używam tych 

słów wcale nie dlatego, aby ujaskra- 

wić ten artykuł. Używam tych słów, 

gdyż м swojem sumieniu nie 

znajduję innych _ objektywniejszych 

określeń na to, co zrobiła prasa en- 
decka. A artykuł Marszałka był zdruz- 

gotaniem, rozbiciem wszelkiego cienia 

możliwości porozumienia B. B. z le- 

wicą. Prasa endecka nietylko nie 

uznała tego oczywistego faktu, lecz 

zrobiła taki nastrój, jakby to poro- 

zumienie właśnie aktualnie groziło. 

Co obrzydliwsza, zrobiła to cała na 

komendę, stołeczna i prowincjonalna. 

Jedno więc z dwuch. Albo działa ta 

prasa w zależności od jakiejś tajem- 

nej sprężyny, albo złe skłonności, mia- 

nowicie do mówienia nieprawdy, tak 

cechują społeczeństwo endeckie, że 

aż działają one automatycznie. 

Artykuł Marszałka—postawmy krop- 

ki nad i—był jednem wielkiem uspra- 

konserwaty- 

stów, tej, która zaczęła się w Nieświe- 

żiw 1926 r. Artykuł ten nietylko pod- 

kreślał bowiem najwyraźniej, jak cent- 
rum rządzące uniezależniło się od 
jakichkolwiek wpływów i kontaktów z 
partjami lewicowemi, lecz i. palił mosty 
na przyszłość jakiegokolwiek poro- 
zumienia z lewicą. 

Taka jest prawda. A na to przy- 
«chodzi manewr prasy endeckiej. Po- 
*qieważ zwycięstwo prawicy rządowej 
jest największem niepowodzeniem dla 
prawicy anty-rządowej—więc przestra- 
szeni, że się ludziom otworzą nare- 
szcie oczy, endecy sypnęli furami pia- 

sku w te oczy. Wtedy, kiedy istotnie 
można obchodzić tryumi konserwa- 
tystów, endecy zawołali, że to jest 

klęską konserwatystów. Wtedy, kiedy 

mosty możliwości porozumienia B. B. 
z lewicą zostały spalone, endecy za- 
wołali, że grozi sojusz B.B, z lewicą. 

To, że marsz. Daszyński „przez 
osobę trzecią* prosił Marszałka o 
audjencję, to, że na tej audjencji 
prosił o sojusz z lewicą, to, że usły- 
szał żartobliwe wyrazy zamiast odpo- 
wiedzi (jak sam w swej odpowiedzi 

każe się domyślać), to że w kilka 

miesięcy po tej rozmowie Marszałek 

wskazywał, że wszelka poważniejsza 
praca z obozem lewicy jest niemożli- 

wa, a rewełując rozmowę z marsz. 

Daszyńskim położył tego marsz. Da- 

szyńskiego, czyli głównego inicjatora 

porozumienia lewicy z rządem, — na 
obie łopatki w opinji tejże lewicy — 

„to wszystko w prasie endeckiej na- 
zywa się porażką konserwatystów! 

Są ludzie, którzy widać dlatego 

wołają „Bóg i Ojczyzna”, że napraw- 
dę oni o Bogu ani o Ojczyźnie po: 
ważnie myśleć nie potrafią. .Twierdzi- 

my, że lewicą jest niebezpieczna dla 
państwa. Tak, «— czy nie — pano- 
wie endecy? Twierdzimy, że trzeba 
ją zwalczać? Czy jesteście tego zda- 
nia — panowie endecy, czy nie? — 
Słyszę głos ze strony endeckiej: „je- 
stesmy*. Otóż znowu nieprawda, — 

nietylko tej lewicy nie zwalczacie, lecz 

ją raz po raz popięracie, sprzymie- 
rzącie się z nią, a raczej Ofiarujecie 
ciągle jej swoją pomoc, choć ona was 

£ kopie, maszerujecie za nią, tam gdzie 
ta lewica idzie. 

Ktoś, kto poważnie traktuje hasło 
Bóg i Ojczyzna, nie powinien tak kła- 
mać, bo to już na górze Sinai było 
zabronione. Kto mówi o Ojczyźnie 
ten powinien, na miłość Boską, nosić 
w sercu jakiś atom i odpowiedzialno- 
ści za losy tej Ojczyzny. Tego ende- 
cy nie mają. Pytałem się ich natar- 
Czywie, czy mogą chociażby „napisać, 

„že ješli rządy wypadną z rąk 
-,obecnemu _ systemowi, to oni, 

endecy, je podejmą, a nie 
ejmie ich lewica. Oczywiście 

nie dostałem na to odpow edzi. Tylko 
(dalszy siąg na szpalcie 6i ej) 
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Prazawity dzień Marszałka Pil- 
sudskiego 

WARSZAWA, 25-9. PAT. Pan Mar* 

szałek Piłsudski nie opuszcza od kilku 

dni pokoju z powodu lekkiego przezię- 

bienia. Pomimo niedyspozycji Pan Mar 

szałek przyjął w dniu 24 b. m. o godz. 

6 wieczorem p. ministra Zaleskiego, a 

w dniu 25 b. m. p. gen. Bares'a, szefa 

trancuskiego lotnictwa wojskowego, 

który odbył w ostatnich czasach pod* 

róż po głównych ośrodkach lotniczych 

Polski, oraz brał udział w nocnych ma- 

newrach lotniczych. Panu gen. Ba- 

res'owi towarzyszył gen Demain, szef 

francuskiej misji wojskowej w Polsce. 

Pan Marszałek odbył. znowu z genera- 

łami francuskimi oraz ppłk. Beckiem 
dłuższą konferencję. 

Rokowania w Ministerstwie Spra- 
wiedliwości w sprawie umowy 

ze Szwecją. 
WARSZAWA, 24 9. Pat. W Minister- 

stwie Sprawiedliwości od tygodnia toczyły 
się rokowania w Sprawie zawarcia umowy 
ze Szwecją o wzajemnem wydawaniu prze- 
stępców i © pomocy prawnej w sprawach 
karnych. Rokowania prowadził z ramienia 
Mioisterstwa Sprawiedliwości dr. Juljusz 
Rentzki, radca prawny w tem Ministerstwie 
delegatem zaś rządu szwedzkiego był p. 
Malmar, szef sekcji Szwedzkiego minister- 
stwa spraw zagranicznych. Dnia 25 bm. 
uzgodniony tekst umowy został parafowaoy 
w obecności p. wicemiristra sprawiedliwo- 
ści Sieczkowskiego. Aktu parafowania do- 
konali: w imieniu rządu polskiego p. Wło* 
dzimierz Jabłoński, naczelnik wydziału pra- 
wa międzynarodowego Ministerstwa Spra- 
wiedliwości oraz prof. Leon Babiński, rad- 
cą prawny w Ministerstwie Spraw Zagra- 
WSE a w imieniu rządu szwedzkiego p. 

almar. 

Minisfer Składkowski u premjera 
Świfalskiego < 

Minister spraw wewnętrznych p. 
Składkowski, był wczoraj przyjęty 
przez premjera dr. Świtalskiego. Oma- 
wiano bieżące sprawy z resortu M. S 
Wewn. 

Poseł Pafek w Belwederze 
A. W. donosi: Marszałek Piłsud- 

Ski przyjął na dłuższej konierencji 
bawiącego w Warszawie posła R. P. 
w Moskwie p. Stanisława Patka. Kon- 
ferencja dotyczyła spraw, związanych 
z działalnością placówki moskiew- 
skiej. 

Opbźnienie przyjazdu posła 
Grefzeanu 

, , W związku z wiadomością o przy- 
jeździe do Warszawy nowego posła 
rumuńskiego, p. Cretzeanu, dowiadu- 
jemy się, iż przyjazd został opóŹaio- 
ny i nastąpi dn. 28 b. m. 

Ruch służbowy w M. S. Z. 
Stanowisko kierownika referatu 

anglo-amerykańskiego w centrali M.S, 
Z obejmuje z dniem 1 października 
b. sekretarz poselstwa polskiego w 
Londynie dr. Biega, na miejsce p. Jó- 
zela Potockiego, który został radcą 
poselstwa w Londynie. 

Holendrzy w Gdyni 

WARSZAWA, 25.9. Pat. Po dwu- 
dniowym pobycie.w dniu dzisiejszym 
opuściła Warszawę, udając się do 
Giyni, wycieczka przemysłowców i fi- 
nansistów holenderskich. W dłuższej 
rozmowie, jaką miał dr. Westerman, 
wybitny finansista holenderski z przed- 
stawicielem Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej, wyraził on podziw i uznanie 
dla Polski, która mimo iż była tere- 
nem wojny o trzy lata dłużej, niż 
inne państwa, pomimo długotrwałego 
kryzysu gospodarczego oraz finanso- 
wego, dokonała właściwie dopiero w 
przeciągu ostatnich trzech lat tak 
ogromnego dzieła odbudowy gospo- 
darczej, którego wyrazem jest Pow- 
szechna Wystawa Krajowa w Pozna- 
niu. Dr. Westerman wyraził przeko- 
nanie, iż gdyby zachód Europy  bar- 
dziej zaintoresował się bezpośredniem 
poznaniem Polski, bezsprzecznie sze- 
reg  najfałszywszych poglądów o 
Polsce doznałoby gruntownej prze- 
miany. Zachód Europy winien  prze-, 
dewszystkiem zdać sobie jak najdo- 
kładniej sprawę z roli znaczenia Pol- 
ski w życiu międzynarodowem, które 
jest czynnikiem najważniejszym spo- 
koju politycznego i ładu społecz- 
nego. 

Kto wygrał 75.000? 
WARSZAWA, 25 9. Pat. Dziś, w 16-tym 

dniu ciągnienia V klasy 19-tej Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główniejsza 

wygrana 75 tys. zł. padła na Nr. 147836, 
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i w długiej rozmowie oświetlił szereg aktual- 
nych kwestyj politycznych. 

— Co oznacza reforma gabinetu? 
— Ustapienie prof. Voldemarasa ze sta- 

nowiska premjera — odpowiedzial J. Tubia- 
lis — ma związek z pewnemi różnicami zdań, 
jakie wynikły między prezydentem republiki 
i członkami gabinetu z jednej strony a b. 
prezesem gabinetu ministrów z drugiej. Cho- 
dziło o kompetencje poszczególnych urzę- 
dów. Prezydenta państwa zawsze cechowa- 
ła i cechuje niezłomna tendencja  Ścisłego 
przestrzegania prawa w rządzeniu . krajem. 

Wobec tego ministrowie, chcąc dać pre- 
zydentowi szerokie możliwości w realizacji 
gabinetu, podali się do dymisji. Pan widzi, 
że nowy gabinet składa się prawie wyłącz- 
mie ze starych ministrów, to też i program 
gabinetu zostanie bez zmian. W gabinecie 
nie ma prof. Voldemarasa, któremu zapro- 
ponowano stanowisko ministra spraw zagra- 
nicznych. Byłby on na-tem "1. stanowisku 
pożądany, oświadczył jednak, że sie weź- 
mie udziału w pracy państwowej, jeżeli nie 
będzie stał na czele rządu. 

Czasowo ja sam pełnię obowiązki mini- 
stra spraw zagranicznych. Później zobaczy- 
my. Centralną kwestją naszej polityki ze- 
wnetrzneį pozostaje nadali kwestja stosun- 
ków z Polską. Nie zajdzie tu żadnych zmian. 
Rokowania w sprawach prywatnych, już 
uplanowane, będą prowadzone jak dawniej. | 
Niestety, stosunki z Polską komplikuje po- 
moc, jakiej udziela ona aktywnej emigracji 
litewskiej. 

Na pytanie o ustosunkowaniu się do 
państw bałtyckich p. Tubialis oświadczył, 
że Litwa dąży do przyjaznych sąsiedzkich 
stosunków ze swymi sąsiadami i chciałaby, 
ażeby żadne monmienty uboczne, związane z 
interesami stron trzecich nie psuły możliwo- 
ści tego przyjaznego, sąsiedzkiego współży- 
cia. 

Następnie zaszła mowa o układzie han- 
dlowym litewsko-łotewskim. Nowy premjer 
powiedział, że kwestja ta znajduje się jesz 
cze na martwym punkcie, być może ponie- 
kąd wskutek nadmiernego obciążenia pracą 
b. premjera i ministra spraw zagranicznych. 
W każdym razie kwestja jest opracowana i 
można przystąpić do jej konkretyzacji. 

Przechodząc do kwestyj polityki wew- 
nętrznej, premjer potwierdził, że na kolei są 
wybory do miejscowych samorządów, co 
będzie pierwszym krokiem w drodze do we- 
wnętrznej reorganizacji i konsolidacji. Nato- 
miast wybory do sejmu wymagają wielkich 
przygotowań. 

Na zapytanie o ustosunkowaniu się 10- 
wego rządu do grup opozycyjnych p. Tu- 

tyczy socjal-demokracji, to prześladuje 
ja za stosunki z emigracją litewską. 

Co do ustosunkowania się do ducho* 
wieństwa, to nałeży tu mieć na wzslędzie, 
że duchowieństwo do swej działa!ności reli- 
gijnej wnosi ton politycz., a z. drugiej strony 
stawia rządowi zbyt wielkie wymagania. 

Q prasie premjer powiedział, że sprawa 
ta zostanie uregulowana, nie może jednak 
być w tej sprawie gwałtownego przejścia 
do nowych form położenia prasy. у 

Na zakończenie minister podkreślił, że 
nowy rząd zamierza zwrócić wielką uwagę 
na polepszenie położenia rolnictwa, rozwinię- 
cie dróg komunikacyjnych i naogół podnie- 
sienie poziomu życia gospodarczego Litwy. 

„Liet Aidas“ 0 nowym gabinecie 
KOWNO, 2£9. PAT. Wczorajszy arty- 

kuł wstępny „lietuvos Aidas* poświęcony 
jest nowemu gabinetowi litewskiemu. „Rząd 
utworzony przez przewrót grudniowy nie 
może ograniczyć się tylko do zmiany kon- 
stytucji. Jest to jedynie fundament, który 
opierać się będzie na kolumnach a najważ- 
niejszą kolumną jest ustawa o samorządach. 
Jak wiadomo, ustawa ta jest już częściowo 
opracowana i zamierzone są wkrótce wybo- 
ry.W pierwszej kolei odbędą się wybory do 
gminnych i powiatowych organów a na: 
stępnie w miastach i w szczególności w 
Kownie. Dopiero potem nastąpi czas dla 
wypracowania ustawy o wyborach do Sej- 
mu i wyborach prezydenta. Następnym eta- 
pem pracy wewnętrznej będzie intensywna 
rozbudowa w dziedzinie gospodarki narodo* 
wej. Dotychczasowemu rządowi zabierała 
dużo czasu polityka zagraniczna, a specjal- 
nie zatarg z Polską. Aczkolwiek zatarg ten 
dotychczas jeszcze nie został zakończony, 
jednak znacznie zmniejszyło się niebezpie- 
czeństwo zbrojnego spotkania, a zagadnie- 
nie wileńskie dało się wynieść na arenę mię- 
dzynarodową. W polityce wewnętrznej, pisze 
dalej gazeta, rząd uczynił wiele i by za- 
kończyć tę pracę, niezbędnem jest by u ste- 
ru rządu znajdowali się ludzie tychże zasad 
jak do czasu obecnego. 

Jest zrozumiałem, że najlepszem było- 
by, ażeby rząd szedł dawną drogą. Jeżeli 
jednak los postawi p. Tubialisa na miejsce 
Voldemarasa, to będzie ta zmiana tylko per- 
sonalna, a nie zasadnicza. Ważnem jest, że 
najwyższy sternik pozostaje na swem stano- 
wisłęu. 

Manewry strzeltów (tewskich w okolicy 
Hłojpedy 

KOWNO. 25.9. Pat. W tych dniach 
w okolicach Kłajpedy, w rejonie sta- 
cji Poczeczeny, mają się odbyć  wiel- 
kie manewry strzelców litewskich. W 
manewrach wezmą udział strzelcy z 
okręgu Kłapedy i z powiatu tauro- 
gińskiego. 

tlodlitwa wileńska do użytkw szkół 
Z Kowna donoszą: Związek od- 

zyskania Wilna zamierza wkrótce wy- 
dać krótką modlitewkę wileńską, któ- 
rą roześle do wszystkich szkół, pro- 
Sząc, aby wprowadzono zwyczaj Od- 
mawiania jej w szkołach. 
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administracji 228 drukarni 262. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE —. ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE -— Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Kaiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) -- Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” ! 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za.tekstem 15 groszy. raz 
ika reklamo 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. nadesłane milimetr 50 gr. Kronika wa milimetr 

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwitiskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naticz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

EUT. ERARAWTSRCEYANOWKABACJ 

Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Vilno witało wczoraj Prozydenfa 
Wilno witało wczoraj Majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej okazale 

i z godnością starej stolicy. : 

Od wczesnych godzin rannych w mieście niezwykłe ożywienie i ruch. 

Z bram i okien domów zwisają chorągwie narodowe, tu i owdzie wieńce 

i girlandy zielone stanowią ramy portretów Prezydenta i emblematów 
Państwa. 

Oficjalne powitanie wyznaczone zostało na godzinę 

Ostrą Bramą. 

Na parę godzin przedtem ulice miasta, któremi miał przejeżdżać Pan 

Prezydent zaroiły się wielotysięcznemi tłumami. Zaciągnięte zostały szpa- 

lery przez wojsko, organizacje przysposobienia wojskowego, Z. O. W., 

zrzeszenia i szkoły wszystkich narodowości. 

Z chwilą zmroku rozżarzęły się w szpalerach Światła pochodni, prze” 

Ślicznie uzupełniając i tak już rzęsistą iluminację. 

Na placyku historycznych wjazdów przed Ostrą Bramą, dokąd wstęp 

poprzez kordon policji mieli tylko reprezentanci władz, miasta,, wyznań 

religijnych, wojskowości, delegacje i poczty sztandarowe organizacji — ocze- 

kuje ponadto w sprężystej postawie kompania honorowa 1 p. p. leg., któ- 
rej czujność i sprawność reguluje od czasu do czasu gromka komenda 
oficera. 

Delegacje rozprowadza i ustawia osobiście starosta grodzki. Wśród 
zebranych reprezentantów władz—odbija się grupa posłów i senatorów 

B. B. z marszałkiem senatu proi. Szymańskim, prezesem grupy regjonalnej 

posłem J. Piłsudskim i wiceprezesem B. B. posłem Kościałkowskim na 

czele. Tamże stoją delegaci na zjazd przyrodników i lekarzy gen. St. Roup- 

pert z ramienia Ministerstwa Spraw Wojskowych i dyr. dr. Piestrzyński z 

ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, senat uniwersytetu z J. M. ks. 

rektorem Falkowskim na czele, b. min. sprawiedliwości Meysztowicz, grupa 

członków Syndykatu dziennikarzy i związku literatów i inn. 

Ze względu na masowe maniiestacje powitania Głowy Państwa przez 

ludność, wzdłuż drogi od granic Województwa wileńskiego — powitanie 

w Wilnie opóźnia się o całą godzinę. 

O godz. 20-ej na szlaku Beliny migocą Światła ;korowodu aut. 

Z szpalerów dziatwy szkolnej rozlegają się pierwsze gromkie okrzyki 
„Niech żyje”. 

Z czołowego auta wysiada P. Prezydent i Wojewoda. Kompania ho- 

norowa prezentuje broń, orkiestra gra hymn narodowy. 

P. Prezydent w asyście Wojewody Raczkiewicza i Ministra Staniewicza 

przeszedłszy przed irontem kompanii zbliża się do grupy reprezentacyjnej 

19tą przed 

"władz i miasta. 

Następuje krótkie powitalne przemówienie rezydenta m. Wilna Fo- 
lejewskiego. P. Prezydent przechodzi z kolei do Ostrej Bramy na krótką 

modlitwę, poczem oprowadzony przez Wojewodę wita się z duchowień- 

stwem i delegacjami. 

Przejazd przez wyznaczoną trasę od Ostrej Bramy do Pałacu Repre- 

zentacyjnego Rzeczypospolitej t. j. ulicami Wiełką, Zamkową, Pl. Kated- 

ralnym i Biskupią ctwiera szwadron honorowy 4 p. ułanów. Wilnem 

wstrząsają okrzyki na cześć Dostojnego Gościa. 

3 

O godzinie 22,30 — wśród samorzutnych szpalerów manifestującej 

publiczności P. Prezydent przyjechał do Domu Oficera, gdzie uczestniczył 

w zebraniu towarzyskiem, zwołanego do Wilna pod jego Protektoratem 

Ogólnopolskiego Zjazdu Przyrodników i Lekarzy. 

Przed Pałacem Reprezentacyjnym, gdzie na czas pobytu 

P. Prezydent czuwa honorowa warta. (w) 
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Zamknięcie X Zoromadzenia Ligi Narodów 
Ostatnie posiedzenie plenarne 

GENEWA. 25.9.Pat. W środę przed poł odbyło się ostatnie posiedzenie 
obecnego Zgromadzenia Ligi Narodów. Przedewszystkiem omawiana była 
sprawa powołania komisji złożonej z 13 osób, której zadaniem byłoby 
uregulowanie spraw personalaych sekretarja u Ligi Następnie w imieniu 
drugiej komisji przemawiał delegat Szwajcarji Motta, dając przebieg obrad 
komisji nad wycofanym później wnioskiem Polski, Norwegji i Danji w 
w sprawie Banku Reparacyjnego. W dalszym, ciągu Zgromadzenie wysłu- 
chało sprawozdania przedstawiciela Norwegji Raesteda. 

Sprawa międzynarodowego banku i budżetu Ligi 
na 1930 rok 

GENEWA, 25. IX. PAT. Zgromadzenie Ligi Narodów na dzisiejszem 
posiedzeniu załatwiło w sensie negatywnym kwestję zawiązania banku mię- 
dzynarodowego z Ligą Narodow. + 

Przyjęto budžet na rok 1930, wynoszący 28.210.248 fr. szwajcarskich. 
Przystąpiono do rozpatrywania wysuniętej przez delegację chińską sprawy 
ewentualnej zmiany traktatów, które stały się niewykonalne. 

POŻEGNALNE PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZ. ZGROMADZENIA. 

GENEWA, 25-9. PAT. Zamykając Zgromadzenie Ligi Narodów, Guer- 
rero, czyniąc aluzje do projektu Brianda utworzenia Stanów Zjednoczonych 
Europy, zaznaczył, że w ciągu sesji wrześniowej, mechanizm , porozumienia 
międzynarodowego i współpracy narodów w znacznym stopniu się udosko- 
nalił. Mówca oświadczył, że Liga Narodów jest znakomicie przystosowana 

do celów współpracy ludzkości i że wszystkie rządy uważają Ligę za miezbęd 
ny czynnik pokoju. W zakończenie Guerrero mówił o idei zbliżenia pomiędzy 
państwami europejskiemi, którą delegaci wszystkich państw powitali z wiel- 
kiem uznaniem. : 

WEAROSDEŃSDA WO 

Dymisja gahlnefu Strogruwitza 
WIEDEŃ, 259. Pat. Gabinet Stroeruwitza poda się do dy- 

misji. › 
Jaki będzie skład przyszłego rządu— dotychczas nle władomo. 

Wielka demonstracja w Berlinie 
przeciwko planowi Younga 

BERLIN, 25 9. PAT. W wielkiej hali pałacu sportowego odbyło się 
wczoraj, staraniem komitetu plebiscytowego, pierwsze demonstracyjne zgro- 
madzenie przeciwko planowi Younga. Dzięki gwałtownej propagandzie, 
rozwijanej przez stronnictwo niemiecko-narodowe i Stahlhelm, w zgroma- 
dzeniu udział wzięło przeszło 12 tysięcy osób, które szczelnie wypełniły 
olbrzymią halę i plac przed pałacem. Po przemówieniu jednego z przy- 
wódców Stahihelmu Seldtego i prezesa stronnictwa niemiecko-narodowego 
iugenberga odbył się pochód maniiestacyjny, przyczem na jednej z ulic 
doszło do starcia z komunistami. 

zamieszkał 

p. Rybarski moje pytanie * „co dalėj“ 

skierował do rządu. Nie jesteśmy 

państwem Mussoliniego, gdzie wszel- 
ka krytyka jest zabroniona, gdzie 

człowiek, który nie należy do partji 

rządowej nietylko jest wypędzany 2 , 

każdej posady rządowej, lecz nie mo- 

że nawet zostać stróżem w kamienicy 

prywatnej. Nikt nie odmawia prawa 

do krytyki rzeczowej. Lecz czy ta kry- 

tyka rzeczowa na łamach endeckich 

jest uprawiana? W gazetach endeckich 

nie było tak bezwzględnie ostrego 

ujęcia naszego położenia międzynaro- 

dowego, jak w naszem 

gazetach endeckich nie było takiej 

krytyki administracji kresowej jak w 

„Stowle“. Ale co jest w gazetach 

endeckich? Proszę czytać nagłówki: 

„Rząd dąży do zniszczenia szkoły ka- 

tolickiej”, „Szosa imienia marszałka 

Piłsudskiego oblała się krwią". Że Ś. p. 
hr. Zabiełło zabił się na szosie, to, 

zdaniem prasy endeckiej, wina Marsz. 

P.łsudskiego! Takie są te steki idjo- 

tyzmów, rzucane przez prasę endecką 

w masy. Endecy wiedzą, ;że mają do 

czynienia ze społeczeństwem wycho- 

wanem w niewoli, społeczeństwem 

przedwcześnie obdarowanem prawem 

głosowania powszechnem, społeczeń- 

stwem podejrzliwem, nieufnem, strach- 

liwem i bezkrytycznem. Rzucanie więć 

głupstw, kłamstw i nonsensów wszel- 
kiego rodzaju opłaca sowicie. Ale czy 

można to pogodzić z poczuciem od- 

powiedzialności za lozy Ojczyzny? Jak 
można, wiedząc, że się samemu jest 

niezdolnym do objęcia władzy,  wie- 

dząc, że objęcie rządów przez lewicę 

doprowadzi nas do zguby, tak jaskra- 

wie wybuchać swoją „schadenireude'* 

przy każdem niepowodzeniu obecne- 
go systemu, to jest jedynej siły, któ: - 
ra może sprawować władzę w pań- 
stwie? : 

Gdyby endecja byla stronnictwem 
naprawdę prawicowem, dawnoby rząd 

Marszałka Piłsudskiego poparła. Cat 

Isępitwo М! ma rzecz  Sowigtów 
LONDYN, 25. 9. PAT. Krążą po- 

głoski, że gabinet angielski jakoby 
zdecydował się dziś ograniczyć swoje 
pretensje materjalne wobec Sowietów 
wyłącznie do prywatnych  pretensyj 
obywateli brytyjskich, poszkodowa- 
nych przez rewolucję bolszewicką. 
Rząd brytyjski zdecydowany jest rze- 
komo zrezygnować z t. zw. długów 
wojennych cesarskich. Co do sprawy 
propagandy, to ze strony brytyjskiej 
nie przywiązują jakoby dziś jeszcze 
do tej kwestji wielkiej wagi. 

O ile Dowgalewski zgodzi się na 
formułę, gwarantującą rzeczowe roz- 
patrzenia prywatnych pretensyj oby- 
wateli brytyjskich i na jakąkolwiek 
ogólną formułę w sprawie propagan- 
dy, rząd brytyjski zgodzić się ma na 
wznowienie stosunków  dyplomatycz- 
nych. To stanowisko rządu brytyj. 
skiego zostało podobno przez Hen- 
dersona zakomunikowane po połud- 
dniu Dowgalewskiemu, który zasłonił 
się ograniczonemi  pełnomocnictwami 
i odpowiedział, że zwróci się o pełno- - 
mocnictwa do Moskwy. Następna roz-. 
mowa Hendersona z Dowgalewskim 
odbędzie się wobec tego prawdopo- 
dobnie dopiero w piątek po otrzyma- 
niu przez Dowgalewskiego instrukcyj 
od Narkomindiełu. 

fo RRENERKENYRANEKEN 

Sfanisław Mackiewicz 

DIŚ i JUTRO 
STUDJUM 

NAD POLSKĄ POLITYKĄ 
ZAGRANICZNĄ. 

SKŁAD GŁÓWNY 

Księgarnia Józefa Zawadzkiego 

w Wilnię. 
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ECHA KRAJOWE Rzqd Tukialisy rozpoczął urzędowanie 
  

HOLSZANY (p. Oszmiański) 

— Pomnik, który należy usunąć. Nawią- 
zując niniejsze do artykułu w Nr. 217 Słowa 
o potrzebie odnawiania niektórych nagrobków 
nie mogę nie zwrócić uwagi społeczeństwa 
i władz na pomnik, który należy usunąć. 

ym cmentarzu w Holszanach Zie- 
mi Wileńskiej, znajduje się pomnik z łane- 
go żelaza z następującym napisem po rosyj- 
sku: 

Iwanu Nosowiczu, powieszennomu 4 .0k: 
tiabria 1863 goda złod iejami miatieżnikami 
za predannośt zakonnemu prawitelstwu. 

Na odwrotnej stronie pomnika odlany na- 
pis, że ślusarze z Holszan-=własnemi rękami 
wykonali ten pomnik ku uczczeniu ofiary 
„złodiejew miatieżnikow*. 

Nie ulega wątpliwoś 
stał postawiony na gro 
że na nim pozostać. 

Obecny paroch prawosławny pomnik ten, 
który był obalony, podniósł, oczyścił i otacza 
opieką. . 

Prosząc uprzejmie o podniesienie kwestji 
usunięcia powyższego pomnika, pozostaję z 
poważaniem Przejezdna. 

  

  

     

    

   

    

e pomnik ten Z0- 
zdrajcy i nie mo: 

    

OPSA (pow. Brasławski) 

— O opiekę sanitarną. Miasteczko na- 
sze, jedno z największych i najruchliwszych 
w powiecie brasławskim cierpi dotkliwie z 
racji braku jakiejkolwiek obsługi lekarskiej. 

Kilkotysięczne osiedłe, skupiające szereg 
instytucyj powiatowych i gminnych, posiada- 
jące szkoły, urzędy i t.p. — bez lekarza. 

Jest to zaiste bolączka, której dotkliwość 
poznaliśmy dopiero obecnie, gdy wybuchła 
epidemja odry. 

Lat kilka temu mi się w Opsie sejmi- 
kowy punkt lekarski. Zlikwidowano go po. 
dobno ze względów oszczędnościowych. 

Tak się złożyło że nie osiadł w miastecz* 
ku naszem żaden lekarz prywatny i teraz 
właśnie skazani jesteśmy na grasowanie nie 
bezpiecz nej choroby, nie mogąc doczekać 
się znikąd od dwuch tygodni, pomocy le- 
karskiej. 

Jak wyżej zaznaczyłem, jest Opsa siedzi: 
bą szeregu władz i instytucyj. Przytoczę 
TE. 

Otóż mamy  przedewszystkiem - Urząd 
Gminny, dalej policję, pocztę, stację kolejo- 
wą (wąskotorówka brasławska), następnie 
sąd grodzki i urząd sędziego śledczego, sej- 
mikową szkołę rolniczą, .szkołę powszech: 
ną publiczną (300 dzieci), wreszcie w grani. 
cach gminy mamy 10 innych Szkół powsze- 

    

  

  

   

        

, chnych. 
Wydaje się, że dla tylu instytucyj warto: 

by lekarski punkt sejmikowy w Opsie utrzy- 
mywać. Mimo to został on zlikwidowany, a 
o uruchomieniu nowego, choćby czasowego, 
na okres epidemii. nie stychać. 

Po dwuch tygodniach wahań, zdecydo- 
wałem się na poruszenie w prasie zawartej 
w niniejszej korespondencji, sprawy. 

Może będzie ona skuteczniejszą od tych 
wszystkich pism oficjalnych, które nasz o: 
peski urząd gminny do starostwa w Brasła- 
wiu wysyła. Opeski. 

  

KOŁTYNIANY (pow. Ś*vięc.) 

— Wybory do rady gminnej. Gmina na. 
sza w ostatnich czasach przeżywała całkiem 
nowe dla siebie wrażenia. Oto pierwszy rąz 
za czasów niepodległości Państwa Polskie 
go przystąpiono tu w miesiącu sierpniu do 
wyborów rady gminnej. Do wyboru rady 
przystąpiono w związku z zmianami granic 
gmin, co spowodowało powiększenie tery- 
torjalne gminy koltynianskiej, która dotych 
czas, jako nie będąc samowystarczalną nie 
mogła mieć rady, a tylko wójta mianowane- 
go przez władze nadzorcze I instancji. Dłu- 
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goletni brak u nas zarządu gminy z wybo- 
rów spowodował dość duże zainteresowanie 
się ludności sprawą wyboru Rady i wójta. 
Ożywioną działalność w pracach przedwy:- 
borczych rozwinęli działacze litewscy z ks. 
Wojszutisem prob. z Kołtynian na czele. 
Działacze litewscy niechcąc dopuścić do no- 
wej rady gminnej Polaków, utworzyli blok 
zydowsko - litewski, który stworzył listę sta 
wiającą na pierwszem miejscu ks. Wojszu- 
tisa, '©raz kilku szowinistów litewskich z Be- 
rem Tabachowiczem z Kołtynian. Jednakże 
z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że kom- 
binacja żydowsko - litewska nie bardzo si 
powiodła. Ludność idąc za głosem 
interesów w całym szeregu wypadków od- 
dała swe głosy na listy, na których czołowy- 
mi kandydatami byli Polacy. Na połską listę 
również głosowali żydzi z m.ka Łyngmian, 
Wynikiem głosowania było otrzymanie 
Polaków 5 mandatów, Litwinów 6 i Ž 
l-go. Zdrowy rózsądek wyborców = 

zał panom agitatorom litewskim, że nie dość 
mieć jest za firmę nalepkę „Litwin*, trzeba 
wykazać się pracą dla dobra ogółu ludnoś 
ci, bez względu na narodowoścć, a wtedy 
dopiero zdobędzie się jej zaufanie. Nowa Ra 
da po zatwierdzeniu jej przez pana starostę 
przystąpiła w dniu 16-go września do у 
boru wójta, jego zastępcy, ławników, 
dwuch delegatów do Sejmiku Powiatowego. 
Na wybory przybył pan starosta Mydlarz i 
inspektor gminy p. Jankowski. 

    

   

   

      
   

  

   

  

Sytuacja była naprężona, gdyż tak kandy- 
daci polscy, jak litewscy nie mieli zde 
wanych większości. Przed samem prz ą 
pieniem do wyborów, w krótkich słowach 
przemówił do radnych p. starosta Mydlarz, 
który podkreślił znaczenie pracy Rady dla 
dobra gminniaków bez względu na wyzna- 
nia i narodowości, wysuwając jej jako ne 
ważniejszą dewizę poczynań, sprawę oświa- 
ty i podniesienia gospodarczo .. kulturalne 
go gminy. Następnie p. starosta życzył no- 
wej radzie owocnej pracy, oddania swych 
głosów podczas wyboru wójta zgodnie ze 
swojem sumieniem obywatelskiem, by no: 
woobrany gospodarz gminy był człowiekiem 
šwiatlym, rozsądnym i dbającym o interesy 
ogółu. 

   

  

   

  

Z pośród dwuch poważnych kandydatów 
p. Adama Łukaszewicza Polaka i p. Garło 
Litwina, rada siedmioma głosami wybrała p. 
Łukaszewicza, byłego wójta z nominacji. Wy 
bór ten z wielkiem niezadowoleniem był po 
witany przez ks. Wojszutisa, oraz radnych 
litewskich, tak, że pomimo kilkakrotnych wy- 
borów zastępcy wójta i ławnika, wyboru ich 
nie dokonano, gdyż tak kandydaici polscy jak 
litewscy otrzymywali po równej liczbie gło- 
sów t.j. po 6. Ponieważ rada nie doszła do 
porozumienia co do wyboru zastępcy wójta, 
pan starosta zgodnie z ustawą postanowił 
takowego zamianować, Po ukończonych wy- 
borach ks. Wojszutis, miejscowy organista p. 
Borkowski i jeszcze jeden z radnych litew- 
skich okazując swe niezadowolenie Zz doko- 
nanych wyborów, ostentacyjnie zrzekli się 
swych mandatów do rady. Księdza Woj. 
szutisa spotkała zasłużona nauka, by na przy 
szłość nie wsuwał palca między drzwi i nie 
zaogniał stosunków pomiędzy ludnością za- 
mieszkującą naszą gminę. Ogół ludności z 
wyników wyborów jest zadowolony, a zło: 
śliwi uśmiechają się i twierdzą, że na przy. 
szłość ks. Wojszutis nie zechce tworzyć pro- 
wokacyjnych list wyborczych ze swoją kan- 
dydaturą na czele. Jako delegaci do sejmiku 
powiatowego zostali wybrani p. Aleksander 
Runowicz Polak i p. Garło Litwin. 

m. j. $. 

F pr. M. Moszyński 
POWRÓCIŁ. 
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DZIŚ! We czwartek 26-g0 Iwrzešnia 1920 r: Premjera! 
Wesołv dramat |. A. Kisielewskiego. 

CENY ZWYCZA, JNĘ. \ 3 ' 
RNR 

Str. 697. Cena 21. 33.— 

rycznem. Cena Zt. 4.70. 

Penoiogja-Socjologja kar. T. I 

Księgarnia RUTSKIEGO 
w Wilnie, Witeńska 38 — Tel. 981. 

Poleca wytownicioa własne oraz komisoe 
Błologja ogólna Dr.. Wilczyńskiego prof. U. S. B. kurs uniwersyt. 

(polecona do bibl. szkoł średnich oraz Seminarjów naucz. przez 
M. W. R. iO. P.), z 529 rys. z 24 portretami, str. 901. Cena zł. 35, 

Zoólogja ogólna D-ra Wilczyńskiego, prof. U. S, B. ze szczególnem 
uwzględnieniem pasożytów. Str. 208. Cena 8.80. 

Bakterjologja i Serologja Gryglewicra T. prof. U. S. B. rys. 334 

Pszczoły Ks. T. Ciborowskiego. Cena ZŁ 7.— 
Praca w pasiece Ks, T. Ciborowskiego. Cena Zł. 1,— A 
Proces Ghrystusa Doerr'a.F. D-ra w oświetleniu prawno-histo- 

Z dnia na dzień. C, Jankowski. Cena Zł. 2— 
Mój przewodnik po Wiinie z 18 widokami i planem Wilna gr. 30 
Gramatyka jęz. polskiego Pizło T. podręcznik dla nauczycieli 

szkół powsz. i samouków polecony przez M. W.R iO.P. Zł. 12 
ZŁ 8, tom II zł. 840. 

j 8L0P-o 

„Wielki człowiek do małych interesów" Fredry 
w Lutni. 

Można uważać za szczęśliwy fakt, 
że na pierwszy debiut nowego zespołu 
w Lutni wybrano mniej ograne dzie” 
ło Fredry — jedynego polskiego klasy* 
cznego komedjopisarza, utwór należą- 
cy do wtórnej epoki jego twórczości, 
a z całej tej epoki badaj najlepszy. 

Dwadzieście lat milczenia rozgra* 
dza dwie twórcze epoki życia Fredry. 
Dwadzieście lat dotknięty krzywdzącą 
oceną krytyki ultra - patrjotycznej, 
nie ruszył autor pióra, aby ostatecznie 
„do starego, niestety, powrócić nało* 
gu”, pisząc jednakże teraz już tylko dla 
siebie, bez zamiaru druku i wystawie- 
nia. I 

Kiedy Fredro postanowił zamilknąć, 
na świecie był romantyzm, kapryśne, 
poetyckie rozkołysanie umysłów, które 
jednak podświadomie  najgłębszemi 
swemi korzeniagni tkwiły jeszcze w u: 

prawnej glebie pseudo-klasycyzmu. W 
komedjach młodego Fredry tętni rytm 
energicznego wiersza, rysuje się zde* 
cydowana konstrukcja dramatyczna. 

Inaczej po dwudziestu latach. Wy- 
tlił się pożar romantyzmu, przejadł się 
sentymentalizm, Europa coraz bardziej 
wystyga, na ziemiach polskich coraz 
wyraźniejszy zastój i martwota. Zbli- 
ża się pozytywizm,.coraz częściej chwy 
tający na kliszę literacką zwyczajne do- 
mowe życie w jego powszednim prze- 
kroju. 

I stary kómik - dramaturg coraz 
mocniej skłania się ku humorystyce. W 
„Wielkim człowieku” Fredro z dawnem 
zamiłowaniem, z głębszym może je* 
szcze artyzmem niż kiedyś cieniuje prze 
pysznie charaktery, uchwycone w każ- 
dym ich przejawie; z drobniuskich 
szczegółów zlepia całość postaci za- 

„ nicznych mają być: poseł litewski w Paryżu 
" szyngtonie Balutis. 

Pierwsze posiedzenie gabinetu 

KOWNO, 25. 9. PAT 
nowego gabinetu litewskiego. 

Na posiedzeniu tem omawiane były sprawy, związane z programem 

działalności nowego rządu. Nowi ministrowie objęli dziś swe resorty. 

Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie 

Klimas kandydatem na ministra spraw zagranicznych 

KOWNO, 25. 9. PAT. Wobec tego, że premier Tubialis tylko tvm- 
czasowo zajmuje stanowisko ministra spraw zagranicznych, stało się aktu. 
alnem zagadnienie mianowauia na to stanowisko innej osoby. Według 
krążących wiadomości, tekę ministra spraw zagranicznych pro 
ponowano posłowi litewskiemu w Berlinie Sidzikauskasowi, 
który jednak propozycję tę odrzucił. й 

W chwili obecnej kandydatami na stanowisko miaistra spraw zagra: 
Klimas oraz poseł w Wa: 

be spowodowało upadek Woldemarasa 
SENSACYJNE REWEŁACJE DZIENNIKA ŁOTEWSKIEGO. ' x. 

RYGA, 25.9, PAT. Od osoby przybyłej W i 
mało następujące informacje, w interesujący sposób oświetlające 
Kownie: 

RUE IGNOROWANIE PREZYDENTA SMETONY. 

Wszystkim było wiadomem, że między prezydentem Smetoną a proiesorem Vol- 
demarasem już dawno panowały rozdźwięki, aczkotwiek dawniej byli oni przyjaciółmi 
politycznymi i nierozdzielnymi, dobrymi kolegami. Przyczyn rozdźwięków należy szukać 
częściowo w stosunkach osobistych, częściowo zaś w rozbieżnościach zasadniczych. 
Prof, Voldemaras przy wszystkich swych zaietach posiada wadę uważania siebie za czło- 
wieka nie popełniającego omylek, nawet wtedy, kiedy omyłki jego są już dla wszystkich 
widoczne. Prezydent państwa jest człowiekiem o charakterze bardziej spokojnym i zrów- 
noważonym, który dąży zawsze do złagodzenia sytuacji. Prof. Vołdemaras zbyt często 
okazywał, iż nie liczy się zupełnie ze stanowiskiem i opinją prezydenta. Dowodem tego 
były stale ogłaszane ustawy z podpisem prezydenta, jakkolwiek ten ich nie Czytał, a 
podpis bez jego wiedzy był umieszczany pod ogłaszanemi w dzienniku urzędowym roz- 
porządzeniami. Cała władza faktycznie znajdowała się w ręku Voldemarasa, jako premje- 
ra i ministra wojny. 

   

  

oraj z KóWiia ;;Janakas' Zinas' otrzy” 
ostatnie wypadki w 

WALKA Z KOŚCIOŁEM. 

Ostra polityka Voldemarasa przeciwko chrześcijańskiej demokracji nastroiła prze- 
ciwko niemu duchowieństwo, należące do partji tautininków, jak Mironasa, Tomaszajtisa 
it. d., którzy aczkolwiek nie należeli do Ch. D., jednakże wiedzieli, że polityki Voldema- 
rasa jest zwrócona przeciwko Kościołowi. Najbardziej zaostrzyła się sytuacja, kiedy Vol- 
demaras nie pozwolił na ogłoszenie rezolucji zjazdu tautininków. 

OŚMIESZENIE SIĘ W GENEWIE. 

Voldemaras nie został zaproszony przez Brianda na raut, urządzony dla wszyst- 
kich delegatów i dlatego taki niespodziewanie wyjechał do Kowna. Po powrocie do 
Kowna Voldemaras nie uważał za stosowne poiniormować gabinet ministrów o rezulta: 
tach i BRM konierencji geanewskiej. 

wszystkiego tego należy dodać jeszcze konilikt pomiędzy 
Mustejkisem. 

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH NASTĄPIŁA DYMISJA 

W czasie pertraktacyj co do reorganizacji gabinetu, miała miejsce charakterystycz- 
na rozmowa pomiędzy prezydentem państwa a Voldemarasem, podczas której prezydent 
dał do zrozumienia Voldemarasowi, że pragnie on jego dymisji i jednocześnie zapropo- 
nował mu objęcie stanowiska posła litewskiego» przy Watykanie! Wszyscy inni ministro- 
wie natychmiast ла żądanie prezydenta złożyli swe teki do jego dyspozycji i gabinet 
w ten sposób faktycznie przestał istnieć. Opowiadają o następującym epizodzie: 

MUSTEJKIS NIEZWŁOCZNIE IZOLOWAŁ WPŁYWY VOLDEMARASA 

Kiedy wszyscy ministrowie wyszli od prezydenta państwa, pozostali u niego tylko 
Voldemaras i Mustejkis. Poprosiwszy Voldemarasa, aby pozostał u prezydenta jeszcze 
przez czas pewien, Mustejkis w imieniu prezydenta państwa wydał telefonicznie kilka 
rozporządzeń, które miały na celu zabezpieczenie zupełnego spokoju i powstrzymanie 
zwolenników Voldemarasa od działań, któremi mogli naruszyć porządek społeczny. Na 
skutek tych zarządzeń izołowano kilku działaczy organizacji „Żelazny Wilk” i kilku ofi- 
cerów, przywódców aktywistów. Jednak mimo to do Voldemarasa zwróciła się organi- 
zacja Żelaznego Wilka z zapytaniem, jak się ma ona zachować dla uratowania sytuacji. 
Voldemaras zarządził wówczas powstrzymanie się od jakichkolwiek wystąpień, nie wie- 
rząc w siłę organizacji. 

4 ROLA ŻONY PREZYDENTA LITWY. 

„Jak mówią, żona prezydenta państwa po owej naradzie ministrów udała się na- 
tychmiast do Poniewieża, gdzie stacjonuje oddany prezydentowi państwa pułk.,a z Olity 
dła ochrony prezydenta państwa przybył szwadron kawalerji. Mimo to wszystko do 
prezydenta państwa przybył w imieniu Żelaznego Wilka urzędnik policji Gosztajtis, żą- 
dając przywrócenia poprzedniej sytuacji i ponownego powołania Voldemarasa na stanc- 
wisko premjera. Gosztatas a także kierownik Żelaznego Wilka Sesorait zostali areszto- 
wani. Następnie do prezydenta państwa dotarła delegacja oficerów sztabu generalneggo, 

której prezydent państwa oświadczył, że armja dała mu władzę i złożyła przyrzeczenie 
wierności i że postępuje on tak, jak uważa to za konieczne dla pomyślności Litwy i nie 
podda się żadnym wpływom. 

VOLDEMARASA NIE OPUŚCIŁ JEDYNIE „ŻELAZNY WILK“. 

„ Po ostatecznej dymisji Voldemarasa, zwolennicy jego jeszcze się nie uspokoili. W 
Marjampolu, podczas święta pułkowego roziegty się demonstracyjne okrzyki: „Niech żyje 
prezydent Smetona i premjer Voldemaras“, W organizacji Żelazny Wilk otwarcie ironi- 
zują na temat obecnego rządu, prorokując mu niedługi żywot oraz zapowiadając, że 
Voldemaras powróci wkrótce do władzy i że zaczną się wówczas jeszcze lepsze czasy, 
niż poprzednio. W żadne realne rezultaty tych pogróżek nikt jednak nie wierzy. Rozmów- 
ca „Jaunakas "Zinas* zakończył swe informacje uwagą, że rząd litewski może być spo- 
kojny tylko wtedy, kiedy Voldemaras znajdzie się poza granicami państwa. Dlatego, też 
spodziewają się, że Vołdemaras w niedługim czasie wyjedzie zagranicę. * 

Zaręczyny w rodzinie królewskiej 
PRAGA, 25.9. PAT. Jak donoszą z Bukaresztu. w krótkim czasie 

dojść ma do zaręczyn króla Borysa z ksieżniczką rumuńską Ileaną. 

Nowy próby pohiela rekordu 
LE BOURGET, 25. 9. PAT. Dziś o godzinie 6 min. 50 odlecieli w 

kierunku Mozampiku lptnicy Marmier i Favrieux w celu pobicia rekordu 
lotu na odległość w linji prostej. 

Zgon wybitnego lekarza-nolaka w Rumunii 
BUKARESZT, 24. 9. PAT. W Bukareszcie zmarł w wieku lat 68 dr. 

Aleksander Kamiński, potomek emigranta polskiego, jeden z najwybitniej- 
szych lekarzy rumuńsk'ch, generalny dyrektor w ministerstwie zdrowia. 

Voldemarasem a 

dziwiająco jednolitej, znajomej, żywej w każdym czasie w swych akcentach 
— na sytuacjach poprzestając jaknaj- satyrycznych, jest komedja Fredry jako 

"sma, — 

błahszych, sytuacjach codziennego žy- 
cia, takich zwykłych, każdemu znanych 
że gdyby nie niektóre maniery samego 
Jenjalkiewicza i sentymentalność Dol- 
skiego, trącące myszką, komedję dało 
by się wystawić w strojach nieledwie 
dzisiejszych. Wszystko, co stanowi i- 
stotę komizmu „Wielkiego Człowieka 
przystaje i do obecnych naszych wa- 
runków — jak to słusznie zaznaczono 
w programach; i dziś jak wówczas ma* 
my między sobą tradycyjne wielkości, 
brzęczące niczem owa  przysłowiowa 
mucha u P*:... u każdej zbiorowej ro- 
boty, przekonane o swej niezbędności 
i marnujące każde poczynanie, na któ- 
rego czele gotowe są z całym aplom* 
bem stanąć. Mamy (tu, u nas także) 
przedwojennych paniczów, dziś bez gro 
sza, których jedyną rozrywką i pocie- 
chą jest dogrzebywanie się w herba- 
rzach śladów świetności prz odków i 
nadzieją na siakie takie sukcesje. 

Będąc tak bardzo polską, aktualna 

całość zarazem wybitnie dzieckiem swo 
jej epoki — wschodzącego pozytywiz- 
mu. Tło psychiczne — nastawienie ży- 
ciowe całego towarzystwa od Jenjal- 
kiewiczowskiego, to przecież właśnie to 
samo, z czem walczy z taką goryczą, 
trochę późniejsza literatura popowsta- 
niowa. Cały ten dom i życie w nim — 
to taki sobie stawek, — niepozbawio- 
ne swego uroku, ale już trochę Zatę- 

chła stojąca woda; cala ta komedija, 
nie wyłączając bunczucznej Matyldy, 
ta przecie gromada niedołęgów życio- 
wych. Jeden praktyczny Leon  zapo* 
wiada potrochę nadchodzące pokolenie 
„młodych* epoki popowstaniowej — 
reszta ani marzy nawet o zajęciu ja- 
kiejś czynnej pozycji, dając się bezwol- 
nie nieść życiu, a kierować pierwszemu 
partaczowi, któremu taka rola przypa* 
dnie do gustu. 

Świat Jenjalkiewicza bliższy, jest 
gatunkowo typom pozytywistycznej not 
welistyki, niż dawnym Fredrowskim lu 

у 

  

Nowa rezydencja Mossoliaiego 
JAK IL DUCE SPĘDZA.DZIEN? 

Rekonstrukcja rządu iaszystowskie- 
go ujawniła również cały szereg na- 
stępstw zewnętrznych. Po przeprowa: 
dzeniu nowego przydziału resortów pre 
zes Rady Ministrów Mussolini opuścił 
swą dotychczasową rezydencję w pała= 
cu Chigi i przeniósł się do wspaniałego 
Palazzo Venezia. Swój prywatny gabi: 
net urządził przytem il Duce w słynnej 
Sala del Mappamondo, gdzie właśnie 
przed paru dniami obradowało wielkie 
zgromadzenie faszystowskie przy udzia 
le 800 osób. Palazzo Venezia wybudo* 
wany został w XV tym stuleciu przez 
kardynała Piotra Barba, późniejszego 
papieża Pawła II. Donos 0 

zmianie rezydencji dyktatora italskie- 
go, „Corriere della Sera* korzysta z 0* 

  

kazji, by zapoznać swych czytelników z 7 
trybem życia Mussoliniego. Do urzędu 
przychodzi il Duce o godzinie 9-tej ra- 
no. Przed głównem wejściem oddają 
mu cześć muszkieterzy, stanowiący, 
jak wiadomo, gwardję osobistą dykta- 
tora. 

Swój „dzień roboczy'* rozpoczyna 
Mussolini zazwyczaj od udzielenia au- 
djencji generałowi karabinierów, który 
informuje dyktatora o wydarzeniach о- 
statniej doby. Następnie przyjmuje il 
Duce kolejno: swego podsekretarza sta 
nu, szefa policji rzymskiej, naczelnika 
wydziału prasowego, podsekretarza sta 
nu w ministerstwie spraw wewnętrz- 
nych i sekretarza partji faszystowskiej. 
Audjencje te trwają zazwyczaj do go- 
dziny drugiej, poczem dyktator udaje 
się na obiad. 

Po obiedzie rozpoczyna swe urzędo 
wanie do godziny czwartej i pozostaje 
w biurze do godziny dziewiątej wieczo* 
rem. Po spożyciu wieczerzy udaje się 
Mussolini do swych prywatnych apar* 
tamentów, gdzie zwykle pracuje je- 
szcze do północy. Nocna praca dykta- 
tora polega głównie na lekturze gazet 
i książek oraz na przygotowaniu fozma- 
itych nowych decyzyj politycznych. 
„Corriere della Sera* zapewnia swych 
czytelników, że Mussolini wie o wszyst 
kiem, że nic nie ujdzie nigdy jego uwa- 
gi, że znakomicie jest poinformowany 
o każdem cngkby naįdrobnieįszem wy- 
darzeniu w kraju i zagranicą, że zna 
treść wszystkich poważniejszych 'arty- 
kułów politycznych. ukazujących się w 
prasie włoskiej i obcojęzycznej. 

W czasie przerwy obiadowej, jako 
też przed praca Mussolini uprawia ro” 
zmaite sporty, jeździ konno, prowadzi 
samochód, oddaje się z zamiłowaniem 
sportowi wioślarskiemu i t.p. Świeżość 
ducha i ciała dyktatora, tudzież zapał, 
z iakim poświęca się twórczej pracy, 
winny być, — zdaniem cytowaneco pi: 

wzorem dla każdego Włocha. 

  

1 postępem ста 
Nietylko u nas ale i w Paryżu popu- 

larną jest postać handlarza skupujące- 
go stare ubrania, który mniej lub wię- 
cej melodyjnym śpiewem dawał znać 
klijenteli, że jest w pobliżu i zachęcał 
do wyzbywania się starej odzieży. Z 
biegiem czasu i wzrostem przestrzeni 
jaką musiał codziennie przebywać, han* 
dlarz starych ubrań zaczął używać do 

swoich wędrówek wózka zaprzężonego 

w konia. 
Dzisiaj śpiew handlarza ubraniami 

zniknął zupełnie z ulic Paryża. Idąc z 
postępem czasu, kupiec na stare ubra- 
nia, przejeżdża w majestatycznem tem* 
pie ulice i bulwary, własnem eleganc- 
kiem autem, po którego obu stronach 
są wywieszone tablice informujące 
mieszkańców i przechodniów a jego 
profesji. 

Nie dziwnego, że w dzisiejszej epo' 
ce wyścigu za nowemi ubraniami, kli 
jentela jego tak znacznie się powięk- 
szyła, że znaczne dochody umożliwił: 
handlarzowi nabycie własnej eleganc- 
kiej limuzyny. 

Nie wszyscy jednak Francuzi są 
tak postępowi, przeciwnie, większość 
z nich jest zdecydowanymi konserwa* 
tystami, którzy dotychczas nie mogą 
się pogodzić z modą chodzenia w le” 
cie przez kobiety w skarpetkach i Z 

gołemi łydkami, jak również nie chcą 
przyznać prawa obywatelstwa zwycza* 
jowi chodzenia bez kapeluszy, uważa” 
jąc mężczyzn hołdujących temu zwy: 
czajowi za warjatów i ludzi źle wycho- 
wanych. Konserwatyści motywują swo- 

dziom— šešnikom, rejentom, huzarom... 
Szarość pozytywizmu wycisnęła na 
nich swoje piętno. 

Jednakże pozytywizmu wielką 
wartością była prostota i realizm. I te 
zalety posiadła sztuka Fredry w wyso” 
kim stopniu. 

Charakterystyka Jenjalkiewicza — 
gwoźdź całej tej „komiedji charakte- 
rów*, jaką jest bezwątpienia „Wielki 
człowiek*, stanowi wspaniałą krea- 
cję, którą się w wykonaniu Zelwerowi 
cza pamiętać będzie długo jeżeli nie 
zawsze. 

Sztuka wogóle zdaje się leżeć w 
płaszczyźnie uzdolnień i zainteresowań 
zespołu. Poziom gry był więcej, niż 
zadawalający. Jedyny akt a zakroju 
iarsowym — czwarty — wykazał do* 
skonałe opanowanie tempa i umiejęt- 
ność wyzyskania najbłahszych nawet 
efektów  sytuacyjnych. _ Rozpaczają 
cy, śpiewający, wściekający się i prze- 
praszający Dolski miał momenty wręcz 
świetne. Karol, doskonale „zrobiony“ 
jako sylwetka, samą swoją postacią i 

je zapatrywania tem, že bez kapelusza 
nie można przesłać ukłonu, jakgdyby 
skinienie głowy nie było równie uprzej- 
mem pozdrowieniem. 

U nas moda chodzenia bez kapelu- 
sza w lecie dawno się już przyjęła i 
zapewne nie jednego z nas zdziwi kon- 
serwatyzm Francuzów, gdyż powszech- 
nie u nas się utarła opinia, że Francja 
jest synonimem postępu. ZK 

Twórti „promieni óm erci' przed sądem 
Wielką sensację wywołał proces, . który 

się toczył przed sądem. apelacyjnym we 
Frankfurcie nad Menem przeciwko sprytne 
mu oszustowi Albertowi Bruhahn, który na- 
brał na znaczne sumy bardzo wiele osób 
przeważnie z arystokracji, wojskowości i zie 
miaństwa pruskiego. 

Albert Bruhahn był monterem elektrote 
chnicznym w chwili wybuchu wojny, to też 

1 on przydzielony na front do robót mon 
t h i w tym samym charakterze pozo- 
stał aż do roku 1918 go. 

Podczas inflancji postanowił on zabawić 
się w małego Stinnesa. W tym celu potrze- 
bne mu były pieniądze. Zgiosił się on więc 
do ministerstwa Reichswehry donosząc, że u- 
dało-mu się zrobić odkrycie które, obali wszy 
stkie dotychczasowe teorje wojene. Wynalazł 
on bowiem „Promienie śmierci'* które są zdol 
ne zabić ludzi i zwierzęta i z zczyć cały 
sprzęt wojenny na przestrzeni 3000 metr. 

Minister zainteresował się tym wynalaz- 
kiem, łał oficerów do zbadania, ale po- 
nieważ znaleźli oni że wynalazek nie jest je 
szcze dostatecznie zaawansowany, dano Bru 
hahnowi nieznaczną sumę pieniężną i pole 
cono zgłosić się później. 

Sprytnemu oszustowi udało się jednak 
zainteresować tą sprawą pewną bogatą Szla 
chciankę. Starsza dama pałająca nienawiścią 
do wszystkich wrogów Niemiec a. zwłaszcza 
do Polaków, postanowiła finansować całą 
sprawę. Przy pomocy von Bismarcka i hra- 
biego Pucklera zorganizowała konsorcjum 
składające się z arystokracji Sląskiej, które 
wybudowaio wspaniałe laboratorjum Bruha- 
hnowi i łożyło na jego prace znaczne sumy. 

  

  

        

   

    

  

I byłaby sprawa „Promieni śmierci" nie- 
wyczerpanym źródłem dochodu dla Bruha- 
hna, gdyby nie pewien przemysłowiec z 
Frankfurtu nad Menem, który zbadawszy ca- 
łą rzecz na miejscu odkrył oszustwo. 

W czerwcu sąd skazał sprytnego oszusta 
na dwa lata więzienia, Niezadowolony z wy- 
roku Bruhahn apelował, powołując na świad 
ków ową szlachciankę, Pucklera i Bismarc- 
ka. Wyżej wymienieni zawstydzeni że tak ła- 
two dali się podejść pod różnymi preteksta- 
mi na rozprawę się nie stawili a sąd apeła- 
cyjny poprzedni wyrok zatwierdził. Z.K. 

- Wamdalizm alpinistów 
Tegoroczna nadzwyczaj ostra zima 

spowodowała, że lodowce wyłamały 
drzwi i okna w schronisku Vallot na 
Mont Blach powodując zniszczenie i 
zanieczyszczenie tegoż. 

Na początku sezonu turyści znajdu- 
jąc schronisko w stanie kompletnego 
zniszczenia, zamiast zwrócić się do za* 
rządu, samowolnie wyłamali drzwi de: 
obserwatorjum, znajdującego się na 
tej samej skale i zamienili je na przy- 
godne schronisko. 

Synowie pana Józefa Vallot w oba- 
wie, by dzieło naukowe ich ojca nie 
padło ofiarą wandalizmu alpinistów, 
osobiście zwiedzili schronisko, jak też 
i obserwatorjum. Po  skonstatowaniu 
zniszczenia, jakiemu uległy budowle, 
na które ojciec ich poświęcił znaczną 
część swego funduszu, wystosowali 
pismo do zarządu, który miał mieć pie- 
czę nad fundacją, przypominając, że 
iest on obowiązany do pilnowania ca- 
łości i porządku schroniska jak też i 
obserwatorjum. Równocześnie synowie 
Vallota zwracają się z goracym apelem 
do całego społeczeństwa, aby dało wy= 
raz obwrzenia na wandalizm, niegodny 
cywilizowanego narodu. Z.K. 

"Bibliotekai 
ь 

A. G. SYRKINA Wielka 14. 
Ksiąžki w į4z: polskim, rosyįskim, 
francuskim, zngielskim i niemieckim, 

Wszystkie nowości. 

   

  

Lnada Wróżka Chiromantka 
W-Zūrowiaia wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są* 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej de 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyza, ul. Młynoaa Ne 21 
m. 6, w bramie ną prawo schody. 

  

K IE DOS ATRI ANET SAK T TINA T IS I IT S II I L ITS TT IST TT STT) 

mimiką, bez słów nawet  zarysowal 
swą indywidualność, niepozostawiają- 
cą najmniejszych wątpliwości. Z po- 
staci drugoplanowych wyróżnił się ko- 
rzystnie bardzo dobry pan Ignacy, a i 
ospały Marcin kreowany został nieba- 
nalnie. Ogół artystów utrzymywał się 
na poziomie, stwarzając ku zadowole- 
niu publiczności całość przedstawienia 
miłą, lekką, prawdziwie wypoczynko* 
wą dla nerwów i wyobraźni. 

Sztuka nie dostarcza silnych wra: 
żeń, 'ale i nie staje się ani na moment 
nudną. Pogodny, szczery uśmiech pa- 
nuje na widowni, ustępując od czasu 
do czasu wybuchowi serdecznego, gło* 
śnego śmiechu. Eksperyment dekoracyj 
częściowo tylko „„malowanych'** wypadł 
wcale szczęśliwie. 

Zastępca. 

э 

  

gł 

 



    

  

Dzień dzisiejszy Pana Prezydenfa w Wilnie 
W dniu dzisiejszym  Dostojny 

Gość będzie obecny na nabożeństwie 
w kościele św. Jana odprawionem o 
godzinie 9 rano na intencję zjazdu 
przyrodników i lekarzy, zaś o godzi- 

€ nie 10 uda się do gmachu Teatru 
/ Miejskiego na Pohulance, gdzie doko- 

‚ ` па otwarcia zjazdu. 

   

| O godzinie 13 Pan Prezydent 
zwiedzi wystawę  przyrodniczo:lekar- 

, ską, urządzoną w murach po Bernar- 
| dyūskich od strony placu Targów 
_ Północnych, zaś o godz. 16 m. 30 
| będzie obecny na poświęceniu kościo- 

ła garnizonowego pod wezwaniem 
Św. Ignacego. W czasie od godziny 
do 18 Pan Prezydent zwiedzi 

biblictekę narodową w b. pałacu hr. 
Tyszkiewiczów przy ulicy Arsenal- 
skiej, Szkołę Techniczną, gmach Uni: 

, wersytetu Stefana Batorego į(anatomji 

KR 
ZWARTEK      
26 Dziś Wschóc si. g. 5 m. 10 

Cyprjana Zach. sł. o g, 17 m. 10 
jutro 

Koźmy 

  

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

р z dnia 25 - 1X 1929 r. 

Ciśnienie ] 774 
średnie w m l 

Temperatura J +10 
Śreania | 

Opad za de 
| bę w mm. į 
| 
Wiatr R ; 
przeważający Południowo-wschodni. 

! 
Uwagi: Pėipochmurno 

Maximum za dobę + 3 
Minimum za dobę -- 15 C 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienie. 

  

SĄDOWA 

— (y) Nominacja w Sądzie Okręgo- 
wym. Przed kilku dniami odbyło się uroczy: 
ste zaprzysiężenie mianowanego przez Sąd 
Apelacyjny w Wilnie przysięgłego biegłego 
do spraw buchalteryjnych przy Sądzie Okrę 
gowym w Wilnie p. Jana Brzozowskiego, 

prokurenta jednej z najstarszych instytucyj 
bankowych w Wilnie Prywatnego Banku 
Handlowego. 

SZKOLNA 

— (y) W dniu dzisiejszym młodzież 
45, zwolniona jest od zajęć. Z racji po- 
bytu w Wilnie Pana Prezydenta Rzeczypo: 

Spólitej, kurator okręgu szkolnego ustanowił 
dzień dzisiejszy wolnym od: zajęć w szko 
łach wileńskich.   

AKADEMICKA. 

Do młodzieży akademickiej. 
dniach od 9 do 11 października r. b. Wszech- 
nica nasza będzie święciła 350-letnią rocz- 
nicę swego istnienia, swej wytrwałej, nie- 
złomnej pracy nad kształceniem umy 
wyrabiania serc młodzieży. 

Zbiorą się w owianej mrokiem przeszło 
Ści nawie kościoła Św. jana i w zadumanej 
© minionych latach auli kolumnowej, profe 
Sorowie, rzesze akademickie, społeczeństwo 
wileńskie i goście z całej Polski — będzie 
chwila wielka i radosna. A najwyższym wy- 
razem radości jest przecież pieśń radosna, 
sloneczna, pieśń młodzieńcza, która potrafi 
dziwnie bratać łudzi, podnosić schylone w 
smutku czoło, szeptać słowa nadziei i wia- 
ry. Więc my, młodzi wychowankowie 
Wszechnicy, musimy się wypowiedzieć na 
październikowym obchodzie przez radosny 
wesoły śpiew. 

1 dlatego Chór Akademicki U.S.B. zwra- 
ca się do Was, Koleżanki i Koledzy, z go- 
rącym apelem, byście zasilili nasze szczupłe 
szeregi; bo musi nas śpiewać jaknajwięcej, 
by pieśń była nietylko radosna, lecz i po- 
tężna. Inne uniwersytety posiadają już bar- 
dzo wysoko postawione i liczne chóry, np. 
chór krakowski -występował w Rzymie. U nas 
jakoś dotychczas małą tylko garstka skupia 
się pod sztandarem pieśni. A dane do tego, 
y chór mógł stanąć na odpowiednim po- 

Ziomie, mamy dzięki opiece kuratora chóru 
'D. prof. T. Czeżowskiego i kierownictwu p. 

R Dołęgi. Może więc teraz ta konieczność 
$romadnego zaśpiewania podczas obchodu 
Zgrómadzi nas więcej i zespoli na przyszłość; 
może wreszcie chór stanie się wykładnikiem 
twórczej radości całej młodz akademic- 
kiej rozumiejącej, że trzeba w świat z 
pieśnią na ustach i mówić ludziom swym 
śpiewem, że z pracy naszej i naszych wier 
szach czerpiemy radość 

Koleżanki i Koledzy! Zapisujcie się jak- 
najliczniej do Chóru Akademickiego. Zapisy- 
wać się można: 1) do dnia 3X w lokalu Ko- 
łą Polonistów w poniedziałki i wtorki od 4— 
5 po poł., w środy i czwartki od 11-12, w 
Piątki i soboty od 12—2 popoł. 2) od dnia 
3X zapisy przyjmuje się podczas prób, Pier- 
wsze próby odbędą sie w dniach 1 i 2 X o 
Ay 8 wiecz. w lokalu „Ogniska“ (Wielka 

   

   

  

  

    

  

   

    

m 

  

Zarząd Chóru Akadem. U.S.B. 

RÓŻNE 

” Zgromadzenie ogólne Komitetu 
odbudowy kościoła adimadircco św. 
<lgnacego. Zgromadzenie odbędzie się, 
w dniu 1 października o godz. 17 w 
wielkiej sali konferencyjnej urzędu 
wojewódzkiego z następującym porząd 

„kiem dziennym: 1) sprawozdanie wy” 
działu wykonawczego, 2) sprawozda- 
„ie komisji rewizyjnej, 3) udzielenie 
absólutorjum i wybór zarządu, 4) wol- 

ne wnioski. 
, Dziś, o godz. 4 m. 30 po poł. odbę- 

dzie się w obecności Prezydenta Rze-   czypospolitej akt poświęcenia kościoła. 
BR Zarząd związku ickarzy żydów w 

pięcie zaprasza wszystkich lekarzy żydów, 
Orzy przyjechali do Wilna na 13 zjazd le- 

ay 1 przyrodników polskich na koleżeń: 
ską herbatkę do lokalu związku (Trocka 2) 
w Piątek 27 września r. b. o godz. 8 wiecz. 

    

w: 

opisowej) na ulicy Słowackiego, ewen” 
tualnie dom robotniczy na Pióro- 
moncie. 

O godz. 19 m. 30 będzie wydany 
obiad u P. Wojewody, który odbę- 
dzie się w szerszem gronie zaproszo- 
nych osób. 

O godzinie 21 m. 30 Pan Prezy- 
dent przybędzie na raut, wydany przez 
miasto z okazji zjazdu lekarzy i przy- 
rodników. 

W piątek Pan Prezydent weźmie 
udział w rannych obradach zjazdu, 
zaś o godz. 13 odjedzie z pałacu 
żegnany przez władze cywilne i woj- 
skowe. 

Na granicy Województwa pożegna 
Drogiego Gościa Wojewoda w oto- 
czeniu przedstawicieli władz admini- 
stracyjnych. (c). 

  

ONIKA 
— (y) Kto zna spadkobierców Jozeia 

Kosowika? Ministerstwo spraw  zagranicz- 
nych poszukuje spadkobierców Józefa Koso- 
wika ur, w Wileńszczyźnie w roku 1802, 
który walczył w armji Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej i zmarł pozostawia- 
jąc znaczny spadek. 

Spadkobiercy powinni zgłosić się do Mi 
nisterstwa. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. W dniu 
dzisiejszym teatr miejski na Pohulance wy- 
stępuje z premierą, rozgłośnej sztuki ]. A. 
Kisielewskiego „W sieci“. Sztuka ta przy. 
gotowana z wielkim nakładem pracy daje 
szerokie pole do popisu występującym arty- 
stom. Główną postać szalonej Julki odtwa- 
rza Lena Eychłerówna. W roli Boreńskiego 
ukaże się Wyrzykowski, w roli Chomińskiej 
wystąpi zawsze mile widziana Dunin-Rych- 
łowska. Reżyserja spoczywa w rękach K. 
Wyrwicz-Wichrowskiego. _ Zainteresowanie 
się premjerą wielkie. 

— Teatr Miejski „Lutnia”. Dziś w tea- 
trze miejskim Lutnia po raz piąty nieśmier- 
telna komedja Al. Fredry „Wielki człowiek 
do małych interesów". Główną postać Jenial- 
kiewicza kreuje A. Zelwerowicz. Komedja 
Fredry niebawem schodzi z, repertuaru, 
ustępując miejsce nad wyraz ciekawej i war- 
tościowej pod względem literackim sztuce 
Crommelynck'a „Maski“. Reżyseruje Z. Zię- 
biński. Ze względu na interesujący problem 
jak również i prawdziwie artystyczne wyko- 
nanie, sztuka ta będzie niewątpliwie cieszyć 
się będzie wielkiem powodzeniem. Premie- 
ra w sobotę najbliższą. 

— Przedstawienie popołudniowe w Tea- 
trze na Pohulance. W niedzielę najbliższą o 
godzinie 3 i pół po południu w - Teatrze 
Miejskim na Pohulance odegrane zostaną po 
cenach zniżonych „Dziady** A. Mickiewicza, 
w układzie scenicznym S. Wyspiańskiego, w 
obsadzie premjerowej. Bilety już można na- 
bywać w kasie zamawiań w teatrze Lutnia 
od 11 do 9 wiecz. 

— Niedzielny koncert Ady Sari. W nie- 
dzielę najbliższą wystąpi w teatrze miejskim 
na Pohułance po raz pierwszy w Wilnie, zna- 
komita śpiewaczka Ada Sari. Bogaty  pro- 
gram zawiera arje operowe i pieśni: Pade- 
rewskiego, Karłowicza, Galla, Griega, Strau- 
sa, Czajkowskiego, Rachmaninowa i innych. 
Dotychczasowe koncerty tej świetnej artyst- 
ki w kraju i zagranicą cieszyły się olbrzy- 
miem powodzeniem. Bilety nabywać można 
w kasie zamawiań w teatrze Lutnia od 11 
do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Dziewica Orleańska. 
Kino Miejskie — Człowiek bez nerwów. 
Lux — Miasto cudów (z Douglasem 

Fairbanksem). 
Eden — Niewolnica miłości. 
Hollywood — Djablica z Trypolisu. 
Piccadilly — Huragan (rok 1863). 

: Światowid — Tajemnica salonu  pięk- 
ności. 

Ognisko —jedna noc (Rudolf Valentino) 
Wanda — Przedwiośnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Nie zostawiać mieszkań bez opie- 
ki. Do mieszkania Rozalji Kowrelis (W. Po- 
hulanka 24) po uprzedniem otwarciu drzwi 
wytrychem dostali się złodzieje i wynieśli 
bieliznę i garderobę wartości 600 zł. 

(c) Podstępna kradzież w sklepie jubi- 
. Onegdaj w dzień, do sklepu jubi 

Mickiewicza 28 
ając pokazania 

im zegarka na rękę. Obecny w tym czasie 
w sklepie syn Kaca wyszedł do sąsiedniego 
pokoju w celu wezwania ojca z czego sko- 

> Kaca przy ulic        

  

  

      

    rzystali nieznajomi i wyjąwszy z gablotki 
kilka zegarków zbiegli. Wartość skradzio 

  

nych zegarków wynosi około 700 zł. 
‚ — (c) Postrzelenie, Wczoraj w nocy do 

szpitala żydowskiego dostarczono 25.1etnie- 
go Samuela Geńzla (Mostowa 12) z ciężką 
raną postrzałową w okolice serca. Ojciec 
rannego twierdzi, że Geńzel postrzelił się 
prze ostrożność manipulując  rewolwe- 
rem. ktyczny przebieg wypadku ustala 
policja, lecz dotychczas bezskutecznie, ponie- 

stan rannego nie pozwala na odpowied. 
nie zbadanie go. 

— (c) Ofiara obowiązku. Wczoraj o 
północy na ulicy. Uniwersyteckiej miał miej- 
sce tragiczny wypadek, ofiarą którego padł 
ogrodnik miejski Wiktor Michałowski, za- 
mieszkały przy ogrodach mi ich na ulicy 

Kopanica 2. Wobec potrzeby bkiego do- 
prowadzenia stcjacych przy gmachu U.S.B. 
drzew, Michałowski mimo nocy dostał się 
na drzewo z zamiarem obcięcia niepotrzeb* 
nych gałęzi, Pracując Michałowski stracił w 
pewnym momencie równowagę i spadł ze 
znacznej wysokości na jezdnię, ulegając pęk. 
nięciu czaszki. Nieszczęśliwego natychmiast 
skierowano do szpitala, lecz w drodze nie 
odzyskując przytomności zmarł. 

— (b) Ujęcie żołnierzy so- 
wieckich. Na odcinku Wilejka w 
pobliżu  Markowszczyzna _ żołnierze 
K. O. P. zatrzymali w chwili przekra- 
czania z Bolszewji* dwóch żołnierzy 
sowieckich, którzy jak Okazuje się 
zdezertowali z armji czerwonej. 

       

  

   

  

  

  

   

    

  

  

   

— (c) Nagły zgon. Dostała nagle krwo 
gardlanego i wkrótce zmarła 75-letnia 

Elżbieta Goldukowska (Smoleńska 12). 
— (c) Podrzutek. W ogródku Orzeszko- 

wej znaleziono chłopca lat 2 przy którym 
była kartka „Edward Kozłow *. Podrzut 

     

   

      

  

Ż SĄDÓW 

DALSZY CIĄG PROCESU O ZABÓJSTWO 
NA ULICY JATKOWEJ. 

W dalszym ciągu procesu o zabójstwo 

        
     

  

   

     

za QGurwicza, pospolicie znanego w 
e przestępczym Wilna pod pseudoni- 

mem ,, Sąd przystąpił do 
zbadania s /. Świat przestęp: 
czy, bez róż eprezento. 
wany bogato. Złodzieje, b. członkowie osła- 

    

  

     

    

   

wion bandy  „Brudeferein“,  sutenerzy, 

^ i lupanarów, ich pensjonarki, oto 
dobrane towarzystwo, z zeznań któ 

  

   rego Sąd będzie mus odtworzyć sobie 
obraz przestępstwa, aby wynieść wyrok. 

i i danie, gdyž WSZy- 
, już raz są w 

ko to, co można 
to nawet, czego nie było. 

espole trudno o etykę. 
tylko — 

  

    
      

    

tym 
pośród oskarżonych jede 

j i się do zabójstwa. Pomię: 
bitym panowały zawsze złe 

iejednokrotnie žapowia- 
że zabije go i w dniu 

znym przy spotkaniu strzelił, Świadek 
0 automatyc rewolwer i 
yngiel. Nastąpiło dem strzałów, 

rych jeden Śmiercionośny. 
Pozostali oskarżeni zaprzeczają ш- 

działu w morderstwie, a Izaak Lewinson 
ierdzi, że zamordowany zapraszał go na 

„sznapsa*. Nie przyjął on zaproszenia, jed- 
nak pojechali obaj dorożką 40 — Шшрапаги, 
gdzie zamordowany strzelił do niego i ranił 
w nogę.” 

Świadkowie przedstawiają różnie prze: 
bieg i przyczyny zajścia. Brat zamordowa- 
iego — Mejłach, twierdzi, że „Elińka* po 

yjściu z więzienia nocował w lupanarze u 
Berty Kopełowicz i tam też szukali go ko- 
ledzy z arteli obecnie oskarżeni. Kiedy szu- 
kający znaleźli „Elińkę" dali do niego sze- 
reg strzałów. Ciężko ranny miał jeszcze ty- 
le siły, że doszedł do restauracji Saszki 
Lichtrona (też znajomy z procesu „Bruder- 
ferejnu*) i tu zmarł. Twierdzi Świadek, że 
wszystkich oskarżonych widział na miejscu 
zbrodni. 

Świadek Wapnik, pensjonarka z „zakła- 
du* Berty Kopelowicz n. b. przebywająca 
obecnie w szpitalu na Sawicz i sprowadzona 
pod konwojem była w domu w chwili, kie- 
dy weszło kilku mężczyzn (jeden z rewol- 
werem w ręku). Szukali oni ńkę*. Sama 
Berta Kwaśnik słyszała wówc Š 
turę i jakiš stuk. Zapytana prz 
czącego, czy może objaśnić 
nę tego stuku i czy 
odgłos wystrzału mów 

   

  

  

dał mu 

    

         

        

  

    

  

    

   
      

  

   liżej przy y- 
zała kiedykolwiek 
ojej! u mnie co- 

      

    

dzień strzelają. 
Pozostali s wiadkowie zeznają na te S4- 

me okoliczność Т 
Przy pom ich zeznań Sąd zorjentuje 

się czy w wypadku tym zabójstwo było 
napadem dokonanym przez bandę, a powo- 
dowanym zemstą, czy też była to obrona 
konieczna ze strony Gorfajna, który jak wie- 
my przyznał się do zabójstwa i w ten spo- 
sób motywuje swój czyn. 

Dziś następuje badanie świadków obro- 
ny, możliwie, że zeznania ich wyświetlą Sy- 
tuację, trzeba przyznać niezwykle zagmat. 
waną i nie jasną. (y). 

ka umieszczono w przytułku „Dzieciątka Je: 
zus”. 

— (c) Wypadek na stacji kolejowej. W 
składzie opałowym na stacji Wilno w cza- 
sie spychania wozu z węglem potknął się o 
szyny i upadł pod koła wozu robotnik Jan 
Bujnowski (Hoża 4). Jedno koło przejecha 
ło mu klatkę piersiową, powodując nadła- 
manie żeber. Bujnowskiego w stanie b. cięż- 
kim ulokowano w szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Ujęcie występowiczów. W cza- 
sie obławy dokonanej w nocy z 23 na 24 b. 

i w jednej z „melin* zatrzymała 
wkowicza i Józefa Gołąbka, którzy 
dali żadnych dokumentów i zeznali 
dzą z W wy. Pod eskortą ode- 

ch do miej tałego zamieszkania 
— (c) Uparty samobójca. W dr 

  

  

    
        

  

      

   

  

  

b. m. usiłował popełnić samobójstwo przez 
powies się 48 letni Feliks Szmarow (Ma 
jowa 21 

Wymieniony przed dwoma dniami prze.   
bił się nożem w zamiarach samobójczych a 
że po opatrunku skierowano go do domu, 
usiłował po raz drugi popełnić samobójstwo. 

k - 

TI Ožaysa Suzon-Grodzeūska ji 
gzjwznowiła przyjęcia chorych od 10-ej 

rano do 5-ej wiecz. ul. Wileńska 
(róg Benedyktyńskiej i Św. Ignacego). 

Dobra rada. — Najprostszy i najpewniej: 
szy sposób pozbycia się zaparcia, które czę. 
to staje się źródłem znużenia i chorób, po- 

lega na racjonalnem stosowaniu Cascarine 
Leprince w ilości I lub 2 pigułek wieczorem 
podczas jedzenia, co przywraca prawidłową 
działalność kiszek. Sprzedaż, we wszystkich 
aptekach. 

  

RADJO 

Czwartek, dnia 26 września 1929 r. 

9,00 —11,55: Transmisja z gmachu Teat- 
ru Wielkiego na Pohulance. Uroczyste 
otwarcie XIII Zjazdu Lekarzy i przyrodni- 
ków polskich w Wilnie; wraz z wykładem 
inauguracyjnym prof, dr. Leona Marchlew- 
skiego z Krakowa: „Przemiana materji w 
ustroju zwierzęcym a roślinnym*. 11,55 — 
12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05—12,50: Poranek muzyki ea; 
Orkiestra pod dyr. Leona Dimanta. 
12,50—13,00: Wieści z P.W: K. 13,00 — 
1310: Transmisja z Warszawy. Komunikat 
meteorologiczny. 17,05 — 17,25: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,25 — 17,50: „Wśród książek”. 
17,50 — 18,00: Wieści z P. W. K. 
18,00 — 19,00: Transmisja z Warszawy. 
Koncert popołudniowy. 19,00 — 19,25: „Co 
widziałem w Berlinie" odczyt wygł. Jerzy 
Wyszemirski. 19 25—19,55: Audycja literacka 
„Pajac* zradjofon. scena dram. Kuprina w 
wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,55—20,00: 
Transm. z Warszawy. Sygnał czasu. 20,00 — 
20,05: Program na dzień następny. 20,05 — 
20,30: Pogadacka Radjotechniczna. 20,30— 
22,00: Transmisja z Warszawy. Koncert wie- 
czorny. 22,00- 22,45: Transmisja z War- 
szawy. Komunikaty: PAT., policyjny, spor- 
towy i inne. 22,45 23,45: Muzyka lekka z 
Warszawy. 

j Francuzka 
wykwalifikowana  nauczycielka—fre- 

i blanka, poszukiwana do prowadzenia 

Ba 1, do g. 10-ej rano i od 3 7 pp. 

kompietu - przedszkola. Witoldowa 8 

GRYEEJ KANYE СОБ НС, ОЕ ОА 

  

ZOFJA  NIWIŃSKA. 

młodociana gwiazda teatrów polskich. Ma 
już w swej karjerze artystycznej  szerėg 
niebylejakich sukcesów (m. in. świetna jako 
Lilla Weneda, kreację stworzyła w sztuce 
p.t.: „Biedna, jak mys kościelna” grając 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

0 RUCHU BUDOWLANYM NA 
ANTOKOLU 

Zobaczyć w Wilnie budujący 

li, jak się u nas mówi, fabrykę, zna 

tyie, co ujrzeć białego kruka. A 

Tak się już stało, żeśmy po wojnie prze- 

stali sobie wyobraża: wygląda budowa 

nowcgo domu i, śmiało rzec można, gdyby 

nie gmach Br. Jabłkowskich wykończony kil- 

ka lat temu i kilka może j t.zw. objek 

tów rządowych, zapomnielibyśmy co znaczy 

siowe: „ruch budowlan : 
Ale przyszły znów i oto w tym ro- 

ku stało się coś zgoła niezrozumiałego: Wił: 
no zaczęło się forsownie rozbudowywać. 

Wystarczy stanąć koło dzwonnicy kate 

drainej i ku niej okiem rzucić, aby człowie- 

kcwi w oczy się wpakowały „żelbetowe kon: 

tury gmachu, co na tyłach ulicy Arsenalskiej 

jak na drożdżach rośnie, || 
Podobno jakaś spółdzielnia 

wa. ! 
Jeszcze trochę dalej, ku Wilji, wzrok skie 

rowując, widzi się też jakiś rosnący gmach, 

tuż obok elektrowni. : т 

Ponoć przyszłe mieszkania, dla funkcjo- 

narjuszy naszej centrali oświetleniowej, о- 

nacza. : i 

ae idźmy dalej ku Antokolowi. Na linji 

mniej więcej posesji noszącej numer 14, tyl 

ko z drugiej strony ulicy w kącie „między ul. 

Holendernia i Antokolską, jakiś wielki budy- 

nek się wznosi. i 

Mają to być przyszłe domy urzędnicze. 

Kilka lat temu dochodziły mnie słuchy, 

że w tem miejscu stanąć ma szereg osobnia* 

ków, takich domków maleńkich z ogródkanii, 
Szczerze wyznam, że mnie te projekty 

ucieszyły. 3 wa 

Widziałem w nich chęć do wznowienia na 

Antokolu tradycji dworków tych  antokol- 

skich dworków co je kiedyś w literaturze 

sławiono, a których teraz jeno szczątki 

    się dom, czę” 
zy akuraj 

    

   

  

mieszkanio- 

   

j gdzieś zapomniane pozostały. 
Н 

Tymczasem w budowlanych planach za- 

szły widać zmiany, bo to, co terąz się bu: 

duje, zdaje się zapowiadać powstanie wielkiej 

śródmiejskiej kamienicy, tak akurat do An 

takolskiego krajobrazu pasującej, jak przy- 

słowiowy „wół do karety”. в 
„Pażiwiom uwidim*, mawiali , Moska- 

le, nam tedy cóż innego pozostać mą do 
«zrobienia, kiedy nie atrąmentu trochę zuży- 
wszy, poczekać, nim kolonja urzędnicza na 
Antokolu, jak się patrzy, wykończoną zosta- 
nie. 

Po przez rosnące mury, tylko co omówio- 
ne, wzrok biegnie, dalej, ku wzgórzom, co 
Antokol od Zarze oddzielają, jak, nie 
przymierzając wał jaki granic 

Tam to, malowniczo roz! 

średnia szkoła techniczna m 
sałem kiedyś o tem. Fot 

towałem. A jakże! 
W tym roku warsztaty przybyły. Nowo- 

czesne budownictwo, ani słowa” 
„Żelbety” i, „żelbety” tylko, wielkie kon: 

tury, solidne fundamenty. Będzie na co po- 
patrzeć, jak wszystko, jak się należy, wy- 
kończonem zostanie. 

Ale... jest i male „ale“, bo z pośród tych 
budowlanych okazałości, tuż obok  wcale 

(według gipsowego projektu, com go wi 
dział, sądząc) miłych i ładnych linij przy 
łego gmachu głównego szkoły, wśród | 
Antokola, na tie pięknej naszej podwileńskiej 
przyrody, komin fabryczny. zgoła w niebo 
strzela. 

Niezbędne akcesorjum warsztatów ponoć 
stanowi. Cóż robić, niema na to rady. To 
jedno pewne, że wrażenie estetyczne całego 
obejścia Szkoły Technicznej psuje i wpro- 
wadza całkiem obcy i dysonans z widokami 
Antokola stanowiący, obrazek, Coś jakby 
amerykański „drapacz chmur“ tuż obok kra- 
kowskiego Wawelu ( gdyby go postawiono). 

  

      

    

    

na nasza 
we wznosi. 

graiję prezen- 

      

   

     

  

Ale to tylko refleksje... Idźmy dalej. 
Przy Ryneczku Antokolskim, wiosną roz- 

poczęta budowa gmachu szkoły powszech- 
nej, bardzo posunęła się naprzód. Już jedno 
i drugie skrzydło wybudowane pod dach. 
Już i krokwie na nich. Jeszcze tylko środek 
wypełnić wypadnie i już całość będzie, na 
dziatwę szkolną oczekująca. ; 

Bardzo ładny budynek. Bardzo harmoni- 
zujący z budownictwem Antokola. 

Powinszować, powinszować go Magistra 
towi trzebą. 

Tuż obok Ryneczka, wśród starych drzew 50. 
Sapieżyńskiego parku kościołek stoi po - Try- 
nitarski. 

Właśnie wiosną tego roku powstał komi: 
tet odnowienia tej świątyni. już teraz dachy 
kryje się odnowa. Już wieże kopulasto-bizan 
tyjskie przedtem przerobiono gruntownie. Już 
krzyże nowe. а 

Z wiosną przyjdą zewnętrzne malowania: 
i przeróbki wewnętrzne. 

O kroków dwieście od kościoła Szpital 
Wojskowy także roboty budowlane prowadzi 

Dobudowuje się na jednym z gmachów 
całe piętro,inny obok kliniki oftalmicznej po- 
łożony, rozszerzając i takoż rozbudowując. 

Nareszcie jest ruch. Nareszcie robi się 
coś, co, po kilku latach zastoju, śmiało „ти- 
chem budowłanym* nazwać można. 

Mik. 

    
     

ma zjazd przyrodoików 
i. lekarzy 

Na XIII zjazd lekarzy i przyrod- 
ników polskich przybyli w dniu dzi 
sieįszym do Wilna między innemi: 
prof. Antoni Gluziński z Warszawy, 
prezes, stałej delegacji zjazdów leka- 
rzy i przyrodników prof. Ciechanow- 
ski, szef departamentu sanitarnegc w 
Min. Spraw Wojsk. gen. Rouppert, 
dyrektor służby zdrowia w M. Śpraw 
Wewn. Piestrzyński, b. rektor uniwer- 
sytetu lwowskiego znakomity chirurg 
prof. Schramm, b rektor Politechniki 
warszawskiej znany fizyk Świętosław - 
ski, prof. Godlewski z Krakowa, proi 
Kryński z Warszawy, b. rektor uni- 

e wersytetu poznańskiego prof. Groch- 
malicki. Wszyscy wyżej wymienien: 
profesorowie wzięli udział w powita- 
niu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
przy zjeździe do Wilna koło Ostre; 
Bramy. Dalej przybyła w dniu dzisiej 
Szym na zjazd delegacja, złożona z 16 
Itkarzy jugosłowiańskich z dr Ivko- 
vicem na czele, wybitni neurologowie 
2 Paryża ojciec i syn Minkowscy, 
prof. Cmund z Pragi, Maksymiljan 
Rutkowski, znany chirurg z Krakowa. 

(w) 

+ SE OPA CAIRO 

19 Państwowa Loterja Klasowe 

ke: przybył 

główną rolę. Pełna świeżości i wdzięku, nie 
zawodnie i u nas stanie się ulubienicą pu 
bliczności, W „Lutni* gra obecnie rolę Anieli 
w „Wielkim człowieku* Al. hr. Fredry. 
  15-ty dzień ciągnienia. 

Po 10000 zł. wygrały nr.: 11690 12298“ 
135930. 

Po 5000 zł. wygrały nr.: 2675 44152 52170 
62919 64096 117865 139001 160077 16399i 

Po 3000 zł. wygrały nr.: 94882 100865 
110433 175153 104743 151035 175773. 

Po: 2000 zł. wygrały nr.: 4584 47722 62042 
160409 107280 133391 136630 139331 142926 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 września 1929r. 

   

   

Dewizy i waluty: 161211 182545 
Tranz. Sprz. Kupno Po 1000 zł. wygrały nr.: 15159 58522 

Dolary 8,88,5 8905  8,85,5 80418 104822 117353 129170 137252 156556 
Belgja 124,00 12431, 123,69 Po 600 zł. wygrały nr.: 1768 19295 2099" 
ROBEókidy 237.38, 23108 2367 20130 35076 36372 30779 41977 43564 45122 

penhag 38, „98, 236,78 45443 46370 47710 66514 101887 104860 
Budapeszt 155,55 155,95 155,15 105904 107648 109684 123413 128615 138752 
Holandja 357,60 _ 358,50 356,70 146097 172784. 
Londyn 43,23,5 43,34 43,13 * 

: z Po 500 zł. grały nr.: 290 3038 4837 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 6508 8071 8605. 10133 11386 12426 130. 
Oslo 237,52 238,12 236,92 14238 15130 16854 18285 18837 23306 2402“ 
Paryż 34,01, 35,00, 34,8, = 28467 = 27294 27554 28290 31687 
Praja 26,41, 2 31934 330 36725 37617 38080 4019“ 
ks o 647. 26,35, 30301 41663 43266 46182 46405 47057 48177 

Zwajcarja] 11.93, 17236, 171,50, 49660 52090 52590 52851 54424 54608 55054 Stokholm 23*,88, 239,48 238,28 55360 57616 58675 58862 63016 64296 64751 
Wiedeń 125,40 _ 125,71, _ 125,09 64934 65040 67848 68735 69777 70315 7242“ 
Włochy 4667,5 46,10, 46,56, 72372 73442 74242 80454 81177 82729 82760 

82914 83522 83982 87515 88499 92881 9341° 
97690 98135 98770 99385 100860 10019" 
101631 103215 104267 105704 106620 107201 
107933 110282 105545 113538 137714 114157 
114400 115384 115849 116318 117683 118406 
119316 119530 119599 120148 121990 12202“ 
122285 123906 124673 127457 127688 128975 
130708 130834 132524 134457 134802 13682 
137941 138581 139615 140853 141284 142330 
132544 144227 150630 150638 152522 152827 
152841 154024 154778 155034 155438 155697 
156089 157203 157710 158532 159168 160597 
161635 161719 161871 162760 165784 167547 

Marka niemiecka 212,41, 

Papiery procentowe: 

„. Pożyczka inwestycyjna 120 —119. Prem- 
jowa dolarowa 61,25, 5 proc. konwersyjna 
-9,75. 6 proc. dolarowa 82. +10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa: — —. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln, obli- 
qacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 49, |, 
8 proc. warszawskie 67. 5 proc. warszaw- 
skie — . 8 proc. Łodzi 58,50. 10 proc. 
Siedlec 67, -. 

  

  

i 8 proc. obligacje T. K. 167737 170856 173000 174554 174829 174025 Ziemskiego 94, -. 175191 176352 177276 178467 178903 179531 

Mica JR LA) KOT rot a į 340 30257 130609 132081 
Ki sti 10. ea A> 170. Powszechny 135662 136155 139200 140017 140305 14054: > He RaZ SE półek Zarobkowych 141686 141604 143566 144776 145807 149016 aż a Gi ES w Dąbrowie 147205 147452 149277 149724 150530 15086“ . Cukier 30, ielski 28,50. Mo- 151740 153750 154370 157143159107 drzejów 21. Norblin 105,75. Ostrowiec 84.50 160570 @ ! „ Ostr 160945 161898 162386 165200 165336 166777 
Sa Di Zieleniewski 80,50 167365 160770 170188 174642 175030 177625 

usc —+ Węgiel —. Раго- 178732 180630 181496 182265 182754 1835 wozy —,—. Borkowski —. 

  

184065. 

B Leon Poczfer Ę 
SENY W WIENIE, EA Tataiska 20 m. 17. Telef. 14—96. 

Z dnia 24 wrzešnia r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 48 -49, żyto e 

23-25, jęczmień 24—26, owies 25 —26, gy YARO е - 
ka 25—28, otręby pszenne 20—22, żytnie Ch. Krasn osielski 19—20, siano 9_ 10, słoma 7—8, makuchy Wielka 21 
Iniane 49-50 Tendencia bardzo słaba. Wo- ^ WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 

i 4i pół—7 i pół. 

į „Or. D zeldowiez | 

` 

bec posiądania zapasów, młyny wstrzymują 
się od zatnówień. ‹ 

Mąka pszenna 90 110, żytnia razowa 
29 -30, pytlowa 40—43 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 — 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110, 

e 60 — 80, pęczak 55 — 60 ха 
kg. manna 100—130, 
Mięso wołowe 230 - 280, cielęce 210 

269, baranie 200-260, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
sądło 400—460, smalec wieprzowy 440— 
460. ь 

Nabiał: Mieko 35—40 gr. za litr, smie- 
tana 180-200, twaróg  80—100 za 1 kg. - 
«er twarogowy 120—150, masło niesolone 
550—600, solane 500 - 550. 

Jaja: 180-200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, strączko 

wy 50-60, fasola białą 150—160, strączko - 
wa 50—60, kartofle 9— 10, kapusta świeża 
15 20, kwaszona (brak), marchew 20—25 
(za pęczek), buraki 20 25 (za pęczek). 
brukiew 15—20, ogórki 7 8 zł. za 100 a 
sztuk, cebulą 40—50, pomidory 50—70 zą 
kg. kalafiory 30-70 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 120—130 za 1 
A м %«ътротошв 50—60, śliwki węgierki 

— 8 е 

weneryczne, skórne i moczopłciowe. 

POWRÓCIŁ. 
Mickiewicza 24. tel. 277.     

  

| 

Dr. L. ACHMATÓWICZ 
powrócił i wznowił przyjęcia 

Zygmuntowska 24 m 1 
Od godz. 5—7 po poł. —Z 

    

Krawiec Damski 

Stanisław Wiśniewski 
z Warszawy 

ul Królewska 3, m. 3. 

- Specjalne płaszcze, kostjumy, 
futra. 

  

s Prof, Dr. W. Jasiński 

    

Grzyby: Borowiki 5 — 550zł. za 1 kg. ® POWRÓCIŁ. 
rydze 470—480, mieszane 0.70 — 0,80, URRNOKOZORANSZAAGZNOKSKM 

Drób: kury 5—7 zł. za zy kurczę 
ta 150 - 250, kaczki 6—8, młode 300—405, 3 
gęsi 8—12, indyki młode 5-7 zł. 

Ryby: liny żywe 500 - 550, śnięte 280 - 
350, szczupaki żywe 550 600, śniętę 250 - 
390, leszcze żywe 500—550, śnięte 280 - 350. 
karpie żywe 475 500, śnięte 250 300, ka- B 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500 - 550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—400, siela- 
wa 250 300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 

w A © płocie 180—250, drobne 
. (n 

POWOZ 
parokonny do sprzedania, ul. Beliny 

Nr 1, u Żylańca. 250% —&    
    

„— 

Tanio do sprzedania SAMOCHOD- 
KARETA (Europejka) mało używany 
Pióromont 6. г —1 

    

  

  

Lektyjmuzyi 2 az. istorja, teorja i estetyka 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ i 

oe wre. '  S-to Jakóbska 6—1. į 
prof. Konserwatorjum. 

! 
! 
į 
® 

!
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D Z I Ś! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy. 
Największy tryurmi kinematografji francuskiej! 

Dziewica Orleańska 
Wielka epopea filmowa. W roli JOANNY D'ARC natchniona SIMONNE GENEVO!S. 

Reżys. Marco de Gastyne. 

_ 50.000 statystów. Koszt—25 miljonów f:anków. 
Arcydzieło to pod protektoratem Rządu Francuskiego wyświetlane było w Wielkiej Operze Paryskiej. 

Dla młodzieży dozwolone. Każdy powinien zobaczyć. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 1015. 

ZE ŚWIATA 

ELEKTRYCZNY TOTALIZATOR. KINO TEATR 

Elektryczność Maca: we wszystkie 

dziedziny życia, nic więc dziwnego, że w 

krainie sportu, jaką jest Anglja pomyślano 
„BELIODS 

„0 zastosowaniu elektryczności i na tem po- 

lu również. Jak wiadomo, w kraju tym przo- 

dującym w kulturze rasy końskiej, nie zna- 

no do niedawna gry w totalizatora, z chwi- 

lą wszelako wprowadzenia niebezpiecznej 

tej zabawki, rujnującej kieszenie nie powoła- 

nych nadewszystko, uczyniono to w Spo”   

sób ultra-nowoczesny stosując i tutaj elek- KINO-TEATR DZIŚ! P 

VRS rak i głów ludzkich zastąpiona „HūLLYWOOR“ |Wieiki przebėj kilmowy „BJABLICA й TRY O©LI$U*< ą (Wzruszający dramat w 10 akt. W rolach głównych znakomita LIANA HAJD, ALFRED FRYLAND i inne 
została przez prąd elektryczny, poruszający 

Niania 

całą odpowiednią  maszynerję. Dźwignie 

wprawiają w ruch szereg mechanizmów, 

dzięki którym totalizator elektryczny „ogła- 

sza z niezawodna dokładnością, zdumiewa- 

gwiazdy ekranu. Nad program: p. t. 2 lądy, 2 kraje, 1 serce, 1 dusza, jest to film nakręcony podczas pobytu 
wycieczki am. rykańskiej w Wilnie. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8, !0.20.              

i recyzją a nadewszystko z błyskawicz- 
' 2 o : 

Ка о EE zawsze się to przydal WIDERSKIE een T S нннч SS 
ć stawek oraz przy. a każ- i 

: : \ 

ses 1a еег da. jest abso 
1-0 Handlowo Zstawowe Lombard Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji Dan 2 

zawiadamia, że w dn. 8 i 9 paždzier- 
sprzedania. Objazdo- zaletą elektrycznego totalizatora jest abso- 

wa 8, tel, 12-30. lutna niemożliwość urządzania t. zw. „tric- 

ków”. Elektryczny totalizator nie może się 

mylić, wszystkim więc, którzy obstawili po: 

szczególne konie, pozostaje jedynie rzucić 

okiem na zawieszoną momentalnie po, Skoń- 

czonym wyścigu wielką tablicę, aby poznać 

najściślej prawdziwy wynik każdego biegu 

i BE: wygranę. 

W każdym razie zaoszczędzi Pani nika 1929 roku o godzinie 5 po po- 
łudniu odbęczie się licytacja w lo- 
kalu Lombardu Płac Katedralny Ll. 
Biskupia 12, zastawów we właści- 
мут czasie nieprolongowanych od 

Nr 1122i do Nr 50374, —Т 

sz 

NAWAWAR 

RÓŻNE 

K. Dąbrowska. 
„|| Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra; 
och instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości 

= SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
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ładny grosz, biorąc Persilu stosowną 

  

. ilość, rozpuszczając go w zimnej 

    

egulamin wyścigowy angielski ustala, wodzie i otui t | . k ‚ k B a : 

że dla sprawdzenia wagi konia wygrywają- > ie Taz y KO, 1 to rot © 
: ` 

cego i jego jeżdźca potrzeba conajmniej pię” i „gz SIIEUEMY,, mieszknia" s SEA E EAS 158 GEWEKDŁ E orų E Do wynajęcia „XS! ĄCE, 

GI inut, dalsze trzy minuty do stwierdze- 
: 

' 

ciu minu y y ząklad przemysłowy w ckolicy ul dwa pokoje Z wygo- @ DEKARZE į pp KOSTEK Na Zk do 3 wiader wody bierze się 1 

  

  

nia, że wszystko odbyło się prawidłowo i 
TZ W ! sm A . tadka, Mala 

ПНа оее  cektycz ke Persilui Pasi > ktinalskiej. Giey de ane Aaa į BARZO WODA A Р Aa Ne Ža mos Ong cze, bóle. niestraw- 
nym noszącym nazwę „Totet*, wyniki bie- pacz O ersilu! Petsil to oszczędność! „Slowa“ pod S. S. 2 DOKTOR Aiuszerkaśmiajowska Śhólie osłabia, 2 

gu ogłaszane są w parę sekund po owem \ p i i i A b. KINSSERG Graz аННЕа ŻA ER 

kon PROZA ASS S Į choroby weneryczne tYczny usuwa Zmar- p o k 6 į zdrowie, UŻYWAJĄC 

243 biegi, przy których aparat ten już funk- 
SSRI AEK syfilis_ i skórne. lu,szczki, piegi, NY, nabiowa © я …УВО_Ш'МЕ ane Me 

te- łupież, brodawki, ku, Uszczędność fworzy kogacfwoj WILEŃSKA 3, cały świat Dr. Dietla, cjonował, jedynie w dwóch wypadkach na- 

  

            

stąpiło trzyminutowe opóźnienie ogłoszenia > A = lefon 567. Przyjmuje tzajki, wypadanie wło- dami, z przedpokoju, profesor & > 

wysokości wypłat, spowodowane jakąś prze- Żądajcie wszędzie od 8401 O sów. Mickiewicza 46,7 utrzymaniem lub tetų Nakai a 

szkodą w prawidiowem funkcjonowaniu apa- gwarantowaną ognioirwałą —. m. 6. i > Rzeczna (0d Za- Žadejcie uezałataej 

ratu. Zazwyczaj publiczność, która przy in- PAP Ę DACHOW A DOKTOR retowej) № 11 м. 5. broszury. pouczającej: 

Ram RH WA AE B SB r 8. ZELBOWIEZ IRAS NUTS ś Adres: Liszki, Apteka. 
oczekiwaniu wypłat przy okienkach totaliza- . « х 17 PAD Si PIRLS M SAORYDA T 

tora, załatwiana jest w ciągu siedmiu minu, fiimy „BUCETA M. DAJOMA ост "saerycsce | motų "r POSADY | 02 
Si CE Tanie, praktyczne i długotrwałe aylills,  marządów в ® 
bie totalizator elektryczny, 6w popularny įuž 3 dach aoczówych, od 9 i ° + | 

Angiji „Tote*, powszechną sympatję. Nie аСнУ 4 B RSD CANA A A UL UA il Wilen - 

ЁЁшЁ%Ё[ tylko, a e nel; deze an- Zamówienia przyjmuje się w biurze o aaa a анн POTRZEBNA kin Ha 

gielskie nie podają, czy „Totet“, jako tota- fabryki: Teatralna 4—1, tel. 10 40. (diatermja). Gabinet służąca do wszyst- Waga ЕСа 
lizator Kaa. 2 RAE e Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52, — Racjonalnej Kosme- kiego, umiejąca dob- | 29, dw = 

НЕНЕ ОН i i i „ | Kobieta-Lek. tyki Li ‚ rze gotować i łądnie | Įstniej - 
że ulatwia on tylko sprawniejsze i mniej SĘ 2 wad Bać do jednej osoby: ak od 1843 r. 

oszukańcze jego funkcjonowanie. Anglicy są BZRZEBE pa dl. Zeldowiczowa Mickiewicza 31 m. 4, Zgłaszać się tylko z M SŁ skład 
wszak narodem, którego zmysł spotsmeński AKBZEZWT AUBIECE, WENE- kobiecą kon- Wjiątkowo _dobremi | jadalnie, Sypialni. 
ujawnia się nadewszystko w umiłowaniu g + RYGZNE, NARZĄ- [8 P'serwije, dosko- Świadectwami długo: | salon > Ab nie, 

najprzeróżniejszego rodzaju z dów, a a ZĄD ABCIE DOW  MOCZÓW. |nali, odświeża, usuwa letniemi Ul. Otiarna 2 | łóżka 'aikieean”: 
zadość gdzież większa możność czynienia 

wszelkich temu umiłowaniu, jeżeli nie na 
odmian wyścigach. 

  

SŁOMĘ PRASDWANĄ 
dobrą i zdrową, ostatnich źniw, pole- 

ca do natychmiastowej dostawy 

„EKSPORT SŁOMY* Sp. z ogr. odp. 

Poznań, ul. Zwierzyniecka T. 

Adres telegraficzny „SŁOMSKO*. 

Pierwsze W EG LA 
żródło 

sprzedaży 
GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

S. A, 
GIESCHE w KATOWICACH. 

%opalnie: Cleofas,  Frankienberg, 
Wilhelm, Carmer i Richthofen. 

Jagiellońska 6, tei. 14-97. 
Dostawa od 1 tony w  woząch B 

plombowanych. Ei 
L bs [si] 

    

Podręczniki dla ' szkół 
powszechnych 

w dowolnych ilościach dostarcza 
KSIĘGARNIA 

Wacława MIKULSKIEGO 
Wilno. Wileńska 25. Tel. 664. 

Warunki spłaty według umowy. 7а- 
mówienia z prowincji załatwia od- 
wrotnie. Spisy podręczników — bez 

płatnie. 

24%9040400404009%0600%89>7+093403 303. 

  

a EWA, Z 
i i || | | w Warszawie, Chmielna 

[dl |) Į 5, przy N. Świecie. 
Tel. 1-96, 406-33 i 336-30. 

15 pokoi z nowoczesnym konfortem 
@ urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 
5 z pościełą, bielizną i oświetleniem — 

    

Niebezpieczeństwo  pro- 
mieni X. 

Nowe niebezpieczeństwo zagraża 
wszystkim, młodym i starym, biednym 
i bogatym, niebezpieczeństwo tem gro 
źniejsze że niewidoczne i tajemnicze 
przed którem nie można się ustrzec. 

Z prawdziwą przykrością porusza” 
my tą sprawę, gdyż niebezpieczeństwo 
o którem mowa wypływa z jednego z 
największych i najdonioslejszych wy- 
nalazków cywilizacji ostatniego pię- 
dziesięciolecia. Wynalazek ten, który 
leczy setki chorych i cierpiących, a ró” 
wnocześnie setkom innych przynosi cho 
robę a niekiedy i śmierć, przez zanied* 

banie środków zapobiegawczych, i 0- 
chronnych. 

Niebezpieczeństwem o którem mowa 
są promienienie X. 

Mniejwięcej przed 34 laty świat car 
ły obiegła sensacyjna wiadomość, że 

uczonemu iizykowi niemieckiemu Rón= 

tgenowi udało się odkryć promienie, 

zdolne prześwietlać substancje i.ciała 

uważane dotąd za nieprzenikliwe. Te 

promienie posiadały właściwość wywo” 

  

  

  

P. 

  

tyw'ania iluorescencji platynocjanku ba- 
ru, robiąc równocześnie zdjęcia ioto- 
graficzne. 

Zaraz od pierwszego eksperymentu 

udało się Róntgenowi odfotografować 
kościec swojej ręki. 

Bardzo szybko, nowy wynalazek 

rozpowszechnił się w całym świecie 

wywołując powszechny entuzjazm. Ro=, 

zmaici uczeni fizycy, lekarze i konstrur 

ktorzy prowadzili liczne doświadczenia 
z promieniami X starając się zbadać ich 
skład fizyczny i sposób zastosowania 
ich w biologji, anatomji i paleontologii. 

Wynalazek Róntgena oddał nieoce- 
nione usługi przy badaniu i leczeniu 
złamanych kości, przy odnalezieniu ciał 
obcych w organizmie, a wreszcie po- 
zwolił lekarzom obserwować działale 
ność serca i innych wewnętrznych or- 
ganów. Zdawało się że nastały złote 
czasy w których fizycy, doktorzy i kon 
struktorzy zjednoczyli się we wspól: 
nym wysiłku pracy dla dobra ludzko* 
ści. 

W prędkim jednak czasie, coraz wię 
ksza ilość pacjentów leczonych radjo- 
grafją zaczęła się zgłaszać do lekarzy 
skarżąc się 'na oparzelizny, które goiły 
się z wielką trutłnością albo. nawet cza 

Najnowsze kreacje fuferi 
NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGUSTOWNIEJSZE JESIONKI! 

NAJMODNIE JSZE UBRANIA! otrzymać można tylko w największym 

i najelegantszym magazynie konfekcji męskiej i damskiej i składzie futer 

LANCMAN, WiILNO 
„ul. Wielka 56 (obok kościoła św. Kazimierza). 

Wielki wybór sukna najmodniejszych deseni i kolorów! 

SPECJALNA PRACOWNIA NA MIEJSCU 
wykonuje obstalunki p. t. Publiczności w ciągu 24 godz n. 

  

sem nie chciały się wcale zasklepiać. 
Wreszcie i sami operatorzy zauwa” 

rzyli na swoich palcach i rękach pę- 
cherze i rany paznokcie stały się łamli- 
we i ropiejące. Ten specjalny wygląd 
rąk oznaczono nazwą rąk Róntgena, 
gdyż zdołano zbadać, że te dziwne za- 
chorzenia są spowodowane promienia- 
mi X. 

Wtedy zaczęto myśleć o sposobie 
ochrony dla operatorów. Wynalezienie 
skutecznej ochrony, było rzeczą nie- 
zmiernie trudną. Wreszcie udało się je 
dnak znakomitemu  radjologowi p. 
Contremoulin, który kieruje od lat 30 
laboratorjum radjologicznem w szpita 
lu Necker w Paryżu, zabezpieczyć sie- 
bie i personel techniczny przeciwko 

szkodliwej działalności promieni X za- 
pomocą ołowianych ścian w laborator- 
jum i innych środków ochronnych, Sy- 
stem pana Contremoulin okazał się na 
tyle skutecznym, że odtąd nie zaszedł 
ani jeden wypadek choroby któregoś z 
pracowników zatrudnionych w tabora- 
torjum. 

Niestety, pewnego dnia a było to 
przed 8 laty pan Contremoulin spo: 
strzegł reakcję na płycie fotograficznej 
leżącej na stole w pokoju znajdującym 

p 
в 

-тузгошецо w Wilnie Załątwia po  najniż- 

Bzł. Zgł. Ajencja „Pol „POLKRES* 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

B 

Bp 

  

  

bė 12—>21 06 4-6, 
«1. Miekiewicza 24, 
0) stel. 271, 

jej skazy i braki, m. 15. —0 
Sztuczne opalenie ce- -— 
ry. Wypadanie wło- Posukujemy spólnika 

  

angielskie, kreden- 
sy, stoły, 

biurka, krzesła B | EA sów i łupież. 

Br. POBILSKI 

    

    

    

Naj- do bardzo intratnego 
nowsze zdobycze ko- przedsiębiorstwa 

dębowe i t p. Do- 

gedne warunki i Ww i 

    
  

row, В, PAKA. dóresy оо we. petyki racjonalnej. Wilnie z kapitałem do na raty, 
serie Pranė Od g. 10-8 100.000 zł. Zgł Ajenc- a 3 & 

....П.Ш..ш са Godz. 10 do Ti ad W Z.P. 43.ją „Polkres* Wilno, 
ne: Ra. WESA ul. Królewska 3, tel. „7 Solidnie 1 
ka 2, róg  Zawalnej > o ARA Е olidnie 

Zaoszcządźcie pieniądze Nz UPOWĘ CZEŚĆ Nauczycielka | pod zturaraj 
zaopatrując się wcześniej w węgiel Doktór-Medycyny doskonali, odświeża. _wych. i wekslowe i hipo- 
opałowy i koks, ponieważ od l-go | ŁUKIEWIEŻ usuwa braki i skazy. szubii AA P teczr e 
października nastąpi _ podwyżka || choroby weneryczne, Regulacje i trwałe Aa AoEaai wg, | D. EL:K. „Zzchęta* 

irachtu kolejowego. Najlepszy skórne i ałiówć, ul. przyciemnianie brwi. NG w Kaska Mickiewicz: 1 
% Mickiewiczą 9, wejście Gabinet Kosmetyki gimn. Posiada dobre - 203 =, 

E 8 E L z ul. Śniądeckich 1, Leczniczej „CEDIB* śwjądectwa i prak- 7 551 
: przyjmuje od g. 124 „Hryniewiczowej tykę, Adres: ul. Wiel- | „VDOKI WILNA górnośląski koncernu „Progress“ i od 5—7 p. p. А jelka 18 m. 9. Przył. ka Nr 27—3 R przepiękna — serja 

oraz KOKS wagonowo i od jednej od g 10—7. ODRADZA 70] 33 pocztówki po 
tonny w zapiombowanych wozach ; taniej cenie 3 zła 

dostarcza Boktór-Medycyny całosć w polskim 
Przedsiębiorstwo Randlowo-Prze- A. CYMBLER gee sa gą AWWAWAWB p Zptece- 

ЛА L choroby skórne, we- | uda egzystuje od > TRUBIŁŁY, Lud- 
M. D E u L Koki: 1890 NoE moczo- [8 LOKALE 8 Ш"’Ш] SPRZEDAĆ wisarska 12, róg 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14:46 —0 

— — — т 
Szkoła tań į | P. BOROWSKIEGO 

||| W ul. Trocka Nr 2, 
Dnia 8:go września r. b. О godz, 
7-ej wiecz. otwarcie sezonu na rok 
1929-30. UWAGA! Życzący tańczyć 
wędług najnowszej mody, powinien 
się uczyć tylko w Chrześcijańskiej 
szkole P. Borowskiego. Zapisy co- 
dziennie od g. 10 do 12 i od 4 do 6 w. 

  

  

ne Reklamy, ogłoszenia i 
Poszukujemy  Spól- prenumeraty do wszy- 
nika do przedsiębior stkich pism miejsco- 
stwa Handlowo-Prze- wych i zamiejscowych. 

z kapitałem do 50.000 szych cenach. Ajencia 
Wilno, 

kres" Wilno, ul. Kró* uj. Królewska 3. Tel. 
Iewska 3. Tel. 11-80, 17-80. -0 

  

    Poszukujemy dzierža- 
Fachowe ładowanie wy większego majątku 
akumulatorow do rad- ziemskiego.Zgł. Ajenc- 
ja i samochodów. Wil- ja „Polkres* Wilno, ul. 

BB" Trocka 4, „Radjo”, Królewska 3. Tel. 
—0 17-80. —0 

się pod laboratorjum na dolnym pięt 
rze. Fakt ten dowodzi że promieniowa- 
nie ampułki jest tak silne, że z tatwoš- 
cią przenika podłogę i sufit, a temsa* 
mem wywołać może objawy chorobo- 
we u osób zamieszkujących górne lub 
dolne piętro. 

Poruszony tem odkryciem uczony 
zawiadomił natychmiast o tym fakcie 
„akademję Umiejętności'* i ministerst- 
wo higjeny. Do ministerstwa wystoso” 
wał list treści następującej: 

— Dokąd posiłkowaliśmy się tyl- 
ko tubami Crookesa, ofiarami promie- 
ni X byli tylko ludzie znajdujący się w 
obrębie laboratorjum lub gabinetu ra” 
djologicznego. 

— Coolidge, konstruniąc tuby O 

niezmiernej sile katodowej, przyczy” 

nił się do ogromnego postępu radjolo: 

gji, lecz rozszerzając intensywność | 

pole promieniowania, mogącego trwać 

kilka godzin, promieniowania którego 

siła i przenikliwość nie została dotąd 

sciśle zmierzoną, stworzył swoim gien* 

jalnym wynalazkiem niebezpieczeństwo 

sięgające daleko poza obręb gabinetów 
radjologicznych. 

Na promieniowanie dawnej używa 
nych tub Crookesa, ściany sufity i po* 

płciowe. Elektrotera- 
pja, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 
Miekiewicza 12, SĘ 
Tatarskiej 9—2 i5—8 3 

amas zam om 
Do wynancm 
pokoje i kuchnia z 

  

    

Tatarskiej. Tamże MBWAWAARA a ty na 

dy. „itowakie ESEE 
  

odami, (meble do Pełno - tłuste z ma- Poszukuj 18 
NSE > Boba 2 BORG dada. „B PiE szenia S 

Dr. MĘWOLFSOŃ PO ai i S 4 = chowskiego. Kilo 4.49 ienga, D 
weneryczne, | MOCEO- pol, — “ Ророгеса širma ZWIE-Iy po 90 zł. za 10 
piciowe i skėrne, ul, ——— DRYNSKI, Wilenska sztuk, loco Wilno.— 

Wileńska 7, tel. 1067. 
—LLIS 2—3 nokoje 

Nr 28 —9 Zal. Ajencja „Polkres“ 
Wilno, ul. Krėlewska 

    

Ž kaca. po saa Fabryka mydła AE AE 
a male ny. = 

PRRAGERKGA Wiadomość: Šie aii do spizedania, można Any do ulokowania 
22 m. 2. — częściami. Oferty do w. ększe sumy pod 

  

| Lenz East В 
4 

Lekarz-Dentysta 

Mamy do odnajęcia 
większy lokal w śród- 
mieściu nadający się 
pod bank lub inną in- 

MARYA stytucję. Zgł. Ajencja 
Sżyńska-Smolska „Polkres* Wilno, ul. 
Choroby jamy. ustnej. Królewska 3 

Plombowanie iusuwa 17 8 
nie zębów bez bólu. : 

Porcelanowe i złote POKÓJ ze wszystkie- 

el. 
0 

  

  

„ korony. Sztuczne zę- mi wygodami, Z pra* 
Wojskowym, u- wem korzystania z tele 

kom i uczącymfonu i z centralne m 
Ofiarna 4 ogrzewaniem do wy- 

od najęcia. Ul. Teatralną 
4, m. 8, tel. 12-33, 

—0 

by. | 
rzędni 
się zniżka. i 
m. 5. Przyjmuje: 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

dłogi stanowiły dostateczną zaporę. Co 
olidge zamienił stare pistolety, na fo: 
tężne mitraljery, dla których opór mu* 
rów i ścian jest siecią pajęczą nie 
przedstawiającą żadnego oporu dla e- 
nergji wyzwolonej za pomocą tego no” 
wego aparatu. 3 

— Jako długoletni radjolog, któ: 
ry był świadkiem chorób i śmierci mo- 
ich przyjaciół, nie chcących zastosować 

środków ochronnych, wynalazłem sy- 
stem zabezpieczający moich pacjentów 
mnie i mój personel od zgubnej dzia- 
łalności promieni X, tak że dotychczas 
w całej mojej praktyce nie miałem je: 
szcze ani jednego wypadku, zwracam 
się obecnie do ministerstwa a zarządze- 
nie środków ochronnych, celem zabez- 
pieczania osób postronnych znajdują: 
cych się wpobliżu i mogących doznać 
porażenia promieniami X.* 

Na skutek tego listu stało się to, co 
się zwykle w takich wypadkach dzie- 
je, wyznaczono komisję, która po zba- 
daniu orzekła. : 

— Że nie ma potrzeby dla bezpie- 
czeństwa publicznego wydawania za- 
kazu naświetlania promieniami ultra- 
przenikliwemi, gdyż wystarczy zmniej- 
szyč intensywność tych promieni, do 

  

Tel: „Stowa“. . 

: « dla S, R. Pierwsze hipoteki miej 
adm. „Słowa Ruskie. Zgł Ajencja „Pole 

ч kres* Wilno, ul. Kró- 
w śródmieściu lewska 3. Tel. 17-80. 

Dom dochodowy 
(24.000 rocznie), z pa- 
wodu wyjazdu sprze- 
dam. Aores w adm. 

8 
A 

AMOCHOD  oka- 
zyjnie tanio do 

W zd. mało uży- 
wany. zakryty, firm 
„Chevrolet“, Może К 
być z licznikiem. Pił- 
sudskiego 13—5, Te- 
lefon 14:68. 

  

ZGUBY 
gubioną książecz- 
kę wojskową, 
wydaną przez |, 

K. U. Wilno Miąsto, 
na imię Adolfa Safja- 
nówskiego, rocznik: 
1902, unieważnia się. 
— 

    

НОО T AKP, 
granicy która nie wywałuje objawów 
chorobowych, a to nie jest chyba tak 
trudnem do urzeczywistnienia. 

*Naturalnie twórca tego dekretu byt- 
by w kłopocie gdyby kazano  okreś- 
lić granicę w której promienie Róntge- 
na zaczynają być szkodliwe. 

Akademicy zadecydowali że ze 
względu na doniosłe usługi jakie rent- 
genologa oddaje społeczeństwu nie na* 
leży w niczem jej ograniczać ani nie 
hamować intensywności działania jej 
promieni, bez względu na ofiary jakie 
ona pociąga, oliary które towarzyszyć 
muszą każdemu gienjalnemu wynalaz- ‹ 
kawi, hołd i uznanie i wdzięczność to” 
warzyszyć będzie pamięci bohaterskich: 
ofiar postępu i nauki. 

Wdzięczność i hołd Nieśmiertelnych. 
jest bardzo piękną rzeczą, jednak bez= 
pieczeństwo i życie publiczności wy” | 
maga też pewnego starania i ochrony. 
Protesor Contremoulin wyczekuje z nie 
cierpliwością, co rząd przedsięweżmie 
celem izolowania laboratorjów radjo- 
logicznych, izolowania dosyć. skutecz- 
nego i zabezpieczającego publiczność 
od szkodliwości działania promieni X. 

ZK. 
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