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MIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Wrzenie w Austrii. 
Po powrocie swym z Genewy 

kanclerz austrjacki Streeruwitz wy* 

stąpił z enuncjacją, w której stwier- 

dził z ubolewaniem, że w Europie 

spoglądają na Austrję, jak na swe- 

go rodzaju obóz wojenny jako plac 

boju, gdzie spokojni obywatele wy- 

stawieni są na stałe niebezpieczeń- 

stwo postradania majątku i życia. 

„I stwierdzić muszę, — podkreślał | 

kanclerz Streeruwitz, — że moje 

usiłowania w kierunku skorygowa- 

nia takich poglądów, nie zawsze 

odnosiły należyty skutek”. 

Powyższe oświadczenie, będące 

powažnem ostrzeženiem pod adre- 

sem wybujalego partyjnictwa wywo- 

łało wzmożony atak żywiołów na- 

cjonalistycznych na kanclerza, który 

się zakończył jego dymisją. 

Następca Streruwitze nowy kanc- 

lerz Schuber ma przed sobą niełat- 

we zadanie uzdrowienia życia po- 

litycznego, które żywioły umiarko- 

wane upatrują w reformie konsty- 

tucji. 
W jakim kierunku ma pójść za- 

mierzona reforma, o tem dają wyo- 

brażenie informacje posła austrjac- 

kiego w Warszawie, współpracow- 

nikowi „Epoki„. Poseł Pout oświad- 
czył, co następuje: 

„Jak w wielu innych państwach 

tak i w Austrji uznano konieczność 

przystąpienia do rewizji konstytucji. 

Nasza konstytucja powstała bezpo- 

średnio po przewrocie, pod świeżem 

jeszcze wrażeniem spustoszeń, do- 

konanych przez wojnę światową. 
Obecnie już na szczęście, sytuacja 

tak dalece skonsolidowała, a sto- 

sunki w kraju tak zmieniły, że wy- 

łoniła się potrzeba przystosowania 

konstytucji do nowych warunków i 

wprowadzenia w tym celu niezbęd- 

nych zmian. Należeć będą do nich 

przedewszystkiem: rozszerzenie wła- 

dzy Prezydenta Republiki, reforma 

ustawy prasowej, przekształcenie 

pierwszej izby: (Senat), na instytucję 

składającą się z kół gospodarczych 

i zawodowych, zmiana ordynacji 

wyborczej i t. d. „, Widzimy więc, że 

zmiany konstytucji są mniej więcej 

podobne do tych, które stoją obec- 

nie na porządku dziennym i w Pol- 
sce. Zmiany te są naturalnym wy- 

nikiem rozwoju sytuacji od czasów 

wojny i przyczynią się do normali- 

zacji sytuacji ekonomicznej i gospo- 

darczej kraju". 
Mniej pokojowym metodom zda- 

ją się natomiast w dalszym ciągu 

hołdować sery, zbliżone do nacjo- 

nalistycznej bojowej organizacji 

„Heimwehr“. W sferach tych w 

dalszym ciągu słychać głosy, propa- 

gujące bojowe metody walki z 

„czerwonym“ Wiedniem. Tak na- 

przykład jedno z niemieckich pism 

praskich przyniosło w „tych dniach 

wiadomość, pochodzącą z kół au- 

strjackich „heimwehrowców*, która 

głosi, że bojówki „Heimwehry w 

odpowiedniej chwili w ciągu - jednej 

nocy zajmą Wiedeń, a później i 

całą Austrję. 

Znamienny również jest wstępny 

artykuł wiedeńskiej klerykalnej 

Reichspost, którego autor zupełnie 

jawnie propaguje metody „skrajnie 

prawicowych heimwehrowców. Tak 

więc zaleca wspomniany dziennik, 

by na podstawie art. 25-go konsty- 

tucji wiedeńskiej parlament austrjac- 

ki przeniesiono czasowo do Kremsu, 

gdzie pozostawałby tak długo, do- 

póki nie zlikwidowany zostanie „nad- 

zwyczajny stan* w Wiedniu. Nie 
trzeba chyba specjalnie zaznaczać, 
że projektowana we wspomnianym 
artykule choćby nawet czasowe zde- 
gradowanie stolicy napotkałoby na 
stanowczy opór w społeczeństwie 
wiedeńskiem. 

Telegramy, które zamieszczamy 
poniżej świadczą, że wrzenie w Au- 

strji nie ustaje i że małe to obecnie 

państewko znajduje się w przede- 
dniu wojny domowej. 

W wirze namiętności politycz- 

nych problemy gospodarcze zeszły 

na plan dalszy, mimo, iż poważni i 

realni politycy austrjaccy głoszą ko- 

nieczność poświęcania jaknajbacz- 

niejszej uwagi właśnie zagadnieniom 

ekonomicznym, które dla dalszego 

rozwoju Austrji posiadają dominu- 
jące znaczenie. 

Wskazują oni z całą słusznością 
na jałowość dyskusji o rozmaitych 
zmianach w ustroju politycznem 
państwa, podczas gdy istnieje cały 
szereg problemów, posiadających 
istotnie dla społeczeństwa austrjac- 
kiego pierwszorzędne znaczenie. 

Czyż dla chłopa austrjackiego, — 

pytają ci politycy, — nie jest rze- 

czą ważniejszą ogólna poprawa go- 

spodarcza kraju, niż przyznanie pre- 

zydentowi tych, czy innych praw 

politycznych? Czy robotnik nie jest 

w większej mierze zainteresowany 

w wywalczeniu przez delegację au- 

strjacką w Paryżu rozmaitych ulg 

reparacyjnych, niż w teroretycznych 
rozprawach na temat reformy kon- 

stytucji? Zdaniem tych realistów, 

problem austrjacki jest problemem 
gospodarczym, a jego definitywne 
w tym właśnie kierunku rozwiąza- 
nie winno być w chwili obecnej 

najaktualniejszem zadaniem sfer rzą- 

dowych i parlamentarnych. Nieste- 
ty, nikt ich nie słucha. / D, 

Po zmianie rządu w Austrji. 

Demonstracje Heimwehry ł kontrde- 

monstracja socjal-demokratów. 

WIEDEŃ, 28.1X. (Pat.). Prasa 

stwierdza zgodnie, że zmiana 'rządu 

w Austrji przyczyniła się znacznie do 

uspokojenia ludności. Zmalały znacz- 

nie obawy co do dnia jutrzejszego, 

w którym to dniu zapowiedziała 

Heimwehra pochody w 4 miejsco- 

wościach w okolicach Wiednia. 
Socjal-demokraci zapowiedzieli w 

tych miejscowościach kontrdemon- 

stracje, które odbędą się jednak nie 

w niedzielę, lecz dziś w sobotę. 

Władze poczyniły na te dwa dni 

rozległe przygotowania. Komunikat 

policyjny donosi, że dnia 26 wrześ- 

nia odbyła się w |7-ej dzielnicy 

Wiednia rewolucyjno-kumunistyczna 

konferencja, na której uchwalono 

uzbroić robotników i gwałtownie 

przeszkadzać odbyciu się obchodów, 

zgłoszonych przez Heimwehrę na 

dzień 29 b. m. Celem przeprowadze- 

nia tego planu wybrano komitet 

ściślejszy. Dyrektor policji areszto- 

wał szereg członków tego komitetu. 

Zarządzenia władz wojskowych. 

WIEDEŃ. 28.1X (Pat.) Austrjackie 
ministerstwo spraw wojskowych po- 

czyniło na dzień jutrzejszy rozległe 

przygotowania. Wszystkie komendy 

i oddziały wojskowe w Wiedniu i 

południowej Austrji znajdują się od 

dziś we wzmocnionem pogotowiu. 
Władze spodziewają się jednak, że 

dzień jutrzejszy będzie miał przebieg 

spokojny. 

Z 

Przeciwko planowi Younga. 
BERLIN, 28. IX. (Pat). W pałacu 

sportowym odbył się wczoraj wielki 

meeting hitlerowców, przeciwko pla- 

nowi Younga. Po przemówieniach po- 

sła Goeringa i Goebbelsa, hittlerowcy 

urządzili pochód przez ulice miasta, 

przyczem doszło do krwawych starć 

z policją. Na moście poczdamskim, de 

monstranci przerwali łańcuch policji. 

  

Krwawe starcia hittlerowców z komunistami. 

HAMBURG, 28.IX. (Pat.) Wczo- 

raj wieczorem, po zgromadzeniu 

zorganizowanem przez hittlerowców, 

doszło do poważnej bójki z komu- 

nistami. Przeciwnicy walczylize sobą 

zapomocą krzeseł i lasek. Szereg 

osób odniosło rany. Wkrótce potem 

grupa hittlerowców na jednej z ulic 

Hamburga zaczęła zatrzymywać prze- 

chodniów i legitymować ich co do 

przynależności do partyj politycz- 

nych. W trakcie tego poturbowano 
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kilka osób. Między innemi są bar- 

dzo ciężko zranieni dwaj agenci taj- 

nej policji, którzy się przeciwsta- 

wiali temu legitymowaniu. 

SCHWEIDNITZ, 28.IX (Pat.) Na 

zgromadzeniu, zorganizowanem przez 

Reichsbannerów, partję socjalistyczną 

i wolne związki zawodowe doszło 

do starcia z hittlerowcami. Około 

50 osób odniosło lżejsze i cięższe 

rany. 
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  TEATR MIEJSKI w „Lutni” 
  

  

  

  
  

  

  

  

CENY ZWYCZAJNE.   
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PREMJERA 

„MASKI” 
Crommelynck'a. 

  

  

CENY ZWYCZAJNE.   

  

  

Dr. Hermes podał się 
do dymisji. 

BERLIN, 28.IX. (Pat). „Berliner 
Tageblatt" donosi, że b. minister 
dr. Hermes zwrócił się do rządu 
Rzeszy z prośbą o zwolnienie go 
ze stanowiska przewodniczącego 
delegacji niemieckiej do rokowań 
handlowych z Polską. W liście, wy- 
stosowanym do kanclerza Rzeszy, 
motywuje dr. Hermes swą dymisję 
tem,iż między nim, a urzędem spraw 
zagranicznych istniały rożnice zdań 
i że w wykonywaniu swej działal- 
ności na stanowisku kierownika de- 
legacji niemieckiej nie był popiera- 
ny przez ministra wyżywienia Rze- 
szy Dietricha w formie dostatecznie 
zdecydowanej. Podług „Boersen Co- 
urrier“ dr. Hermes uzasadnia swą 
prośbę zbytniem przeciążeniem pra- 
cą, związaną z jego działalnością 
agrarno-polityczną. 
BERLIN, 28.IX. (Pat). Komunikat 

półurzędowy potwierdza wiadomoś- 
ci prasy o złożeniu przez dr. Her- 
mesa prośby o dymisję. Kanclerz 
Rzeszy Miller przyjmie w  najbliž- 
szych dniach dr. Hermesa celem 
poinformowania się o sytuacji, wy- 
tworzonej przez ustąpienie kierow- 
nika delegacji niemieckiej do roko- 
wań z Polską. 

W Gabinecie Rzeszy. 

BERLIN, 28-IX. (Pat). Gabinet 
Rzeszy zebrał się dziś w godzinach 
przedpołudniowych na posiedzenie, 
w którym wziął udział po raz pierw- 
szy po powrocie do zdrowia kan- 
clerz Rzeszy Miller. Narady gabi- 
netu toczyły się na temat ogólnej 
sytuacji politycznej w związku z za- 
powiedzianem otwarciem sesji Re- 
ichstagu. 
%+ Komunikat półoficjalny donosi, 
że wśród aktualnych zagadnień po- 
litycznych, objętych porządkiem 
dziennym narad gabinetu, na pierw- 
sze miejsce wysunięta została spra- 
wa reformy ubezpieczeń od bezro- 
bocia. Powołując się na miarodajne 
informacje komunikat podkreśla co- 
raz bardziej utrwalające się wraże- 
żenie, iż ze względu na przedwcze- 
sną publikację odnośnego projektu 
na łamach jednego z dzienników 
popołudniowych, plan zaciągnięcia 
przez skarb Rzeszy pożyczki w wy- 
sokosci 600 miljonów marek ulegnie 
rozbiciu. 

Ustawa „przeciwko ujarzmie- 
niu narodu niemieckiego. 

BERLIN, 28.IX. (Pat). Przewod- 
niczący stronnictwa niemiecko-na- 
rodowego poseł do Reichstagu Hu- 
genberg i przywódca Stahlhelmu 
Śeldte zgłosili w ministerstwie spraw 
wewnętrznych ogólno-niemieckiego 
komitetu plebiscytowego dla ustawy 
„przeciwko ujarzmieniu narodu nie- 
mieckiego“ wniosek o zarządzenie 
głosowania ludowego nad projektem 
powyższej ustawy. 

Oficer czarnej Reichswehry 
uwolniony. 

SCHWERIN, 28.IX (Pat), Proces 
przeciwko b. por. Eckermannowi, 
oficerowi t. zw. czarnej Reichswe- 
hry, oskarżonemu o spowodowanie 
mordu kapturowego, został dziś za- 
kończony. Sąd uznał, że ustawa 
amnestyjna z lipca 1928 r. rozciąga 
się również na wypadek Eckerman- 
na. Obecni na sali sądowej hittle- 
rowcy urządzili zwolnionemu Ecker- 
mannowi burzliwą owację. 

KLINIKA 
Otolaryngologiczna 

U. S. B. 
Antokol, Szpital wojskowy 

z dniem 30 b. m. rozpoczyna przyjmo- 
wanie chorych stącjonowanyeh i am- 

bulatoryjn$ych. 
Przychodnia kliniki czynna od 10 do 12 

prócz niedziel i świąt, 2702 

  

      

    

    

    

We wtorek, dnia 1-go października r.b. Jako w drugą bolesną rocznicę śmierci 

Marji z Wendoritów Bukowskiej 
odbędzie się w Wilnie w kościele Św. Jana, o godz. 10-ej rano 
nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy, o czem zawiadamia 

MĄŻ. 

  

Komunikat B. B. W. R. w Sprawie odmowy 

stronnictw opozycyjnych. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W dniu wczorajszym w godzi- 

nach wieczornych Prezydjum Klubu 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 

Rządem wydało komunikat, nastę- 

pującej treści: 

W dniu 19 września 1929r. Bez- 

partyjny Blok Współpracy z Rzą- 
dem zwrócił się do wszystkich stron- 

nictw sejmowych, w celu omówie- 

nia sprawy zmiany konstytucji, 
Zadaniem Bezpartyjnego Bloku 

było rozpatrzenie tych zagadnień w 

atmosferze spokojnej, wolnej od roz- 

drażnienia, jakie cechuje pierwsze 

dni otwarcia Sesji Sejmowej. 

Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem dążył do sprowadzenia dy- 

skusyj nad zmianą konstytucji na 

tory rzeczowe. 
Inicjatywa Bezpartyjnego jego 

Bloku współpracy z Rządem — sto- 

jąca w związku z czerwcową 

mową Marszałka Sejmu Daszyńskie- 

go z Marszałkiem Piłsudskim, ispot- 

kała się z odmownym stanowiskiem 

prawie wszystkich klubów sejmo- 

wych z wyjątkiem P. P. S. (frakcja 

rewolucyjna) N. P. R. (lewica), klu- 

bu żydowskiego i zjednoczenia chłop- 

skiego. Jako powód odmowy |poda- 
ją stronnictwa fakt, że konferencja 

może mieć jedynie miejsce we wła- 

ściwych komisjach sejmowych. 

Wobec takiego obrotu sprawy 

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą- 

dem — kończy komunikat — nie 

będzie miał możności porozumienia 

się z innemi stronnictwami w spra- 

wie tak ważnej sprawie — jak spra- 

wa zmiany konstytucji. 

roz- 

Na Dalekim Wschodzie. 
Chińczycy przygotowują się do kampanji zimowej. 

MOSKWA, 28-IX. (Pat). Z Char- 
bina donoszą, że dowództwo wojsk 
chińskich wydało rozkaz przygoto- 
wania kwater zimowych. Prezes dy- 
rekcji kolei wschodnio-chińskiej po- 
lecił wyasygnować z funduszów ko- 
lei 3 miljony dolarów na wyekwi- 
powanie armji. 

W Charbinie i Mukdenie w dal- 
szym ciągu przeprowadzany jest 

werbunek białogwardzistów, których 
dowództwo chińskie zaopatruje w 
konie, kulomioty i karabiny. W stre- 
fie granicznej w okolicach jeziora 
Hanka w toku są prace fortyfika- 
cyjne. Dzienniki charbińskie dono- 
szą o przybyciu z Francji transpor- 
tów samolotów wojennych, które 
pełnić będą służbę na granicy so- 
wieckiej. 

Skutki straszliwego huraganu. 
MIAMI (Floryda), 28. IX. (Pat). 

Według doniesień dziennika „Miami 
Herald“, ofiarami huraganu, który 
szalał nad Nassau, padło 20 osób za- 
bitych. Wszystkie budynki są uszko- 
dzone. Miasto pogrążone jest w ciem- 
nościach i komunikacja telefoniczna 
jest przerwana. Huragan nawiedził 
Nassau w środę wieczorem i szalał do 
piątku rano, wyrządzając olbrzymie 
szkody. Parowiec „Princess Monta- 

gue* rozbił się o skałę w pobliżu Nas- 
sau. Obserwatorjum meteorologiczne 
stwierdza, że centrum huraganu znaj- 
dowało się o 150 mil ku zachodowi i 
— jak się zdaje — zbliża się do wy- 
brzeży. W konsekwencji panuje za- 
niepokojenie o inne miejscowości na 
Florydzie oraz na Kubie, gdzie miesz- 
kańcy otrzymali odpowiednie ostrze- 
żenia. 

  

Udaremniony zamach na linię kolejową. 
BIAŁOGRÓD, 28. IX. (Pat). W 

środę w nocy 6 nieznanych osobników 
usiłowało zniszczyć linję kolejową w 
miejscowości, położonej w pobliżu 
granicy bułgarskiej, nieopodal od sta- 

cji Smokwica. Złoczyńcy nie zdołali 
urzeczywistnić swego płanu i musieli 
się ratować ucieczką, kierując się w 
stronę granicy bułgarskiej. 
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Zmiany w Dyrekcji Izby Przemystowo- 
Handlowej w Wilnie. 

Ze źródeł bardzo dobrze poiniormowanych w sprawach, dotyczących 
Izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie dowiadujemy się, że na zebraniu 
Zarządu Izby z dnia 27 b. m. Dyrektor Izby—p. P. Romocki zgłosił deii- 
nitywnie swą dymisję, która też przez Zarząd Izby została przyjęta i skie- 
rowana do Pana Ministra Przemysłu i Handlu, jako instancji zatwierdza- 
jącej. Podobno powodem dymisji p. Romockiego były przewlekłe i utrud- 

niające prace Izby, spory pośród przemysłowców, wchodzących do izby. 
Pan Romocki będzie sprawował swe obowiązki do dnia 15 października r. b. 

O ile chodzi o następstwo po p. Romockim na stanowisko Dyrektora 
Izby, to kandydat na te stanowisko nie został jeszcze przez Zarząd Izby 
upatrzony. Wiadomości, jakie w tej sprawie ukazały się we wczorajszej 
prasie są przedwczesne i na niczem nie oparte. (i). 
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Silne lotnictwo to potęga Państwal 

ir. 223 (1568) 
  

Program pracy 
min. rolnictwa Aleksy. 

W dniu onegdajszym litewski mi- 
nister rolnictwa Aleksa przyjął przed- 
stawicieli prasy. Od początku do koń- 
ca przeprowadzonej rozmowy p. A- 
leksa przez cały czas podkreślał z na- 
ciskiem, że litewskie projekty usta- 
wodawcze w dziedzinie gospodarst- 
wa rolnego, a wszczególności refor- 
my rolnej, spotykały dotychczas pew- 
nego rodzaju przeszkody i dla tego 
dotychczas nie były realizowane, о- 
becnie zaś wspomniane przeszkody 
zostały usunięte (Woldemaras? — 
przp. red.) i dla tego praca w tej dzie- 
dzinie pójdzie obecnie w szybkiem 

tempie. i 
Cały szereg projektów, ustaw i re- 

form, które już oddawna leżą przy- 
gotowane, będzie wprowadzony w ży- 
cie już w ciągu nadchodzącej jesieni. 
Jako jeden z pierwszych już w naj- 
bliższym czasie będzie przyjęty przez 
Radę Ministrów dotychczas wciąż 0- 

draczany projekt ustawy o organi- 
zacji długoterminowego kredytu dla 
rolników, następnie reorganizacja 
banków i drobnego kredytu. Za jedną 
z najważniejszych spraw uważa mini- 
ster Aleksa sprawę pozyskania zagra- 
nicznych rynków zbytu dla eksportu 
zboża litewskiego, gdyż dotychczas 
Litwa stałego rynku takiego nie po- 
siada. 

Rzym spodziewa się 
przyjazdu Woldemarasa. 
RZYM, 21.IX. (Pa?). Jak podają 

dzienniki, w najbliższdm czasie spo- 
dziewany jest tutaj przyjazd Wol- 
demarasa, który przybędzie do 
Włoch na dłuższy okres wypo- 
czynku. 

Rokowania francusko - nie- 
mieckie w sprawie Saary. 
PARVŻ. 28.IX. (Pat). Rokowania 

francusko-niemieckie, dotyczące za- 
głębia Saary, rozpoczną się 16-go 
pażdziernika. 

Tryumf nauki polskiej. 
Polski.lekarz wynałazł substancję 

zabijającą raka. 
WIEDEN, 28.IX. (Pat). „Neue 

Freie Presse" donosi, że w klinice 
chirurgicznej dr. Eitelberga udało 
się lekarzowi polskiemu Edelman- 
nowi wytworzyć z narośli raka sub- 
stancję, która działa zabójczo na 
komórki raka. Substancja ta posia- 
da charakter biologiczny i przypo- 
mina w skutkach swoich zjawisko, 
zaobserwowane swego czasu przez 
bakterjologa francuskiego Herelle, 
Uczeni spodziewają się, że doświad- 
czenia dr. Edelmanna będą mogły 
w krótkim czasie być zastosowane 
w terapji raka. 

Katastrofa kolejowa. 

KATOWICE, 28,[X. Dnia 28 bm. 
o godz, 6.15 zderzył się pociąg oso- 
bowy Nr. 1116, zdążający z Kato- 
wic do Zabrza z pociągiem towa- 
rowym Nr. 1771, zdążającym z ko- 
palni „Kleofas“ w kierunku Kato- 
wic, Wskutek zderzenia parowóz 
pociągu osobowego, został poważ- 
nie uszkodzony. Oprócz palacza 
pociągu osobowego który doznał 
lżejszych obrażeń ciała, nie było 
innych wypadków z ludźmi Po 
upływie godziny przywrócono ruch 
kolejowy. Dochodzenie celem wy- 
jaśnienia sprawy prowadzą władze 
kolejowe. 

Kto wygrał na loterji? 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

We wczorajszem ciągnieniu loterji 
państwowej wygrane padły na na- 
stępujące numera: i 

75.000 zt.— 183148, 10.000 zt.— 
46185, 66064, 74948, 95975, 169376, 
5.000 zł. — 18651, 73200, 161776, 
176571, 3.000 zt.— 83336, 125,240, 
136729, 152432, 154731, 2.000 zł.— 
1718, 78531, 101481, 122364, 160669, 
172366. 

Gietda warszawska 2' dn. 28 IX. b. m. 
WALUTY i DEWIZY 

  

Dolary ‚ 8,59!/,—8 8i1/4 
Belgja S ‚ 124,10 — 123,79 
Holandja . 357,94— 358,84—357,04 
Londyn 43,473/,—43,381/,>—43,17 
Paryż 34,951/, —04,94— 34,85 
Praga 26.40—26,46 - 26,35 
Szwajcarja 171,9/—172,40—171,54 
Stokholm 23905 — 238,45 
Wiedeń 125,40 — 125,09 
Włochy 16,67—46,79 — 46,55 
Marka niemiecka w obr. nieof. 213,49 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 118 — 118,75. Premjowa dolarowa 
62 — 61,75 — 62. 5%, konwersyjna 49,45. 
10% kolejowa 102,00. 8%, L. Z.| Banku 
Gosp. Krajowego i Banku kKoln. obl. Banku 
Gosp. Krajowego 94. Te same 70/, 83,25. 
41/40/, L. Ź. ziemskie 48,85—49,50. 59/, war- 
szawskie 50,20. 8% warszawskie 67,25—67,50. 
80/, Łodzi 57,75. 8% Piotrkowa 56, 10% Sie- 
dlec 67,25.
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Bernard Shaw o Polsce. 
LONDYN, 28.IX (Pat). Dzięki 

uprzejmym staraniom polskiego tłu- 
macza dzieł Bernarda Shaw  Sobie- 
niowskiego korespondent PAT. od- 
był z wielkim pisarzem angielskim 
w obecności p. Sobieniowskiego in- 
teresującą rozmowę w mieszkaniu 
Shaw, zacisznem Whitehallcourt. B. 
Shaw przyjął korespondenta nie- 
zwykle serdecznie, podkreślając, że 
cieszy się, że ma sposobność wypo- 
wiedzenia dla polskiej opinji publi- 
cznej pewnych swoich uwag o Pol- 
sce. 

Na zaznaczenie korespondenta, 
że w Polsce wzmaga się tendencja 
do nawiązania bardziej bezpośred- 
nich stosunków ze społeczeństwem 
angielskiem, Shaw ze szczególnem 
ożywieniem oświadczył: „Nasze wza- 
jemne zrozumienie uważam za bar- 
dzo ważne, ale bierzcie w Polsce 
pod uwagę, że psychologja społe- 
czeństwa angielskiego jest bardzo 
specjalna. Polacy winni sobie uświa- 
domić, że liberalizm angielski, który 
napozór prawie znikł z powierzchni 
życia politycznego Anglji, jest jed- 
nak ciągle jeszcze żywotną siłą an- 
gielskiej umysłowości, jeżeli chodzi 
ojej kontakt z Europą. Jedną z głó- 
wnych cech tego liberalizmu było i 
jest branie w obrone narodów cie- 
miężonych i okazywanie sympatji 
prześladowanym. Do czasu wojny 
sympatje te szły głównie w kierunku 
Irlandji i Polski. Sympatje Anglji dla 
Polski mają šwietne tradycje. 

Zna Pan niewątpliwie wielkiego 
poetę angielskiego Campletta któ- 

ry opiewał walki polskie o 
niepodległość narodową. Tych wier- 
szy jeszcze teraz dzieci  angiel- 
skie uczą się w szkole. 

Z chwilą jednak, gdy Irlandja stała 
się wolnem państwem, przestała ona 
wogóle istnieć dla liberalizmu an- 
gielskiego. Podobnie gdy Polska 
odzyskała niepodległość i stała się 
samodzielnem państwem, liberalizm 
angielski natychmiast jej poniechał 
i obecnie skwapliwie poszukuje 
gdziekolwiek indziej, np. na Bałka- 
nach, ucięmiężonych i prześladowa- 
nych, którym mógłby okazać swoją 
sympatję. 

W stosunku do Polski ze strony 
!tego liberalizmu zapanowała nietyl- 
ko obojętność, lecz również podej- 
rzliwość, wobec bardzo ścisłego so- 
juszu Polski z Francją. Mojem zda- 
niem Polska winna uświadomić spo- 
łeczeństwo angielskie, że nie jest 
ona narzędziem w . ręku Francji. 
Wychodząc z polskiego punktu wi- 
dzenia, powiedziałbym Anglikom: 
„Powinniście zrozumieć, że  re- 
alny interes Polski nakazuje 
nam szukać prawdziwego sprzy- 
mierzeńca i że takiego  sprzy- 
mierzeńca w obecnych warunkach 
Polska znajduje we Francji". Przy- 
chodzi mi na myśl wymowny przy- 
kład w historji Anglji w jej sto- 
sunku do Francji. Niektórzy histo- 
rycy, badając dzieje Karola Il, przed- 
stawiają go tendencyjnie jako bę- 
dącego na żołdzie Ludwika XIV. 
Tymczasem król Karol brał u Luds 
wika pieniądze poprostu dlatego, że 
parlament angielski odmówił mu 
podatków na budowę floty, którą 
Karol uważał za nieodzowną. Cho- 
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„Oszczędza ten, kto kupuje do!    
   
   
    
  

bry krajowy towari nie przeplaca“ 

i Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46. — Wilno — ul. Św. Jańska Nr 6. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. 

dziło więc o realny interes państwo- 
wy. Polska powinna wytłumaczyć 
społeczeństwu angielskiemu, że jej 
stosunek uczuciowy do Francji nie 
jest stosunkiem specjalnie uprzywi- 
lejowanym, lecz takim, jakim, jakie- 
gofwymaga polska racja stanu. 

Z chwilą, gdy Anglja zrozumie, 
że podstawą przymierza polsko- 
francuskiego jest istotny obopólny 
interes i gdy stosunki angielskie z 
Polską wyprowadzone zostaną na 
samą płaszczyznę wzajemnych inte- 
resów, z tą chwilą obecne nastroje 
liberalizmu angielskiego ulegną nie- 
wątpliwie zmianie”. 

Na uwagę korespondenta. że ze 
strony Polski czynione są obecnie 
usilne starania dla wzajemnego zbli- 
żenia umysłowego i że jednym z o- 
bjawów tego prądu jest entuzja- 
styczne przyjęcie w Polsce sztuki 
Shaw pod tyt. „Wielki Kram“, 
Shaw, śmiejąc się serdecznie, od- 
rzekł: „Zdaję sobie sprawę z tego, 
że trudno oczekiwać, aby moje wła- 
sne społeczeństwo przyjęło tę sztu- 
kę równie entuzjastycznie, gdyż do- 
tyka ona zbyt bezpośrednio życia 
angielskiego, Ja jednak uważam, że 
„Wielki Kram" odźwierciadla sytu- 
cję charakterystyczną nietylko dla 
samej Anglji. 

Po premjerze londyńskiej „Wiel- 
kiego Kramu* Mac Donald przy- 
znał się mi, że wielkorządcy domi- 
njów brytyjskich znajdują się często 
w podobnej sytuacji. Ale i pazatem 
wszędzie dzisiaj powstaje zagadnie- 
nie „Wielkiego Krama". Również u 
was w Polsce zagadnienie to jest 
aktualne, może nawet więcej, niż 
gdzieindziej. Dlatego też pisząc mo- 
ją sztukę, zamierzałem pierwotnie 
oprzeć postać króla Magnusa na o- 
sobie Marszałka Piłsudskiego, któ- 
rego sposób działania dowodzi jego 
wielkiej umiejętności opanowywania 
sytuacyj politycznych. 

rzeciwnie, niż. Mussolini lub 
Primo do Rivera, zamiast oznajmiać 
całemu światu: „Ja jestem dyktato- 
rem* Marszałek Piłsudski zachował 
ustrój domokratyczny nie ograniczył 
niczyjej wolności osobistej, przepro- 
wadził powszechne wybory, ale z 
chwilą, gdy sejm się zebrał, popro- 
stu odroczył go, ujmując rządy we 
własne ręce. Taką scenę chciałem 
wprowadzić właśnie do trzeciego 
aktu „Wielkiego Kramu*. 

Jeżeli jednak tego po namyśle 
nie uczyniłem, to tylko dlatego, że 
byłoby to zbyt wiernem odbiciem 
rzeczywistości, a przecież już i 
powiedziano, że Marszałek Piłsudski 
zapłacił mi za napisanie „Wielkiego 
Kramu“. 

Może Pan oświadczyć swoim ro- 
dakom — zakończył Shaw z praw- 
dziwym zapałem, że żywię wielki i 
szczery podziw dla osoby Marszałka 
Piłsudskiego i dla jego zdrowego 
zmysłu praktycznego, Żegnając się 
z korespondentem, Shaw zaznaczył 
jeszcze, że stale śledzi wypadki w 
Polsce, które go bardzo interesują. 
Właśnie poprzedniego dnia przeczy- 
tał ostatni artykuł Marszałka Piłsud- 
skiego, który, podobnie, jak i „Dno 
Oka“, p. Sobieniowski dosłownie dla 
niego przetłumaczył. 
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Na marginesie. 
: (Uwagi o Zjeździe. Wrażenia z pobytu P. Prezydenta. Wilno ożywione 

i wypucowane.. 

„Dobrze dobra baśń się baje nie 
tak prędko rzecz się staje'* mówi ko- 
chany Bajarz o podróży królewicza, 
mógłby i czcigodny nasz Prezydent 
Rzeczypospolitej to sobie powtarzać, 
gdy, nadużywając Jego cierpliwości 
wygłaszają przed Nim sążniste mowy 
i zapraszają Go na bankiety które się 
tak długo ciągną! Jakże lubią dużo 
jeść i mówić w Polsce, i jakże wielu 
ludziom wydaje się to przeżytkiem, 
a znów naszym przodkom z czasów 
saskich, jakże mizernem by się wyda- 
ło menu teraźniejsze porównane z te- 
mi ucztami o kilkunastu potrawach 
i to jakich! 

Wilno więc też bankietowało i mó- 
wiło, goszcząc w swych murach tylu 
gości (1.700) z Dostojnikiem Państwa 
na czele. Powiedzmy odrazu o kilku 
niedomaganiach: kwestja mieszkań 
nie była bardzo porządnie załatwio- 
na, przysyłano lokatorów niezawiado- 
miwszy uprzednio, że mieszkanie jest 
zaakceptowane i to dawało powód do 
niemiłych zawodów, biuro Zjazdu na- 
pisawszy że jest otwarte od 9-17 o g. 
11-ej było zamknięte i puste we środę 
rano i znów przyjeźni mieli kłopot. 

Jeszcze jedna pretensja. Oprowa- 
dzanie! Czytaliśmy, słyszeliśmy o kur- 
sach dla przewodników, urządzał je 
ks.JHedziewski, teraz na lekarstwo nie 
można znaleźć kagoś, kttoby po Wil- 
nie umiał inteligentnie oprowadzić. 
Spotkałem cąłą gromadkę osób, któ- 
rym przed Ńaśnem Św. Jana miły 
skądinąd młodzian tłumaczył że jest 

„ połowicznie). 

to okaz „wysokopienności gotyckiej”, 
(mam świadków)!... A potem znów 
niewiastę, która biegała zrozpaczona 
z przyjezdnemi lekarkami i też nie 
umiała im nic powiedzieć. Trzeba 
koniecznie zmobilizować jakieś siły 
cicerońskie (narazie nie umiem zna- 
leźć innego słowa), przecież profesor 
Ruszczyc nie może obsługiwać wszy- 
stkich przyjeżdżających, mimo jego 
tak znanej uczynności, która mu ka- 
że tyle czasu odebranego sztuce poś- 
więcać wycieczkom. Wartoby o tem 
pomyśleć przed Uniwersyteckiemi u- 
roczystościami, wiem że Związek Li- 
teratów ma już jednego b. stylowego 
gida na myśli! Chodzi o przeszkolenie 
u jakiegokolwiek znawcy starego i 
współczesnego Wilna. 

Miasto naogół wyporządkowało 
się w przyśpieszonem tempie. Niejed- 
nokrotnie zauważyliśmy chyba wszys- 
cy, że u nas wszelka robota idzie żół- 
wim krokiem, a potem w ostatnich 
terminach zaczyna cwałem lecieć, ro- 
botnicy pracują dzień i noc pośpiesz- 
nie, aby powierzchu. Czy to są zdro- 
we stosunki? Czy to jest sensowne po- 
stawienie kwestji? Czy dziwić się po- 
tem, że rozmaite roboty rozpadają się 
i psują, a „remont*, nieśmiertelny re- 
mont, odbywać się musi o wiele czę- 
ściej niż należy. 

W każdym razie dużo zrobiono, 
skandalem jednak jest by „,reprezen- 
tacyjna ulica Wielka miała takie cho- 
dniki jak koło kamienic p. Romerów- 
ny na t. zw. Wielkiej Remizie, płyty 
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Podróż Pana Prezydenta. 
Szczuczyn. — Jelnia. — Skidel. — Obuchowicze. 

Grodno. 

SZCZUCZYN,  28.IX. (Pat). W 
ostatnim dniu swego pobytu na zie- 
mi nowogródzkiej Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej poświęcił na zwie- 
zenie gospodarstw rolnych oraz 

przyjął hołd od ludności miasteczek 
i wsi powiatu szczuczyńskiego. 

Cała podróż od Żołudka do Grod- 
na odbywała się wśród owacyj tłu- 
mów, które serdecznie żegnały о- 
puszczającego nasze ziemie Dostoj- 
nego Gościa. 

Z Żołudka Pan Prezydent udał 
się do Szczuczyna. W dalszej dro- 
dze towarzyszyli Dostojnemu Goś- 
ciowi: p, minister Staniewicz, p, wo- 
jewoda Beczkowicz oraz gen. Do- 
brodzicki i świta. Po drodze zatrzy- 
mał się Pan Prezydent w miejsco- 
wości Iszczołty, gdzie zwiedził tam- 
tejszą szkołę gospodyń wiejskich. 
Podniosłe przemówienie wygłosiła 
kierowniczka szkoły p. Laskowi- 
czówna, następnie zaś przemawiała 
jedna z uczennic. Pan Prezydent 
przez dłuższą chwilę pozostał w 
szkole, zwiedzając wystawę pięk- 
nych samodziałów. 

©О godzinie ||-tej Dostojny Gość 
zawitał do powiatowego miasteczka 
Szczuczyna, które przybrało na 
przyjazd Dostojnego Gościa od- 
świętną szatę. Pan Prezydent wy- 
siadł przy bramie tryumfalnej, wita- 
ny przez starostę, wójta, ducho- 
wieństwo wszystkich wyznań, przed- 
stawicieli miejscowego spoleczen- 
stwa i t, p. Przeszedłszy przed fron- 
tem kompanji honorowej Strzelca 
organizacyj przysposobienia wojsko- 
wego i straży ogniowej. Dostojny 
Włodarz zajął miejsce na specjal- 
nem wzniesieniu na rynku, przyj- 
mując hołd, który złożyły niezliczo- 
ne delegacje z całego powiatu: 

Z rynku Pan Prezydent udał się 
do kościoła O. O. Pijarów, gdzie 
ks.proboszcz Adrych odprawił mod- 
ly, poczem ks. pijar Jan Borel, z 
pochodzenia Hiszpan, wygłosił pod- 
niosłe przemówienie. Z kościoła 
wzdłuż szpalerów organizacyj i ban- 
derji konnej, Pan Prezydent udał 
się na śniadanie, wydane przez 
miejscowy komitet przyjęcia w se- 
minarjum nauczycielskiem. 

Po śniadaniu Pan Prezydent, że- 
gnany przez ludność, która tłumnie 
zaległa żulice miasteczka, odjechał 
do Jelni. 

GRODNO, 28-IX. (Pat). Przed- 
ostatnim etapem podróży Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej był pobyt 
w Jelni w osadzie prezesa Związku 
Osadników posła Wiktora Przed- 
pełskiego, gdzie Pan Prezydent był 
obecny na posiedzeniu zarządu 
Związku Osadników. Podczas kon- 
ferencji, na której byli obecni mini- 
ster Staniewicz, wojewoda Beczko- 
wicz, starosta grodzieński Robakie- 
wicz i prezes Związku Osadników 
płk. Slaski, wygłosił pos. Przedpeł- 
ski referat, w którym zobrazował 
działalność Związku Osadników 
przez cały czas istnienia. Pos. Ka- 
miński przedstawił postulaty i po- 
trzeby osadnictwa. Po konferencji 
poseł Przedpełski podejmował Do- 
stojnego Gościa wraz ze świtą po- 
siłkiem, racząc go plonami swojej 
osady. W miłym nastroju spędzono 
chwil kilka, słuchając piosenek le- 
gjonowych. Przy deserze przema- 
wiał osadnik Bolesław Przedpełski, 
toastując na cześć Pana Prezyden- 
ta i Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Zarząd Związ- 
ku wręczył Panu Prezydentowi al- 
bum pamiątkowe, ilustrujące życie 
osadników. 

krzywe, powybijane, wąskie przejś- 
cie. Przecież poprawę tych rzeczy od 
śródmieścia zacząć trzeba! Uniwersy- 
tet ostatnich dokonywuje retuszów: 
Dziedziniec Skargi goły, zimny, pusty 
po wycięciu topoli, nie mam do niego 
serca i nie mam i co mnie kto zrobi!? 
Zostały na urągowisko dwa rachitycz- 
ne kloniki, one jedne przypominają, 
że tu było zielono, poetycznie, że szu- 
miały liście i śpiewały w nich ptaszki. 
Obok poharatali barbarzyńsko wprost 
i bez symetrji stare drzewa w dzie- 
dzińczyku Poczobuta, i teraz stoją nie- 
szczęsne, pokręcone, wykoszlawione 
pnie, zasmarowane gliną w miejscach 
ran. Wszyscy mówią że tym katem 
drzew jest prof. Kłos, a on się z nas 
wyśmiewa za ten kult drzew i twier- 
dzi że to w nas zostało, bośmy byli 
najdłużej poganami w Europie: Śmia- 
ła to jest hypoteza psychologiczna, 
ale niech tak będzie,więcej jest kul- 
tury w tem uwielbianiu sił przyrody 
w drzewie, niż w ich wycinaniu, na 
przekór zamiłowaniom mieszkańców. 
Ale zato przerobiony przedsionek śli- 
czny! Te zachodzące na siebie, jakby 
wyrastające jedne z drugich arkady, 
łamiące się na wszystkie strony mają 
coś harmonijnie muzycznego w sobie, 
natomiast ze zgrozą dowiaduję się, że 
tak wygodny, skracający drogę pasaż 
koło Bibljoteki, będzie zamknięty! Że 
też ludzie muszą się jedni drugim u- 
przykrzać, jak oni się nad nami Wil- 
nianami znęcają, ci panowie z Senatu 
Uniwersyteckiego! Poszłam żal swój 
utulić w sali odnowionej przez Hop- 
pena, bardzo jest piękna i wiernie z 
kolorowej ryciny z połowy zeszłego 
wieku odtworzona. Dekoracje imitu- 
jące rzeźbę i figlasy, są zupełnie w sty- 
lu epoki! 

Popołudniu udał się Pan Prezy- 
dent do Grodna. Na granicy woje- 
wództw nowogródzkiego i bialo- 
stockiego pożegnał Pana Prezyden- 
ta wojewoda Beczkowicz, a powitał 
wojewoda Kirst. Wsie i miasteczka, 
któremi przejeżdżał orszak Pana 
Prezydenta były dekorowane, a lud- 
ność tłumnie składała hołd Głowie 
Państwa. W Skidlu powitały Pana 
Prezydenta przy bramie tryumfalnej 
Rada Miejska i gminna, organizacje 
miejscowe,  kompanja Strzelca i 
przedstawiciele ludności. We wsi 
Obuchowicze — ludność i osadnicy 
wojskowi. 

Żywiołowo i entuzjastycznie po” 
witał Głowę Państwa prastary gród 
Batorowy Grodno — Orszak. Pan 
Prezydent, witany owacyjnemi о- 
krzykami: „Niech żyje”, wjechał do 
miasta o godz. 7.20 wiecz. Wzdłuż 
całej drogi przez miasto ustawione 
były szpalery wojska i młodzieży 
szkolnej z pochodniami. Miasto zo- 
stało iluminowane i bogato dekero- 
wane. Szczególnie efektownie doko- 
rowone były zamki królów Ste- 
fana Batorego i Stanisława Augusta. 
Morze świateł, odbijających się w 
falach Niemna wzdłuż drogi, którą 
przejeżdzał Pan Prezydent, tworzyło 
fantastyczne wprost widowsko. W 
chwili wjazdu Pana Prezydenta 
do miasta artylerja oddała 2] strza- 
łów honorowych. Przed bramą try- 
umfalną Pan_ Prezydent wysiadł z 
samochodu. Tu zameldował się Mu 
generał dywizji Kleberg, poczem po- 
witał Pana Prezydenta starosta gro- 
dzieński Robakiewicz. Po przyjęciu 
raportu od dowódcy kompanji ho- 
norowej 8] p. strzelców grodzien- 
skich i po przejściu przed jej fron- 
tem Pan Prezydent został powitany 
przez radę miejską staropolskim o- 
byczajem chlebem i solą. W imieniu 
miasta powitał Dostojnego Gościa 
prezydent  miasta p. Rączaszek. 
p. Rączaszek oznajmił, że rada 
miejska, składając hołd Głowie Pań- 
stwa. prosi aby Pan Prezydent ra- 
czył specjalnie odwiedzić — Grodno. 

Następnie Pan Prezydent zbliżył 
się do dziatwy Rodziny Wojskowej, 
która wręczyła Mu kwiaty. Przed- 
stawieni zostali Panu Prezydentowi 
szefowie urzędów państwowych, $re- 
prezentanci duchowieństwa wszyst- 
kich wyznań, między innemi arcybi- 
skup prawosławny Aleksy, przedsta- 
wiciele związków, organizacyj i spo- 
łeczeństwa. 

Podczas pobytu swego Pan Pre- 
zydent przyjął delegację komitetu 
odsłonięcia pomnika ku czci Elizy 
Orzeszkowej. Delegacja ta zaprosiła 
Pana Prezydenta na uroczystość od- 
słonięcia pomnika w dniu 20 paź- 
dziernika r. b. 

Żegnany owacyjnie opuścił Pan 
Prezydent Grodno, udając się do 
Warszawy. Panu Prezydentowi to- 
warzyszyl, p. min, Staniewicz i woj. 
Kirst. 

  

  

Czarujący Ramon Novarro 

w obrazie p. t.: 

НОр gwardji królewskiej 
Jutro ukaże sią „Hollyvood“ w kinie 

| JAN BUŁHAK 
| artysta-fotograf. 

Jagiellońska 8, tel.968. Przyjmuje 9—6. 

    

    

    
    

Najbardziej chyba harmonijnie i 
mile wygląda teraz Bernardynka, ze 
swemi klombami kwiatów i murami 
odnowionemi przez Ruszczyca. Na 
Zjazd Przyrodników i Lekarzy zro- 
bióno tam małą wystawkę produk- 
tów farmaceutycznych i narzędzi chi- 
rurgicznych swoich i obcych firm Jest 
więc i Praga z odtłuszczającą herbatą 
Farmaka, i Witaminy Karpińskiego, 
znana ze swych przetworów firma 
Motor, różne Hexophany Luminate, 
Juveniny etc. Tu filtr elektroluxa po- 
kazuje próbki wody, tam znów Kla- 
we niezliczone swe produkty wysta- 
wia, wśród których słynna Piperazina 
i najmodniejsze zastrzyki wzmacnia- 
jące energję: Quaro, Biocalcol i t. p. 
Wileński nasz Prużan Piszczańskie 
błota reklamuje, Magister Rawski ro- 
ślinne leki, warszawski Spiess prze- 
twory chemiczne o ustalonej dobroci, 
są firmy Merek z Darmsztadtu na- 
rzędzia Termalux i narzędzia dentys- 
tyczne, gabinet roentgienowski, ber- 
liūskie i warszawskie chirurgiczne 
sprzęty, de Trey, Philips, i sporo in- 
nych. Ciekawe są nasze zbiory roślin 
leczniczych. Zakład Farmakologji U. 
S. B. zebrał ich 99 ) jedną szklaną tub- 
kę już ukradhi z wystawy, co za 
wstyd!!!), gatunki znane przez wszy- 
stkie znachorki wiejskie i wielce nie- 
raz pomocne, uznane w medycynie. 
Któż nie wie o doskonałym działaniu 
np. skrzypu, konwalji, ślazu, korzeni 
„ajerowych lub dziewięćziołu...1? Naz- 
wy ludowe obok nazw łacińskich fi- 
gurują, również mieszanki: trójziele 
i pięciórka. Hodujmy rośliny lekar- 
skie! Szkoły, nauczycielstwo ma tu 
wdzięczne pole do działania zakłada- 
jąc ogródki farmaceutyczne przy 
szkołach. 
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Prusy wschodnie wobec Rzeszy Niemieckiej. 
Nacjonaliści z Królewca wołają o subsydja z Berlina. 

Agrarjusze z Prus Wschodnich, 
którzy stanowią tam kość pacierzo- 
wą sfer rządzących i decydujących 
w polityce tej prowincji, uprawiają 
wobec Rzeszy i rządu berlińskiego 
stałą politykę szantażu, polegającego 
na straszeniu Berlina widmem ban- 
kructwa i upadku gospodarczego 
Prus Wschodnich, emigracji na za- 
chód od korytarza ludności rdzen- 
nie niemieckiej i zwłaszcza niebez- 
pieczeństwa od strony Polski (?). 
„Grozę“ sytuacji może naprawić, 
zdaniem nacjonalistów wschodnio- 
pruskich, tylko aktywna pomoc rządu 
Rzeszy, wyrażająca się w obfitych, 
jaknajobfitszych i najczęstszych sub- 
sydjach na rzecz „upadającej, włas- 
ności ziemskiej, i wogóle kół gos- 
podarczych. Tylko w ten sposób. 
dowodzą junkrzy z Królewca, moż- 
na utrzymać w stanie gotowości 
obronnej wał niemieckości na „zagro- 
żonych przez słowiańszczyznę, kre- 
sach wschodnich. 3 

A zatem: „pieniędzy! pieniędzy! 
i jeszcze raz pieniędzy!" — wołają 
donośnie z pod Królewca pod adre- 
sem Berlina. 

Nie można powiedzieć, by. jak 
dotąd, „rozpaczliwe* wezwania z 
nad Pregla obijały się o mury ber- 
lińskie bez echa. Przeciwnie, rząd 
Rzeszy dawał posłuch lamentom 
junkrów zaelbiańskich i hojnie sypał 
miljony i dziesiątki miljonów na 
cele podtrzymania rozwoju gospo- 
darczego Prus Wschodnich. „Jak go- 
spodarowali temi miljonam szafarze 
subsydjów na miejscu, o tem głośno 
już było nieraz na łamach prasy po- 
stępowej i republikańskiej w Niem- 
czech. 

A la langue jednak popsuło się 
coś wreszcie w harmonii, królewiec- 
ko-berlińskiej. Ulegając głosom kry- 
tyki socjalistycznej, prezes pruskiej 
rady ministrów, dr. Braun, postano- 
wił wejrzeć bliżej w gospodarkę, 
polegającą na finansowaniu agrar- 
juszy pruskich przez rząd centralny. 
To, co min. Braun stwierdził i za- 
obserwował na miejscu podczas 
swej podróży po Prusach Wschod- 
nich, było tak budujące, iż minister 
zdecydował się wytknąć poblicznie 

skandal i zapowiedzieć jawnie od- 
wrót rządu z dotychczasowej drogi. 

Oto więc jaką naukę moralną 
wypalił „biednym“ kresowcom Dr. 
Braun podczas swego pobytu w 
Królewcu: 

„Prusy Wschodnie nigdy nie by- 
ły zbyt dobrze sytuowane. Dotknęło 
je również zniszczenie podczas woj- 
ny. Zupełnie też wydaje się zrozu- 
miałą rzeczą obowiązek solidarności 
Rzeszy wobec nich, ta pomoc finan- 
sowa, gospodarcza i kulturalna, z 
jaką im Rzesza pośpieszyła i jaką 
w dalszym ciągu, w miarę potrzeby, 
wyświadcza! Jakie były i są rozmia- 
ry tej pomocy, świadczy o tem fakt, 
iż od r. 1924, po stabilizacji marki, 
popłynęło z Niemiec do Prus Wscho- 
dnich z górą | i pół miljarda marek 
z funduszów ogólnych państwa. Ale, 
dodaje Dr. Braun, ta pomoc ita so- 
lidarność pociągać też winna za so- 
bą obowiązki. Niech sobie nikt w 
Prusiech Wschodnich nie wyobraża, 
że ta pomoc należy mu się, że ma 
do niej przyrodzone prawo. Otrzy- 
muje tę pomoc nie jako jednostka 
osoba prywatna, lecz jako cząstka 
społeczeństwa i w interesie ogółu. 
Miarodajnym więc też musi być w 
tej kwestji nie interes i potrzeby je- 
dnostki, lecz potrzeby i interesy 
ogółu. Tylko pod tym warunkiem 
może Rzesza pomagać grupom spo- 
łecznym w swej wschodniej prowin- 
cji. I jeszcze jedno — dodał na za- 
ończenie minister — Rzesza musi 

się domagać od swych obywateli 
wschodnio-pruskich lojalności wobec 
republiki i solidarności z rządem i 
partjami republikańskiemi". 

Tak brzmią najcharakterystycz- 
niejsze ustępy mowy d-ra Brauna 
według „Koenigsberger Allgemeine 
Zeitung". 

Wynika z nich, iżjunkrzy wschod- 
nio-pruscy bardzo chętnie biorą sub- 
sydja od rządu republikańskiego 
Rzeszy poto, aby napychać swe 
bezdenne kieszenie i prowadzić agi- 
tację za restytucją monarchji. A zaś 
w celu wyduszenia tych miljonów 
posługują się argumentem o „nie- 
ezpieczenstwie polskiem“, o ruinie 

gospodarczej, o wyludnieniu Prus. 
S. 8. 
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Nota sowietów w sprawie rozstrzelania 
kolejarzy sowieckich przez Chinczyków. 

MOSKWA, 28.IX  (Pat.) Tass 
ogłasza tekst noty komisarjatu spraw 
zagranicznych oręczonej dziś w 
ambasadzie niemieckiej, a dotyczą- 
cej rozstrzelania w dniu 23.1X w Ci- 
cikarze trzech kolejarzy sowieckich, 
o czem został w Charbinie ogłoszony 
oficjalny komunikat. Nota sowiecka 
uważa, że stosownie do oświadcze- 
nia niemieckiego konsula general- 
nego gubernator chiński zaprzeczył 
kategorycznie wiadomościom o tra- 
ceniu obywateli sowieckich. 

Otóż głosi nota—egzekucje i mor- 
dy dokonywane były nietylko w 
przeszłości, lecz także i dziś są na 
porządku dziennym. W Charbinie 
ogłoszony został urzędowy komuni- 
kat o rozstrzelaniu w dniu 23.1X w 
Cicikarze na podstawie wyroku sądu 
doraźnego trzech kolejarzy sowie- 
ckich, rzekomo winnych uprawiania 
sabotażu. в 

Komunikat ów nie wspomina 
jednak, jaki konkretny charakter 
miał ów sabotaż. Jest rzeczą !całko- 
wicie jasną, że wykonanie wyroku 
śmierci na trzech obywatelach so- 
wieckich bez przeprowadzenia śledz- 
twa i bez znajomości cech inkrymi- 
nowanego oskarżonym przestępstwa 
stanowi pytworny akt represji ze 
strony chińskich władz wojskowych 

W Święcianach stara firma przed- 
wojenna  Tarasiejskiego wystawia 
swoje słoje z ziołami i katalog tychże 
bardzo obszerny. Opodał w murach 
Bernardynki mieści się wystawa Och- 
rony Przyrody i Trok, zebrane foto- 
grafje z rozmaitych stron, jezior, la- 
sów, ośrodków kwietnych, gór, poka- 

zują jakie spustoszenie w pięknie na- 
szego kraju może zrobić nieumiejętna 
ręka lub obojętność na to piękno. 

Wszystko to zwiedza cierpliwie i 
słuchając z niesłabnącą uprzejmością 
p. Prezydent Mościcki oprowadzany 
przez gospodarzy. 

Wieczorem po pracowitym dniu, 
o którego „gęstym* programie czy- 
telnicy nasi wiedzą z gazet, odbył się 
raut w Sali Miejskiej, gdzie tłumy 
gości uprzejmie podejmowali: prezy- 
dent miasta p. Folejewski i w. prezy- 
dent Czyż z żoną. P. Prezydent Rze- 
czypospolitej przybył z p. Woj. Racz- 
kiewiczem i p. wojewodziną z obiadu, 
dłuższą chwilę rozmawiał ze wszyst- 
kiemi prezentowanemi przez p. Wo- 
jewodę osobami, dzieląc się miłemi 
wrażeniami z Wilna. Poczem zasiadł- 
szy do herbaty przypatrywał się ład- 
nym produkcjom tanecznym p. Lasz- 
kiewiczowej z zespołem. Około 
północy opuścił zebranie žegnany 0- 
wacyjnie, pozostali goście na ożywio- 
nej pogawędce i tańcach spędzili czas 
daleko poza północ. Wilnianki miały 
istną rewję mód stołecznych, na ogół 
zebranie było bardzo eleganckie i o0- 
żywione w odświeżonej Sali Miejskiej 
ozdobionej kwieciem i znakomitym 
bufetem. 

W piątek rano u p. Prezydenta 
Mościckiego miały audjencje delega- 
cje: ziemian, radnych miejskich i li- 

w stosunku do osób najzupełniej 
niewinnych. Należy się obawiać, że 
władze chińskie w dalszym ciągu 
wykonywać będą egzekucje pod 
płaszczykiem podobnych wyroków, 
co praktycznie biorąc stawia obywa- 
teli sowieckich poza prawem. 

Komisarjat spraw zagranicznych 
prosi rząd niemiecki, aby przedsię- 
wziął niezwłocznie  jaknajbardziej 
stanowcze kroki w celu wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności, jakie towa- 
rzyszyły mordom i egzekucjom, ja- 
kie odbywały się dotychczas bez 
sądu, a to w celu zapobieżenia na 
przyszłość podobnym faktom. Pro- 
sząc o podanie do wiadomości rzą- 
dowi w Nankinie i Mukdenie jak- 
najenergiczniejszego i jaknajkatego- 
ryczniejszego protestu, rząd sowie- 
cki odpiera zarazem z oburzeniem 
wszelkie próby nadawania tym za- 
machom pozorów prawnych pod 
postacią wyroków rzekomego sądu 
dorażnego. 

Rząd sowiecki—kończy nota— 
zrzuca wszelką odpowiedzialność na 
rządy nankiński i mukdeński, o- 
świadczając, że nie zawaha się 
przedsięwziąć niezbędnych środków, 
jak również represyj w celu obrony 
życia pozostałych w Chinach oby- 
wateli sowieckich. 

teratów, którzy ofiarowali p. Prezy- 
dentowi artystycznie oprawny wybór 
autorów wileńskich, ujęty w małą bi- 
bljoteczkę. Prezes Zw. Lit. prof. Pi- 
goń przemówił do p. Prezydenta, 
przedstawiając Mu ubogi nasz doro- 
bek, który mimo przeszkód mater- 
jalnych, ciężkiej pracy zarobkowej i 
braku wydawców, jeśli nie ilością, to 
jakością świadczy o tlejących w Wil- 
nie iskrach natchnienia. Zakończył 
zapraszając p. Prezydenta na otwar- 
cie Klubu Związku w Murach Bazyl- 
janów w dn. 9 września b. r. co Pan 
Prezydent w uprzejmej rozmowie z 
obecnemi obiecał uwzględnić. W au- 
djencji wzięli udział oprócz prof. Pi- 
gonia: v. prez. H. Romer-Ochenkow- 
ska, p. W. Dobaczewska, p. H. Za- 
wadzka, p. W. Hulewicz, p. T. Łopa- 
lewski, p. W. Charkiewicz. 

Oto i koniec, na razie, uroczystoś- 
ciom, przyjęciom, reprezentacjom, 
rzucamy się wszyscy do zaległych ro- 
bót i przygotowujemy do uroczystoś- 
ci 0 SB. 

A co bylo teraz najpiekniejsze? 
Ach, z pewnością modlitwy za pomyś- 
lność Rzeczypospolitej i Prezydenta 
w Ostrej Bramie jarzącej światłem, 
białej, przybranej pąsowemi pelargo- 
njami mającej grzędy kolorowych 
szłandarów w dole, a u góry, nad pło- 
mieniami świec, pochyloną słodką 
ukochaną twarz patronki Wilna spo- 
glądającą miłosiernie, cierpliwemi о- 
czami na nasze radości tak, jak na 
nasze bóle spogłądała lat tyle. 

To było najpiękniejsze. 

SĘ Hel. Romer. 
—  
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Skutki nadmiernego temperamentu. 

+ W dniu 26 b. m. w Głębokiem na tle 

porachunków osobistych wynikła kłótnia po- 

między Agatą Skargową a Józefem Wojcie- 

chowiczem. Obdarzona niepospolitym tem- 

KOMAJE 
+ Zorganizowanie Straży Ogniowej. Dnia 

22 b. m. w Jodowcach gm. komajskiej z ini- 

cjatywy p. Wójta Piórewicza na zebraniu 

grodzkiem przy obecności 76 osób została 

zorganizcwaną Ogniowa Ochotnicza Straż, 

do ktorej na walnem zebraniu zapisało się 

51 członków, w h.zbie których 26 czynnych 

Do zarządu weszh: p. Maksymiljan Szurgot, 

prezesem obrany jednogłośnie (z zawodu 

kierownik Szkoły Powszechnej we wi Fili- 

powce tut. gminy), p. Franciszek Wierzbicki, 

wiceprezesem, p. Franciszek Pupkiewicz — 
skarbnikiem i p. Albin Lipik — sekretarzem 
straży. Do komisji rewizyjnej pp. Jan Alosz- 

ko, Stanisław Wierzbicki i Jan Rusak. Na n 

czelnika Straży przez aklamację został w 
brany p. Ignacy Wierzbicki na następcę na- 
<zelnika Straży p. Stanisław Pupkiewicz syn 
Ignacego, gospodarzem Straży wybrano p. 
Karola Pupkiewicza. 

Walne zebranie jednogłośnie postanowiło 

na wniosek Zarządu w myśl 8 art. Statutu 

Towarzystwa Ochotn. Straży Pożarn. zaz- 
czycić tytułem członka honorowego panią 

Wandę Romerową, znaną ze swej wielkiej 

ofiarności i Józefa Piórewicza jako wybit- 
nie przyczyniającego się korzystną działał 

nością do rozwoju pożarnictwa, jednocześ- 

nie połecając Zarządowi prosić wzm. osoby 

o przyjęcie. ° A 
Siedzibą Straży są Jodowce z rozciągnię- 

ciem działalności na miejcowości następują- 
ce: wieś Filipowce, w. Dubnini, w. Leonki, 
w. Nowosielje, w. Koniabicze, maj. Karoli- 
nowo, w. Nochowszczyzna, w. Mumiszki, w. 
Rusaliszki, w. Borodzinok, w. Pniowo i w. 
Jarynowo gm. komajskiej. Postanowiono za- 
wiadomić o utworzeniu Straży Pożarnej O- 
chotniczej w Jodowcach starostę z prośbą 
o zarejetrowanie Straży oraz zwrócić się do 
Rady gminnej, Sejmiku Powiatowego i Po- 
wszechnego Zakładu Ubezpiecz. Wzajemnych 
nych w Warszawie o udzielenie zasiłku pie- 
niężnego dła utworzonej Straży Pożarnej. 

Olbrzymie spustoszenia jakie czynią na 
terenie Wileńszczyzny pożary zwłaszcza po- 
żary masowe, są bez wątpienia wynikiem: 
1) bierności mieszkańców wsi i miasteczek, 
2) nieumiejętności w organizowaniu samo- 
obrony z żywiołem pożarów, oraz 3) niedo- 
statecznego uspołecznienia ogółu i braku 0- 
fiarności na rzecz straży pożarnych ochot- 
niczych. Te własnie czynniki popchnęły p. 
wójta Piórewicza do bezzwłocznego zakła- 
dania oddziałów ochotniczych straży pożar- 
nych po wszytkich wsiach i. miasteczkach, 
liczba których już sięga 37-miu. 

Klęska pożarowa zagraża również nieś- 
wiadomym i biernym, jakoteż 1 tyin, którzy 
rozumieją korzyści energicznej walki z po- 
żarami, lecz których sąsiedzi nie doceniają 
zgubnych skutków klęski pożarowej. Zada- 

niem naszym winno być podjęcie wydatniej- 
szej akcji przeciwpożarowej przez propa- 

      

peramentem niewiasta w przystępie gniewu 
uderzyła garnkiem tak silnie w głowę swego 
przeciwnika, iż ten w stanie bardzo ciężkim 

przewieziony został do szpitala. 

gandę zasad w zwalczaniu klęski ogniowej 

i zachęcanie ludności do współdziałania w 

tej akcji względnie nawet stosowanie odpo- 

wiedniego przymusu w granicach obowiązu- 

jących przepisów. Gdy do tego dodamy pro- 

pagowanie budownictwa ogniotrwałego, tro- 

skę o zapewnienie miejscowości wody do 

tłumienia pożarów, organizowanie opieki 
nad dziećmi w celu zapobiegania licznym 
pożarom, powodowanym przez ich swawolę 

i brak opieki, zwłaszcza w okresie robót w 

polu, a wreszcie czuwanie nad rozwojem ist- 

niejących i powstających straży ochotni- 

czych i możnością sprawnego ich funkcjo- 

nowania przez zapewnienie tymże podstaw 

materjalnych i pomocy ludności w dostar- 

czeniu np. koni i t. p. — to w rezultacie roz- 
toczy się tak obszerny zakres działania, że 

niepodobna nie przyznać doniosłej roli w 
umocnieniu stanu  bezpiecz.  pożarowe- 

go danej gminy. 
Gminy wiejskie i miejskie muszą zrozu- 

mieć, że zapewnienie egzysteneji i sprawne- 

go działania ochotniczych straży pożarnych 

jest takim samym ich podstawowym obo- 

wiązkiem, jak troka o szkoły 1 inne instytu- 

cje użytecznośct pubiicznej. Mniemanie, ja- 

kie jakie się ponikąd u nas utarło, że straże 

pożarne ochotnicze jakoś obie dadzą radę, 

musi być zaniechane i ustąpić miejsce żywej 

trosce i energicznym zabiegom o skutecz- 

niejszą walkę z pożarami przez opanowanie 

ich w zarodku. 

GIERWIATY 
-- Powiesił się. We wsi Ogoza gm. gier- 

wiackiej z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn popełnił samobójstwo przez powiesze- 
nie się mieszkaniec tej wsi Michał Moroz. 

Zwłoki desperata znaleziono na drzewie 
tuż przy wsi. Zabezpieczono je do czasu przy- 
bycia komisji sądowo-śledczej. 

BIAŁYSTOK 
-- Zjazd Związku Inwalidów wojennych 

w Białymstoku. W Białymstoku odbył się 
pierwszy wojewódzki zjazd delegatów Zwią- 
zku Inwalidów wojennych R. P., na którym 
byli obecni przedstawiciele władz. 

Po przemówieniach poyitalnych zjazd u- 
chwalił wysłanie depesz hołdowniczych do P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej i P. Marszałka 
Piłsudskiego, poczem p. Witold Śnieżko zło- 
żył sprawozdanie z działalności komitetu or- 
ganizacyjnego. Następnie wyłoniono cztery 
komisje zjazdowe, przyjęto regulamin dla 
zarządu i Rady Wojewódzkiej Związku pp. 
Śnieżko, Prorwicza, Bałdysza, Samsela, For- 
kasiewicz i Łukjanika, oraz do rady p 
prof. Młyńskiego, Sandomierskiego, Chomic 
kiego, Kozłowskiego, Krauze, Lisowskiego, 
Alta i Bylińskiego. Na przewodniczących 
zarządu i rady wybrano pp.: Witolda Śnież- 
ko i prof. Romana Młyńskiego. 
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Teatr na Pohulance. 
W sieci. Wesoły dramat J. A. Kisielewskiego w 4-ch aktach. 

Szalona Julka! Nieprawe dziecko 
Romantyzmu i Emancypacji sztanda- 
rowa osóbka pokolenia panien z po- 
rządnych domów mieszczańskich z 
przed trzydziestu laty. Szalona Julka, 
mająca w sobie niefortunny splot 
talentu,ftemperamentu, histerji i dul- 
szczyzny. Rwie się do lotu do miło- 
ści i malarstwa, a boi się matki. 

Dziwne były te dziewczyny z 
owych czasów. Chciały pozwolenia 
rodziców na wszystkie nowinki „žy- 
ciowe i obyczajowe, które im w gło- 
wach świtały, nie miały dość sił, by 
zerwać z rodziną, ani by przekonać 
starsze pokolenie i marnowały się 
tak, niszczyły w jałowej walce, cza- 
sami „staczaly się w dół. ileż 
takich młodych istnień, ileż zdolno- 
ści sponiewierał egoizm rodziców i 
brak siły woli wyniszczonej od 
dziecka! Tragiczne są dzieje rodzin 
i stosunków rodziców do dzieci, 
zwłaszcza matek i córek, gdyż ko- 
biety mają skłonność do wyjaskra- 
wiania swych uczuć, są w nich eg- 
zaltowane i zachlanne. 

Pisząc swą pierwszą sztukę na 
scenę w 1899 r. przedstawił Kisie- 
lewski środowisko i pojęcia bogoboj* 
nego ówczesnego Krakowa z wdzie- 
rającą się w nią bohemą artystyczną, 
której uczniowie akademji, a więcej 
jeszcze Przybyszewski, Młoda Pol- 
ska i cała jej plejada, była jaskra- 
wym wyrazem. Byli to najzdolniejsi 
ludzie w Polsce i nawet gienjalni, 
(Wyspiański), ale sporo z nich to- 
piło się w wódce za przykładem 
mistrza, dużo mówiło o samobój- 
stwie i czasami je realizowało, dużo 
z nim paliło i siadywało nocami w 
knajpach, by o świcie iść na Błonia 
deklamować o nicości i pluć na 
burżujów, zdrowy, wyspany, pogod- 
ny i czysto umyty człowiek wzbu- 
dzał w tem lubem gronie abomina- 
«cję, kobiety dostosowywały się do 
tego stylu. : 

Kisielewski dał więc wizerunek 
epoki. W Krakowie role Jurka kre- 
ował... Solski, a Julki... Siemaszko- 
wa.. oboje grali genjalnie i sztuka. 
zrobiła silne wrażenie. Żal się ludziom 
zrobiło tych Julek oddawanych Ro- 
lewskim na pastwę, żal tych Ser- 
bów, maltretowanych- przez wyra- 
chowane Podlipskie. Może zaczęto 
myśleć nad ich dołą, może i oni 
sami, ujrzawszy się, nie jak później, 
w karykaturach, ale w wiernej foto- 
grafji, ujętej artystycznie, zastano- 
wili się nad środkami ratunku, nie 
<hcąc mieć losu Julki i Jurka w 
spotkaniu, Silna charakterystyka ro- 
dzajowa Kisielewskiego wydobywa 
tem wybitniejszą osobowość z ga- 
lerji figur, które nam przesuwa przed 
oczami. 

Nie jest to świat Dulskich i Dy- 
rekcja Teatru nie trafnie zrobiła 
<charakteryzując całą rodzinę Julki 
na karykatury. Panny nie mogły być 
«wszystkie tak nieestetycznie ubrane 

i uczesane. Cały ton domu powi- 
nien być podniesiony o parę stopni 
wyżej. na coś bardziej jednak ele- 
ganckiego. 

Czołowe role p. Eichterówna (Jul- 
ka) p. Wyrzykowski (Jurek) były 
bardzo starannie wykonane. Ale, 
oto co robi czas z figurami scenicz- 
nemi. Jedne uśmierca, inne pozos- 
tawia przy życiu. Julka wciąż jest 
człowiekiem rwącym się do życia i 
jeszcze, mimo, że trudno sobie dzi- 
siejsze dziewczę foxtrotujące w nad- 
morskich dancingach z towarzyszem 
porannej kąpieli wyobrazić w tej 
tragiczności, jeszcze jest nam bliska 
i swojska — a Jurek...?! Cóż z nie- 
go zostało? Nic. Cień, dym, literatu- 
ra, papier. | on, i niedołężniejszy 
jeszcze Serba, robią wrażenie owych 
typów przejściowych co to muszą 
wyginąć. 

Mam też wrażenie, że p. Wy- 
rzykowski lepiej się czuł w roli Gu- 
stawa-Konrada, niż niezaradnego 
artysty. P. Eichlerówna za to była 
bardzo prawdziwa i żywiołowość jej 
w połączeniu ze skrępowaniem za- 
znaczona starannie jaskrawo, nie 
pomijając żadnego efektu. 

'To się da powiedzieć wogóle o 
całym zespole. Gra na silne efekty, 
wyjaskrawiona metoda i sytuacje. 
Możeśmy zbyt przywykli do półto- 
nów i subtelnych (czasami aż za 
subtelnych), niuansów Reduty... Jak 
to trudno w sedno trafić. Ale ot, 
p. Rychłowska to potrafi. Jej rad- 
czyni była świetna, ani za wiele, 
ani za mało, wszystkiego w miarę. 

Z córeczek porobiono karykatury 
jak do Domu Otwartego Bałuckiego. 
Poco? P. Kamińska bardzo dobrze 
grała swą rolę podlotka, ale zanadto 
się kręciła, nic nie miała prostoty, 
którą taki bąk musi mieć choć, chwi- 
lami, a nie ciągle histeryzować. Wo- 
góle one wszystkie biedaczki są 
obciążone dziedzicznie histerją, któ- 
ra się fermentuje w zatęchłym sa- 
lonie radców. Bardzo dobrą była 
scena p. Tarnowicz z p. Wasielew- 
skim (Lerba i Podlipska), p. Żurow- 
ski jako Rolewski był w* miarę or- 
dynarny i naiwny, może nawet 
chwilami nad miarę. Publiczności 
w teatrze było dużo, sztuka budziła 
częstą wesołość, zwłaszcza na ga- 
lerji, gdzie przy każdej tyradzie o 
sztuce i miłości Boreńskiego lub 
Lerby, pękano ze śmiechu. To też 
signum temporis, jak na tamte rze- 
czy reaguje dzisiejsza publiczność. 

Hro. 

KASOS SLI SVETSTRANRKTININTELSS 

  

Największy tryumf filmowy 

PIENIĄDZ 
p-g arcydzieła EMILĄ ZOLI. 

W roli główn. BRYGIDA HEIM. 
Jutro w kinie „LUX“       

KAU RI E R 

Sprawa białoruskiej delegacji 

na a: zjeździe 
„Ko 1 ES 

Na tegorocznym zjeżdzie „CIE*, 

który się odbył w ubiegłym miesią- 

cu w Budapeszcie, białoruska mło- 

dzież akademicka miała być repre- 

zentowana przez studentów bialo- 

ruskich z Pragi. ŻA 

Jednak, jak się dowiadujemy, 

rząd węgierski odmówił podążają- 

cym na zjazd do Budapesztu dele- 

gatom białoruskim wizy na wjazd 

do swego państwa, uważając ich 

nie za reprezentantów białoruskiej 

młodzieży akademickiej w kraju, 

lecz za emigrantów. Wobec tego 

tegoroczny zjazd „CIE“ odbył się 

bez Białorusinów, wywołując wiel- 

kie oburzenie tak wśród białoruskiej 

młodzieży akademickiej, jak i wśród 

społeczeństwa starszego. 
  

Wspomnienia z obozów 

harcerskich. 

Każde lato przynosi harcerkom obozy, tak 

było i w tym roku. Na terenie Wileńszczyz- 

ny obozowało kilka drużyn żeńskich. 

Stańmy się na chwilę niewidzialni i leć- 

my na skrzydłach wyobraźni do tych sławe- 

tnych obozów. 

Las stoi cichutko o świcie, żadnego szme- 

ru nie słychać. Lecz oto zaczynają się budzić 

różne leśne stworzenia. Słońce wstało — 08- 

tatnia warta harcerska schodzi ze stanowi- 

ska i budzi najważniejsze w obozie osoby 

kucharki. Wstają szybko i zaczynają się krzą- 

tać, bo głodne harcerki, to niebezpieczne 

stworzenia: potrafią (w przystępie głodowej 

rozpaczy) połknąć coś całkiem niejadalnego. 

O godzinie w pół do siódmej — gwizdek, to 

oboźna budzi całą gromadę. Zaczyna się: 

poranna gimnastyka, ubieranie się i sprzą- 

tanie. Wreszcie poranna modlitwa, podnie- 

sienie sztandaru, raport i odprawa. 

Następuje wesołe i gwarne śniadanie a 

potem, do roboty. Dziewczęta kończą oko- 

pywanie namiotów, czy też, śpiżarni,spo- 

rządzają ławeczki 1 t. p. 

Czasem znów idą na wywiady krajoznaw- 

cze, terenoznawcze i inne. Rozmaicie bywa, 

zależnie od charakteru obozu i poziomu dzie- 

wcząt. Pomiędzy godziną 12 a 13 zgłodniałe 

harcerki wracają do obozu, myją ręce i za- 

siadają do obiadu. 

Po obiedzie harcerki, jako że dbają o 

swe cenne zdrowie, kładą się, jak długie, i w 

zupełnej ciszy spędzają 15 minut. Potem Ras" 

tępuje miły czas dowolnych zajęć, a dalej 

gry sportowe. 

Przed, podwieczorkiem — cudowna chwi- 

la kąpieli. Lecz, niestety, tak prędko słychać 

gwizdek oboźnej i trzeba wychodzić z wody. 

Niema rady, trzeba słuchać. 

Przed zapadnięciem zmroku jest jeszcze 

trochę ćwiczeń przygotowanie pościeli do 

snu, kolacja, a potem najpiękniejsza chwila 

w obozie — ognisko. Dziwny w niem czar. 

Jakaś tajemnicza nić łączy wszystkich, sie- 

dzących w kręgu ognia i spaja dusze, jak og- 

niwa jednego łańcucha. Tę łączność czuje się 

zawsze, niezależnie od tego, czy ognisko 

jest wesołe, czy poważne. Płyną pieśni nasze 

daleko, słócha ich las i gwiazdy na niebie. 

Lecz późno już, ognisko gaśnie powoli. 

Klękamy do wieczornej modlitwy. Następu- 

je opuszczenie sztandaru. A potem, w zupeł- 

nej ciszy, idziemy spać. Tylko warty, otu- 

lone ciepło, czuwają i zmieniają się co godz. 

W dnie pochmurne i dżdżyste siedzimy 

w namiotach. 

I wtedy są wykłady teoretyczne: ratow- 

nictwa, higjeny i t. p. Często ryczymy, a ra- 

czej (przepraszam) śpiewamy. Czasem bywa 

gawęda na jakiś poważny temat i jest bar- 

dzo, bardzo miło, choć ciasno. 

Harcerki miewają swoje wdzięki, n. p. 

groźna oboźna zbiera wszystkie zgubione, 

lub porzucone niedbale rzeczy i nie odda ci 

ich, biedna harcerka, aż na odprawie. Smę- 

tne jest podkładanie drew do paleniska, gdy 

nieznośny dym w oczy łeci. A wczesne wsta- 

wanie (oj, oj!), a przegląd plecaków (gwałtu, 

czego w nich niema); albo goście w obozie, 

kiedy dziewczynki osmolone wracają od szo- 

rowania garnków. 

Najgorsze, to są komary i mrówki. Lecz 

ty dziewczynko miła, bądź pogodna, choć 

szyszki masz pod bokiem, choć oko ci pod- 

puchło śmiesznie, bo niegodziwa mrówka 

cię ugryzła. Uśmiechnij się gdy utopisz w 

rzece ostatnie mydło i jedyny grzebień. 

Tak, tak, bywają różne przygody w leś- 

nem życiu. Ale się je mile wspomina. Ale co 

do tego, że jemy kaszę z much i sałatę z le- 

śnych mchów (jako to stoi w pieśni), twier- 

dzę z całą powagą, że to fanlazja poetycka. 

Jemy prosto, lecz czysto i zdrowo. Ot, co 

jest. Kończę wspomnienia z przeszłości, a 

zwracam się do teraźniejszości. 

Dnia 29 wrzesnia 1929 r. o godz. 9-ej r. 

odbędzie się uroczysta msza i poświęcenie 

sztandaru Chor. Żeńsk. Wil. W dniu tym 

zaczynamy oficjalnie swój rok harcerski. 

Prosimy bardzo wszystkich życzliwych 

dla harcerstwa ludzi, aby przybyli do koś- 

cioła św. Michała i raczyli wziąć udział w 

uroczystości. 

Czuwaj! 

Marja Przybytkówna. 

  

Wykrycie afery fałszerskiej 
w Białogrodzie. 

BIAŁOGRÓD, 2/. IX. (Pat). Policja wy- 
kryła zakrojoną na szeroką skalę aferę fał- 
szerską w którą, zamieszanych jest kilka о- 
sobistości serbskich. Aresztowanie bandy 
fałszerzy międzynarodowych spodziewane 
jest w najbliższych godzinach. 

Wybuch pocisku w koszarach 
BUKARESZT, 28.1X. (Pat). W 

koszarach artylerji w Otopeni wsku- 
tek niedbalstwa nastąpił wybuch 
pocisku. Dwóch żołnierzy zostało 
zabitych, a czterech odniosło rany. 

Smierć pięciu robotników 

pod kołami pociągu. 
ST. JEAN DE MAURIENNE, 

28.IX. (Pat). Pociąg najechał na gru- 
pę. złożoną z pięciu robotników 
serbskich, zajętych przy naprawie 
toru. Wszyscy oni ponieśli śmierć. 

Ww ILENS KI 

Pieciolecie dziatalnošci „Funduszu 
Bezrobocia“. 

W dniu 31-go sierpnia r. b. mi- 
nęło pięć lat od dnia wejścia w ży- 
cie ustawy z dnia 18 lipca 1924: ro- 

ku, (uchwalonej przez Sejm 24 lip- 

ca tegoż roku): „O ubezpieczeniu 
na wypadek bezrobocia”, bezsprzecz- 

nie jednej z najważniejszych w dzie- 

dzinie ustawodawstwa społecznego, 
która to ustawa u nas mogła dopie- 
ro w Niepodległej Polsce objąć za- 
gadnienie walki ze skutkami tej 
klęski społecznej, wzmożonej do 
niebywałych rozmiarów po wojnie 
Światowej. 

Dla zorganizowania przewidzianej 
w Ustawie instytucji zabezpieczenio- 
wej: „Funduszu Bezrobocia*, Mini- 
ster Pracy i Opieki Społecznej po- 
wołał Komisję Organizacyjną, po- 

wierzając jej przewodnictwo dyrek- 

torowi departamentu opieki społecz- 

nej p. Tadeuszowi Szubartowiczo- 
wi, jednemu z inicjatorów i twór- 

ców ustawy z dnia 18-go lipca, 1924 
r, który też został następnie prze- 
wodniczącym Zarządu _ Głównego 
Funduszu Bezrobocia. Zarząd ten 

ukonstytuował się 18 września 1924 

roku. 
Pięć Jat wysiłków i wytężonej 

pracy ludzi dobrej woli, pragnących 
postawić nową placėwkę 'spoleczną 
na wysokošci zadania, by spelniala 

ona należycie swą odpowiedzialną 
role, musiała wydać i wydało też 

najlepsze wyniki. A praca, należy 

zaznaczyć, była trudna, gdyż brako- 

wało wzorów, wykwalifikowanych 
pracowników i odpowiedniego do- 
świadczenia, albowiem Polska z0- 

stała dopiero 8.em kolejno państ- 
wem, które wprowadziło u siebie 
przymusowe zabezpieczenie robot- 
ników na wypadek braku pracy. Za- 
bezpieczenie takie istnieje jeszcze w 
Australii, Austrji, Holandii, Niem- 
czech, Rosji. Brytanii i w Italji. 

Do dnia 3! grudnia 1924 roku 
uruchomiono 37 obwodów zarządów 
i biur Funduszu Bezrobocia, jako 
prowincjonalnych organów wyko- 
nawczych, a w drugiej połowie 1925 
roku było już czynnych 52 zarzą- 
dów i biura obwodowe oraz komi- 
sje odwoławcze. 

W miarę postępów prac organi- 
zacyjnych oraz zdobywania doświad- 
czenia i coraz więcej wyszkolonego 
zastępu praeowników, Fundusz Bez- 
robocia mógł przereorganizowywać 
stopniowo swój aparat administra- 
cyjny. Obecnie, gdy znajduje się on 
już na torach normalnej działalności 
instytucji zabezpieczeniowej, oprócz 
Dyrekcji i 2-ch Zarządów i Biur 
Obwodowych w Warszawie, są 
czynne na terenie Rzeczypospolitej 
Zarządy i Obwodowe Biura Fundu- 
szu Bezrobocia w 20 fmiastach, a 
mianowicie: Białystok, Brześć n/B., 
Wilno, Lublin, Równe, Stanisławów, 
Drohobycz, Lwów, Katowice, Biel- 
sko, Sosnowiec, Kraków, Kielce, 
Radom, Chrzanów, Częstochowa, 
Łódź, Toruń, Bydgoszcz i Poznań. 
Oprócz tego działają instytucje za- 
stępcze Funduszu Bezrobocia, a mia- 
nowicie: 87 gmin wiejskich, 126 gmin 
miejskich, 215 wydziałów powiato- 
wych i kas chorych, czyli razem 
437 instytucyj zastępczych. 

O rozpiętości prac Funduszu Bez- 
robocia i rozwoju tej instytucji 
świadczą następujące cyfry: liczby 
robotników zabezpieczonych w Fun- 
duszu Bezrobocia w grudniu: rok 
1924 — 226.705; rok 1925 — 652.783; 
rok 1926—690.041; rok 1927—849.355; 
rok 1928—1.004.666 i* w lipcu 1929— 
1.032.680. Sumy wkładek zabezpie- 
czeniowych wynosiły w złotych: 
w roku 1924 — 2.385.366; w roku 
1925 — 13.790.514; w roku 1926— 
15.941.755; w roku 1927—25.578.267; 
w roku 1928—32,072.772; w roku zaś 
bieżącym, w okresie od |-I do 1-VIII, 
złotych 18.702.810. Sumy świadczeń 
wypłaconych bezrobotnym robotni- 
kom wynosiły: 

Z tyt. państw. 
akcji pom. dor, 

w r. 1924— 6.393.620 zł. 
„ 1925—23.174.327 „ 18.129,824 zł. 

Z tyt. akcji ustawowej: 

„ 1926—18.864.368 „ 43.076.893 „ 
„ 1927—16.055.170 „ 26.399.510 „ 
„ 1928—20.680.48Q „ 13.199.783 „ 

Ponadto w roku 1926 i 1927, do 

chwili p“ do życia, |-I 1928 r., 
zakładów ubezp. prac, umysł. F. B, 
zabezpieczał na wypadek braku pra- 
cy i wypłacał świadczenia bezro- 
botnym pracownikom umysłowym. 
Wypłacono im z tytułu akcji usta- 
wowej w roku 1926—580.301 zł. i w 
roku 1927—783.791 zł., z tytułu zaś 
państw. akc. pom. doraż. w roku 
1925—1.164.255 zł, w roku 1926— 
4.440.848 zł., w roku 1927—4.879.262 
zł, i w roku 1928—2.756.490 zł. Na- 
leży tu podkreślić, iż państw. akc. 
pom. doraž. prowadzona przez Fun- 
dusz Bezrobocia na mocy specjal- 
nej uchwały Rady Ministrów została 
ostatecznie zlikwidowana od dnia 
1-VII 1929 roku. 

Wstępując w szósty rok swej 
działalności, Fundusz Bezrobocia o- 
czekuje nowelizacji ustawy w kie- 
runku rozszerzenia przymusu zabez- 
pieczenia na wypadek braku pracy 
na wszystkich bez wyjątku robotni- 
ków, zatrudnionych we wszelkich 
zakładach pracy, co oczywiście 
znacznie powiększy liczbę zabezpie- 
czonych. Nowelizacja taka jest pod 
każdym względem pożądana i wpro- 
wadzenie jej da możność Funduszo- 
wi Bezrobocia rozwijać nadal swą 
działalność ku pożytkowi Państwa 
i społeczeństwa oraz zyskiwać so- 
bie coraz więcej popularności i za- 
służonego uznania, miast pewnej 
nieufności, jaką instytucja ta budzi- 
ła w chwili powstania. 

Nie można w końcu pominąć za- 
sług, jakie dla rozwoju Funduszu 
Bezrobocia rozwinął jego Zarząd 
Główny z prezesem Szubartowi- 
czem na czele, pierwszy dyrektor 
Funduszu Bezrobocia p. B. Nako- 
niecznikoff, obecny dyrektor Z, Kmi- 
ta oraz naczelnicy wydziałów, in- 
spektorzy Dyrekcji Funduszu Bez- 
robocia i cały personel pracowni- 
czy, spełniające powierzone sobie 
zadania z poczuciem obowiązku 
ludzi, pracujących w instytucji spo- 
łecznej nietylko dla zdobywania 
chleba, : 

Tis. 

  

KRONIKA 
-Dziś: Michała Archanioła.$4 

Jutro: Hieronima B. W. 
  29 

Września 
Wschód słońca—g. 5 m. 20 

Zachód „ —g. 17.m. 38 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S$. B. z dnia 28/IX—1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w mi- , 771 
limetrach | 

Temperatura 
srednia | жар с 

Opady w mi- į 
limetrach 

Wiatr В przewažający į połudn.-zachodni 

Uwagi: półpochmurno, 
Minimum: -- 8° 
Maximum: -- 179 C. 

Tendencja barometr.: stan stały. 

OSOBISTE 

— Wyjazd p. Wojewody. W dniu dzisiej- 
szym p. Wojewoda Raczkiewicz wyjeżdża do 
Trok, gdzie weżmie udział w poświęceniu 
kamienia węgielnego pod schronisko w Tro- 
kach, zaś dnia 30 b. m. uda się dg Rakowa. 

ADMINISTRACYJNA 
— Urząd Wojewódzki podaje do wiado- 

mości właścicieli ogierów, że w dniu 2 paź- 
dziernika r. b. o godz. 9 na rynku Stefańskim 
odbędzie się przegląd ogierów 3-letnich i st. 
przez Komisję Kwalifikacyjną w celu orze- 
czenia zdatności tychże do odchowywania 
cudzych klaczy. 

Doprowadzenie obowiązkowe. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek 
dzienyn, posiedzenia Rady Miejskiej, które 
ostatecznie odbędzie się we czwartek 3 paź- 
dziernika, uzupełniony został kilku nowymi 
punktami. Ogółem na wokandzie posiedzenia 
figuruje 14 spraw. 

— Mag. m.Wilna ofiarował 500zł. rodzi- 
nie Michałowskiego, który będąc zatrudniony 
przy robotach miejskich, spadł z drabiny, 
tak nieszezęśliwie, że poniósł śmierć 

Pogrzeb Michałowskiego odbył się one- 
gdaj. 

— Policja wiłeńska dzielnie się spisała. 
Pan Wojewoda Raczkiewicz polecił ogłosić 
w rozkazie dziennym podziękowanie dla po- 
licji państwowej m. Wilna za sprawne wyko- 

nanie służby w czasie pobytu Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w naszem mieście. 

Zaznaczyć należy, iż istotnie policja na- 
sza, nietylko wyżsi funkcjonarjusze, lecz 
przedewszystkiem szeregowi - posterunkowi 
dzielnie się spisali pełniąc trudną i odpowie- 
dzialną służbę po kilkanaście do 20 godzin 
bez przerwy. Wszędzie panował wzorowy 
porządek i mimo gromadzenia się wielkich 
tłumów ludności oraz wzmożonego ruchu 
kołowego w związku z pobytem P. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i przyrodników i lekarzy 
obeszło się bez wypadków. 

SPRAWY PRASOWE 

— Zatwierdzenie konf. „Wilnaer Togu“. 
Sąd Okręgowy w Wilnie zatwierdził dokona- 
ną przez Wileńskie Starostwo Grodzkie za- 
jęcie nakładu czasopisma żydowskiego „Wil- 
naer Tog“ Nr. 211 z dnia 9 września b. r. 

WOJSKOWA 

— Raid kawalerji Warszawa — Wilno. 
W związku z raidem kawalerji, na szlaku 
Warszawa—Wilno, 13 pułk ułanów w dniu 
1 października urządza przyjęcie dla uczest- 
ników raidu. W przyjęciu tem weżmie rów- 
nież udział p. Wojewoda Raczkiewicz. 

OPIEKA SPOŁECZNA 

— Inspekcja zakładów sierocych. Dele- 
gat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
na zjazd lekarzy i przyrodników dr. Zakrze- 
wski w towarzytwie naczelnika wydziału p. 
Jocza przeprowadził inspekcję zakładów sie- 
rocińskich w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt o chorobie a, prof. Nowie- 
kiego. Dziś o godzinie 9 min. 45 rano po ple- 
narnem posiedzeniu zjazdu lekarzy i przy- 
rodników, prof. Nowicki ze Lwowa wygłosi 
w Sali Miejskiej odczyt p. t. „Zagadnienie 
choroby raka w nauce i życiu społecznem*. 

wstęp dla wszystkich wolny. 

  

RÓŻNE 
— Sen i bujna fantazja p. Bersztejna. 

W dniu wczorajszym prasę tutejszą obiegła 
wiadomość o rzekomym napadzie na drodze 
mejszagolskiej na kupca Bersztejna, któremu 
trzej napastnicy mieli zrabować worek z to- 
warami. Przeprowadzone przez policję do- 
chodzenie ustaliło, że żadnego rabunku na 
osobie J. Bersztejna nie było, gdyż Bersz- 
tejn jadąc z Wilna do Mejszagoły, zasnął w 
drodze i wgrek zgubił. Wszystkie towary, ja- 
kie były w tym worku, oprócz cukierków z0- 
stały odnalezione w rowie przy drodze. 

кЗ 

W razie przeziębienia, grypy, zapjalenia 
gardła, migdałów, przy bółach nerwowych i 
łamaniu w kościach należy dbać o codzienne 
regularne wypróżnienie i w tym celu używać 
pół szklanki naturalnej wody gorzkiej Fran- 
cizka - Józefa. Opinje klinik, uniwersytec- 
kich stwierdzają skuteczne i przyjemne dzia- 
łanie wody Franciszka-Józefa. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś uka- 

że się po raz czwarty ciesząca się olbrzy- 
miem powodzeniem doskonała komedja J. A. 
Kisielewskiego „W ieci*. Sztuka ta dzięki 
swym walorom scenicznym jakoteż i dosko- 
nałej grze całego zespołu z L. Eychlerówną, 
Dunin-Rychłowką i Wyrzykowskim na czele 
zyskała ogólne uznanie publiczności. Reży- 
serował K, Wyrwicz-Wichrowski. Codziennie 
odbywają się przygotowania do wystawienia 
komedji Gogola „Rewizor”. KĘ 

Jutro w poniedziałek po raz 5 „W sieci”. 
— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś grana bę- 

dzie po raz dziewiąty świetna komedja A. 
Fredry „Wielki człowiek do małych intere- 
sów', Główną rolę Jenialkiewicza kreuje zna- 
komity artysta Aleksander Zelwerowicz. Ko- 
medja Fredry grana będzie tylko dziś i jutro 
poczem zejdzie z repertuaru. 

Najbliższą premjerą w Teatrze „Lutnia* 
będzie głośna sztuka Crommelynck'a „Mas- 
ki* grana na większych scenach europej- 
skich z wielkim powodzeniem, W. sztuce 
prócz licznego zespołu artystycznego bierze 
udział w scenach zbiorowych wielka ilość 
artystów pod reżyserją Z. Ziembińskiego. ‚ 

-— „Dziady“ na przedstawienių popołud- 

niowem. Dziś o godz 3.30 po południu wys- 
tawione zostaną w Teatrze miejskim na Po- 

hulance dla najszerszych warstw społecz- 
nych „Dziady“ A. Mickiewicza w układzie 
scenicznym S. Wyšpiaūskiego. 

Ceny miejsc zniżone. . 

КАр 2О 
Fala 385. 

NIEDZIELA, dnia 29 września 1929 roku. 
10.15: Transmisja nabożeństwa z Kato- 

wic. 11.55: Sygnał czasu i komunikat mete- 

orologiczny. 12.10: Poranek muzyki popu- 
larnej. 16.00: Odczyty rolnicze. 17.00: Kon- 
cert 18.35: Kukułka wileńska. 19.00: Gramo- 
fon 19.50: Program na dzień następny, syg- 
nał czasu i rozmaitości. 20.05: Słuchowisko 
pogodne 20.30: Koncert wieczorny. 22.00: 
yaKomunikaty 22.45: Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 30 września 1929 r. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Gramofon. 
12.50: Ostatnie wieści z P. W. K. 13.00: Ko- 
munikat meteorolog. 17.05: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17.25: Kronikę 
życia młodzieży, wygł. wróżka Dzieciolubka, 
18.00: Koncert poświęcony pleśni niemiec- 
kiej. 19.00: „Ustawa uniwersytecka 18. V. 

1803 r. a Komisja Edukacyjna odczyt z cy- 
klu „Jubileusz U. 5. B.“ wygl. Ks prof. dr. B 
Żongołłowicz 19,25:Audycja wesoła „Zagłoba 
Swatem* komedja H. Sienkiewicza w wyk. 
zespołu dramatycznego rozgł. wil. 19.50: Pro- 
gram na dzień następny, sygnał czasu i rozm. 
20.05: „Wincenty Lutosławski* odcz. z cyklu 
„Sylwetki prof. U. S. B.“ wygł. Wiktor Pio- 
trowicz. 20,30: Koncert międzynarodowy. 
22,00: Komunikaty. 22.45: Muzyka taneczna. 

Z Sądów 
Samosąd „arteli rzeźników* 
nad niewygodnym dla siebie 

członkiem. 
Wczoraj po sześciodniowych obradach, 

zakończony został proces o zabójstwo Elją- 
sza Gurwicza, przez członków „arteli zarę- 
btezy“. 

Od rana strony replikowaly: 
Prokurator p. Rutkiewicz zbijał orgu- 

mentację obrony i oskarżenie popierał w 
całej rozciągłości, uważając jedynie, że do- 
wody winy nie są wystarczające w stosunku 
do oskarżonego Koczana. 

Przedstawiciel powodów cywilnych me- 
cenas Szyszkowski, stojąc na stanowisku, 
iż przewód sądowy dał dostateczny mater- 
jał do osądzenia oskarżonych za dokonanie 
zabójstwa Gurwicza, domagał się zasądzenia 
na rzecz sieroty po zmarłym 19.200 zł. i tytu- 
łem zwroty kosztów pogrzebu 300 zł. 

Drugi rzecznik powodów cywilnych adw. 
Śmilg, popierając powództwo cywilne, prosi 
o przysądzenie od wszystkich podsądnych 
prócz: Kaca, Kowarskiego, Iz, Lewinsona i 
Koczana, których uważa za niewinnych w 
tej sprawie. 

Z pośród obrońców duplikuje adw. Czer- 
nihow, który raz jeszcze dowodzi, że zezna- 
nia post. Kuldy oraz członków rodziny, za- 
bitego Gurwicza są niewiarygodne. Prosi o 
uniewinnienie podsądnych Gorfajna, Kaca, 
Kowarskiego i Koczana, t. j, swych klijen- 
tów. 

Nadło w imieniu nieobecnego już w Wił- 
nie mec. Paschalskiego, prosi o łagodny wy- 
miar kary Dawidowi Gorfajnowi, który dzia- 
łał w rozdrażnieniu. 

W obronie swych klijentów Lewinsonów 
duplikował też adw. Szeskin, obstając przy 
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* tezie, że jego klijenci są niewinni zbrodni. 
Przewodniczący oddał głos podsądnym 

z których Dawid Gorfajn, powołując się na 
to, że był skrzywdzony przez Gurwicza, 
wskutek czego zapadł na chorobę płuc, pro- 
si o łagodną karę, inni oskarżeni prosili o 
całkowite uniewinnienie. 

Po wysłychaniu ostatnich słów podsąd- 
nych, przewodniczący, p. sędzia Milasze- 
wicz zamknął rozprawę i po zatrwierdzeniu 
pytań, postaowionych do rozstrzygnięcia, sąd 
udał się na naradę, celem zreferowania sen- 
tencji wyroku. 

WYROK. 
Około godziny 4-ej po poł. wyszedł sąd, 

a przewodniczący odczytał następującą sen- 
tencję wyroku: 

Po rozpoznaniu sprawy oskarżonych o to, 
że w dniu 19 grudnia ub. roku na ul. Jatko- 
wej, przy jatce N. Rękaciskiej, w celu pozba- 
wienia życia Eljasza Gurwicza, oddali do 
niego szereg strzałów z rewolwerów, trafia- 
jąc go między innymi w pierś i jamę brzysz- 
ną, co spowodowało śmierć rannego uznał: 
Dawida i Chaima Gorfajnów, Rachmiela Wa- 
pnika, Zelika i Chaima Lewinsonów za win- 
nych dokonania inkryminowanego im prze- 
stępstwa i na zasadzie art.: 51, 453, 53, 54 i 
innych skazał ich na osadzenie w ciężkiem 
więzieniu na 8 lat każdego z ograniczeniem 
ich w prawach stanu. Na poczet wymierzo- 
nych kar, sąd zaliczył oskarżonym po 10 
miesięcy odbytego aresztu prewencyjnego. 

Uwzględniając częściowo powództwo cy- 
wilne, sąd zasądził od skazanych na rzecz 
łoletniego syna zabitego, Benjamina Gurwi- 
cza 12.000 zł. z procentami i kosztami, oraz 
300 zł. tytułem zwrotu poniesionych przez 
powodów kosztów pogrzebu. 

Pozostałych oskarżonych, a więc: Bereła 
Kaca, Izaaka Lewinsona, Abrama Kacewa, 
Mojżesza Kowarskiego i Samuela Koczana 
Sąd uniewinnił. 

Adw. Czernihow i Szeskin, w imieniu 
skazanych Ch. Gorfajna, i obu Lewinsonów 
oraz oskarż. Wapnik osobiście zapowiedzieli 
skargi apelacyjne na wyrok. 

Skazanych, wśród tłumu towarzyszącego 
im przez całą drogę, pod silną eskortą poli- 
cji pieszej i konnej, odprowadzono do wię- 
zienia na Łukiszkach. 

Ka-er. 
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Kiń Miejskie | © pazzcciz ec" лл ooo | A A G S A | Ек Е 
2 ziern r. rolach gl.: 

kulturalno-oświatowe włącznie będzie wy- „Awantura Arabska I aż 1 m Вавсвоваватовиев 
SALA MIEISKA 

Ostrobramska 5. 

KINO - TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Julio prenjera! 

KINO-TEATR 

„ILO“ 
Mickiewicza 22. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

šwietlany film: 

Kasa czynna od godz. 8 m. 30. Następny program: „MIASTO CUDÓW". Poezątek seansów od godz. 4-ej. 

Dziś ostatni dzień! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy! 
Największy tryumf kinematografji francuskiej! 

Wielka epopea filmowa. w 
ši W roli JOANNY D'ARC 

natchniona Simonne Genevois. 
55 Reżys. Marco de Gastyne. 

50.000 statystów, Koszt 25 miljonów franków. Arcydzieło to pod protektor. Rządu Francuskiego wyświetlane było 

w Wielkiej Operze Paryskiej Każdy powinien zobaczyć. Dla młodzieży dozwclone. Początek seansów о g. 4, 6, 8, 10.15. 

Pikantny i erotyczny przebój! — 3 gwiazdy ekranu! 

a 08. Liljana Harvey "ežię2iee Willi Fritseh „wzaoe Warvick Ward " *vrzaejt p. te" kusząca-ponętna 
55 Miljon dowcipów. Ocean wesołości. 

Liljana Harvey w kąpieli. Poszukiwanie 
pieprzyka. Szalony sukces na całym świecie. 

55 Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.14. 

    

wilki przebój inowy: Djablica z Trypolisu -5::. 
W rol. gł: 
znakomita LIANA HAJD, ALFRED FRYLAND AA: RE loża. 

Nad program: » + 2 lądy, 2 kraje, 1 serce, 1 dUSZA yueci Amożykstakiej w Wital. 
Tylko dziś i jutro! Wielki Tryumfalny Film Narodowy 

(Rok 1863). Potężna epopea płomiennej miłości i bohaterskiego poświęcenia. 
W rolach główn,.: Zbyszko Sawan jako powstaniec Tadeusz Orda. Aleksand. 

Zelwerowicz jako margr. Wielopolski. Renata Renóe jako Hel. Zawiszanka. 
Robert Valberg jako pułk. czerk, Jonas Turkow jako żyd-karczmarz i w. in. 
oraz cały zespół baletu opery warsz. Udział bierze 10.000 osób. Oszałamiające 

sceny batalist, w wyk. kilku pułków Wojsk P. Zażarte walki w Warszawie. Katowanie powstańców przez żołdaków ros. 

Dziśl Areydzieło filmowe osnuta na tle powieści głośnej autorki polskiej GABRYELI ZAPOLSKIEJ 

55 Dramat w 10 aktach. 
W rolach gł.: Eliza La Porta, 

  

KINO-TERTR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

Werner Krauss i inni. 

Dziśl Potężne arcydzieło wolna przeróbka twórcy słynnego filmu „Upiór w Operze* Gastona Leroux p t. 

Początek o godz. 5-ej. W nie- 

D ® 4 Sensacyjno-salonowy dramat w 10 akt. 

  

KINO 

LUX 
Mickiewicza 11. 

'Polskie Kino 

WANDA 
uł. Wielka 30, tel.14-81 

EFEFEFEEEFEFEEFEEEEEEEFEEEFEFEEEE EEEEECECECECEHEEEZEEEEEEEELE 

Niemiecka 26, tel. 306 

nadeszły ostatnie nowości у 
ZIMOWY 

Firanki, portjery, dywany, materjały meblowe. 

Ё 
М. 
Ė WEŁNA, JEDWAB, KAMGARYNY SZEWIOTY etc. 

  
dziele i święta o godz. 4-ej. 

W rolach gł. Edmund Love, Dejla Hyams 

Dziś ostatni dzień przebojowy film, który oczaruje całe Wilnol 

i zadziwiające stworzenie półczłowieka 
półmałpy. Następny program: 

z 66 W roli głównej ulubienica publicznosci Miasto cudów” (Gaucho) vs got zasię ri 53 w 12 aktahh. 
niesłychanego wdzięku i ognistego temperamentu Lupa Weiez. Dla młodz eży dozwolone. Początek o godz. 4. 

„Moulin Rouge“. 

góralki zakochanej w „Gauche* pełna 

Dziś! Nieśmiertelna powieść 5 [11 monumentalny 
i Z epokowy 

55 w 12 aktach, 

W rolach głównych Zbyszko Sawan, Marja Gorczyńska i Władysław Walter. 

GORDON Sp. Akc. 
NA SEZON JESIENNY i 

    

  

  

  

Gustaw Molenda i Syn 
Fabryka Sukna, Wyrobów Wełnianych i Kamgarnowych 

BIELSKO (Śląsk Polski) 

SKŁAD FABRYCZNY 
NA CAŁĄ ZIEMIĘ WILEŃSKĄ, NOWOGRÓDZKĄ i POLESKĄ 

w WILUIE, ul. WIELKA 36, telef. 949 

BE JUŻ NADESZLY MATERJALY SUKIENNE "8 
na sezon jesienno-zimowy 
  

  fabryczne   

  

  

PP. URZĘDNIKOM SPRZEDAJEMY NA RATY! 

OBEJRZENIE NIE OBOWIĄZUJE DO KUPNA !!! 

Jesteśmy bogato zaopatrzeni w wybór Kamgarnów 

ściśle i Szewiotów: na kostjumy męskie, palta damskie, 

Krepy na smokingi, BOSTONY na stroje wizy- 

towe, pokrycia futer, WELOURY na palta jesienne. 

    

Ceny 
КО 

fabryczne   2725 E 
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i skladzie 
futer 

  

NAJNOWSZ 
NAJPRAKTYCZNIEJSZE i GUSTOWNIEJSZE JESIONKI! 

NAJMODNIEJSZE UBRANIA ! 

w największym i najelegantszym magazynie konfekcji męskiej i damskiej 

P. LANCMA 
WIELKI WYBÓR SUKNA NAJMODNIEJSZYCH DESENI 

Specjalna pracownia na miejscu wykonywuje obstalunki p. t. publiczności 

mam 

  
w ciągu 24 godzin. 

E KREACJE FUTER!! 

aaa 

  —-- — 

       | 
Н 
| 

„matowa 

   

Pierwszorzędna firma drzewna 
nawiąże stosunki celem urządzenia fabryki 

skrzyń przy tartakach. Przeważnie jodła, świerk. 
Zgłoszenia poważnych firm pod „Kapitał" do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego". 
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Fachowe ładowanie z dużemi oknami 
Wielki lokal 
lub sktepjdo wynajęcia. Wiólka36,skiep lustr Rejzondorg, 
tamże de wynajęcia piwnica, 

nadający się na biuro 

wejście z ulicy. 
  

Wysoki zarohe 
Każdodzienne obliczenia 

akumulatorów do radja 
i samochodów. Wilno, 

Trocka 4, „Radjo“. 

+ 
Młody człowiek 
(chrześć.) z maturą, wła- 
dający biegle językiem 
niemieckim i piszący na 

  

42
% 

' „Paweł Bure“ ła. Kompletne przygoto- 

poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
В obrączki ślubne i ińne rzeczy. 

Gwarańtowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej. 

SZACUNEK KAMIENI — BEZPŁATNY. 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 

  

Potrzebni inteligentni bi JS a 

racownicy — panie do cia. Ewent, jako prakty- 

P «gg r Mopodkido aj do Mamy aogłokowania kant do banku lub biura 

$ W JUR Ę W Į GZ tyczącej specjalnie dzia- | większe sumy pod R OEo, Be 

"Za © * L ła kobiecego, oraz pane- ierwsze hipoteki głoszenia pod „sumien- 

: tez rasinė ot wie—do lekkiej ikorzyst- | © miejskie : ny* do adm. „K. W.“ 
nej akwizycji. Praca sta- | Aienoja, Polkres“ Wilno, 

Królewska 3, tel. 17-80. 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. Ul. 

Maszynistka- 
biuralistka 

poszukuje stałej lub cza- 
sowej pracy. 

Zgłoszenia do „Karjera 

w«nie do pracy począt- 
kujących. Potrzebni rów- 
niež rūtynowani akwizy- 
torzy rki na wysoką pro- 
wizję. Zyłoszenia co- 
dziennie & wyjątkiem 
świąt wyłącznie w go-       

  

  

  

    
W komplecie dla dzieci ze sfery 

inteligentnej w wieku 4—6 lat 

rozpoczną się w pierwszych dniach 

października. 

od 20-go września w poniedziałki, 

środy i piątki od godziny |—3 

ul. Jezuicka (przy płacu Ignacowskim) 6 m. 2, tel. 12-96 

JA. STUDNICKA. 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 

mictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

6ENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma Isb prresylką pocztomą 4 Zl. Zagranicą 7 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za Wyraz. 
"zamiejscowe —25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki, Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10- 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp, 

oddzielnie — zbiorowo (4 osob. kompl ) 

Wileńska 24 m. 2 od 10—12 i od 4—6. 

Pink Mm 
Bi į ё m 
i UWAGA! Nie Kalosze, šniegowce, E 
z obuwie gumowe prawdziwe znanej firmy światowej = 

M B 
E Ei 
Bi fa 

Е E 
mA I Zapisy przyjmuję 

s в 
z 

OPPA >5%%) >>> a 

E Żądajcie Tylko z kwadratową marką fabryczną Bądźcie m 

E wszędzie z datą 1924 r. według powyższego wzoru ostrożni a 

E nie zamieniać na inne. a 

a Sktad T N Wilno, E 

ыы з% # fabryczny a Niemiecka 28, tel. 13-21 iš 

uso$ | dzinach 9—12, ul. Wilen- | Mickiewicza 24 — 9. | Wilenskiego“ pod „Ma- 
ska 26-11. P,I.W. 2711 | Estko. 2234 | szynistka*. 2455 

Farbiarnia «_ WILNO, | KLAD KRAWIECKI : ааг „FUTROPOL“ LLA, Tag > й 
rzyjmuje do farbowania ŻREBAKI WALLABY : L K U LI K 0 W Ss K i E G 
parę fryta rodzaju inne futra. z ongina 

4 

Przyjmuje się również do farbowania FA ! (był. krojczego pierwszorzędnych firm warszawskich) ž 

stare kołnierze futrzane i futra na różne kolory | | | £| WILNO ——————————— WIELKA 13. | 
Biuro: W. Pohulanka 23, m. 17. A Niniejszem zawiadamiam Szanowną Klijentelę, że zaopatrzyłem 5 

= swój zakład w duży wybór 2 
® : 

Lady f London «zii Iekai || [Ž materjałów najlepszych gatunków |; 
a y rom LO angielskiego A oraz przyjmuję obstalunki na ubrania & 

s > 
damskie, męskie i uczniowskie 

na zamówienie i gotowe. 2728 3   
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Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 
dę. Oferty do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Ma- 
gazynier*. 2453 

Buchalter- 
bilansista 

przyjmie posadę stałą, 
lub godzinową. 

Zgłoszenia do „Kurjera 

  

  

Wileńskiego* pod „Bu- 
chalter*. 2452 

otrz 6 ChcesZ iii 
Musisz ukończyć , kursy 
fachowe korespondencyj- 
ne profesora Sekułowicza 
Warszawa, Żórawia 42 H. 
Kursy wyuczają listow- 
nie: buchalterji, rachun- 
kowości kupieckiej. kore- 
spondeneji handlow., ste- 
nogratji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach. towaro- 
znawstwa, angielskiego, 

francuskiego, niemieckie- 
go, pisowni oraz grama- 
tyki polskiej. Po ukoń- 
czeniu świadectwa, Żądaj- 
cie prospektów. 2456 3 

    

REKLAMY, 
OGŁOSZENIA 

i PRENUMERATY 
do wszystkich pism 
miejscowych i za- 

miejscowych. Załatwia 
po najniższych cenach 
Ajencja „Polkres*, 
Wilno, Królewska 3, 

* tel. 17-80. 
  

    

  

Zašcianek 
obszaru 6 ha pod Wil- 

nem, obok st. kol 
sprzedamy za 8.000 zł. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Poszukujemy 
SPÓLNIKĄ 
do przedsiębiorstwa 

Handlowego-Przemysło- 
wego w Wilnie z kapi- 
tałem do 50.000 zł. Zgł. 
Ajencja „POLKRES* 

Wiino, ul. Królewska 3, 
tel. 17 - 80. 

  

  

` 

   } 

  

plisowanie, 
materjałów. 

ZEGARY 
reperuję rzetelnie. Jako 
też i biżuterję po cenach 

najprzystępniejszych 

N. Hawryłkiewicz 
Antokolska 35. 

Tamże potrzebny czeląd- 
nik zegarmistrzowski lub 
podręczny. 2706 1 

FOLWARK 
obszaru 150 ha z no- 
wemi zabudowaniami, 
z inwentarzem, sprze- 
damy za 8 tys. dol. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Majładoiejszy ЛМг 
na Zwierzyńcu, prze- 
strzeni 680 8.2, Z ro8- 

nąeym lasem budule. 
okazyjnie sprzedamy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152 | 

S Ni 71 ЗЫ 
POŻYCZKI 

szybko i dogodnie 
z małemi kosztami 

załatwiamy poważnie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

OSZCZĘDNOŚCI 
przyjmujemy na opro- 
centowanie zabezpie- 
czone najpewniej hipo- 
tecznie bądz wekslowo 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Piszemy 
na m«*szynach tanio, 

szybko i fachowo 
Wlieńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

  

  

  

      
  

wydaną przez P.KU. 
m. Wilno na im. Janusz- 
kiewicza Tadeusza, unie-   ważnia się. 2707 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, 

cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminn druku ogłoszeń. 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk, „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40, 

„diana, 
CIOTA R 

Ze”: książeczkę wojsk.,   

STARE PLUSZE i AKSAMITY 
odświeża się wytłaczając najnowsze desenie. 
Wilno, ul. ]. Jasińskiego Nr | m.2, tamże 

karbowanie i dekatyzowanie 
2713-1 

Do wynajęcia 
- @1а samotnego 

pokój lub samotnej. 
Można z całodziennem 

utrzymaniem. 

MŁYNOWA 193—18 

3 pokoje, sieni: 
(|! pokój umeblow.) 

Rzeczna 11-$ po 2-ei 

      

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i t.d. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

Gotūwkę 
SOLIDNIE lokujemy 
pod gwarancje wek- 
slowe i hipoteczne. 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Miekiewicza 1, tel. 9-05, 

  

      

Lekcji gry yaro: pjano- 
wej udziela Marja Szkul- 
tecka. Ukończyła przed 
wojną kursy Pianistów- 
Metodologów Stan. Szle- 
zingiera w Piotrogrodzie. 
Dla pomówienia proszę o 
przystanie swego adresu 
listownie. Tatarska 1--18. 
  

Pogisrajcia 

Ligę HiorskąiRzeczną   

otrzymać można tylko 

| 
| 

Wilno, ul. Wielka 56 
(obok košciola šw. Kazimierza) | 

i KOLORÓW 

2730 

Okazyjnie sprzedaje się 

TAKSÓWKA ggępeda torpeda 
bardzo tanio, dowiedz. się 

zauł. Oranżeryjny 3—8. 

LOL 
organizator, 
buchalter- 
bankowiec 
poszukuje posady. 

Može byč na wyjazd. 
Oferty do Admin. 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod „Zdolny“. 

  

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1808 

Miekiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
ehoroby weneryczne, sy- 
filis, narządów moezo- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 8—1, od 5 — 8 wiecz. 
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. ZelióWiEzowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 оё 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152. 
  

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0d 9 — 1 i 8 —7, 

(Telef. 921). 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i anallzy te- 

A Ake 9-13 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. w. Z. P. 73. 

    

Akuszerka 

Мга Вг 
rzyjmuje od 9 rano 
n 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4. W. Zdr. 

Nr. 8098. 

i 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

rodzaju 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

ii 

  

roboty   

J
i
 

  

Słuchajcie! Słuchajcie! Najnowsza nowina 
Dla ojca i matki, dla córki i syna: 
Ot „BATRA'' — Baterje dziś rekord zdobyły, 
I sławą światową swe imię okryły. 

Czy radjo, czy lampka — w komorze, czy 
dworze 

Bez „BATRA'* — Baterji dziś istnieć 

Baterje „BATR 

  

nie może. 

66 Są najlepsze, najtrwalsze 
i najekonomiczniejsze. 

otomentów 1 BAteryj „BATRA”” Poznań. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydaw- 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ml. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. . 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr, w tekście I, Il str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komunie 

w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 
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