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Litwa w przededniu ciężkiego kry-| 
zysu gospodarczego. 

Prasa polska niejednokrotnie podno- 
siła w ciągu ubiegiych lat sprawę niemo- 

žliwošci istnienia Litwy Kowieńskiej, jako 

organizmu  pafistwowo - ekonomicznego. 

Ubiegłych 10 lat życia gospodarczego Lit- 

wy obaliło te twierdzenia, wykazując, że 

Litwa może istnieć gospodarczo. Niżej pod- 

pisany był jednym z tych, co:raczej opty- 
mistycznie zapatrywali się na przyszłość 

gospodarczą Republiki Litewskiej i przewi- 

dywali możliwości rozwoju. 
Jednakże życie gospodarcze — nie 

jest szeregiem faktów odosobnionych, lecz 
splotem czynników, pozostających w związ- 

kach wzajemnej zależności, mniej lub wię- 

cej silnych. Nie można z funkcji gospodar- 

czych danego organizmu wyodrębniać, w 
człości, lub częściowo takie, które z tych 

lub innych względów (politycznych, socjal- 

nych, prywatnych it. p.) mie dogadzają 

sternikom nawy państwowej. W dziedzi- 
nie gospodarczej zahamowanie lub ро- 
wstrzymanie jednej z funkcji, stwarza nie- 

bezpieczeństwo zaburzeń lub stagnacji na- 
tury ogólnej. 

Litewska pclityka gospodarcza żda- 
wała się ignorować, jak dotychczas, abe- 

cadło ekonomiczne, nakazujące możliwie 

najbardziej intensywny rozwój wszystkich 

gałęzi aktywności gospodarczej. Poświęco- 

no w Kownie zdrową realność ekonomicz- 
ną, chorej doktrynie imperjalistycznej (tak!) *) 
polityki Litwy. Odgrodzono się od Polski 

nieprzekraczalną granicą, zamknięto Nie- 

men i sądzono, że tego rodzaju polityka 
gospodarcza nie pociągnie większych skut- 

ków, jak stagnacja przemysłu drzewnego w 

Kłajpedzie. Rozbicie układów z Polską, roz- 
bicie, wywoływane z reguły przez litwinów 
— w Brukselli, Kopenhadze, Lugano, Kró- 
lewcu, Warszawie i w Kownie — było wła- 
śnie triumfem politykomanji litewskiej nad, 
ekonomiką. 

Jednakże, jak wykszuje bieg wypad- 

ków lat 1926, 1927 i 1928 (ciekawe, że 
jest to właśnie okres rządów najbardziej 

wyuzdanego nacjonalizmu litewskiego), po- 

gwałcone czynnniki g: spodarcze zaczynają 

się mscić, 

Tendencje i ewolucje gospodarcze róż- 
nią się, jak wiadomo, od wszełkich innych 
tem, że najczęściej działają wolno, bywzją 

czasami w pierwszej chwili niedostrzęgalne, 

tembardziej jednak są groźne. Jest to burza, 

która się zbiera dziesiątkami lat, by rozpę- 

tać kryzys tembardziej ciężki i długi, im 
dłuższe było przygotowanie. 

Litewski barometr gospodarczy stoi 
na niepogodzie i zdradza tendencję ku tak 

silnej depresji, że można oczekiwać zawie 

ruchy, która może zadecywać o losach bytu 

lub niebytu Państwa. 
Oto są najważniejsze wskaźniki: 

I. Bilans handlowy. 
Eksport litewski kurczy się stale i 

równomiernie od r. 1026. 
Dowodzą tego cyfry miesięczne e€ks- 

portu w latach 1926—1928. 

Eksport litewski. 

R. 1926 przeciętna miesięczna 21,1 mil. lit. 
1927 "20,5 ” ” ” ” 

»„ 1928 styczeń 4 21,4 ” 
„1928 luty ® Žž 

„ 1928 marzec „ Aka 
„1928 kwiecień ” 14,050 

„ 1928 maj # 193551. 
„1928 czerwiec 193“ 3 

” 

Poza jednym miesiącem styczniem 

tendencja zniżkowa eksportu jest stała. Za- 
znaczymy, że w latach poprzednich okres 

wrzesieńkwiecień każdego roku stanowił 
dla Litwy okres t. zw. „eksportowy” i że 
cyfra eksportu osiągała normalne kwoty 24 
milionów litów. 

W sezonie 1926—27 okres nadwy- 

*) Sprawa Wileńska jest dla inteligencji Ii- 
tewskiej nie tylko sprawą sentymentalną, jak myl- 
nie sądzi się w Polsce, Zagarnięcie Wilna — to 
uzyskanie—w mniemaniu Litwinów, punktu — wyj” 
ścia do stworzenia federacji litewsko-białorusko- 
ukraińskiej (takl), Autor powróci do tego zagad- 
nienia, 

NIEZALEŻNY OR 

żek eksportowych nie było wcale: z sześciu 

| normalnych miesięcy eksportowych pozo- 

‚ 5ка tylko dwa: listopad 1927 i styczeń 

' 1928 rok. 

Import litewski w badanym okresie 

przedstawiał się natomiast jak następuje: 

R. 1926 przeciętna miesięczna 20,0 mil. lit. 
„ 1927 22,1 " ” » » 

» 1928 styczeń iš 1935 » 

„1928 luty = 2104 
„ 1928 marzec w ANIE "6 
„ 1028 kwiecień £ 245 „ » 
„1928 maj ” 24,54 w 
„ 1928 czerwiec ” 5-5 

Zaradza on—odwrotnie w stosunku do 

eksportu—tendencję do wzrastania. Jest to 

naturalce dia kraju pozbawionego bogactw 
naturalnych i o słabem napięciu pracy spo- 

łecznej. Nasuwa się jednak pytanie. 

П. Czem Litwa zapłaci nadwyżki 
importowe? 

Zsznaczymy, że w wypadku Litwy, 
saldo ujemne bilansu handlowego, jest po- 

krywane w bilansie płatniczym przez de- 
wizy pełnowartościowe, nadsyłane przez 

emigrantów. W r. 1926 przesyłki te wy- 

niosły 43,4 miljon. dolarów. Wątpliwem 
jest, by w r. b. przesyłki emigrantów dały 

więcej, niż w r. 1926. Jednakże deficyt bi- 

lansu handlowego będzie w r. b. większy 
od wspomnianej kwoty, (deficyt handlowy 
przypuszczalnie = 50 miljon. lit.) nadto 
zaś inne pozycje possywu (frachty mor* 

skie, kontęahanda, regulacja pożyczek i t.d.) 
powiększą poważnie saldo ujemne, 

Teoretycznie, deficyt płatniczy może 
być pokryty w sposób następujący: 

1) w zł. lub w dewiz. państwa—wierzyciela 

2) » » > dłużnika 
13) Eksporiem usług państwa — dłużnika 
4) » towarów | у 

5) Wysprzedažą kapitalu „ * 

Jak wiadomo, wszystkie powyższe spo- 

soby płacenia sprowadzają się w ostatecz- 
nym rozrzchunku do spłaty w naturze czy- 

li, dla krajów nie posiadających kopalni 

złota — w usługach krajowych, towarach 

krajowych, w sprzedaży substancji własnej 
kraju. W wypadku Litwy — dochody z u- 

sług (głównie z tranzytu i turysiów) będą 

tak długo przewyższane (o ile chodzi o 
trenzyt) przez wydatki na tranzyt litewskich 
towarów przez kraje obce lub ma frachty 

morskie, jak długo Niemen igranica z Pol- 

ską będą zamknięte. O ile chodzi o turys” 

tów, to jest zrozumiałe, że do kraju, w 
którym nawet dyplomaci nie są pewni 
swego mienia i całości skóry własnej, tyl- 

ko poszukiwacze b. silnych i specjalnych 

wrażeń mogą się pokwapić. 

Eksport towarów litewskich, jak wy» 
kazało wyżej podane zestawienie, zdradza 

od 3 lat istotą tendencję do zmniejszania 

się i wątpliwem się zdaje, aby, bardzo 
zresztą problematyczny (skutkiem braku 
bezpieczeństwa dla lekat) dopływ kapita- 

łów obcych, mógł ożywić produkcję. 

Pozostaje więc wysprzedaż substancji 
kraju — w postaci przedsiębiorstw, resztek 

lasów, domów, ziemi. Ta ostatnia ewen- 
tualność jest na Litwie w trybie rezlizacji. 
Niemcy wykupują to, co 'stawi materialnie 

Litwę; nieruchomości. Jeśli jakieś bardzo 
energiczne poczynania nie zmienią postaci 

rzeczy, za lat dziesięć sprowadzi się już w 

pewnej mierze przewidywanie jednego z pu- 

blicystów litewskich: „litwini będą w Amery- 
ce, zaś na Litwie — niemcy“. 

Niebezpieczeństwo powyższego stanu 
"rzeczy jest zrozumiałe samo przez się. Nie 
będziemy nad niem się zatrzymywali. Zaz- 
naczymy, że ostatnie powiększone deficyty 

handlowe Litwy, przyśpieszą podany wy- 
żej proces. 

III. Bank Litewski. 

Poza rozważonemi momentami, cie» 
kawe tendencje dają się zaobserwować w 
ukształtowaniu się pozycji Banku Litew- 
skiego. 

Z jednej strony daje się zauważyć 

zmniejszenie się zaporu dewiz obcych.   
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GAN DEMOKRATYCZNY. 

KURJER WILE 
SPRĄWY POLSKO-LITEWSKIE. 

Daukantas i sowiecki generał Sudakow prze- 
prowadzają inspekcję. 

Jak donoszą z pogranicza polsko - litewskiego w dniu onegdajszym 25 b. m, 
przybył na pogranicze polskie po stronie litewskiej dyr. Departamentu Obrony 
Obywatelskiej, Staszkiewicz. 

Dokonał on inspekcji w zmienionych ostatnio na pograniczu polskiem eddzia- 
łów straży granicznej i policji. Jednocześnie przybyli do pasa pogranicznego mi- 
nister wojny Daukantas w towarzystwie bawiącego ostatnio w Kownie generała 
sowieckiego Sudakowa. 

Przybycie Daukantasa, Sudakowa i Staszkiewicza pozostaje wzwiązku z wo- 
jennemi przygotowaniami Litwy na pograniczu polskiem. 

Litwini organizują planową akcję agitacyjną. 
Według otrzymanych ostatnio wiadomości. , przed kilku dniami odbyła s'ę w Kownie tajna 

konferencja przedstawicieli litewskich organizacyj przysposobienia wojskowego i „szaulisów*, na 
którem między innemi za 
planowej antypolskiej akcji 

jadła uchwała rozpoczęcia w pasie pogranicznym po stronie polskiej 
agitacyjnej. Między innemi akcja ta ma na celu wywoływanie kon- 

fliktów pomiędzy miejscową ludnością a polskiemi oddziałami pogranicznemi. 

Litwa nigdy nie uzna wyroku Ligi Narodów. 
BERLIN. 27.VII. (Pat). Telegraphen Union podaje informacje otrzymane rzekomo 

od miarodajnej osobistości z kół litewskich, a dotyczące stanowiska rządu litewskiego 
wobec kolportowanych w Ostatnim czasie pogłosek o rzekomym projekcie skłonienia 
Litwy do ustępstw w sprawie wileńskiej za cenę koncesyj w Kłajpedzie. 

Według zapewnień wspomnianej osobistości dotychczas tego rodzaju projekty, 
jako też wszelkie próby skłonienia Litwy do 
widoków urzeczywistnienia, 
ustąpić w sprawie wileńskiej. 

wyrzeczenia się Wilna nie mają wogóle 
ponieważ Litwa tylko pod wpływem przemocy mogłaby 

Pozatem, jak twierdzi Telegraphen Union—osobistość wspomniana zapewnić miała 
że rząd litewski nigdy nie uzna ani nie zastosujesię w jakiejkolwiek formie do wyroku 
Ligi Narodów, 
leńskiej. 

nakazującego Litwie uznanie decyzji Rady Ambasadorów w sprawie wi- 

Stosunek Sowietów I Niemiec do zatargn polsko lewskiego. 
W oświetleniu „Vossische Ztg,” 

BERLIN, 27.VII. (Pat). „Vossische Ztg“ komentując artykuł 
jflikcie polsko-litewskim podkreśla, że rząd sowiecki widocznie pragnie jeszcze w od- 

„Izwiestij“ o kon- 

powiedniej chwili dać do zrozumienia rządowi polskiemu Oraz Lidze Narodów, że 
Sowiety są mocno zsinteresowane w sprawie rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego. 

Fakt ten sam 
forma, jaką półurzędówka sowiecka 

przez się nie zadziwia ani też nie trwoży nikogo. Niemniej jednak 
obrała dla wyrażenia roszczeń rosyjskich wyraźnie 

dowodzi, że kompleks spraw objętych ramami stosunków  polsko-litewskich wbrew 
półurzędowym oświadczenia sowieckim mógłby łatwo przybrać cechy zagrażające po- 
ważnie pokojowi Europy o ile nie uda się rychło osiągnąć rozwiązania przynajmniej 
w pewnej części zadawalaiącego. 

„Vossische Ztg* przypomina, że rząd sowiecki uznał traktatowo stanowisko Lit- 
wy w sprawie Wilna i że to uznanie oznacza Świadome przeciwstawienie się Sowietów 
stanowisku zajętemu przez Radę Ligi. Motywów tego uznania, 
przypisać należy winę, 
Sowiety nie godzą się, 

któremu w dużej mierze 
że Litwa rozpoczęła taką taktyką wobec Polski na jaką obecnie 
należy szukać zdaniem ,,Wossische Ztg* głębiej. 

W_ pierwszej linji Sowiety chciały uniemożliwić porozumienie pomiędzy Polską a 
Litwą. Zamiar ten, aczkolwiek ze stanowiska sowieckiego, nie zupełnie pozbawiony 
racji nie liczył się jednak ze stosunkami wewnętrznemi Litwy, które to stosunki właś- 
nie spowodowały pogorszenie się stanowiska Litwy w sporze z Polską. . 

Jeżeli rząd sowiecki wskazuje, że rozwiązanie pokojowe jest niemożliwe, że jed- nak Rosja energicznie przeciwstawia się jakimkolwiek innym dalszym rozwiązaniom, 
to—oświadcza „Vossische Zig“ 
zaostrzenia, 
go w Genewie nabiera tam większej wagi. 

Stanowisko, jakie zajmuje rząd kowieński — pisze 

stanowisko takie doprowadzić może tylko do nowego 
bec którego osiągnięcie ostatecznego załatwienia sporu polsko-litewskie- 

„Vossische Zitg“ nie da się 
utrzymać na stałe i musi w końcu doprowadzić do poważnego konfliktu, nawet w tym 
wypadku, gdy stroną polska przestrzegać będzie jak największej wstrzemięźliwości. 

Demarche angielskie będące odpowiedzią na ostatnią notę litewską dziś już 
uprawnia do przewidywania w 
wrześniowej sesji w Genewie. 
tego kroku angielskiego. 

Q ileby nawet Niemcy nie zdecydowały się na taki krok, 

jaki sposób spór polsko-litewski będzie traktowany na 
To też w Kownie powinni dobrze zrozumieć znaczenie 

jaki podjął rząd an- 
gielski, to jednąk nie ulega wątpliwości, że Woldemaras nie może liczyć na to, aby 
Niemcy udzieliły poparcia jego nieustępliwej taktyce. 
sowane utrzymaniem nadal 
państwa, które przez 
niepokoju. 

Niemcy są wprawdzie zaintere- 
niepodległości Litwy, nie mogą jednak popierać ciągle 

swe zachowanie utrzymuje we Wschodniej Europie stan ciągłego 

(Dalszy ciąg depesz na stronie 2 ej). 
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Wartość tych dewiz wynosiła: 
15 marca 1928 r. — 53,6 miljon. litów. 
30 kwietnia „ — 510 и ” 
о maja Р <a 50,0 э ” 
al 4 и — 48,0 

” ” 

Wskazana tendencja šwiadczy 0 tem, 
že Bank Litewski zaczął już pokrywać wie- 
rzytelności zagraniczne zapasem dewiz. W 
związku z wciąż pogarszającym się bilan- 
sem handlowym tendencja ta tem silniej 
zaakcentuje się w następnych miesiącach. 

Z drugiej strony—w obawie wywoła: 
nia bankructw szeregu firm krajowych, 
Bank Litewski nie tylko nie zmniejszył 
kredytów, coby mogło spowodować zmniej- 
szenie się importu, lecz odwrotnie—zwięk- 
szył kwotę dyskonta i pożyczek. 

Cyfra pożyczek i dyskonta wynosiła: 
15. III. w 1928 r. — 77,9 miljon. litów. 

U PRĘT S aaa й 
15m Vansvsr, A 8864-25 г 
31. V. — 83,1 

Handel i przemysł litewski mają więc 
narazie z czego płacić zagranicznym do- 
stawcom dzięki kredytom Banku Litew- 
skiego. Jednakże te kredyty, powodując 
wzmożony import, (litwa b. mało produ-   

kuje na eksport poza surowcami) powo- 
dują również zmniejszenie się w Banku 
Litewskim zapasu dewiz obcych. Jeśli bank 
będzie kontynuował taką politykę kredyto- 
wą, wyzbędzie siłę dewiz pełnowartościo- 

wych i złota. Nastąpić może spadek lita i 

inflancja. Jeśli znowu bank energicznie 

zmniejszy kredyty, nastąpić może ostry 
kryzys wewnętrzny i szereg bankructw. 

Sytuacja jest bardzo poważna. Litwini - 
czą na kredyty z.... Berlina. 

Dalecy jesteśmy od głoszenia „po- 
czątku końca" Litwy. Z Litwą — jako taką 
— jesteśmy zbyt silnie związani pod“ kaž- 
dym względem urodzeniem duchowo. To 
też chcielibyśmy, by zbliżające się dla Lit- 
wy złe żniwo zasianej w dniu odzyskania 
niepodległości nienawiści, dosięgło jedynie 
siewców tej nienawiści. Czas, by naród 
litewski usunął od steru rządów tych, co 
go prowadzą do zguby, nie dbając o losy 
kraju. Czas usunąć agenta niemieckiego 
od szefostwa rządu Litwy. Okres lat naj- 
bliższych bowiem thoże się stać począt- 
kiem końca Litwy, jeśli przedtem się nie 
stanie koficem karjery grupy awanturników. 

T. Nagurski. 

    
Cena 20 groszy 

2 S 

Nr. 169 (1216)     
Dzień polityczny. 

Dnia 31-go b. m. min. Składkowski z 
małżonką wyjeżdża do Paryża na czteroty- 

! godniowy urlop wypoczynkowy. Min. Skład- 
| kowskiego zastępować będzie w Min. Spraw 
Wewn. wicemin. Jaroszyński. Obowiązki 
szefa rządu pełnić będzie min. Moraczewski. 

* 

Nowomianowany wojewoda wołyński 
p. Józewski objął już urzędowanie. W naj- 
bliższych dniach przedstawiciele ludności 
Wołynia oraz urzędów państwowych i ko- 
munalnych żegnać będą b. wojewodę p. 
Mecha i równocześnie witać nowego woje- 
wodę. P. Mech bawi chwilowo, w Warsza- 
wie, skąd wyjeżdża do Łucka. 

Straż graniczna lilewska 2 . bronią 
w ręki atakuje hezbromy tłum. 

Dn. 26 bm. w związku z przypada- 
Jącą rocznicą wyzwolenia Jerozolimy 
polskie władze graniczne zezwoliły lud- 
ności żydowskiej pragnącej odwiedzić 
cmentarz żydowski w Łyngmianach, któ- 
rego część znajduje się po stronie litew- 
skiej — na przekroczenie granicy. Ty- 
siączne tiumy Żydów ze wszystkich krań- 
ców Litwy Kow., jak również ze strony 
polskiej przybyło w dniu tym na pogra- 
nicze polsko-litewskie. 

Mimo otwarcia przez władze pol- 
skie granicy koło Łyngmian już od go- 
dziny 6 rano, Litwini dopiero o g. 2 pp. 
zezwolili na widzenie się przybyłych z 
krewnymi i znajomymi. 

O g. 6, podczas, gdy Litwini usiło- 
wali przerwać widzenia, !doszło do sze- 
regu starć pomiędzy ludnością żydowską 
i strażą graniczną litewską. Żołnierze 
litewscy kilkakrotnie atakowali napiera- 
jące tłumy, przyczem jeden z żołnierzy 
użył broni palnej. Wypadku z ludźmi na 
szczęście nie było. Zajście te wywołało 
‘одготпе wzburzenie ludności žydow- 
skiej, która z całym uznaniem odniosła 
się do zarządzeń i stanowiska polskich 
władz granicznych. 

Układ handlowy liewsko-niemiecii 
Litwa niema czasu go podpisać, 

gdyż zajęta czem innem. 
BERLIN, 27,VII. (Pat). Prasa prawi- 

cowa powołując się na informacje ze stro- 
ny miarodajnej donosi, że rokowania hand- 
lowe niemiecko litewskie juź od dłuższego 
czasu zostały wprawdzie siinalizowane, jed- 
nakowoż nie odpowiadają prawdzie donie- 
sienia, jakoby już 28-g0 b. m. miało na- 
stąpić podpisanie umowy handłowej mię- 
dzy Niemcami a Litwą. 

Podpisanie to zostało odroczone na 
czas nieograniczony, a to z tego powodu, 
jak twierdzą dzienniki, że rząd litewski w 
obecnej chwili wskutek swego konfliktu z 
Polską jest zanadto zajęty innemi rokowa- 
niami dyplomatycznemi. 

  

  

  

Kronika telegraficzna. 
„, m Katastrofa kolejowa. Dnia 27 b, m. na 

stacji Nieborów nastąpiło zderzenie dwóch о- 
ciągów mieszanych wskutek czego wykoleił Się 
jeden tender i dwa wagony osobowe. Ranni Zo- 
stali z obsługi kolejowej maszynista, nadkonduk- 
tor i a z konduktorėw, zaš trzy osoby z pa- sażerów. 

= Zmarł onegdaj w zaj Sokołow, b. 
prawny poselstwa Z. S$, R. R. w Warszawie. 
= Lokaut. Donoszą z Franfurtu n/Menem 

że we czwartek związek pracodawców przemysłu 
metalurgicznego w Siegerlandzie zarządził lokaut, 
który objął 20 przedsiębiorstw zatrudniających 7 
tys. robotników. Związki zawodowe zwo aly na 
sobotę wielkie zebranie manifestacyjne na kt6- 
rym mę nastąpić ustalenie taktyki robotników w 
tym zatargu. 

«= Aresztowano w Hamburgu sekretarza 
osobistego Stinnesa s oskarżonego o współ. 
działanie w fałszowaniu papierów państwowych, 
które naraziło Rzeszę na straty w wysokości 3) 
miljonów marek. 

= Debit uzyskała z powrotem „Vossische 
Ztg.* na terytorjum Włoch, który jej odebrano 
przed 5 miesiącami. 

= Tunney pokonał Kenneya 
z Londynu w jedenastej rundzie. 

= Echa katastrofy kolejowej w Belur. Na 
skutek zeznań złożonych przez część osób, aresz- 
towanych w związku z katastrofą kolejową w . 
Belur w czasie której zginęło jak wiadomo 18 osób, policja dokonała wczoraj jeszcze 40 aresz- 
towań. Z poprzednio przeprowadzonego śledz- twa wynika, że przyczyną katastrofy yła akcja 
sabotažowa, 

= Zderzenie wozu do 
tramwajem nastąpiło w Nancy. 
stały zabite, a 15 odniosło rany, 

radca 

jak donoszą 

olewania ulic z 
wie osoby zo- 

Silne lotnictwo to po- 
tęga państwa!  
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Kryzys rolny w Rosji Sowieckiej. 
Przed kilku dniami zostały zakończo- |chą zaś drobnych gospodarstw jest większa 

ne w Moskwie obrady plenum Centralne- 
go Komitetu Wszechzwiązkowej Partji Ko- 
munistycznej. Mimo, iż trwały one aż 
osiem dni, przebieg ich został przed spo- 
łeczeństwem  zakonspirowany, bowiem 
wbrew przyjętemu dotychczas zwyczajowi 
nie został w prasie podany ani jeden refe 

rat, ani jedno przemówienie. Ograniczono 

się tylko do opublikowania trzech przyję- 

tych rezolucyj, dotyczących 1) polityki sku- 
pu zboża w związku z ogólnem gospo” 
darczem położeniem państwa, 2) organiza” 
cji nowych wzorowych gospodarstw, Oraz 
3) przygotowania nowych kadrów specjzli- 
stów. Z lakonicznej wzmianki o porządku 
obrad dowiadujemy się ponadto, iż obok 
wspomnianych trzech spraw dyskutowano 

również nad sprawą przyszłego kongresu 
kominternu, oraz jego programu. 

Ta dziwna wstrzemięźliwość w ujaw” 

mieniu istotnego przebiegu rozpraw ciała 
tak ważnego, jak Centralny Komitet Par- 
tji, nasuwa podejrzenie, że ostatnie obrady 
wykazały daleko * idące rozbieżności, oraz, 
że dyskusja musiała toczyć się w atmo- 

sferze bardzo gorącej i naprężonej. Może 

dlatego właśnie artykuł wstępny „Izwiestii*, 
poświęcony obradom C. K., podkreśla aż 
do przesady, iż rezolucje przeszły jedno” 
głośnie, a dyskusja wykazała jednolitość 
zapatrywań między zebranymi. 

Nie popełnimy zapewne błędu, wyra- 

żając przekonanie, iż centralnym punktem 

obrad były nie zagadnienia teoretyczne, 

odnoszące się do kwestji włościańskiej. 

Rezolucja przyjęta w sprawie zakupu =bo- 
ża stwierdza już oficjalnie to, O czem 

wszyscy w Rosji doskonale wiedzą, a mia- 

nowicie, że polityka gwałtu i przemocy, 

zastosowana w pierwszym kwartale r. b. w 

stosunku do chłopów, nietylko nie wydała 
pozytywnych rezultatów w postaci niedo- 
puszczenia do kryzysu żywnościowego, 
oraz wzmocnienia eksportu zboża, lecz po- 
nadto w niebywałym stopniu zaostrzyła 
antagonizm między wsią i miastem, oraz 
między wsią, a władzami państwowemi. 
Fiasco polityki rządu ujmuje lapidarnie, 
ale prawdziwie, następujący wyjątek z rezo- 
lucji:... „stąd prawie całkowity zanik ekspor- 
tu zboża, wynoszącego przed wojną 600— 
700 tdj, pudów rocznie”, Oraz „...W związ- 
ku z jaskrawem zmniejszeniem się dowozu 
(zboża — przyp. aut.) doszło w szeregu 
miejscowości do tworzenia się „Ogonków* 
paw zaprowadzenia kartek na 
chleb”. 

Jak z powyższego wynika, karne 
ekspedycje wojska na wieś, które sam 
Stalin nazwał „powtórnym nawrotem do 
nadzwyczajnych zarządzeń, administracyj- 
nym gwałtem, naruszeniem rewolucyjnej 
praworządności, bezprawnemi rewizjami i 
najazdem na zagrody*, wydały owoce bar- 
dzo mizerne, skoro ani nie uchroniły kra- 
ju od kryzysu żywnościowego, ani też nie 
zwiększyły eksportu zboża poza granice 
państwa. W istocie rzeczy eksport zboża 
maleje stale z roku na rok. 

Przed wojną Rosja przeciętnie wywo- 
ziła 12 milj, ton, w roku ubiegłym wy- 
wiozła już tylko 2 milj., a w r. b. zaled- 
wie 500.000 ton. Okazuje się jednak, że i 
ta drobna ilość w stosunku do czasów 

przedwojennych była zawielka, bowiem 
właśnie przed dwoma tygodniami Sowiety 
zmuszone były na rynkach zagranicznych 
zakupić 200.000 ton, celem uchronienia 
państwa od głodu w okreste przednówko- 
wym. Oczywiście, iż ten niewielki eksport 
zboża odbija się ujemnie na dopływie ob- 
cych walut do Rosji, brak zaś tych unie- 
możliwia sprowadzenie maszyn dla prze- 
mysłu, jak również podcina kurs czerwoń- 
ca sowieckiego. 

Badzjąc przyczyny tego stanu rzeczy, 
C. K. konstatuje, że mimo, iż obszar za- 
siewu obejmuje 95 proc. terenów przed- 
wojennych, oraz ogólna wytwórczość rol- 
na dochodzi również do wysokości przed- 
wojennej, na rynku pojawia się tylko 50 
proc. ilości zboża. Władze partyjne tłuma- 
czą, iż przyczyny tego zjawiska leżą w 
fakcie zwiększenia ilości drobnych gospo- 
darstw w Rosji z 16 miljonów na 24, ce- 

konsumcja zboża na własne potrzeby, niż 
gospodarstw wielkich. 

Argumenty powyższe, zgodne z rze- 
czywistością, nie wyczerpują jednak cało- 

kształtu problemu. Obok bowiem wspom- 

nianych dwóch zjawisk, mamy jeszcze in- 
ne, które również w poważnym stopniu 
wpływają na zmniejszenie dowozu do 
miast. A więc brak na rynku krajowym 
csłego szeregu narzędzi, niezbędnych dla 
rolnictwa,  nieproporcjonalna rozpiętość 
cen między produktami rolnemi, zwłaszcza 
raś złarnem, a wytworami przemysłowemi, 

wreszcie zaś brak impulsu do zwiększenia 
wytwórczości rolnej. 

Co się tyczy tego ostatniego zjawis- 
ka, to możemy sobie uświadomić, iż poli- 
tyka rządu sowieckiego, polegająca na szy” 
kanowaniu chłopa bogatege za którego: 
przed 10 laty uchodził t. zw. „kulak“ obec- 
nie zaś również i „Średniak* — w konsek- 
wencji swej doprowadza do takiego absur- 
du, iż nikt nie chce być bogatym. Z chwi- 
lą bowiem, kiedy chłop biedny, dorobiw- 

szy się trochę, dokupuje drugiego konia, 
czy też krowę, od tego momentu na gło- 
wę jego sypią się nietylko zwiększone po- 
datki, lecz również staje on się w oczach 
władzy elementem podejrzanym i niebez- 
piecznym, niemal kontrrewolucyjnym. W 
tych więc warunkach nikt nie chce produ- 
kować więcej i dorabiać się, bo „opłaca 
się* nie bogactwo, a ubóstwo. 

Aby uchronić kraj od bankructwa 
gospodarczego, władze mówią o koniecz- 
ności podwojenia produkcji rolnej. Ale 
postulat ten w dzisiejszych warunkach jest 
fikcją. Aby bowiem podwoić produkcję 
rolną, trzeba dziesiątków lat wysiłku, trze” 
ba narzędzi rolniczych, których w Rosji 
niema, trzeba wreszcie przełomu w sto" 
sunku partji do wsi, czyli wyrzeczenia się 
gwałtu i ucisku, słowem trzeba zgoła in- 
nych warunków życia. 

Tej zaś zmiany rząd bolszewicki nie 
dokona, bowiem stałaby się ona począ- 
tkiem jego końca. Dlatego też kryzys gos* 
podarczy Rosji nie jest zjawiskiem  przej- 
ściowem, lecz stałem i nieuchronnem. 

w. 

Wiec komunistyczny zakończony bójką. 
(Tel. od wł. kor. £ Warszawy). 

Wczoraj w Warszawie na placu Kazi- 
mierza po południu odbył się wiec spra- 
wozdawczy posłów komunistycznych. Na 
wiec przybyło zaledwie kilkadziesiąt osób. 
Po przemówieniu pos. Sypuły, utrzyma- 
nem w dość spokojnym tonie, zabrał głos 
reprezentant komunistów łódzkich Rosiak, 
któremu jędnak na jego ataki, skierowane 
w stronę P. P. S., nie pozwolono mówić. 
W wyniku wywiązała się bójka pomiędzy 
zwolennikami P. P. S. a komunistami, wo- 
bęc czego musiała interwenjować policja i 
wiec rozwiązano. 

Bela Kulm odsiedział kozę 
i wkrótce odransportują go samo- 

lotem do Moskwy. 
WIEDEŃ, 27, Vil. Pat. Bela Kuhn 

zakończył z dniem dzisiejszym odsiadywa- 
nie trzymiesięcznego więzienia i został u- 
wolniony z więzienia sądu krajowego iod- 
dany w ręce policji. Dotychczas nie wia- 
domo jeszcze kiedy Bela Kuhn zostanie 
przewieziony na granicę sowiecką. 

Policja utrzymuje termin odjazdu jego 
w tajemnicy. Na granicy niemieckiej Bela 
Kuhn będzie przekazany niemieckim urzę- 
dnikom kryminalnym i będzie z granicy 
prawdopodobnie drogą powietrzną przewie” 
ziony do Berlina, a stamtąd również sa- 
molotem do Moskwy. 

Dziś przed południem zgromadziła 
się przed sądem krajowym grupa zwolen- 
ników partyjnych Beli Kuhna. Policją zbie” 
gowisko rozproszyła. 
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Łotwa zażąda od Litwy uruchomienia kolei 
Libawa-Romny. 

KOWNO, 27.VII (Ate). Organ socjalistów narod. „Liet. Żinios” w artykule 

wstępnym pisze, że Łotwa zamierza nasesji Ligi Nar. postawić kwestję wznowie- 

nia komunikacji kolejowej na linji Libawa-Romny. Dziennik wskazuje, że Łotwa 

już oddawna jest zainteresowana we wznowieniu tej komunikacji, lecz do tej pory 
nie podniosła tej kwestji z motywów politycznych. 

Jeśli wiadomość o tem, że Łotwa zamierza obecnie poruszyć sprawę kolei 

libawo-romeńskiej jest prawdziwa, dowodzi to, że Łotwa przychyliła się na stronę 

Polski i rząd łotewski do nacisku mocarstw dołączył swe własne żądanie. W czasie 
ostatnich rokowań polsko-litewskich wyjaśniło się, że rząd litewski nie chce dopu- 
ścić do bezpośredniej komunikacji pomiędzy Polską a Litwą, dlatego też Żądanie 
Łotwy o wznowienie komunikacji kolejowej na linji Libawa-Romny podtrzymuje 

dyplomację i wszystkie dążenia Polski. 

Wyjaśnienie rządu polskiego złożone Lidze 
Narodów. 

Litewska nota wywołała zdziwienie. 

GENEWA, 27.VII (Pat). W związku z ostatnią notą litewską do Sekreta:jatu Ligi 
Narodów w sprawie rzekomych manewrów polskich na Wileńszczyźnie, delegat polski 
przy Lidze Narodów p, minister Sokal przedstawił w dniu wczorajszym sekretarzowi 
generalnemu Ligi Narodów wyjaśnienia rządu polskiego w tej sprawie. 

W daniu dzisiejszym p. Sokal potwierdził swoje wyjaśnienia w nocie, 
kretarzowi generzlnemu Ligi Narodów. 

Nota litewska, zwłaszcza wobec wyjaśnień udzielonych przez delegata rządu pol- 
skiego, wywołała w kołach Ligi Narodów największe zdziwienie. 

Polska wzmocniła swe stanowisko wobec Litwy. 
BERLIN. 27.VII. (Pat.). „Berliner Tageblatt” podając w depeszy swego korespondenta warszaw- 

skiego wyjaśnienie P. A. T. stmierdzające, że na Wileńszczyźnie nie były przewidziane żadne ma- 

newry, lecz, że chodzi tylko o zwykłe doroczne ćwiczenia wojskowe, oświadcza. że Polska przez to 

oświadczenie wzmocniła znacznie swe stanowisko wobec Litwy, osłabiając równocześnie obawy za- 
warte w nocie litewskiej. ` 

Nikt nie pochwala metod p. Woldemarasa. 
„ WIEDEN. 21.VII (Pat). Berliński korespondent „Neue freie Presse" odbył wczo- 

raj wywiad z dobrze poinformowaną osobistością w sprawie konfliktu polsko-litewskiego. 
Osobistość ta oświadczyła między innemi: 

Już od dłuższego czasu sledzą gabinety państw europejskich z uwagą pewne za- 
ostrzenie się konfliktu polsko-litewskiego. Powszechnie spodziewano się, że rokowania, 
które rozpoczną się między Polską a Litwą na żądanie Ligi Narodów doprowadzą do 
porozumienia. Nadzieja ta nie spełniła się. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że przedewszystkiem wielka nieustępliwość litew- 
skiego dyktatora Woldemarasa uniemożliwiła prace porozumiewawcze. 

Co do kwestji utrzymania niezależności Litwy zgadzają się mocarstwa zachodnie 
zupełnie z Niemcami, jednakże nie mogą pochwalić metod Woldemarasa. Przez pewien 
czas zdawało się, jakoby już i gabinety państw zachodnich znużyły się ciągłem zwra- 
caniem uwagi.p. Woldemarasowi, który nie chciał ich jednak słuchać. 

Obecnie znów usiłowały Niemcy wpłynąć na Woldemarasa, a także i Francja 
usiłowała poczynić odpowiednie kroki. Również Chamberlain zapowiada akcję dyplo- 
matyczną w Kownie. 

Rosja, która chciałaby uniknąć wybuchu zbrojnego konfliktu między Polską a Litwą 
wywiera również wpływ w Kownie. 

Poseł niemiecki radził na kilku konferencjach Woldemnarasowi, ażeby okazał wo- 
bec rządu polskiego pewną ustępliwość. Jednak te rady niemieckie, fracuskie i rosyjskie 
pozostėly bez skutku. 

Wynikiem wszystkich tych interwencji u premjera Woldemarasa było jedynie prze- 
dłożenie przez Woldemarasa rządowi polskiemu paktu, który iednak dla rządu polskiego 
był nie do przyjęcia, gdyż równałby się rezygnacji z Wilna przez Polskę. 

złożonej ra 

„Lietuvos Aidas* pociesza 
i wzywa do spokoju. 

GDAŃSK, 27. VII (Pat). Z Kowna donoszą: Organ Woldemarasa „Lietuvos 
Ałdas*, omawiając ostatnią interwencję przedstawicieli mocarstw zachodnich w Kownie 

u rządu litewskiego w sprawie zatargu z Polską, pisze: 

Suwerenne państwo może być tylko drogą gwałtu zmuszone do jakiegoś kroku. 
Pakt Ligi Narodów nie przewiduje jednak żadnej zbrojnej interwencji na wypadek, gdy- 
by, mocarstwa reprezentowane w Radzie Ligi Narodów nie były zadowolone ze skut- 

ków swej interwencji. Jeżeli Rada Ligi Narodów zajmie się konfliktem polsko-litew- 

skim, to nie będzie mogła uniknąć poruszenia kwestji wileńskiej. 

J/W dalszym ciągu „Lietuvos Aidas* wyraża wątpliwość, czy Lidze Narodów uda 

się tym razem znaleść drogę wyjścia dla sprawy konfliktu polsko-litewskiego. Zdaniem 

dziennika kowieńskiego, Sprawa ta prawdopodobnie będzie znowu Odroczona, ponie- 

waż sytuacja polityczna w Europie Zachodniej stoi pod znakiem paktu Kelloga. 
„Lietuvos Aidas* nie wierzy wobec tego, aby Polska otrzymała od Ligi Narodów 

jakiś mandat do interwencji na Litwie. 3 
W kofcu „Liet. Aidas“ apeluje do opinji publicznej litewskiej, aby zachowała 

spokój, Litwa bowiem nie da się zastraszyć. Rząd litewski nie prowadzi polityki stru- 

siej, jednak z drugiej strony zwraca się przeciwko wszelkim nastrojom panicznym 
w kraju. 

Wskazując na żądanie litewskiej prasy opozycyjnej, domagającej się zwołania 

Sejmu ze względu na obecną sytuację, „Liet. Aid.* oświadcza, że jedna mądra głowa 
znajdzie prędzej jakąś drogę wyjścia, aniżeli sto głupich. 

Nr.169 (1216' 

MIGAWKI. 

List do Kuby. 
Kochany Kubo! 

Poruszona przez Ciebie we wczorajszym 
„strzępku* myśl wyzyskania naszej kochanej Ko- 
czergi, jako arterji komunikacyjnej ogromnie mi 
się podobała, 

jest to pomysł wprost cudowny. 

Nasze władze municypalne powinny się go 
uczepić rękami, nogami i wszystkiemi możliwemi 
środkami przyczepiania, pozostającemi w ich roz” 

porządzeniu. 
Dziwi mię tylko, że dotychczas na pomysł 

ten nikt nie wpadł. Były co prawda za ojcowania 
miastu p. Bańkowskiego różne wpadania — ale 
nie na pomysły, tylko do dziur kopanych pod 
świstłym kierownictwem p. Piegutkowskiego, nie- 
zapomnianego wynalazcy „piegutków*. Zdarzały 
się nawet wpadania i do samej Koczergi i to 
rajców miejskich, samochodów ciężarowych, nia- 

niek z dziećmi i t. p. rzeczy, ale żeby ktoś wpadł 

ną pomysł tego jeszcze u nas nie było. 
Dopiero ty, gienialny Kubo, to zrobiłeś. 

To też słusznie powiedział francuski poeta: 

„Sami nie wiecie, co posiadacie"... Ty nam do- 

piero otworzyłeś na ścieżaj oczy, za co należy Ci 

się wieczna ze stu procentowym dodatkiem wdzię- 

czność wszystkich obywateli Wilna, żyjących i tych 
którzy się narodzą, lub mają zamiar narodzić. 

Imię Twoje będzie ryte, kopane i wydłuby- 

wane na każdej płytce chodnika, na każdej ścianie 
zewnętrznej i wewnętrznej kamienicy od frontu 

i od podwórka—zawsze stale i wsządzie,—amen. 
Twój — bicz. 

  

  

  

1 pobyti Para Prozytena Riety- 
polej w Poznaniu. 

POZNAN, 27, Vil. Pat. Dziś o godz. 
10 min. 30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
z małżonką i najbliźszem otoczeniem udał 
się na błonia grunwaldzkie, gdzie odbyła 
się defilada wojskowa. Z chwilą ukazania 
się Pana Prezydenta, który przed wyjaz= 
dem na błonia dosiadł konia, orkiestry 
odegrały hym narodowy, a dowódca @ей- 
lady gen. Dzierżanowski złożył raport. 
Przy dźwiękach hymnu Pan Prezydent prze- 

jechał przed frontem wojsk ustawionych w 
olbrzymi czworobok, poczem  zsiadł przed 
przygotowaną trybuną, na której zajęli 
miejsca p. Prezydentowa Mościcka, woje” 
woda Dunin-Borkowski, gen. Dreszer, szef 
kancelarji cywilnej dr. Lisiewicz, radca Mi- 

chał Mościcki. Zgromadzona dokoła pu- 
bliczność wznosiła gromkie okrzyki na 
cześć Pana Prezydenta. Po dokonaniu 
przeglądu odbyła się ceremonja dekoracji 
zasłużonych osób krzyżami zasługi. 

Następnie odbyła się defilada wszyst. 
kich wojsk garnizonu poznańskiego — puł- 
ków piechoty, artylerji ciężkiej, polowej i 
konnej, pułków ułanów i strzelców kon- 
nych, samochodów pancernych i lotnictwa. 
Zarówno dzielna postawa żołnierza, jak 
zadziwiająca sprawność szyków oraz nad- 
zwyczaj efektowny obraz defilującej kłusem 
artylerji polowej i galopem artylerji kon- 
nej i kawalerji, budziły ogólny zachwyt i 
entuzjazm. Pan Prezydent odniósł z prze- 

ził p. gen. Dzierżanowskiemu swe szczere 
zadowolenie i podziękowanie. 

  

VII Zjazd Legjonistów w Wilnie. 
Sekcja prasowa komitetu wykonaw- 

czego VII Zjazdu Legjonistó w prosi wszyst- 
kich współdziałających w wydaniu jedno- 
dniówki p. t. „Wilno—Legjony" o dostar- 

czenie rękopisów najpóźniej do 4 sierpnia, 

gdyż w tym terminie nastąpi zamknięcie 

prac redakcyjnych. Adresować należy: Wil- 

no, „Kurjer Wileūski“, red. Józef Batorc- 

wicz. 
* 

Do wczorajszego komunikatu wkradła 

się omyłka w dącie zjazdu. Odbędzie się 
on 12 sierpnia, przyczem ustalony termin 

| nie dozna żadnej zmiany. 

  
TADEUSZ ŁOPALEWSKI. 

W pogodny dzień majowy 1919 roku 
olbrzymi tłum wyruszył z przed kościoła 
św. Aleksandra w Warszawie, odprowadza- 
jąc na miejsce wiecznego spoczynku zwło- 
ki Bolesława Prusa. Żałobna ta manifesta- 
cja była może jednak bardziej następstwem 
jednego z tych odruchów, którym społe- 
czeństwo polskie dawało się unosić w owe 
czasy wbrew uciskowi niewoli, manifestacją 
własnej duchowej niepodległości, czego je 
dynem naówczas świadectwem była właśnie 
literatura — niż wyrazem istotnego zrozu- 
mienia tej straty, jaką Polska poniosła z 
chwilą zgonu tego pisarza. 

Bo twórczość autora „Lalki” nie po- 
siadała tych cech, które emocjonują szybko 
masy czytelników: — nie porywala ora tą 
fantazją błyskotliwą, potracającą czuł: 
struny samowiedzy narodowej, — jak twór- 
czość Sienkiewicza, nie szarpała obolałych 
serc 1 dusz, nie roznamiętniała umysłów 
jak tvórczość Żeromskiego.—Ten „najwię- 
kszy powieściopisarz drugiej połowy XIX 
wieku <= jak go nazywa Brzozowski, wyci- 
snął na swych dziełach znamię równowagi 
i filozoficznego opanowania sii twórczych. 
Początkowa skłonność do karykaturalnego 
ujmowania zjawisk i postaci, wysiępująca 
w jego pewnych, drobnych utworach szyb- 

ko zostaje powściągnięta pewną ręką arty- 
sty—i odtąd pisarz tworzy dzieła, uderza* 
jące klasyczną harmonją wysokich elemen- 
tów treści i formy. Szczytowym wyrazem 
tej harmonji jest „Faraon*. arcydzieło kom- 
pozycji, ukazujące całą wielkość Prusa jako 
artysty, myśliciela i człowieka. 

Dominującą cechą iego formy arty- 
stycznej, a więc języka, stylu i konstrukcji 
jest prostota. Jego styl jest pozornie nie- 
skomplikowany, niejako powszedni; nie 
uderza wyszukanemi porównaniami i prze- 
nośniami, które jeżeli powstają to jakgdy- 
by przypadkowo, od niechcenia, nigdy dla 
samej ozdobności, dla efektu, ale wtedy 
właśnie posiadają siłę odkrywczą, suge-. 
stywną. 

W opublikowanych niedawno listach 
Żeromskiego *) znajdujemy kilka głębokich 
uwag o Prusie, który był niejsko ojcem 
chrzestnym twórczości autora „Popiołów*, 
wspierając go wydatnie w początkach ka- 
rjery literackiej. 

„Jest on (Prus) — pisze Żeromski— 
pewno jedynym w literaturze europejskiej 
pisarzem, posiadającym dziwny dar chara- 
kteryzowania powieściowych postaci ża po- 
mocą szczytnego i subtelnego dowcipu. 
Tu leży jego nieśmiertelność — kiedy Leś- 
kiewicz wychodzi z domu z głową zadarią 

*) A Piolun-Noyszewski: „Stefan Żeromski,   dom, dzieciństwo i młodość”. Warszawa, 1928, 
Nakł. J. Mortkowieza, str. 219 i nast. 

„na pierwszy obiad“ i ofiarowuje malcowi 
40 groszy—to jest brylant beletrystyki ca- 
łego świata, to jest to właśnie, co Grecy 
nazywali solą attycką, to jest artyzm, ja- 
kiego nie znał ani Dickens, uni Heine, ani 
Szczedryn. Takiej sceny nie spotkałem u 
Dickensa. Dowcip Szczedryna jest inny, 
dowcip mędrca, który znienawidził w głębi 
duszy otaczające go warunki i wyszydza je 
z całym jadem zemsty, Lam poszukuje 
dowcipu, a Prus włada nim, jak rzeźbiarz 
gliną, jak malarz farbami. On nie pisze 
zdaniami i słowami, jak my, wyrobnicy, 
parjasy, ale asocjzcjami rażących sprzecz- 
ności —jednej doda więcej o źdźbło i two- 
rzy wesoły, dobry Śmiech Dickensowski, 
jednej ujmie i zanurza całą naszą duszę w 
świat przedziwnej melancholji. Gdyby Prus 
żył przed stu laty, to dziś znaczylibyśmy 
w literaturze od niego epokę. Nie mogę 

pojąć, jak on wogóle jest niedoceniony w 
Europie..." 

Otóż nietylko w Europie, ale i we 
własnej ojczyźnie był Prus stanowczo nie- 

zahypnotyzowane było zjawiskową twór- 
czością Sienkiewicza. „Trylogja* grała na 
srunach duszy narodowej, gdy Prus ogła- 
szał swe drobne, a później większe utwory. 
W tym samym prawie roku, w którym 
ukazuje się „Placówka" — Sienkiewicz wy- 
daje drugą część Trylogii—„Potop". Gdy 
Prus drukuje „Lałlkę*—S enkiewicz zaćmie-   wa go przed rozentuzjazmowanymi czytel- 

doeeniony. Społeczeństwo w tym okresie | 

  

nikami „Panem Wołodyjowskim*. „Eman- 
cypantki* zepchnięte zostają na drugi plan 
przez sienkiewiczowskie „Bez dogmatu”, a 
powodzenie „Faraona“ też zapewne nie 
mogło naówczas mierzyć się z przyjęciem, 
jakiego doznało „Quo vadis'— niemal jed- 
nocześnie wydane (1894—1896). 

Rozpłomieniona dziełami Sienkiewi- 
cza wyobraźnia czuwającego ogółu nie jest 
w stanie przejąć się w stopniu należytym z 
tak odmiennego gruntu wyrastającą twór- 
czością Bolesława Prusa, wolną od krasa- 
mówstwa patrjotycznego, unikającą — z 
małemi wyjątkami — bezpośredniego za- 
czepiania o tematy narodowe—i nie zda- 
je sobie sprawy społeczeństwo Ówczesne, 
że oto obok Sienklewicza wyrasta inny ty- 
tan literatury polskiej. 

W dowcipnym, bystrym  feljetoniście 
Nowin, Kurjera Warszawskiego i Ateneum, 
w autorze Pierwszych opowiadań, a nawet 
autorze „Placówki” i „Lalki* * nie dostrze- 
żono tych znamion wielkości, o których z 
takim zapałem pisze w zacytowanym liście 
eromski. A to przybywał literaturze pol- 
+ mistrz nad mistrze, pisarz Światowej 
miary. 

Dopiero late późniejsze przyniosły czę- 
ściowe wyrównanie sądów o Prusie, a dzi- 
siaj w okresie powojennym dzięki naszym 
studjom nad jego twórczością *) stoimy u 
progu renesansu Prusa. 

*) Praca Włodka i Szweykowskiego. 

Na czem polega jego wielkość?.. 
I jest dźiwna, powiedziałbym: wzru- 

szająca niewspółmierności, głęboki kon- 
trast między Prusem — publicystą, a Pru- 
sem — artystą i poetą. W swych pracach 
publicystycznych, artykułach, kronikach, 
szkicach jest on taki za jakiego chciał u- 
chodzić, za jakiego się w życiu prywatnem 
podawał: trzeźwym intellektualistą, uważa- 
jącym np. nieśmiertelność duszy za „glup- 
stwo, nie dające się obserwować”, jest 
wrogiem wszelkiego sentymentu i uczucio- 
wości, słowem — typem owego mędrca, 
dla którego „szkiełko i oko“ jest ostatecz” 
ną miarą i sprawdzianem wartości zjawisk. 
To jest Prus — pozytywista, czciciel na- 
uki, pracy organicznej, ekonomii i higieny 
społecznej — z ironicznym uśmiechem 
obserwujący ułomne życie własnego społe- 
czeństwa, dopiekający mu sarkazmem wu- 
lotnych szkicach i rozprawkach. Ale te 
wszystkie cechy — nie stanowią istotnych 
znamion jego charakteru. Są to pozory, 
maskujące płomienne serce i czułą a czuj- 
ną duszę genjalnego poety. Te pozory są 
jakdyby samoobroną organizmu przed 
grożącemi takim organizmem zawodami i 
cierpieniami, skorupą, zwróconą ku światu. 
Z tego względu przypomina Prus bohatera 
jednej ze swych nowel („Katarynka") 
śmiesznego, a poczciwego dziwake, który 
chce być egoistą, a nie umie, bo go wzru- 
sza cudza niedola. 

* (Dok. nastąpi.)   

—
—
 

  
glądu wojsk jak najlepsze wrażenie i wyra- | 
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Žycie gospodarcze. 
Na marginesie prac Komisji Lniarskiej. 
Komisja organizacyjna centrali Lniar- 

skiej w Wilnie rozwinęła ożywioną i ener- 
giczną działalność, w wyniku której, wedle 
słów organizatorów, Centrala Lniarska je- 
Szcze w sezonie zbliżającym się wystąpi 
czynnie, na rynku Iniarskim. 

Podpisany miał zaszczyt rozmawiać z 
jednym z jej kierowników i chce zwrócić 
uwagę na pewną niewłaściwość w  poglą- 
dach zasadniczych kierowników komisji, 
która rzutuje poniekąd na metody pracy. 

Niema najmniejszej wątpliwości iż ak- 

cja podjęta przez Komisję Lniarską jest 
pożyteczną i potrzebną i na czasie. Nieza- 
leżnie od tego niektórzy członkowie nieco 
mylnie zapatrują się na podstawowe zało- 
żenia podjętej akcji. 

Otóż pewne osoby, kierujące pracami 
tej Komisji, w zbytniem przejęciu się me- 
todami pracy społecznej uważają, iż naczel- 
nem zadaniem akcji racjonalizacji produk- 
cji i eksportu Inu jest podniesienie poziomu 
ogólnego dobrobytu drobnego rolnika, któ- 
ry jest głównym producentem Inu na Kre- 
sach Wchodnich. Z tego punktu widzenia 
najważniejszym celem akcji racjonolizacyj- 
nej jest podźwignięcie rolnika drobnego i 
stworzenie organizacji, mającej na celu 
uchronienie go przed wyzyskiem ze strony 
handlu. Taki punkt widzenia jest zupełnie 
właściwy dla ideologji spółdzielcy, lecz dla 
danej sprawy jest stanowczo zbyt wąski. 
Dla sprawy poruszanej decydującym jest 
punkt widzenia o wiele szerszy, według 
którego podstawowym celem przeprowa- 
dzenia organizacji zdecentralizowanego dziś 
eksportu Inu jest podniesienie wogóle do- 
chodu społecznego Polski bez bliższego 
zatrzymywania się nad tem, komu z mie- 
szkańców to powiększenie przypadnie. Spra- 
wa racjonalizacji eksportu lnu ujęta w ten 
sposób staje się zagadnieniem wagi ogólno- 
państwowej, natomiast w ujściu, które 
przedstawiliśmy nie wychodzi poza ciasne 
ramki jednego z zagadnień organizacyjnych 
spółdzielczości. Ujęcie ostatnie, staje się 
jeszcze większe, jeśli zważyć, że dotyczy 
jedynie części ziem Litewsko-B'ałoruskich, 
a więc w zupełaości zatraca charakter za” 
gadnienia ogólno-państwowego. 

Jeszcze jeden wzgląd zwraca się prze” 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Wystawa rolnicza w Krewie. W tych 

dniach odbyło się w Krewie posiedzenie Kółka 
Rolniczego na którem uchwalono zorganizować 
na terenie Krewa wystawę rolniczą. 

Wystawa zostanie zorganizowana w naj- 
bliższym okresie czasu i będzie reprezentowała 
całokształt gospodarki rolnej gminy krewskiej. 

— Ze Związku Kółek Rolniczych. W cią- 
gu ubiegłego tygodnia Związek Kółek Rolniczych 
woj. wileńskiego zorganizował dwie nowe współ- 
dzielnie. Jedna współdzielnia—mleczarska powsta- 
ła w gminie tumiłowickiej, druga—jajczarska w 
gm. zanarockiej. Obie współdzielnie wyszły już 
ze stadjum organizacyjnego i przystąpiły już do 
pracy produkcyjnej. 

— Kredyty na kupno drzewek owocowych 
Związek Posiadaczy Sadów i Pasiek wojewódz- 
twa nowogródzkiego dostarcza dla rolników drob- 
nej, średniej i większej własności na trzy letni 
kredyt i za gotówkę drzewka owocowe. 

Kredyt na drzewka owocowe udzielany jest 
przez Państwowy Bank Rolny. Podania poszcze- 
gólnych csób o udzielenie kredytu winny być 
składane według ustalonego wzoru na odpowied- 
nich drukach za pośrednictwem Kółek Rolniczych, 
lub bezpośrednio do Związku posiadaczy Sadów i 
Pasiek owa nowogródzkiego w Barano- 
wiczach, uł. Sadowa 9, do zaopinjowania i przy- 
jęcia zamówienia na drzewka. Druki pod:ń uzy- 
skać można we wszystkich Okr. T-wach Rolniczych. 

W myśl ustalonych zasad Państwowy Bank 
Rolny nie wydaje kredytu na drzewka w gotówce, 
ecz w naturze, w tym celu kredyt przekazuje się 
instytucji fachowej Związkowi Posiadaczy Szdów 
i Pasiek woj. nowogródzkiego, Który zajmie się: 
zbieraniem i opinjowaniem podań, dostarczaniem 
1 rozdz'aiem drzewek, oraz udzielać będzie facho- 
wej pomocy przy zakładaniu i dalszym prowadze- 
niu szdów. 

Drzewka będą pierwswcrzędnej jakości w 
cenie około 3.50 do 4 zł. za 1 sztukę, z odmiany 
nadających się do miejscowych warunków, będą- 
cych w doborze odmian drzew owocowych hand- 
lowych ustalonych na woj. nowogródzkie i za- 
akceptowanych przez Min. Rolnictwa. х 

Podania o kredyt i kupno drzewek pryjmo- 
wane będą do 25 sierpnia r b. z 

Kto ma sad, lub pasiekę i chciałby mieć 
pomoc fachową i opiekę organizacji winien zapi- 
sač się do Związku Posiadaczy Sadów i Pasiek 
woj. nowogródzkiego. Składka minimalna. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Eksport z Polski do Stanów Zjedno- 

czonych. W związku z pea do Warszaw 
z New-Yorku delegacji federacji Żydów polskici 
w Stanach Zjednoczonych A. P., informują nas, 
że delegacja skłonna jest udzielić kredytu w kwo- 
cie kilku miljonów colarów tym przedsiębiorst- 
wom, które zatrudnisją również robotników ży- 
dowskich i gotowe są polit na wielką skalę ek- 
sport wyrobów polskich de Stanów Zjednoczo- 
nych. Zdaniem delegecji istnieją duże możliwości 
dla eksportu wytwórczości polskiej do Stanów 
Zjedn., gdzie specjalnie dużym popytem cieczą się 
nasze wyroby drzewne, wikliniarskie, zioła lekar- 
skie i inne, które dotychczas eksportowane są z 
Polski via Niemcy. Delegacja w tym kierunku 
przeprowadza szczegółowe badania, interesując 
się specjalnie zakładami przemysłowemi i rzemie- 
ślniczemi, które mogłyby przy otrzymaniu kredy- 
tów produkcję swą dostosować do wymagań kon- 
sumenta amerykańskiego. 
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ciwko temu wąskiemu ujmowaniu zagad | 
nienia. Rozchodzi się o to, że przy tem; 
wąskiem ujęciu napotykamy na dążenie 
szczególnej faworyzacji drobnego rolnictwa. 
Przeciwko tej faworyzacji zwracają się prze- 
dewszystkiem względy zasadnicze, bowiem 
państwo, będąc z natury rzeczy organizacją 
ponadstanową i ponadklasową, nie może 
i nie powinno obdarzać jedną klasę spo- 
łeczną szczególnemi względami, lecz obo- 
wiązane jest dbać o wszystkich obywateli 
jednakowo, dążąc do podniesienia dobro- 
bytu każdego z nich, a więc i każdej kla- 
Sy społecznej w jednakowym stopniu. 

Trzeba tu dodać, że drobne rolnictwo 
i bez tego jest specjalnie faworyzowane ze 
Szkodą dla całokształtu gospodarki społe- 

cznej. Na łamach „Kuriera Wileńskiego" 
niejednokrotnie poruszałem kwestję obcią” 
żenia podatkowego drobnego rolnictwa i 
podkreślałem, że w wyniku Ścierania się 
wpływów politycznych drobne rolnictwo 
posiada faktyczny imunitet w podatku do: 
chodowym (gospodarstwa do 30 ha w ol- 
brzymiej większości wypadków nie płacą 
podatku dochodowego, choć dają dochód 
ponad 1.500 zł. rocznie), jest wyjątkowo 
uprzywilejowane w podatku gruntowym 
(degresja), dzięki uldze prawie nie ponosi 
czężarów komunalnych, zupełnie nie płaci- 
ło podatku majątkowego, który w więk- 
szych, gospodarstwach rolnych był prawie 
że powodem ruiny i t. d. Słowem, specjal - 
ne faworyzowanie drobnego rolnictwa by- 
łoby w warunkach dzisiejszych stanowczo 
nie na miejscu, a zatem ta wąskość poglą- 
du, którą wyżej zarzucałem, posiada także 
i ujemne strony praktyczne. 

Tak tedy przytaczany pogląd przez 
niektórych członków Komisji na pod- 
stawowe cele racjonalizacji i organizacji 
eksportu lnu z Polski jest w danym wy* 
padku chybiony, bo zamiast postawienia 
sprawy jako zagadnienia ogólno państwo- 
wego, związanego z aktywizacją naszego 
bilansu handlowego i wzmocnienia waluty, 
sprowadza je do drobnego stosunkowo, 
bo lokalnego problemu rozwoju kooperacji 
rolnej na ziemiach L'tewsko - Białoruskich, 
zaś ten cel może być traktowany tutaj je- 
dynie, jako uboczny i dodatkowy.  A.D. 

Targi Północne. 
Ośrodek prasowy, na terenie Targów. 

Pan wojewoda Raczkiewicz po powrocie z 
rlopu z właściwą sobie energją zainteresował się 
pracami na terenie Targów Wystawy. Pan woje- 
woda Odbył kilka konferencyį z poszczególnymi 
reprezentantami Komitetu, informując się szcze- 
gółowo © postępie prac, ы 

Z radością przyjąć musimy do wiadomości 
zainteresowanie p. wojewody sprawą 'propagandy 
prasowej. Pan wojewoda przyrzekł ze swojej stro- 
ny swe wysokie poparcie we wszystkich poczy- 
naniach, mających na celu należyte zobrazowanie 
i oświetlenie stanu kulturalno-gospodarczego Wi- 
leńszczyzny przez utrzymanie najlepszych i naj- 
sciślejszych stosunków z prasą. W ślzd zatem 
dowiadujemy się, iż w miurach po-Bernardyńskich 
urządzony będzie, najprawdopodobniej w sali 
zebrań śród literackich—ośrodek dla prasy. Głów- 
ny inscenizator wystawy regjonalnej p. prof. Fr. 
Ruszczyc przyrzekł przygotować tą Salę do użyt- 
ku prasy. Będzie to więc w swoim rodzaju biuro 
prasowe, w którym nasi przyjezdni koledzy infor- 
moweć się będą o wszelkich sprawach, tyczących 
się Wilna i Targów. - 

Ruch wycieczkowy na Targach Północ- 
nych. 

Ponieważ prace przygotowawcze na teien'e 
Targów Wystawy są w wieksrej części już na u- 
kończeniu—kierownictwo Targów, na skutek za- 

® KERIFR PiLEKSKI 

„Izwiestja* się dziwią. 
MOSKWA, 27 VII. (Pat). W związku z oświadczeniem Chamberlaina w Izbie 

Gmin, że Niemcy wezmą udział w demarche, projektowanem przez Anglję i Francję 
w Kownie, „Izwiestja* piszą: 

Fakt powyższy musi wywołać zdziwienie, oznacza on bowiem, że Niemcy pr:y- 
łączają się do akcji Francji i Anglji, usiłującej izolować Litwę i ułatwić napaść ze 
strony Polski. 

Dalej „lzwiestja" zaznaczają, że przyjazne stosunki, istniejące pomiędzy Litwą 
i Niemcami, pozwalają tym ostatnim zwrócić uwagę rządu litewskiego, na niebez* 
pieczeństwo, jakie w sobie kryje jego polityka względem Polski i przytem zrobić to w 
ten sposób, że akcja ta nie przyniosłaby szkody niepodległości Litwy. 

Znak zapytania „Lietuvos Aidas“. 
„_ RYHA. 27 VII. (Ate), Połoficjalny „Lietuvos Aidas” podaje dopiero dziś depeszę, datowaną z Berlina o oświadczeniu Chamberlsina, iż Angija poleciła swemu posłowi w państwach bałtyckich wy- 

razić rządowi litewskiemu życzenie, aby Litwa podczas rokowań polsko-litewskich stosowała się do 
rezolucji Rady Ligi Narodów. 

Równocześnie „Liet, Aidas* zamies i i i alntóckiego: “ a leszcza wiadomość o podobnym kroku rządu francuskiego 

Jest bardzo charakterystyczne, że podając wiadomości „Liet. Aidas* nie opatruje je żadnym 
komentarzem, a tylko do tytułu dodaje znak zapytania. "6 » AA 2 i Е 27) 

„Germania“ o protešcie Polski przeciwko 
mowie Bucharina. 

BERLIN. 27. Vil „(Pat.) „Germania“ oglaszając protest Polski 
ate ię w pa Wapnie r na kongreste międzynarodówki komu- 

mistycznej raz jeszcze niezbicie dowodzi, że rząd sowiecki j 
swe S aki aiędzyskioowa: 2 PA A A 

tosunki te oświadcza dziennik—tylko pod względem formal 
rzeczywistości zaś ma się tu zawsze do czynienia E a Sous „die rzafacą do an pastoja Kemunistronijo w poszczególnych krajach europej- skich, przewrotu, w którym robotnicy tych krajów mielib swoi ry i mieliby odegrywać rolę awangardy 

kcja sowiecka hoduje w łonie poszczególnych narodów wrogów, maj w razie wybuchu podać rękę najeźdźcy własnej ojczyzny. Jest to „a jeden podr 
dla którego Polska mając dość kłopotów wewnętrznych, może uważać, że siedzi na beczce prochu i z tego powodu musi szukać poparcia w Londynie i Paryżu. 

Nie oznacza to jednak, aby Polska miała za wszelką cenę stworzyć sobie z Nie- 
miec przeciwnika. 

przeciw . mowie 

  

Dookoła paktu Kelloga. 
Stresemann pojedzie do Paryża celem podpi- 

sania paktu. 
Niemcy przywiązują wielkie znaczenie do tej podróży. 

BERLIN. 27.VII. (Pat). Wedle informacji paryskiego korespondenta „Vossische 
Ztg” na Quai d'Orsay otrzymano w ciągu dzisiejszego przedpołudnia za pośrednictwem 
ambasady francuskiej w Berlinie zawiadomienie, iż min. Stresemann oświadczył goto- 
*o Ć przyjęcie zaproszenia min. Brianda przybycia do Paryża celem wzięcia udziału 
razem z ministrami spraw zagranicznych 
podpisania paktu Kelloga. 

zaproszonych państw w uroczystym akcię 

Korespondent „Vossische Ztg* podkreśla, że ta decyzja min. Stresemanna bez 
względu na wysuwane przez niemieckie koła beriińskie zastrzeżenia i wątpliwości z0s- 
tała przyjęta we francuskich kołach politycz nych z bezwzględnem zadowoleniem. 

Francuskie kołą polityczne uważają decyzję min. Streszmanna za akt świadczący 
o wybitnej mądrości politycznej i szerokich horyzontach politycznych niemieckie- 
go męża stanu i oświądczają zarazem, że wizyta min. Stresemanna może oddziałać 
korzystnie na przyszły rozwój stosunków niemiecko-francuskich, w obecnej zaś chwili 
może przyczynić się do szybszego załatwienia kwestji beżących, obchodzących oba 
państwa. 

  

Nagroda za znalezien 
WIEDEŃ. 27 VII. (Pat.). 

który towarzyszył szwedzkiej ekspedycji ratown. 
zwłok Malmgróma. Gazeta „Nya Dagligt Allehnda* 

ie zwłok Malmgróma. 
„Montag Ztg." donosi ze Stokholmu: Dyrektor Vandstram metereolog, 

iczej zalecił ustanowienie nzgrody za znalezienia 
wyznaczyła nagrodę w wysokości 10.000 koron. 

Katastrofa lotnicza. 
Przedwczoraj koło wsi Kupry w pobliżu Lidy podczas 

skutkiem defektu motoru spadł samolot wojsko 
Piłot i obserwator odnieśli bardzo poważne obrażenia ciała, 

dokonywania lotu ćwiczebnego 
wy. Aeroplan został zdruzgotany doszczętnie. 

Tajemnicze morderstwo. 
Onegdaj na pograniczu polsko-sowieckiem n. 

sie znaleziono zwłoki młodej kobiety. Odciski palców na szyi świadczył 
mardowaną. Brak jakichkolwiek bądź dokumentów uniemożliwiał dsfalsólć 
Zsalarmowane władze bezpieczeńswa przybyły na 
chenie celem wykrycia morderców. Są 
seksualne. 

  

    biegów kierownika działu propagandy prasowej 
p. Bolesława Wit-Swięcickiego, postanowiło całą 
uwsgę skierować na rozwinięcie odpowiedniej 
propagandy w celu ściągnięcia do Wilna możli- 
wie największej ilości wycieczek. 

rzed kilku dniami podawaliśmy 0 rozpo- 
czętej w tym kierunku akcji na terenie Łotwy — 
obecnie dodać należy, iż przy poparciu Towarzy- ' 
stwa polsko-finlandzkiego akcja ta zapoczątkowa- 
na jest również i na terenie Finlandii. 

Zanotować należy pierwszą konkretną wia- 
domość 0 organizowanej w Warszawie licznlej- 
szej wycieczce, która zwiedzi teren Wystawy Tar- 
gów Północnych, a jednocześnie się z Wilnem i 
jego zabytkami zapozna. 

I Rosji sowieckiej. 
Sukces opozycji chłopskiej w Rosii. 

W rosyjskich kołach rządowych już 
od dłuższego czasu obserwować można 
ożywioną wymianę poglądów na sprawę 
unormowania stosunku rządu sowieckiego 
do włościaństwa i na kwestję ustępstw na 
rzecz rolników, którym Oczywiście zasady, 
stosowane przez władze bolszewickie, nie 
zawsze są na rękę. 

Walka, tocząca się w tym przedmio- 
cie w łonie rządu i partji komunistycznej, 
zakończyła się w jej fazie obecnej poważ- 
nym sukcesem tych grup politycznych, któ- 
re nazwać byśmy mogli „opozycją chłop- 
ską". W tych dniach plenum Centrainego 
Komitetu Wykonawczego i Centralnej Ko- 
misji Kontrolnej przyjęło znamienną rezo- 
lucję, dotyczącą palącej kwestji zbożowej. 
Rezolucja ta podkreśla przedewszystkiem, 
że stan rolnictwa rosyjskiego pozostawia 
bardzo wiele do życzenia. Nie bacząc na 
to, że obszar siewny w Rosji osiągnął już 
95 proc. obszaru przedwojennego, produk- 
cja zbóż nie wynosi w danej chwili więcej, 
jak 50 proc. produkcji Przedwojennej. W 
związku z tem eksport zboża rosyjskiego 
zagranicę ustał prawie zupełnie, co na tem 
baczniejszą zasługuje uwagę, że przed woj- 
ną Rosja wywoziła rocznie 600 — 700 mi- 

„wieckiej,   l onów pudów zboża. 

MOTOCYKLE 
„PUCH“ 

na dogodnych warunkach poleca 

N. Glezer, Sura” rs6>       
Zaznsczają daiej, że wiosną roku 

bieżącego rząd zmuszony był stosować 
„Środki nadzwyczajne" celem przeprowa: 
dzenia według przewidzianego programu 
akcji gromadzenia zboża, rezolucja przy- 
zaaje, że te „Środki nadzwyczajne” wywo- 
łały niezadowolenie w niektórych warst- 
wach ludności wiejskiej, które to niezado- 
wolenie wyraz swój znalazło w wystąpie- 
niach wieśniaków, protestujących przeciw- 
ko akcji orgarów administracyjnych, w cz- 
łym szeregu prowincyj, środki te ułatwiły 
n:dio elementom kapitalistycznym wyko* 
rzystanie niezadowolenia ludności wiejskiej 
na rzecz swych własnych celów  politycz- 
nych i ożywiły częściowo działalaość ele: 
mentów kontrrewolucyjnych. 

Rezolucja zaprzecza w dalszym ciągu 
pogłoskom o mającej rzekomo w związ- 
ku z tem nastąpić nowej zmianie w polity- 
ce gospodarczej rządu sowieckiego, przy- 
znając jednak, że „liczne błędy należy bez- 
warunkowo zlikwidować”. Pod likwidacją 
popełnionych błędów rezolucja rozumie za- 
niechanie dotychczasowych metod przymu- 
sowego wykupu zboża przez specjalnych 
urzędników, którzy w tym celu chodzili od 
od zagrody do zagrody, zaniechanie prób 
w kierunku zamykania bazarów, zorganizo- 
wanie akcji na rzecz lepszego, niż dotych- 
czas dostarczania produktów przemyslo- 
wych do ośrodków wiejskich i t. d. 

W ten sposób konieczność wejścia aa 
drogę ustępstw na rzecz ludności wiejskiej 
stała się obecnie jasną nawet dla najodpo- 
wiedniejszych kierowników polityki so- 

— 

  

a odcinku granicznym Kucewicze w pobliskim le- 
iż kobieta ta została za- 

ani nazwiska zamordowanej. 
miejsce wypadku i rozpoczęły energiczne docho- 

bardzo poważne poszlaki, iż morderstwo to miało pcdłoże | 14 

  

|-—| Dziś: Wiktora. 
Sobota | Jutra Marty. 

28 Wschód słońca--g. 3 m. 21 
: lipca. Zachód | 4. 19 m. 29 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. $. В. х dn. 27. VII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 758. Temperatura średnia 
+-160C, Opad w milimetrach 1, Wiatr przewažający 
zachodni. Półpochmórno. Przelotny opad. Maksi- 
mum na dobę -]-180 C. 

Tendencja berometryczna: wzrost ciśnienia 

KOŚCIELNA. 

— „Wiadomości Archidjecezjalne Wilefiskie“. 
W dniu wczorajszym ukazał się kolejny numer 
„Wiadomości Archidjecezjalnych Wileńskich* za- 
wierający ostatnie zarządzenia Stolicy Apostolskiej, 
Ordynarjatu Arcybiskupiego, przesnnięcia perso- 
nalne na terenie Archidjecezji Wileńskiej i t. p. 

MIEJSKA. 
-— Profesor Uniwersytetu Helsingforskie- 

go w Wilnie. W dniu 27 b. m. przybył do Wilna 
„profesor Uniwersytetu Helsingforskiego p. Mansik- 
ka, który na jesieni r. b. będzie przeprowadzał 
naukowe badania ludoznawcze na terenie woj. 
wileńskiego. Profesor Mansikka złożył wizytę 
panu wojewodzie Raczkiewiczowi, z którym odbył 
dłuższą rozmowę. 

— Zatwierdzenie uchwał R+dy Miejskiej. 
Pan wojewoda wileński zatwierdził w dniu 27 b. 
m. protokół Rady Miejskiej m. Wilna z dnia 12-go 
lipca, z wyjątkiem uchwały dotyczącej darowizny 
na rzech wyznaniowej gminy karaimskiej działek 
ziemi zajętych pod cmentarz I kienesę, która to uchwała skierowaną została do zatwierdzenia Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. Równocześnie 
zatwierdził pan wojewoda uchwałę dotyczącą 
ssygnowania 100 tys. zł, dla Komisji zakupu dzia- 

A A a i tem zastrzeże- 
» zgodnie z obowiązu i przepisami 

każda poszczególna uchwała tej Komisji, działa- 
jącej w zastępstwie Rady Miejskiej będzie prze- 
dkładana władzy nadzorczej do zatwierdzenia. 

— Badania stanu Sanitarnego masarń i 
herbaciarni. Ostatnio Komisja Sanitarna przystą- 
piła do intensywnej pracy rewizyjnej na peryfer- 
i*ch miasta. W dniu onegdajszym Komisia doko-   uała inspercyj masarń i harbac'arni. 
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Wieści z kraju. 
KRONIKĄ GRODZIEŃSKA 

| __— Strajk. W młynie Kossowskiego w Grod- 
nie robotnicy ogłosili strajk z powodu wydalenia 
jednego z robotników, Właściciel odpowiedział 
lokautem, zamyksjąc mlyn do nowych zbiorów. 
„W czasie strajku p. Kossowski przeprowa- 

dzi gruntowny remont. Kilkuset ludzi 'zostało bez 
pracy. 

— Odznaczenie. Rząd Grecji odznaczył 
prawosławnego arcybiskupa grodzieńskiego Ale- 
ksego krzyżem komandorskim orderu Feqiks z 
gwiazdą. 

— Zawody strzeleckie. Okręgowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj- 
skowego we zawody strzeleckie 0 mi- 
strzostwo D. O. K. lil. Zawody odbywają się w 
Rumiówce pod Grodnem na strzelnicy 29 dywizji 
piech. Rozdanie nagród 28 lipca o godz. 1$-ej w 
Oficerskim Klubie Garnizonowym. 

— Pożary. We wsi Migowo gm. žytomla 
pów. grodzieńskiego spaliły się dwa domy i bu- 
dynki stanowiące własność Teodora Berdzieja i 
Jana Rola. Straty określają na 18 tys. zł. 

W kolonji Miłatycze gm. Mała Brzostowi- 
ca, podczas gwałtownej burzy porun uderzył w 
dom mieszkalny Marjanny Liźniewicz, zabijając 
właścicielkę. W chacie było w tym momencie 
jeszcze kilka osób, żadną z nich jednak nie u- 
cierpiała w czasie wypadku. Dom spalił się do- 
ZE ae 

E e wsi Dzieniewicze tej-że gminy spalił, 
się również skutkiem uderzenia S A 
stanowiące własność Jana Orłowskiego, Mikołaja 
Orłewskiego i Marka Regiela. Wysokość strat 
nie została ustalona. 

KRONIKA AUGUSTOWSKA. 
— Aresztowanię szpiega. Na terenie pow. 

augustowskiego grasował pewien osobnik, który 
posiadając świetnie sfałszowane dokumenty, zja- 
wiał się w urzędach gminnych w mundurze cho- 
rążego lub porucznika, przeprowadzał lustracje 
referatu wojskowego w gminach Oraz pobierał 
pewne kwoty pieniężne, jako zaliczkę na koszta 
podróży. я 

Wreszcie w gminie Lipsk nastąpiła wsypa. 
Przybyły specjalnie z Grodna oficer żandarmerii 
aresztował grasującego ptaszka na gorącym u- 
czynku. Aresztowany legitymował się sfałszowa- 
nemi dokumentami па imię por. Doroszs. Znale- 
ziono przy nim wiele papierów kompromitujących. 
Pracował dla wywiadu litewskiego. Nazwiska swe- 
go dotychczas nie zdradził. 

Z POGRANICZA. 
— Walka z bandą przemytników. W dniu 

wczorajszym na pograniczu polsko - litewskim w 
rejonie N. Trok kilku uzbrojonych przemytników 
usiłowało przeszmuglować z Litwy do Polski 
większy transport sacharyny. Zamiar tem zdema- 
skowała zaczajona placówka K. O. P-u. Na о- 
krzyk żołnierzy „stój" przemytnicy odpowiedzieli 
gradem kul karabinowych. Wywiązała się formal- 
na, choć krótka walka w wyniku której jeden z 
przemytników został zabity. Pozostali porzuciw- 
Szy towar przyznaczony na kontrabandę—zbiegli. 
W ręce K. O. P-u wpadł olbrzymi przemyt w po- 
staci 30 klg. sacharyny. 

— Zastrzelenie przewódcy bandy prze- 
mytników. W dniu 26 b, m. w odległości 1 klm. 
od granicy na szlaku Puhajnie Łoździany w po- 
bliżu Zawias został zastrzelony Józef Przydulski 
przewódca bandy przemytników, mający swą sie- 
dzibę w Kirgiliszkach po stronie litewskiej i po- 
zostającej w kontakcie z wywiadem litewskim. 
Przydulski został zastrzelony w chwili gdy usiło- 
wał podczas eskortowanie go do Łoźdian przez 

gė 2 komp. 22 Baonu K. O, P. zbiedz do 

„ Towarzysz Przydulskiego Stankiewicz Jan 
zbiegt na terytorjum litewskie, 

- Nieudana ucieczka przed poborem. 
Onegdaj na pograniczu polsko-sowieckiem na od- 
cinku granicznym W. Chutory patrol K, O. P-u 
zatrzymał podczas nielegalnego przekraczania 
pei 3-ch osobników mojżeszowego wyznania. 
Jak wykazało pierwiastkowe badanie zatrzymani 

usiłowali zbiec do Rosji sowieckiej, by w ten 
Sposób uchylić się od grożącej im służby woj- 
skowej. : 

— Pożar lasu. W dniu wczorajszym z nie. 
wyjaśnionej przyczyny, na pograniczu polsko-s0- 
wieckiem w rejonie W. Chutor, zapalił się okolicz- 
ny las. Mimo energiczuej i natychmiastówej akicji 
ratowniczej pastwą płomieni stało się kilka hek- 
tarów przeważnie młodego lssu. 

— Wysiedlenie. W cięgu ostatnich 3-ch dni 
o: wysiedliły na polskie terytorjum 

osób. 

KRONIKA. 
ы sz = aoępekcji spisano = PORE 

а wymogom sanitarnym stan 
tych zakładów, s» m S 

— Zamiejskie autobusy odjeżdżać będą z 
ul. Orzeszkowej. Na mocy jdzenia Dyrekcji 
Robót Publicznych ustaldny zosłał e dn, 1-go 
sierpnia b. r. centralny punkt odjazdu i przyjazdu 
autobusów zamiejskich. Na ten cel przeznaczono 

ulicę Orzeszkowej na przestrzeni od pompy ben- 
zynowej do góry w kierunku ulicy Wileńskiej. 

iocząwszy zatem od 1 sierpniab.r. wszyst- 
kie zamiejskie autobusy na linjach Wilno - Nie- 
menczyn, Wilno - Mejszagoła, . Wilno - Osziniana, 
Wilno-Nowawilejka i Wilno - Jerozolimka - Werki 
przybywać będą i odjeżdżać z wyżej wymienione- 
go punktu centralnego t. j. z ul. Orzeszkowej. 

„Od właścicieli autobusów kursujących na 
tych linjach zsżądano opracowania dokładnego 
rozkładu jazdy i przesłania go Dyrekcji Robót 
Publicznych (referat samochodowy) do zatwier- 
dzenia. 

WOJSKOWA. 

> — Wyjazd do Warszawy szefa sztabu 6-e| 
Brygady K. O. P. Onegdai wyjechal w si zad 
służbowych do Warszawy szef sztabu 6-€ Bryga- 
dy K. O. P-u kpt. Szt. Gen. Stabicki. 

ADMINISTRACYJNA. 
„ _— © zmianę nazw osiedii w Mołodeczań- | 

skiem. Pan wojewoda wileński w dniu 27 b. m. 
wystąpił do Włsdz Centralnych z wnioskiem o u- 
tworzenie z osiedli: Mołodeczno, Stara i Nowa 
Buchowszczyzna Zawań i Helenów (obadwa fol- 
warki) miasta o nazwie Mołodeczno, motywując 
między innemi swój wniosek ścisłera związaniem terytorjalnem tych osiedli, obecnością węzłowej | 
stacji kolejowej i możliwościami ruchu tranzy= 
towego. 

Z POLICJI. 

— Zmiana lokalu. I komisarjat Pol. Państw. 
na m. Wilno, ae się dotychczas przy ul. 
Bazyljańskiej przeniesiony został onegdaj do b. 
lokalu komendy miasta przy ul. Zawalnej 56. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strejk przcowników piekarskich trwa w 
dalszym ciągu. Zanotowano kilka wypadków te- 
roru ze strony strajkujących do pozostających 
przy pracy. W n'ektórych miejscach przeprowz- 
dzono agitację za porzuceniem pracy i przyłącze- 
n'em się do streikus: 

 



m 

4 

Teatr | muzyka. 
- Występy Zofji Grabowskiej. Dzis—uka- 

że s'ę po raz drugi oryginalna sztuka czeskiego 
autora Capka „lajcmnica Makropulos*, która 
zyskała ogólne uznanie publiczności, ze względu 
na poruszony nadwyraz ciekawy problem długo- 
więczności, interesujące ujęcie myśli przewodniej, 
doskonałą grę całego zespołu, orar malowniczą 
wystawę. 

Rolę główną kreuje świetna artystka Zefja 
Grabowska w otoczeniu wybitniejszych sił ze- 
sęołu — M. Lelskiei, S. Dąbrowskiego, M. Len- 
ka, W. Malinowskiego, K. Wyrwicz - Wichrowskie- 
go i M. Godlewskiego, który sztukę tę wyreży- 
serował. 

— Najbliższa premjera będzie włoska ko- 
medja Forzano „Dar porsnka" z Z. Grzbowską i 
M. God'ewskim w rolach głównych. 

Reżyserję prowadzi K. Wyrwicz-Wichrowski. 

Radio, 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 435 mtr. 
SOBOTA, 28 lipca 1928 r. 

12,00- 13.00: Muzyka z płyt gramcfowych. 
13.00. Transmisja z Warszawy: sygnał czasu, hej-   

ER | Е К 

nat z Wiežy Marjackiej w Krakowie — komunik:t 
meteorologiczny. 17.00—17.15. Chwilka litewska. 
17.15—17.30. Komunikat dla rolników. 17.30— 
17.55. Odczyt z działu „Rolnictwo”*. 18.00—19.00. 
Transmisja z Krakowa: program dla dzieci. 19.05— 
19.30. „Kącik dla pzń*. 19.30—19.55. „O wielkości 
Bolesława Prusa* odczyt z dzizłu „Literatura“. 
19.55 — Komunikaty. 20.15—22.00, Transmisja z 
Warszawy: koncert popularny. 22.00—22 20. Trans- 
misjaz Warszawy: sygnał czesu, komunikaty PAT., 
policyjny, sportowy i inne, 22.30—23.30: Transmi- 
sja muzyki tanecznej z Warszawy. 

‚ NIEDZIELA, dnia 29 lipca 1928 r. 
„ „1015. Trarsmisja nabożeństwa z Katedry 

Wileńskiej. 12.00. Transmisja z Warszawy: sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowe, ko- 
munikat meteorelog'czny. 16 02%—17.00. Transmisja 
z Warszawy: Odczyty rolnicze. 17.00—18,30. Trans- 
misja z Warszawy: koncert popularny, z Doliny 
Szwzjczrskiej. 18.30. komunikaty.  18.50—19.15. 
Transmisja z Warszawy: „Ruchy 1ewolucyjne w 
latach 1£81—1900 w Rosji. 19.20—19.45. Audjencja 
dla dzieci; Bajeczki opowie Zula Minkiewiczów na. 
19.45—20.10. Odczyt w języku litewskim wygłosi 
Józef Krzunajtis, 20.15—22.00. Transmisja z War- 
szawy: korcert popularny z Doiiny Szwajcerskiej. 
22,00. Transmisja z Warszawy: sygneł czasu, ko- 
munikaty P. A. T., policyjny, sportowe i inne. 
22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 
stauracji „Osza* w Warszawie.   

О 
  

KINA i FILMY. 

„Demon gry“. 
„Ligos“: 

Wycyzelcwany do najmniejszych drcbiazgów 
z iście nie niemiecką dokładnością, pełen ekspre- 
sji, bardzo dobry flm berlińskiej wytworni „Pho- 
ebus", Scen?: jusz uszlachetniony leitmoiivem z „Pi- 
kowej Damy* Puszkina. Dobrze uwssółcześniony 
przez świetnego rezysera Razumnego. 

W podobny sposób została przerobinna no- 
wela Bzlzaka, którą niedawno widzieliśmy na ek- 
ranie „Piccadilly” doskonale wyreżyserowaną z 
przepiękną Andróe Lafayette. 

Wystawa „Demona gry* — bardzo piękna. 
Doskonałe są zwłaszcza niezwykle ekspresyjne 
wnętrza. Stylowcść bridezmajerowskiej części fil- 
mu bardzo dobra, jak wszystko w tym tilmie nie- 
zmiernie poprawna. 

To samo da się rzec o odt*órcach postaci 
drzmatu. Śliczna jest Jenny Jugo jako główna bo- 
haterka, o ciekawej, zlekka posępnej niekiedy, uro- 
dzie silnej brunetki. Bardzo szczera, bardzo praw- 
dziwa. Świetna jest Aleksandra Schmidt jako de- 
spotrczna, jej babks; Walter Janssen, jako inży- 
nier, Rud. Forster jako hr. Temski (doskonały) 
keżdy „the right man ef the rigtt plece“. (sk).   

— Szkola filmowa. Rozwijając nadal inten- 
sywnie rozpoczęta pracę Związek Aitystów Sztu- 
ki Kinemztograficznej wznowił wpisy do szkoły 
filmowej w Wilnie (aż do dnia 10 sierpnia włącz- 
nie). Dotychczasowy przebieg pracy w szkole fil- 
mowej rokuje bardzo - dodztnie wyniki. zaś pro- 
grsem zatwierdzony przez Min. W. R. i O. P. šwiač- 
Czy najlepiej o wielkości i powadze przedsięwzię- 
tego wysiłku. Zgłoszenia przyjmuje i udziela wszel- 
kich informacyj sekretarjat szkoły przy ul. Bisku- 
piej Nr 12 od godz. 11 do 1-ej craz od 5 do 8 pp. 

  

Rozmaitości. 
Mumija krėla lodowego. 

Mr. Cracken, przywóśca amerykańskiej wy- 
prawy naukowej na wyspy Aleuckie, donosi o 
sensacyjnem odkryciu grobowca z czasów ka- 
miennej epoki. Wyspy Aleuckie uchodzą za przej- 
ście, którem człowiek przedhistoryczny ze swej 
ojczystej Azji przedostał się do Ameryki. Odna- 
leziony grobowiec znajduje się na szczycie nie- 
dostępnej prawie wyspy, nyjwidccznieji wybranej 
swego czasu, jako miejsce bezpieczne zarówno 
przed napaścią wrogów, jak i przed ręką święto- 
kradzką. 

Nr. 169 (1216) 

   
   

    

    
    

     

    

    

     

   

    
    

    

  

W groble znaleziono cztery doskonale za” 
chowane cizła, trzy osoby dorosłe i jedno dziec- 
ko, w odzieży, z bronią i sprzętem myśliwskim I 
domowym, podobnym, jaki się znajduje we 
wszystkich prawie odwiecznych grobach staro* 
żytnych ludów ówczesnej cywilizacji. 

Oddalony o 600 mil angielskich od najbliž- 
szej zadrzewionej okolicy, grobowiec zbudowany 
jest z kłód spławnego drzewa, zbitych kościane- 
mi gwcździam'. Sciany są wyściełone skórą wy- 
dry i tkaniną z trawy. W jadnej przegrodzie gro- 
bowca znajduje się cisło, najwidoczniej osoby 
wielkiego znaczenia—„króla lodowego", przybra- 
nego w koszulę ze skór ptasich i płaszcz ze skór 
zwierzęcych, a wszystko razem uścielone we 
wnętrznościach mors3, zeszytych ścięgnami zwie- 
rzęcemi. W innych przegrodach trup kobiety, męż- 
czyzny i dziecka każe przypuszczać, że jest to 
służba, może najukochańsze z dzieci. 

„ Mumije te, czy szczątki ludów zamierzchłej 
epoki cywilizowanej, nie zdradzają żadnej łącz* 
noś:i z rasą białą. O ile bliższe badanie okaże, 
że nie są to ciała Eskimosów z kamiennej epoki, | 
ale mumje inajsńskie, odkrycie będzie jeszcze 

bardziej zsjmujące, ze względu na ustalone mnie- 
manie, iż Indjanie byli w Ameryce przed Eski- 
mosaml, bo rozsiani są po całym amerykzńskim 
kontynencie, podczas gdy Eskimosi znajdują się 
tylko na krańcach Ameryki, u jej wrót północ”   

  

nych. 

  

  

  Isteieje od 1840 r. T 
Wilno, Niemiecka Nr 3 

oryginalne szwedzkie tel. 362. 

„ARVIKA-VIKING“ 
ze stalowem kutem kołem głównem i šlimakowymi trybami 

Stołowe, sypialnie, gabi 
netowe, sałonowe, łóżka, 

oraz grabie konne 
tredensy, stoły, Szafy, 
biurka, krzesła i t. p. 

Dogodne warunki 
i na RATY. 2282 

l z wieloletnią pra- 
giononi ktyką rolcą ad- 

ministrowania dóbr pryw., 
oraz urzędowania w insty- 
tucjach państw., samorząd. 
1 społ. Kowiefńiszczyzny, Wi- 
leńszczyzny i Mińszczyzny, 
(laspektor. Rolny Z.C Z.W.) 
przyjmłe natychmiast odpo- 
wiednią posadę na prow., 
(administr. dóbr), ewent. w 
pokr. instytucji na warunk, 
h. skromnych. Samotny, lat 
36, gorliwy i zamiłow. ho- 
dowcą zwierz.dom.,ziemikn. 
wyga. z Litwy. Referencje OS. 
włarog., a. šwiad., z 
testacje inst. Oferty pr. adr.: 

2 ą da l cie ofert. Wilno, Szopena, hotel „Bel- 
ja” „18. M. J. Eydrygie- 

i 

      poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Žniwiarka szwedzka, „ARVIKA VIKING* zwłaszcza teraz 

kiedy prawdziwych amerykańskich žniwiarek wcale 

w handlu niema, znacznie i pod każdym względem jest 

lepszą od innych jakie obecnie są polecane. Cena umiarkowana. 

Należność może być sptacana ratami w ciągu 10-ciu 
miesięcy. 

Części zapasowe zawsze mam na składzie. 

  

lo rybołóstwa 

  

—laski, 2101 
spiningowe, 

żyiki, sznury, haczyki i różne nowości. 
Sklep materjałów s 

piśmiennych J. Arkina, 
Wileńska 32. 

Wilno, 
  

Ogłoszenie. 
Państwowy Bank Rolny Oddział w Wilnie 
sprzedaje drzewostan na wyrąb w lesie należącego do 
P. B. R. maj. Budy, pow. Wileńsko-Trockiego, gm. Podbrzeskiej 

na przestrzeni około 40 ha w składzie następującym: 

1) papierówki świerkowej 2.500 m.* 
2) drewna dębowego i jesionowego użytkowego 200 m 
3) drewna užytkowego klonowego 130 т.8 
4) drewna użytkowego os:kowego 20 m.* 
5) drewna opałowego świerkowego 600 m.* 
6 ją dębowego i klorowego 640 m.* 
7) 5 A osikowego 100 т.8 
JA s brzozowego 200 m3 
9) rza ъ sosnowego 16 m.3 

Informacji na mieiscu udziela gajowy Michał Wojtkiewicz 
Dojazd z Wilna 26 klm. najbliższa stacja Wilno, 
Wywoławcza cena całej masy drewna określa się na 

55.000 zł. in plus. 
Informacji o wzrunkach płatności i wszelkich innych | 

udziela Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wilnie W. Pohu- 
lanka 24. 2280/841/V1 

  

PRZETARG 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Stefana 
Batorego ogłasza przetarg na kupno starego konia 
wałacha (kasztana łysego), 
Warunki i bliższe szczegóły 

którego Ogród sprzedaje. 
można otrzymać w kance- 

larji Ogrodu Botanicznego na Zakrecie. Przetarg odbę- 
dzie się dnia 1 sierpnia r. b. o godzinie 10-ej w Kan- 

  

Kino=Teatr | Dziś! Parter od 1 zł. Balkon 70 gr. 

„Elo“, Współczesna Dama Pikowa 
2 według słynaej noweli A. Puszkina i opery Czajkowskiego. Reżyser Aleksander Ra- 

Wiłeńska 38. |zumny. W rolach głównych: JENNY JUGO i WALTER JANSSEN. Wspaniała wystawa! 
Mistrzowska gral Nad program: WESOŁA KOMEDJA. Ost. seans o godz. 10.15. 2285 

Dziś nadzwyczajny film romansowy i intryg rozgrywających się na tle barwnej przyrod 

tropikalne. W) godzinę zwyciestwa (is [ht ili). 
W rolach głównych: MONTE BLUE, MYRNA LOY, JANE WINTON. CHARLES STEVENS 
i ED KENNĘDY. Akcja rozgrywa się w San Francisko i na wyspach Filipińskich. Śmiały wódz Filipiń- 
ski w otoczeniu swoich kolorowych watah. Prześliczne i zalotne kreolki. Nadzwyczajna i zachwycająca 

pa Nad program: Wesoła komedja w 2 zkt. p.t. „ZGODNA RODZINKA*, Ost. seans 10.25. 
Anons! Światowa sensacja dla Wilns! Najaktualniejszy film! Lot Amundsena do Bieguna Północnego 

wkrótce w naszym kinie. 2284 

KINO 

„POLONIA“ 
Mickiewicta 22. 

Po raz pierwszy w Wilnie! Największy szl: gier sezonu. Rosyjskie arcydzieło filmowe 1928 r. wytwórni 

w Moskwie „WYKOLEJENI“ (Milošė nad brzegami Newy) Drėmet žyciowy w Moskwiel w 10 wielk. akt. 
Główne role odtwarzsią artyś'i Moskiewskiego Teatru Artystycznego WERONIKA BU- 

SZYNSKAJA. BELA CŻZERNOWA, TEODOR MIKITIN ! WALERY SOKOLOW. 
Film ilustrujący życie w dzisiejszej Rosji Sowieckiej. Film o wielkich walorach artystycznych. 2283 
Nad prograr: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 4 akt. p.t. „Czego to się nie czyni zmiłości”. 

Zawiadomienie. Dg pi ao o ao ТЕРа UWAGA! 
Komitet Wykonawczy Pierwszych Targów Półeocnych & k- 
i Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie niniejszem Rower „TRIUMPH“ jest bardzo lekki i pra 
podaje do wiadomości, że przyjmowanie ogłoszeń do Rower „TRIUMPH* A ira Jake z ou 

KATALOGU-PRZEWODNIKA przedwojennych jako 

w najbliższych dniach zostanie ukończone. jeden z najlepszych. 
jest najbardziej zasto- 

Ogłoszenia do powyższego Wydawnictwa uprasza się 
skierowywzć 

sowany do jazdy na na- 
szych drogach. 

do Biura Reklamowego każdy może cać opinię 
STEFANA GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska Nr. 1. Tel. 82. 2287 

Kino 

„Diecadilly 
Wielka 42.   

Rower „TRIUMPH* 

O „TRIUMPHIE* ż 
najlepszą, kto go po 

: slada. 
Kto chce w sezonie obecnym nabyć rower, niech 
pamięta, że kupując „TRIUMPH* będzie z nie- 

go bezwarunsowo zadowolony. 
Rower „TRIUMPH* Soja nabyč w znanej 

rmie 

„UNIWERSAL“ 
przy ul. Wieskiej 21. 

Na najbardziej dogodnych warunkach. 
Dla p. p. Urzędników, Instytucyj, Stowa- 

rzyszeń, Grup i t. p. nasza firma w celu uprzy- 
stępnienia przy nabyciu rowerów „TRIUMPH* 
udziela specjalnych warunków. 1847—18 

PDO(OGO0SO0TGEA CODO0DIZOOGONGO(|LIB s 

  

Ogłoszenie. 
Poszukiwani są kandydaci do służby 

skarbowej w okręgu lzby Skarbowej Okręgowej w Warsza- 
wie na stanowiska | i Il kategorji. O stanowiska I kategorii 
m'gą się ubiegać osoby, posiadające ukończone wyższe studja 
prewnicze lub handlowe, o stanowiska zaś II kategorji— osoby, 
posiadzjące ukeńczone wykształcerie średnio ogólno-kształcące 
lub zawodowe. 

Mianowanie na stałe poprzedza jednoroczna służba przy- 
gotowawcza. W okresie służby przygotowawczej praktykanci 
I kategorji otrzymują uposażenie według X grupy up., a prak- 
tykanci Il kategorji—w/g XI gr. up. 

Po odbyciu praktyki i złożeniu egzaminu prakiyczwao= 
praktykanci | katedorji otrzymują uposażenie według VIII gr. 
ug., a praktykanci Il kategorji—według X gr. up. 

Pod:nia należy wnosić do Izby Skarbowej Okręgowej w 
warszavie ul. Długa Nr. 31. Do podania winien być dołączo- 
ny og todie napisany życiorys oraz dowód ukończenia 
studjów. 

2278 

  

    

  

   
Ecole Pigier de Paris 

Pensjonat dla młodych i w pobliżu Paryża (20 min.). 
Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 11, No- 
vembre 18. LA VARENNE (Seine). Stenografja, 

handlowość i język francuski, 1890 

       
        
  

Za Prezesa lzby o Brūckner. 
Naczelnik wydziału (—) Briickner.    

ME Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". "BĘ 

ZY ELO 
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celarji Ogrodu Botanicznego na Zakrecie.  2279/839/V1 

Wielki atrakcyjny film! 

! 
TTT AS 
i Oni i i ESS 1972-5 
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= Iformator grodzieński 
  

Księgarnia 

Pocztowa 

„LOT“ 
w Grodnie gmach poczty 
otwaria od godziny 
8 rano do 11 wiecz. 

Znaczki pocztowe, znacz- 
ki stemplowe, weksle, 

wyroby tytoniowe, 
artykuły piśmieanicze I 

kancelaryjne, książki, 

widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 
kolady i t. p. 2131 

Telegram! 
Dla wszystkich czytelników 
„Kurjera Wileńskiego", po- 
stanawizmy bezpłatnie prze- 
słać, dla reklamy i dalsze- 
go rozpowszechnienia fra- 
pującą nowość, zadawalnia- 
jąca niespodzianka, (szcze- 
gólnie dla Panów). Wiel- 
ka radość. Ogłoszenie wy- 
ciąć, włożyć w kopertę, za- 
łączyć znaczek 25 gr. na 
przesyłkę portorji. Na ko- 
percie napisać: Druk: Byd- 
goszcz 2. Skrzynka poczto- 
wa 5, nakleić znaczek 5 
groszowy i wysłać. 2216-1 
  

Ogłaszajcie się 

W „urjerze Wileńskim”. 

Panowie 
i Panie! 

Każdy bezwzględnie na 
miejsce zamieszkania może 
poprawić sobie hyt, przy 
codziennym swojem zaję- 
ciu. Specjalne wiadomości 
niepotrzebne. Znaczny za- 
robek zapewniony bez żad- 
nego ryzyka. Prospekty i - 
pouczenie wysyłamy darmo. 
Spieszne sgłoszenia z poda- 
nłem zawodu nadsyłać. 

  

  

-W 
wydawnicze 

na własny użytek, sprze- 
damy zaraz   Wileńskie Biuro 1912-1 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. i KUNA 

2230-0 
Matematyka, (NI Wenzrycne | skóne. 

* Elektroterapia,  diatermia, 
przyroda słońce górskie. 

Ukończone studja wyższe. Mickiewicza12 1 
Poszukuję posady w gim- 
nazjum państwowem lub 
prywatnem. Adres: Stani- 
sława Lożanka, Włocławek, 
Sienna 4. 2266 1 

Przepisywanie 
na maszynach tanio,szyb- 
ko i fachowo załatwia. 

      

DRUKARNIA „DAX“ 
UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

SZYBKO i DOKŁADNIE, 

  

„POGOŃ 
Sp. z 0.0. 

BUNESRZUNCZNNNNKNNNE 
Do 30 ha E " 

folwark z zabudowaniami, a Lekarze E 
6 klm. od kclei, z pszencą | m u 
ziemią, I kl. łąkami i lasem | SMUZNUNNNAWNANUNUNNM 

DOKTÓR MEDYCYNY 

róg Tatarskiej. 
Przyjmuje 9-2 i 5—7, 2151 

Di. tenigshety 
CHOROBY WENERYCZ- 

  

NE i SKÓRNE. Przyjmuje | 

  

    

9—12 1 4—8. 
Wileńskie Biuro + 

Komisowo-Handlowe Mickiewicza 4, 
Mickiewicza 21. tel.152. | tel. 1050. W.ZP,39 2150 

223270 
DOKTOR 

Dnia 26 lipca r. b. przy- 
błąkał się Will“ w razie 
pies rasy „ | nie zgło- 
szenia się ao 1-go sierpnia 
r. b. to uważam go za 
własność. UŁ. Zawalna 64, 
właściciel domu. 2286 

Majątek ziemski 
odl. od st. kol. 4 klm. Obsza- 
ru około 120 ha. Ziemia uro- 
dzsjna. Położenie śliczne nad 
strumykiem.Sprzedamy natych- 

miast za 3,500 dol. 
Dom H. K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

2251 

Wszystkich, którzy posiadają 

  

      

Bydgoszcz 2 skrzynka po- jakiebądź wisdomości o miej- 
cztowa 5. Znaczek załą- 

czyć na odpowiedź. 
2219—0 

ста е оага 

Lešnik 
zdolny i energiczny, & 
kawaler, obeznany f 
gruntownie z hodo- 
wlą, użytkowaniem i 8 
entomologją lasową, @ 
b. leśniczy w więk- B 
szych lasach na Pod- 
lasiu, dzielny tępiciel 
akis : 

przyjmie : 
jakąkolwiek Dosadę о 

w leśnictwie lub tar- 
taku; chlubne šwia- 
dectwa i referencje do 

dyspozycji. 
Łaskawe zgłoszenia © 
upraszam do Admin. K 
„Kurjera  Wilafskie- | 
go“ pod „uczciwa @ 
praca”. 2149 | 

рОа 

     

     
   

   
    

   

  

    

   
    

     

    

do wynajęcia. Reperacja 1 
strojenie. 
24—9. Estko, 

Ul. Mickiewicza 
2203 

  

$cu pobytu Anny a 
urodz. Niewiadomskiej córk 
Jana i Marji ze Stafankowiczów 
urodz. w gminie Szczaki pow. 

Q Warszawskiego, a ostatnio w 
1916 roku zam. w Kijowie — 
Rosja, uprasza się o nadesła- 
nie informacji do Konsystorza 
Ewengelicko-Reformcwanego w 

Wilnie, Zawalna Nr. A 

Ogłoszenia 
„Квг Wileńskiego” 

przyjmuje 
na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

Jagiellońska 3. 

    

BLUMKOWICZ 
Choroby weneryczne, syli- 

lis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9—1 i 3—7, Niedziela 
9—1. (Telef. 921), 2121 

Or. KAPGKN 
Choroby weneryczne 

i skórne. 

Ul. Wileńska 11, tel. 640. 

0d2—5-ej. W.Z.P. 13. 2268 

  

   

s Akuszerki i 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 2152 

Sprzedaje się 

DOM. 
dowiedzieć się: ulica Lwow- 
ska 12—1. 2190-0 

III 

Popierajcie 

    

Ligę Morską i Rzeczną. 

  

POPOWE 
  

Czy zapisałeś się na członka 
L. O. PF. 

ч 

  

Kaiknsja | Adminai Jazielioūska 3, Tei. 99, Czynoo od godz. 5—& spal. 
P me Mdministrat r przyjmuje cd $—2 ppoł, 

CFN+ PRENUMERATY: miesięcznie s ośnośzssiem 42 damy luk przezyłkź 
mia miesxkaniowe—10 5. (za wierza Re krozika raki, —nadosisz 
Sddxiał w Greónie- ej B, tai, 

| Wydawea „Korier Wiie: aki“, s-ka z egr. Od9, 

zenia przyjmują się od 9 — 

ą 421. Zagrs 
społ, 17 

7sl. CENA OGŁOSZER; 

ogłosześ 5-cie lumewy, u* stromi 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2-—3 pp Redaktor działu go: ar: о 
О'{.' — 8 wiecz, Konto czekowe 

za wiersz mi. 

Tez, Wys. „Pegość. Drsk. „Pax”, ul. św, Ignacego 5. 

uje od godz. 10 do 10.30 przed. połud. wa wtorki + Na Rękopisów Redakcja nie zwraca 
„K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. T 

w tekście I I JI str. — 30 gr., III I IV str: — 25 gr., za tekstem—10 limetrowy tekstem—23 
sr. (xa wiersz radzk. wł šia poza us zniżki, ogł Fa A i tobelowe w 20% drożej, ogł. x zastrzeżeniem miejsca 10/0 drożej. 

B-mis łamowy. Administrzeja tebie prawo zmiany term uu druku ogłoszeń. 

Redskter odpowiedzialny Józat Jurkiewicz, 

Zagraniczne Ka toz 

  

  
—
-
 

 


