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15 Lipca ECHA STOLICY Z ZA KORDONOW 
Opatrują arsenały dwaj „sygnata- 

Ri 
rjusze paktu Kelloga* — S.5.S.R.. ł 

Chiny. Cały ten pakcik momentalnie 

idzie w zapomnienie, gdy chodzi o rze- 

czy poważne. Chiny odrzuciły trzy wa- 

runki postawione w nocie sowieckiej z 

13 lipca b. r. to znaczy 1) nie dają 

żadnych obietnic co do terminu żąda 

nej przez Sowiety konferencji; 2) nie 

okazują najmniejszego zamiaru oddać 

zarząd kolei wschodnio-chińskiej zno- 

wuż w ręce dyrektora — Rosjanina 

zgodnie z sowiecko-chińskiemi  urno- 

wami z 31 maja i 20 września 1924 r.; 

3) ani myślą wypuszczać aresztowa- 

nych obywateli sowieckich. Nastąpiło 

zerwanie dyplomatycznych i konsula:- 

nych stosunków, a wódz Kuomintangu 

Czang-Kai Szek powiedziały że impe- 

rjalizm czerwony  niebezpieczniejszy 

jest niż biały. 
Na tle możliwości wojny sowiecko- 

chińskiej nasuwa się kilka refleksyj: 

1) Oczywiście zabawny jest 

język Sowietów "w ich no- 

tach. Ci z maszych  Czytelni- 

ków, którzy chodzą do kina, 

widzieli może śliczny choć mocno pro- 

pagandowy film sowiecki „Burza nad 

Azją”, widzieli, jak w tym filmie So- 

wiety angażują się po stronie azjaty- 

ckich narodów w ich walce z imperja- 

lizmem państw Europy. Tymczasem 

czemże jest upieranie się Sowietów 

przy wschodnio-chińskiej drodze żela- 

żnej, jeśli nie korzystaniem z sukcesji 

imperjalistycznego rządu cesarsko-/0- 

« syjskiego. Zabawne są słowa: „Kolej 

wschodnio-chińska zbudowana była za 

pieniądze ludu pracującego Rosji". 

Dlaczego właśnie za pieniądze „łudu 

pracującego", a nie za pieniądze „dra- 

pieżnych kapitalistów carskiej Rosji?" 

Anglicy dziś mogą odpowiedzieć So- 

wietom, że ich pancerniki zbudowane 

są za pieniądze „ludu pracującego'* 

Anglji“. Zabawną jest ta potrzeba, 

którą odczuwają Sowiety, aby — рай- 

stwowo «rosyjską politykę, opartą na 

rosyjskim interesie narodowym na tra- 

dycji wytkniętej przez Aleksandra III 

— budowniczego wielkiej drogi sybe- 

ryjskiej — jak głosił napis na peroni- 

ku, maskować jakiemikolwiek, chociaż 

by nonsensownemi aforyzmami O So- 

cjalno-ludowem brzmieniu. 

W.
 

Kiedy przed ćwierć wiekiem doszło 

do wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej 

prasa europejska sądziła, że zwycięży 

Rosja, zwycięstwo japońskie było nie- 

spodzianką. Sąd taki wypływał z hy- 

pnozy siły i potęgi cesarstwa. Napraw- 

dę byłoby cudem gdyby zwyciężyła 

Rosja, zwycięstwo Japonji było rzeczą 
zupełnie nonmalną. Tylko flota rosyj- 

ska mogłaby się lepiej spisać, no i 

flota japońska wykazała  nadspodzie- 

wane wałory. Natomiast w wojnie lą- 
dowej Rosja połączona była z teatrem 
wojny nitką nieskończenie długiej jed- 

notorowej kolei żelaznej, a Japonja by- 

ła jakgdyby pięścią, boksem uderzają- 

cą w odsłoniętą i bezbronną część cia- 

ła przeciwnika. Dzisiaj pod tym wzglę- 
dem nic się nie zmieniło. Sowiety na- 
dal swe wojska przywozić będą mur- 

siąły piękną drogą przez szerokie rze- 

ki Syberji, przez Bajkał, a Chiny są na 
miejscu. Ale dziś największą różnicą 
in plus Rosji są różnice ustrojowe, 
Sowiety mają przynajmniej władzę, a 

śChiny jeszcze zupełnie nie wyszły ze 
stanu anarchji. Tak niedawno jeszcze 

prasa europejska slęczała za „łami- 

główką chińską* stale biorąc nazwy 
miast za nazwiska generałów i Od- 
wrotnie. I dziś pożar tej anarchji nie 

„jest ugaszony. Wojna z wrogiem bez 
» władzy to przyjemność, nie wojna. 

Gdyby jednak patrjotyzm chiński, 
(który dla nas oczywiście jest zagad- 
ką) okazał się coś wart to znowuż 
ustrój sowiecki mógłby się znaleźć w 
opałach. Wojna z Japonją jakże wstrzą 

„snęła tronem Białego Cara! Dla żad- 

nego z ustrojów wojna nie jest tak nie- 

bezpieczna, jak dla Sowietów. Jak 

prawdą jest proroctwo „proch jesteś, 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Osfafni dzień zjazdu Polonii 
zagranicznej. 

WARSZAWA, 18 VIL PAT. Dziś 
odbyło się w Warszawie ostatnie ple- 
narne posiedzenie zjazdu Polaków z 
zagranicy. Po otwarciu obrad na 
wniosek delegacji amerykańskiej ucz: 
czono przez powstanie tragicznie 
zmarłego Šš. p. mjr. Idzikowskiego. Z 
ważniejszych rezolucyj uchwalono mię: 
dzy innemi statut stałej instytucji pod 
nazwą: Rada Organizacyjna Polaków 
z zagranicy, rezolucję w sprawie de- 
legatów z Rosji sowieckiej oraz w 
sprawie gwałtów nad Polakami na 
Litwie. Po przemówieniach pożegna!- 
nych zjazd został zamknięty. Po po- 
łudniu wszyscy delegaci i komitet 
organizacyjny wyjechali do Poznania 
i Krakowa. 

Wakacje premiera Swifalskiego. 
Agencja PID. donosi: p. premjer dr. Ka- 

zimierz Świtalski, bawiący obecnie na urlo- 
pie wypoczynkowym w Biaritz, odbywa wy- 
cieczki automobilowe po południowej Fran- 
cji. Pan premjer zwiedził w ciągu ostatnie- 
go tygodnia stare zabytki romańskie we 
Francji. 

Obiad u pods. sfanu Wysockiego 
na cześć kard. Bourne. 

W dniu wczorajszym odbył się u pod- 
sekretarza stanu w min. spraw. zagranicz- 
nych p. Wysockiego obiad wydany na cześć 
kardynała Bourne, arcybiskupa Westminte- 
ru w którym wzięli udział: kardynał Hlond, 
kardynał Kakowski nuncjusz apostolski 
mgr. Marmaggi, charge d'affaires angielski 
lord łddeleigh, biskup Gall oraz kierownik 
w min. W. k i O. P. p. Franciszek Potocki. 

Uriop dyr. Karola Romera. 

Dnia 15 b. m. rozpoczął 6-tygodniowy 
urlop wypoczynkowy dyrektor protokółu 
dyplomatycznego p. Karol Romer. W cza- 
sie jego nieobecności funkcje dyrektora 
protokółu pełnić będzie zastępca dyrekto 
ra protokółu, p. Rajnold Przeździecki. 

Wodociągi państwowe dla Zagłę- 
bia Dąbrowskiego i Górnego Slą- 
ska powstaną w Maczkach kosz- 

tem 14 miljon. zł. 

MACZKI, 17.VII. PAT. W dn. 23 b. 
m. odbędzie się w Maczkach uroczyste 
otwarcie robót około budo państwo 
wych wodociągów, które będą zaopatry- 
wały w, wodę zagłębie Dąbrowskie i 
Górny Śląsk. Prace potrwają około 2 
lat. Ogólne koszty budowy wynoszą 14 
miljonów zł. Otwarty narazie kredyt na 
len cel wynosi 6 miljonów zł. 

Pożyczka dla Banku Ziemiań- 
skiego 

Bank Ziemiański uzyskał od Ban- 

ca Commerciale pożyczkę w wyso: 

kości 1 miljona dolarów za poręcze- 

niem Banku Gospodarstwa Krajowe- 

go Pożyczka udzielona została na 

przeciąg półtora roku, oprocentowa- 

nie wraz z kosztami dodatkowymi 

wyniesie około |2 proc. rocznie. 

Wystawa Prasy w Warszawie 

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy war- 

szawskich rozpatruje projekty uczczenia 

przypadającego w roku bieżącym 20o-lecia 

dziennikarstwa polskiego— przez zorganizo- 

wanie w _ stolicy na jesieni rb. wystawy 
prasy, obejmującej także dział książki oraz 

inne działy pokrewne. Poza czasopismami 

i książkami, przedmiotem wystawy mają 

być fotografje, radjo, wszelkie środki ko- 

munikacyjne, papiernictwo, maszy:y dru- 

karskie, foto i chemigrafja, stenografja oraz 
przemysł związany z prasą i pisarstwem: 

Urlop prezesa Lb. Supińskiego. 

Pierwszy prezes sądu najwyższego p. 
Leon Supiński wyjechał w dniu dzisiejszym 

na urlop wypoczynkowy. P. prezesa za- 

Ssiępować będą kolejno prezes izby |! sądu 
najwyższego p. Witold Michelis, oraz pre- 
zes izby Ill sądu najwyższego р. бг Sta- 
nisław Sieradzki. 

Minister oświaty „zarządzeniem z 
dnia 12-go b. m. zatwierdził "uchwałę 
rady wydziału humanistycznego Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 

mocą której dr. Stanisław Cywiński 
został habilitowany, jako docent lite- 
ratury polskiej XIX i XX wieku na 
tym wydziale. 

Wycieczka porozumienia praso- 
wego  polsko-czeskosłowackiego 

na P.W.K. 
POZNAŃ, 17 7. PAT. Wycieczka poro- 

zumienia prasowego polsko-czeskostowac- 
kiego spędziła wieczór wczorajszy w teat- 
rze, poczem odbył się obiąd, wydany przez 
dyrekcję PWK. na czećć gości. Po obiedzie 
goście przeszli spacerem przez tereny P. 
W. K. aż do „wesołego miasteczka”, Dziś 

rano goście czeskosłowaccy zwiedzili pa- 
wilon rządowy, oprowadzani przez p. mini- 
stra Bertoniego, a następnie udali się na 
wystawę rolnictwa. 

— 
—н 

Hota Woldema'asa do Ligi Nadodów 
KOWNO, 18-VII PAT. W dniu dzisiej- 

szym ELTA oglasza tekst noty rządu litew- 

skiego do generalnego  sekretarjatu Ligi 
Narodów. Nota przypomina, że rząd litew- 
ski miał już sposobność zwrócić uwagę Li- 

gi Narodów na fakt, że władze polskie re- 

krutują i uczą rzemiosła wojennego uzbrp- 

jone bandy, składające się — jak twierdzą 

— z emigrantów litewskich w celu obalenia 

rządu litewskiego i utworzenie na jego miej- 

sce innego rządu, który zrezygnowałby ze 

swych żądań w stosunku do Wilna i nawią- 

załby z Polską polityczne, ekonomiczne i 

inne stosunki. Z początku jak widać z orga 

nu pleczkajtisowców „Pirmyn*,  wychodzą- 
cego w Wilnie i subsydjowanego przez rząd 

polski, organizatorzy band trzymali się ta- 
kiej polityki, że przedewszystkiem w drodze 
powstań lokalnych należy zorganizować 

większą siłę zbrojną i wtedy obalić rząd. 
Jednakże taktyka ta nie dała rezultatów i 

obecnie cieszą się poparciem akty terory- 

styczne przeciwko członkom rządu  litew- 
skiego i jego kierownikom. Jako  konse- 
kwencje tej taktyki, nota wskazuje na sze- 
reg zamachów dokonanych w różnych miej- 

scowościach Litwy na wiosnę. Główny or- 
ganizator zamachu na Voldemarasa, Wasi- 
lius na pytanie dłaczego usiłował uciec do 
Polski, odpowiedział, że tylko tam mógłby 

się czuć bezpiecznym, gdyż rząd polski był 
zainteresowany w zamachu. 

Dalej nota podkreśla, że plan obalenia 

rządu litewskiego był opublikowany w in- 
nym dzierniku litewskim wydawanym w 

Genewie, a korzystającym ze znacznego 

subsydjum jednego ze współpracowników 

tego pisma a zarazem urzędnika polskiego 
min. spraw zagranicznych Hołówki, który z 
kolei sam przyzntał się że jest organizatorem 

i kierownikiem bandy  pleczkajtisowców. 

Wspomniane pismo zakomunikowało rów- 
nież o przewrocie, który miał być dokonany 

na Litwie i zapowiedziało, że przewrót nie 

będzie bezkrwawy. Następnie nota wskazu- 

je, że na miejscu dokonania zamachów, zna- 
leziono bomby wzoru używanego w armji 

polskiej, co potwierdziła ekspertyza sądowa. 

Prócz tego są wiadomości, że polska straż 
pograniczna otrzymała rozkaz ułatwiać prze- 
chodzenie agentów Pleczkajtisa na stronę 
litewską. Wobec powyższego rząd był zmu- 
szony wydać ustawę, przewidującą w wy- 
padkach podobnych zamachów uproszczoną 
procedurę, która — co należy stwierdzić z 

ubolewaniem — znajduje usprawiedliwienie. 

Nota twierdzi, że kary inne niż kara śmier- 

ci nie wywierają na przestępców żadnego 
wrażenia, gdyż Polacy zapewniają ich, że 
w razie wyroku skazującego, będą oni po 

pewnym czasie wymienieni na Litwinów, 

którzy znajdują się w więzieniach polskich. 

W końcu nota oświadcza, że wobec tego, 
iż działalność tych band w szczególności 

wówczas gdy przekraczają linję demarkacyj- 

ną przy pomocy polskiej straży pogranicz- 
nej, może wywołać incydenty, które z kole 

mogą pociągnąć za sobą poważne wypadki, 
rząd litewski jest zdania, że sytuacja przed- 

stawiona w mocie wymaga interwencji spe- 
cjalnej komisji Ligi Narodów, która przewi. 
dziana jest w rezolucji Ligi z 10 grudnia 
1927 roku. 

Sprawa ochrony prochów W. Aš. L. 
Witolda 

Projektodawca ufundowania trum- 
ny celem ochrony prochów W, Ks.L. 
Witolda w Wilnie b. poseł litewski w 
Czechosłowacji p. Malinowski pisze w 
„Liet Aidas“. 

„Jeśli władze okupacyjne zamie- 
rzałyby czynić nam jakieś przeszkody 
moglibyśmy powierzyć wykonanie te- 
go obowiązku swym rodakom, oby- 
watelem amerykańskim. Zapewne ze- 
chcą oni uczestniczyć i żadne „prze- 
pustki* polskie nie będą im potrzeb- 
ne". - 

„„„Ochrona szczątków 'zwłok Wi- 
tolda, które miałem szczęście znai 
leżć, jest rzeczą niecierpiącą zwłoki - 
doniosłą. W obecnym stanie nie mo 
gą one pozostać, gdyż każda zwłoka 
grozi ich ostatecznem zniszczeniem”. 

laminięto gimnazjum litewskie W 
Hłajpedzie 

Z Kłajpedy donoszą: Na jednem 
z ostatnich posiedzeń sejmiku  kłaj- 
pedzkiego, większość posłów, składa- 
jąca się z Niemców  kłajpedzkich 
uchwaliła skreślić z budżetu koszta 
utrzymania jedynego gimnazjum litew- 
skiego w Kłajpedzie, wobec czego od 
1 sierpnia gimnazjum to zostały za- 
mknięte. 

Wyroki sądu wojennego w Szawlach 
Z Kowna donoszą: Sesja sądu 

wojennego w Szawlach w tych dniach 
skazała za działalność komunistyczną: 
Sangajłę i Bezdoriusa na 12 lat cięż- 
kiego więzienia każdego, M. Szapiro 
na 8 lat i J. Markiewicza i N. Sza- 
powną na 2 latą. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. t 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jjednošė“. | WAR: 

Н 

А — ul. Suwalska 13, S. Matecki, WOLKOWYSK — 

NIESWIE2 — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 

„AWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

AT PEIJJAWPWPCODÓEWCTIREKEJ 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz | 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| £TENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 

Burza wojenna nad Azją 
Między Ghinami a” ZSSR. zerwanie stosunków 

Ostrze noty chińskiej do rządu Z. S. S, R. 
MOSKWA, 12. VII. (Pat). Nota rządu chińskiego złożona w komisar- 

jacie spraw zagranicznych zaznacza, że rewizja w konsulacie w  Charbinie 
i zarządzenia na terytorjum wschodnio-chińskim były dokonane w celu za- 
pobieżenia zamieszkom i zaburzeniom mogącym nagle wybuchnąć na sku- 
tek wykrycia propagandy sowieckiej. 

Nota oświadcza z kolei, że dyrektorzy oraz inni urzędnicy kolei wscho- 
dnio-chińskiej dopuścili się czynów nielegalnych oraz zaznacza, że na tery- 
torjum Związku Socjalistycznych Republik Rad znajdują się aresztowani 
obywatele chińscy, którzy są źle traktowani. 

Warunki rządu nankińskiego. 
O ile zagwarantowana będzie wszystkim jeńcom chińskim 

i wszystkim stowarzyszeniom chińskim należyta potrzebna ochro- 
na wówczas w odpowiednim momencie analogiczne stanowisko 
będzie zajęte względem wszystkich obecnie opieczętowanych 
instytucyj sowieckich. 

W dalszym ciągu nota wyraża nadzieję, że rząd sowiecki z 
całą świadomością naprawi popełnione w przeszłości niepopra- 
wne czyny. Co do samej noty rządu sowieckiego jest rzeczą ko- 
nieczną, żeby rząd sowiecki szanował suwerenność 1 ustawy 
chińskie i nie wysuwał wcale propozycyj z tem sprzecznych. 

Kiedy może nastąpić porozumienie. 
Oznajmiając, iż ambasador chiński, który przybył z Moskwy  otrzy- 

rzał polecenie zbadania całokształtu sprawy kolei wschodnio-chińskiej nota 
oświadcza nakoniec, że wszystkie kwestje związane ze sprawą wzajemnych 
stosunków Chin i Z. S. S. R. oraz kolei wschodnio-chińskiej mogłyby być 
w odpowiednim momencie uregulowane wspólnie z komisarjatem spraw 
zagranicznych według wszelkich zasad słuszności i lojalności. 

Odpowiedź sowiecka. 
MOSKWA, 18. VII. (Pat). Odpowiedź sowiecka na notę chińską za- 

znacza, iż rząd sowiecki uważa odpowiedź rządu chińskiego za niewystar- 
czającą co do treści, a nacechowaną hipokryzją o ile chodzi o jej ton. 
Rząd sowiecki stwierdza, że wyczerpano już wszystkie Środki niezbędne 
dla uregulowania w drodze porozumienia Spraw spornych i konfliktów 
wywołanych przez władze chińskie na terenie kolei wschodnio:chińskiej, 
a stwierdzonych jeszcze przez notę rządu chińskiego z dnia 17 lipca. Rząd 
sowiecki liczy się zmuszonym do podjęcia następujących zarządzeń, zrzu- 
cając całą odpowiedzialność za ich następstwa na rząd chiński: 

Zerwanie wszelkich stosunków. 

1) Odwołać wszystkich przedstawicieli dypłomatycznych, 
konsularnych i handlowych sowietów w Chinach. 

2) Odwołać wszystkich funkcjonarjuszy mianowanych przez 
rząd sowiecki na kolei wschodnio-chińskiej. 

3) Przerwać wszelką komunikację kolejową pomiędzy sowie- 
tami, a Chinami. 

4) Wezwać przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych 
Chin do natychmiastowego opuszczenia Związku Socjalistycznych 
Republik Rad. 

Jednocześnie rząd sowiecki oświadcza, że zastrzega sobie 
wszelkie prawa wypływające z układów piekińskiego i mukdeń- 
skiego, zawartych w roku 1924. ( 

Przygotowania wojenne w calej pelni 

LONDYN. 18.6. Pat. Depesze otrzymane z Tokio i Charbinu stwier- 
dzają ruch wojsk nankińskich. Pociągi wojskowe odjeżdżają w kierunku 
stacji Pogranicznaja—Nanczuli. Komunikacja kolejowa z Rosją została 
przerwana. Depesze z Mukdenu stwierdzają gorączkowe prace w arsena- 
łach. Władze chińskie zasekwestrowały lokalne filje handlowe wschodnio- 
chińskiej kolei. Sprzedaż biletów kolejowych na kolej transsyberyjską zo- 
stała wstrzymana. 

PRZEKREŚLENIE WSZELKICH MOŻLIWOŚCI PORO- 
ZUMIENIĄ. 

MOSKWA, 18 VII. PAT. Nota sowiecka do Chin zaznacza między 
innemi, że pragnąć ustalić podstawy prawne wzajemnych stosunków mię- 
dzy Z, S. R. R. a Chinami, naruszone przez władze chińskie, rząd sowiec- 

ki wysunął w pierwszej swej nocie trzy propozycje. całkowicie umiarko- 

wane i zawierające minimalne warunki. Rząd chiński odrzucił w odniesie- 

niu do głównych punktów sprawy wzmiankowane propozycje. Zamiast 

przywrócenia postanowień układu mukdeńskiego i pekińskiego nota chiń- 

Ska sankcjonuje jednostronne zniesienie tych układów i niszczy w ten 
sposób możliwość ustalenia normalnych stosunków między oboma krajami. 

Zamiast odwołać nielegalne zarządzenia dyrektora wschodnio chińsxiej 

kolei, nota sankcjonuje je, umożliwiając tem samem zajęcie kolei. Nota 

chińska pomija całkowicie milczeniem sprawę natychmiastowego zwołania 

konferencji, odrzucając tem samem odpowiednie propozycje Z. S. R. R. i 

niwecząc w następstwie tego możliwość uregulowania konfliktu na. drodze 

porozumienia między stronami. Istotna ukryta przyczyna aktów gwałtu— 

stwierdza nota sowiecka—oraz istny sens noty chińskiej wypływa z nie- 

zwykłą jasnością z oficjalnego oświadczenia Czang-Kai-Szeka, ogłoszonego 

w prasie. ; 
Czego chce Czang-Kai-Szek 

Uzasadniając nielegalne zarządzenia na kolei wschodnio-chińskiej 
Czang-Kai-Szek oświadczył co następuje: „Podjęte przez nas kroki, zmie- 

rzające do wzięcia w nasze ręce kolei wschodnio-chińskiej nie mają w 
sobie nic szczególnego. Chcemy naprzód objąć kolej wschodnio-chińską 

a następnie przystąpić do zbadania innych kwestyj"'. Oświadczenie to — 
stwierdza nota—nie pozostawia żadnych wątpliwości co do istotnego sensu 

noty chińskiej z dn. 17 lipca. 

Nie defenzywa, a ofenzywa 
BERLIN. 18.6. Pat. Do prasy tutejszej donoszą z Szanghaju, że kon- 

centracja wojsk chińskich w Mandżurji przybrała charakter regularnego po- 
ruszania się oddziałów wojskowych, mimo, że rząd nankiński dalej twier- 
dzi, że wszystkie zarządzenia mają charakter defenzywny. 7е źródeł ja- 

pońskich słychać, że koncentracja wojsk na granicy mandżurskiej została 
ukończona. 3 

Skala sił wojennych—stron obu : 
Pod względem liczebnym armja chińska 'przewyższa siły zbrojne So- 

wietów, jest jednak słabiej uzbrojona. Oddziały sowieckie rozporządzać 
mają najnowszemi środkami wojennemi, a więc samolotami, bombami ga- 

zowemi oraz czołgami. Najsilniejsza pozycja rosyjska . znajduje się w 

pobliżu miejscowości Pogranicznaja, skąd mógłby nastąpić wymarsz na 
terytorjum Mandžurji. 

(dalszy ciąg depesz na stronie drugiej). 

i w proch się obrócisz", tak prawdą 

w zastosowaniu do ustroju Sowietów 

będzie zdanie: „z wojny powstałeś i 

z wojny zginiesz”. A wtedy — wtedy 

dla Polski może to mieć nieobliczalne, 

następstwa. Echa armat w Mandźżurji, 

ależ to melodja „Jeszcze Polska nie. 

zginęła* Żadna orkiestra nie potrafiła 

tak ładnie grać „Jeszcze Polska nie 

zginęła” jak te rosyjsko-japońskie ba- 

terje nad Yalu, pod Watangon, pod 

Dasz i Czar, pod Laojanem, Tache, 
Mukdenem. 

3) Kto to popycha rząd chiński do 

wojny. Wchodzą tu w grę takie czyn- 

niki, jak Japonja, Stany Am., Angija. 

Jakaś intuicja mi mówi, że kto wie, 

czy niema tu związku ze słowami Mac 

Donalda, że przed ponownem nawią- 

zaniem stosunków z Sowietami musi 

wysłuchać opinji rządu Indyj. Ten rząd 

indyjski Cesarza Jerzego jest jeszcze 

obsadzony przez konserwatystów. Czy 

to przypadkiem nie opinja tego rzą- 

du Indyj wyraża się w nieustępliwych 

odpowiedziach chińskich. A Japonja? 

„lzwiestja”, które czytamy powołują 

się na sympatyczne dla Sowietów 

oświetlenie sprawy przez dziennik 

Nitzi-Nitzi. Mój Boże, dla przyszłości 

Polski to taka ważna sprawa, jaka 

szkoda, że żadnego Nitzi-Nitzi, ani Ki- 

ci-Kici przeczytać nie potrafimy. Bied- 

nej prasie polskiej powinien tu PAT 

przyjść z pomocą. Niech teraz pracuje, 

jak tylko może i niech przedewszyst- 

kiem nie opiera swoich  informacyj 

wyłącznie na źródłach moskiewskich. 

A Londyn od czego. Niech nam co- 

dzień podaje sprawozdania, co pisze 

prasa angielska o wschodnio-chińskiej 

kolei żelaznej. Chwilowo Chiny a nie 

Biarritz są najciekawszym dla Polski 

kątem świata. Apelem więc do PATA, 
kończymy ten artykuł. Cat. 

objazd P. Prezydenta Rzeczypospolitej 
po Malopolste 

LIMANOWA, 18 7. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w godzinąch rannych, po 
noclegu w Starej Wsi u państwa Morsów, 
zwiedził wzorowe urządzenią obory zaro- 
dowej bydła czerwonegoźrasy polskiej. Na- 
stępnie Pan Prezydent wraz z otoczeniem 
udał się piechotą na rynek Limanowej, gdzie 
entuzjastycznie witany przez tysięczne rze- 
sze publiczności, * przyjął hołd okolicznej 
ludności Nie było wsi, gdzieby nie wzno- 
szono bram tryumfalnych i to samorzutnie 
gdyż program nie przewidywał całego sze- 
regu przyjęć. O godz. 12-ej Pan Prezydent 
przybył do Jodlownika, poczem udał się 
na zwiedzenie obory zarodowej w majątku 
p. Romera. Jodłownik jest kolebką czerwo- 
nego bydła rasy polskiej. O godz. 12:ej 
min. 30 żegnany przez p. Romerów odje- 
chał Pan Prezydent wraz z otoczeniem do 
Zakliczyna. Po zwiedzeniu wzorowego go- 
spodarstwa w Końcówkach Pan Prezydent 
udał się do klasztoru OQ. Reformatorów, 
gdzie odbył się na jego cześć obiad, po- 
czem odjechał do Dębicy. 

TARNÓW, 18 7. PAT. Przejązd Pana 
Prezydenta z Zakliczyna do Dębicy odby- 
wał się wśród entuzjazmu zgromaozonych 
wzdłuż drogi tłumów ludności wiejskiej. W 
Tarnowie przywitali Pana Prezydenta bur- 
mistrz miasta, starosta oraz w imieniu du- 
chowieństwa ks. biskup Wałęga. Przeszedł- 
szy przed frontem ustawionych oficerów 
Pan Prezydent wsiadł doauta i wśród świ- 
stu syren fabrycznych, entuzjastycznych 
okrzyków tłumu i dźwięków hymnu naro- 
dowego odjechał w kierunku Pilzna. 

* 

PILZNO, 18 7 PAT. Pan Prezyden 
udał się do gmachu gimnazjum państwowe- 
go, gdzie był obecny na uroczystem posie- 
dzeniu zarządu towarzystwa rolniczego. Po 
zwiedzeniu rzeźni miejskiej Pan Prezydent 
udał się w dalszą drogę do Rzeszowa. 

% 

RZESZOW, 18 7. PAT. :Okolo godziny 
9 ej wiecz. zajechal tu samoch6d Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej wraz ze świtą. Po 
entuzjastycznem powitaniu, burmistrz mia- 
sta Krogulski wręczył Panu Prezydentowi 
klucze od bram miasta. Przemawiali staro- 
sta dr. Friedrich, ks. prałąt Tokarski oraz 
radny Lewin w imieniu gminy izraelickiej. 
W końcu 6-letnia dziewczynka Friedrychów 
aa wręczyła Panu Prezydentowi wspaniały 
bukiet z czerwonych i białych róż, poczem 
wśród niemilknących okrzyków Pan Prezy- 
dent wsiadł do auta i udał się do Zalesia. 
W Zalesiu u państwa Gumińskich odbył się 
Obiad wydany na cześć Pana Prezydenta. 

Larys Historji Wojennej 

& 
Pilka Ołarów Zaniemeńkich 

Do nabycia w Adm. „Słowa š 
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HANDEL ZAGRANICZNY 
STANOW ZJEDNOCZONYCH 

Zwiedziłem po kolei wszystkie 

główne porty Staaów Zjednoczonych: 

Nowy York i Baltimore na Atlantyku, 

Nowy Orlean w Zatoce Meksykań- 

skie, oraz Los Angelos, San Francisco, 

Portland i Seaitle na Pacyfiku. Nie 

będę tu opisywał ani technicznych 

urządzeń portów amerykańskich, ani 
ich zaciekłej, w owoce płodnej rywa- 

lizacji. Urządzenia Nowego Yorku nie 

Są wcale lepsze od urządzeń Antwer- 

pii, a rywalizacja tego ostatniego por- 

tu z Rotterdamem i Hareburgiem też 

jest nam dobrze znana. Każdy ogła- 

sza statystyki mniej lub więcej spre- 

parowane celem wykazania, że jest 

„pierwszym w Europie"*. To samo 

mamy w Stanach Zjednoczonych. Du- 

żo miałem pracy z obfitemi bardzo 

drukami, jakiemi zarządy portów 

amerykańskich mię obdarzyły. Aby 

być „pierwszymi”*, jedne mieszają 

handel zagraniczny z żeglugą przy- 

brzeżną w granicach państwa, drugie 

obliczają wszystko w „toanach krót- 

kich”, a trzecie włączają bez ceremo- 

nji do swego obrotu ruch statków w 

portach pomniejszych, należących do 

tego samego obwodu celnego. Trzeba 
było to wszystko przeliczyć i nawza- 

jem porównać, Rezultat, oczywiście 

i tak jest imponujący: w roku 1928 

handel zagraniczny 32 portów ame- 

rykańskich wyniósł razem 86 miljo- 

nów tonn, w czem na Nowy York 

przypada 24,9 milj., na Nowy Orlean 

—13, na Los Angelos—6,4, na Balii- 

more—6,2, na Buffalo—4,8, na Fila- 

delfję—4,3, a na San Francisco —3,4. 

Ruch we wszystkich portach ame- 

rykańskich stałe wzrasta, ale na Pa- 

cyfiku o wiele szybciej, niż  gdziein- 

dziej. W roku 1928 Stany Zjednoczo- 

ne sprzedały zagranicą towarów za 

5.334 miljonów, a zakupiły za 4.497 

milj. dolarów. W przeliczeniu na wa- 

lutę francuską wynosi to 2.000 fr. 

handlu zagranicznego na mieszkańca, 

czyli akurat dwa razy więcej, niż we 

Francji. Pomimo tego, Staay wwożą 

zaledwie 9 proc. ich spożycia, a wy: 

wożą 8,5 proc. ich produkcji. W ich 

imporcie 58 proc. przypada па 5Ц- 

rowce i półfabrykaty (wełna, len, ka- 
uczuk, jedwab i in.), 22 proc. — na 

artykuły żywności (kawa, herbata, ka- 

kao, banany, ananasy i t. p.), 18 

proc.—na fabrykaty i 2 proc. na 

różne”. Zaś skład eksportu amery- 

kańskiego jest następujący: 43 proc. 

surowców (bawełna, drzewo, metale), 

38 proc. manufaktury (automobile, 

maszyny do pisania, filmy) i 19 proc. 

artykułów żywności (zboże, konser- 

wy). 

Najciekawszą jednak rzeczą jest, 

gdzie idzie eksport i skąd przycho- 

dzi import amerykański? Jeśli zesta” 

wić rozdział amerykańskiego handlu 

zagraniczaego między różne rynki 

światowe, to stwierdzimy, że między 

rokiem 19!4 a rokiem 1928 zaszły 

- tu bardzo duże i bardzo znamienne 

przesunięcia. Oto dane co do eks- 

portu Stanów Zjednoczonych (w od- 

setkach): 
1910 1928 

Do Europy 62,4 416 

Do Kanady 14,5 17,9 

Do Ameryki śr. i płd. 14,2 17,0 

Do Azji 5,6 11,6 
Do Oceanu i Afryki 83 5,9 

Widzimy więc, że znaczenie Euro 

py w amerykańskim eksporcie stale 

maleje, Objaw ten zaobserwować mo- 
žna było już przed „wojną (w roku 

18179 Europa brała 81 proc. eksportu 

Stanów), ale po wojnie proces ten 

zaczął ewoluować znacznie szybciej. 

To samo widzimy w danych dotyczą; 

cych amerykańskiego importu (w od- 

setek): 

1914 1928 

Z Europy 49,5 30,4 

Z Am. šrod. i pold. 238 25,0 
Z Azji 15,36. 29,3 
Z Kanady 6,9 11,8 

Z Oceaaji i Afryki 2,4 3,5 

Jednocześnie z kurczeniem się 
znaczenia rynków europejskich, rola 

|rynków amerykańskich (zarówno Ka; 
nady, jak Ameryki Środkowej i po- 

łudniowej), oraz azjatyckich stale w 
handlu zagranicznym Stanów wzrasta. 
Bardzo to wymówna ilustracja ;ten- 

dencyj polityki zagranicznej Waszyng- 
tonu. 

W światowej wymianie towarów, 
Stany Zjednoczone zajmują dziś trze- 
cie miejsce (po W. Brytanji i. Niem- 

czech), choć dopiero po wojnie za- 

częły gruntownie studjować złozoną 

technikę handlu zagranicznego. Na 

rynkach kanadyjskim, meksykańskim, 

kubańskim i w sześciu republikach 

Ameryki środkowej towary z marką 

„Made in U. S. A.* dominują. W Ame- 

ryce południowej i w Kanadzie głów- 

nym konkurentem Stanów jest W 

Brytanja. Jeśli ta ostatnia bije ciągle 

(i o parę długości) handel amerykań- 

ski na rynkach Świata, to głównie 

dzięki doskonale  zorganizowanemu 

systemowi reekspedycji i przewozo- 

wi towarów obcych; kiedy angielski 

handel zagraniczny jest „trėjkątny“, 

porty Stanów Zjednoczonych reekspor- 

tują bardzo mało. 

Równocześnie ze wzrostem handlu 

zagranicznego niezwykle się rozwinę: 

ła amerykańska marynarka handlowa. 

Rzeczy te nie są od siebie absolutnie 

zależne i przykładem jest Belgja, któ- 

ra w stosunku do swej ludności ma 

największy handel zagraniczny na 

kontynencie europejskim, a zarazem 

znikomą marynarkę handlową. Faktem 

jednak jest, że tonaż amerykańskiej 

marynarki handlowej olbrzymie dzięki 

wojnie poczynił postępy. W roku 1910 
Stany posiadały oceaniczną flotę han- 

dłową Stanów liczyła 792.000 tonn, w 

roku 1928 cyfra ta wzrosła do 

10.822.000 tonn (13 razy więcej?). 
Ameryka posiada dziś jedną piątą 

światowego tonażu, kiedy W. Brytanja 

posiada jedną trzecią. „Shipping”* ame- 

rykański zajmuje drugie miejsce, a w 

roku 1924 około 51 proc. importu i 
32 proc. eksportu angielskiego prze- 

wieziono było ma okrętach amery- 

kańskich! 

Przed rokiem 1914 zaledwie 5 

amerykańskich statków handlowych o 

łącznej pojemności 23.000 t. ucze- 

siniczyło w handiu zagraniczaym po- 
między Stanami a Ameryką połud. 

niową: dziś po linjach tych krąży 90 

statków o łącznej pojemności 550.000 

tonn. Przed wojną tylko jeden statek 

handlowy amerykański kursował sta- 
łe między wybrzeżem Pacyfiku a Azją; 

dziś chodzi tu 140 statków liczących 

razem miljon tonn. Wreszcie pomię: 

dzy Stanami a Afryką kursuje dziś 

19 statków amerykańskich (108.000 
t.), kiedy przed wojną nie kursował 

żaden. Wszystkie amerykańskie linje 

żeglugi należą do towarzystw pry- 

watnych; niektóre są subwencjonowane 

przez państwo (jako pocztowe), ale 
idea handlowej marynarki państwowej, 

która w czasie wojny przybrała kształ- 

ty realne, zaniechana została w roku 

1921. Od tego czasu „Shipping Board" 

sprzedał amerykańskim obywatelom 

1375 statków łącznej pojemności 6 

milj. tonn. 

Cyfry powyższe, jednego tylko 

działu życia gospodarczego dotyczące 

dają nam pojęcie o potędze Stanów 

Zjednoczonych. 

Kazimierz Smogorzewski. 

ŻNIWIARIKEI 
į oryginalne „Kruppa* same najlepsze I 

do nabycia na wygodnych warunkach 

į na Składzie Maszyn Rolniczych į 
Ё Ą T-wa Akc. 

в „OSTROWEK“ 
Wilno, Zawalna 51 Reo 

a halli) telef. 391. Og 

Zioła lekarskie 1605° @ 
kwiaty, nasiona, jagody, kórzenie, į 
korę, kupujemy stale. Z. ofertami 

prosimy nadsyłać próbki. 
„PLAMETIN* Lwów, Rutowskiego 16. 

do nich przyrządy żniwne. 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wiino, Zawalna 9, 

adres tel. „Rolnicze“, telef, 323. 

Maszyny źniwne Deeringa są 
lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. Pracuje w Polsce prze- 
szło 10.000 szt., to najlepsze śŚwia- 
dectwo ich wysokich zalet. 68Z-Z 

El ur us us us us urvus ur us rusus 

  

  

PRZETARG 

na dostawę Sądowi Okręgowemu "Ww Wilnie 
blachy czarnej 12-funtówej i blachy ocynko- 
wanej 12-funtowej. ! 

Oferty składać w ciągu trzech dni 96 
RAR AT ogłoszenia do Sądu (pokój 

Ё. s). 

Prezes Sądu Okręgowego 

  

ЗОЕ ОМО 

W przededniu wojny na Dalekim Wschodzie 
„Czerwony Imperjalizm jest gorszy od białego”. 

MOSKWA. 18 VII. PAT. Biuro prasowe Kuomintangu publikuje całkowity 
tekst oświadczenia, złożonego przez Czang-Kai-Szeka w centralnym komitecie 
Kuomitangu z powodu zatargu z Z. S. S. RZ 

„Zewnętrzna polityka rządu narodowego zmierza do oswobodzenia Chin 

od ponownego przywłaszczenia niektórych praw i przywilejów, które według 
sprawiedliwości należą do nich. Interesy III międzynarodówki kolidują z inte- 

resami Kuomintangu, interesy naszego stronnictwa $zaś kolidują z interesami 

każdego państwa imperjalistycznego. Cel naszego programu, a mianowicie, 
anulowanie nierównoprawnych umów będzie jednakże urzeczywistniony. 

My posiada ny określony program w całkowitem przeciwieństwie do So- 
wietów; które prowadzą politykę grabieży i morderstw. 

We wzajemnych stosunkach między Chinami a Z. 5. S. R. istnieje wie'e 
kwestyj nierozwiązanych, oczekujących uregulowania. Co się tyczy wschodnio- 
chińskiej drogi żelaznej, to rząd sowiecki niejednokrotnie zawiadamiał o swo: 

im zamiarze przekazania tej drogi Chinom, lecz obecnie czyni jedynie wysiłki 
w kierunku utnocnienia swego panowania nad tą drogą. Czerwony imperjalizm 

staje się z tego powodu bardziej niebezpieczny, niż biały. 
Kroki nasze skierowane do tego, aby objąć wschodnio-chińską drogę że- 

lazną w swoje ręce nie ma;ą w sobie nic nadzwyczajnego. 

Jeśli rząd sowiecki uznaje suwerenność naszego państwa i godzi się na 

zawarcie umów na podstawach całkowitej równości i wzajemności, to my jesteś- 

my gotowi podjąć nanowo dypiomatyczne stosunki z rządem sowieckim. | 

Oprócz zagadnienia wschodnio-chińskiej drogi żelaznej istnieją jeszcze 
inne zagadnienia, które powinny być uregulowane. Są to zagadnienia, dotyczące 
Mongolji oraz propagandy komunistycznej. 

Sprawy te powinny być rozpatrzone natychmiast, z tem jednakże, aby 
przedewszystkiem wziąć w swoje ręce wschodnio-chińską drogę żelazną; a do- 

piero potem przystąpić do rozpatrzenia innych zagadnień. Każde państwo, któ- 
re stara się przeszkodzić postępowaniu Kuomintangu, musi nieuchronnie po- 

nieść porażkę. Wszelkie hasła i przemówienia nie dadzą nam żadnych rezulta= 
tow. Nasza naj *ażniejsza siłą polega na zjednoczeniu naszego kraju w celu 
przywrócenia szacunku innych państw. Zadaniem naszem jest utworzenie rzą- 

du centralnego" 

Już w pierwszej potyczce klęska bolszewików. 

BERLIN, 18. Vil. (Pat). Agencja „International New-Service“ 
donosi z Pekinu, że między oddziałami wojsk rosyjskich, które 
usiłowały przejść przez rzekę Amur, a wojskami chińskiemi do- 
szło do utarczki, która zakończyła się porażką i odrzuceniem 
oddziałów sowieckich. Wzdłuż granicy mandżurskiej odbywa się 
nieustannie koncentracja wojsk sowieckich. Przeszło 40 tys. żoł- 
nierzy sowieckich miało obstawić ważne punkty strategiczne, 
wyczekując rozazu dla podjęcia kroków wojennych. 

Niemcy—obrońcą interesów . stron powaśnionych 

BERLIN. 18.6. Pat. Jak donosi „Vossische Ztg.", rząd sowiecki wy: 
stąpił do rządu Rzeszy z prośbą, aby ten na czas zerwania stosunków 
dyplomatycznych między Sowietami a Chinami przyjął ochronę interesów 
sowieckich w Chinach Analogiczny krok podjął w urzędzie spraw zagra- 
nicznych poseł chiński w qBerlinie, składając w imieniu swego rządu proś- 
bę o obięcie ochrony interesów chińskich w Rosji sowieckiej. Rząd Rze- 
szy do tej pory nie odpowiedział jeszcze na prośbę przedstawicieli obu 
państw. : 

Jak to z tym paktem Kelloga? 

WASZYNGTON, 18. VII. (Pat). Możliwość wybuchu konfliktu 
między Rosją Sowiecką a Chinami jest tu rozważana Zz pelnem 
troski zainteresowaniem, Jest to bowiem pierwsza próba paktu 
Kelloga. którego oba kraje są sygnatarjuszami. Prezydent Hoover 
odmówił udzielenia jakichkolwiek komentarzy w sprawie sytuacji. 
Senator Borah wyraził nadzieję, że do wojny nie dojdzie. 

GRZES:     

W Paryżu feż hiją bolszewików 
Redakcja „Fumanite*— centralą szpiegowska 

PARYŻ. 18 7. PAT. Aresztowano tu współpracownika dziennika „Eumanitć*, któ- 

ry miał posiadać tajne dokumenty wojskowe. Pozatem aresztowano dwóch cudzo= 

ziemców, u których znaleziono ulotki komunistyczne. Cudzoziemcy ci mają być wy* 

daleni z granic państwa. Wreszcie aresztowano administratora „Humanitė“, który 

uprawiał specjalnie skcję prowokacji względem władz wojskowych. 

Policja w cząsie dokonanej rewizji stwierdziła, że w lvkalu „Humanitee* znajdo- 
wała się centrala szpiegowska, doskonale zorganizowana, która miała swe rozgałę- 
zienia we wszystkich instytucjach ministerstwa wojny, marynarki oraz w arsenałach, 

Rewizje, dokonane w redakcji „Humanitć*, doprowadziły do wykrycia tamże tajnych 
okólników dla wojska, planow, fotografij oraz danych o jednostkach wojskowych 

i mo'skich. 

Udaremniony zamach polifyczny w Wiedniu 
Dzięki przytomności policjanta kanclerz Stroeruw'tz ocalał 

WIEDEŃ, 18 VII. PAT. Dziś przed południem, gdy kanclerz Stroe- 
ruwitz opuszczał gmach ministerstwa przy Bal.Platz'u, jakiś mężczyzna, 
stojący obok sąsiedniego domu, wy:iągnął rewolw»r i skierował go w 
stronę kanclerza. Na szczęście, znajduiący się wpobliżu policjant zdołał 
wyrwać rewolwer i aresztować zamachowca. Aresztowany Oświadczył, że 
pragną' on jedynie wystrzałem w powietrze zwrócić na s'ebie uwagę. 

Kim jest zamachowiec? 

Po aresztowaniu osobnik zeznał, że jest bezrobotn'm pomocnikiem krawieckim, 
nazywa się Anton Leitner i pochodzi z Ebersteinu. Przed paru dniami przybył do 
Wiednia z Diisseldorfu. Zamierzał on dokonać zamachu na prezydenta Miklasa, któ- 
rego uważał za odpowiedzialnego za panujące w Austrji bezrobocie. Pozą tem zezna- 
je on, że ubiegłej zimy spędził kilka miesięcy. w zakładzie dla obłąkanych. 

  

Pochwała pozycji Polski przez reprezentanta 
finansjery amerykańskiej 

LONDYN. 18.6. Pat. Polski doradca! finansowy  Devey w wywiadzie 

z korespondentem Morning Post oświadczył, iż wysiłki czynione przez 

Polskę uwieńczone powodzeniem zasługują ze wszech miar na podziw. 

Polacy mają prawo być dumni z osiągniętych rezultatów. Kraj jest zdro- 

wy. Pozycja rządu przystępuijącego z odwagą do zagadnień jest mocna. 

Zasady jakiemi się kieruje— rozumne. 

„Warszawa—miasto łacińskie" 
Entuzjastyczny artykuł o Polsce dzisiejszej wybitnego 

publicysty włoskiego 
RZYM, 17 7. PAT. Dzisiejsza „Impero* zamieszcza długą korespondencję z War- 

szawy pióra swego redaktora politycznego Maurano, zatytułowaną „Warszawa— miasto 
łacińskie". Korespondencja jest pisana w tonie wielkiej przyjaźni dlą Polski i Polaków 
i daje wrażenia autora odniesione przy zetknięciu się z różnemi osobistościami świa- 
ta politycznego i artystycznego Warszawy. 

Przechodząc do momentów ściśle politycznych, autor stwierdza, że znalazł 
w narodzie polskim mocną i jasną świadomość narodową, daleko jednak od ja- 
skrawego i panoszącego się nacjonalizmu Autor stwierdza też, że naród polski 
uświadamia sobie dwa wielkie niebezpieczeństwa, grożące Polsce od Wschodu i Za- 
ćhodu, co zmusza Polskę do wielkich ofiar, związanych z utrzymywaniem niezbędnej 
mocnej i stałej armji Autor kończy podkreśleniem roli Marszałka Piłsudskiego w 
moralnem odrodzeniu Polski, które zdaniem redaktora Mauranc, zostanie uwi- 
docznione reformą konstytucji. 

Echa kafastrofy fransporfowca „Abfao” 
LONDYN, 17-—1. Pat. Z Santiago donoszą, że uratowano jeszcze jed- 

nego z członków załogi transportowca „Abtao”, który uległ rozbiciu. Przy- 
puszczają, że pozostała załoga zginęła, Na miejsce wypadku przybyły licz- 
ne torpedowce, które stwierdzają, że na falach widziały zwłoki ofiar kata- 
strofy. Załoga parowca „Astao* składa się z 43 osób. 

ECHA K RAJOWE 
  

W sprawie rozmieszczenia sądów 
grodzkich w pow. Święciańskim. 

Od jednego ze stałych czytelników „,Sło- 
wa* otrzymujemy poniższe uwagi, dotyczą- 
ce rozmieszczenia sądów grodzkich w pow. 
Święciańskim. Zamieszczamy je w charakte- 
rze dyskusyjnym. AR 

Często spotykamy w prasie wileńskiej 
głosy niezadowolonych, zamieszkałych w 
pow. Święciańskim, z powodu złego rzeko- 
mo rozmieszczenia Sądów Grodzkich, solą w 
oku przytem jest jak to niżej uzasadnię, 
Sąd Grodzki w Łyntupach. Aby udowodnić 
swoje twierdzenia, operują oni świadomie 
nieprawdziwemi danemi, chcąc w ten spo- 
sób wywołać współczucie wśród obywateli, 
a u władz państwowych posłuch. Zgóry mu- 
szę zaznaczyć że jakiekolwiek będzie roz- 
mieszczenie Sądów w powiecie, to gdyby 
nawet każda gmina taki Sąd posiadała, to i 
wiówczas znajdą się wioski mniej lub wię- 
cej od Sądu 'oddałone. O tym najistotniej 
szym fakcie malkontenci zapominają. 

Ostatnio w „Słowie* d nia 2 lipca po- 
jawił się artykulik w tej materji, napisany 
przez pana Z. S. Zgadzam się z panem Z. S. 
że budowa przez skarb państwa gmachu Są- 
dowego w Święcianach została uskutecznio- 
na bez głębszego namysiu ze strony odnoś- 
nych władz i śmiało rzec można, że w związ 
ku z tą budową pieniądze zostały niepotrzeb- 
nie wydane. Budowa gmachu sądowego w 
Święcianach, przytem dla ulokowania, jak 
plany wskazują, przynajmniej 3 sędziów 
grodzkich, nie miała racji dlatego, że stosu- 
nek Sądu do społeczeństwa winien być opar- 
ty na starem a mądrem przysłowiu, miano- 
wicie: że nie nos dla tabakiery, a tabakiera 
dla nosa. żądamy więc rozlokowania Sądów 
Grodzkich w powiecie w ten sposób, aby 
ludność wszystkie swoje  najżywotniejsze 
sprawy mogła załatwiać w jaknajbliżej po- 
łożonym Sądzie. Sąd, jako instytucja, nor-- 
mująca wzajemne stosunki obywateli, sta- 
nowi dla nich ten najpotrzebniejszy. urząd i 
tak jest z nimi zespolony, jak dajmy na to, 
kościół z parafjaninem, dlatego też winien 
być jaknajbliżej i najwygodniej co do ko- 
mumikacji położony. Święciany nie są pun- 
ktem centralnym w powiecie, handel i prze. 
mysł słabo mają rozwinięte i niema żadnej 
podstawy dla stawiania lepszych dla Świę- 
cian horoskopów. Jest to miasteczko, skaza- 
ne na wegetację i nie uratuje tej smutnej 
sytuacji ulokowanie nawet wszystkich istnie- 
jących w powiecie sądów i urzędów. Świę- 
ciany nie mają przytem wygodnej komuni. 
kacji i mieć jej z przytoczonych względów 
nie będą, miejscowość jest malaryczna i t.d. 

To też przed przystąpieniem do budowy 

   

  

   

    

    

  

gmachu sądu, więzienia i gimnazjum w 
Święci ch należało się dobrze nad wydat- 
kowaniem grosza publicznego zastanowić i 
przedew: 
cyj odp 

tkiem wybrać dla tych instytu- 
dnią miejscowość. Taką najod.- 

powiedn dla Sądów Grodzkich i wogó- 
le władz wych miejscowościa są właś- 
nie Łyntupy, te, które solą w oku są © 
wspomnianych maikontentów. Mają one sta. 
cję kolei normalnej i wąskotorowej, są pun- 
ktem handłowym narazie dla materjałów 
leśnych, położone w samem centrum po- 
wiatu i w zdrowej miejscowości. Mają do- 
skonałą komunikację z Wilnem, Święciana- 
mi, Podbrodziem, Hoduciszkami i Kobylni- 
kami i nienajgorszą z tym najwięcej w po- 
wiecie „upośledzonym* Świrem, do którego 
kJ chcieliby przenieść Sąd z Łyn- 
up. 

  

     

Teraz postaram się uzasadnić, że obec- 
ne rozlokowanie Sądów jest najlepiej prze- 
myślanem i dogodnem: 

„Hoduciszki są w centrum swego okrę. 
gu i oddalone są od Święcian i od Łyntup 
mniej "więcej o 20 klm. i, co bardzo waż- 
ne, mają wygodną komunikację kolejową. 
Łyntupy po ostatniej zmianie granic gmin 
Janiskiej i Kiemieliskiei są również w cen- 
trum tego okręgu i oddalone są od Święcian 
o 15 klm. Nowo-Święciany, aczkolwiek są 
blisko od Święcian. mają Sąd w dogodnem 
dła ludności tego okręgu miejscu ze wzglę- 
du na dobrą komunikację kolejową. 

_ „Niema żadnej racji tworzenia Sądu w 
Świrze i Podbrodziu dlatego, że do Świra, 
o ile chodzi o Sąd, to ciążą tylko gminy 
Szemietowska i część Żukojńskiej. Te trzy 
gminy razem, jak mnie uprzejmie poinfor- 

mowano w miejscowym Sądzie, dałaby rocz- 
nie około 1000 spraw t. j. tyle, ile daje 
jedna gmina Łyntupska lub jedna 
kiemieliska, również jak poprzednio wyrmie- 
nione, należące do okręgu sądowego w Łyn- 
tupach. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę 
wygodną w przeciwstawieniu do Świra ko- 
munikację Łyntup z Wilnem, Święcianami 
т & @., bardzo wygodny lokal sądowy i inne 
udogodnienia, których znowuż Świr dać nie 
może, to racja kasowania Sądu w l.yntupach 
a tworzenia go w Świrze, nawet w oczach 
największego mal kontenta upadnie. To sa- 
mo mniejwięcej dotyczy Podbrodzia, chociaż 
Podbrodzie ma większą rację do żądania 
utworzenia tam Sądu, jednakże musiałoby | 
to spowodować przenoszenie Sądów z Ho= 
duciszek i z Nowo-Święcian co nie jest po- 
żądane, gdyż racje Poubrodzia nie są tak 
ważne, aby to uczynić. 

Więc panowie malkontenci, nie popra- 
wiajcie każdy po swojemu tego, co już jest, 
choć mie jest idealnem, bo możecie to, co 

suć. Zostawmy tę sprawę do roz- 
strzygnięcia wyłącznie władzom sądowym, 
nawet z wyłączeniem ingerencji władz ade 

   

nistracyjnych i samorządowych, jako opinjo- , 
dawców. 

Kończąc muszę dodać, iż słyszałem, że 
powstał projekt przeniesienia Sadu z Nowo- 
Święcian do Święcian. Pomysł naprawdę 
nieszczęśliwy i chyba powstał dlatego, że w 
Święcianach, niestety, już wybudowano 
gmach wielki dla Sądu Grodzkiego i teraz 
niema w nim kogo posadzić. A jabym po- 
radził projektodawcom: zostawcie panowie, 
Sąd w Nowo-Święcianach, natomiast ska- 
sujcie go w Święcianach, bo teraz jest on 
tam zbędnym, a te wspaniałe gmachy są- 
dów i więzienia oddajcie na cele użyteczno- 
ści publicznej, mianowicie: na domy pracy 
przymusowej dla włóczęgów, które ustawo- 
wo istnieć powinny, wreszcie na szpital dla 
umysłowo-chorych, którego brak w Wileń- 
Szczyźnie bardzo daje się we znaki, a Świ- 
rowi i Podbrodziu dajcie sesje wyjazdowe 
sędziego grodzkiego raz lub dwa razy na 
miesiąc, wreszcie otwórzcie wybieralne Sądy 
Pokoju i tę będzie w zupełności dobre roz- 
wiązanie sprawy. 

Muszę jeszcze dodać; że niema żadne- 
go przepisu prawnego ani też usprawiedliwie 
nia logicznego, któreby nakazywało, iż w 
siedzibie władz powiatowych jpowinien obo- 
wiązkowo istnieć Sąd Grodzki, bo Sady w 
zupełności nie są od władz administracyj 
nych zależne i nawet nie mają z niemi nic 
wspólnego. Fo też tem śmielej popieram 
powyższe swoje projekty. Miejscowy. 
powyższe swoje projekty. Miejscowy. 

  

   

  

  

  

LIDA. 

— Jeszcze jeden Hasło 

    
   

  „budujmy poi wieś * wysu- 
wane coraz ciej p ereg pism fa- 
chowych czy to w dz ie samorządu, 
pracy nauczycielskiej, czy rolniczej mimo- 
woli przychodzi na myśl gdy się dowiaduje- 
my wciąż o nowych i nowych wypadkach 
pożarów. 

Nie mówiąc już o małych pożarach 
ostatnio mieliśmy cały szereg ogromnych jak 
Iwje, Kurzeniec i inne. Przed kilku dniami w 
mieszkaniu Jerzego Słabysza  włościanina 
wsi Misinkowszczyzna pow. szemczyński 
powstał pożar. Pomimo energicznej akcj 
tunkowej spłonęło doszczętnie: dziewięć do- 

  

    

gminas 

  

x 
ъ 

mów mieszkalnych, dziesięć stodół, jedena- * 
ście obór, cztery chlewy z inwentarzem i 
dwa śpichrze z zawartością kilkunastu kwin» 
tali zboża. Prócz tego spaliły się narzędzia 
rolnicze rzeczy i ubrania. 

Straty wynoszą kilkadziesiąt 
złotych. 

Niestety. w porze letniej plaga pożarów 
wywoływanych  nieostrożnością  mieszkań- 
ców, lub wadliwością budowy kominów jest 
okropną. Suche budowle palą się jak słoma, 
a nie dostatecznie w narzędzia wyposażone 
straże lokalne są bezradne. 

tysięcy 

— Tragiczny epilog sporu małżonków. 
We wsi Cyncewicze gm. kołowieckiej miesz- 
kanka tejże wsi Anastazja Sitwanowicz, lat 
24 pozbawiła życia własnego Syna lat 4 
przez poiwieszenie go, poczem sama sobie 
odebrała życie. Przyczyną tego dramatu by- 
ło niezgodne pożycie z mężem. ь 

XT ii NA IK IT T T I EDS IKI" 

ESKIMOSI 
Od pewnego czasu nurtuje w Danji py- 

tanie, czy nadszedł wreszcie czas, w którym 
by należało zburzyć „chiūski mur“, wybu- 
dowany od dawien dawna dokoła Grenlan- 
dji, czy też względy na dobro tubylczych 
Eskimosów, a zwłaszcza na ich zdrowie, nie 
wymagają dalszej izolacji Grenlandji od 
wpływu cywilizowanego świata. 

Duński lekarz, dr. Bay-Schmidt, który 
od szeregu lat czynny jest w Julianehaab, 
kolonii, położonej w południowej Grenlandji 
jeden z najznakomitszych znawców tego 
kraju i badacz fizycznych i duchowych wia- 
ściwości Eskimosów wypowiedział przed 
niedawnym czasem szereg ciekawych uwag 
na ten temat. К 

Przedewszystkiem | dr. Bay-Schmidt 
ostrzega przed otwarciem  Grenlandji bez 
uprzedniego rozwiązania szeregu problemów 
natury zawodowej, cmfwypshrdlucmiwypid 
cznej w związku z Eskimosami. Otwarcie 
Grenlandji winno być poprzedzone 'szere- 
giem urządzeń higjenicznych, w przeciwnym 
razie narazi się Eskimosów grenlandzkich na 
to samo niebezpieczeństwo, któremu ule- 
gii mieszkańcy Labradoru właśnie z tego po- 

du że ich zbyt gwałtownie wyrwało ze 
stanu długoletniej izolacji. Po otwarciu La 
bradoru rzuciły się na tamtejszą ludność 
choroby zakaźne w tak zastraszający spo- 
sób że dziś pozostała tam przy życiu ledwie 
jedna trzecia część pierwotnej liczby ludno- 
ści, dziesiątkowana zresztą w dalszym ciągu 
przez ie same choroby. 

Z licznych badań tego duńskiego = 
rza. przeprowadz: nych w ciągu długich lat 
okazuje się że pierwotna ludność Grenlandiji 
„czyści* Eskimosi t. j. ci, którzy w mini- 
malną tylko weszli styczność z obcemi ele- 
meniami, wykazuje zdumiewającą odporność 

     

    

   

    

wobec I ych. chorób. Tak np. posiadają 
oni z chwilą osiągnięcia dojrzałości wrodzo. 
ną odporność przeciw defterytowi. Syfilis 
jest wśród nich nie znany, inne choroby 
weneryć zne występują tylko w mieznacz- 
nym zakresie i w formi nader łagodnej. Sy 
tuacja ulega radykalnej zmianie na niexorzys 
““ €skimosėw z chwilą kiedy poczynają się 
skupiać w większych osiedlach a zwłasz- 
cza wtedy kiedy wchodzą w styczność 2 
reprezentantami „narodów kulturalnych". W 
szczególności np. odbija się dotkliwie na 
ich zdrowiu regularne spożywanie ryb w 
miejsce mięsa fok i morsów, 
przywykli od stuleci. 

W każdym razie byłoby błędnem sądzić 
że „,najczystsi' nawet Eskimosi są w zupeł- 
ności wolni od chorób. Grasuje między nimi 
w szczególności epidemicznie tyfus, zakaż- 
ne zapalenie mózgu i rdzenia, pacierzowe- 

go, koklusz i gruźlica. Dr. Bay-Schmidt 
zaleca urządzenie jak najrychlej instytutu 
medycznego do badań nad bakterjologją 
Grenlandji, wykazując swe specjalne a cie- 
kswe właściwości. Ważnem byłoby zarzzemi 
otoczyć większą opieką stosunki mieszka- 

do którego . 

niowe Eskimosów, oraz wprowadzić jakiś 
porządek w używaniu wody do picia. 

„Dr. Bay-Schmidt usiłował często pou- 
czać Eskimosów o zasadniczych kwestjach 
sanitarnych. I t. np. starał się wpoić w 
nich ogólne wiadomość o bakcylach i bak. 
terjach. 4 

Przy, tej jednak sposobności osiągnął 
on skutek wręcz nieoczekiwany, wywołując 
wśród tubylców prawdziwą „panikę bakcy- 
lową“. przeradzając się chwilami w zabo- 
bon bakcylowy. 

Wielkiego znaczenia są dalej liczne pró. 
by krwi, których dr. Bay-Schmidt dokonał 
w różnych częściach Grenlandji na Eskimo- 
sach różnego wieku. 
... Próby te wykazały ten sam typ krwi, 
jaki spotyka się u Indjan Ameryki Północnej 
Wynika z tego bliskie pokrewieństwo 1 
między. Eskimosami i Indjanami. W ten spi 
sób upada hipoteza, że Eskimosi są pocho- 
dzenia mongolskiego albo też tworzą cal- 
kiem osobną rasę. / 

Choć w chwili obecnej isthieją jeszcze 
['Oważne zastrzeżenia przeciw otwarciu 
Grenlandji to z drugiej strony jasnem jest 
ża z chwilą kiedy wydane zostaną p: 
rząd duński pewne zarządzenia na Okres 
„przejściowy olbrzymia ta podbiegunowa pu- 
stynia musi wreszcie wydobyć się z tego 
stanu izolacji, w którym tkwiła przez wieki 
Wtedy to — jak sądzi dr. Bay- Schmidt 
nastąpi zalew Grenlandji nietylko przez 
-Duńczyków ale przez najrózmaitsze cywili- 
zowane ludy. Piękno Grenlandji jest niepo- 
spolite; warunki uprawiania żeglugi i spor. 
tów nadzwyczajne. Grerilandja stanie się z 
czasem pierwszym na Świecie krajem turv. 
styki Pod tym względem będzie ona tem 
samem dla Amerykanów czem zachod 
Norwegja dla Eurapy. Fiordy Grenlandi; > 
niejsze są nawet od norweskich Klimat 
niektórych okolicach jest wprost idealny. 

Grenlandja t bezwątpienia lrajsia 
f»zyszłości i to może wielkiej. 

ZE DIY 
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"" polowe demonstracje nawozowe w wojewódz: 
twach wschodnich 

      

Dla podniesienia konsumcji na- 
wozów stucznych w województwach 
wschodnich _ Ministerstwo Rolnictwa 
zorganizowało na tym terenie na je- 
sieni r. ub. i na wiosnę r. b. sieć 
polowych demonstracyj nawozowych 
w gospodarstwach małorolnych, jako 
najmniej uświadomionych. W tym ce- 
lu,w porozumieniu z Min. Spr. 
Wewn. wydane zostało polecenie sta- 
rostom do powołania specjalnych ko- 
misyj powiatowych, jako organów, 
kierujących całą akcją na terenie po- 
wiatu. W skład tych komisyj weszli 
przedstawicie sejmików, « miejscowych 
organizacyj rolniczych, zakładów do- 
świadczalnych, ferm  Śowiatowych, 
oraz kierownicy szkół rolniczych. 

Przy organizowaniu na terenie po- 
wiatów. pokazów „nawozowych powo- 
łane w tym celu komisje kierowały 
się  następującemi,  opracowanemi 
przez Min. Rolnictwa, wskazówkami: 

1.—Podejmowana akcja dotyczyła 
wyłącznie gospodarstw małorolnych i 
wykonywana była wyłącznie przez 
pers nel fachowy, jakim powiaty roz- 
porządzały, a w wyjątkowych wypad- 
kach angażowano Specjalnie personel 
pomocniczy, z funduszów przezaa- 
czonych na ten cel przez Min. Rol: 
nictwa. 

2.—W sezonie jesiennym pokazy 
nawozowe zorganizowano tylko z ży- 
tem i owsem w drugiem lub trzecim 
roku po oborniku, przyczem urządzo- 
no pokazy dwojakiego rodzaju, a 
mianowicie z pełnem nawożeniem i z 
jednostronnem  azotowem  nawoże- 
niem, W tym celu na polu, przezna- 
czonem pod żyto lub pod Owies, wy- 
dzielono pas o obszarze 300 m2, któ: 
ry nawożono następującemi ilościami 
nawozów sztucznych: 9 kg. Super- 
tostatu, 6 kg. soli i 6 kg. saletry 
chorzowskiej (względnie 4 i pół azot: 
niaku); przy jednostronnych zaś @е. 
monstracjach z samemi nawozami 
azotowemi—300 metrowy pas żyta lub 
owsa otrzymywał 6 kg. Saletry cho- 
rzowskiej (względnie 4 i pół kg. azot- 
niaku), reszta zaś pola w obu poka- 
zach pozostała, dla porównania, nie- 
zasiłona nawozami sztuczaemi,. 

3.—W każdej gminie projektowa- 
no założyć, jak dla żyta, tak i dla 
owsa, po 3 pokazy o pelnem nawo: 
żeniu i po 3 pokazy z nawozami azo- 
towemi, 

4.—W celu planowego rozmiesz- 

czenia pokazów na terenie powiatów i 
gmin kierowano się następującemi za- 
sadami: 

a) w pierwszym etapie zakładano 
pokazy we wsiach gminnych, parafjal- 
nych i t. p., które z natury rzeczy są 
częściej odwiedzane przez gospodarzy 
sąsiednich wsi; 

b) ze względu na ułatwienie do- 
stępu dla zwiedzających, poletka po- 
kazowe zakładano przy drogach, 
przyczem zaopatrywano je w specjal- 
ne tablice objaśniające; 

c) pokazy zakładano u gospoda- 
rzy bardziej uświadomionych i uspo- 
łecznionych, oraz posiadających wśród 
swego otoczenia pewien autorytet i 

wpływy; 
d) w celu szerszego powiadomie- 

nia rolników danego okręgu—planiki 
założonych pokazów, wraz z niezbęd- 
nefni objaśnieniami, wywieszano w 
widocznych miejscach, w siedzibach 
odnośnych gmin, kółek rolniczych 
iw innych lokalach publicznych. 

5.—0 ile na terenie powiatu znaj- 
dowała się niższa szkoła rolnicza, to 
do akcji zakładania pokazów we włas- 
nem gospodarstwie powoływano uczą- 
cą się młodzież. W. tym celu Min. 
Rolnictwa upoważniło dyrektorów od- 
nośnych szkół rolniczych do udziela- 
nia uczniom, posiadającym gospodar- 
stwa w danym powiecie, podczas sie- 
wów kilkodniowych urlopów. 

6.—Ponieważ pokazy te miały 
głównie na względzie wywołanie 
optycznego efektu, przeto w celu za- 
poznania możliwie, znaczniejszej ilości 
rolników z założonemi pokazami i 
przekonania ich o korzyściach *stoso- 
wania nawozów  sztucznych— organi: 
zowano pod kierunkiem instruktorów 
zbiorowe wycieczki rolników z reguły 
w takiej ilości, by z każdą demon: 
stracją zapoznało się przynajmniej 
100 gospodarzy. W tym celu wyko- 
rzystywano w pierwszym rzędzie jar- 
marki, zjazdy, odpusty i inne zebra: 
nia, jakie się mogły zdarzyć na tere- 
nie danej lub sąsiedniej wsi, zachęca- 
jąc jaknajszersze rzesze rolników do 
zainteresowania się zorganizowanemi 
pokazami. 

W myśl powyższego planu miała 
być założona w sezonie wiosennym i 
jesiennym, we wspomnianych 5 wo- 
jewództwach, następująca ilość poka: 
zów nawozowych. 

  

Ilość pokazów: 

  

  

  

z żytem: z owsem: 
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Białostockie 13 183 549 540 549 549 2196 
Wileńskie 5,107 0324 82: /321 0321 128% 
Nowogródzkie 7 04 273 273 -213 273 1.092 
Poleskie 10 "M3 339 339 3390 389 1.356 

Wołyńskie 10 95 ,285 ‚ 2850 285 › 285 1.140 

RAZIE M 48 598 1767 1767 1767 176/ 1.068 

Według relacyj, otrzymanych z 
urzędów wojewódzkich, projektowana 
ilość demonstcacyj została faktycznie 
wykonana prawie w 100 proc., zasto- 
sowano było tylko w niektórych 
powiatach pewne przesunięcia na ko 
rzyść gmin, nieuwzględnicnych w 
pierwotaym planie. ; : 

Niezbędne dla ipokazów nawozy 
sztuczne wydane zostały .przez Biuro 
Porad Rolnych bezpłatnie i rozesłane 
na koszt tegoż Biura do poszczegól- 
nych powiatów, przyczem w obu se- 
zonach zużyto na ten cel  nasię- 

  

pujące ilości nawozów sztucznych 
(w kg.): 

A 
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B'ałostockie 9.982 6.588 6.588 4941 
Wileńskie 5.778 3852 3852 2.889 
Nowogródz. 4.814 3.276 3.276 2.457 
Poleskie 6.102 4,068 4.068 3 051 
Wołyńskie 5.130 3420 3420 2.565 

Razem 31.806 21.204 21.204 15.993 

Jak zaznaczyliśmy, Biuro Porad 
Rolnych rozesłało dla powyższych po- 

kazów—jako nawóz fosforowy— tylko 
superfosfat, a tymczasem na glebach * 
sapowatych stosowanie supertosfatu 
nie jest wskazane, a winien on być 
zastąpiony tomasówką, wobec czego 
Min. Rolnictwa przeznaczyło niezbęd- 
ne kredyiy na zakup  tomasówki w 
wypadkach, gdzie stosowanie jej było 
nieodzowne. Sprawę tę jednak Mini- 
sterstwo  polecilo traktować bardzo 
oględnie, wobec tego, że superfosfat 
jest wytworem krajowym, tomasówka 
zaś importowanym. 

Pozostałe wydatki w związku z 
przeprowadzeniem akcji nawozowej 
pokryło Ministerstwo Rolnictwa w 
ogólaej sumie 240.000 zł., z czego 
na w—wo Wileńskie przypada 42812 
zł. i Nowogródzkie—37956 zł. 

Założenie przeszło 7000 pokazów 
na terenie w—w wschodnich przyczy: 
ni się najskuteczniej do propagandy 
stosowania nawozów sztucznych, po- 
mimo tych usterek, które miały 

miejsce, a co z różnych względów 
było nieuniknionem przy przeprowa- 
dzeniu akcji. Powyższe dane czerpie- 
my Zz artykułu informacyjnego w 

ostatnim  namerze „Przemysłu i 

Handlu". (—). 

ле М 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. ) 

Uorarstyovą 
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Skład Hurfowy N. G. Pifkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

Spciamw słoniną i szmalcem 
Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

marki „ARMOUR*, 
„ŚWIFT* i inn. 

ЗО vo 

Szykanowanowanie rolników przez straż litewską “ "540761 URBANSTYCENYCIL 
W rejonie Wiżajn litwini aresztowali; 3 włościan przebywających po stro- 

nie litewskiej za formalnemi przepustkami rolnemi. || 
Aresztowanych straż litewska osadziła w pobliskiej strażnicy zarzucając im 

niezastosowanie się do obowiązujących rolników sezonowych przepisów. Spo- 
sób badania zatrzymanych jakoteż traktowanie ich przez strażników wyraźnie 
wskazywały, że jest to zwyczajne wymuszanie otupu, co z powodzeniem prakty- 
kowano w roku ubiegłym. 

Po kilkudniowem trzymaniu w ciemnicy zatrzymanych rolników zwol- 
niono i wyrzucono za granicę zakazawszy przechodzenia na roboty do Litwy. (a) 

Echa afer celnych w Wilnie 
W wyniku dalszego śledztwa w sprawie ujawnionych ostatnio afer celnych о 

czem szeroko pisaliśmy przed kilku dniami włądze śledcze zdołały ujawnić jeszcze 
jeden skład przemycanych z zagranicy towarów. W pobliżu Raczek ujawniono ukryty 
zapas skórek karakułowych pochodzenia niemieckiego na sumę 20 tysięcy dolarów. 
Właścicielem składu był Chaim Makow z Grodna, który będąc w stałym kontakcie z 
przemytnikami dła większego bezpieczeństwa trzymał cały towar w pobliżu granicy i 
małemi partjami wysyłał go do Wilna, Grodna, Warszawy i innych PE 5 * 

Makowa įaresztowano. 
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19 Dzis 

Wincentego ; 

jutro 
Czesława 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U.S.B. 

z dnia 18 VII. 1929 r. 

Ciśnienie | 
trednie w ma. ) 

Wschód sł. g. 3 m. 08 

Zach. sł о & 19 m. 41 

162 

Temperatura | + 1307 
średnia J 

Opad za do- : 
bę w mm. | 

Wistr ! przeważający 1 Polud -Zachod, 

Uwagi: Pół pochmurno. 
Miniraum za dobę-!- 900. 
Maximum na dobę -|- 1770. 
Tendencja barometryszaa: wzrost cišnienia. 

URZEDOWA 
— Nowy zastępca komendanta P.P. m. 

Wiina objął urzędowanie. Wczoraj przybył 
do Wilna desygnowany na stanowisko za- 
stępcy komendanta P. P. m. Wilna, dotychp 
czasowy zastępca komendanta z Lublina 
kom. Rust. W przeciągu dnia p. Rust przyji 
mował urzędowanie od kom Lewandowskie- 
go. 

— Zńiany i nominacje ma terenie Ku- 
ratorjum szkolnego. Rozporządzeniem Minit 
sterstwa W. R. i O. P. mianowani zostali: 
st. asystent kliniki Neurologicznej U.S.B. dr. 
Antoni Borowski prowizorycznym wizytato- 
rem szkół do spraw higieny szkolnej okr. 
Kuratonjum Wileńskiego p. Stan. Rutkowski 
inspektorem szkolnym w Lidzie, p. Anna 
Ptaszyńska sekretarką Archiwum Państwo. 
wego w Wilnie. 

Ponadto przeniesieni zostali: inspektor 
szkelny w Słonimie p. Marjan Piekarski 
równorzędne stanowisko do Duniłowicz i 
Adolf Sarnecki z Duniłowicz do Słonima. 

MIEJSKA 

— (0) Kapitai zapasowy elektrowni 
miejskiej. W preliminarzu budżetowym ele- 
ktrowni miejskiej na okres 1929—30 Magi- 
strat radził po raz pierwszy instytut 
kapitału zapasowego i odliczenia na tenże w 
wypadkach eksploatacji. Preliminarz budże 
towy nie wyjaśnia jednak istoty i przezna- 
c e tego kapitału oraz stopy odliczeń. na 
niego. 

Nie kwestjonując samej koncepcji kapi- 
zapasowego, urząd wojewódzki pod- 

śle, że świadome użycie tego kapitału w 
e roku na inwestycje zupełnie mija się 

z charakterem kapitału zapasowego którego 
celem istotnym powinno być przedewszyst- 
kiem pokrycie ewentualnych strat w prz 
5 „ Nie odkladając tego kapitału 

ele właściwe, a przeznaczając go na 
inwestycje, Magistrat postępuje wbrew prze- 
pisanym zasadom budżetowania, albowiem 
w ten sposób wpływa sztucznie na zama- 
skowanie i pomniejszenie eksploatacyjnego 

        

    

    

  

  

    

  

   

      

   

  

znsku przedsiębiorstwa. 

   

    

go urząd wojewódzki 
„by na przyszłość ta 
ała usunięta. 

— (0) Sprawa wydawania paszportów 
przez gminy miejskie. ]ak się dowiadujemy, 
gminy miejskie pow. Wileńsko- Trockiego z 
powodu braku odpowiednich kredytów roz- 
poczną wydawanie - paszportów  mieszkań- 
com gmin tylko z nowym okresem budże- 
towym. 

ZERRSABA | FuvezyTry 

— Zarząd związku niższych funkcjonar- 
juszy i pracowników państwowych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Koło w Wilnie. Ma za. 
szczyt uprzejmie powiadomić członków, że 
ogólne zebranie odbędzie się dnia 21 lipca 
1929 r. o godz. 1 p. p. przy ul. Zawalnej 
Nr. i. z następującym porządkiem  dzien- 
nym. 

1) wybór delegata na ogólny zjazd, 2) 
sprawy organizacyjne, 3) wolne wnioski. 

RÓŻNE 

Opinje o żniwiarkach szwedzkich „Ar- 
vika-Viking* patrz ogłoszenia. 

— Ze Zjazdu lekarzy i przyrodników 
polskich w Wiłnie. Dowiadujemy się, że na 
plenarnych posiedzeniach 13. Zjazdu lekarzy 
t przyrodników polskich, który obradować 
będzie w Wilnie w dniach od 26—29 wrze- 
śnia b. r. referaty wygłoszą następujący 
uczeni: Dnia 26 września t. j. w dzień otwar- 
cia zjazdu profesor i b. rektor uniwersyte- 
tu Jagiellońskiego w Krakowie dr. Leon 
Marchlewski na temat: Przemiana materji w 
świecie zwierzęcym a roślinnym; dnia 27 
września profesor uniwersytetu Jagielloński: 
go dr. Emil Godlewski na temat: Star 
Śmierć jako zjawiska biologiczne; dnia 28 
września profesor umiwersytetu poznańskie- 
go dr. Eugenjusz Piasecki na temat: Biolo- 
giczne podstawy wychowania fizycznego; 
dnia 29 września a więc w dniu zamknięcia 
Zjazdu, wygłosi referat profesor uniwersyte- 
tu Jana Kazimierza we Lwowie dr. Witold 
Nowicki na temat: Zagadnienie choroby ra- 
ka w nauce i w życiu społecznem. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Ewa 
bez zasłon”. z Jaroszewską. Dziś powtórze- 
nie wczorajszej premjery Pawła  Nivoix 
„Ewy bez zasłon* gdzie subtelny dowcip 
walczy o lepsze z mistrzowską konstrukcją 
i jaskrawym djalogiem komedji. Wczorajsze 
widowisko przepełnione wykwintną publicz 
nością, oraz gorące przyjęcie sztuki i arty- 
stów pozwala przypuszczać, że „Ewa bez 
zasłon* nie mniejszem cieszyć się będzie 
powodzeniem jak „Pygmaljon”. 

  

   

   
  

  

KRONIKA 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Chata wuja Toma. 
Kino Kol. „Ognisko* — Tajemnica te- 

lefonistki z centrali hotelowej. 
Lux — Tancerka Orchidea. 
Kino Miejskie — Ubogi miljoner. 
Eden — Ostatni wyścig. 
Polonja — Panienka z protekcją. 
Piccadilly — Tancerka Katarzyny IL. 
Światowid — Precz z krótkiemi spod- 

niami i Komedja serc. 
Wanda — Książę Orłow. — 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Pchnięcie nożem za odmowę po- 
częstunku. Wczoraj w nocy około godziny 
pierwszej do przechodzącego  Cielętnikiem 
Władysława Nowickiego (Chocimska 43-a) 
podszedł jakiś osobnik, który zażądał zapro- 
wadzenia go na wódkę. Gdy Nowicki kate- 
gorycznie temu odmówił napastnik wydobył 
nóż i nim Nowicki zdołał się cofnąć otrzy- 
mał cios w rękę. Na krzyk napadnietego 
nieznajomy począł uciekać i skrył się w 
ciemnościach.Po pewnym czasie ujęto pe" 
nego osobnika co do którego istnieją po 
szlaki że to on właśnie dokonał napadu na 
Nowickiego 

— (c) Pożar lasu granicznego. Na odcinku 
Druskieniki koło strażnicy Przewałki nieujaw 
nieni sprawcy podpalili las graniczny, który 
w czas został zauważony i ugaszony. 

— Żołnierze sowieccy przeszli na masze 
terytorjum. W pobliżu Stołtców przekroczy- 
ło linię graniczną 3 żołnierzy sowieckich, 
którzy oddali się w ręce naszych władz z 
prośbą o udzielenie im prawa zamieszka:sa 
w Polsce. Powodem ucieczki miało być złe 
traktowanie ich przez przełożonych. 

— (c) Samowolny wyrąb lasu granicz- 
nego. Na odcinku Marcińkańce 2 żołnierze 
K.O.P. zauważyli kilku osobników przyby- 
łych z Litwy, którzy «wyrąbywali położony 
po naszej stronie las państwowy. Żołnierze 
wezwali nieznajomych do zatrzymania się a 
gdy ci wezwania nie usłuchali a nawet usi. 
łowali stawiać opór, żołnierze dali salwę co 
zmusiło rabusiów do ucieczki i porzucenia 
siekier i pił. 

— (c) Kradzieże mnożą się. Sorze Soło- 

  

  

"duekiej (Rudnicka 61) skradziono ze skle- 
- pu z szuflady kilkadziesiąt złotych. 

Dowiadujemy się o kradzieży z włama- 
niem dokonanej przed kilku dniami w kio- 
sku przy ulicy Mickiewicza róg Wileńskiej 
(obok stałego posterunku policji!!!) 

Pastwą złodziei padły gazety i papie- 
rosy wartości około 100 złotych. 

Taksamo została okradziona  Zenobja 
Temińska (Antokolska 66) której zabrano 
biżuterję i inne rzeczy. 

— (c) Lokatorzy ujęli włamywacza. W 
dzień 17 b. m. o godzinie 9 wiecz. lokatorzy 
domu Nr. 6 przy ulicy Bonifraterskiej ujęli 
Ryszarda Malinowskiego (Antokolska 56) w 
chwili gdy ten zak radł się do piwnicy i usi- 
łował ją okraść ze znajdujących się tam za- 
pasów. 

— (c) Kradzież drzewa. Z lasów pań- 
stwowych w gminie rudziskiej skradziono 
większą ilość papierówki i sprzedano ją 
właścicielowi składu z drzewem przy ulicy 
Ponarskiej 32. 

(c) Wypadki samochodowe na wą- 
Skich ulicach. Jadący ulicą Zamkową auto- 
bus Nr. próbny 5 kierowany przez szofera 
Henryka Wańkowicza (Żeligowskiego 6) 
podczas wymijania innego pojazdu  podje 
chał tak blisko rynsztoku aż bokiem potrącił 
idącego chodnikiem Bronisława  Norejko 
(Wileńska 31). Ofiarę fatalnego zbiegu oko 
liczności musiano ulokować w szpitalu Św. 
Jakóba. Stwierdzono u niego wstrząs mózgu. 

Taksamo na ulicy Zawalnej koło domu 
Nr. 25 w trakcie wymijania się z innym sa- 
mochodem taksówka Nr. 45 kierowana przez 
Szofera Bolesława Hruzdo (Nadleśna 49) 
uderzyła błotnikiem Mowszę Gołąba (Wer- 
kopas 18) który uległ poranieniu lewej 
ręki.. 

(c) Kradzieże nie ustaja. Marji Żu- 
kowskiej (II Polowa 10) skradziono garde- 
robę. 

Piotrowi Grabowskiemu Popławska 40 
Skradziono obrączki. 

   EEGZEROWWOLKAWEOKABKWIRYTZCJA 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 lipca 1920 r. 

Dewtisy | waluty | 
Tranx. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Relgia 123.94, 124.23. 123,62. 

Kopenhaga 237,63, 238,23, 237,03, 
Budaneszt 155 48 155,88 15508 

Holandja 358,28 358.09 357,29 

Londyn *3 26. 43,37, 43.15. 

Tew=Turt > oc 8.02 8.88 
Baryt 14,93,5 35.02, 24.85, 

Braga 2638, 26.45 26.32 

Trwajcarj2 171.535 17196, UAM 

Stokholm 239.01 230 61 238,41 

Wisd:h 11555 125.86, "25,26, 

Włochy 46,65, 46.71, 45.53, 

Marka niemiecka 212.50, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycvina 106,50—106,75, 
Dolarówka €0,— 61,—. 61,75. 5 proc. po- 
życzka  konwersyjna 42,— 42,25 42,—, 
5 proc. kolejowa 38. 6 proc. dolarowa 83, 
10 proc. koleiowa 102.50. 8 proc. L. Z. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Krai. 94 Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
obl. Polskiego Banku Komunalnego 41.— 
4i pół proc. L. Z. ziemskie 48,50 48,75 
8 proc. ziemskie 72: 4 i pół warszawskie 
46,50. 5 proc. warsz. 52,25—52,50. 8 proc. 
warsz. 60,503 

Akcje: 
B. Polski 161—161,50. Związku Spółek 

Zar. 78,50. Rudzki Puls 8. Siła i Sw. 125,50. 
Cukier 31. Lilpop 29. Modrzejów 24. Nor- 
blin 160 Starachowice 26,25 - 26,75. Ziele- 
niewski 120—121: | 

0 BEZPIECZEŃSTWO NAD WILJĄ. 
Jak to przyjemne jest, spacerując bul- 

warem nad Wilją, zwrócić uwagę na przy- 
stań policyjną. 

Ład, porządek, jak się patrzy, świeżut- 
ko, czyściutko na każdym kroku. 

Tu posterunek policji rzecznej, tam 
przystań policyjnego klubu wioslarskiego. 
Na wodzie przed przystanią sporo łodzi, 
motorówka (a jakżel). 

Na ścianach kilka kół ratunkowych, a 
na tarasie przystani policjant rzeczny, Z 
paskiem na brodzie, z rewolwerem przy 
boku, w szerokich marynarskich „kloszach* 
—pełni służbę. 

Od czasu do czasu na dole coś zahu- 
czy, popyka i już tylko dym w powietrzu, 
a bruzdę na wodzie za sobą zastawiając, 
mknie w górę rzeki motorówka. 

Bardzo ładnie, bardzo  składnie te 
wszystko, razem wzięte, wygląda. | 

| rzeczywiście porządek nad Wilją „za- 
prowadzono. Już dziś nie kąpie się każdy, 
gdzie mu ochota przyjdzie, już nagusów, w 
pełnym tego słowa znaczeniu, nad rzeką 
naszą nie spotkać. Wszystko to wzięto w 
ryzy i... chwała Bogu. 

Ale na jedną rzecz wypada wileńskiej 
policji rzecznej uwagę zwrócić, mianowicie, 
na jej jednostronne co do kierunku zainte- 
resowanie. Skupione jest ono wyłącznie 
niemal na wybrzeżu Antokolskiem, z pew- 
nem zaniedbaniem całego śródmiejskiego 
biegu Wilii, jak też Zwierzyńca. 

Tymczasem może właśnie te mniej pod 
opieką policji rzecznej pozostające brzegi 
rzeki więcej wymagają opieki od ruchliwe- 
go jej biegu wzdłuż Antokola. 

Nie mówiąc już o znanym „dołku* na 
Wilji na Zwierzyńcu, gdzie co roku ktoś z 
kąpiących się tonie, przypomnieć należy o 
innym niebezpiecznym miejscu tuż koło 
Mostu Zielonego, (z lewej, idąc od miasta, 
strony, przy brzegu Kalwaryjskim). Н 

Zgodnie z opinią wielu znawców Wilii, 
ma to być najniebezpieczniejsze miejsce od 
Niemenczyna aż po Sojdzie na granicy li- 
tewskiej. 

Przypomnieć trzeba, że jeśli w mieście 
ktoś utopić się zechce, zaraz na Zielony 
Most śpieszy i tam z niego do Wilji się 
rzuca. 

W tych warunkach, jako zapobieżenie 
samobójstwom, trzebaby ustanowić pod 
mostem Zielonym stały posterunek policji 
rzecznej lub conajmniej łódź ratunkową 
dla użytku policjanta „lądowego" pełniące - 
go na moście służbę. 

Zarządzenie to byłoby minimalnie kło- 
potliwem, a doprawdy bardzo potrzebnem 
dla bezpieczeństwa nad Wilją. Mik. 

Na srebrnym ekranie 

„Panięka z protekcją" w Polonii. 

Proszę nie winić naszego korektora o 
„ortografję* tytułu. Nie jego to wina. 

Jeżeli „Polonji*, w której właśnie „Pa- 
nienkę* z Ossi Oswałdą w roli tytułowej 
pokazują można w programach pisać „Pa- 
nięka"—to czemuż mnie jeden raz nie 
możną w podobnie „ortograficzny* sposób 

  

zatytułować mego kinowego sprawozdania? | 
„Panienka bez protekcji”, jak tytuł gło- 

si, jest t. zw. sztuką kinową. 
Nie wiem czy można jakieś stałe inne 

określenie wykombinować dlą „sztuk kino- 
wych*. 

Co to jest sztuka kinowa? Ja nazwę 
tę rozumiem w ten sposób, że gdy obrazu 
jakiegoś nie można nazwać dramatem ani 
tembardziej (tragedją, gdy nie można go 
określić jako farsę czy też jako poprostu 
komedję, wtedy obraz taki nazywa się, ku 
zaintrygowaniu kinomanów, -— Sztuką ki- 
nową- Е ! 

„Sziuki kinowe* zaczynają dopiero 
wchodzić, pod temi określeniami, na ekra- 
ny. Kiedyś w Heljosie pokazywano taki 
obraz, jak „Całuję twoją dłoń, madame". 
Grał wtedy rolę bohatera filmu Harry 
Liedtke. 

Nie wiem czy to osobisty wdzięk 
Liedtkego sprawiał, czy też może  pikant- 
ność tytułu, stanowiącego refrain znanej 
piosenki kabaretowej, czy może coś jeszcze 
ianego powodowało, że „Całuję twoją 
«łoń..* było takim dziwnie miłym i pogod- 
nym filmem, jak rzadko. 

To była w dobrym stylu sztuka ki- 
nową. 

„Panienka bez protekcji* tem się różni 
"od tylko co omawianego Obrazu, że jest 
„sztuką kinową* w złym stylu. 

Co się na ten zły styl składa? Ano 
składa się szereg okoliczności. Przede- 
wszystkiem to, że „Panienka* jest obrazem 
pozbawionym wszelkiej głębszej treści, —to 
raz, następnie, że „Panienki* komizm jest 
tylko pseudokomizmem, t. zw. że z rzeko- 
mo śmiesznych sytuacji i dowcipów śmieją 
się, w myśl swych ról, aktorzy na ekranie, 
gdy publiczność wesołości ich przyjmuje 
dość, powiedziałbym,—ponuro. Wreszcie 
jest jeszcze jedno: oto Ossi, Oswalda mi- 
nęła w swej aktorskiej karjerze okres bla- 
sków a wstąpiła w okres cieni. 

Juź jej sława i popularność minęły 
Na to niema rady. Z tem liczyć się musi 
Dyrekcja Polonji układając swój repertuar. 

Nawet sezon letni nie usprawiedliwia 
takiego macoszego traktowania własnego 
ekranu, jak się to w „Polonji* dzieje. 

Omega. 
(UE TNN AK RS. ROA S 

RADJO. 
Piątek, dn. 18 lipca 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 
13,00 - _ : Komunikat meteorologiczny z 
Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
Odczyt „O poezji Czartaka“--wygl. Wla- 
dysław Arcimowicz. 17,50 — 18,00: Komu: 
nikaty z P. W. K. w Poznaniu, 18.00—19.00: 
Transm. z Warsz. Koncert orkiestry man 
dolinistów. 19,00 — 19,25: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19,25—19,50; Odczyt p.t. „Nad- 
zór nad artykułami spożywczemi* — wygł. 
dr. Feliks Kasperowicz. 19.50—20.00: Pro- 
gram na dzień następny, komunikaty i syg- 
nał czasu z Warsz. 20.00-20.30: Audycja 
wesoła: „Katastrofa kolejowa* pióra Haliny 
Hohendlingerówny, wyk. Żesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 20.30 2200: Transm.z Warsz Kon- 
cert symfoniczny. 22,00—22.45; Transm. Z. 
Warsz Komunikaty: PAT. i inne. 2245— 
23.20: Występ wokalny p. Grimanli Zbierz- 
chowski. 23,20 24.00: Muzyka taneczna z 
restauracji „Polonja* w Wilnie: 

+=. mow 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

IV rewiru, zam. w Wiłaie, przy ul. Św. Mi- 
chalskiej Nr 8, zgodnie z art. 1030 U. P,C., 
ogłasza, iż w dniu 19 lipca 1929 roku, o 
godzinie 10-ej rano w Wilnie, przy ul. 
Wielkiej Nr 8, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego 
Ignacego Dagisa, składającego się z win i 
wódek, oszacowanego na sumę złotych 
1360 na zaspokojenie pretensji Stanisława 
Szpaka 

  

Komornik Sądowy 
(—) A. SITARZ. 

  

  

LIL DAGOVER 
wyraża swoje zdanie o kremie 
TAKY w sposób następujący: 
„CZY MOŻE BYĆ ELEGANCJA BEZ 
KOSMETYKI? — NIE! — CZY MO- 
ŻE BYĆ KOSMETYKA BEZ KREMU 
TAKY? — NIE! — WIĘC KAŻDA 
WYTWORNA PANI UŻYWA KREM 

ТА К У° 
Krem TAKY jest do nabycia 
we wszystkich aptekach, drogerjach, 
perfumerjach i t: p. sklepach w ce- 
nie 5 zł. za tubę. Do kaźdej orygi- 
nalnej tuby kremu jest dołączony 

bon gwarancyjny. 

Generalne  Przedstawicielstwo 
Polskę i w m. Gdańsk: 

A. BORNSTEIN 8 Co. 
Gdańsk, Bóttchergasse 23—27. 

ZALETY kremu T AKY 1929: 
Odznacza się przyjemnym zapachem. 
Działa skutecznie: Może być używa- 
ny až do zupełnego wyczerpania 
tuby. jest pod gwarancją bezpieczny 

dla skóry. 
EU WW WW CH WY WI CZW WY WAY GEY CY CY 

KDNKURS 
na szfukę dia Teatrów budawych. на 

Towarzystwo Polskiego Teatru Ludo- 
i ażąc do rozwoju miejsco- 

ainatycznej i zasilenia re 
Teatrów Ludowych sztukami no- 
sza niniejszem konkurs na sztu- 
ku Teatrów Ludowych — ama. 

torskich — na wsi i w mieście. 
Warunki konkursu są następujące: 
1) Sztuka może zawierać jeden, dwa lub 

trzy akty. Uwzględniane przytem być 
muszą trudności wystawy na wsi pod wzgię- 
dem dekoracji i kostjumów. 

2) Utwor y mogą mie ć 

na 

    
   
   

treść dowolną 

   (historyczną, obyczajową i t. p.) zawsze 
jednak o szlachetnej tendencji. Pierwszen- 
stwo mieć będą Sztuki odnoszące się do 

   

    

i teraźniejszości Wileńszczyzny, 
zczyzny i Nowogródczyzny. 

3) Rękopis musi być pisany na maszy- 
nie lub bardzo czytelnem pismem. 

4) Rękopis winien być podpisany pseu- 
donimem. Nazwisko zaś i adres autora ma 

  

   

być przesłany w zapieczętowanej kopercie 
zaopatrzonej pseudonimem. 

Termin składania rękopisów, (pod adre 

  

sem Polskiego Teatru Ludowego w Wilnie, 
Zawalna 16 m. 8) upływa dn. 15 paździer- 
nika 1929 r. 

Za najlepsze nadesłane utwory przewi- 
dziane są trzy nagrody: |-- 300 zł. II—200 
zł., BI 160 zł. Skład sądu konkursowego bę 
dzie w swoim czasie ogłoszony. 

zgrodzone stają się własnością 
/a Polskiego Teatru Ludowego 

  

   

     

  

   

     

  

o Polskiego Teatru Ludowe- 
zega sobie prawo nabycia 

autorów sztuk  nienagrodzonych, 
lecz wyróżnionyiu przez sąd konkursowy. 
Prezes Towarzystwa: Zygmuńut Nagrodzki. 

Sekretarz Jan Ambroziak. 

46 -RZROTOARE ROAMER 

PRZE. TARG 

1. Na remont części dachu blaszanego 
Sądu Okręgowego w Wilnie przez zmianę 
przerdzawiałych arkuszy nowemi z blachy 
czarnej 12-funtowej wraz z obostronnem 
jej opokostowaniem 

2. Na przekrycie części tegoż dachu ze 
starego materjału, 

3. Na zerwanie starych i wykonanie no- 
wych rynien nadściennych z okapami z 
blachy ocynkowanej 12-funtowej z remon- 
tem podszalowania. 

Obejrzeć dach można po zgłoszeniu się 
do Sądu (pokój Nr. 104). Tamże należy 
zgłaszać pisemne oferty w terminie 3 dni od 
daty niniejszego ogłoszenia. 

Materjałów dostarczy Sąd. 
Prezes Sądu Okręgowego. 

KONKURS 

  

. Wydział Powiatowy Sejmiku Dziśnień- 
skiego w Głębokiem ogłasza konkurs na 
posadę technika budowlanego. 

Z posadą są połączone są pobory, od- 
powiadające poborom służbowym  urzędni- 
ków państwowych w IX kategorji z 15 proc. 
dod. komunalnym ewentualnie w VIII kate- 
gorji z 15 proc. dod. kom. po przebyciu 
3-ch miesięcznego okresu próbnego. 

Posada do objęcia od zaraz. 
Warunki: 
1) Nieprzekroczony 40 rok życia, 
2) obywatelstwo polskie, 
3) ukończenie szkoły technicznej śred. 
ewentuałnie studja wyższe, 
4) świadectwo zdrow; 
5) świadectwo moralności oraz 

dectwa z odbytej praktyki 
poprzedniej pracy. 

Podania należy wnosić do Działu Tech- 
nicznego Wydziału Powiatowego w Głębo- 

kiem. / 

„niej    
świa- 

ewentualnie z 

  

OGŁOSZENIE OPRZETARGU 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg 
ofertowy na dostarczenie dla straży pożarnej 
w całości Iub częściowo następującego 
umundurowania: 
1) 86 komplektów umundurowania letniego 

(mundur i spodnie). 
2) 10 komplektów umundurowania zimowe- 

gó (mundur i spodnie). 
3) 86 płaszczy sukiennych, 
4) 86 czapek, 
5) 86 par butów, 
6) 10 kożuchów (serdaków) bez rękawów. 
7) 4 kożuchy duże, 
8) 20 par wojłoków z kaloszami. 

Wzory oglądać można w biurze straży 
pożarnej przy ul. Dominikańskiej Nr. 2 

Termin składania ofert upływa o godz. 
12-ej dnia 25 lipca 1929 r. 

Magistrat m. Wilna.   



  

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

w dnu 14-VI 1929 r. 
9987. 1. A. „Dom Handlowy BŁAWAT w Mołodecznie, 

Jadwiga Wróblewska i Zofja Wierzbowska — spółka”. Sprze- 
daż materjałów manufakturnych, galanteryjnych i t. p. Siedzi- 
ba w Mołodecznie, przy ul. Sejmikowej 2. Spółka istnieje od 
25 lutego 1929 roku. Wspólniczki: Zoija Wierzbowska, zam. 
w Mołodecznie, przy ul. Sejmikowej 2 i Jadwiga Wróblewska, 
zam. w Wilnie, przy ul. Krakowskiej 25. Generalnym plenipo- 
tentem Jadwigi Wróblewskiej jest Otton Puchalski, zam. Wil- 
nie, przy ul. Krakowskiej 25. Spółka firmowa zawarta na mocy 

umowy z dn. 25 lutego 1929 roku i jej uzupełnienia z dn. 2 
kwietnia 1929 roku na czas nie ograniczony. Zarząd należy do 
Jadwigi Wróblewskiej. Wszelkie weksle, zobowiązania, umowy 
czeki, jak również akty notarjalne, hipoteczne i pełnomocnictwa 
podpisują pod stemplem firmowym obie wspólniczki lub Zofja 
Wierzbowska i plenipotent Otton Puchalski: pokwitowania 
zaś z odbioru wszelkiej korespondencji, pieniędzy, przesyłek i 

towarów podpisuje Zofja Wierzbowska. 924—VI 

9988. I. A. „ERNA — Aleperowicz i Disman, S-ka", Wy- 
twórnia mydeł toaletowych. Siedziba w Wilnie ul. Słowackiego 
19. Firma istnieje od 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie, 
przy ul. Słowackiego 19: Oskar Oszer Alperowicz i Kasryel 
Disman. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 4 
kwietnia 1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
obu wspólników. Weksle, umowy plenipotencje i inne doku- 
menty charakteru zobowiązań, lub mogące za sobą pociągnąć 
zobowiązania, podpisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem 
firmowym; korespondencję zaś zwykłą, poleconą i pieniężną 
może otrzymywać każdy ze wspólników zosobna. 

$ 925—VI 

9989. I. A. „Dawid Griner* w Wilnie, ul. Orzeszkowej 11 

sklep owocowy i wody sodowej. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właściciel Griner Dawid, zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 85. 
: 926—VI 

w dniu 11 V 1929 r. 
9982 I. A. „Apteka Sukcesorów Malej, dzierżawca Aron 

Żmijewski”. Apteka. Siedziba w Duniłowiczach, pow. Postaw- 
skiego. Właściciele zam. w Wilnie przy ul. Mostowej 5: Emma 

Malej i nieletn. Leonard i Donata Malej, których opiekunką 

jest Emma Malej. Na mocy umowy z dnia 4 kwietnia 1929 r. 

przedsiębiorstwo zostało wydzieržawione na osiem lat licząc 

od dnia 4 kwietnia 1929 r. Aronowi Żmijewskiemu zam. w Du- 

niłowiczach, pow. postawskiego. 919—VI 

9983. I. A.„Odłewnia żelaza i metali i warsztaty mecha— 
niczne — B-cia Beker S-ka" Odlewnia żelaza i metali i warszta 

ty mechaniczne. Siedziba w Wilnie przy ul. Węglowej 9. Firma 
istnieje od 17 listopada 1926 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: 

Wulf Beker — przy ul. Węglowej 10—18 i Szymel Beker — 

przy ul. Piłsudskiego 23—9. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dn. 15 kwietnia 1929 roku na czasokres pięcioletni, 

licząc od dn. 17 listopada 1926 roku Zarząd należy do obu 

wspólników. Weksle, umowy, plenipotencje i wszelkie zobowią- 

zania w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy łącznie pod 

stemplem firmowym. 920—VI 

w dniu 14-V. 1929 r. 

9984. I. A. „Skup materjałów leśnych — Rafal Cepelo- 
wicz, Wulf Bensman i Chaim Miadel S-ka. Skup materjałów 

leśnych w celu odsprzedaży. Siedziba w Duniłowiczach, pow. 

postawskiego. Firma istnieje od 1 stycznia 1929 roku. Wspól- 

nicy: Rafał Cepelowicz zam. we wsi Zuperki gm. Kozłow- 

szczyzna Wulf Bensman i Chaim Mindel zam. w Duniłowiczach 

wszyscy pow. Postawskiego. Spółka firmowa zawarta na mo- 

cy umowy z dn. 8 kwietnia 1929 r. na czas nieograniczony. 
Zarząd należy do Wulfa Bensmana. Wszzelkie umowy. weksle, 

zobowiązania i inne dokumenty dotyczące spółki podpisują 

wszyscy wspólnicy. 921—VI 

9985. |. A. „Finkielsztejn Chaim* w Wilnie, ul. Św. Jań- 

ska 5—8, skup słomy celem odsprzedaży na eksport. Firma 

istnieje od 1929 roku. Właściciel Finkelsztejn Chaim zam. 

tamże. 922—VI 

A. ua 30 000. 
9106. II. A. „KRESOWIANKA — Tekla Hartingh". Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

w dniu 14. V. 1929 r. 
9991. I. A. „SOLIDARNOŚĆ* — Władysława Szostak* w 

Wilnie, uł. Sosnowa, 11, sklep spożywczo-tytuniowy. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel — Szostak Władysława, zam. 
w Wilnie, ul. Piaski, 11. Prokurentem firmy jest Eljasz Korolen- 
ko, zam. w Wilnie, przy ul. Wojskowo-Cmentarnej, 6. 

928—VI. 

wpis dodatkowy 
w dniu: 29. V 1929 r. 

9991. II. A. „SOLIDARNOŚĆ* — Władysława Szostak". 
Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Moniusz- 
ki 6 w Wilnie. 929—VI. 

w dniu 15 V. 
9992. I. A. „Jarkowski Jan“ we wsi Borówki, gm. Woro- 

pajewskiej, pow. Postawskiego, sklep win i wódek. Firma ist- 

nieje od 1927 roku. Właściciel — Jarkowski Jan, zam. tamże. 
930—VI 

9993. I. A. „Inż. F. Komisarow i j. Grynberg — spółka fir- 

mowa“. Handel węglem kamiennym. Siedziba w Wilnie, przy, 

ul. Rossa, 5. Spółk istnieje od 20 marca 1929 roku. Wspól- 

nicy zam. w Wilnie: Feliks (Fajtel) Komisarów vel Komisar — 

przy ul. Kasztanowej, 3. i Józef Grynberg przy, ul. Mickiewicza 

42. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 20 marca 

1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do obu wspól- 

ników. Korespondencję, pokwitowania z odbioru wszelkiego ro- 

dzaju korespondencji pocztowej i telegraficznej, zwykłej, po- 

leconej, wartościowej, pieniężnej, przesyłek, dokumentów, to- 

warów z kolei, żeglugi komór celnych i od osób prywatnych 

podpisuje pod stemplem firmowym jeden ze wspólników; wszel 

kie zaś zobowiązania , umowy, akty notarjalne i hipoteczne, 

weksle, żyra wekslowe, czeki przekazy, pełnomocnictwa i żą- 

dania zwrotu sum z instytucji kredytowych podpisują obaj 

wspólnicy pod stemplem firmowym. 931—VI 

w dniu 8. V. 1929 r. 
522. Il. „Boryszańska Rykla Hotel Litewski". 

Firma obecnie brzmi: „Hotel POLONJA — Genia Urynowska“. 
Siedziba w Wilnie ul. Wielka, 44. Właściciełka obecnie jest 
Urynowska Genia, zam. w Wilnie, przy ul. Wielkiej 44, Na mo- 

cy aktu z dni a 11 marca 1927 roku, oblatowanego u Sewery. 

na Bohuszewicza, Notarjusza w Wilnie, w dn. 11-g0 marca 1927 

r. za Nr. 1898, przedsiębiorstwo przeszło na własność Gieni 
Urynowskiej. 932—VI 

636. IV. A. Firma: „Dom Handlowy A. Połoniewicz, A. 

Grynis — spółka firmowa'* zmienia się na: Dom Handlowy N. 

Bohdanowicza i A. Grynis — spółka". Wspólnikami obecnie 
są zam. w Wilnie przy ul. Rudnickiej, 18. Norberta Bohdano- 

wiczowa i Andrzej Grynis. Adam Połoniewicz wystąpił ze 
spółki, przelewając swe prawa i obowiązki ze stosunku do spół- 
ki wynikające na rzecz Norberty Bohdanowiczowej. 933—VI 

w dniu 27. V. 1929 r. 
781. II. A. „Dom Handlowy małżonków Błoch spółka ko- 

mandytowa*. Wspólnicy komandytowi Szołom Zak i Bejla Kac 

wystąpili ze spółki, przelewając na Mejera Abelowicza, jako 

wspólnika komandytowego, wszelkie prawa i obowiązki wyni- 

kające w stosunku do ich wkładów. Wkład wspólnika komandy- 

towego po zwaloryzowaniu wynosi 25 złotych. 934—VI 

w dmiu 10. V. 1929 r. 
014. II. A. „Chaim Kołysz”. Właściciel przedsiębiorstwa 

Chaim Kołysz zmarł. Do czasu zatwierdzenia spodkobierców 

w prawach sp“ dkowych z prawem podpisywania weksli, cze- 

ków, pełnomocnictw obligów, pokwitowań z odbioru pieniędzy, 

z banków, i innych instytucji łub urzędów, przekazów pocz- 

towych telegraficznych, przesyłek korespondencji zwyczajnej, 

poleconej, listów wartościowych, i wszełkich towarów ze sta- 

cyj kolejowych, poczty lub innych instytucyj i urzędów, jak 

wogóle wszelkich zobowiązań dokumentów, kwitów upoważ- 

niona została w charakterze pełnomocniczki Hinda Kołyszowa, 
zam. w Wiinie, przy ul. Garbarskiej 1. 935—VI 

w dniu 10.V. 1929 r. 

   

    

  

  

II. A. „Kužniec Jakob“. Przedsiębiorstwo zostało Zli- 
kwidowane i wykreśla się z rejestru. 936—VI 

1486. II. A. „Menaker Lej a* Prokurentem firmy jest 

Leon Menakier, zam. w Wilnie, przy ul. Bakszta 4. 937—VI 

w dniu 27. V. 1929 r. 
2788. Il. A. „Pilecki Owidjusz*, Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 938—VI. 

3039. Il. A. „O. i M. Baranowie w Wilnie S-ka". Siedzi- 
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Blejki: Klaeuatopai | 
Kulturalna Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5.   

Od dnia 16 do 19 lipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Ubogi miljoner 
Komedja w 8 aktach. W roli głównej: RICHARD DIX. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
seansów od & 6-eį. Następny program: „NIEDOROSTEK*. 

Początek 

  

KINO-TEATR 

6 „HELIOS“ 
świat! 
PREMJERA! Film, który zadziwił 

Hymn miłości j wolności! 

gra! Tysiące statystów. Dla młodzieży dozwolone. 
10.15, W niedzielę od godz. 4.30. 

сРГО ПЧА ЧЧ ii ii A UA i YZ 
„i 

7 

dzef. Znajduję, iž źniwiarka „ARVIKA 
bardziej, że jest znacznie lżejszą. 

trzecim. 

cowałem bez zmiany. 
M. Filemonowicz, m. 

jest najlepszą. 

Aleks. 
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DOKTOR BOBOWA FI BZAA A WODZA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , cOZCn: 
Zgłoszenia do udziału należy w interesie własnym 

możliwie przyśpieszyć! 
Wystawcom przydziela się miejsca w miarę kolejności 

ich zgłoszeń! ROZ 
szeregu działów pozostaje już 

wierzchni wolnej do obsadzenia! 

IX. Targi ( schodnie 
WE LWOWIE 

Od 7 do 19 września. 

Żarząd majątku Hanuta, poczta Zalesie: 
ności zadowolony bowiem żadnych braków lub niedokładności w niej El 

i nie przewiduję żeby zaszłą potrzeba tego w sezonie 

raśne n|Uszą: Maszyna żniwna „ARVIKA-VIKING* 
w w polach mocno kamienistych 

parą średnich koni pra: 

latach pracy nie wymaga żadnej reperacji 

Witold Zakrzewski, m. Miąsota, poczta Ki 
pracowała u mnie bardzo dobrze. Zżąłem przeszło 150 hektaró 

iani razu nic się w niej nie zepsuło, przytem jest w pracy'tak lekka, że 

Bokszyszki, poczta Juraciszki: Żniwiarka „ARVIKA-VIKING* praco- 

wała u mnie dwa lata i oświadczam, że w porównaniu że žniwiarkami innych firm bezwzględnie 

nakomite 

ŻZNIWIARKI SZWEDZKIE 
„ARVIKA-VIKING“ 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a, telef. 6-87. 

Urywkił z listów klientów moich: 

Aloizy Raksimowicz, m. Sarenczany, poczta Łyntupy: 
cowała u mnie na dość trudnych gruntach zupełnie pomyślnie. 

Ze žniwiarki „ARVIKA-VIKING“ į 
nie znalazł 

Bolesław Bobrownicki, m. Bijuciszki p. Boruny: Ze žniwiarki „VIKING“ į 
nie zadowolony. Chociąż żyto było bardzo wyległe, 

ruczyński, m. Niemież, poczta Rudomino: С 

Jestem z niej kompletnie zadowolony. Gorąco polecam wszystkim moim znajomym. 

Opinij o żniwiarkach szwedzkich „ARVIKA-VIKING" posiadam kilkadziesiąt 

a wszystkie mniej-więcej brzmią tak, jak przytoczone powyżej. : 

tylko niewiele po- 

  

Doktėr-Medycyny 

Specjalny dział przybornictwa i urządzeń maszynowych 
dla warsztatów rękodzielniczych z grupy drzewnej, me- 
talowej i spożywczej. 

Dla producentów i hurtowników doskonała sposob- 
ność do pozyskania licznych odbiorców minimalnym kosz- 
tem i zachodem. 

Zgłoszenia przyjmuje i wyjaśnień 
Targów Wschodnich, Lwów, plac wystawowy, 

tel. 9-64. 

„Żniwiarka „ARVIKA-VIKING* pra- 
Żadnych felerów, żadnych uszko- 

= VIKING“: jest lepszą od żniwiarki amerykańskiej D., tem 

pracowała jednak zupełnie dobrze. 
„ARVIKA-VIKING* działa doskonale 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- gas m SNES m 905 
no, ul. Wilefiska 3, te- R 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do "LEtRISKU 

  

z skich jew. Wileń- 
T. WĄSOWSKI skiem "1" Nowogród: 

<€ Epokowy arcyfilm w 12 akt, wig 

„CHATA WUJA TOMA ogólnie znanej powieści Beecher 

Stowe, z niezrówn. tragikiem murzynem JAMES B. LOVE. Sceny do łez wzruszające. Wstrząsająca porywczą. 

Wszyscy śpieszcie ujrzeć ten arcyfilm! Seansy o g. 6, 8i 

Akumułlafory 

„PETEA“| 
amochodowe, 

radjowe i inne. 
Sprzedaž, ' 

fachowe ładowanie R. 
i naprawa 

Nica! Girda 
Wilno, Szopena 8, 
tel. 1672. pe0£ Z 

AA RIDE NCAA IK YES SR, 

Dante Angee, 
Do  przedania para 
szczeniąt Z rodowo- 
dami po rodzicach 
premjowanych na wy- 
stawach i próbach 
polowych. Oiciec- 
Skogis-Pampas, Mat- 
ka-Astra. Boufałowa 
Góra 19 m. 5, od 
6—8 godz. —o 

DOMY  docho- 
dowe .z ogro- 

dem warzywnym i 
owocowym, sprze- 
damy za 4.500 

dolarów 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, | 
tel. 152. G610-0 

AMIENICA w 
rejonie Pohu- 

lanki z ogrodem, 
ładnie położona 
do sprzedania nie- 

drogo 
Wil. Biuro Komi- 

   i 

jestem w zupeł- 
em. Po dwuch 

estem komplet- 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

      

  

mMaivava 
A A 

Pieniężne 
zlecenia i lokaty 
najsolidniej z abso- 
lutną _ gwarancja 

| LETRISKA 

w majątkach ziem- 

chor. uszu, nosa iskiem. Informacje: | Zwrotu załatwiamy 

gardła. Przeniósł się Wilno, Jagiellońska 8 Wil. Biuro Komi- 

na ul. Jagiellonską 6,m. 12.  Jankowicz, SOwo - Handlowe, 
Przyjmuje od 4 do 5, tel. 5-60 gcgz—p Mickiewicza 21, 

A SM е 
KERS EE OIS лд лм В| « РОЗХОКЩДЕМУ 

sum hipotecznyc 

irena ja POSADY gie” aiski |. 
BOKIEM NSM | Oprocentowanie i 

udziela: Biuro 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolska 
horoby jamy ustnej. 

аннна BO m mas PlOmbowanie i usuwa 

najpewniejsze bez- 
pieczenie 

D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza Ę 

| tel. 9-05. —I 

m Każdą su u 
gotówki w. dola- 

ychowawczyni: 
nauczycielka 

średnich lat, 
poszukuje posady do 
młodszych dzieci z 
całodzienną opieką: 
Posiada poważne re- 

BBE A AR BÓR! CJ RA 5a spółki została przeniesiona na ul. Kijowską, 2—17 w Wilnie. 

w diu ZLY „1920 roku biorst aidas aa a a YgE a 939—VI. 

8719. II. A. „Braj Szołom*. Przedsiębiorstwo  Z0- 3386. IL A p 2 к 

stalo zlikwidowane 7 wykreśla się z rejestru 908—VI kwidowana ś kk S BE asiębiorstwo OT 

NOE DE aa SA ОНЕ рО EE UA 
8309. Il. A. „Ingiel Ałta*. Przedsiębiorstwo zostało zli- AN SERA e 

Podoane 1 wykr cha Še ei 009 VI 3581. III. A. „Kongresowka  Prošciewicz  Bronistaw“. 

8208. II. A. Szapiro Rachel“. Firma obecnie brzmi: 

„Liiszyc Rachel“. Z powodu zamążpójścia nazwisko wlašciciel- 

Przedsiębiorstwo z filjami zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru. 941—VI 

  

Magistrat Miasta Olina 
z datą niniejszego ogłasza konkurs na sta- 

4 LEKARZE В 
БЕРЖЕН НЕЛСЧНО ПЕУ DY. 

nie zębów bez bólu. komendacje i dlugo- 
Porcelanowe i złote letnie świadectwa, 
korony. Sztuczne zę- francuzki i metodę 

ojskowym, u- Frebla. Przygotowuje 

rach,  rubłach i 
złotych  obiego- | 
wych lokujemy so- 
lidnie pod zabez- 

ki zmienia się na: „Lifszyc*. 910—VI 6-cio strzałowy, straszak 

w dniu 29-V 1929 r. 
6308. II. A. „Perlin Sora”. Przedsiębiorstwo zostało Zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru. 912—VI 

w dniu 10-V 1929 r. 

- 5030. Il. A. „Fejgiel Chana-Gołda* Przedmiot sklep spo- 

żywczy i kolonialny. 913—VI 

w dniu 14. V. 1929 r. 
999. 1. A. „Hurtownia artykułów spożywczych  Gurwicz 

Szołom, Cepelowicz Mowsza i Trocki Icko — spółka”. Skład 

mąki cukru i śledzi. Siedziba w Duniłowiczach. Firma istnieje 

od 1926 roku. Wspólnicy zam. w Duniłowiczach: Szołom Gur- 

REWOLWER Nr 10 zagranicznej ro- 
boty, naboje metalowe 6 m/m. Huk 
ogromny. jedyna obrona od zło- 
dziejów mieszkan, letnisk. wozów 
na szosie, rowerów, samochodów. 
Wysyłać i posiadać można bez karty 
na broń. Cena z przesyłką zł. 20.— 
Setka naboi zł. 4, futerał zł. 3.50, 
oliwa zł. 1. Wyciąć i zachować. Przybory do rybołówstwa: 
Wysyłka pocztą za pobraniem. Wielki wybór pistoletów Sa- 

vage, Colt, Webley, Mauser, Lignose, Browning etc. 
Składnica broni, amunicji i przyb. sport. T. Falkowski, 

Warszawa, ul. Widok Nr 22/846. > —0 

  

  

  

wicz, Mowsza Cepelowicz i lcko Trocki. 

ta na mocy umowy Z dnia 18 marca 1929 roku 

šlony. Zarząd naležy do:Szotoma Gurwicza. 

weksle, zobowiązania i inne 
pisują wszyscy wspólnicy. 

ROMUNT 

9 Na ustronnym szlaku 
Powieść 

Jeśli pomoc jest możliwa, jeśli nie 

zawiedzie — zostaną rzucone podwa- 

liny — pod wielkie dzieło. Rozwinie 

się, zakwitnie nowe: ognisko uczci- 
wej pracy, oświaty i wiary. 

Skończyła i zdawała się pełną otu- 

chy. Miłość dobrej sprawy podniecał 

ła w niej zapał. Wzrok jej płonął, cho- 

robliwy rumieniec ożywił błade oblicze 
Wiara w Opatrzność wiodła ją przez 

labirynt niezwyciężonych trudności i 

nie zawiodła jej—nie zawiedzie i dzi- 

siaj. 
Obecni wysłuchali opowiadania z 

uwagą, nawet księciu Hubertowi wyle- 
ciały z głowy myśli o świetnych tro- 
feach myśliwskich. Aleksander wyglą- 
dał nieco chmurn y. 

— Widzisz — rzekłpo namyśle — 
chętnie bym ci pomógł — jako jedne- 
mu z nielicznych u nas ludzi czynu i 

zacnej myśli, — ale pieniędzy nie mam 
Lencold ledwo mi mógł dostarczyć su- 
my potrzebnej na wielkie przedsiębior- 
stwo naitowe — które zakładam na 
współkę z Henyesem i kupno majątku 
przy udziale Gripa... ' 

„.I kupno majątku, które muszę do- 
konać, to wyczerpało, wszelkie moje 
zasoby. Dałbym ci chętnie pieniądze i 
dam je tobie jeśli Lencold je dostarczy 

— Jeśli taką jest decyzja księcia 
odrzekł zagadnięty z rozwagą — to 

Spółka firmowa zawar- 

dokumenty dotyczące S pod- 

na czas nieokre- 
Wszelkie umowy 

27—V1. 

panna Iwieniecka może być spokojna, 

pieniądze będą. Poważnym rezerwom 

jakie posiadamy w lesie, wspaniało- 

myślny dar iksięcia szkody nie przy- 

czyni. Myśl piękna, choć nie wykonal- 

na — to słońca promień w życiu, — 

myśl piękna owocna, to błogosławień- 
stwo. 

— To, mi Lencold, jakim go lubię 
— zaśmiał się Aleksander. Gdy ja po- 

trzebowałem pieniędzy na własne inte- 

resy, czynił mi setne trudności, gdy ich 

potrzebujesz na cele społeczne, znacho 

dzą się odrazu, jak za uderzeniem 

różdżki czarodziejskiej. 

W godzinę potem Iwieniecka z 
przekazem na potrzebną sumę pienię- 

dzy w pugilaresie, siedziała na mizer- 
nym wózku wiejskim, spiesząc do Mo- 
roczna. ! 

Czuła się rzeźwą, jak gdyby jej na- 
gle zdrowie wróciło, chciało jej się 
śpiewać, z piersi rwała się tryumfalna 
pieśń „Te Deum laudamus''. 

Woźnica Adam Werenicz, syn go- 
spodarski z Pohosta przyglądał się jej 
ukradkiem.. 4 

— Weeselej teraz patrzyć na panią 
— rzekł po dłuższem milczeniu — 
gdyśmy do Czarnobyla jechali, taki 
pani z oczu smutek patrzył, że aż cięż- 
ko się na duszy robiło. 

— Jak tu się nie radować? i umarły 
by na tę wieść się obudził, sprawa z 
kościołem skończona! Będziemy mieli 
w Pohoście kościół, szkoły, szkołę rze- 

miosł, szkołę ogrodnictwa. Nie będzie- 
my się dalej bili w nędzy ciemnoty, 

Popierajcie 0. P. P. 
CZYJE T KR TA NSI TA TRIO 

jak ryba o lód. Światło wiary i wiedzy 
postawi. nas na nogi. 

— Kościoł... szkoły... panienko to 
wielkie dla nas szczęście. 

Widać lepsze idą czasy. — Doktór 
wojskowy, który przed kilku dniami 
zatrzymywał z pociągiem sanitarnym 
na stacji w Zaozierju mówił że i ziemię 
nam rozdawać będą. 

Chmura zasępiła błękit pogody w 
duszy Iwienieckiej 

— Jaką ziemię? — sarknęła nie- 
cierpliwie. 

— ]а nie wiem — odrzekł Adam 
stropiony — pewmo ziemię panów. 
Zresztą czy ja wiem? Doktór długo ga- 
dał do chłopów na stacji — póki po- 
ciąg stał, ręką wodził wokoło „to wszy- 
stko wasze* — mówił i ludzie gadali 
że dobrze mówi. 

— Nie wierz tym głupstwom! Nam 
trzeba myśleć w tej chwili o tem, jak 
własne gospodarstwa poprawić, jak 
kościoł ratować — a nie jak cudzą zie- 
mię zagarniać. Co człowiek zdobył wła 
sną pracą i przemysłem, jest jego wła- 
snością, Marną jest praca człowieka 
który tylko o dniu dzisiejszym myśli— 
оп pracować winien dla jutra, dla przy 
szłości. Owoc pracy jego należy do 
potomstwa, które jest owocem życia 
jego. ` 

Nam trzeba myśleć, jak swoją zie- 
mię lepiej rozplanować, uprawić, na- 
wieźć — by zamiast czterdziestu pu- 
dów żyta, dziesięcina dała sto czter- 
dzieścii. Albo to mało waszej ziemi 
Jeży jeszcze odłogiem za plantem ko- 
lejowym? 

nowisko lekarza szkolnego w szkołach ży- 
dowskich prywatnych męskich. Lekarze 
szkolni są pracownikawi  kontraktowemi, 
otrzymują  pobory według VIII kat, płac 
urzędników państwowych. Reflektanci ze- 
chcą złożyć odpowiednio  dokumentowane 
podania do Wydziału Szkolnego Magistra- 

tu miasta Wilna (Dominikańska 2). Do 
podań należy załączyć dyplom lekarski 
wzgl. jega odpis, życiorys i zaświadczenie 
o odbytej conajmniej dwuletniej praktyce 
klinicznej, wzgl. szpitalnej. 

Warunki konkursu: 
1) Obywatelstwo 

Polskiej. в й 
2) Stałe miejsce zamieszkania w Wil- 

nie przynajmniej od 2 lat. 
3) Wiek nie wyżej lat 40-tu. 
Termin składania podań upływa z dniem 

22 lipca 1929 r. 

Rzeczypospolitej 

  

— To prawda pani, ale u księcia 

Hryczyńskiego, w sąsiedztwie, jeszcze 

więcej ziemi i lepsza, ona także odło- 

giem leży. Doktor mówił, że wszyscy 

ludzie równi, więc i ziemią porówni 

władać winni. 
— Równości'na świecie nigdy nie 

było, od jego początku i nigdy nie bę- 

dzie aż do jego końca. Kain nie był ró- 
wny Ablowi, ani Lot Abrahamowi — 
ani Ezaw Jakubowi, ani Judasz Św. 
Piotrowi. Jak wzrost ludzki bywa róż- 

my tak i dusza ludzka. Rataj lubi wołu 
rączego — a z leniwym cierpi męki, 
Koń szczery w robocie jest radością 
gospodarza, narowisty utrapieniem. 

I sosny w borze bywają różne jedna 
prosta, wyniosła, o strzale czystej, — 
druga przysadzista, sękata. Drwał od- 
razu oceni. Mieszczuch, który w las 
zabrnął dla przechadzki, różnicy nie- 
rozumie — dla niego wszystkie sosny 
równe, Kłosy rosnące na jednym za* 
gonie i te nie są równe jeden pełny, 
jędrny, — drugi mizerny lub nawet 
pusty. Bajka o równości, to niedorzecz 
ność wierutna. Tylko dla głupców i 
obłudników ludzie są rowni“. 

Długo mówiła w tym duchu ale 
skutku nie bardzo była pewną. Wie- 
działa, że podniecona pożądliwość 
ludzka bywa głuchą na głos rozsądku. 
Im większą bywa ciemnota tem łatwiej 
pożądliwość podniecić. Rząd ciemno- 
tę sztucznie podtrzymywa”, nawet lu- 

dzie światli niedoceniają czasem zna- 

czenia oświaty. Ciemnota to niepewny 
sojusznik dobrej sprawy, to grunt po- 

datny dla szkodliwych zarazków. 

rzędnikom i uczącym do gimnazjum, wy-j pieczenie hipo- 
  się zniżka. Ofiarna 4jedzie na wieś: Ty- 

uk ba cej) od zenhauzowska 16. -Į 
-—1 i od 4— 

DOKTOR 
B.ZBLDOWIEŹ 

teczne 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel.     1. 

wide. Ze K"JATAWAW 
KOPRO I SPRZED 

chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
mioczowych, od 9 
—l, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 

  w == 
duży z balko- 

OLWARK pod 

pokój nem, umeblo- 

Wilnem o o0b- 

wany z obsługą, mo- 

szarze około 15 
ha, las, łąka, rze- 

że być z opałem i z 
ka, z budynkami, 
sprzedamy za 

9-05. -1 
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S Li awava va ZGUBY 
gubiono w ogro- 

Z dzie po-Bernard. 
torebkę damską 

z legitymacją nauczy- 
cielki z Warty Zofji 
Frankiewiczówny. Ła- * 
skawego znalazcę pro- 

całodziennem  utrzy- 
maniem, oddaje 516 
dla samotnych od 1 
sierpnia. Portowa Nr 
23 m. 24. —0 

оё 12--2 1 Od 4—ó, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
  

  

  

  

Wieś mimo zdrowia pozory, to chory 
organizm, to pasierb kultury. Wielkie 
miasta w ostatnich la t dziesiątkach 
zmieniły się do niepoznania — wzmo 
gły się, rozrosły, skupiły w swoich 
murach niezmierne bogactwa. To pie- 
szczochy kultury — to jej dzieci uprzy” 
wilejowane. 

Innym był los dworów wiejskich, 
— miały one swoje epoki blasku i za- 
ćmienia. Dziś bodaj żyją pod znakiem 
zaćmienia... lecz i,dla nich dobrodziej- 
stwa kultury dostępne. 

Tylko wioska pozostała w cieniu, 
na stronie od szlaków prawdziwego 
postępu. Gdy w miastach się ognisku- 

ją wszelkie blaski kultury , dobrobyt 
się wzmaga, oświata się krzewi — 
wioska ogarnięta ciemnotą, siedzi, jak 
grzyb przy ziemi, szara, zagłuszona, 
mchem pokryta jak przed stu laty. Or- 
ganizm państwowy, w którym światła 
i cienie tak miezrównanie rozdzie- 
lone nosi w sobie zarodki ciężkich 

niedomagań. 
Werenicz nie był nieprzystępnym 

dla argumentacji Iwienieckiej. Pewno 
— myślał — ona ma słuszność, gdyby 
nam jednak dodano cokolwiek ziemi 
byłoby - bandzo dobrze*. 

V. Targi wschodnie. 

Gdy wózek Iwienieckiej zajechał 
w Morocznie przed niewielki ceglany 
domek Fiedorowa, jego właściciel prze 
chadzał się w swym gabinecie wzbu- 
rzony i zaniepokojony. Przed chwilą 
opuścił go inspektor miejscowej szko- 

14.000 złotych 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza Ę 
tel. 9-05. — 

szę o odesłanie 3. 
by pod adresem: Wil- 
no, Augustjańska 4, 
za wynagrodzeniem. 

  

ły państwowej Sauermil, jeden z mę- 
żów zaufania wszechmocnego w Mo- 
rocznie. 

Sauenmil ostrzegał starego sknerę, 
przed groźnemi skutkami, jakieby mo- 
gła dla niego spowodować sprzedaż 
Pohosta katolikom. Miejscowy archije- 
rej grozi karami cerkiewnemi niecnot- 
nemu sprzedawcy — on dotychczas 
wierzyć nie chce, by wierny syn cer- 
kwi był skłonny zdradzić jej sprawę 
za sprośne srebrniki. Gubernator Hirs 
(to się mówi zupełnie utnie) zawołał 
w gniewie — gdy mu Gripari położe- 
nie przedstawił „ja tego Fiodorowa 
zgniotę''. Związek rosyjskiego narodu 
oburzony — a om w Morocznie ma 
swoją bojówkę — żartować z nim nie 
jest bezpiecznie. — „Zresztą — mówił 
lisowaty Sauermil, uśmiechając się 
zjadliwie — Iwieniecka ciebie tylko 4. 
łudzi, jak dudka. Wstyd, że człowiek 
tak doświadczony, nie widzi i nie rozu- 
mie, że ona jest gołą jak bizum. Pienię- 
dzy mikt jej nie da. Każdy obywatel 
zjnyka od niej, jak od zarazy, gdy ją 
o sto kroków zoczy. Kością w gardle 
stoi wszystkim jej wyłudzanie datków 
na cele społeczne i dobroczynne. Z, 
nami, związkiem rosyjskiego narodu 
lepiej żyć w zgodzie, szczególnie te- 
raz w czasie wojny'. 

— A pieniądze macie? — zapytał 
stary — w tem sęk. 

— Wobec tamtego golca — my 
wielkie pany. 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
wrucafiwa „wycawnietwo Wileńskie" Kwaszelna 23.


