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„Jak za japonska ECHA STOLICY 7 ZĄ KORDONÓW 
+ 

r 

wojna” . 

*. Wschodnio-chińska droga żelazna 

wybudowana została w r. 1903 za ce- 

nę 459 milj. zł. rubli. Kolej ma długość 

1727 klm. i dnia 1 stycznia 1928 r. 

rozporządzała 513 lokomotywami, 714 

wagonów osobowych i 11.259 wago- 

nów towarowych. Stan robotników 

wynosił w tymże dniu 30.185. 

Wszystko to są dane sowieckie. Za 

czasów cesarskich kolej była całkowi- 

cie w rękach rosyjskich i była  linją 

wypadową rosyjskiej polityki mocar- 

stwowej. Po rewolucji, jako właściciel 

kolei zaczął występować bank Rosyj- 

sko-Azjatydki, który ta bank musiał 

jednak skapitulować, tembardziej, że 

kolej w latach 1919—1920 zamiast 

olbrzymich dochodów, które dawała 

przedtem i potem dawała oczywiście 

deficyty. W r. 1920 Bank Rosyjsko- 

Azjatycki odstąpił kolej Chinom. Póź- 

niej Sowiety wylazły ze swemi preten- 

sjami i ostatecznie w r. 1924 dnia 31 

maja i 20 września stanął z rządem 

chińskim i ówczesnym rządem muk- 

deńskim układ, mocą którego. zarząd 

kolei spoczywa w rękach 10 panów, 
z których 5 Chińczyków, a 5 bolsze- 

wików, a dyrektorem kolei musi być 

bolszewik, a z dwuch jego zastępców 

jeden Chińczyk, jeden bolszewik. 

W dniu 10 lipca b. r. Chiny prze- 

pędziły szanownego dyrektora bolsze- 

wickiego, jego pomocnika, a z nimi 

134 urzędników kolei. Wzięli drogę 

«żelazną w swoje ręce, a na ultimatum 

sowieckie z 13 lipca odpowiedzieli od- 

jyhownie, pośrednio stwierdzając, że 

* zrywają układy z r. 1924-ego. 

Zdaje się, że bolszewicy nie kwa- 

pią się do wojny, chociaż bezceremo- 

njalność Chiń postawiła ich w położe- 

nie, w którem zerwanie stosunków 

dyplomatycznych nie ratuje prestiżu 

wielkiego państwa. Depeszom, które 

podajemy ' dzisiaj o. pogłoskach o 
pierwszych potyczkach, słuchach o 
mającem nastąpić mianowaniu Budien- 
nego na wodza mie można jeszcze 

przypisać / decydującego znaczenia. 
Czy Chiny się kwapią do wojny? Po- 
stąpiły sobie z tą droga żelazną dość 

radykalnić. Czy Japonja będzie ich 
wstrzymywała, czy też nowy filo-chiń- 

ski liberalny gabinet japoński, który 
objął władzę po  ultra-konserwatyw- 
nym gabinecie bar. Tanaka nie będzie 
próbował kooperować Chinami w wy- 
pędzeniu Sowietów z dalekiego Wscho 
du? Na to pytanie absolutnie nic nie 
czujemy się na siłach dać jakąkolwiek 

odpowiedź, lub nawet konstruować 
jakiekolwiek przypuszczenie. 

Tymczasem w Moskwie odbywają 
y manifestacje „za wojnu*. Wszyscy 

*obotnicy czują ogromną ochotę do 
bronienia tych „pieniędzy ludu pracu- 
jącego” które Mikołaj Il włożył w bu- 
dowę wschodnio-chińskiej drogi żelaz- 
nej. Manifestacje, wiece, pochody, pla- 
katy. Naturalnie. Obok tego roznamięt- 
nienia przeciw  „szumowinom białej 
gwardji*, o której dowiadujemy się z 
gazet sowieckich, że żamieszkują Man- 
dżurję w ilości 76 tysięcy ludzi, że w 
samym Charbinie jest ich 15 tys, Oczy- 
wiście według gazet sowieckich jest to 
sama kanalja. Ma jednak swoich wo- 
dzów:Mierkułowa, dawniej magnata- 
kupca o daleko wschodniej skali, a Na: : 3 dziś samodzielnego pana małego woj- 4 
ska, atamana Siemionowa również ma- 
jącego na zawołanie kilka setek szabel, 
kozaków i eks-oficerów, Rosjan i azja- 
tyckich awanturników; siłę fachową 
reprezentuje były naczelnik Akademii 

b Wojennej w Petersburgu generał An- 
c dogski. Oczywiście są partje, oczywi- 

AP. 

Ście są i eks-erzy (socjal-rewolucjoni- 
ści) i jest bezład, tarcia pomiędzy par- 
tjami chaos. W to ostatnie dość chęt- 
nie wierzymy, wiedząc jak na tle tarć 
personalnych padały białe armje naro- 
dowej Rosji. 

„ Jeszcze za czasów wojny  japoń- 
skiej na tyłach armji walczącej two- 
rzył się zator, chaos, mający cechy 
piekielnego bałaganu, w którym świ- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Doniosłe uchwały Polaków z 
zagranicy 

WARSZAWA, 19 VII. PAT. Wczo- 
raj w ostatnim dniu zjazdu Polaków 
z zagranicy przyjęto m. in. następu- 
jącą rezolucję: Pierwszy Zjazd Pola- 
ków z zagranicy z wielkim bólem 
stwierdza fakt nieobecności przedsta: 
wicieli miljonowej rzeszy Polaków z 
terytorjum sowieckiego. Rząd przysy- 
ła swym rodakom, którzy wierni swej 
narodowości, językowi i wierze ojców 
od lat wielu byli i dotąd są narażeni 
na barbarzyńskie prześladowanie w 
więzieniach, na wyspach Sołowieckich 
i Sybiru, którzy pozbawieni są wszel- 
kich praw i możności swobodnego 
rozwoju swej kultury najgłębsze wy- 
razy współczucia i słowa zapomnie- 
nia, że Polacy całego Świata repre- 
zentowani na Zjeździe nigdy nie za- 
pomną o ciężkim losie swych braci z 
poza wschodniego kordonu Rzeczy- 
pospolitej. 

Ufając niezłomnie, że nic nie zdo- 
ła wydrzeć im z serca najświętszego 
poczucia polskości, jednocześnie Zjazd 
przyjmuje do zatwierdzającej wiado- 
mości postanowienie komitetu organi. 
zacyjnego Zjazdu 0 niedopuszczeniu 
wysłanników Moskwy, mianujących 
się delegatami ludności polskiej, któ- 
ra w ustroju sowieckim niema mo- 
żności swobodnego wypowiedzenia 
się i wyboru swych faktycznych przed- 
stawicieli. W rzeczywistości rzekoma 
delegacja polska miała na celu przeciw- 
stawienie się podstawowym zasadom 
Zjazdu zamanifestowania duchowej 
łączności wszystkich odłamów narodu 
polskiego. 

Ponadto uchwalono rezolucję tej 
treści: Zjazd Polaków z zagranicy wy- 
raża swe głębokie ubolewania z po- 
wodu niemożności przybycia na Zjazd 
naskutek istniejącego zakazu władz 
litewskich, rodaków z republiki litew- 
skiej, stwierdzając, że to niesłychane 
w dziejach, w stosunkach pokojowych 
odcięcie Polaków z Litwy od ich na- 
rodu macierzystego, trwające już lat 
dziesięć jest pogwałceniem najelemen- 
tarniejszych praw, któremi rządzą się 
narody kulturalne. Zjazd wyraża naj- 
wyższe oburzenie z powodu tego gwał- 
tu i bezprawia oraz protestuje prze- 
ciwko nim wobec opinii całego Świata 
cywilizowanego. Zjazd stwierdza swą 
solidarność w akcji zachowania  pol- 
Skości przez rodaków, zamieszkują- 
cych ziemie litewskie, ciężko zmaga- 
jących się z uciskiem i prześladowa- 
niem w dziedzinie kulturalnej i ekono- 
micznej. 

Poprawa jbilansu handlowego 
W CZETWEU 

WARSZAWA, 18.6. Pat. Bilans 
handlowy za czerwiec 1929 ro- 
ku przedstawia się następująco: 
Przywieziono ogółem 489.105 
tonn towarów wartości 211.746 
tys. zł. Wywieziono 1.791.668 
tonn wartości 237.893 zł. Bierne 
saldo bilansu handlowego w 
czerwcu wynosi 33.853 tys. 2l- 
W porównaniu do poprzednie- 
go miesiąca nastąpiło zmniejsze- 
nie wartości przywozu o 486 
tys. zł., wagowo zaś-o 3.001 
tonn. Wywóz zwiększył się pod 
względem wartości 0 11.041 
tys. zł. 

Nowi członkowie trybunału 
w Hadze 

„Monitor Polski* z dn. 18 b. m. 
ogłasza, iż pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej postanowieniem z dnia 12 
lipca 1929 r. zamianował d-ra Zyg- 
munta Cybichowskiego, profesora uni- 
wersytetu warszawskiego, Jana Ku- 
charzewskiego, profesora, Wacława 
Makowskiego, profesora uniwersytetu 
warszawskiego i dra Michała Rost- 
worowskiego, profesora uniwersytetu 

jagiellońskiego—członkamj polskimi 
stałego trybunału rozjemczego w Ha- 
ze na przeciąg lat 6-ciu. 

Wykonanie ustawy o zaopafrze- 
niu inwalidów 

„Dziennik Ustaw" z dn. 18 b. m. 
ogłasza rozporządzenie w sprawie po- 
działu zakresu działania ministrów 
spraw wojskowych, skarbu oraz pra- cy i opieki społecznej przy wykony- 
waniu ustawy o zaopatrzeniu inwali dów wojennych i ich rodzin oraz o 
zaopatrzeniu rodzin po poległych i 
zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których Śmierć, względnie zagi- 
nięcie, pozostaje w związku przyczy- 
nowym ze służbą wojskową. 

Narada nad rozbudową Gdyni 
W dn. 30 i 31 lipca b. r. odbę- 

dzie się w Gdyni konferencja między- 
ministerjalnej komisji dla spraw roz- 
budowy portu w Gdyni i wybrzeża. 

Aresztowania terorystów 
Kowieńska policja kryminałna opubliko- 

wała następujący komunikat: 
Jak lo, w maju r. b. został z8- 

mordowany przez pleczkajtisowców najwaž- 
niejszy świadek w sprawie Galinisa i inn. 
Wiktor Uściła, mieszkaniec gm. Jewjejskiej. 

Obecnie na początku lipca policja Кгу- 
minalna aresztowała głównego organizatora 
i inicjatora zabójstwa, Feliksa Paszkiewicza. 
Paszkiewicz przybył na ten raz do Litwy z 
różnemi tajnemi zadaniami. Aresztowany, 
rzyzmał się i opowiedział 0 morderstwie 

Uściy. Przyszło do niego siedem osób, któ- 
re zaprowadziły go do lasu i oświadczyły, 
że uchwalono zabić go, ponieważ wydał or- 
ganizację pleczkajtisowską w pow. Trockim 
i Kowieńskim. Uściłlę tylko Paszkiewicz za- 
strzelił, inni brali tylko udział w napadzie. 

Oprócz Paszkiewicza policja kryminalna 
aresztowała jeszcze 5 uczestników aktu te- 
rorystycznego. Śledztwo zostało zakończone 
i sprawa przekazana prokuratonowi sądu 
wojennego. 

Międzynarodowa konierencja kolejowa 
w. Kownie. 

Z Kowna donoszą: Dziś rozpo- 
czyna się w Kownie międzynarodowa 
konferencja w sprawie kolei. W kon- 
ferencji biorą udział; Litwa, Estonja, 
Rosja sowiecka i w celach informa- 
cyjnych Niemcy. Będą na niej poru: 
szane sprawy taryfy. 

Litewskie pogłoski o koncentracji wojsk 
polskich na pograniczu 

Ostatnio prasa litewska w każdym 
numerze zaczęła przynosić zmyślone 
wiadomości o ruchu wojsk polskich na 
pograniczu, widocznie chcąc w ten spo 
sób, szczególniej po ostatniej nocie 
Voldemarasa, dowieść, że Polska nosi 
się z agresywnemi względem Litwy 
zamiarami. W tych dniach w prasie 
kowieńskiej ukazała się wiadomość, 
że do wsi Baranowo, w pobliżu Su- 
wałk, przybyła część jakiegoś pułku 
ułanów. Jednocześnie do wsi Mazury- 
szek przybyła część 22 p. p. Żołnierze 
mieli oświadczyć, iż będą tam urzędo- 
we manewry. Jednocześnie straż po 
graniczna została według tych wiado- 
mości znacznie wzmocniona. 

łowy sposób leczenia gruźlicy W wię- 
eniu kowieńskiem 

Z Kowna donoszą: W szpitalu kowień- 
skiego więzienia ciężkich robót, lekarz wię- 
zienny dr. j. Kajruksztis wynalazł nowy 
sposób leczenia gruźlicy. Chorym, których 
leczono nowym sposobem,] odrązu przyby= 
wa na wadze. Dr. Kajruksztis przeprowa- 
dza obecnie doświadczenia w innych kie- 
runkach. 

Przyjęcie budżetu kraju Kiajpodzkiego 
Z Kłajpedy donoszą: Sejmik kłaj- 

pedzki przeciw głosom bloku litew- 
skiego i przedstawicieli partji pracy 
przyjął budżet Kłajpedy na rok bież. 
w sumie 18.606,150 It. Zwyczajne do- 
chody budżetu wynoszą 18.436.150 It. 
nadzwyczajne 170.000 It. Wydatki 
zwyczajne — 17.297,850 It, nadzwy- 
czajne— 1.308.300 It. 

Mowa ustawa 0 egzekwowaniu po- 
(dtkÓW 

Z Kowna donoszą: Departament podat- 
kowy opracował nową ustawę o egzekwo- 
waniu podatków. Ustawą składa się z 325 
paragrafów Zmienia oną cały aparat po- 
datkowy, który obecnie będzie się składał 
z komisji podatkowej, najwyższej komisji 
podztkowej i kolegjum podatkowego. W 
kolegium będzie przewodniczył jeden z 
członków Najwyższego Trybunału.$ 

Fiasko łotewsko-estońckich rokowań 
i mę telną 

Z Rewla donoszą: Przewodniczący 
estońskiej łotewsko-estońskiej komisji 
mieszanej realizowania unji celnej, b. 
minister skarbu L. Sepp zwrócił się do 
ministra spraw zagranicznych J. Lat- 
zika z zawiadomieniem o*swej decyzji 
ustąpienia ze stanowiska przewodni- 
czącego estońskiej delegacji. Swe po- 
starowienie L. Sepp motywuje tem, że 
stałe wysiłki Łotwy w kierunku odro- 
czenia pertrakcyj w sprawie realizacji 
unji celnej są dowodem, że Łotwa na- 
ogół nie zapatruje się na tę kwestję 
poważnie. Nie widząc wobec takich 
okoliczności żadnych praktycznych 
owoców pozostawania na stanowisku 
przewodniczącego estońskiej delega- 
cji. L. Sepp postanowił złożyć*swe peł- 
nomocnictwa. 

Lałożenie poselstwa szwedzkiego w Rewin 
Z Rewla donoszą: W najbliższej przysz- 

łości w Rewlu zostanie zorganizowane sa- 
modzielne poselstwo szwedzkie. Posłem 
ma być mianowany obecny konsul szwedz- 
ki w Rewlu Reiterscheldt. Dotychczas na 
wszystkie państwa bałtyckie był jeden po- 
seł szwedzki z rezydencją w Rydze. 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Łaszuk. i 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „ Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 
nzdesłane milimetr 50 gr. 

ICIELSTWA 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia 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 — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewskz. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

TAKSI CNS 
Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

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. 

Ha Chiny patrzy Świat 
Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między 

2. $. $. В а Chinami 
Budienny organizatorem i szefem akcji zbrojeniowej 

BERLIN. 19.6. Pat. Z Londynu donoszą: Według wiadomoś- 
ci otrzymanych z Rygi rząd sowiecki odwołał gen. Budiennego 
z urlopu, polecając mu natychmiastowe przeprowadzenie częś: 
ciowych zarządzeń mobilizacyjnych na Dalekim Wschodzie i w 
Rosji Centralnej. Budiennyj miał otrzymać rozkaz skonsygnowa- 
nia wielkiej ilości samolotów wojennych na pograniczu madżur- 
skiem. Wzmocnione mają być również oddziały piechoty, kawa- 
lerji i czołgów na obszarach pogranicznych, Zarządzona została 
w tym celu konfiskata całego taboru kolejowego. 

Bols:ewicy rozpoczęli ofensywę 
LONDYN 19-VII. PAT. Z OSAKI DONOSZĄ, żE WOJSKA ROSYJSKIE 

ROZPOCZĘŁY OFENSYWĘ, ZAJMUJĄC MIASTO I STACJĘ PAGRANICZ- 
NAJA. 

Podobno pierwsza porażka 
LONDYN, 19-VII. PAT. Z PRYWATNYCH ŹRÓDEŁ DONOSZĄ Z 

SZANGHAJU, ŻE WOJSKA ROSYJSKIE, KTÓRE MIAŁY ZAMIAR PRZEJŚĆ 
PRZEZ RZEKĘ AMUR KOŁO BŁAGOWIESZCZENSKA, ZOSTAŁY ZMU- 
SZONE PRZEZ CHIŃCZYKÓW DO ODWROTU. 

Jak rząd chiński przejął się zerwaniem stosunków dyplo- 
matycznych przez Sowiety 

NANKIN. 19.6. Pat. Agencja Reutera podaje: Wczoraj wieczorem 
otrzymany tu został pełny tekst noty sowieckiej donoszącej o zerwaniu 
stosunków dyplomatycznych z Chinami. Prezydent Czang:Kai-Szek zwołał 
niezwłocznie konferencję rządową. Szef rady ustawodawczej oświadczył, że 
rząd nie jest zaskoczony notą, której spodziewano się. Sądzi on jednak, 
że nie spowoduje ona groźnych następstw. Wojna między Chinami, a Rosją 
jest zupełnie nieprawdopodobna. Jednakże po odbyciu w Pekinie konferen- 
cji między Czang-Kai-Szekiem, a Czang-Suan-Jangiem rząd narodowy jest 
przygotowany na wszelki przebieg wypadków. 

Dalsza koncentracja wojsk 
WIEDEN. 19.6. Pat. Według doniesień dzienników z Londynu, kon- 

centracja wojsk na granicy chińsko-sowieckiej trwa w dalszym ciągu. Ka- 
walerja mongolska oraż syberyjskie dywizje kozackie zostały skoncentro- 
wane na północno-zachodniej granicy Mandżurji. 

Rząd nankiński nie odpowie na drugą notę sowiecką 
SZANGHAJ, 19—7. Pat. Pisma miejscowe twierdzą, że rząd nacjona- 

listyczny nie odpowie na drugą notę sowiecką. Według wiadomości ze źró- 
deł rosyjskich aeroplany sowieckie krążą nad terytorjum chińskiem w 
Mandżurji i rozrzcają odezwy wzywające proletarjat Chin do popierania 
sowietów. Cała flota handlowa na Amurze została skoncentrowana w 
Błagowieszczensku. który może posłużyć za punkt wymarszu większych od- 
działów wojskowych do Mandżurii. 

Ogłoszenie stanu wojennego w Charbinie 
TOKIO, 19—7. Pat. Według telegramów z Charbinu, na skutek  zer- 

wania stosunków chińsko sowieckich ogłoszony w mieście został stan wo- 
jenny. Po ulicach krążą gęste patrole policyjne. Gubernator ogłosił odezwe 
zagrażającą karą Śmierci za rozpowszechnianie niepokojących pogłosek. 
Wszystkie dzienniki są cenzurowane. W przemyśle i handlu panuje zastój. 
Konsulat japoński przepełniony jest przez obywateli sowieckich domagają- 
cych się wizy wyjazdowej. 

Wrażenie odpowiedzi sowieckiej w Chinach 
WIEDEŃ, 19—7. Pat. „United Press“ donosi z Szanghaju, że odpo- 

wiedź sowiecka na notę chińską wywołała tutaj wielkie wrażenie, nankiń- 
Skie koła rządowe spodziewały się bowiem, że przed krokami decydują: 
cemmi ze strony Rosji nastąpią najpierw dalsze rokowania. 

Krok do wojny 

WIEDEŃ, 19—7. Pat, „United Press" donosi z Moskwy, że w 
„kołach tamtejszych liczą się z możliwością wybuchu wojny. So- 
wieckie towarzystwo żeglugi okrętowej zarządziło dzisiaj zam- 
knięcie wszystkich swoich filij na Dalekim schodzie, przery- 
wając tam samem komunikację okrętową z Chinami. 

Gorące prace w mukdeńskim arsenale 
MOSKWA, 19 VII. PAT. Dzisiejsza ,„ Wieczerniaja Moskwa" komu- 

nikuje, że japońska agencja prasowa „Toho' podaje z Charbinu o rozpo- 
czętej ogólnej mobilizacji i wysłaniu wielu pociągów wojskowych w kie- 
runku stacji Pogranicznaja. Dalej agencja komunikuje o gorącej pracy 
mukdeńskiego arsenału. ! 

Chang-Kai-Szek radzi nad sytuacją 
BERLIN, 19,VII. PAT. Z Nankinu donoszą, że Chang-Kai-Szek zwołał wczoraj 

popołudniu nadzwyczajną konferencję przywódców chińskich. Obrady konferencji 
przeciągnęły się do późnego wieczora. Z dobrze poinformowanych źródeł donoszą, że 
rząd nankiński oczekuje ciągle jeszcze pokcjowego rozwiązania konfliktu. 

Sowiety szukają usprawiedliwienia swych poczynań 
MOSKWA, 19.VII. PAT. Dzisiejsze „lzwiestja", pod nagłówkiem: „Większość 

prasy zagranicznej nadal potępia awantury na kolei wschodnio chińskiej", podają gło- 
Sy prasy amerykańskiej, japońskiej, francuskiej i włoskiej w sprawie sowiecko-chiń- 
skiego konfliktu. Dziennik cytuje opinię japońskiego szefą sztabu generalnego, we- 
dług którego, o ile obie strony koncentrują wojska, to fakt taki musi wzbudzić pewną 
uwagę, stwierdzając jednak, że o ile tylko w wyniku zajść japońskie prawa i inte- 
resy, nie zostaną narażone na szwank, rząd japoński zajmie pozycję obserwatora. 

Treść i sens odezwy międzynarodówki komunistycznej 
MOSKWA, 19—7. Pat. Komitet wykonawczy międzynarodówki komu- 

nistycznej w związku z koniliktem sowiecko chińskim wydał odezwę do mas pra- 
cujących wszystkich krajów, jednakże głównie skierowaną do  proletarjatu 
Indyj Chin i innych krajów wschodu. W odezwie mówi się między innemi, 

że organizując wojnę przeciwko Związkowi Socjalistycznych Republik Rad 
na zachodzie i wschodzie ze strony Polski, Rumunji, Afganistanu między- 

narodowy imperjalizm posługuje się rządem nankińskim dla zorganizowa- 
nia bezpośrednich napadów na ZSRR. Odezwa zwraca dalej uwagę, że 

gwałtowność Chin kontrręwolucyjnych przybrała specjalnie ostry charakter 
w okresie rządów Mac Donalda. Odezwa nawołuje do urządzenia maniie- 
stacyj przeciwko wojnie i imperjalizmowi. Podobną odezwę wydał również 
komitet wykonawczy młodzieży komunistycznej. 

Obawa o kruchość więzów paktu Kelloga 

WASZYNGTON, 19.VII. PAT. Rząd amerykański zwrócił uwagę rządów 
sowietów i chińskiego na fakt, że oba te państwa są sygnatarjuszami antywo- 
jennego paktu Kelloga. Wystąpienie to ze strony rządu amerykańskiego wywo- 
łane zostało niebezpieczeństwem wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Chinami. 

szczał potężny azjatycki wiatr i pory- 

wał w tan rosyjskie namiętności. Hu- 

czały strzały rewolwerowe, dźwięcza- 

ło złoto rzucane na karty, gwizdała 

nahajka. Dziś, gdy się wleją w ten 

chaos  niezdyscyplinowane bandy 

awanturników, gdy nadjadą pułki so- 

wietów, gdzie dyscyplina nieoparta 

jak dawniej na mistycznej tradycji, 

pęknie momentalnie, gdy przywalą ku- 

py bandytów chińskich — może się 

rozpocząć istotnie interesujący, a pija- 

ny, piekielny taniec. Już wczoraj na- 

sze Wilno było podekscytowane wia- 

domością o dalekim Wschodzie. Ho, 

ho, to dla Wilna nic znowu tak obce- 

go. Każdy tam kogoś znał, jeden dy- 

rektora kolei wschodnio-chińskiej, u 

którego w Petersburskim gabinecie 

zacisznym leżał wielki niedźwiedź i 

stały fajki i czarki dziwacznegoa kształ- 

tu — mandżurskie prezenty, drugi znał 

maszynistę z Charbina, trzeci mówi: 

„co pan wiesz, ja sam był na ja- 

ponskiej wojnie". Wogóle wyrazy: 

„Jak za japonska wojna”, słychać by- 

ło wczoraj w Wilnie i w omnibusie i 

na chodniku. Przecież pamięta Wilno 
i wagony towarowe z inicjałami. tej ko- 
lei przechodzące pod „želaznym“ i 
„kamiennym mostem i pamięta bata- 
ljony piechoty bure, śmierdzące potem 
i dziegciem a śpiewające na naszych 
ulicach: 

piszet, piszet, car japonskij 
ruskomu cariu 

A zawiadowca stacji Bieniakonie 
wręczał miejscowemu szlachcicowi ga- 
zetę z wiadomościami z wojny mó- 
wiąc: „na wam, paradujtieś", 

A no zobaczymy. Cat. 

Sprostowanie. We wczorajszym naszym 
artykule wstępnym dopuszczono się szere- 
gu blędów korektorskich. Wymieniamy naj- 
ważniejsze. Tam, gdzie mowa o wyrazach 

na pomniku Aleksandra 3-go, zamiast po- 

mniku wydrukowano peroniku (dobrze, że 

nie pierniku); zamiast pięścią boksem, po- 

winno być pięścią boksera, wreszcie w spo- 

sób barbarzyński poprzekręcano nazwy miej- 

scowości, znanych z historji wojny japoń- 

skiej, jak Wafangou, Zasziczao. 

1 pobytu Pana Prezydeńia Rieczypa- 
spolitej w Małopolsce 

RZESZÓW, 19-VII. PAT. Pan Prezydent 
udał się w dalszą drogę na zwiedzane ośrod- 
ków rolniczych w powiatach rzeszowskim, 
łańcuckim i przeworskim, W Zaczernie na 
uwagę zasługuje przemówienie sen. Dąbskie- 
go, który składając hołd Prezydentowi Rze- 
czypospolitej wspomniał o unifikacji organi- 
zacyj rolniczych, która nastąpiła pod auspi- 
cjami dostojnego Gościa. Zapewnił on Pana 
Prezydenta, że ziemianie dążyć będą wszel- 
kiemi siłami do tego, ażeby nastąpiło cał- 
kowite porozumienie między wielką i małą 
własnością dla dobra wielkości państwa. Po 
obejrzeniu zagród oraz trzody chlewnej Pan 
Prezydent udał się do Staromieścia, gdzie 
obejrzał szkołę mleczarską. W Łańcucie, 
wśród entuzjastycznych okrzyków wznoszo- 
nych na cześć dostojnego Gościa, powitała 
Pana Prezydenta Rada miejska i miejscowe 
władze. w Albigowej ustawiony był szwa- 
dron 10 p. strzelców. Pan Prezydent przeje- 
chał przed frontem szwadronu przy dźwię- 
kach hymnu narodowego oraz przed kompa- 
nją Strzelca. O godz. 14-ej odbył się w do- 
mu ludowym w Albigowej obiad, na którym 
książę Andrzej Lubomirski wzniósł toast na 
cześć Pana Prezydentta, powtórzony z en- 
tuzjazmem przez obecnych. Następnie orkie- 
stra odegrała hymn narodowy. 

* ye 

„ , RZESZÓW, 19-VII. PAT. Salę obrad ma 
gistratu Rzeszowa, gdzie odbyć się ma uro- 
czyste posiedzenie jubileuszowe z okazji 502 
lecia okręgówego towarzystwa rólniczego w 
Rzeszowie, wspaniale udekorowano dywana- 
mi kilimami i kwiatami. Na specjalnem pod- 
jum ustawiono krzesło dla Pana Prezydenta. 
Uroczyste posiedzenie otworzył prezes okrę- 
gowego tow. rolniczego p. Gumiński, skła- 
dając hołd Panu Prezydentowi. Następnie 
omawiał p. Gumiński w dłuższem przemó- 
wieniu historję okręgowego tow. rolniczego 
w Rzeszowie oraz niedawną fuzję towa- 
rzystw rolniczych w Małopolsce, poczem 
prosił Pana Prezydenta o w<pisanie się do 
księgi pamiątkowej. Z kolei przemawiał bur- 
mistrz Rogulski, składając Panu Prezyden- 
towi wyrazy najszczerszej i najserdeczniej- 
szej wdzięczności za przybycie. W zakoń- 
czeniu burmistrz wniósł okrzyk: „Najdostoj- 

niejszy Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej niech žyje““. Okrzyk ten powtórzyli 
z zapaŁłem wszyscy uczestnicy posiedzenia 
Pan Prezydent złożył swój podpis w księdze 
pamiątkowej, ppoczem po odegraniu przez 

orkiestrę hymnu narodowego, wyjechał na 
zwiedzenie powiatu rzeszowskiego. 

w ed" € 

PRZEWORSK, 19-VII. PAT, O godzinie 
17 min. 15 Pan Prezydent przybył do Prze- 
worska. Pan Prezydent wysiadł z samocho- 
du i przeszedł przed frontem kompanji ho- 
norowej. Po powitaniu udał się Pan Prezy- 
denf do zamku księcia Andrzeja Lubomir- 
skiego. Z kolei udał się Pan Prezydent na 
zwiedzenie Przeworska, witany wszędzie 
dzie owacyjnie przez ludność. Dziś odbędzie 
się wieczorem w salonach pałacu ordynacji 
przeworskiej raut, na którym przemówienie 
wygłosi ks. Andrzej Lubomirski.
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ECHA KRAJOWE. Do wojny dojdzie, czy nie? 

  

Sensacyjne nadażycia w magistracie w Bara- 
nowiczach 

Przed niedawnym czasem wykryto w Baranowicząch w tamtejszym ma- 
gistracie sensacyjne nadużycia. W związku z tem aresztowano sekwestratora. 

Dowiadujemy się obecnie, iż onegdaj zjawił się w magistracie p okurator Dąb- 
rowski w towarzystwie sędziego Śledczego Gutkowskiego i dokonał rewizji 

ksiąg. W wynałku rewizji aresztowany został pomócnik buchaltera magistratu 

Wekluk. Wszystkie księgi zostały opieczętowane. 

Dalsze szczegóły pożaru w Kurzeńcu 
Z Kurzeńca donoszą, że pożar, który zniszczył przed kilku dniami 

miasto wybuchł w domu Icka Iglera skutkiem nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem. Przy panującym wietrze pożar szybko się rozszerzył na ca- 
łą ulicę Smorgońską i ul. 3 maja. Ogółem spłonęło 59 domów mieszkal- 
nych i 101 innych budynków, czyli razem 160 zabudowań. Straty przenc- 
szą miljon złotych. Spalił się lokal posterunku P. P., koszary policyjne z 
całym inwentarzem i mieszkania prywatne szeregowych P. P. z całym do- 
bytkiem. 

BARANOWICZE 

— Dzień Propagandy LOPP w Stoło- 
wiczach. Zarząd Powiatowego Komitetu 
LOPP. propagując ideę, zadanie i cele LOPP 
urządza w różnych Kołach: „Dnie propagan- 
dy LOPP". 

Dzień taki odbył się już w Niedźwiedzi- 
cach, a obecnie w dniach 13 i 14 lipca w 
Stołowiczach. 

W dniu 13 lipca jako w wigilję dnia 
w miejscowej szkole odbył się seans ekspe- 
dycji samochodowej, i odczyt. 

W dniu 14 lipca od samego rana urzą. 
dzono kwestę w miasteczku. O godz. 11-ej 
odprawił nabożeństwo i wygłosił okoliczno- 
ściowe kazanie w sprawie znaczenia dnia 
miejscowy proboszcz ks. Brauer. O godz. 
12 nad miasteczkiem zaczął szybować og- 
romny Potez, co nadzwyczaj przyczyniło się 
do osiągnięcia rezultatów dnia, gdyż dla 
Judnošci miejscowej była to nowina. 

_ _ Przylot Samolotu zawdzięczać należy p. 
kapitanowi Pokornemu, który na zwrócenie 
się Powiatowego Komitetu nie odmówił 
współpracy. 

S Po nabożeństwie z kościoła przy dźwię- 
kach muzyki kolejowej wyruszył pochód na 
rynek, gdzie urządzono trybunę. Tu po ode- 
graniu kilku utworów przez muzykę, nasta- 
piły Bo ROWE: 

jerwszym przemawiał prezes Powiato- 
wego Komitetu p. inż. Layman o zadaniach 
i celach LOPP następnie miejscowy obywa- 
tel p. Jacewioz, później sekretarz Powiato- 
wego Komitetu p. Głąbik o znaczeniu „Dnia* 
nawołując obecnych do popierania imprez 
i zapisywania się na członków 

Tuż po przemówieniach do obok stoją- 
cego stolika podchodzili miejscowi włościa- 
nie i zapisywali się na członków. 

O godz. l8.ej odbył się seans ekspe- 
dycji samochodowej i odczyt, który wygło- 
sił prezes sekcji gazowej Pow. Kom. p. Mar- 
kowicz, poczem wygłosił przemówienie se- 

"kretarz Pow. Kom. p. Głąbik. 
Ч Wieczorem odbył się koncert orkiestr i 
bal. 

Osiągnięte rezultaty Dnia są dość po- 
kažne, jak moralnine tak i materjalme. 

Nowych członków zapisałoa się 12, wy- 
słuchało przemówień i odczytów około 1000 
osób materjalnie Komitet zyskał w jednym 
dniu około 400 zł. przyczem zawdzięczając 
ekspedycji samochodowej, która jest urzą- 
dzona według ostatnich wymagań techniki 
i prowadzona przez instruktora Wojewódz- 
kiego Komitetu p. Rymkiewicza nader wzo- 
rowo, LOPP jeszcze raz przekonał miejsco- 
wą ludność iż nie tylko umie zbierać składki 
ale i dać ludności coś dobrego. 

Wreszcie wypada zaznaczyć, iż dużo 
pracy położyli dla zorganizowania dnia pre- 
zes Koła p. Grzechnik, sekretarz p. Boryse- 
„wicz i p. Piotr Karaś, pomoc okazali p. wójt 
Powiedajło i p. Koktysz. 

W dniu ŻI lipca taki sam Dzień Propa- 
gandy Komitet Powiatowy urządza w La- 
chowiczach. 

— Odpłynięcie łodzi do Gdyni. Wobec 
odwołanej przez Zarząd Główny pływby Za- 
rząd Oddziału Ligi Morskiej i T ` 
w Baranowiczach uruchomił  samodžielnie 
łódź do Gdyni. 

Łódź ta zbudowana na środki Oddzia- 
łu L. M. i Rzecznej w dniu 10 lipca rb. od- 
płynęła ze Stołpców do Gdyni przy następu- 
dącej obsadzie: sternik p. Bereśniewicz i 
wioślarze p. Hołowczyc i Jasinowski. 

‚ O godz. 16-ej w tym dniu na brzegu 
Niemna zebrali się przedstawiciele władz 
miejscowych, by pożegnać odchodzącą 
łódź. . 

Do odjeżdżających  mnader serdecznie 
przemówił wiceprezes Oddziału p. Kwieciń. 
ski, poczem łódź spuszczono. Między innemi 
dowiedzieliśmy się, iż w Stołpcach pomimo 

  

  

tak sprzyjających warunków (Niemen tuż 
przy mieście) niema Oddziału L. Morskiej 
i Rzecznej. 

Należałoby ludziom dobrej woli pomy- 
śleć o założeniu oddziału, miałby tu głos 
także p. Starosta. 

— Nadużycie w Magistracie. Jak już 
wiadomo sekwestrator magistratu Fijołkow- 
ski dopuścił się defraudacji i został areszto- 
wany. W związku z tem wyszły na jaw i 
inne nadużycia aresztowano drugiego sekwe- 
stratora Dzierżyńskiego. 

Obecnie jest prowadzona ścisła rewizja 
w celu ujawnienia wszystkich nadużyć i 
winy innych pracowników poza aresztowa- 
nemi. 

MOLODECZNO 

— Gimnazjum im. T. Zana. W dniu 
20 czerwca r. b. w Mołodecznie w sali kina 
„Bajka“, odbył się podniosły akt wręczenia 
świadectw dojrzałości pierwszym 10-ciu ma- 
turzystom tutejszego Polskiego Koedukacyj- 
mego Gimnazjum im. T. Zana. 

Maturę otrzymali: Backiel Wacław, + 
Biełanowicz Leonid,  Chasiesman Jakób, 
Mordasówna Nadzieja, Pietrucki Leon, So- 
snowiczówna Wiera, Urbanowiczówna Marja 
Włoczewska Alicja, Wolański Bolesław, 
Żuromski Władysław. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością 
p. Starosta Mołodeczański Żurawski i pułk. 
dyp.  Bociański, Dowódca 86 p. p. oraz 
licznie zebrani przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa. 

Polskie gimnazjum w Mołodecznie pow- 
stało w r. 1922 wysiłkiem miejscowego spo- 
łeczeństwa, które przez utworzenie T-wa 
Polskiej Szkoły Realnej, przekształcone na- 
stępnie na T-wo Polskiej Szkoły Średniej 
w Mołodecznie utrzymało tak ważną pla- 
cówkę kulturalną w Mołodecznie. 

Gimnazjum im. T. Zana w Mołodecz- 
nie nawiązało dawną nić tradycyjną sławnej 
szkoły średniej z której wyszedł arcypro- 
mienisty Tomasz Zan. 

W roku 1881 zastała przeniesiona 
szkoła powiatawa z Bobrujska do Mołodecz- 
na i umieszczona w murach klasztornych O. 
O. Trynitarzy, które ufundował w. r. 1758 
Michał-Kazimierz iks. Ogiński, wojewoda wi- 
leński i kanclerz W. X. L. 

Szkoła powiatowa Mołodeczańska w 
r. 1812 wykazała swe oblicze, gdyż ucznio- 
wie starszych klas wstąpili do wojska pol- 
skiego zaś cały personel nauczycielski łą- 
cznie ze szkołą złożył przysięgę i zgłosił 
akces do konfederacji, która odnawiała unję 
polsko-litewską. 

W r. 1831 znów szkoła powiatowa bie- 
rze czynny udział w wypadkach i starsza 
młodzież pośpiesza do odziałów Chodźki. 

Po upadku powstania spadły na szko- 
łę prześladowania, zamknięto klasztor, jed. 
nak szkoła ocalała, chociaż rozpoczęła już 
dążność do rusyfikacji szkoły. W 1863 szko- 
ła została zamknięta i majątek został skon- 
fiskowany. 

W r. 1864 zostało otworzone rosyjskie 
seminarjum nauczycielskie, pierwsze w Ro- 
sji, które miało być tą placówką rusyfika- 
cyjną, kształcącą „narodnych _ uczytielej”, 
przepojonych nienawiścią do polskości. | 

W r. 1915 seminarjum zostaje ewakuc- 
wane i dopiero po wojnie w 1922 powstaje 
szkoła polska. 

Są obecnie nadzieje, iż po pierwszej 
pomyślnej maturze gimnazjum będzie rychło 
upaństwowione. 

BRASŁAW 

‚ — (o słychać w powiecie? Prawdziwem 
nieszczęściem naszej wsi są często w po- 
rze letniej powtarzające się pożary. Podczas 
gdy cała rodzina zajęta jest w polu, a w 

Juk Lenin zawierał „Pokój * © Brześciu 
W tegorocznym czwartym zeszycie 

(z dn. 25 stycznia r. b.) wychodzące- 
go w Leningradzie ilustrowanego ty- 
godnika „Krasnaja Panora- 
т а“, podobno, jak zawiadamia re- 
dakcja, rozchodzącego się w przeszło 
stu tysiącach, egzemplarzy, ukazał 
się essay pióra Włodz. Bończy- 
Brujewicza zatytułowany „Układy po- 

e z Niemcami i pokój w Brzeš- 
ciu". ® 

„Jakże mało znamy epilog Wielkiej 
Wojny na froncie wschodnim— „od 
tamtej strony", od bolszewickiej! Jak- 
że to tam wyglądało rozkruszanie się 
olbrzymiego frontu wschodniego *0d 
strony Rosji, już opanowanej przez 
bolszewizm i jego głowę widomą 
Włodimira Iljicza? Bo opowiadają, co 
piszą historycy i pamiętnikarze bol- 
Szewiccy? Wierzyć im czy nie wie- 
rzyć? Najpierw oczywiście trzeba wie- 
dzieć, trzeba mieć pojecie jak wyglą- 
da „od strony bolszewickiej" ten nie- 
słychanie ciekawy kawał najnowożyt- 
niejszych dziejów wschodniej Europy. 

Dlatego też nie wahamy się sko- 
rzystać z rzadkiej okazji i zapoznać 
czytelników „Słowa”, nie widujących 
współczesnych publikacyj bolszewic- 
kich, z tem co pisze np. p. Bończ- 
Brujewicz, niewątpliwie cały. nasią- 
knięty bolszewicką ideologją. Tygod- 
nik „Krasnaja Panorama" jest jednym 
z naczelnych organów ortodoksji bol- 
Szewickiej, idącym np. w bezbożni- 
ctwie chyba dalej niż sam moskiew- 
ski „Bezbożnik”, tedy czerpiemy wia- 
domości nasze— z najlepszego źród- 
ła, z ustalonej po tamtej stronie czer- 

wonego kordonu atmosfery sądów i 
poglądów na polityczne dzieje Rosji z 
przed dwunastu lat. 

Komentarze zbyteczne. Chodzi je- 
dynie o wierne odtworzenie ro- 
syjskiego tekstu wraz z jego sui 
generis zabarwieniem. 

* 

Wiadomość o zawarciu przez na: 
szą komisję w Brześciu układu z 
Niemcami--pisze p. Brujewicz—który, 
jak gruchnęło natychmiast na Świat 
cały, był „ani pokojem ani wójną”, 
wywołał silne niezadowolenie Lenina. 

Nie zawahał się oświadczyć publicz- 
nie: 

— Drogo nas to będzie koszto- 
wałol 

,_ Sporo natomiast ludzi sądziło prze- 
ciwnie, że taka koncepcja właśnie 
(której aktorstwo przypisywano Troc- 
kiemu) jest szczytem dyplomatycznej 
mądrości, mającej w 'Historji jeden 
tylko precedens i to 2000 lat temu, 
kiedy to pewien krół perski taki właś- 
nie zawarł „pokój” z Grekami. 

Lenin atoli wciąż powtarzał: „N i e- 
lepost.. Nielepost!" W sfe- 
rach zaś wojskowych przewidywano 
powszechnie, że teraz dopiero Niem- 
cy rozpoczną gwałtowną oiensywę— 
co się i w rzeczy samej stało. 

Jakież były motywy chwycenia się 
tak nieoczekiwanego wyjścia z cięż- 
kiej sytuacji? A oto przeważająca 
większość członków komisji — sami 
najbardziej „okazowi”* patrioci — nie 
ryzykowali podpisać pokoju sromot- 
nego i poniżającego. Za nic! Niech 

Japonja, czy Ameryka? 

BERLIN. 19.6. Pat. Donoszą 
dor japoński i poseł chiński 

tu z Waszyngtonu, że ambasa- 
odwiedzili dziś sekretarza stanu 

Stmisona. Według krążących tam pogłosek, Japonja ma zamiar 
podjąć się pośrednictwa między rządem sowieckim a chińskim. 
Wedlug innych wiadomości istnieje również możliwość pośred-' 
nictwa przez Amerykę pod tym warunkiem, że oba państwa, 
zawikłane w konflikcie, zwrócą się z prośbą do rządu waszyng- 
tońskiego. 

Rząd niemiecki zgodził się na rolę obrońcy stron powaś- 
nionych 

BERLIN. 19.VI1. PAT. jak wiadomo rząd sowiecki wystąpił do rządu Rzeszy z 
prośbą aby ten ną czas zerwania stosunków dyplomatycznych między Sowietami a 
Chinami objął ochronę interesów sowieckich w Chinach. Analogiczny krok podjął w 
urzędzie spraw zagranicznych poseł chiński w Berlinie, składając imieniem swego rZzą- 
du prośbę o podjęcie ochrony interesów chińskich w Rosji sowieckiej. Według do- 
niesień prasy, rząd Rzeszy załatwił przychylnie prośby o podjęcie zastępstwa iatere- 
sów obu krajów. Decyzja rządu niemieckiego zakomunikowana została równocześnie 
telegraficznie przedstawicielom dyplomatycznym Niemizc w Moskwie i Narikinie. 

Ameryka śledzi bacznie rozwój zatargu 

WIEDEŃ, 19 VII. PAT. W/g doniesień dzienników, z Nowego Yorku 
poseł amerykański Murray w Chinach 
pilnego śledzenia wypadków na granicy chińsko-sowieckiej. 
kański otrzymał ponadto polecenie pozostawania na 

otrzymał z Białego Domu polecenie 
Poseł amery- 

swojem stasowisku 
oraz nierozpoczynania urlopu do czasu całkowitego wyjaŚnienia sytuacji. 
Pozatem poselstwo amerykańskie otrzymało cały szereg tajnych instrukcli, 

Anglja Mac Donalda obrażona na Sowiety 

WIEDEŃ, 19 VII. PAT. Dzienniki donoszą z Londynu, że cała an- 
gielska opinja publiczna zwraca się przeciwko Rosji, która zarządziła mo- 
bilizację, zanim jeszcze rząd chiński zajął kolej wschodnią. Jak podaje 
prasa, dowództwo naczelne nad wojskami sowieckiemi na Dalekim Wscho- 
dzie poruczone zostało gen. Budiennemu. 

Sowiety nie skorzystają z ewentualnego pośrednictwa 
Ligi Narodów 

BERLIN. 19.6. Pat. „Telegraphen Union* donosi z Moskwy, powołu- 
jąc się na dobrze poiiormowane źródła sowieckie. iż rząd sowiecki odrzu- 
ci ewentualne pośrednictwo Ligi Narodów w konflikcie sowiecko-chińskim. 
Rząd sowiecki oświadcza, że zażegnanie konfliktu nastąpić musi bez jakie- 
gokolwiek pośrednictwa ze strony trzeciej. 

Czy na długo ta pewność 
MOSKWA, 19 VII. PAT. Naprężona sytuacja polityczna między So- 

wietami a Chinami dotychczas nie znalazła oddźwięku w potocznem życiu 
stolicy Sowietów. O naprężonej sytuacji można sądzič jedynie z prasy. 
Rząd sowiecki, a w szczególności Narkomindieł, wykazuje dużo spokoju i 
pewności siebie. 

Macdonaldowi Sowiety stawiają warunki 
LONDYN, 19.VII. PAT. Zgodnie z doniesieniem dziennika „Morning Post* 

rząd sowietów nieprzychylnie odn'ósł się do angielskiej propozycji wysłania do 
Londynu swych przedstawicieli w celu przeprowadzenia pertraktacyj w spra- 
wach propagandy komunistycznej i długów przedwojennych, jako w dziedzi- 
nach, które mają być załatwione przed wznowieniem stosunków dyplomatycz- 
nych. Rząd sowiecki jest tego zdania, że sprawy te powinny być załatwione w 
drodze pertraktacyj dyplomatycznych już 

Ostrzeżenie. 

Uwadze P. T. Lekarzy i Publiczności! 
Ukazały się w sprzedaży bezwartościowe falsyfikaty 

CZEKOLADY 

znak fabryczny 

pRzeczyszczAjącej „Brastin-Lukelski" 
Zwraca się uwagę, że kaźdy ułamek oryginalnej 
czekolady przeczyszczającej posiadą 

„DRASTIN — LUBELSKI". 
Jedyny Wytwórca Aptekarz J. LUBELSKI. 

po wznowieniu normalnych stosunków. 

napis i 

Warszawa, Długa 16, tel. 109-55. 

domu gospodarzą dzieci nie trudno o wypa- 

dek. “ 
We wsi Ciślaty gm. Leonpolskiej spa- 

liły się cztery stadoły z drobnemi narzędzia- 

mi rolniczemi, należące do rodzin: Cieślaków 
Adamowiczów, i Sinników, į е 

Pożar spowodowały dzieci bawiące się 
zapałkami. Ка 

Nie same jednak smutne wieści mamy 
do zakomunikowania. We wsi Ałaszki Duże 
gm. Woropajewskiej z inicjatywy kierowni- 
ka szkoły powszechnej Anatola Klancewicza 
w lokalu szkoły odbyło się organizacyjne 
zebranie Kółka Rolniczego. 

Z ogólnej ilości 45 osób obecnych na 
zebraniu 36 zapisało się do Kółka. 

W wyniku wyborów do zarządu wybra- 
ni zostali: 

Bek  Margajew z Połowa — prezes, 
Jan Rajczonok z Płaszek — zastępca: i Ana- 
tol Klancewicz — skarbnik. 

ŚWIĘCIANY 

— Pokaz bydła i trzody. Przed kilku 
dniami odbył się w Świrze pokaz bydła i 

się dzieje, co chce, byle nie to... Są- 
dzili ci panowie, że uda się wywinąć 
się od wojny, od dalszego jej prowa: 
dzenia, a... bez podpisywania hanieb- 
nego, upokarzającego pokoju. Co 
Niemcy teraz będą robili albo nie za- 
stanawiano się wcale albo rozumowa- 
no tak: poco mają już teraz iŚć na- 
przód skoro my przestaliśmy wojo- 
wać? Rosyjskie nasze, narodowe 
„a woś!* wzięło górę na całej linji. 

Niemcy tymczasem ani na mo- 
ment jeden nie zmrużyli oka w Brześ- 
ciu. Dość powiedzieć, że zaraz na 
początku układów potrafili wprowa: 
dzić znakomitego swego szpiega... do 
samej naszej delegacji. 

Był nim kapitan byłej armji car- 
skiej, posiadający podwójne obywa- 
telstwo,  Schneuer. Poznałem się z 
nim, przed rozpoczęciem się ukła- 
dów w Brześciu — w petrogradzkiem 
ministerstwie spraw zagranicznych na 
czele którego stał L. D. Trockij. 
Schneuer wszędzie tam się kręcił i 
dobrze był widziany. Ostentacyjnie 
wciąż wyjeżdżał ze swojem  uwielbie- 
niem dla idei Lenina i dla bolszewiz- 
mu wogóle, pałając chęcią służenia 
mu do ostatniej kropli krwi. Dobrze 
go pamiętam — rozczesującego ner- 
wowym ruchem siwiejące bokobrody... 
Zle mu patrzyło ze stalowych, byst- 
rych i wścibskich oczu. Nie mogłem 
go znosić. Przeczucie jakieś musia- 
łem mieć. 

Tymczasem zaszły zmiany w głów- 
nej kwaterze w Mohylewie. Dowódz- 
two naczelne naszych sił zbrojnych 
przeszło z rąk generała Dychonina w 
ręce M. W, Krylenki. I tuż zaraz trze- 
ba było wysyłać do Brześcia delega- 
cję, a złożoną z takich ludzi, którzy- 

  

trzody chlewnej. Jak się tego nałeżało spo- 
dziewać z racji robót połnych pokaz ten 
nie był b. licznie obesłany. 

„ Na zakończenie rozdano szereg nagród 
Min. Rolnictwa i Sejmiku Święciańskiego. 

Na ceremonję tę przybył z Wilna in- 
spektor hodowlany Zw. Kółek rolniczych p. 
Osiecimski. 

Niewątpliwie pokazy takie mają ogrom- 
ne znaczenie gdyż są momentem propagan- 
dowym jednak z uwagi na roboczy czas 
praktyczniej byłoby organizować je znacznie 
wcześniej lub później. Z. K. 

OWIES | 
czysty, wyborowy na paszę poleca 

Zygmunt Nagrodzki | 
‘ Wilno, Zawalna Nr Il-a, | 

by najlepiej mogli „porozumieć się" 
z Niemcami, najlepiej też ich znali. 
Do tej właśnie delegacji dostał się 
bez trudu—kapitan Schneuer. Tego 
mu tylko było i potrzeba. 

Na szczęście grasował on w Brześ- 
ciu niedługo. W Petrogradzie otrzy- 
mano niezbite dowody jego szpie- 
gowskiej działalności i polecono mnie 
Oraz żonie naczelnego wodza, pani 
Krylenko (z domu Razmirowiczównie) 
niezwłocznie zawiadomić samego Kry- 
lenkę, przebywającego już „w staw- 
kie“ t. zn. w głównej kwaterze, aby 
uczynione były odpowiednie zarządze- 
nia. Trzeba było znieść się z główną 
kwaterą i telegraficznie i telefonicznie 
—opowiada p. Brujewicz — z niesły- 
chaną ostrożnością używając zakon- 
spirowanego języka. Byliśmy w Pet- 
rogradzie formalnie osaczeni ze wszech 
stron przez szpiegów nie- 
mieckich, których była nad Ne- 
wą moc nieprzebrana. 

Z rozkazu M. W. Krylenki został 
kapitan Schneuer w Brześciu areszto: 
wany, przewieziony do Petrogrodu i 
osadzony w twierdzy Pietropawlow- 
skiej. Skazano go atoli nie na śmierć, 
tylko na długoterminowe „odinoczno- 
je zakluczenije“. Co się z nim stało, 
p. Bruiewicz nie wie. 

Takie było preludjum do  brze- 
skich układów pokojowych. Niemcy, 
jak wiadomo, nie licząc się wcale z 
wymędrkowaną przez naszą delegację 
formułą, która te układy „uwieńczy- 
ła", już w lutym ruszyli naprzód za- 
garniając w gwałtownej ofensywie 
sporą połać kraju, zagarniając mnóst- 
wo wojennego materjału porzucanego 
przez cofające się bez wystrzału woj- 
ska nasze, opanowując nieprzebrane 

    

Wyniki śledztwa w sprawie tajemniczej zawartości walizy dyplomatycznej 
Śledztwo nad pochodzeniem hero- 

iny w walizce dyplomatycznej Afgań- 
skiej, wykryło, że pochodzi ona z 
fabryki chemicznej w Mulhouzie (w 
Alzacji). Dyrektor fabryki pan Ascher 
oświadczył, że heroina była przezna- 
czona dla jakiegoś kupca ze wscho- 
du, że miała być dostarczona do 
Francji drogą okólaą przez Brukselę, 
że ekspedycji dokonał zarząd fabryki 
z zachowaniem wszystkich form legal- 
nych, wysyłki dokonano za pobra- 
niem kolejowem i dotychczas, to jest 
od dwóch miesięcy, towar nie został 
opłacony i nie podjęty. Końcowy cel 
wyekspedjowanego towaru, jak rów- 
nież nazwisko nabywcy nie są znane 
dyrektorowi Ascher. 

Badanie członka legacji afgańskiej, 
który swojego czasu zgłaszał się na 
dworzec po walizki wykazało, że z po- 
czątku był on przekonany, że zawie: 
rają one bagaż osobisty ministra, 
który z niecierpliwością wyczekiwał 
jego powrotu w kawiarni koło dwor- 
ca Północnego. Dowiedziawszy się o 
niepomyślnym załatwieniu zlecenia, 
minister wysyłał go po nie jeszcze 
kilkakrotnie, wydając tym razem zle- 
cenie wyekspedjowania walizek do 
Marsylji, Egiptu, a w rezultacie do 
Indyj. 

Mlnister Ghalam Nabil Khan, w 
międzyczasie został przeniesiony na 
stanowisko do Moskwy, dokąd po 
wykryciu afery z heroiną wyjechał 
jaknajpośpieszniej, z całą pewnością 
działał on na rzecz Sowietów, z któ- 
remi był w blizkim kontakcie od cza- 
sów swego pobytu w Moskwie, 
jeszcze przed przyjazdem do Pa- 
ryża. 

Sowiety opłacały hojnie swojego 
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Paryż w lecie 
Paryżowi chociaż w [pełni ogórko- 

wego sezonu nie brak jednak cieka- 

wych wydarzeń i pikantnych sensa 

cyj. 

Co do sensacyjniejszych procesów 

to w tych dniach właśnie sędziowie 

przysięgli wydali wyrok uniewinnia- 
jący na autonomistę alzackiego Benoit 
który w grudniu ubiegłego roku, pod 

wpływem podburzających artykułów 

usiłował zamordować radcę Sądu Naj- 

wyższego Fachota. 

Wyrok uniewinniający Benoit za- 
wdzięcza Radcy Faccot, który wyle- 
czony z otrzymanych ran, w charakte- 
rze świadka, poprosił przysięgłych aby 
uniewinnili podsądnego, gdyż on był 
tylko nieświadomą ręką, wykonującą 
cudze rozkazy i obecnie czynów swo- 
ich żałuje. Należy przypuszczać że to 
nowe uniewinnienie wpłynie kojąco na 
tarcia autonomistów Alzackich z Rzą- 
dem francuskim. 

Po za seńsacjami procesów Paryż 
w lecie ma obecnie jak i co roku, naj- 
większy zjazd cudzoziemców. Nieste- 
ty tegoroczny napływ etranzerów, jest 
stosunkowo do rozwiniętych apetytów 
hotelarzy, restauratorów, właścicieli 
doncingów, i wielkiej ilości sklepów, 
domów krawieckich i salonów mody 
nieco za mały, gdyż znacznie słabszy 
jak lat ubiegłych. 

Ze znaczniejszych osobistości, 
sygnalizują mam przyjazd pani Woo- 
drow Wilson, wdowy po byłym prezy- 
dencie Stanów Zjednoczonych Wilso- 
nie, która wylądowała onegdaj w 
Cherburgu i ma zabawić w Paryżu do 
20 lipca, poczem udaje się w podróż 
do Japonji. 

Król Egipski Fuad tak oppularny 
w Paryżu, po turnee po środkowej Eu- 
ropie jest już obecnie we Francji i nie 
omieszka zabawić dłużej w swoim uko 
chanem mieście. Z. K. 

mnóstwo zapasów prowjantowych i 
takiem zareagowaniem na zawarty z 
nami „pokoj“—pisze p. Brujewicz — 
przyczyniając młodemu naszemu rzą- 
dowi sowieckiemu niezliczoną ilość 
ambarasów i kłopotów natury po- 
litycznej głównie  międzynarodo- 
wej. Dopiero jednak gdy Niemcy ru- 
Szyli.. na Petrograd,  zrozumiano 
powszechnie w Rosji, że koncepcja 
pokojowa brzeska, której zachwycano 
się oryginalnością była co 
się zowie— głupia. 

Przypomniano sobie ostry dowcip 
starego wojaka generała Dragomiro- 
wa z czasów wojny japońskiej. Dra- 
gomirow kpił niemiłosiernie z naboż- 
nego Kuropatkina i z jego taktyki: 
„My w Japończyków šwietemi obra- 
zami, ikonami... a Oni w nas szymo- 
zą!* Tak i teraz. Niemcy walą się na 
nas z bronią w ręku a my rączki za 
plecy i uszczęśliwieni wołamy: „A co? 
A co? Wy na nas... a my—nie woju- 
jem!“ 

Wojować myśmy już faktycznie 
nie mogli—przyznaje p. Brujewicz—i 
nie chcieliśmy wojować i nie należało 
już dłużej wojować... ale trzeba było 
mieć w ręku dobrze zabezpieczony, 
rzeczywisty pokój, podpisany przez 
obie strony. 

Lenin był jak w gorączce. Czuł, że 
nie wiele braknie dla tego aby Świe- 
żo powstały rząd sowiecki—runął; 
aby w tej „wojnie—nie wojnie" star- 
ty został z oblicza Rosji. W tych cza- 
sach najniebezpieczniejszego przełomu 
rzucił się Władzimir lljicz studjować 
wojny napoleońskie, w szczególności 
odrodzenie się z pod jarzma Napole: 
ona: Prus, Austrji, Włoch... Rzucił 
się budować krzepką teor ję opartą 

   

   

  

agenta, którego stanowisko dypioma- 
tyczne pozwalało mu dokonywać prze- 
syłek narkotyków przeznaczonych do 
zatruwania lndyj. Ta hojność Sowie- 
tów tłomaczy kosztowny i rozrzutny 
tryb życia Mabil Khana, przedstawi- 
ciela zubożałego państwa i zdetroni- 
zowanego króla, który ze szkatuły 
legacyjnej nie byłby nawet w stanie 
opłacić 3 miljonów irankow za nade- 
słaną heroinę. 

W aierę kontrabandy narkotykami 
zamieszany jest syn  Amanullaha, 
który odbywał studja w Paryżu i któ- 
ry po wykryciu całej sprawy uciekł 
do Moskwy, on to nie zaś jego oi- 
ciec (jak to mylnie podawano) wyda- 
wał po 150000 franków w ciągu jed- 
nej nocy. 

Cała opinja francuska głęboko o- 
burzona nadużyciem tajności przesy- 
łek dyplomatycznych w celach rozpow- 
szechniania trucizny, domaga się dal- 
szego wyświetlania sprawy i wykrycia, 
czy to jest pierwszy transport 
narkotyków, czy też już poprzednio 
tą drogą przechodziły takie same 
przesyłki, bądź przeznaczone na roz- 
powszechnienie we Francji bądź też 
na eksport. Z. K. 

Skarby „Egiptu“ pozostadą na dnie 
MORA 

Komunikują nam z Brestu, że za- 
niechano już poszukiwań skarbu za- 
topionego na parowcu Egipt, gdyż 
wszelkie próby wydobycia parowca 
kompletnie zawiodły. 

Holownik włoski Rostro opuścił 
już Brest i udał się do Belle-lle, ce- 
lem rozpoczęcia prób nad wydoby- 
ciem Elisabetvilie, statku zatopionego 
na 85 metrów głębokości. Ze statku 
tego wydobyto już dawniej znaczniej- 
szą ilość kości słoniowej, i na pokła- 
dzie którego ma się znajdować znacz- 
ny transport brylantów. Z. K. 

  

  

POD ŻYTO 

NAWOZY 
SZTUCZNE 

$ superfosfat, tomasówkę, kainit, sól 
potasową, azotniak, saletrę 

POLECA 

E Zygmunt Nagrodzki 

  

   

Wilno, ul. Zawalna 11-a, 

    
TYSIACE KOBIET 
ra codziennie kremu 

ASCINATA      

    

Tara stori Mon 
4 

Pułka Ułanów Zaniemońskich 
Do nabycia w Adm. „Stowa“ 

Cena gr. 50. 

    

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy; mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostątniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło: 
wa“ dla Karpowiczowej. — 

   
  

  

na historycznym,  najrealniejszym, 
wielkim przykładzie: jak może pań- 

dziej ciężkie warunki. pokojowe, jed 

stwo zwyciężone, przyjąwszy e 

ЧО 
| 

ZE. 1 

7 
nak powoli wydostać się z tej W. 
matni, pokruszyć powoli narzucone 
mu przez zwycięzców pęta i upoko- 
rzenia... jak można, a nawet w danym 
wypadku trzeba po ddać się a jed- 
nak nie ulec. 

I, czując pod sobą mocny grunt 
niezawodnej teorji, zaczął Lenin z ca- 
łą, zwykłą sobie energją, parć ku za- 
warciu z Niemcami rzeczywiste- 
£0, en rėgles pokoju... choćby na 
najbardziej ciężkich warunkach! Byle 
najpierw otrzymać - za wszelką cenę 
—,„wojennuju pieredyszku”, którąby 
mógł natychmiast spożytkować dla 
uregulowania spraw wewnętrznych w 
Rosji sowieckiej, dla ukonsolidowania 
rządów sowiecko-bolszewickich i ich > 
ugruntowania. 

W Smolnym, w rezydencji swojej 
petrogradzkiej, odbywał Lenin nieu- 
stanne konierencje ze wzywanymi tam 
przewódcami ruchu bolszewickiego. 
Badał ich opinję, wpływał na nich, 
urabiał, poddawał własną koncepcję 
pokojową. 
Ideologja Władimira lljicza ;zatryum 
fowała nad „oryginalną“ kazuistyką.., 
dziwoląga brzeskiego. 

Co zaś do mas—osobliwie co do 
masy wojska—to masy żołnierskie i 
włościańskie chciały jednej tylko rze- 
czy: pokoju i to jaknajszybciej! 
Czem-że była armja carska? Był to 
tłum włościaństwa wpędzony w muaż 
dury żołnierskie aż z najdalszych 
dzielnic Rosji. Otóż te masy z naj- 
dalszych i dalekich prowincyj powia- 
rzały w jeden głos: „Co mamy bić 

| 

f 

Ъ 

* 

> ‚ e Aż i dobił się Adi,



  

  SETU 

KURIER G0SPODLACZY ZIEM WSCHODNICH 
‚ Zbiory i zasiewy w r. 1927-28 w w-wie Wileńskiem 

3. Niewystasczalność rolnicza. 

Jakkolwiek ogłoszonych przez Głów- 

ny Urząd Statystyczny wyników prze- 

prowadzonej jesienią roku 1928 reje- 

stracji jpowierzchni poszczególnych 

upraw nie możemy jeszcze poczytywać 

za dostatecznie dokładne, — tem nie- 

mniej są one nieporównanie bardziej 

wiarygodne niż poprzednia statystyka 

oparta na materjale z r. 1919 i 1921 

oraz komunikatach korespondentów. 

W świetle danych statystycznych 

z r. 1928 niewystarczalność rolnicza 

województwa wileńskiego występuje 

jeszcze jaskrawiej. 

Według statystyki z r. 1927 pod 

żytem miało znajdować się 370,5 tysię- 

cy ha. Rejestracja z r. 1928 redukuje 

właściwą powierzchnię do 297,5 tysię- 

cy ha. Skutkiem tego inaczej już wy- 

padnie kalkulacja normy konsumcji ży- 

ta w województwie na głowę ludności. 

Przy przeciętnym wypośrodkowanym 

za okres przedwojenny 1901 — 1913 

r. urodzaju żyta z jednego ha, — 7,3 q 

i areale kyta — 297,5 tysięcy ha, 

zbiór żyta w w-wie wileńskiem wynie- 

sie 2171.7 tysięcy q. Ludność nie pro- 

dukująca zboża (miejska nie rolnicza) 

a licząca 250000 głów, konsumuje 

rocznie 450 tysięcy q, przyczem część 

swego zapotrzebowania pokrywa zbo- 

żem importowanem. Import żyta do wo 

jewództwa większym wahaniom od r. 

1924 nie ulega i mniej więcej wyraża 

się sumą 250 tysięcy q, czyli że 'rol- 

nictwo miejscowe bierze udział w apro 

wizacji miast w wysokości akoło 200 

tysięcy q. (licząc ogólne zapotrzebo- 

wanie 450 tys. q). Po potrąceniu od 

zbiorów: ziarna potrzebnego na za 

siew (535,5 tysięcy q, licząc 1,8 q, 

na 1 ha) i części zbiorów spieniężanej 

na rynkach miejskich (eksportu  nie- 

ma,) — pozostaje na zaspokojenie 

potrzeb konsumcyjnych ludności rolni- 

czej(1030 tysięcy mieszkańców) oraz 
inwentarza 1436,2 tysięcy q, czyli oko- 

ło 140 kig. żyta rocznie na głowę lud- 

ności, nie zaś 180 klg. jak to oblicza- 
» liśmy na podstawie statystyki z lat 

| poprzednich. 

Tylko, 140 kig. żyta rocznie na gło- 
wę ludności w latach przeciętnego uro- 
dzaju — to nonma tak niska, że nie 

wierząc w to, kilka razy sprawdzałem 
obliczenia! 140 kig. włączając skar- 
mienie inwentarza. W tych warunkach 
już nie może ulegać zaprzeczeniu słu- 
szność, stale przezemnie podkreślańe- 
go zdania, że ludńhość wiejska w-wa 
wileńskiego normę spożycia zastoso- 
wuje nie do wymogów organizmu lecz 
wysokości urodzaju, zaspakajając po- 
trzeby organizmu przez zwiększone 
spożycie kartofli oraz rozmaitych su- 
rogatów mniej lub więcej szkodliwych. 

Przytączaliśmy w swoim czasie jak 
niska, nie odpowiadająca wymogom 
organizmu względnie racjonalnej ho- 
dowli jest konsumcja i innych ziemio- 
płodów oraz pasz. W świetle statysty- 
ki z r. 1928 stan. wygląda jeszcze roz- 
paczliwiej, bowiem wyjaśniło się osta- 

tecznie, że naprzykład obszar pod ow- 

sem był oszacowany o 24 proc. wyżej 

niż w rzeczywistości było, pod gryką 

o 45 proc., pod koniczyną o 65 proc. 

i td 

Do jakiejże znikomej normy musia- 

ła spaść konsumcja wobec  katastro- 

talnego niedoboru płodów rolnych i 

pasz przy realizacji zbiorów w roku 

1928! Głód był nieunikniony, bowiem 

nawet elastyczna zdolność żołądka rol- 

nika wileńskiego do zwężania się ma 

przecież granice i granice istnieć mu- 

szą również dla używania surogatów. 

Ogłoszone przez Główny Urząd Staty- 

styczny dane zbiorów w  poszczegól- 

nych powiatach, jak już zaznaczyliśmy 

w jednym z poprzednich artykułów 

budzą poważne wątpliwości, zwła- 

szcza wobec podania dla powiatu mo- 

łodeczańskiego cyfr, których nie po- 

wstydziłoby się Poznańskie. Jednak 

nawet w świetle tych danych (pomija- 

jąc pow. Mołodeczański) widocznem 

jest, że bez wydatnej dalszej pomocy 

ze strony Państwa, rolnictwo wileńskie 

nie potrafi przetrwać skutków nieuro- 
dzaju. 

W tem w artykule następnym. 

Harski. 

INFORMACJE 

DEZYDERATY PODATKOWE IZB PRZE- 
MYSŁOWO-HANDLOWYCH 

  

Postulaty uwzględnione przez min skarbu. 

W wyniku audjencij izb przemysłowć 
handlowych u pana ministra skarbu Ign. 
Matuszewskiego i konferencji izby przer y- 
słowo - handlowej w Warszawie z p. dyr, 
St. Starzyńskim i p. nacz. P. Michalskim, mi. 

KR 
  

| SOBOTA 
20 Э: Wschod sė. g. 3 m. 10 

| Czesława Zach. sł. o g, 19 m. 40 

jutro 
Daniela 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 

z dnia 19 — VII. 1929 r 

Ciśnienie J 
brednie w m.) 765 

Temperatura | 4 Aya ) * 1600 

Opad za do | 
bę w mm. | 

Wiatr © | : “ przewažająsy | Północno Zachodni. 

Uwagi: rano pół pochmurno, wieczo- 
rem pogodnie. 

Minimum za dobę-|- 780, 
Maximum na dobę -I- 197C. 

Tendencja barometryczna: wzrost następnie 
spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— (a) Nowy prezes Izby Skarbowej 

Prezesem wileńskiej Izby skarbowej, na 
miejsce 'p. Maleckiego który jak wiadomo 
odchodzi na emeryturę, został mianowany 
p. Edward Ratyński dotychczasowy inspe- 
ktor Ministerstwa Skarbu. 

i i i I A S ST TT OAI RODK WEW TREO 
się? Poco i naco? Przecie aż do 
nas Niemcy nie dojdą!“, 

Jak się rzekło: Lenin postawił na 
swojem. Przekonał „sfery miarodaj- 
ne* kierujące Rosją sowiecką, że 
trzeba z Niemcami zawrzeć pokój. 
I pokój faktyczny stanął. Całą za 
niego odpowiedzialność wziął Lenin 
na siebie. 

Pokój został zawarty, aby się tak 
wyrazić, | ege artis. 

Byliśmy już w Moskwie —opowiada 
p. Boncz-Brujewicz —kiedy nam rząd 
niemiecki nadesłał tekst zawartego 
traktatu pokojowego w dwóch języ- 
kach, w niemieckim i w rosyjskim. 
Tekst był wykaligrafowany  prześlicz- 
nie na bajecznie pięknym papierze; 
nie brakło też wspaniałej oprawy. 
Egzemplarz, otrzymany w Głównym 
rzędzie Sownarkoma, sam miałem 

zaszczyt zanieść natychmiast do Wło- 
dzimierza Iljicza. 

Wziął w rękę spory „tom“ tego 
egzemplarza. Obejrzał. Uśmiechnął się d. 
—i uśmiechając się rzekł: 

— Niema co mówić: piękna opra: 
wa, piękne pismo... lecz nie upłynie 
pięciu miesięcy a z tego eleganckiego 
papierka (S etoj: krasiwoj bu- 
mażki) nie pozostanie śladu. Niem- 
cy nie rozumieją, ze są już pokonani. 
Dla nas zaś zawarcie takiego pokoju 
ma ogromną wagę. Da nam możność 
okrzepnąć, wzmocnić się. Niech pan tę 
śliczną książeczkę odeśle towarzyszowi 
Czyczerynowi dla jego kolekcji. 

3 Sprawdzily się słowa Lenina. Po 
pięciu już miesiącach zaczęły Niemcy 
Staczać się, jak kamień z góry, na 
tak bardzo fatalne dla nich plattormy... 
Traktaiu Wersalskiego. 

Zaś Rosja —wyciąga konkluzję p. 

Bończ-Brujewicz — nie potrzebowała 
wcale zrywać pokoju zawartego w 
Brześciu. Sam się on rozpadł. I Rosja, 
wolna i swobodna, stoczywszy zwy- 
cięsko wojnę domową' na czternastu 
frontach wewnętrznych, poskromiwszy 
zakusy cudzoziemców mieszania się 
do jej wewnętrznych Spraw, pozawie- 
rala „mirnyje saglaszenija“ 
z narodami znajdującemi się przed 
wojną w granicach państwowych Rosji 
a obecnie korzystających z praw peł- 
nego samookreślenia (p. Brujewiczo- 
wi nie wypada wyrazić się: z wolno- 
Ści i swobody), pozawierała nowe 
traktaty, porozumiała się z Niemcami 
i wzniosła gmach Państwa Robotni- 
ków na mocnych fundamentach  dy- 
ktatury proletarjatu! 

Taki był „blestiaszczyj* epilog 
sławetnego „Pokoju Brzeskiego”. 

Niech się p. Bończ-Brujewicz cie- 
Szy, zachwyca i wiwatuje. 

Do tego, co napisał, my mamy 
o zarzucenia jedną tylko refleksję. 

Jeśliby był Lenin dożył do dzisiej- 
Szego dnia miałby przed oczami po- 
twierdzenie swojej teorji o... ewolucji 
wszystkiego, co wyrąbie miecz; potwier- 
dzenie o wiele nawet dosadniejsze niż 
rozkruszenie się potęgi Napoleona. 
Miałby przed oczami istne arcydzieło 
podważania z kolei przez Niem- 
cy ...Traktatu Wersalskiego, 

A no, taka już: kolej rzeczy na 
naszym globie. Dzieje polityczne Świa- 
ta czyliż to nie jedno zaczarowane 
koło: od rewanżu do rewanżu? 

cz J. 

IG 

  

nisterstwo skarbu uwzgłędniło szereg zagad- 
nień podatkowych a między innemi: 
chylne ustosunkowanie się minis 
skarbu do kwestji wprowadzenia ryczałtu 
dla drobnych płatników, usprawnienie dzia- 
łalności międzyministerjalnej komisji popie- 
rania eksportu i przyśpieszenia udzielania 
bonifikaty podatku obrotowego w granicach 
kredytu budżetowego na rok 1929 — 1930 
do sumy 400 tys. zł. której ministerstwo 
skarbu nie zamierza zmniejszać zezwolenie 
pracownikom przedsiębiorstw na zbieranie 
zamówień poza siedzibą przedsiębiorstw bez 
wykupywania oddzielnych świadectw prze- 
mysłowych i o ile pracownicy ci są w sto- 
sunku służbowym, upoważnieny władz skar- 
bowych do prowizorycznego załatwiania od- 
wołań w podatku przemysłowym, zrewido- 
wanie norm średniej zyskowności dla posz- 
czególnych okręgów przy współudziale miej-. 
«scowych sfer gospodarczych i komisji od- 
woławczych oraz zastosowanie tych norm 
do wymiaru podatku dochodowego na rok 
1929, liberalne traktowanie dowodów strat 
na dłużn'ikach, np. przez okazanie- aktu 
protestu, w sprawach spornych dotyczących 
rozgraniezenia remontów od inwestycji — 
powoływanie znawców z pośród kandydatów 
przedstawionych przez izby przemysłowo- 
handlowe umarzanie dopłat do świadectw 
przemysłowych w wypadkach wyroków są- 
dowych zwalniających od kar, poddanie re- 
wizji dotychczasowej interpretacji pojęcia 
przerobu i zużycia w ustawie o podatku prze 
mysłowym ogłaszanie wszystkich okólników 
w dziedzinie podatków bezpośrednich, z wy- 
jątkiem wewnętrznych, w „Dzienniku Urzę- 
dowym ministerstwa skarbu”, dążenie, aby 
termin od wniesienia do rozstrzygnięcia od- 
wołania nie przekraczał 6 względnie 9 mie- 
sięcy. Zaległe odwołania z lat poprzednich 
mają być załatwione do końca r. b. 

W całym szeregu innych kwestji mini- 
sterstwo podda je życzliwemu rozpatrzeniu. 
Natomiast przedstawiciele ministerstwa oś- 
wiadczyli iż ministerstwo jest zdecydowanie 
przeciwne zastosowaniu do przedsiębiorstw 
hurtowych nieprowadzących prawidłowych 
ksiąg handlowych zaliczek na podatek prze- 
mysłowy obliczonych według 1 _ proc. 
stawki. 

W najbliższym czasie odbędą się konfe- 
rencje w celu omówienia postulatów izb 
przemysłowo - handlowych w zakresie po- 
lityki finansowej i handłowej. 

— (0) Ujednostajnienie opłat w Бап- 
kach. Inspektorat bankowy stwierdził, że 
banki i kantory pobierają niejednolitte opła 
ty za swe usługi. Za inkaso i przeprowadze- 
nie formalności, protestowania weksli są czę- 
sto pczarene zupełnie dowolne prowizje. 
Obecnie ma być wprowadzona stała taryfa 
za tego rodzaju usługi bonkowe, oparta na 
skali opłat, pobieranych przez pocztę w 
obrocie wekslowym. 

  

   

  

ONIKA 
— Urlop p. starosty grodzkiego. Poczy- 

nając od poniedziałku starosta grodzki p. 
Wacław Iszora rozpoczyna pięciotygodnio- 
wy urlop wypoczynkowy. Zastępczo fun- 
kcje starosty pełnić będzie obecny+*  za- 
stępca p. Bohdanowicz. 

— Nowe rozporządzenie w sprawie do- 
wodów osobistych. Wobec zdarzających się 
wypadków, że urzędy wydające dowody 
osobiste krajowe lub zagraniczne uznawały 
za analfabetę osoby, które nie umiały pisać 
po polsku, mimo, że władały innemi języka- 
mi i podobna notatka robiona była w ich 
dowodach, władze administracyjne otrzyma- 
ły zarządzenie, by klient taki nie był tra- 
ktowany jako analfabeta i aby w dowodzie 
jego było wymienione jakim językiem wła- 
da. 

MIEJSKA 
— (0) Jakie pozycje zostały skrešlone 

przez Magistrat. jak wiadomo urząd woje- 
wódzki skreślił z budżetu dochodowego su- 
mę 448850 zł. Tę sumę Magistrat postano- 
wił pokryć przez skreślenie w budżecie wy- 
datków, m. in. następujących рогусу]: na 
szkolnictwo żydowskie 30000 zł., na kursy 
dla analfabetów 12000, na dom ludowy 4000, 
na zwrot kosztów utrzymania chorych na 
gruźlicę w schronisku przy szpitalu zakaż- 
nym 35.000, na kupno nieruchomości dla 
potrzeb szkolnictwa powszechnego 140.000 
zł, na cele kulturalno-oświatowe litewskie 
2000, białoruskie 3000, na Macierz Szkolną 
10000, budowę nowych studni 11200 zł. i t.d. 

— (0) Auto reprezentacyjne. Kupno 
auta reprezetacyjnego, na które Magistrat 
wyasygnował 12 zł. odkłada się do przy- 
szłego roku. 

— (0) Urządzenie parku na terenie 
„Altarji“. Jak się dowiadujemy, w roku bieżą 
cym na urządzenie parku na terenie „Altarji” 
zostało wyasygnowano 20000 zł. Będzie wy- 
konany tylko plan i część robót ziemnych. 

— (0) Szkoła przy ul. Sierakowskiego. 
Jak się okazuje, spodziewana przez Magi- 
strat pożyczka z Banku Gospodarstwa Kraj. 
na budowę szkoły przy uł. Sierakowskiego 
otrzymana nie będzie. Wobec tego wstawio- 
na do budżetu suma w wysokości 7.840 zł. 
będzie wydatkowana tylko na splantowanie 
i przygotowanie terenu dla budowy. 
|  — (0) Ośrodek zdrowia. Wobec tego, 
że spodziewane subsydjum rządowe na bu-. 
dowę domu „Ośrodek zdrowia” przy ul. Ki. 
jowskiej, udzielone mie będzie, a prelimino- 
wana w budżecie miejskim jako udział mia- 
stu suma w wysokości 50.000 zł. na zapo- 
czątkowanie budowy nie wystarczy, sprawa 
ta w roku bieżącym spadła z porządku 
dziennego i została odroczona do lepszych 
czasów. 2 
K (0) Pomiary miejskie. W sprawozda- 

nin Magistratu o projektach orjentacyjnych 
gospodarczych zaznaczono, że Magistrat 
oblicza koszta sporządzenia planu regulacyj- 
nego miasta na 1.000.000 zł. z pięcioletnim 
okresem wykonania. W okresie 1928—29 r. 
na ten cel wydatkowano około 120.000 zł. 
zostaje reszta 880.000 zł. już tylko z 4-let- 
nim okresem wykonania. Roczne prelimina- 
rze powinny więc zawierać na ten cel od 
okresu 1929—30 r. 220.000 zł. Ponieważ z 
przytoczonego przez Magistrat planowanego 
rachunku na wykonanie pomiarów ujawnia 
się brak 95.000 zł., urząd wojewódzki pole- 
cił Magistratowi wstawienie do budżetu do- 
datkowej sumy 95.000 zł. na pomiary. 

Wobec tego że sezon pomiarowy jest 
w pełni i na najem nowych sił dla rozsze- 
rzenia zaprojektowanego przez Magistrat pla 
nu pomiarowego napotkał by wielkie trud- 
ności, że roboty pomiarowe w bieżącym 
okresie budżetowym nie mogą być wykona- 
ne w pełnym, zaleconym przez lirząd woje- 
wódzki zakresie, i że wniesienie do budżetu 
ze środków ogólnych dodatkowych 95.000 
zł. na pomiary byłoby zbędnem, Magistrat 
zwrócił się do władz nadzorczych z prośbą 
o cofnięcie odnośnego zarządzenia. 

POCZTOWA. 

. — Pocztowy związek P.W. i W. F. W 
dniu 16 b. m. odbyło się w gmachu urzędu 
pocztowego Wilno 1, zebranie organizacyj- 

  

wa 

SOLAS LIST STEAM 
& Т p. 

Mikołaj Szałkowski 
Magister filozofji, nauczyciel gimnazjum im. Czackiego, oficer rezerwy» 
Filister Konventu Vilnensia, po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony 
Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 18 lipca 1929 r. w wieku lat 32. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20 lipca w kościels Ostrobram- 
skim o godz. 10-ej rano. Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Sniegowa 
1-11 ną cmentarz Św. Piotra i Pawła o godz. 5-ej wieczorem. 

O czem zawiadamiają nieutulone w głębokim żalu 

żona, córeczka i rodzina, 

Działalność areszfowanych „oświafowców” bia- 
łoruskich 

W związku z aresztowaniem członka zarządu głównego i rady nadzorczej biało- 
ruskiego towarzystwa „lskra* Nadzieji Łomaszewicz i członków zarządu okręgowego 
Kuziewicza i Balickiego które to aresztowania dokonano w czasie przebywania wy- 
mienionych w Grodnie, wychodzą obecnie na jaw szczegóły ich występnej działalno- 
Ści. Pod przykrywką pracy oświatowej uprawiali oni działalność wywiadowczą o czem 
świadczą znalezione druki, notatki, protokuły z posiedzeń i 
łalności. 

Nadzieja Łomaszewicz i Kuziewicz „pracowali* wśród ludności 

sprawozdania z  dzia- 

cywilnej, nato- 
miast Balicki obrał sobie zą teren działania wyłącznie wojsko starając się uzyskać 
kontakt z odbywającymi 
wschodnich. 

obecnie służbę wojskową, mieszkańcami województw 

Balicki był stale w podróży, zwiedzając miejscowości gdzie stały oddziały 
wojskowe* 

Nadzieję Łomaszewiczównę członkiem zarządu głównego wybrano na ostatnim 
zjeździe w Wilnie który się odbył 9 bm. (c) 

Wilja wysycha 
Stan wody na Wilji opadł tak znacznie, 

notowany jest poziom jej niższy, niż 
kazały 232 cntm. (236 normalny). 

że już 
normalay. 

od dłuższego czasu 
Wczorajsze pomiary wy- 

Ten stan wód utrudnia niezmiernie kursowanie statków osobowych, 
. zwłaszcza zagłębiającego się najbardziej w wodę „Pana Tadeusza”. 

Jakoby wczoraj „Pan Tadeusz" 
i pasażerowie przewożeni byli na brzeg łodziami. 

osiadł na mieliźnie w pobliżu Werek 
Mimo tej „katastrofy“ 

statek przybył z powrotem do Wilna punktualnie. 

SIR I T TS R RI NIO LIE LSS 

ne Pocztowego Związku Wychowania Fi- 
zycznego i przysposobienia wojskowego. 
Związek ten dzięki protektoratowi prezesa 

Dyrekcji P. i T. inż. Żółtowskiego posiada 
wszelkie warunki i szanse pomyślnego Toz- 

woju. 
"W zebraniu wzięli udział obok zapro- 

szonych gości również i kpt. Kawalec wy- 
głaszając referat o znaczeniu P.W.i W. F. 

<« korzyściach jakie daje sport. 
Zebranie zakończono wyborem tymcza- 

sowych władz związku, do których weszli 
przedstawiciele Dyrekcji P. i T. i urzędu Wił- 

no 1, oraz apelem do zebranych pocztowców 

o jaknajliczniejsze wstępowanie do związku 

i szerzenie sportu wśród dużej rzeszy ро- 

cztowców. WOJSKOWA. 

— (a) Dodatkowe komisje poborowe. 
Dziś przy uł. Bazyljańskiej 2, urzęduje do- 
datkowa komisja poborowa dla mieszkań- 
ców powiatu wileńsko-trockiego. 

Zaś na dzień 29 b. m. wyznaczono do- 
datkową komisję poborową dla mieszkań- 
ców miasta Wilna. UŚ ‚ 

Na komisje winni stawić się ci mężczy- 

źni, którzy dotychczas z jakichkolwiek bądź 

powodów nie uregulowali swego stosunku 

A UNIWERSYTECKA 
— (a) Nominacja w U. S. B. Profesor 

nadzwyczajny uniwersytetu Stefana Batore- 
go p. Ehrenkreutz został mianowany profe- 

sorem zwyczajnym dawnego prawa sądo- 

wego polskiego i litewskiego na wydziale 

prawa i nauk społecznych U.S.B. 

SZKOLNA. 
— Kurs wakacyjny do egzaminów pań- 

stw. za 4, 6 klas r do matury rozpoczyna 

swoje prace w budynku przy ul. Ostrobram- 

skiej 27. Wpisy codzień od 10—11, przy ul. 

Orzeszkowej 3 m. 15 i od 5.30 do 9-tje przy 

ul. Ostrobramskiej 27. Opłata za cały kurs 

od 15.VII do 1-1X 40 ži Na R przyjmuje 
się bez egzaminów wstępnych. 

* Wykła.dy codzień od 5.30 do 9.10 po 

poł. Co sobota próbne egzaminy komisjo- 

nalne. 
— Nowe uprawnienia kuratora okr. 

szkolnego. W wyniku decentralizacji władz 
szkolnych Ministerstwo W.R. i O.P. upraw- 
miło kuratora okr. szkolnego do: udzielania 
zezwoleń na przeciąg czasu najwyżej dwóch 

łat w szkołach średnich również kandydatom 
którzy nie złożyli egzaminu naukowego, bę- 
dącego warunkiem dopuszczenia da egzami- 
nu państwowego na nauczyciela szkół śred- 
nich, uznawania trzechletniej praktyki nau- 
czycielskiej za wystarczającą do dopuszcze- 
nia do egzaminu pedagogicznego, rozwią- 
zywania rad szkolnych powiatowych, za- 
kładania lub pozostawiania publicznych 
szkół powszechnych tam, gdzie liczba dzieci 

nie wystarcza do stworzenia obwodu szkol- 

nego i umarzania wszelkich nieściągalnych 
należności skarbowych w porozumieniu Z 
właściwą lzbą skarbową. 

— Wykaz szkół, w których nauka uprjaw- 
nia do zwrotu opłat. W ostatnim „Monito- 
rze* ogłoszony został wykaz szkół prywat- 

nych, w których nauka uprawnia w roku 
1929—30 do zwrotu opłat szkolnych. 

W Wilnie do szkół tych zaliczone zo- 
stary: Salezjańska szkoła rzemiósł, niższa 
szkoła zawodowa żeńska, 3 klasowa męska 
szkoła stow. kupców i przemysłowców. In- 
stytut nauk handl. gospodarczych T-wa 
krzewienia wiedzy, szkoła odzieżowa im. 
Promienistych, zawodowa żeńska szkoła S.S. 
Salezjanek, szkoła rzemiósł artystycznych 
T-wa Antystów Plastyków, liceum handlowe 
żeńskie S. Pietraszkiewiczówny i konserwa- 
torjum muzyczne T-wa Lutnia". 

Mowa tu o dzieciach  funkcjonarjuszy 
państwowych. 

RÓŻNE 

— (a) Budżetu gminy żydowskiej nie 
uchwałono. Na onegdajszem posiedzeniu za- 
rządu gminy żydowskiej podczas rozpatry- 
wania budżetu sjoniści wysunęli żądanie 
wstawienia do budżetu pewnej sumy na uni- 
wersytet hebrajski w Jerozolimie. Wniosek 
ten upadł wobec czego wnioskodawcy Za- 
powiedzieli głosowanie przeciw budżetowi. 
W głosowaniu budżet został odrzucony gło- 
sami opozycji t. j. Bundu i sjonistów. Jakie 
konsekwencje wyciągnie z tego zarząd gmi- 
ny narazie niewiadomo. ‹ я 

— Podziękowanie. Uczestnicy wyciecz- 
ki na P.W.K. w Poznaniu i na Pomorze, or- 
ganizowanej przez Koło Wileńskie Stow, 
Ohrześcijańsko-Narodowego Naucz. szkół 
powsz. wyrażają serdeczne podziękowanie 
kolegom Malawce i Paprockiemu za podjęty 
trud organizacyjny; zwłaszcza kierownikowi 
wycieczki kol. Malawce, wyrażają serdeczną 
wdzięczność na troskliwą opiekę sprawne i 
pełne oddania się przewodnictwo, któremu 
zawdzięcza grono wycieczkowiczów, miły 
nastrój w podróży i moc niezatartych wra- 

żeń. Wycieczka 
— Wycieczka T-wa Rolniczego. Nowo- 

powstałe z połączenia Wileńskiego Towarzy- 
stwa Rolniczego i Związku Kółek i Ongani. 
zacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej, ileń- 
skie Tow. Organizacyj i Kółek Rolniczych, 
organizuje w dniu 28 b. m. wycieczkę rolni- 
czą dla swych członków do majątku p. Ka- 
rola Wagnera i do Stacji Doświadczalnej w 
Bieniakoniach. Wyjazd wycieczki z Wilna 

Go każdy kąpiący się w rzece 
w'edzieć powinien 

Nie należy wchodzić do wody zgrzany, 
z pełnym żołądkiem. Stać w wodzie, ale wy- 
konując ciągle ruchy aby pociągnąć do rów- 
nomiernej pracy. nietylko wszystkie mięśnie 
ale także serce i płuca: Nie wskakiwać do 
wiody nieznanej, Często zdarzają się na dnie 
pnie drzew lub komienie, co może być przy- 
czyną wielkiego nieszczęścia. Unikać prze- 
męczenia przez długotrwałe pływanie, gdyż 
osłabia to serce. Pozostawać w wodzie tak 
długo aż uczuje się zimno. Zbyt silne ochło- 
dzenie wywołać może chorobę, 

Osoby, które po krótkiej nawet kąpieli 
odczuwają zimno powinny zaniechać wogóle 
kąpieli. 

  

Z SĄDÓW 
Ostatni mohikanie „Bruderfe- 

rejn* przed Sądem. 

Likwidacja osławionej bandy t. zw. 
„Bruderferejn* lub „Sojusz Silnych*, człon- 
kowie której dokonywali na terenie Wilna 
napadów, szantaży, podrabiania dokumen - 
tów i pieniędzy, a nawet brali się za szpie- 
gostwo doprowadziła do ujęcia wszystkich 
jej licznych członków. Wszyscy aresztowa- 
ni stanęli swego czasu przed Sądem, a 
obecnie odsiaduią w więzieniu surowe ka- 
ry. Dwum z bruderferejnistów Ewelowi 
Frajzingerowi i Janklowi Szusterowi udało 
się zbiec. Pierwszemu do Niemiec, drugie- 
mu do Litwy. 

W roku bieżącym obaj zostali areszto- 
wani. Frajzngera wydały władze śledcze w 
Królewcu, a Szuster wrócił do Polski gdzie 
został poznany i aresztowany. 

Wczoraj ohydwaj stanęli przed Sądem 
Okręgowym. Z 29 świadków powołanych do 
sprawy nie stawiło się siedmiu. 

Frajzinger przyznał się, że nałeżał do 
„Bruderferejnu* nie zdając sobie sprawy z 
tego, że organizacja ta stworzona została 
dia celów wyżej wspomnianych. Po wy- 
jaśnieniu sobie zadań organizacji wystąpił 
z niej, a nawet pomogł władzom śledczym 
zlikwidować ją. Tłomaczenia się Szustera 
były wyreźnie wykrętne gdyż materjał do- 
wodowy oraz zeznania świądków mówiły 
wyraźnie na jego niekorzyść. 

wodnioną i uniewinnił go 
Sąd uznsł winę Franzingerą zą nieudo- 

2upelnie, a Szu- 
stera skazał na dwa lata więzienia łagodząc 
tę karg na mocy amnestji i zaliczając na 
poczet jej pięć miesięcy aresztu prewen- 
cyjnego. 

Obronę Fajzingera wnosił mec. Engel, 
Szustera - mec. Jasiński. 

Charaktervstycznem dla wszystkich 
spraw „bruderferejnowskich* jest fakt, że 
rozpoznawane są one przy przepełnionej 
sali, przy czem audytorjum to rekrutuje się 

sfer nic wspólnego z Wersalem nie ma- 
jących. 

ści 
członka bandy 

Sprawa o zabójstwo Eljasza 
Gurwicza. 

Zabójstwo Eljasza Gurwicza, osobisto- 
znanej w kronikach policyjnych, b. 

„Bruderferein*, który w 
przeciągu długiego czasu był, postrachem 
rzeźników-żydów opłacających mu specjal- 
ną pensję „na odczepnego* wywołała wiele 
szumu wśród pewnych sfer. 

Zabity został on'przez zemstę za po- 
bicie, denuncjacje i napad na kasjera związ 
ku rzeźoików. Ostatecznie na ławie oskar- 
żonych zasiądzie siedem osób. 

Że sprawą ta wywołała żywe zaintere- - 
sowanie, świadczyć też mogą nazwiska Ob" 
roń.ów. Będą nimi 
i Szuriej 

adwokaci Paschalski 
z Warszawy oraz Kulikowski, 

Jasiński i Szeskin z Wilna. 
Sprawa wyznaczona została na 23-g0 

września rb. 

  

Walka policjanfa z.. samohójcą 
Wczoraj około godziny 4 p.p. liczni przechodnie na ulicy Kościuszki byli świad: 

kami niesamowitych zapasów Ioan ących się na środku Wilji pomiędzy funkcjo* 
О narjuszem policji a upartym samobójcą, 

W pobliżu mostu antokolskiego rzucił się do Wilji. w zamiarach samobójczych 
jakiś osobnik Na ratunek tonącemu pośpieszył funkcjonarjusz policji rzecznej p. Šie- 
rakowski który wyłowił samobójcę i szybko skierował się do brzegu. W tym mo- 
mencie nieznajomy złapał Sierakowskiego za szyję i począł ciągnąc na dno. Rozpo- 
częła się formalna walka i dzielny policjant tylko dzięki odpowiedniemu wyrobieniu 
i znajomości chwytów zdołał wyswobodzić się z obięć samobójcy i przy pomocy kom. 
post. rzecznego st. przod. Ziemca dostać się na brzeg razem z nieznajomym. _ ' 

Niedoszłego samobójcę po doprowadzeniu do przytomności i stwierdzeniu že | 
jest on pijanym ulokowana w areszcie centralnym. 4 

nastąpi dnia 28 b. m. o godz. 7 m. 40, przy- 
jazd do stacji Wielkie Soleczniki na godz. 
8 m. 46 rano. 

Zwiedzanie gospodarstw i zakładów 
przemysłowych p. Karola Wagnera potrwa 
do godz. 16 poczem pociągiem z Wielkich 
Sołecznik wycieczka uda się do Bieniakoń. 
Po zwiedzeniu Stacji Doświadczalnej wy- 
cieczka powróci do Wilna tego samego dnia 
pociągiem Nr. 312 na godz. 23 m. 30. 

Uczestnikom wycieczki przysługiwać 
będzie prawo do nabycia zbiorowego 33% 
zniżkowego biletu z Wilna do Bieniakoń i 
z powrotem do Wilna, przyczem koszty 
przejazdu III kl. które wypadną w obie stro- 
ny około 6 zł. od osoby pokrywają sami 
uczestnicy. 

Zbiórka . wycieczki wyznaczona jest na 
dworcu wileńskim w ki. III punktualnie na 
godz. 6 m. 20 rano. 

Członkowie Wil. Tow. Roln. i Zw. Kół. 
i Organ. Ziemi Wil. chcący wziąć udział w 
powyższej wycieczce proszeni są o zgłosze- 
nie swego udziału do dnia 27 b. m. włącz- 
nie w lokalu Wileńskiego Tow. Rolniczego 
Wiłno, Zawalna 9 łub też Związku Kółek i 
Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej 
W. Pohulanka 7 w godz. od 9—15. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Ewa 
bez zaston“ z Jaroszewską. Dziš, Zoija Jaro- 
szewska, która niebawem kończy swą gości- 
nę na naszej scenie wystąpi w najnowszej 
pikantnej komedji francuskiej Pawła Nivoix 
„Ewa bez zasłon”. Komedja ta dająca ory- 
ginalne rozwiązanie i bajecznie dowcipny 
djalog zdobyła sobie wielki sukces, a nasz 
czarujący gość jest przedmiotem codzien- 
nych owacyj. Wstęp dla młodzieży nie do- 
zwolony. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

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

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

niczkami i Komedja serc. 
Wanda — Książę Orłow. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Autobus przejechał kręcące się 
po jezdni dziecko. Wczoraj o godzinie 11 
rano jadący ulicą Niemiecką autobus 14365 
potrącił kręcącą się po jezdni pozostawioną 
bez opieki 7-etnią Gienię  Goldmanówną 
(Niemiecka 8). Dziecko uległo poważnemu 
uszkodzeniu głowy i wstrząsowi wewnętrzne 
mu. W chwili gdy kierowca autobusu wi- 
dząc wypadek zatrzymał maszynę napadła 
go grupa żydów usiłując go pobić, jako win- 
nego przejechania. Nadmienić jednak na- 
leży że kręcące się po jezdni dzieci są istną 
plagą, na co winna zwrócić uwagę policja. 
W roku ubiegłym było  polecono policji 
nakładania kar na rodziców pozostawiają. 
cych dzieci bez opieki. 

— Awantura w cerkwi sen. Bohdano- 
wicza. Onegdaj grupa emigrantów  rosyj- 
skich wywołała awanturę w lokalu tak zwa- 
nej „Starej Cerkwi“ senatora Bohdanowicza 
na Zwierzyńcu, która uznaje tylko arcybi- 
skupa w Kownie i metropolitę w Moskwie, 
nie uznaje zaś autokefalji Kościoła prawo- 
sławnego w Polsce. Powstała panika i tu- 
mult. Większość obecnych w cerkwi natych- 
miast ją opuściła. 

  

SPORT 
Wyniki I dnia turnieju teni- | 
sowego o mistrzowstwo gar- | 

z 

Kawslcem (Pogoń) 6 

Kozakiewiczem (1 pp. Leg.) 6: 

mir. Kruk-Smigla (1 pp. Leg 

ćwierć finałów 

nizonu wileńskiego. 
Gra pojedyńcza panów (elim.) 4 

Mir. Kuryłowicz K1 Leg.) w a ir. Kuryłowicz I(1 pp. %, a 

  

por. Protasewiczem (Pogoń) 6: 
п) wyrywa z kpt. 
i 60:34 

Kpt. Horodecki (Pogoń) WENA z kpt. 

"Mir. Drotlew (Pogoń 

  

3 i 6:1. 
Kpt. Reyman (5 pp. Leg.) wygrywa z bśmiena pe lece. 
Kpt. Ilass (1 pp. Leg) wchodzi do | 

bez gry z powodu  niesta- 
wienia się przeciwnika. t 

# kpt Madžowarjanim (1 pp. Leg.) 0: 

kpt: Strumpfem (1 pp. Leg. 

wa z p. Juchniewiczową 

Por Jastrzębski (5 pp. Leg.) wygrywa ŁR 
i 6: TA 

) wygrywa Z 56:46 175. 
Gra pojedyńcza pań (eliminacyjna) 

P. Kozakiewiczowa (1 Leg) wygry: 
n г (85 3 6:2, 3:6 

Por. Juchniewicz (85 

  

i 6:4. 

wą wygrywa z parą 

Świerczyńska (Pogoń) 6:2, 6:3. 

czow» wygrywa po zaciętej walce z parą— 
c ze aa i p. Kozakiewiczową 0:2, 
1:6 i 9:7. 

o godz. 16. 

8 Wilno, Zawalna Nr 1l-a. -6 
  

17 
jowym jaszuńskim, w odległ 
stacji pociąg osobowy Nr. 818 jadący z Bie- 
niakoń do Jaszun najechał na furmankę Fe- 

liksa Sienkiewicza, mieszkańca zaść. Żemaj- 
czuki, gm. turgielskiej. Wóz został rozbity 
zaś Sienkiewicz wypadł i doznał ogólnego 
potłuczenia i wstrząsu. Wypadek spowodo- 
wany był tem, iż koń przestraszywszy się 
gwizdka lokomotywy 
zdążył przejechać przed pociągiem. Sienkie- 
wiczem zaopiekowala się Kasa Chorych w 
Jaszunach. A 

wiatowego w Głębokiem, w 
chadzki po dziedzińcu zbiegł 16-letni 
Ziewalicz aresztowany pod zarzutem zabój- 
stwa swego stryja Jana Ziewalicza. 

uciekł do Sowietów w dniu 5 b.m. odrzuco- 
ny został z powrotem przez granicę do Pot. 
ski poczem aresztowano go i osadzono w \ 
Głębokiem. WAR 

— Kradzieże. Na szkodę Glińskiego An- 

Gra mieszana (półfinały) 

Para— mjr Kuryłowicz i p. Kurytowiczo- | 
kpt. Horodecki i p. | 

  

Para -por- Juchniewicz i śp. Juchniewi- M 

W dniu dzisiejszym dalszy ciąg turnieju |     

    
     

ZNAKOMITE 

INIOIARKI 
szwedzkie i amerykańskie na dogod- 

nych warunkach kupna poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI | 

— Pociąg wpadł na furmankę. W dniu 
b. m. o godz. 10.35 na przejździe kole- 

ości 1 klm. od ` 

zatrzymał się i nie 

— Ucieczka aresztanta. Z aresztu ро- 
czasie prze- 

iotr 

4 

    

Zbieg, który po dokonaniu zabójstwa 

  

Za zbiegiem rozesłano listy gończe. 

 



  

sE O wo 
  

2 toniego Poleska 28 skradziono 2 garnitury 
wartości 450 zł. 

Szabatowi Dawidowi Subocz 30- z biur 
ka skradziono 30 dolarów 

Na szkodę  Wiszniewskiej  Marjanny 

mieszkanki wsi Kobliczniki, gm. rzeszańskiej 

pow. wileńsko-trockiego został skradziony 
z wozu kosz z truskawkami. 

Jankun Kazimierz, Porubanek 12, za- 

meldował, że w dniu 17 b. m. podczas je- 

go nieobecności w godzinach rannych Z 

niezamkniętego mieszkania został skradzio- 

ny kostjum męski, wartości 150 zł. Kradzie- 

ży dokonała Bonalówna Zofja, zam. na te- 

renie szpitala kolejowego w Wilczej Łapie. 

W mieszkaniu Bonalówny kostjum  znale- 

ziono. Bonalównę zatrzymano. 
Jankowski Jan, Krzywe Koło Nr. 3 za- 

meldował Policj, że z jego mieszkania 

przez otwarte okno został skradziony zega- 

rek wartości 36 zł. Kradzieży dokonał ха- 

wodowy złodziej Siemionow Piotr bez stałe- 

go miejsca zamieszkania. Siemionowa ze 

skradzionym zegarkiem zatrzymano. 
Trzeciak Stanisława, Lwowska Nr. 37 

zameldowała Policji, że w nocy z 16 na 17 

z jej mieszkania została skradziona bielizna 

wariości 300 zł. Kradzieży dokonała Dołę- 

gowska Jadwiga, wraz ze swą siostrą Marią, 

Sprawczynie kradzieży zatrzymano w Cie- 
lętniku wraz ze skradzioną bielizną. Bieliznę 

w całości zwrócono poszkodowanej. 

W dniu 18 b. m. zatrzymany został 

Strzyżewski Ignacy Zgoda Ii za usiłowa- 
nie okradzenia mieszkania Remzy  Hirsza 
Ostrobramska Nr. 2. 

Na usiłowaniu okradzenia mieszkania 
Gigus Chany, Gaona Nr. 5 w dn. 18 b. m. 
został zatrzymany Jakoszczenko Jan, Tro- 

cka 7. 

— Zamach samobójczy. W dniu 18 b. 
m. na ul. Raduńskiej koło domu Nr. 19 usi- 
łowała popełnić samobójstwo przez wypi- 

cie esencji octowej  Aleksandrowiczówna 
Michalina (Raduńska 21). Desperatkę Pogo- 
towie Ratunkowe odwiozło do Szpitala Žy- 
dowskiego w stanie nie zagrażającym ży- 
ciu. Przyczyna samobójstwa — nieporozu- 
mienia rodzinne. 

   

— Znowu porartienie przechodnia. W 
dniu 18 b. m. na moście Raduńskim przez 
nieznanego sprawcę został przebity nożem 
w lewy bok kolejarz Błażej Witold, Raduń- 
ska Nr. 4. Pogotowie ratunkowe odwiozło 
Błażeja do szpitala kolejowego na Wilczej 
Łapie w stanie ciężkim. Błażej żadnych wy- 
jaśnień udzielić nie może. Dochodzenie w 
toku. 

— (c) Swój swego mie skrzywdzi. Sa- 
lomon Minikes, który przed tygodniem: po- 
wiadomił policję, że w piwiarni Kilańskiego 
skradziono mu 200 dolarów i 300 zł. widząc 
że może spowodować dużo przykrości. dla 
"Kilańskiego i aresztowanego Assa cofnął 
złożone zameldowanie i oświadczył że ,,przy- 
pomniał* sobie, że pieniądze dał Kilańskiemu 
na zakup złota. Wtajemniczeni twierdzą, że 
zainteresowani zagwarantowali Chemikeso- 
wi zwrot skradzionych pieniędzy pod wa- 
runkiem cofnięcia zameldowania. 

  

RADJO. 
Sobota dn. 19 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. 16,40—17,00: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,00—17,25: 
Gramofon. 17,25—17,50: Pogadanka dla mło- 
dych matek z cyklu „Dziecko nerwowe* 
wygł. dr. Janina Hurynowiczówna. 17,50 — 

- 18,00: Komunikaty z P. W. K. w Poznaniu, 
18.00—19.00: Transm. z Krakowa. Audycja 
dla dzieci. 19,00— 19,20: Czytanka aktualna. 
19,20— 19,45: „Feljeton wesoły" AA Ka- 
rol Wyrwicz-Wichrowski. 19.45—20.10: Pro- 

am na tydzień następny, sygnał czasu Z 
Warszawy. 20.10—20.30: Feljeton aktualny. 
20.30 - 22500: Transm. z Salonu Philipsa w 
Wilnie. Rewja i sketch p t. „W redakcii*: 
22,00—22.45; Transm. z Warsz. Komunika- 
y: PAT. i inne. 22.45—23.45: „Muzyka ta- 

"neczną z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. 

ZE ŚWIATA 
SZTUCZNY WĘGIEL 

Profesor. Bergius stał się głośny w 
świecie naukowym. Oto wynalazł on sztucz- 
ny węgiel- 

Przy specjalnych przyrządach które 
są tajemnicą prof Bergiusa, wystarcza cellu- 
lozę poddać działaniu temperatury 340 stop- 
ni, oraz obłożyć ją naciskiem 200 atmosfer 
a z pod prasy wychodzi węgiel, który pod 
względem możności zużycia daje nie mniej 
duże rezultaty niż węgiel prawdziwy. 

Szczegóły wynalazku prof. Bergiusa nie 
są dotąd dokładni e znane. 

Jeżeli jednak wynalazek ten będzie miał 
praktyczne znaczenie świat stanie wobec 
nowych możliwości: uniezaležmenia Od za- 
pasów węglowych które kryje w sobie zie- 
mia. 

Odtąd państwa których natura nie wy- 
posażyła w bogactwa mineralne mogą na 
łatwej drodze uniezależnić się od dzisiej- 
szych potentatów benzynowych i węglowych 
i przy użyciu stojących im do dyspozycji 
środków, zdobywać im te tak cenne dla dzi- 
siejszego życia skarby. 

Wynalazek ten wpłynąć może na zu- 
pelną zmianę dotychczasowych warunków 
życia. 

Czy wielka rewólucja związana z tem 
odkryciem stanie się faktem, zobaczymy 
wkrótce. Dziś notujemy tylko fakt ten w 
iormie najogól niejszej, czekając na dalsze 
wiadomości. 

EGZOTYCZNY POGRZEB 

W szpitału Dz. jezus zmarł po 15-dnio- 
wej chorobie 21-letn.  Mineszko, cygan z 
obozów na Potoku, Marymoncie i Kaskadzie 
Onegdaj od godz. 12 do 14 m. 30 trwały 

obrzędy pogrzebowe. Trumnę ze zwłokami 

wynieśli cyganie z grabarni na ogródek szpi- 
tainy. Tam z prawej strony stanęli mężczy- 
zni, z lewej kobiety: Uczęstnicy uroczys 
ści pogrzebowych pr zyniešli ze sobą ki 
dziesiąt butelek wina. Część wina wypii, 

resztki zaś z każdej butelki wylewali na cia- 

ło nieboszczyka. Po tej uczcie kilka butelek 
włożono do trumny, nadto pod głowę n.t- 

boszczyka położono kilkaset złotych. Na-- 

stępnie trumnę przeniesiono na karawan i 

kondukt żałobny ruszył na cmentarz prawo- 

sławny na Wolę, ponieważ zmarły był wy- 

znania prawosławnego. W uroczystościach 
tych wziął również udział król cyganów Ba- 

zyli Kwiek. : ' 
Egzotycznemu temu obrządkowi przy- 

patrywały się tłumy publiczności, ciekawe 

niezwykłego widowiska. 

    

JAD WĘŻÓW LECZY EPILEPSJĘ I TRĄD 

Paryski instytut Pasteura oczekuje Z 
zainteresowaniem  zapowiedzianej wizyty 
amerykańskiego badacza jadowitych  wę- 
żów, Monaelessera, który Właśnie powrócił 

do Ameryki, po kilkumiesięcznych badaniach 
w Afryce z obfitą zdobyczą około stu  ja- 

dowitych wężów wszelkiego rodzaju, zwła- 

szcza okularnikow. 4 

Dr. Adolf Monaelesser znany jest Z 

tego, że nie zabija okularników robi z nich 

coś w rodzaju krów dojnych, z tą różnicą 

iż zamiast mleka dostarczają mu jadu, który 

suszy, a potem w bardzo słabym rozczynnie 

zastrzykuje epileptykom małemi dawkami. 
Amerykanin nie twierdzi, że jego środek 

zupełnie leczy tę nieuleczalną ch robę. Ale 

udawało mu się u chorych którzy mieli 

stale po kilka napadów dziennie uzyskać 

takie polepszenie że „napady zdarzały się 

zaledwie co kilka tygodni a nawet u jed- 

nego chorego raz na dziewięć miesięcy. 
Dotychczas dr. Monaelesser miał jed- 

nego okularnika, który mu dostarczał jadu, 

ale wąż zestarzał się już i jest wyczerpany 

Okularnik oswoił się zupełnie i robi takie 

wrażenie, jakby rozumiał swą nową rolę 

Jeżeli jeśt w złym humorze, nie daje jadu, 
a tak Samo odmawia go, jeżeli się go pod- 

rażni. ь 

Ażeby tego węża zastąpić, badania 

swoje rozszerzyć i przekonać się czy jad z 

innych węży nie nadaje -ię również na 

lekarstwo, dr. Monaelesser udał się do Afry- 

ki i zaangażował ośmiu łowców węży, aby 

mu stale dostarczali towaru do Instytutu Pą- 

steura w Paryżu. : 

Dr. Monaelesser oprócz jadu okularni- 

ków badał także i jad szczególnie złośliwe- 
go a olbrzymiego pająka, tak zwanej tara- 

ntuli. ) 
Wstrzykiwania tego jadu mają działać 

podobno bardzo zbawiennie na inną chorobę 
uważaną od wieków za nieuleczalną, a mia- 
nowicie trąd, ale te badania nie są jeszcze 
ukończone. 

Popierajcie L. 0. D. D. 

  

ROMUNT 

% Na ustronnym szlaku 
Powieść 
  

—- Dobrze, jeśli mi ona dziś pie- 

niędzy nie zapłaci, a czuję że nie za- 

płaci, sprzedaję wam Pohost jutro za 

pięćdziesiąt tysięcy rubli. 
Inspektor spojrzał na mówiącego 

z lodowatem lekceważeniem. 

— Stary w piętkę goni — rzekł, 

już mu się umysł zamroczył, widać 

blizko mu do grobu. Sprzedawał ino- 

wiercom świątynię z folwarkiem za 

czterdzieści tysięcy, a od swojej cerk- 

wi, swoich ludzi żąda pięćdziesięciu? 
Dla cerkwi syn wierny ofiarnym być 
winien, — szczególnie, gdy nad gro- 
bem stoi. Modlitwa pasterska to podo- 
bno balsam, gdy ogień piekielny do- 
skwiera. Warto ofiarnością na taką 
modlitwę zasłużyć. Za pół ceny nam 
oddasz tę lichotę, to pustkowie i 

jeszcze szambelana (Griparego) po 

całujesz tak... jak tego szacunek dla 
dostojne j osoby wymaga. 

Zatrzymasz piętnaście tysięcy Iwie- 
nieckiej, my ci drugie tyle damy i 
Pohost będźie nasz. 

Drapieżne zakusy Sauermila obu- 

rzyły starego do głębi, on go pragnie 

ograbić, oskubać, jak rzniętego kogu- 
ta. — Przeklęty Niem... dokończyć 
sprośnego słowa Fiodorow nie zdołał, 
bo w tej chwili Sanermil nań skoczył 
jak wilk wściekły, chwycił za piersi i 

  

„jął nim potrząsać z siłą, jakiej, po do- 
syć wątłej postaci jego — trudno by- 
ło się spodziewać. 

— Dureń. nikczemnik, — syczał 
przez zęby. 

Rozbój, karauł — wołał stary przy- 
tłumionym głosem. 

Całe zajście trwało wszakże ni“ 

dłużej jak błyskawicy migotanie. Sa- 

uermil opamiętał się, puscił swą ofia- 

rę i ciężko opadł na fotel. Stary szyb 

ko oddychał, nastąpiła dłuższa chwila 

milczenia. 
Napastnik pierwszy je przerwał— 

Obaj jesteśmy zanadto kr.ewcy — 
rzekł spokojnie, nawet z dźwiękiem 
pewnej uprzejmości w głosie. 

— Tyś bandyta, rozbojnik. 
— Tyś łgarz, oszczerca — tyś mi 

bezczelnie ubliżył, ale wstyd by ludzie 
poważni, w rozmowie o interesach, 
chwytali się za bary. Zapomnijmy 0 
tem co zaszło i gadajmy jak ludzie— 
Iwanie Fedorowiczu — jesteś zacny 
człowiek, jeno grosza zbyt chciwy. Z 
tobą trzeba się targować. My pienią- 
dze mamy i zapłacimy więcej niż mó- 
wiłem, choć nie tyle, co Iwieniecka 
obiecywała. Jej zapłata to gruszki na 
wierzbie, jej kaleta dziurawa i pienię- 
dzy w niej niema. Nasze słowo dźwięk 
złota — jej słowo dźwięk pusty 
wiatr i nic więcej. Jeśli dziś z Iwienie- 
cką zerwiesz — jutro Pohost u ciebie 
kupimy, — przyjdę ja albo Wołczkie- 
wicz. 

— Ty jesteś gwałtownik, niech le- 

POSTĘPY W DZIEDZINIE TELEFO- 
NÓW. 

Odkąd problemat rozmów na dalekie 
przestrzenie został rozwiązany ma być za- 
stosowany w dziedzinie telefonicznej cały 
szereg ulepszeń; wkrótce będzie wprowa- 
dzony system aparatów, które łącząc pomię- 
dzy sobą kilku abonentów, pozwolą im pro- 
wadzić pomiędzy sobą ogólną dyskusję. Fi- 
nansiści, przemysłowcy, kierownicy znajdą 
tu pewne ulepszenie w ich czynnem życiu. 
Niektórzy nawet, zamiast udawać się na po- 
siedzenia zarządów, mogą swą rolę wypeł- 
nić telefonicznie; otrzymają wynagrodzenie 
za obecność; nie opuszcając swego miesz- 
kania. 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 lipca 1929 r. 

Dewizy | waluty: 
Tranz. Sprz, Kupno 

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

Kopenhaga 237,63, 238,23, 237,03, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 358,28 358,09 357,29 

Londyn 43,26, 43,37, 43,15, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,94,5 35,02, 34,85, 
Praga 26,38,5 26.45 26.32 

Szwajcarja 171,52, 171.96, 171.11 
Stokholm 239,01 239,61 238,41 
Wiedca 125,55, 125.86, 125,26, 

Włochy 46,66, 40,77, 45.53, 

Marka niemiecka 212.51, 

Gdańsk 172,94 
Ruble zł. — 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 

Dolar w obr. pryw. 8,88,2[5.. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 107,25— 
108,50. 5 proc. dułarowa 61,—. 62,50. 6 pr. 
dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 102.50. 5 
proc. konwersyjna 44,50 —45, 8 proc. L. Z.,B. 
Gosp. Kraj. i В. Roln.. obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 95. 4 i pół proc. ziemskie 
48,50— 48.75. 8 proc. warsz. 66,50 — 66,25. 
WE proc. Łodzi 46. 10 proc. Radomia 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 126. Polski 164,50— 
165,50. Związku Spółek Zar. 78,50. Siłą i 
Swiatło 125,50. Lilpop 30,50- 31,75. Mo- 
drzejów 24,50. Ostrowiec 80. Parowozy 25. 
Starachowice 26,75. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

  

Biejsk! Kinemarograi 
Kulturalne. Oświatowy 

SALA MIE JSKA 

ul. Ostrobramska 5.   Komedja w 8 aktach. W roli głównej: 

Ua ania 2U ao 24 lipcą 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„jedynaczka Króla Sfali' 
V BETTY BRONSON. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Pocz. seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od & 4- 

  

KINO-TEATR 

66 „HELIOS 
świat! Hymn miłości 

gra! Tysiące statystów 
10.15, W niedzielę od 

PREM JERA! Film, który zadziwił „GHATA WUJA TO i wolności! 

. Dla młodzieży dozwolone. 
godz, 4.30. 

Epokowy arcyfilm w 12 akt., wi > 
ogólnie znanej powieści Beecher MA“ 

Stowe, z niezrówn: tragikiem murzynem JAMES B. LOVE. Sceny do łez wzruszające. Wstrząsająca porywcza. 
Wszyscy śpieszcie ujrzeć ten arcyfilm! Seansy 0 g. 6, 8 i 

  

BILAN$ $SUROWY 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp, Ake. 

    

  

  

      

  

  

    
  

  

  

  

     
      

  

    

  

   

AKTYWA. na dzień 30 czerwca 1929 r. PASYWA. 
NORS 

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne: 

a) gotowizna w kasie 208.648,54] a) zakładowy 1.500.000.— 
b) pozostałość w B-ku Polskim, b) zapasowy 42,762.07] 1.542.762.07 

P.K.O. i B-ku Gosp. Kraj. 60.617.85]  269.266.39 Wkłady: > 

Waluty zagraniczne = 141.299.93 a) terminowe 4.158.987,12 3 

Papiery wartościowe własne: 3 b) 4 vista 2.257.071.85) 6.416.058.97 

a) pożyczki państwowe 5.702,27 Rachunki biežące (salda kredytowe) 
b) papiery hipoteczne 24.991.60) otwartego kredytu E 152.356.79 
c) akcje 73.561.77| 104.261.64 Zobowiązania inkasowe — 20.999.96 

Banki krajowe zr 268,811.30 Redyskonto weksli — 1.626.830 08 
Banki zagraniczne > 231.890,17 Banki krajowe — 467.798.34 
Weksle dyskontowe — 4.203.555,34 Banki zagraniczne = 15.862.60 

Weksle protestowane = 62.529.03 Różne rachunki | ке 166.945.08 

Rachunki bieżące (salda debetowe) Procenty, prowizje i różne — 531.131.43 

otwartego kredytu Oddziały — 737.863,83 
a) zabezpieczone 3.700.922.78 
b) niezabezpieczone |_ 395 180,04] 4.096.102.82 

Pożyczki terminowe — 294.765.01 
Nieruchomosci = 710.000; — 
Różne rachunki - 239.134.40 
Koszty, różnice kursowe i tp. = 324 059.16 
Oddziały — 732.933.96 

Suma bilansowa 11.678.609.15 Suma bilansowa [11.678.609.15 
Udzielone gwarancje = 134.172.50 Zobowiąz z tytułu udz. gwarancji 134.172.50 
Inkaso = 2.814.224.87 Różni za inkaso 2.814.224.87 

Razem 14.627.006.52 Razem [14.627.006.52 
SEEOWIYGZAREG DIT RISE, 

: ' Br. POPILSKI i 
P, Ww. R. POZNAŃ Į ° ! ctoroby skórne i we- 13 3a, 3 

Zarząd Dóbr i Zakładów i seryczne. Przyjmuje = 
Przemystowych Romana Žarowskiego Le pr 1 a „9 Usica DOBRA ©. 

FABRYKA SUKNA i KOCOW . Ei ais Žasaliai įKOPJOWANI E 
Leszczków, Op. Waręż Małopolska  W.Z.P. PLANOW? 

upraszą o zwiedzenie stoiska firmy w Hali konfekcyjnej Nr 46. O Świ TŁODRUKI 

BUNDY (burki) na wzór Sławuckich, PŁASZCZE MYŚLIW-| By, G, WSŁFSOŃ { ies 
SKIE, SAMODZIAŁY - LODENY na ubrania — DERKI na | weneryczne, moczo- mila: 

konie, KOCE, PLEDY. płciowe i skórne, ul. . 
Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. Prosimy żądać pocztą 

cenników i próbek. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

  

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 19-go : 
lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30-31, jęcz- 
mień na kaszę 27-28, browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
28—32, jęczmień 26—28, owies 26—28, 
gryka 36—37, ziemniaki 12—15, siano 7—8, 
słoma 7--8. : 

Mąka pszenna 80—100, žytnia razowa 
35-37, pytlowa 45—48 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90— 
110, gryczana 90—120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 60 — 75 га 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 250—300, cielęce 200— 
240, baranie 240—250, wieprzowe 280— 340, 
słonina świeża 370—420, solona 400—440, 
o 380—420, smalec wieprzowy 450— 

480, 
Nabiał: Mleko 30—35 gr. za litr, śmie- 

tana 180—200, twaróg 70—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 110—135, masło niesolone 
450 —525, solone 360 —425. 

aja: 170—180 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 50—70, zielony 

90 — 100, fasola biała 170 — 200, kartofle 
12—15, kapusta świeża 80-100, kwaszona 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
10 15 (za pęczek), brukiew (brak), rabar 
bar 70—80, ogórki 150—170 za 1 dziesiątek, 
cebula 40—45, młoda 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 60- 70, pomidory 3—450 zł. za kg. 
Na 50 — 120 za główkę, kalarepa 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 120-150, kaczki 6-8, młode $00—35., 
gęsi 8—12, indyki młode 3-5 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300— 
400, „Jeszcze żywe 590—550, śnięte 400 450, 
karpie żywe 450— 500, śnięte 350 400, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 400—450, wąsa- 
cze żywe 500 -550, śnięte 400—450, siela- 
wa 3 -320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
M 250—300, płocie 200-250, drobne 

piej przyjdzie Wołczkiewicz, z tobą 
wolę nie gadać. 

— No, no nie gniewaj się stary — 
mówił Sauermil na pożegnanie, prze- 
bacz mi po chrześcijańsku, tak jak ja 
tobie przebaczyłem. 

Czerwona twarz staruszka, stala 
się granatową, gdy w kilka chwil po 
przykrem zajściu ujrzał przed sobą 
Iwieniecką. 

— Jedziemy — rzekła przybyła po 
krótkiem powitaniu w tej chwili do 
rejenta dla podpisania aktu o kup- 
nie. 

— (Co pani do głowy strzeliło ja 
wcale Pohosta sprzedawać nie myślę 
za piękne słowa i obietnice. Pieniądze 
na stół — to robota. Wszystko inne 

zawracanie głowy. Pani nie masz 
peniędzy — wiem o tem dobrze — 
a wcale nie pragnę pozbywać się ma- 
jątku za piękne słowa — jeno za brzę- 
czącą monetę. Pieniądze to pszenica, 
to ziarno złote, a słowa to plewy, nie 
w smak staremu wróblowi. 

Blada twarz Iwienieckiej zlekka po- 
zieleniała z oczu jej strzeliły gniewu 
żółte błyski. 

— Dobrodzieju — rzekła nie czas 
na wykręty albo głupie żarty, wiesz 
że grozić nie lubię ale nie zawaham 
się przed czynem stanowczym, gdy 
tego zajdzie potrzeba. Wiesz jakie 
wzburzenie w wiosce przeciwko tobie 
panuje, chcesz je wzniecić do ostate- 
czności? 

— I tamten groził i pani grozisz. 

  

ratoryjnych (szkło laboratoryjne, 

aparatura) poszukuje 
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PRZETARG 

Nadleśnictwo Rudnickie w Wieczorysz- 
kach, poczta Rudniki koło Jaszun wojew. 

wileńskie podaje do wiadomości że o godz. 

12-ej, dnia 2 sierpnia r. b. odbędzie się licy- 

tacja w drodze przetargu ustnego i ofert 

pisemnych na sprzedaż materjałów drzew- 

nych, a mianowicie: 

1) Loco las na terenie całego Nadleśni- 

ctwa drzewo opałowe, wyrobione w szcza- 

pach, pochodzące z etatu 1928—29 r. w 

przybliżeniu: 
Sosny „5.300 m. p. 
Olszy . 78600033; 
Brzozy . 2.5005; 
Osiki . 400 „ 
Šwierku 750 „ 
Jesionu. 10 4 

Ogółem . 16.560 m. p. 

2) Loco stacja  Stasiły papierówka 
Świerkowa długość polana 1 mtr., wyrób 
1927 r. około 80 m. p. 

Warunki licytacji i wykaz objektów - 
cytacyjnych ze wskazaniem cen i wysokości 
wadjów są do przejrzenia w lokalu Nadle- 
śnictwa Rudnickiego i w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Wilnie. 

Nadleśniczy 

Więc to ma być rozbój, grabież nie 
sprzedaż, bo wiem dobrze, że pienię- 
dzy nie macie. Możesz mnie pani za- 
mordować na współkę ze swymi chło- 
pami obarczyć swą duszę grzechem 
Kaina — ale Pohosta bez pieniędzy 
nie dostaniesz, znajdzie się jeszcze ob- 
rona dla biednego starca w sądzie 
rosyjski m. 

— Niech pan zażyje ten proszek 
— przerwała mu Iwieniecka spokojnie, 
podając jakieś leki. Fiodorow schwycił 
je gwałtownie... — Dobrze zawołał — 
zachowam to, każę je poddać analizie, 
to dowód rzeczowy, to trucizna! 

— Głupiś pan, daję panu 'aspirynę, 
bo widzę że masz gorączkę, żeś na- 
wpół przytomny. Kto panu wmówił tę 
niedorzeczność, jakobym nie miała pie 
nisędzy? 

— Zkąd je pani mieć możesz? 
— To jegomościa nie obchodzi. A 

teraz — ciągnęła Iwieniecka dalej, do- 
bywając z teki pieniądze - patrz pan 
uważnie, w tej oto paczce mamy 5000 
rub., w następnej dziesięć w trzeciej 
także dziesięć. Jak się to panu po- 
doba? 

Fiodorow się wzruszył, oczom swo- 
im nie wierzył, gniewne zmarszczki 
ustąpiły miejsca wyrazowi rozkoszy na 
jego twarzy. 

— Pani — rzekł spoglądając na 
Iwieniecką wzrokiem pełnym uszano- 
wania, ja zawsze jestem na twoje roz- 
kazy, ja zawsze twierdziłem, że i mię- 
dzy Polakami, zdarzają się zacni ludzie 

Większe przedsiębiorstwo urządzeń labo- 

KIEROWKIKA 
DZIAŁU SPRZEDAŻY i ZAKUPÓW. 

Szczegółowe oferty kierować do admini- 

stracji „Słowa* pod „Laboratorjum*. 

GEEEKI TEFA WRACA EREOZRU LLS LLS 
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Doktór-Madycyny 
„B. GYMBLER 

AE choroby skórne, we- 
odczynniki, meryczne i  moczo- 

płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja,  Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 

W.-Z.P_ 43. 

DOKTÓR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy* 
jęcie: Od 9—1 13—7. 

FPT Ы RARUM I MUSA Wilno, 

£ LEKARZE | ul. Wielka 21. 
WS AS GEA ES (Telet. 921). 

—0 

  5 OKTÓR | Doktėr-Medycyny : 

| о.звыоочиея | Т. МавошЗК! 
chor. uszu, nosa 

chor. weneryczne, pet i ajlllis, narządów gardłą. Przeniósł się 
na ul. Jagiellońską 6. 

mioczowych, od 9 imui 
—1, od 3—8 więcz. | rimi Od A do В, 

Elektrot 
ainas, PEN 

й Kobieta-Lekarz 

Dr. zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
о4 12--2 1 od 4—6, 
sl. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

DOKTOR 

Kosmetyka GB 

Urod kobiecą 
Bxonserwuje, 

doskonali. odświeża, 
usuwa braki i skązy 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej 

    

choroby weneryczne brwi. Wielka 18—9, 
syfilis i skórne. Wil- przyj. od g. 10 do g. 5 
no, ul. Wileńska 3, te- W piątki do g. 8. 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 i od 4 do 8. ©962— 

Związek rosyjskiego narodu chciał mi 
wydrzeć Pohost za pół ceny, a pani 
ją płacisz uczciwie. Kamień spadł mi 
z serca, jak ja się pani odwdzięczę? 

— Włącz pan do aktu sprzedaży 
i omentarzyk na wzgórku, który žad- 
nej dla pana wartości nie posiada. 

— Oh, pani droga, czego bym dla 
pani nie zrobił? ale tego nie mogę, 
doprawdy nie mogę. Sprzedać katoli- 
kom kościół, który do nich należał, to 

nie jest czyn niezbożny, choć się szam- 
belan zżyma a popi mi wymyślają — 
lecz na cmentarzu stoi cerkiewka pra- 
wosławna, oddać jej katolikom — su- 
mienie mi nie pozwala. 

— Nie mówmy o cerkiewce — je- 
no o cmentarzu. A gdybym tak panu 
dodała do. ceny kupna pięćset rubli? 

Fiodorow nie odpowiadał — jeno 
wzdychł żałośnie. 

— A gdybym dodała tysiąc? 
— Mówisz pani tysiąc, tysiąc ru- 

bli? Fiodorow jął rozważać сег- 
kiewka jest stara, potrzebuje remontu, 
nikt tam nabożeństwa odprawiać nie 
będzie ani się nią nie zaopiekuje. 
Iwieniecka także się zastanowiła: myśl 
nie była szczęśliwa. Cerkiewka jest 
istotnie stara, może runąć, zniknie z 
powierzchni ziemi bez hałasu i sporu. 
Wkluczenie cmentarza do aktu kupna, 
może wywołać powikłanie niepożą- 
dane. Załatwienie tej sprawy wyma- 
ga istotnie pewnego zastanowienia, mo 
gą powstać trudności natury prawnej. 
Czas nagli, a chciałabym panu, co ry- 

  

całodzienną opieką: 

komendacje i długo- 
- letnie 
lfrancuzki i 

V WAWAWAW 

NSV pysyawa ŻE 

„Cedib“ lipcowy świeży, na- 
Hryniewiczowej. turalny, I 

b. BIRSBERG Trwałe przyciemnianie najlepszy, 

prędko 

  

  

  

L a I FOLWARK 

i POSADY Ę 
Gorzelany 

z długoletnią prakty- 
ką na Kresach, z do- 
bremi rekomenda- 
cjami potrzebny za- 
raz. Zgłaszać się z 
odpisem świadectw i 
warunkami.  Admini- 
stracja maj. Wolna, 
powiat _ Baranowicki, | tel. 9-05, —0 
Pocztą Wolna. -# 

A d nauczycielka 
średnich lat, 

poszukuje posady do ASAWAAA 
młodszych dzieci z 

RÓŻNE 

POSZUKUJEMY 
sum hipotecznych 
na największe 
oprocentowanie i 
najpewniejsze bez- 

pieczenie 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. £ŁO£— 1 

pod 
Wilnem, obszar 

około 100 ha, o 
dobrej glebie. Du- 
że ogrody warzy- 
wne i owocowy, 
młyn wodny w 
dobrym stanie, za- 
budowania kom- 
pietne, sprzedamy 
natychmiast oka-. 

zyjnie 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza ъ 

  

Posiada powažne re- 

Swiadectwa, 
metodę 

Frebla. Przygotowuje 
do gimnazjum, wy- 
jedzie na wieś: Ty- 
zenhauzowska 16. -į 

KUPNO I SPRZEDAŹ 
m 

Najpewniej 
lokaty pieniężne, 
hipoteczne zą- 

łatwia 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe jak zawsze 

już nad- kiawi 
szedł i poleca says ya 

A, Janmgzewicz 
W. Z. P: Nr. 26. Zamkowa 20-a. 

Telefon 8-72. 

  

ch'ej wręczyć należne mu pieniądze. 
Jedźmy do rejenta. 

Myśl o możliwości zdobycia do- 
datkowego tysiąca rubli, ża bezwarto- 
Ściowy stary amentarz olśniła starego 
Fiodorowa. Uprzednie skrupuły zdawa-” 
ły mu się obecnie śŚmiesznemi. Na 
cmentarzu pochowani katolicy — — 
czemu to katolikom nie oddać? A 
cerkiewka? Stara do użytku nie zdatna 
niewarta wzmianki. 

„Starał się wtedy w drodze nawią- 
zać z nabywcą Pohosta przerwaną nić 
rozmowy — lecz odpowiedzi brzmiały 
niepomyślnie. Iwieniecka dla niewia- 
domych powodów, widocznie wyrze- 
kła się pierwotnej myśli. 

Potrzebne dokumenty były u rejen- 
przygotowane. 
Iwieniecka о tem pomyślała za 

wiczasu, dla tego akt kupna został 
sporządzony. Fiodorow był 

uszczęśliwiony, poweselał, odmłodniał 
pozbył się majątku, który go przypra- 
wiał 'o liczne kłopoty — a zdobył po- 
ważną gotówkę. — Złoto... myślał — , 
to promień słońca w życia mrokach, to 
jego okrasa. 

Zgoła odmienne uczucia radowały 
duszę Iwienieckiej ale cieszyć się niemi 
w tej chwili nie mogła. Zadużo było 
wzruszeń i zmęczenia dlą nadwątlo- 
nych sił jej. Silne cierpienia jęły ją drę- 
czyć, nie zdradziła tego ani jękiem, 
ani ruchem gwałtownym — zwarła po- . 
wieki, zacisnęła zęby. Czuła że ją Siły 
opuszczają, zachwiała się... 

ta 

  

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. 

  

Odpow: ialny redaktor Witold Woydyłło. Brukarnia „Wydawni ictwo Wileńskie* Kwaszelna 23, 
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