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ili marginesie 
PEGNEgO KTYZYSU 
Nawet niektórzy bardziej umiarko- 

wani Białorusini lubią przeciwstawiać 

Białoruś Sowiecką panującym u nas 

stosunkom, jako państwo do pewnego 

stopnia niezależne, jako uosobienie pe- 

wnego idealnego sukcesu „naródu bia- 

łoruskiego", oczywiście wyrażając ca- 

ły szereg zastrzeżeń pod adresem ko- 

munizmu, zależności od Moskwy i t.d. 

co nie przeszkadza wszakże, że rekla- 

mowa i urzędowa  „białorusinizacja' 

przymusowa w Mińsku, uniwersytet, 
„Białoruska Akademja'* i t.p. instytu- 

cje oficjalnie uważane są za „dorobek 

Białorusinów". W tym też kierunku i- 

dzie bardzo dokładna selekcja umie- 

szczanych z Mińska informacyj w tutej 

szych gazetach białoruskich, które u- 

trzymane są albo w tonie pochwalnym 

dla „zdobyczy kulturalnych“ Bialoru- 

si, albo też w nagannym dla „rządu 

a subtelna propagan- 

da białoruskiej prasy daje się zauwa- 

żyć tylko po dłuższem jej studjowaniu. 

W istocie wiemy jak rzeczy stoją 

i dlatego nadawanie Białorusi Sowiec 
kiej jakiegokolwiek cienia niepodległo- 

ści w rozumieniu „gospodarka Biało- 

rusinów u siebie w kraju winniśmy na 

zwać samookłamywaniem, jeżeli natu- 

ralnie, w poszczególnych wypadkach— 
nie okłamywaniem świadomem innych, 

czyli poprostu propagandą sowiecką. 

Niepodobna bowiem zasługę zbudowa- 

nia jakiegoś mostu, lub sprowadzenie 

kilkuset traktorów do kraju, zwalać na 
barki „dorobku kulturalnego Białorusi- 

1000 chłopów, 

zburzenie ce rkwi czy kościoła na karb 
„prześladowań rządu  komunistyczne- 

go”. W istocie bowiem robi to jedna 
i ta sama ręka dla celów wyższych, sto 
jących poza aspiracjami narodowemi, 
ba tkwiących w aspiracjach międzyna- 

rodowych, nic z ideologją niepodłeg- 

łej Białorusi nie mających wspólnego. 

Jest to rzecz zupełnie zrozumiała i w 
konsekwencjach swych prosta. 

Białorusi Sowieckiej nie budowali 
Białorusini, ale międzynarodowi komu- 

niści, jeżeli tę prowincję SSSR pod na- 

zwą BSSR wogóle budowlą państwową 

nazwać można. Tymczasem mamy u 
nas w kraju dużą ilość stronnictw bia- 

łoruskich i poszczególnych działaczy, 

którzy przeciwstawiając się państwowo 

ści polskiej, jeżeli nie opierają się wy- 

raźnie na dzisiejszej Białorusi, to w 

każdym razie uważają ją za coś w ro- 

dzaju rezerwy, czem by nastraszyć mo 

gli swych przeciwników w przyszłoś- 
ci. Okoliczność ta płynie z niezwykle 
bogatych propozycyj jakim podlegają 

_ciągle zarówno poszczególni działacze 
białoruscy jak mniej lub więcej skry- 
stalizowane u nas stronnictwa białoru- 

skie. „Propozycje są może najbardziej 
odpawiednim terminem przyczyn tych 
dziwnych często nieucfiwytnych dla 
nas, często bardzo niespodziewanych 
załamań i zmian, jakie dojrzewamy na- 
raz ze zdumieniem w tutejszym ruchu 
białoruskim. 

Propozycję ze strony wszechdzia- 
łającego komunistycznego Minska nie 
oznaczają naturalnie wyłącznie ekwi- 
walentu w czerwoncach czy dolarach, 
za taką lub inną robotę i zdradę, jak- 
kolwiek w znacznym stopniu miały one 
zastosowanie do niektórych przywód- 
ców ruchu wywrotowego, ale posiada- 

ja najróżnorodniejszy charakter w za- 
leżności od kombinacji jaką wypada w 
tej chwili polityce Mińska przeprowa- 
dzić, albo w zależności od ludzi któ- 
rym są czynione, pośrednio lub bezpo” 
średnio jawnie lub podstępnie. W 
tym względzie politykom - ajentom 
mińskim znakomicie pomaga w pracy £ 
ta wiara, iluzja, że Białoruś Sowiecka 
mimo wszystko jest białoruską. Bez- 
względność polityki mińskiej polega 

na rzucaniu ludźmi i stronnictwami, na 

Wyzyskiwaniu poszczególnych  jedno- 
Stek, które nazajutrz są już niepotrze- 

ne. Jednego dnia drukuje się w gaze- 

tach mińskich fotografję _ „męczenni- 
ków: — drugiego piętnuje się tych sa- 

mych ludzi jako „socjal - zdradnikou* 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Opłata 
Redaksja rękopisów niezzmowionych nie zwraca. Administracja 

| pocztowa uiszczona ryczałtem” 

zie uwzględnia rzruzeżeż so do rozmieszszania agioszeń. 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
ŚRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
XLECK — Skiep „Jednošč“. 
11DA — ul. Suwalska 13, S, Matecki. 
MOŁODECZNO Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — 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 — Księgarnia T-wa „Ruch”.- 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 F, Juczewska.. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i.3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
| szdesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

źagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryezne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
kw ICH 

Konierencja Reparacyjna w Hadze 
WSZYSCY Z WYJĄTKIEM PRZEDSTAWICIELSTWA ANGLJI ZA PLA- 

NEM YOUNGA. 

HAGA. 7.8. (PAT). Na dzisiejszem rannem posiedzeniu delegat iran- 
cuski Cheron wykazywał konieczność integrainego przyjęcia planu Younga. 
Delegacje wszystkich państw z wyjątkiem Anglji poparły wywody Cherona. 
Następnie delegaci rumiński Titulescu i grecki Venizelos w wygłoszonych 
przemówieniach wyrazili przekonanie, iż dotychczasowy udział reprezento- 
wanych przez nich państw w odszkodowaniach niemieckich będzie nadal 
utrzymany. 

Niemcy zadowoleni z wystąpienia Snowdena 
BERLIN, 7 VIII. Pat. Prasa berlińska komentuje bardzo żywo wczorajsze 

wystąpienie angielskiego kanclerza skarbu na konferencji haskiej. Wszystkie 
dzienniki podkreślają, że minister Stresemann domagał się specjalnie przetłu- 
maczenia mowy ministra Snowdena na język niemiecki, Cała nieinal prasa ber- 
lińska wyraża pewne zaniepokojenie z powodu ostrej formy, jaką przybiera Spór 

© sprawę podziału rat niemieckich, 

Wrażenie wystąpienia Stresemanna w Paryżu 

PARYŻ, 1-8. Pat. Pierwsze wystąpienie Stresemanna na konferencji 
w Hadze wywołało bardzo niemałe wrażenie we francuskich kołach politycz- 
mych. Organa prawicowe atakują gwałtownie Brianda, którego stała polity- 
ka pokojowa umożliwiła zajęcie takiego Stanowiska przez niemieckiego 
ministra spraw zagranicznych. : 

^ 
WRZ MIRZKYTEOWYO PTT "ZW ZPREPOOTYTPK X ROEE ATI ARPEPZZRENOCE DY TY DOPLECOPK" OZCEY TY OWOCOWE RE CEYKITYSYTEORTWA 

Powód gwałtownych ataków sowieckich na St. Zjednoczone 

WIEDEŃ, 7.VIII: PAT. „Neues Wiener Tageblatt" donosi z Moskwy, że odkry- 
cie rzekomego spisku międzynarodowego w sprawie internacjonalizącji kolei wschod- 
niej skłoniło prasę sowiecką do gwałtownych ataków na Stany Zjednoczone, w szcze- 

gólności zaś na sekretarza Stimsona. Prasą sowiecka zarzuca Stimsonowi, że nądużył 

paktu Kelloga na korzyść Stanów Zjednoczonych. „Izwiestja““ podkreślają, że rząd 
sowiecki nie ścierpi mieszania się trzeciego państwa do konfliktu sowiecko-chińskie- 

go. Plan Stimsona— piszą „Izwiestja*—jest bardzo przejrzysty, bo jeżeli kolej wschod 
nia zostanie zinternacjonalizowana, podporządkują Stany Zjednoczone tę kolej za po- 
średnictwem udzielenia pożyczki zupełnie pod swoją kontrolę. 

  

ECHA STOLICY 7 ZA KORDONÓW 
Wycieczka oficerów jugosłowiań: 

skich 

WARSZAWA, 7—8. Pat. w dniu 
wczorajszym wycieczka oficerów jugo- 
słowiańskich zwiedziła państwową wy* 
twórnię karabinów w Radomiu oraz 
państwową wytwórnię amunicji w 
Skarżysku. Wieczorem oficerowie jugo- 
słowiańscy podejmowani byli obiadem 
przez dyrektora Dowkonta. Dziś wy- 
cieczka oficerów  jugosłowiańskich 
zwiedzi Dęblin, poczem wieczorem 

uda się w dalszą podróż do Paryża. 

Zaproszenie do Gdyni 

Dowiadujemy się, że doradca fi- 
nansowy Banku Polskiego p. Dewey 
oraz generalny komisarz Rzeczypo- 
spolitej w Gdańsku, p. Strassburger 
zostali zaproszeni „ przez ministra 
Kwiatkowskiego do Gdyni, na czas 
pobytu tam rumuńskiego ministra 
przemysłu i handlu p. Madgearu. 

Nowy wice-wojewoda w Lodzi 
Dowiadujemy się, że dctychczaso- 

wy naczelnik wydziału bezpieczeństwa 
w woj. warszawskiem, dr. J. Rožniec- 
ki. został mianowany wicewojewodą 
w Łodzi. * 

Zastępstwo ministra spraw za- 
granicznych 

Nieobecnego ministra spraw zagra- 
nicznych p. Zaleskiego, wobec bawie- 
nia na urlopie podsekretarza stanu 
Wysockiego, zastępuje dyrektor de- 
partamentu konsularnego p. Łukasie- 
wicz. 

Zakończenie obrad międzynarado- 
wego zjazdu inwalidów 

WARSZAWA, 7 8. PAT. W dniu wczo- 
rajszym międzynarodowy zjazd organizacyj 
inwalidzkich t. zw. C..A.M.A.C. zakończył 
swe obrady po przyjęciu szeregu rezolucyj. 
Zjazd uchwalił między innemi rezolucję ko- 
misji pokojowej, wyrażając radość z powo- 
cu wejścia w życie powszechnego paktu 
wojennego, wzywając państwa do uznania 
obowiązkowej kompetencji stałego trybuna- 
łu sprawiedliwości międzynarodowej i przy 
łączenia się do ogólnego aktu rozjemczego 
zaproponowanego przez Ligę Narodów. Re* 
zolucją domaga się ażeby pierwsza pow- 
szechna konferencja rozbrojeniowa była 
zwołsna w r. 1930, $ 

Po przyjęciu rezolucyj przez zjazd 
przedstawiciele poszczególnych narodów 
składali podziękowania za serdeczne przy- 
jęcie w Polsce, kończąc okrzykami na cześć 
Polski i C.LA.MA.C. Po zakończeniu zjaz- 
du delegacja niemiecką złożyła wieniec na 
robie Nieznanego Żołnierza. W godzinach 

wieczornych członkowie zjazdu podejmowa- 
ni byli obiadem przez Związek Inwalidów 
Wojennych Rzeczyposmolitej, poczem udali 
się do Poznania w celu zwiedzenia PWK. 

Uczestnicy międzynarodowego 
zjazdu Inwalidów w Poznaniu 

POZNAŃ, 7.VIli. PAT. Dzisiaj rano 
przybyła do Poznania wycieczka delega- 
tów międzynarodowego zjazdu inwalidów 
wojennych w liczbie 10 osób. W wycieczce 
reprezentowane jest międzynarodowe biuro 
prasy Ligi Narodów oraz państwa: Austrja, 
Bułgarja, Czechosłowacja, Danja, Francja, 
Gdańsk, Niemcy i Polska. 

(iekawy kommilat urzędowy lie- 
skiego min. spraw zagranicznych 
KOWNO, 7—8. Pat. Ogłoszony 

dziś wieczorem komunikat  minister- 
stwa spraw wewnętrznych podkreśla 
między innemi fakt, że rząd litewski, 
pomimo niezadowolenia grup opozy- 
cyjnych, prowadzi kraj do przyjęcia 
najbardziej udoskonalonego i moder- 
nistycznego systemu rządów, który 
istnieje obecnie w Italji Poglądy №- 
tewskich stronnictw opozycyjnych na 
ustroj polityczny Litwy nazywa komu- 
nikat przeżytemi i zapomnianemi dro- 
gami socjalizmu z XIX stulecia. Wy: 
mieniając najbardziej wybitnych wod- 
zów narodu, komunikat przeprowa- 
dza porównanie między Napoleonem, 
Bismarkiem, Mussolinimi Woldemara- 
sem, jako osobistościami o jednako- 
wych dążeniach i ideałach. 

Reforma uoiwersytetu kowleńskiego 
Z Kowna donoszą: Wczoraj se- 

kretarjat uniwersytetu litewskiego 
otrzymał od ministerstwa oświaty 
pismo z powiadomieniem, iż w myśl 
nowego statutu uniwersytetu od 1-go 
września profesorowie i personel uni: 
wersytetu nie będą otrzymywali pensji. 

W związku z tem senat, uniwer- 
sytetu zwołał nadzwyczajne posiedze- 
nie, na którem omawiano pismo min. 
oświaty. Senat upoważnił rektora 
do podjęcia kroków w celu dokład- 
niejszego wyjaśnienia kwestji. 

Katastrofa lotnicza w Litwie 
Z Kowna donoszą: 2 sierpnia o 

godz. 5 p. p. wracający z ćwiczeń 
strzeleckich lotnik porucz. Mackis był 
zmuszony z powodu zepsucia się sil- 
nika wylądować na miękkim gruncie. 
Koła samolotu zaryły się w ziemię, 
aparat przewrócił się. Lekko rannego 
lotnika odstawiono do szpitala. 5 b. 
m. lotnik będzie już mógł szpital 
opuścić. Aparat uległ uszkodzeniu. 

Gen. Daukantas wyjechał do Brazylji 
Z Kowna donoszą: B. minister 

wojny gen. Daukantas wczoraj wyje- 
chał w celach naukowych do Brazylji. 
Jednocześnie min. spr. wewnętrznych 
powierzyłe mu wyjaśnienie kwestji 
emigracji oraz min. komunikacji 
kwestje specjalne, Podróż gen. Dau- 
kaniasa potrwa 3 miesiące. 

Łotewski minister skarbu jedzie do 
Poznania 

Z Rygi donoszą: Polski poseł w 
Rydze p. Arciszewski wręczył łotew- 
skiemu ministrowi skarbu p. Petre- 
wicowi zaproszenie od polskiego mi- 
nistra skarbu zaproszenie na pow- 
szechną wystawę krajową. P. Petre- 
wic zaproszenie przyjął, jednak wo- 
bec zwoływania nadzwyczajnej sesji 
Sejmu będzie mógł z niego skorzy- 
stać nie wcześniej, jak 10 września. 

Żądania przedstawicieli poszczególnych rządów 

HAGA. 7.8. (PAT). Korespondent Havasa donosi, że na dzisiejszem 

rannem posiedzeniu konterencji Titulescu przedstawił warunki, od których 

Rumunja winna uzależnić swoją zgodę na ostateczne uregulowanie sprawy 

odszkodowań w ramach pianu Younga, bądź też poza nim. Następnie delegat 

francuski Cheron przypomniał końcową formułę konkluzyj rzeczoznawców, 

stwierdzającą, że ich praca stanowi nierozdzielną całość, plan przeto nie 

może być podzielony na części. Przyjęcie niektórych punktów bez uchwale- 

nia całokształtu zrodziłoby niebezpieczeństwo. Francją — mówił Cheron — 

akceptuje plan Younga taki, jakim jest, chociaż zawiera on pewne niedogod- 

ności. Przyjęcie go przez Francję jest więc aktem pojednawczym i kompro- 

misowym. Odpowiadając na argumenty Snowdena, Cheron wskazał na ustęp- 

stwa, poczynione przez Francję, mianowicie jej tidział procentawy w odszko- 

dowaniach, wynoszący na zasadzie układu w SPA i w Paryżu 54,45 proc. zo- 

stanie na podstawie planu Younga zniżony do 52,62 proc. Kończąc, Cheron 

podkreślił dodatnią stronę planu w dążeniu do likwidacji przeszłości i zazna- 

czył, iż biorąc pod uwagę te względy, rząd francuski pragnie ułatwić ostate- 

czne uregulowanie problematów europejskich i akceptuje plan Younga, jako 

nierozdzielną całość. Z kolei delegat włoski Mosconi wypowiada się za inte- 

gralnem przyjęciem planu, zgadnie z duchem pojednawczym, który inspirował 

jego twórców. Następnie Stresemann wyraził nadzieję, iż komisja finansowa 

osiągnie porozumienie w kwestjach finansowych podniesionych w ogólnej 

dyskusji. Po oświadczeniu Stresamanna zabrał głos Venizelos i podkreślił, iż 

pretensje Grecji winny być zaspokojone bądź w ramach planu Younga, bądź 

też poza nim. Jugosłowiański minister spraw zagranicznych Marinkowicz o- 

znajmił, że delegacja jugosłowiańska podtrzymując nadal swe zastrzeżenia, 

gotowa jest wziąć udział w pracach komisji finansowej i uzależnia ostateczne 

przyjęcie planu od rezultatu tych prac. 

: Utworzenie Komisyj 
HAGA, 7 8. PAT. Na dzisiejszem poufnem posiedzeniu popołudniowem po za- 

kończeniu dyskusji ogólnej, postanowiono utworzyć dwie komisje: finansową i poli- 
tyczną. Do komisji finansowej wchodzą po dwóch przedstawicieli z każdej delegacji. W 
komisji politycznej reprezentowane są wyłącznie państwa zapraszające, a to zgodnie 
z decyzją powziętą dnia 16 września 1928 roku w Genewie. Przewodniczącym komisji 
finansowej obrany został delegat belgijski baron Houtart, przewodniczącym komisji 

politycznej —minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanji Henderson. Polskę repre- 
zentuje w komisji finansowej minister Zaleski i prcf. Mrozowski. 

W jakim stopniu uwzględnione być mają prace rzeczo- 
! znawców 

PARYŻ, 7:VIIIL. PAT. Większość dzienników, omawiając konferencję haską, pod- 
kreśla konieczność dojścia najpierw do porozumienia w sprawie losu planu Younge, 
ażeby zdać sobie sprawę, w jakim stopniu uwzględnia się prace rzeczoznawców. 

Przyjęcie na cześć delegatów 
HAGA, 1—8. Pat. Rząd holenderski wydał w historycnej sali Rycer- 

skfEj przyjęcie na cześć delegatów przybyłych na konferencję. 
AST TI TITAN IN E TT RETRO TE TCAODORÓCE 

Okupacja wojskowa Egiptu ma byč 2niesiona 
SENSACYJNY TEKST NOT MIEDZY RZĄDAMI ANGIELSKIM A EGIPSKIM 

LONDYN. 7.8. (PAT). Sensacją dnia są ogłoszone w dzisiejszych rannych ga- 
zetach londyńskich teksty not, wymienionych między Hendersonem a egipskim ministrem 
spraw zagranicznych Mohamudem Mahmed - Paszą. W korespondencji dyplomatycznej 
zawarty jest projekt nowego traktatu angielsko - egipskiego, regulującego stosunek 
Egiptu do Wielkiej Brytanji na odmiennych niż dotychczas, zasadach. Korespondencja 
ta składa się z dwuch obustronych not zasadniczych projektu umowy orąz całego szere- 
gu aneksów. W ogólnych zarysach propozycje Hendersona są następujące: ż 

Okupacja wojskowa Egiptu przez wojska Wielkiej Brytanji ma się zakończyć. 
Wojska brytyjskie zostaną wycofane. Jedynie dla bezpieczeństwa kanału Suezkiego, „jako 
węzła komtmikacyjnego, posiadającego doniosłe znaczenie dla imperjum brytyjskiego, 
król egipski upoważni rząd angielski do otrzymywania w określonej długości i szerokoś- 

ci geogralicznej takich sił wojskowych, jakie rząd brytyjski uważa za konieczne dla te- 
go celu. Pomiędzy Egiptem a Wielką Brytanją zawarty będzie sojusz. Egipt reprezen- 
towany będzie w Londynie przez ambasadora. Również Wielka Brytanja posiadać będzie 

w kairze ambasadora, któremu król egipski udzieli przywileju najwyższego dyplomaty 

wśród akredytowanych przy mim przedstawicieli dyplomatycznych. нЫ 

Urząd wysokiego komisarza zostanie zniesiony. Egipt zgłosi swoje przystąpienie do 

Ligi Narodów. Wszelką pomoc wojskową oraz instruktorów wojskowych rząd egipski 

brać będzie z pośród obywateli brytyjskich. Również urzędników administracji A 

dzie Egipt z pomiędzy obywateli brytyjskich. Rząd brytyjski uznaje, że odpowiedzial: ć 

za życie i mienie EA w $jpcie bierze na siebie rząd egipski. Król egipski 

w stosowne zarządzenia w tym celu. : х 5 

Varząd bryytjski uznaje kamiat cje za zniesione i w tym celu poćzyni kroki, aby inne 

obce państwa zrzekły się również itulacyj w Egipcie i uznały, w miejsce dotychcza- 

i jurysdykcji konsularnej, jurysdykcję sądów mieszanych. Ogłoszenie ższego 

ek dwa wielkie poruszenie w Londynie. Noty te wymienione z 3 sierp- 

nia, ogłoszono zaś je jednocześnie w Laudynie i Kaitze dopiero dzisiaj rano. Król egip- 
bawił w Londynie wraz z Mahmed - Paszą, brał żywy udział w rokowa- 

powyższych zasad nowego statutu egispko - brytyjskiego. 
TEKST JEST WZOROWY. 

KAIR. 7.8. (PAT). Prasa miejscowa zgodnie wyraża opinję, że nowozaprojekto- 

wany traktat angielsko - egipski jest najlepszy m, jaki był kiedykolwiek zaofiarowany 
Egiptowi i winien być skrupulatnie rozpatrywany. 

60 SŁYCHAĆ W MANDŻURII? 
Sowisty mobilizują się 

BERLIN, 7—8. Pat. „Berliner Tageblatt" donosi z Moskwy, że 

w całej Rosji sowieckiej prowadzone są gorączkowe przygoto- 

wania do powołania rocznika 1907. We wszystkich fabrykach 

moskiewskich odbywają się zgromadzenia rekrutów, polączone z 

referatami o sytuacji politycznej. W licznych okręgach człon- 

kowie związku młodzieży komunistycznej, będący w wieku po- 
borowym, zostali wezwani do zgłoszenia się na przeciąg 4 dni 

do koszar celem odbycia ćwiczeń wojskowych. 

ARMJA CHIŃSKA ZMNIEJSZONA O 800 TYSIĘCY ŻOŁNIERZY. 

NANKIN. 7.8. (PAT). W przemówieniu wygłoszonem na drugiej kon- 

ferencji w sprawie redukcji armji Czang - Kai - Szek zaznaczyła, że stan li- 

czebny armji wynosi 2 miljony żołnierzy. Konierencja postanowiła zreduko- 

wać stan armji o 800 tysięcy żołnierzy. Czang - Kai - Szek oświadczył, że do- 

chody Chin wynosiły ogółem 450 miljonów dolarów, z czego 100 milj. prze- 

znaczono na spłatę długów narodowych. Utrzymanie armji kosztowało mini” 

mum 296 milj., nie licząc wydatków nadzwyczajnych. Wobec tego redukcja 

była jednym środkiem ocalenia Chin od bankructwa. Nawet przy redukcji 

armji o 800 tys. żołnierzy wydatki wojskowe wynosiłyby 60 proc. dochodów 

państwa. 

ski Fuad, który V 
niach celem ustalenia 
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ЗАНиуВасМЕтотсев 

„Skrzydła Sowielów” na lofnisku w Mokotowie 
WARSZAWA..6.8. Pat. Wielki trzymotorowy aparat sowiecki „Skrzyd- 

ła Sowietów”, który w locie propagandowym odwiedził wszystkie stolice 

Europy, dziś o godzinie 15 min. 25 przyleciał do Warszawy | wylądował 

na lotnisku Mokotowskiem. Aparat pilotuje inż. Gromow, mając na pokła- 

„dzie jednego z konstruktorów A inż. Archangielskiego, głównego in- 
ra cywilnej żeglugi sowieckiej. 

JA łaska powitali samolot naczelnik wydziału lotniczego Minister- 

stwa Komunikacji ppłk. Filipowicz, dyrektor linji lotniczej „Lot* mjr. 
Kurwiak oraz przedstawiciele M. SZ: Wieczorem wydział lotniczy M-stwa 

Kom. wydał przyjęcie w _ hotelu Europejskim, na którym obecni byli 

uczestnicy lotu sowieckiego oraz przedstawiciele poselstwa sowieckiego w 

Warszawie. 

  

ferminy druku mogą oyć przez Administracię zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

i „primirenceu'. Dziś wspomagana jest 

Średnio, jawnie lub póodstępnie. W 

ta partja, aktywnie lub tylko biernie, 

jutro już inna i pod tym względem sto- 

suje się politykę „„murzyn zrobił swo- 

je, murzyn może odejść*. Niektórzy z 

wykolejeńców trafiają do Mińska i dzie 

je się im tam w zależności od prywat- 

nych walorów i umiejętności „pristro- 

itsia“, inni prowokacyjnie pozostawie- 

ni swojemu losowi, a ci ucieki nierzy, 

którzy okazują swoje rozczarowanie 

trafiają poprostu do turm GPU. 

Dlatego Bój białoruski przeżywa 

u nas tak ciągle wielki kryzys a prawdę 

rzekłszy zamiera zupełnie, że czerwony 

Mińsk czyni największe wysiłki by do 

skrystalizowania tego ruchu nie dopuś- 

cić, by go rozbić i unicestwić. Dla 

Mińska nie ruch narodowy białoruski 

jest potrzebny nie skonsolidowany о- 

boz polityczny, a ważne są jedynie... 

zadania sciśle taktyczne, 'a nie politycz- 
ne, zadania skierowane przeciwko pań- 

stwowości polskiej a nie dla dobra na- 

rodu białoruskiego, zadania jakie się 

zadaje do spełnienia „szpiegom czy dy- 

wersantom. Takim zadaniem na wielką 

skalę była „Hramada”, takim jest po- 
kłócenie jednego obozu z drugim, ta- 

kim niedopuszczeniem do porozumie- 

nia między tym i tym, wyzyskanie ha- 

seł takich lub innych. Zadanje zostało 

wykonane — funkcja skończona! 

Jedynie rzekomo wielkiem tajemni- 

czem, zakulisowem stronnictwem, któ- 

re jak anioł stróż stoi za całą tą lokal- 

no - terminową pracą jawną, ma być 

Komunistyczna Partja Zachodniej Bia- 
łorusi. W Mińsku wszystko się robi w 

jej imieniu a z naszej 'strony granicy 

oficjalnie wszystko jej rękami. Ale czy 

„partja” ta wogóle egzystuje? Z daje 

się że nie. KPZB uplastycznia się nam 

często w lewicy PPS kiedyś w drobne- 

rowcach, w żydkach wileńskich — Ru 

fach, którzy niosą jej transparenty i 

rozrzucają ulotki o treści zwyczajnie 
komunistycznej, ale nie w szeregach 

naprawdę białoruskich. Nie jest to par- 

tja ale ajentura. A przecież ta partja 

jest jedynie „oficjalną* reprezentantką 

ucišnionego ludu w oczach "Mińska 

„Stolicy Białorusi Niepodległej *. 

Ruch białoruski przeżywa « napra- 
wdę poważny kryzys w Wilnie. O 
wszelkiem jego „odrodzeniu* mowy być 

nie może dopóki działacze białoruscy 

w formie najbardziej kategorycznej nie 

usuną poza absolutny nawias wszyst- 
ko, co z Mińska bierze swój początek. 

1. 

Eskadra flofy wojennej włoskiej 
w Gdańsku 

GDANSK, 7—8. Pat. W dn. wczo- 
rajszym komisarz generalny Rzeczy- 
pospolitej Polskiej minister Strasbur- 
ger wydał Śniadanie na cześć do- 
wódcy i oficerów bawiącej w Gdań: 
sku eskadry włoskiej iloty wojennej. 
Wieczorem wysoki komisarz Ligi Na- 
rodów w Gdańsku hr. Gravina wy- 
dał obiad na cześć gości włoskich, w 
którym wzięli udział najwyżsi dostoj- 
nicy władz gdańskich i polskich. W 
dniu dzisiejszym o godz. 12 min. 30 
udekorował p. min. Strasburger w 
swoim gabinecie urzędowym odzna- 
kami orderu Polonia Restituta róż- 
nych klas szereg oilcerów "marynarki 
włoskiej. 

KUTY pow. Kosów 
Wspaniale położone letnisko w 

górach (Beskidy Wschodnie), © 
Pokoje z całodziennem utrzymaniem i 

в 

po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- 
į a 

myi do Kut autobusami. 
Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 

> 
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Sezon do 1-go października. 
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„ KUTY. OTYLJA BIELECKA; 
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to najlepize barwnikido 
odnawiania ifarbowania 
obuwia oraz wszelkich 
wyrobów skórzanych na 
najmodniejsze kolory
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"ECHA KRAJOWE Not polski do Rady Ligi Narodów "were m okola 
  

Dom ludowy im. I-ej 
GRODNO, 7 VIII. PAT. W dniu 

6 sierpnia b. r. jako 'v 15 rocznicę 

wymarszu pierwszej kompanji kadro- 

wej z Oleandrów krakowskich odbyła 

się podniosła uroczystość poświęce- 

nia i wmurowania kamienia węgiel- 

nego pod dom ludowy im. komp. 

kadrowej w Piłsudach, 5 klm. od 

Grodna. Przy licznym udziale zapro” 

szonych gości, osadników i miejsco- 

Gmina WOŁPA 

— Pożar. Dnia 3 sierpnią o godzinie 
22-€j, we wsi.Rybaki, wybuchł pożar. Pa- 
stwą płomieni padły trzy zagrody, 4 koni, 
1 krowa, 3 jałówki, 10 owiec i 5 świń. 
Straty wynoszą 35 tysięcy złotych. Dzięki 
energji Komendanta posterunku, Neubauera 
Władysława, wójta gminy, i p.p. pisarza 
gminy, Grabickiego i sołtysa wsi, pożar 
umiejscowiono. Gdyby nie pomoc, energja 
izimna krew ze strony powyższych osób; 
które nie bacząc na trudy i grożące im 
niebezpieczeństwo, to by cała wieś Rybaki 
i las wiejski uległy zniszczeniu. 

roczystość sierpniowa. W.związ- 
ku z 15-to letnią rocznicą wymarszu Kad- 
rówki z Oleandrów krakowskich odbył się 
dnia 3 sierpnia capstrzyk orkiestry stra- 
żackiej, przy udziale plutonu strzeleckiego. 

' miasteczko udekorowano flagami, urzędy 
państwowe i instytucje udekorowano obra- 
zami Komendanta Marszałka Józefa Piłsud- 
s i generała Rydza-Smigłego: 

3 nia 4 sierpnia odprawione zostało 
uroczyste nabożeństwo w kościele i cerkwi, 
po nabożeństwie defilada oddziałów P. W-, 
Straży Ogniowej i krótkie apele. Zabawa 
ludowa w domu ludowymi na boisku spor- 
towem. 

| — Kółko Rolnicze—Spółdzielnia Mle- 
czarska. Z okazji święta Legionów odbyło 
się zebranie Kółka Rolniczego i Spółdziel= 
ni Mleczarskiej, na którem wygłosił odczyt 

i o nawózach sztucznych p. Feliks Grabicki, 
: prezes Kółka Rolniczego, zaś p. Humer, ks. 

Jodkowski i Omeljanowicz, o, zarysie tech- 
_ miki mieczarskiej, po odczytach odbyła 

się pierwsza wypłata za dostarczone mle- 
ko do Spółdzielni Mleczarskiej. Dostawcy 
mleka zadowoleni, i razem z członkami 
Kółka Rolniczego prowadzili dysputy o 
uprawie roli i hodowli bydła. Z rozmowy 
dało się wyczuć, że rolnicy potrzebują 
Spółdzielnię Rolniczo-Handlową, budowla- 
ną i magazyn zbożowy. : 

— Budowa szkół. Wszystkie wsie Gmi- 
ny powynosiły dobrowolne uchwały, opo- 
datkowując się po 20 groszy z morgi na 
budowę szkół wyższego typu na terenie 
Gminy, na przeciąg 10-ciu lat. Równocześ- 
nie gromady wiejskie ofiarowały w formie 
darowizny po trzy hektary ziemi pod budo 
wę tych szkół W uchwałach zastrzeżono, 
że budową szkół zajmie się mająca być 
powołana do życia Spółdzielnia Budowla- 
na, i że uchwały te mają być przedstawio- 
ne w sierpniu r. b. na posiedzenie Rady 
Gminnej alą dalszego załatwienia. 

— Komasacja. Dzięki organizatorom 
życia społecznego na terenie naszej Gmi- 
ny, którzy kroczą w myśl wskazówek Pana 
Starosty Zygmunta  Robakiewicza. przy 
współudziale Księży Proboszczów Hipolita 
Jodkowskiego i Józefa Omeljanowicza, ko- 
mendanta posterunku, wójta gminy i czton- 
ków Rady Gminnej, wszystkie wsie gminy 
Wołpiańskiej powynosiły uchwały scalenia 
gruntów. RRC Gromady tych wsi 
proszą Powiatowy Urząd Ziemski w uchwa- 

„tach, o jaknajszybsze załatwienie kwestji 
formalnej dotyczącej scalenia. Wynosząc te 
uchwały, uważają, że Powiatowy Urząd 
Ziemski zainteresuje się gminą Wołpiańską, 
bo wieś Łązy, naszej gminy, komasowana 

° od trzech lat, nie może doczekać się akcji 
__ scaleniowej. 

|, — Budowa dróg i mostów. W termi- 
nie wiosennym pobudowano trzy mosty, 

naprawiono 2000 metrów kwadratowych 
dróg gminnych, pokopano rowy i porobio- 
no cementowe przepusty. Doprowadzono 

_ do stanu używalnego mostek na drodze 
_ Powiatowej około osady Niemejki i przy- 

b A: do brukowania ulicy Zamościań- 
skiej, 1l-go listopada i Nowego Rysku. 

_ Wybrukowano zaułki i ulice w dzielnicy 
0 żydowskiej i zaczęto już brukować Plac 
_ 3-go Maja. Nie wykorzystany w zupełności 

szarwark, zostanie zużyty na jesieni. 
у - Urodzaje. Urodzaj na terenie gminy 

_' średni, praca w polu w pami biegu: Rol- 
— micy weseli, dziękujące Bogu za urodzaje, 
ylko ciekawią się, czy ich produkty rolne 
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W chwili gdy siowa te piszemy 
kończy swoje obrady w Zurychu 
wielki, szesnąsty z rzędu Kongres 

— Syonistyczny, godny rychlej nazwy 
Kongresu Wszechżydowskiego po- 
nieważ biorą w nim udział repre- 
zentanci i delegąci organizacyj nie- 
syonistycznych a w liczbie dosię* 
gającej połowy uczestników kon- 
gresu. / 

Jemu to, temu zurychskiemu 
kongresowi, poświęcamy niniejsze 
informacje i uwagi. \ 

Dwadzieścia pięć lat temu umarł 
dr. Teodor Herzl, twórca t. zw. Syo- 
nizmu a zarazem t. zw. Organizacji 

_ Syonistycznej, wielkiej wszechświato- 
wej ekspozytury odrodzeniowych dą- 

żeń i ideałów narodu żydowskiego, 
na czele której to Organizacji Syoni- 

stycznej, największej Organizacji žy- 
dowskiej, stoi obecnie prof. dr. Chaim 
Weizman, niejako nieoficjalny prezy- 
ent 0 narodu żydowskiego (*) 

' Dr. Weizman przewodniczy pre- 
 zydjum kongresowemu w Zurychu. 

‚° гаа tam też niemałoważną rolę Na: 
hum Sokołow, Żabotyński Włodzi- 
mierz, poseł na sejm warszawski, 
Griinbaum, M. M. Usyszkin. 

Polityka Herzla miała, aby się tak 
" wyrazić, orjentację niemiecką, Głów- 

г n m początkowo punktem jego pro- 
gramu było stworzenie krajowej or: 
ganizacji palestyńskiej, żydowskiej 

)d protektoratem Niemiec. Skłaniał 

      
   

     
   

    

    

    

   
   

  

*) Dr. Weizmaa jest jednym z 12 tu 
ao ay ch (według ankiety zeszio- 

nej „Naszego Przeglądu*) Żydów. Są 
Au ahum Sokolow, Weizman, Einstein, 

„Žabotytski, Bialik, Sz. Asz, I. Grūnbaum, 
E. Rotszylo, Herbert Samuel, Mockin, Mar- 
shall i Usyszkin. 

Od Syonizmu do Panjudaizmu 

Kadrówki w Grodnie 
wej ludności ks. Edward Dulik, miej. 

scowy proboszcz dokonał aktu po- 

święcenia kamienia węgielnego pod 

dom ludowy im. kadrówki. Po licz- 

nych przemówieniach podpisano, a 

następnie wmurowano akt erekcyjny, 

poczem obecni udali się na Śniadanie 

do inicjatora kadrowca osadnika kpt. 

rezerwy Leona Bąkowskiego. 

będą w tak nizkiej cenie jak obecnie, czy 
też dorównają cenom ogólnej konjunktury 
gospodarczej. janha. 

NOWOGRODEK. 
Rewja wojsk w Nowogródku. 

Dzień 1 sierpnia upamiętnił się dla Nowo- 
gródka piękną uroczystością wojskową, ja- 
kiej nie miał jeszcze od odzyskania niepod- 
ległości. Oto cała brygada kawalerji puł- 
kownika Skotnickiego zebraną na manewry 
z Baranowicz, Prużan, Nieświeżą i Wołko- 
wyska, urządziłą uroczysty wmarsz do mią* 
sta. 

Po przemarszu zebrały się pułki w 
barwnej masie na wzgórzu pod Brątjanką i 
tam w obecności p. wojewody Beczkowicza 
dowódcy 20 dywizji piechoty gen  Požer- 
skiego, władz administracyjnych i licznej 
PORE odbyła się uroczysta msza po- 
owa. 

Kapele trębaczy czterech pułków złą- 
czone w jedną stukonną orkiestrę na siwo- 
szach pod batutą kapeimistrza Długołęckie- 
go robiły przepiękne wrażenie 

Defilada barwnego węża zakończyła 
uroczystość. 

Dnia 15 sierpnia urządza Brygada w 
Nowogródku obchód święta żołnierskiego 
połączony z powtórną defiladą i pokazami 
oraz konkursami: hippicznym i woltyžerką. 
W dniu 18 sierpnią rozegrane będą zawody 
konne o puhar Wschodnio Kresowego Klu- 
bu Jazdy z konkursem rąbania, pokazem 
szwańronu karabinów maszynowych. й 

Na obie te imprezy sportowe zapowia- 
da się liczay zjazd gości z całego woje- 
wództwa Nowogródzkiego. 

LANDWARÓW. 
—„Obóz harcerski w Landwarowie przyj 

mował w niedzielę 4 bm. tłumy dzieci zapro- 
szonych w miastecz ka i okolicy. Przybyła 
również kolonja sierot policyjnych z całym 
zarządem letniska. Harcerze podzielili milu- 
sińskich na gromadki po kilkanaście osób i 
przeprowadżali szereg gier ruchomych na 
leśnej polanie. Chór harcerski urozmaical 
zebranie szeregiem pieśni, z których najwięk 
sze powodzenie miał cykł melodyj ze „Skal 
nego Podhala. Powszechnie zwracał uwagę 
przed namiotem „Wodza“ wykopany „totem“ 
modrzewiowy „Płowego Sępa". Gry i za- 
bawy na świeżem powietrzu wśród balza- 
micznej woni starych sosen wpłynęły zdro- 
wotnie na młode piersi dziecięce. Młodzi 
kierownicy udzielili ttumom wiele humoru i 
czystej wesołości, wykorzystując korzystny 
nastrój dla celów propagandy patrjotycznej. 
Około godziny dziewiątej z powodu zbliża- 
jącego się chłodu wieczornego i szybko za- 
padającego zmroku milusińscy opuścili te- 
ren Obozu. 

POW. WILEŃSKO-TROCKI. 
—  Biezrobocie w powiecie. wil. trockim. 

Według ostatnich danych bezrobocie na te- 
renie powiatu wileńsko - trockiego znacznie 
się zmniejszyło i wynosi obecnie 310 osób. 
Większość bezrobotnych znalazło pracę przy 
robotach rolnych. | 

DO $IEWU | 
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się ku temu cesarz Wilhelm; popierał 
Herzla plany gorliwie W. książę Ba- 
deński. Podczas słynnej podróży ces. 
Wilhelma do Palestyny i zawiązania 
się jego wielkiej drużby z sułtanem 
zdawało się, że Herzl gotów wygrać 
sprawę. Tymczasem sułtanowi nie 
przypadł ostatecznie do gustu pale- 
styński projekt Herzla. Zaproponował 
ze swej strony, popierany przez dy- 
plomację niemiecką, aby żydowscy 
koloniści wsiadali w Mezopotamii i 
Anatolji wzdłuż... kolei Bagdadzkiej. 
Ale takie wykierowanie Żydów na 
strażników kolei Bagdadzkiej i popie- 
ranie imperjalistycznych szerokich pla- 
nów ces. Wilhelma—nie leżało w wi- 
dokach i interesach  Herzla. Jego 
ideałem była żydowska choćby tylko 
siedziba narodowa ale w Palestynie, 
nie gdzieindziej. (** 

Wówczas wzrok Herzla zwrócił się 
na ogromną, pustynną przestrzeń le- 
żącą niejako „u wrót Palestyny”, przy- 
legającą do kanału Sueskiego. Mowa 
o pustyni El Arisz. Właśnie był po- 
wstał projekt przeprowadzenia tunelu 
pod kanałem Sueskim, łącząc doko- 
nanie tego dzieła z systematycznem 
nawadnianiem ogromnej połaci kraju. 
Mając wody poddostatkiem dałoby się 
doprowadzić dziką pustynię El Arisz 
do stanu nawet wysokiej kultury i 
wydajności rolnej. Naród żydowski 
mając oparcie o taką bazę operacyj- 
ną, mógłby --w rozumieniu Herzla— 
  

„ **) Trzymam się w niniejszem najtre- 
ściwszem exposć rozwoju syonizmu tego, 
co pisał z racji otwarcia kongresu w Zu- 
rychu dr. Izydor Schalitt w wiedeńskiej „Neue 
Freie Presse* z dn. 30 lipca rb. 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ WOLDEMARASA. 

WARSZAWA. 7.8. (PAT). Zastępca delegata rządu polskiego p. Gwia- 
zdowski przesłał dnia 2 sierpnia br. se kretarzowi generalnemu Ligi Narodów 
następującą notę, zawierającą uwagi rządu polskiego w związku z wystąpie- 
niem p. Woldemarasa z dnia 11 lipca rb. 

Panie Sekretarzu Generalny! Listem z dnia 17 lipca rb. zechciał Pan 
zakomunikować mi tekst noty rządu litewskiego w sprawie rzekomej groźby 
zatargów granicznych pomiędzy Polską i Litwą, prosząc mnie o podanie Panu 
do wiadomości uwag, któreby rząd polski chciał wyrazić. Z polecenia mego 
rządu mam zaszczyt podać do pańskiej wiadomości ca następuje: 

ZARZUTY WOLDEMARASA SĄ UROJONE. 

Rząd polski uważa, że dał dosyć dowodów swych pokojowych zatmia- 
rów w stosunku do Litwy, aby móc pozwolić sobie nie odpowiadąć na goło- 
słowne i bezpodstawne twierdzenia rządu litewskiego. Jest on ponadto zmu- 
szony jak najkategoryczniej zaprotestować przeciw usiłowaniom przypisania 
mu odpowiedzialności za krwawe zarządzenia, stosowane przez rząd litewski 
do jego przeciwników politycznych, zarządzenia, które porusyły opinję publi- 
czną na Litwie i zagranicą. Rząd polski pragnie oświadczyć, że w żadnym 
wypadku nie może dopuścić, aby wypadki wewnętrzne, które obchodzą wy- 
łącznie rząd litewski, służyły za pretekst do stawiania urojonych zarzutów 
przeciw Polsce i czynienia jej odpowiedzialną za zarządzenia, zdolne skom- 
promitować rząd litewski przed opinją świata cywilizowanego. Jednakowoż 
przez poszanowanie dła wysokiej instytucji genewskiej i dła uniknięcia wszel- 
kich nieporozumień rząd polski uważa wskazane rozpatrzyć zarzuty, wy- 
rażone przez p. Woldemarasa. 

PRAWDA O ZAMACHU NA WOLDEMARASA. 

Według tego ostatniego, zamach zorganizowany w Kownie na pzezesa li- 
tewskiej rady ministrów, jak również inne akty terorystyczne dokonane na Li- 
twie przeciw niższym przedstawicielom władzy były dziełem band emigrantów 
litewskich, zwanych pleczkajtisowcami, band organizowanych przez władze 
polskie w zamiarze obalenia obecnego rządu litewskiego i utworzenia na je- 
go miejsce innego rządu, któryby nawiązał z Polską stosunki polityczne i go- 
spodarcze. Na poparcie swej tezy rząd litewski przytacza fakt ogłoszenia 
przez niektóre litewskie dzienniki emigracyjne, wychodzące w Polsce i Szwaj- 
carji, artykułów wrogich obecnemu porządkowi rzeczy na Litwie. Podtrzy- 
muje on swą tezę twierdzeniami, których niepoważny charakter widoczny 
jest każdemu. Przy pomocy tego rodzaju argumentów rząd litewski próbuje 
i przypisać rządowi polskiemu odpowiedzialność za masowe wrzenie na Lit- 
wie, które ujawniło się w aktach gwałtu, skierowanych przeciw rządowi te- 
go kraju. Gra ta ma na celu elekt podwójny: z jednej strony rząd litewski u- 
siłuje znaleźć odpowiedni pretekst dła uzasadnienia swego negatywnego sta- 
nowiska wobec zaleceń Rady Ligi Narodów. Stanowisko to zostało świeżo 
potwierdzone w sposób szczególnie wyraźny w wywiadzie udzielonym przez 
p. Woldemarasa przedstawicielom prasy w Kownie pierwszego lipca br. w 
którym prezes litewskiej rady ministrów oświadczył, że rząd litewski jest 
stanowczo zdecydowany przeciwstawiać się wolności komunikacji i tranzytu 
między Polską i Litwą. Z drugiej strony gra ta zmierza do ułatwienia walki, 
którą rząd litewski prowadzi przeciw opozycji wewnątrz kraju. Jest to tem 
bardziej widoczne, że rząd polski jest oskarżony o zwrócenie się o interwen- 
cję międzynarodowego komitetu Czerwonego Krzyża w sprawie zwolnienia 
więzniów politycznych, w celu pobudzenia działalności elementów wywroto- 
wych na Litwie. 

SPRAWA WYMANY WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH. 

Otóż zaznaczyć nałeży, że wymiana więźniów politycznych między Pol- 
ską i Litwą była kilkakrotnie dokonywana w ciągu lat ostatnich na skutek 
układów, zawaztych w tym celu przez Czerwony Krzyż polski i litewski przy 
współudziale Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Ostatni u- 
kład, zawarty 10 marca br. w Kownie, w obecności przedstawiciela rządu li- 
tewskiego, przewidywał, wedie zasady dotąd stosowanej, wymianę niektórych 
osób be:: względu na ich obywatelstwo. Skutkiem tego listy polska i litew- 
ska obejmowały wzajemnie kilku obywateli litewskich i polskich. Fakt ten, 
zarówno jak jego procedensy, nie mógł być rządowi litewskiemu nieznany w 
chwili zawierania tego układu. To też komitet międzynarodowy Czerwonego 
Krzyża zmuszony był stwierdzić w komunikacie, podanym do prasy uchylenie 
się rządu litewskiego od zobowiązań, zaciągniętych przez litewski Czerwony 
Krzyż w obecności przedstawiciela rządu litewskiego, który nie mógł nie in- 
formować z dnia na dzień swego rządu o zamierzonych zarządzeniach co do 
wymiany. Ten sam komunikat podaje, że międzynarodowy komitet Czerwone- - 
go Krzyża nie potrzebuje zaznaczać, że nie może być żadnej współzależności 
pomiędzy układem z 10 marca a godnym pożałowania zamachem. Rząd polski 
uważał za stosowne zatrzymać się na tym szczególe, ponieważ charakteryzuje 
©n nieludzkie postępowanie rządu litewskiego, jak również wartość i znacze- 
nie jego argumentacji. Rząd polski nie omieszkał dać znać rządowi litewskie- 
mi, że nie może on odmawiać emigrantom litewskim prawa azylu na terytor- 
jum polskiem, prawa, udzielanego przez wszystkie państwa i z którego Pola- 
cy sami nieraz korzystali w przeszłości. Rząd polski nie posiada żadnych da- 
nych, wskazujących na to, aby emigranci litewscy w Polsce nadużywali pra- 
wa azylu, które im zostało przyznane. Liczba ich dziś wzrasta, skutkiem re- 
presyj, stosowanych przez rząd litewski, wobec opozycji wewnątrz kraju, 
wzrost ten jednak nie może być przez rząd polski uważany za szkodliwy dla 
stworzenia pokojowych stosunków pomiędzy Polską i Litwą, gdyż stanowi 
on jedyny środek, za pomocą którego naród litewski, odgrodzony od Polski 
przez nieprzekraczalne zapory, ma sposobność przekotania się o pokojowem 
i pojednawczem stanowisku Polski. Zważywszy wszystko powyższe, rząd 
polski uważa, że niema powodu do zastosowania postanowień, przewidzia- 

Trzeba przyznać, że Francja ma 
zmysł propagandy doskonale rozwi- 
nięty. Aby nie dać zapomnieć Euro- 
pie o tryumfalnym raidzie z Ameryki 
do Europy Assolanta Lefėvre i Lotti- 
ego na aparacie francuskim, a zara- 
zem zatrzeć wrażenie niekorzystne o 
motorach francuskich wywołane nie- 
fortunnym powrotem Costesa i kata- 
strofą Idzikowskiego i Kubali, wyzna- 
czył rząd francuski trzem zwycięzkim 
lotnikom na aparacie „Żółty ptak" 
propagandową podróż po Europie. 

Start wyznaczono na 8 lub 9 
sierpnia a trasa przelotu obejmuje 
kolejno: Madryt, Lizbonę, Barcelonę, 
Rzym, Ateny, Konstantynopo:!, Belgrad, 
Bukareszt, Pragę, Warszawę, Helsing- 
fors, Rygę, Sztokholm, Berlin, Am- 
sterdam i Brukselję. 

Po powrocie z propagaadowego 
lotu Assolant, jako urodzony w Wezr- 
sali, ma otrzymać od rady miejskiej 
Złoty medal Wersalu za swoje zasłu- 
gi, dwaj jego towarzysze zostaną od: 
znaczeni srobrnymi medalami. 

Awiatyka ma we Francji licznych 
zwolenników nietylko wśród mężczyzn, 
w ostatnich czasach oddaje się jej fa- 
chowo coraz to więcej kobiet. Najbar- 
dziej znaną i popularną lotniczką iran- 
cuską jest pani Maryse Bastie, która 
przed kilkoma dniami pobiła kobiecy 
rekord przebywania w powietrzu bez 
lądowania. Pani Bastie odniosła zu- 
pełny tryumf, pozostając w powietrzu 
pomimo wichru i ulewnego deszczu 
26 godzin i 46 minut. Poprzedni re- 
kord lotu kobiecego pani Eleonory 
Smith wynosił 26 godzin i 24 mi- 
nuty. 

Cała Francja się cieszy, że pani 
Bastie pobiła Amerykę o całe dwa- 
dzieścia minut. 2 К 

  

Wielki podróżnik na rozgrywkach teni- 
sowych 0 Pukar Davisa 

Doroczny match tenisowy o Puhar 
Davisa odbył się przy tłumnym u- 
dziale publiczności, Prezydent Dou- 
merge zajęty sprawami publicznemi z 
powodu zmiany gabinetu nie mógł 
przybyć lecz przysłał swego zastępcę. 

Rozgrywka o Puhar odbywała się 
pomiędzy ekipą francuską Borotra- 
Cochet i ekipą amerykańską Van 
Ryn-Allison. 

Najowacyjniej przyjmowanym na 
korcie gościem podczas matchu, był 
sławny podróżnik Alain. Gerbaut, któ- 
ry po pięcioletniej samotnej podróży 
na swojej źaglówce ;dookołą Świata 
przed kilku dniami powrócił do Fran- 
cji i specjalnie na match o Puhar Da- 
visa przybył do Paryża. | 

Powrót Gerbauta do ojczyzny od- 
był się z całą pompą i honorami. 
Od samego rana w dniu 26 lipca, 
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Przyjaźń polsko-rumuńska 
Wrażenia w Rumunji z przyjęcia w Polsce min. Madgearu 

Е Omawiając gorące przyjęcie, zgotowane w 
Polsce rumuńskiemu ministrowi przemysłu i handlu Madgearu, organipółu- 
rzędowy „La Natlon Roumaine* pisze w artykule wstępnym: Przyjaźń pol- 
sko rumuńska od czasu dojścia do władzy rządu Maniu znalazła wyraz w 
ostatecznem i owocnem zbliżeniu, mającem na celu wykorzystanie zarówno 
szczerych i serdecznych węzłów, które jeszcze 

*° BUKARESZT. 7.8. Pat, 

przedstawiciele marynarki w Hawrze 
i licznie zebrani przyjaciele Gierbauta 
wyruszyli w  korwetach i motorów- 
kach na spotkanie „Fire-Crest*, Do- 
piero po godzinie 6 popołudniu ma- 
ły kuter Cerbauta holowany przez 
motorówkę Aliette wpłynął do portu 
owacyjnie witany przez tłumnie zebra- 
ną publiczność, 

Gerbaut w pozie zwycięzkiej sto- 
jąc oparty o maszt żaglowca i steru- 
jąc nogą, staje się w chwili przybicia 
do portu pastwą setek aparatów foto- 
graficznych. Opalona na bronzowo 
cera jego i strój prostego majtka 
chlubnie świadczą o przebytych tru- 
dach podczas kilkoletniego zmagania 
się z potężnym żywiołem. 

Po wylądowaniu w gronie swoich 
przyjaciół musi się nieustraszony że- 
glarz poddać zdjęciom filmowym, po- 
czem w salonach dworca portowego 
Gerbault otrzymuje nadeszłe dla nie- 
go do Havru depesze i przy szampa- 
nie musi wysłuchać powinszowańster 
oficjalnych. 

Po daniu przyjaciołom obietnicy, 
że po powrocie z Paryża spędzi u 
nich czas niejaki, Gerbault odjechał 
aby być obecnym w Paryżu na mat- 
chu o Puhar Davisa. 

Podczas swego pobytu w Paryżu 
Alain Gerbaulit złożył swoje uszano- 
wanie Ministrowi marynarki panu 
Leygues aby mu podziękować za wy- 
soką odznakę Legji Honorowej jaka 
mu została nadana. Podczas audjen- 
cji pan minister zawiadomił go że 
wstążka Legji Honorowej będzie mu 
wręczona z całym ceremonjałem na 
pokładzie Fire-Grest. 

Można sobie wyobrazić, że pomi- 
mo tytułu honorów i zaszczytów ja- 
kie spotykają Śmiałego podróżnika, 
czuje się on nie tęgo zbyt nagle prze- 
niesiony z zupełnej samotności bez- 
kreśnych oceanów w szum i gwar 
stolicy Świata. Z. K. 

Dfiara zbyt wysokiego wzrosta 
Pewien harcerz, uczestnik wszech- 

światowego zjazdu harcerzy w Arro- 
we-Park koło Birkenhead uległ wy- 
padkowi z powodu zbyt wielkiego 
wzrostu 

Jak wiemy, odbywa się obecnie w 
Anglji wszechświatowy zlot harcerzy, 
na który przybyli reprezentanci czter- 
dziestu narodów w liczbie 30000 har- 

cerzy. * 
Podczas zlotu robią harcerze licz- 

ne wycieczki, na jednej z nich fran- 
cuski harcerz Guchen odznaczający 
się niebywałym wzrostem 2 metrów 
10 centymetrów wstał nagle podczas 
przejazdu pod mostem z zajmowane- 
go przez siebie miejsca na górnej 
platformie autobusu, przyczem doznał 
silnego uderzenia w głowę sklepie- 
niem mostu. Uderzenie spowodowało 
pęknięcie czaszki to też nieszczęśliwą 
oilarę wzrostu przewieziono natych- 
miast do szpitala. MZK 
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przed odrodzeniem Polski 
łączyły oba narody, jak i specjalnych warunków, wynikających z sąsiedztwa 
obu krajów, a stwarzających podstawy do pomyślnego rozwoju wszelkiego 
rodzaju wzajemnych stosunków. Wizyta ministra Madgearu w Polsce jest 
pomyślaym prognostykiem dla zawarcia przyszłego traktatu rozjemczego 
polsko-rumuńskiego. Serdeczne przyjęcie, jakie zgotował ministrowi rumuń- 
skiemu rząd polski, zasługuje na szczególną uwagę. Względy, okazywane 
przedstawicielowi rządu rumuńskiego w Warszawie, znalazły należyty 
oddźwięk w Rumunji, która widzi w nich nowy dowód serdecznej przyjaźni 
między obu krajami i zapowiedź dalszego zacieśnienia wzajemnych sto- 

   
posuwać się naprzód... ku Ziemi 
Obiecanej, ku Palestynie. Nie udało 
się jednak i pustyni El Arisz otrzy: 
mać jako pied-a-terre na kuli 
ziemskiej dla żydowskiego narodu. 

Rząd angielski zaproponował Herz- 
lowi wzamian za pustynne uroczy- 
Ska nad kanałem Sueskim: Ugandę 
w części Afryki Wschodniej ' naležącej 
do Wielkiej Brytanji. Herzl zgodził 
się—co wywołało w obozie Syoni- 
stów niesłychaną opozycję. Oburzeniu 
końca i granic nie było; zarzucano 
Herzlowi że... zdradził syonistyczne 
ideały. 

„Herzl—-pisze dr. Schalitt wyrósł 
z pnia kultury niernieckiej; był twórcą 
i kierownikiem ruchu żydowskiego 
narodowego, nie będąc jeszcze 
bynajmniej nacjonalistą a tembardziej 
szowinistą. Herzl był narodowcem i 
kosmopolitą zarazem. Wyznawał inter- 
nacjonalizm nie znający przeciwieństw 
narodowych, dążący do zgodnej, ra- 
mlę przy ramieniu współpracy dla 
wspólnego dobra (kein Gegeneinander 
sondern ein Nebeneinander, ein Mitei- 
nander, ein Fūreinander),“ 

Fierzlowi—w dosłownem rozumie- 
niu— pękło serce. Lecz jego „utopja“ 
stała się rzeczywistością. Pod datą 2 
listopada 1917 r. oznajmił lord Bal- 
four niejako oficjalnie w liście do 
lorda Rothschilda, že rząd angielski 
J. Ks. Mości zgadza się na utworze- 
nie w Palestynie siedziby narodowej 
dla narodu żydowskiego i poprze tę 
sprawę bez zastrzeżeń—a w kwietniu 
1920 r. na konierencjj w San Reno 
przyznany został Anglji mandat pale- 
styński. Chodziło jeszcze tylko o 
zgodę Ameryki. Ta nastąpiła w czerwcu 
1922 r. Nic już nie stało na  prze- 
szkodzie utworzeniu w Palestynie, 

nych w 7 ust. rezolucji Rady Ligi Narodów z 10 grudnia 1927 roku. 

„helleński estetyzm zmógł 

sunków. 

   EURAS WEN 

pod protektoratem Wielkiej Brytani go społeczeństwa żydow- 
-— żydowskiej Siedziby Narodowej. skiego, noszącą oficjalną nazwę 

Czemże jest ta Siedziba Narodo: Jewish Agency. Stało się to na 
wa istniejąca już w Palestynie i roż- wielkim syonistycznym kongresie w 
wijająca się tam w oczach całego Karlsbadzie. 
Świata, zasilana wciąż przez żydów: — Jesteśmy Świadkami—pisał wów- 
ską imigrację, budowana przez pale- czas „Czas”, któremu trzeba oddać 
styńskich chaluaim,  niestrudzonych sprawiedliwość, że tak _ niezmiernie 
pionierów? doniosłego faktu dla Polski nie 

Pierwsze Państwo Żydowskie — tłu- przeoczył i starał się go możliwie 
maczy dr. Schalitt—znaczyło wyswo- jasno oświetlić—jesteśmy Świadkami, 
bodzenie się z pod jarzma egipskie- jak w naszych oczach rodzi się ważny 
go. A zaś ludzkości dało... Dziesię- czynnik dla dalszego jednoczenia się 
cioro Przykazań. Drugie Państwo Ży- Żydów całego świata do _ wspólnej 
dowskie powstało po powrocie naro- akcji politycznej i gospodarczej bez 
du żydowskiego z Ziemi Babilońskiej, względu na granice państwowe, jakie 
z Ziemi powtórnej Niewoli. Zwalczało ich dzielą. 
ono na Śmierć i życie — hellenizm. Pierwsze dwa punkty uchwał Kon: 
„Jeśliby — pisze dosłownie dr. Schalitt gresu  Karlsbadzkiego (faktycznego 

hebrajski już kongresu  wszechżydowskiego) 
ethos, wówczasby i monoteizm padł brzmiały: 
i nie byłby niebawem potem opano- 1) Kongres: zatwierdza powziętą 
wał świat—w nowym kształcie". „ przez poprzednie konferencje syońskie 

A czy trzecie z kolei Państwo Ży: uchwałę w sprawie zwołania żydow- 
dowskie, którego podwaliny kładą skiego Kongresu Wszechświatowego, 
syoniści, wyda też z siebie nową ja poświęconego sprawom odbudowy 
kąś kulturę godną, dodaje dr. Scha- Palestyny, jako żydowskiej siedziby 
litt, genjuszu narodu żydowskiego? narodowej, stwierdzając jednocześnie, 

Oto szerokie, bardzo szerokie że wybrana na Kongreśie Światowym, 
widnokręgi, które otwiera przed na- który ma być zwołany w ciągu naj- 
rodem żydowskim: powstanie Siedzi- bliższych 3 lat, jewish 'Agency, 
by Narodowej w Palestynie. Zobaczy: przejmie prawa i obowiązki Organiza- 
my za chwilę, że jeszcze szersze per 'cji Syonistycznej, wedle artykułu 9 
spektywy otworzył przed rozproszo- mandatu palestyńskiego. 
nym po świecie całym lzraelem —  *2) By jednak już teraz przed zwo- 
kongres zurychski. łaniem żydowskiego Kongresu Wszech- 

* światowego, dać szerokim warstwom 
: " narodu żydowskiego możność uczest- 

Syonizm, nie ograniczając się do nictwa w odbudowie Palestyny, ma 
jaknajenergiczniejszego kolonizowania- być Jewish Agency rozszerzona przez 
zaludniana a choćby  przeludniania rychłe przyciągnięcie _ przedstawicieli 
Palestyny, wydał z siebie już sześć tych żydowskich organizacyj i związ- 
lat temu, akurat w sierpniu 1923 r. ków, które stoją na gruncie mandatu 
naczelną uładzę dlacałe- palestyńskiego. 

` 

Uchwała, co do zwołania Kongre- 
su Światowego nie dała się urzeczy- 
wistnić „w ciągu najbliższych trzech 
lat*. Kongres przyszedł do skutku 
dopiero teraz, po sześciu latach. W 
Zurychu. 

„W ciągu tych lat Jewish Agency 
—jak było uchwalone — przejęła pra- 
wa i obowiązki Organizacji Syonis- 
tycznej, A oto teraz z Zurychu, rów- 
nież ściśle z brzmieniem uchwały 
karlsbadzkiej, będzie—jak to nieba- 
wem zobaczyhy—do bardzo wielkie- 
go stopnia rozszerzona. 

Wszystko idzie strictissime 
według zgóry ułożonego i powziętego 
planu. Trochę tylko wolniej, niż. za- 
mierzano. Ale trudno... sprawa wielka 
i ciężka, a na okoliczności najrozma: 
itszej natury też przecie trzeba mieć 
wzgląd! ( 

Wówczas to jeszcze, zaraz po za- 
padnięciu uchwał Kongresu Karlsbadz- > 
kiego, pisał „Czas* z dn. 23 sierpnia 
1923 r. we wstępnym artykule: 4 

„Powołana na kongresie do życia 
Jewishį Agency ma stač się 
władzą kierowniczą dla całego  ży- 
dowstwa stojącego na gruncie manda- | 
tu palestyńskiego, a więc na gruncie + 
budowy własnego państwa. Jest to 1 
grunt bardzo rozlegly... Powstał w 
oczach naszych bardzo poważny 
czynnik polityczny, posłu- 
gujący się utopją palestyńską w spo- 
sób zręczny i celowy dla rozbudzenia 
uczucia odrębności narodowej w ma- 
sach żydowskich; a co równie ważne: 
dla przemienienia kwestji żydowskiej + 
z wewnętrznej sprawy państwa pol- 
skiego na kwestję międzynarodowa. 
Nasi antysemici, sympatyzujący dotąd 
z ruchem syonistycznym (w błogiem 
przekonaniu, że doprowadzi on do | 
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Pod uprawą Inu znajduje się w Pol- 

sce przeszło 114 tysięcy ha. Rejęstra- 
cja powierzchni zasiewów, przeprowa- 
dzona w r. 1928, ustaliła następujące 
powierzchnie gruntów pod lnem w po- 
szczególnych województwach: 

  

Wilno 38764 
: Nowogródek 
k Bialystok 

r Polesie 
Lublin 

Ši Lwów 5 
* Wołyń 6673 

Stanisławów 2848 
Warszawa 2558 
Kielce 1743 
Łódź 1241 

` Tarnopol 983 
й Kraków 919 

o: Poznań | 909 
Pomorze 433 

* Sląsk 282 

` 114079 razem 

Pod względem ilości hektarów pod 
Inem w-wo Wileńskie zajmuje pierw- 

_ sze miejsce. W czterech wschodnich 
w-wach (Wilno, Nowogródek, Polesie 

"i Białystok) obszar pod lnem wynosi 
_ 70 proc. ogólnego obszaru uprawy Inu. 

: W roku 1928 zebrano z omawianej 
przestrzeni 612944 centnarów nasienia 
i 520005 centnarów włókna. 

* Pomimo tak znacznych rozmiarów 
produkcji Inu mało on jest znany na 
rynkach światowych. 

W ostatnim numerze „Przemysłu i 
Handlu" inż. St. Palecki w artykule po- 
święconym sprawie możliwości ekspor 
tu Inu, w następujący sposób formułu- 
je przesłanki, które zd aniem jego, nie- 
zależnie od naprawy samej uprawy 

 lmu, warunkują zajęcie przez len pol- 
, ski właściwego miejsca w handlu za- 

|. granicznym: 
: 1. naležycie len odczyszczač i stan- 
_ daryzować; 
'. 2. kierować zagranicę przez firmy, 
_ które umiałyby dotrzymać swoich zo- 
_ bowiązań; 

3. unikać wszelkiego zbędnego po- 
- średnictwa; 
' 4. stworzyč odpowiednie fundusze, 

_ aby umożliwić waloryzację Inu na wy- 
padek złych konjunktur; 

' 5. gorsze gatunki, nie nadające się 
_ do eksportu, zużywać wewnątrz kraju. 

  

   

    

    

    

    

    

    

     

  

   

    

        

     

   

   

  

    
   

     

   
   
    

     
     

  

   

    

    

    
   

  
Rozwijając powyższe tezy, inż. Pa- 

lecki zwraca uwagę na to, że: 
„Statystyka i kalkulacja wskazuje, 

że dokładne oczyszczanie i standary- 
zacja Inu nie zawsze się kupcom opła- 

a. Przygniatająca większość Inu wy- 
hodzi z Polski po zakupieniu w posta- 

1 Ai Inu międlonego lub po -częsciowem 
, tylko dotrzepaniu ręcznem przeż ek- 
' Sporterów. Eksportuje się przeważnie 

tak zwane „syrcy* i półtrzepany len, 
| gdyż to widocznie daje lepszy dochód. 
| Wyjątkiem jest Małopolska i Wołyń, 
' gdzie chłopi wyczesują len. Jednak 
_ wogóle jest wątpliwe, czy ta ostatnia 
czynność jest celowa. Dobrze dotrze- 

| Pują len sami ro Inicy tylka w paru o- 
_ kolicach woj. nowogródzkiego. Trudno 

| byłoby odpowiedzieć, o ile zyskow- 
niejsze jest dla handlujących Inem ek- 

| Sportowanie jego w stanie niewytrze- 
panym. Wręcz niemożliwe jest zana- 

/ lizować i oszacować koszt własny trze- 
| pania Inu przez chłopów. Koszt nie- 

| zbyt dokładnego trzepania Ssyrca na 
punktach, zorganizowanych do tego 

|” przez eksporterów wynosi mniej więcej 
| odŁ3 doŁ7 za tonę lnu trzepanego, 

, zależnie od jego zanieczyszczenia w 
, chwili zakupu; do tego dochodzi ok. 
„E 2 na sortowanie i pakowanie. Koszt 

| dokładnego wytrzepania 1 tony ze sło- 
| my na fabryce wynosi ok. Ł 10 za to- 

/ nę jednak obie powyższe liczby są bar- 
dzo względne i płynne. 

, emigracji Żydów na wielką skalę),'ani 
/„Się spostrzegli, jak na drodze prowa- 
(Hzącej przez syonizm Żydzi przestają 
pyć owem „mocarstwem  anonimo- 
"wem" (jak ich bardzo nietrafnie ze 
strony antysemickiej dotychczas nazy* 
wano), a stają się potęgą określoną, 

| opartą o państewko w Palestynie, a 
w Lidze Narodów, w Anglii i Ame- 
Tyce szukającą sprzymierzeńców. 

Tej to potędze,—bo Jewish Agen- 
"ty będzie***) organizacja bardzo po- 
ężną—cóż my przeciwstawiamy?  Al- 

bo przestarzały, O ile chodzi o masy, 
program asymilacji, albo krzykliwy, 
 agitacyjny, w praktyce nam samym 

ajwięcej szkodliwy frazes antysemic- 

   

    
   

    

   

    
    

       

   

    
    

   

  

    
       

   

   

    

   

konalnego programu w kwestji ży- 
dowskiej, niestety, do dziś dnia nie 
posiada. ° 

й : 

* 

A rząd nasz—praktycznego I wy- 

* 

Obecnie w Zurychu pierwszy raz 
Ra „syonistycznym”* kongresie zasia- 

| dają—i w jakiej jeszcze silel—elemen- 
ty społeczeństwa żydowskiego „nie— 

onistyczne“, prące do rozszerzenia 
wish Agency do tego stopnia aby... 

utraciła swój ciasny syonistyczny 
Charakter przekształcając się w wielką, 
Teprezentacyjną i kierowniczą instytu- 
€ję—panjudaistyczną. 
„  l—jest to sprawa pryncypalna, 
którą kongres musi załatwić i niewąt- 
Pliwie załatwi. | 

_ Delegat kongresowy p. Lewite о- 
 Świądczył przecie jasno i dobitnie w 
Swojem przemówieniu, że najważniej- 
Szem zagadnieniem kongresu jest 
„de initywne sformułowanie konstytu- 

A 

„Faktem jest jednak, że 80 proc. 
Inu polskiego niedotrzepuje się. Dla 
wpłynięcia na to, aby eksportowano 
więcej lnu trzepanego, najsłuszniejszą 
metodą mogłoby być premjowanie tego 
eksportu. 

Jednocześnie może ważnejszą rze- 
czą jest, że premjując, odrazu wydzie- 
li się firmy, eksportując towar oczy- 
szczony i standaryzowany. Wogóle rze 
czą wielkiej wagi byłaby rejestracja 
firm eksportujących len z Polski. Prze- 
szkodziłoby to także szkodliwej a je- 
dnocześnie uprzywilejowanej  działal- 
ności cudzoziemskich ajentów, skupu- 
jących len u nas bez opłaty podatków. 

„Finansowanie firm, eksportują- 
cych len, jest rzeczą niezbyt trudną. 
Te firmy, które potrafią wobec zagra- 
nicy wykazać się swą sumiennością i 
produkują towar tam poszukiwany — 
same znajdą pieniądze, najwyżej ban- 
ki polskie będą musiały udzielić gwa- 
rancyj. Jako przykład można wskazać 
fakt otrzymania przez jedną z firm pol 
skich dość znacznego kredytu w An- 
glji na cele eksportu Inu z oprocento-, 
waniem 7 proc. w stosunku rocznym. 
Kredyt ten był gwarantowany przez 
Państwowy Bank Rolny. Oczywiście, 
że nie wszelkie tranzakcje można finan 
sować zagranicą. Niektóre, jak np. za- 
kupy nasienia lnu, zaliczkowanie plan 
tatorów, kredyty inwestycyjne, muszą 
znaleźć pieniądz w krajowych bankach 
o ile nie chce się oddawać samych 
przedsiębiorstw w ręce zagraniczne. 

„Eksportując zagranicę wszystko, 
go nasze rolnictwo produkuje — zmu- 
szamy do kupowania całego, często 
dość niskiego asortymentu, bezwzględ- 
nie tracąc na cenie. Nie byłoby zbyt 
trudną rzeczą pozostawianie tych gor- 
szych gatunków dla celów konsumpcji 
krajowej. Najlepszym początkowym 
bodźcem do zatrzymania gorszych ga- 
tunków inu w kraju byłoby zastąpienie 
bawełny Inem, gdzie tylko można w 
instytucjach rządowych, a więc w woj 

KURIE GOSPODARCZY ZIEKŃ WSCHODNICH 
: Możliwości eksporfu Inu sku, kolejach i t.d. Rzecz ta jest rów- 

nież bardzo interesująca z punktu wi- 
dzenia samowystarczalności Państwa 
Polskiego na wypadek odcięcia od ryn 
ków bawełnianych. 

„Co do spraw komunikacyjnych, 
które mogłyby wpłynąć dodatnio na 
przeróbkę i eksport Inu, to najgłówniej 
sze są następujące: Dla przewozu sło- 
my lnianej konieczne są otwarte plat- 
formy (lory), kryte brezentami. Prze- 
wozić słomy bez brezentu nie wolno ze 
względu na niebezpieczeństwo pożaru, 
zresztą i z punktu widzenia transportu 
jącego nie jest to wskazane, gdyż 5- 
ma może zamoknąć. Przewożenie w 
zamkniętych wagonach ze względu na 
małą ich pojemność nie kalkuluje się 
zupełnie. ; 

Kupowanie przez fabryki brezen- 
tów w bardzo dużej ilości, aby całko- 
wicie pokryć swe zapotrzebowanie w 
okresie zwózki słamy (zimą), jest rze- 
czą wysoce nieprodukcyjną, gdyż 3/4 
roku breżenty takie leżałyby bez użyt- 
ku. Za używanie brezentu kolej pobie- 
ra pewną opłatę. Dziś odczuwa się na 
kolei brak brezentów. Należałoby to 
naprawić. Drugim dezyderatem jest sto 
sowanie specjalnej taryfy dla Inu, kie- 
rowanego do Gdyni i Gdańska. Możli- 
we byłyby tutaj taryfy kombinowane 
kolejowo - rzeczne. Z punktu widzenia 
rozwoju naszych portów i żeglugi, a 
wreszcie dla pominięcia przewozu ko- 
lejami łotewskiemi i przeładunku na 
tor szeroki (rosyjski) na granicy pol- 
sko - łotewskiej należałoby przy pomo- 
cy polityki taryfowej skierować tran- 
sporty Inu, idącego obecnie do Rygi z 
rejonu Wileńszczyzny, woj. nowogródz 
kiego i nawet białostockiego do por- 
tów polskich. 

Powyższe uwagi niewątpliwie są 
ze wszechmiar słuszne. Ukazanie się 
ich właśnie na łamach pisma urzędowe 
go wskazuje na to, że miarodajne czyn 
niki liczyć się będą z niemi przy reali- 
zacji zabiegów w kierunku uzdrowie- 
nia handlu Inem. h. 

i A 

Wapad rabunkowy na frakcie Eiszyszki--Wilno 
Lejba Abluskin zamieszkały we wsi Popiry, gminy rudomińskiej zameldował, że 

gdy jechał o godzinie 3 rano wozem do Wilna napadli nań na trakcie Ejszyszki 2 nie- 
znami osobnicy. Jeden z nich uzbrojony był w rewolwer. Abluskin opowiada, że napastni- 
cy steroryzowawszy go zabrali 100 zł. w gotówce, poczem zbiegli do lasu, Władze 
wdrożyły dochodzenie celem sprawdzenia prawdziwości doniesienia Abluskina i wy- 
świetlenia tej sprawy. 

TEIDE TENISO LTS 
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Uwagi:  półpochmurno. 
Maximum za dobę -- 15 « 
Minimum za dobę + 24 C 

Tenoencja barometryczna: bez zmian. 

cji Agencji Żydowskiej—a my wiemy 
dobrze, co to dziś znaczy. 

Dr. Weizman w wielkiem swojem 
exposć wyraził się: „, Istniejąca o- 
becnie żydowska Siedziba Narodowa 
w Palestynie nie jest już tylko spra- 
wą syonistyczną, jest sprawą żydow- 
ską". Też aż nadto przejrzyste 
distinguo! Tenże dr. Weizman, 
który niewątpliwie stanie na czele zre- 
formowanej i „rozszerzonej* Jewish 
Agency (może nazwę nawet zmieni?) 
oświadczył na kongresie publicznie, 
że znosił się z rządem angielskim i 
rząd angielski gotów jest przyszłą 
Jewish Agency uważać za—przewi- 
dzianą w mandacie palestyńskim— 
reprezentację czyli eks- 
pozyturę całego narodu 
żydowskiego. 

Zwróciło również powszechną u- 
wagę, że asystujący kongresowi de- 
legat rządu związkowego szwajcarskie- 
go w olicjalnem swem przemówieniu 
dał jasno do zrozumienia że Szwaj- 
carja... aprobuje ideę Państwa Žy- 
dowskiego. : 

Leaderem t. zw.  rewizjonistów 
czyli nie—syonistów, dążących do 
możliwie aajwiększego rozszerzenia 
Agencji Żydowskiej jest na kongre- 
sie Włodzimierz Żabotynski, wybitny 
publicysta rosyjski przedwojenny, by- 
ły członek redakcji gazety „Russkija 
Wiedomości* wychodzącej w Mosk- 
wie, największego organu prasy de- 
mokratycznej w Rosji przedwojennej, 
mówca zawolany i z ogromnym tem- 
peramentem, wykształcony  wszech- 
stronnie jak mało który działacz por 
lityczny i socjalny, twórca w dodatku 
Legji Żydowskiej, co podczas Wielkiej 
Wojny walczyła w Palestynie—z An- 
glikami. Żabotyński—wtiąćwy nie 

MIEJSKA 
— O poszanowanie ludzkich szcząt 

ków. Przy robotach kanalizacyjno - 
wodociągowych prowadzonych przez 
Magistrat i osoby prywatne niemal co- 
dziennie natrafiana na kości ludzkie, 
resztki trumien i t.p. W piątek ubiegły 
przy robotach na zaułku Literackim 
wykopano też kilk szkieletów, a ra- 
czej pozostałości ich. Szczątki te złożo- 

no tuż przy rynsztoku i do dzisiejszego 
dnia leżą one tam. Czyżby nie było 
kogoś, kto zająłby się pochowaniem 
szczątków tych gdzieś na cmentarzu, 
względnie przekazaniem ich uniwer- 
sytetowi dla celów naukowych. Takie 
nieposzanowanie prochów ludzkich nie 
powinno mieć miejsca. 

„— Niski poziom wód Wilji utru- 
dnia kursowanie statków. Niski poziom 
wód Wilji notowany od szeregu tygod- 
ni ostatniemi dniami obniżył się jeszcze 
1 wynosi obecnie 221 centm. (236 nor- 

zwlekając nawiasem — występował 
wielokrotnie na kongresie z; niezmier- 
ną gwałtownością przeciwko 
Szym władzom angielskim a pošred- 
nio przeciwko rządowi angielskiemu, 
za stosunek do palestyńskiego żywio- 
łu żydowskiego wręcz wrogi! Żabo- 
tyński domaga się dla Żydów w Pa- 
lestynie jaknajszerszych praw 1 przy- 
wilejów. 

„ W imieniu najzagorzalszych, CZyS- 
tej krwi syonistów kruszy kopje na 
kongresie i prowadzi zanekłą kampa- 
nję przeciwko „rewizjonistom p. po: 
seł z Warszawy Griinbaum*, Kon- 
gres—wołał—znajduje się pod zna- 
kiem formalnej likwidacji Organizacji 
Syonistycznej, rozszerzenia Agencji 
Żydowskiej i tem samem unicest- 
wienia całej spuścizny po 
Herzlu!“ 

P. poseł Griinbaum niedalekim 
jest sedna sprawy. Syonizm Herzla 
zdobył się na.realny grunt pod noga- 
mi ale--nie zrealizował więcej Herzla 
utopji, rychlej jego sztandarowego 
hasła. I nie zrealizuje! Nie może zre- 
alizować. Ilu obecnie jest Żydów w 
Palistynie? Zaledwie jeden procent 
całego żydostwa. Za 10-15 lat do- 
wodził na kongresie delegat Ruppin— 
będziemy mieli w Palestynie miljon 
żydów! | cóż stąd? Cały naród ży: 
dowski... nie zmieści się przecie w 
Palestynie? A  przedewszystkiem nie 
będzie tam się chciał tłoczyć i 
pchać za żadne skarby. Domekfiwłas: 
ny lecz już nazbyt ciasny dobry jest... 
w bajce — nie w rzeczywistości na 
ziemskim globie. 

Cz. J. 

(D. N.) 

tamtej. - 

Ostatnie wykopaliska w Wilnie 
(Wywiad z prof. Juljaszem Kłosem). 

W związku z podaną przez nas 
wiadomością o odkopaniu w Cielętni- 
ku podczas robót kanalizacyjno - wa- 
dociągowych, fundamentów  prastare- 
go Zamku Dolnego udaliśmy się do p. 
prof. Jul jusza Kłosa, aby zasięgnąć 
wyczerpujących informacyj. 

— Czy ujawnienie tych murów by 
ło*dla p. profesora wielką niespodzian- 
ką, zapytujemy po wyjaśnieniu celu wi- 
zyty. 

— Broń Boże, odpowiada żywo 
prof. Kłos. Nie była to dla mnie żadną 
niespodzianką gdyż wiadomem jest na- 
pewno, że t.z. Dolny Zamek był właś- 
nie na terenie obecnego Cielętnika. Nie 
mamy wprawdzie dokładnego planu te- 
go zamku i obecnie właśnie stopniowa 
zbieramy odpowiednie materjały. 

Przy zakładaniu sieci telefonicznej 
w roku zeszłym natrafiono na szereg 
fundamentów (mniej więcej wzdłuż 
alei wychodzącej na Pałac Tyszkiewi- 
czów. 

Przez systematyczne przekopywa- 
nie ustaliłoby się dokładny plan zam- 
ku, lecz niestety nie jest to tak łatwem. 
Nie wątpię, że z czasem, stopniowo zro 
bimy to. 

— Kiedy został rozebrany omawia- 
ny Zamek? 

— Rozebrano go w okresie od 
1799 — 1802 r. Jak już zaznaczyłem 
nie pozostało po nim planu, a jedynie 
szereg akwarelowych widoków pen- 
dzla Smuglewicza z roku 1800. Dają 
one nam pojęcie o wyglądzie zamku. 

— Skąd pochodzi pewność, że mu- 
ry jakie odnaleziono przy robotach ka- 
-nalizacyjnych są właśnie fundamenta- 
mi Zamku Dolnego? 

— Wyrób cegły świadczy o tem 
b. wymownie. Fundamenta odkopane 
w Cielętniku mają 1 i pół metra gru- 
bości i zbudowane są ze średniowiecz- 
nej cegły t.zw. „palcówki* wielkiego 
formatu. Nie ulega najmniejszej wątpli 
wości że jest to tundament zamku Dol- 
nego. 

Panie profesorze, a teraz jeszcze 
jedno pytanie w sprawie innego wy- 
kopaliska. Słyszeliśmy, że przed kilku 
dniami natrafiono wpobliżu gmachu U- 
rzędu Wojewódzkiego na loch i, co 
się nam wydaje wręcz niedopuszcza|- 
nem zakopano go z powrotem bez u- 
uprzedniego żbadania. Czy to rzeczy- 
wiście miało miejsce? 

— Słyszałem o takim fakcie. Kon- 
serwatora p. Lorentza nie była w Wil- 
nie, gdyż mając dwa województwa 
zmuszony jest wyjeżdżać, loch ten za- 
kopano wcześniej niż zdążyłem przy- 
być na miejsce. |a osobiście nie mam 
żadnej egzekutywy w tym kierunku i 
nie mogę nic kazać. 

"Mówiąc o tej kwestji podkreślić na- 
leży, że u nas wszystkich jest to nie- 
wątpliwie atawizm, daje się zauważyć 
predylekcja da lochów, podziemi i t.p. 

Plan Placu Katedralnego z roku 
1806 wskazuje wyraźnie że plac ten 
był gęsto zabudowany. 

Możliwem zatem jest, że wykopane 
lochy są poprostu piwnicami dawnych 
budowli. WT. 

malny). Z racji szeregu mielizn pow- 
stałych zwłaszcza w okolicy Kalwarji 
kursowanie statków jest b. utrudnione 
i większe jak: Smigły”, „Pan Tadeusz" 
z trudem tylko przechodzą przez te 
przejścia. 

Najgorzej ma się pod tym wzglę- 
dem „Smigty“ i ostatnio kapitan tego 
statku bierze nań nie więcej niż 65 — 
70 pasażerów podczas gdy normalnie 
ma on 127 miejsc. 

AKADEMICKA. 
— Odroczenia wojskowe dla akade- 

mików. P. K. U. wyjaśniło, że akademicy, 
którzy utracili prawo do dalszego odrocze- 
nią służby wojskowej fna skutek upłynięcią 
ustawowo przewidzianych terminów, nie 
miozą ubiegać się o skróconą służbę z in- 
nych tytułów, © ile przedtem nie wskazy- 
wali na nie władzom wojskowym. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Strajk rękawiczników trwa. Strajk rę- 

kawiczników żydów powstaiy przed dwoma 
tygodniami trwa nadal. Strony n'e mogą 
cojść do porozumienia. lak nas informują 
znaczny procent strejkującyca rozpoczęło 
prace po cichu. 

KOMUNIKATY 
— Zarząd Związku Straży Pożarnych 

Województwa Wileńskiego wzywa wszyst- 
kich członków ochotniczej straży pożarnej 
m. Wilna do zgłaszania się wraz z dowoda- 
mi w terminie do 15 sierpnia rb. w biurze 
Związku przy ul. Zawalnej 6 m. 5. celem 
ustalenia ich przynależności do zawieszonej 
w czynnościach ochotniczej straży pożarnej 
m. Wilna. 

Posiedzenie Zarządu ochotniczej straży 
pożarnej m. Wilna mające odbyć się w dniu 
4 sierpnia rb. nie odbyło się ze względu na 
nieobecność wszystkich członków Zarządu 
Straży. (Na posiedzenie przybyło tylko 
dwóch członków Zarządu). 

TEATR I MUZYKA 
— Pożegnainy występ Teatru Artysty: 

cznego Stanisławskiego. Dziś zespó! Tatru 
Artystycznego żegna Wilno udając się ra 
calsze występy zagranicę. Wysta 
stanie z udziałem całego zespołu s 
miedja Ostrowskiego „Bieda nie ha 
*Wszystkie przedstawienia stały na wy 
poziomie artystycznym i cieszyły się olbrzy- 
mem powodzeniem. 

Kasa czynna 11 — 9 bez przerwy. 
—Wystepy Marji Balcerkiewiczov/ny. Od 

lat kilku kierownictwo Teatru Polskiego ro- 
bio starania celem pozyskania  dla Wilna 
choc na krėtką gošcinę Marji Balcerki 6 
wny. Starania te wreszcie zostaiy uwieńczo- 
ne powodzeniem i czarująca artyst «a jutro 
już ukaże się na naszej scenie w swej najle* 
pszej kreacji w komedji włoskiej „Dar Po. 
ranka”, Jest to jedna z najmilszęch i dowci. 
pnych komedyj bieżącego reprtuari 
cześnie udało się pozyskać kierowri 
tubieńca. publiczności wileńskiej Stauisława 
Purzyckiego a ponieważ również powraca 
z urlopu p. Zygmunt Modzelewski — p. Ką- 
rel Wyrwicz - Wichrowski, utalentówany re 
żyser „Daru Poranka* będzie mia! wdzięcz- 
czne pole do pracy, P. M. Balcerkiewiczówna 
tylko na czas krótki zawita do nas gdyż iest 

   

  

   

    

" lejowej zdołano natrafić na mu 

Tajemniczy loeh pod Placem Kaiedralnym 
Ciekawe odkrycie podczas robót ziemnych 

Otrzymujemy następującą informację o ciekawym odkryciu podziemnego Iochu ra 
placu Katedralnym. 

Podczas robót ziemnych na Placu Katedralnym natraiiono na jakieš przejšcie pod- 
ziemne w stronę Góry Zamkowej. Robotnicy kopiący rów do rury hydrantowej w ogród- 
ku natraiili na sklepienie, które postanowiono rozbić. 

Po usunięciu cegieł ukazał się duży bo Około 7 metrów szeroki loch po części na- 
pełniony stojącą wodą. 

Wobec niemożności zbadania lochu z braku powietrza co stwierdzono przez $ри- 
szczenie latarni, która gasła, ograniczono się jedynie do oględzin murów i kierunku do- 
kąd loch tea prowadzi. Budowa lochu nasuwa przepuszczenie że został on wzniesiony 
przed kilkaset lat i był najprawdopodobniej jakimś korytarzem podziemnym. Ściany sa 

wyłożone z grubej czerwonej cegły zaś owalne sklepienie podpierają fi'ary znacznej ob- 

jętości. Wysokość kurytarzy wynosi 3 mtr. 

Obecność wody należy wytłómzczyć tem że najprawdopodobniej stary mur gdzieś 

, ustąpił pod naporem podziemnego zródła i 

rytarza napetniła się częściowo wodą. 
to spowodowało że imiżej położona część ku- 

W miejscu gdzie sklepienie zostało rozbite było rozgałęzienie kurytarza. Jedno ra- 

mie szło w kierunku Góry Zamkowej drugie zaś w kierunku ulicy Biskupiej. 

Od strony ulicy Biskupiej kurytarz ma Ścianę i okienka, 

Na sklepienie natrafiono na głębokości półtora metr. 

O całym odkryciu powiadomiono natychmiast odnośne władze konserwatorskie i... 
niestety — nikt się nie zgłosił dla obejrzenia chociażby lochu. Wobec tego kierownik 

robót, po kilku dniach oczekiwania, nie mogąc zatrzymywać dłużej robót nakazał nad: 

łamane sklepienie założyć cegłami i cały loch zasypać. A przecież odkrycie to mogło 

posiadać wielkie znaczenie dla badań nad starym Wilnem i jego historycznemi zabytka- 
mi. Nie wątpimy iż w tej sprawie nadejdzie jakieś wyjaśnienie. 

CHODZĘ: PO MIESCIE... 
  

NOWE RA MIEŚCIE PORZĄDKI. 
Z nikim się nie sądzę, nieruchomości 

nie posiadam, wekslam nigdy w życiu nie 
protestował i mimo to zaszedłem do gma- 
chu sądów. 

Ani mnie własna sprawa tam zwabiła, 
ani interesy w hipotece, ani wreszcie weksel 
rejenta. : 

Zaszedłem, ot tak sobie, jakiejś cieka- 
wej sprawie się przysłuchać. Przecież nikt 
nikomu tego zabronić nie może—chyba, że 
obrady Sąiu są tajne. 

Dopiero dobrze „nasłuchany*, wycho- 
dząc z sądów, zwróciłem uwagę — na co? 

Otóż podobno ul. Mickiewicza ma mieć | 
zwężoną jezanię do ośmiu metrów. Resztę. 
szerokości mają wypełnić wspaniałe trotua- 
ry i trawka w obramowaniu asfaltów. 

Jeśli to co piszę istotnie się sprawdzi, 
będziemy mieli w Wilnie naprawdę w wiel- 
kirm stylu bulwar. Gdy przybędą jeszcze 
asfalty, gdy kochane „kocie łby* pójdą w 
zapomnienie, będzie można Magistratowi 
najszczerzej powinszować i podziękować. 

Szkoda jest wielka, że muricypalność 
nasza kryje pod korcem swoje projekty i 
plany, dotyczące regulacji miasta. Coś się 

  

Na co najłatwiej 
uwagę? HS 

Naturalnie, że na rozkopy. Wszędzie 
ich pełno. Na każdym kroku o nie się sta- 
ra nasz aktywny Magistrat, | 

Przed sądea kupy kamieni, stosy płyt 
betonowych na chodniki. Zaiateresowałem 
się niemi. Ku ulicy Ofiarnej się kieruję. 

Wyszedłem za węgieł. Aż mi się weso- 
ło zrobiło. Ależ raj będziemy tam mieli! 

Ulicę Ofiarną zwężają do linji płotu 
zardż za gmachem sądów, ku ulicy Jakóba 
Jasińskiego, z lewej strony, biegnącego, a 
przestrzeń między jezdnią a budynkiem 
Sprawieliwości Wileńskiej wypełnić się 
ma szerokim chodnikiem, który zresztą i z 
drugiej strony ulicy biec będzie, i trawni- 
kami. 

Zupełnie się zmieni wygląd tego zakątka 
miasta. PSR O 3 

Już teraz można mieć jakie-takie o tem 
pojęcie, choćby z naszej folografji (jesli 
tylko dobrze wyjdzie). “ й 

Tyle o Ofiarnej. Ale inowacje regula- 
cyjne i Mickiewicza ulicy dotyczą. I na niej 
koło sądów, chodnik wjeżdża wcale głębo- 
ko w jezdnię. у 8 TĘ 

Nie udało mi się akuratnie dowiedzieć 
co się planuje. Zdołałem tylko niemiaro- 
dajnych informacyj kilka zebrać. 

UDE AINA OT IRIOS OK INTO TE KKK TIR, 

zajęta zdjęciami do najnowszego film, Drit- 
sztukę z gościnnym występ: M. Balcer 

kiówiczówny i udziałem St. Purzyckiego bę- 
dzie swietna komedja St. Kiedrzyńskiego 
„Oczy księżniczki Fatmy*. : 

— Koncert artysty Teatru Stanistawskie- 
go p. Duwan - Torcowa. W piątek 9-go bm. 
punkt. o godzinie 20-ej w sali Klubu Han- 
dlowo - Przemysłowego Mickiewicza 33) od 
będzie się „Wieczór humoru”, urządzony 
przez znanego wilnianom jeszcze z przed 
z czasów przedwojennych aitysty p. Duwan- 
Torcowa. 

Na program złożą się utwory Puszkina, 
Czechowa, Awierczenki, Zoszczenki, Apuch 
tina i in. Znakomita spiewaczka p. Wyru- 
bowa wykona szereg piosenek między inne- 
mi pieśni cygańskie. 2 

Utocze wilnianki, siostry Korzeniowskie 
wykonają za tańców plastycznych. 
Akcmpanjuje p. Lidja Szole. 

Bilety do nabycia w ksi:garni „iektor* 
Mickiewicza 4. „ 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Połonija — Czyją jest moja żona. 
Wanda — Prawo młodości. 

Heljos — Miała sonata. 
Lux — Przy kominku. 
Picadilly — Całuję twoją dłoń Madame. 
Światowid — Strzelec cesarski. 
Ognisko — Bezwstydna kobieta. 
Kina Miejskie — Biała Pustynia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Pusty dom składera złodziejskim. 

W trakcie dochodzenia w sprawie ckradze- 
nia przychodni lekarskiej pizy Dyrekcji Ko- 

   

     
   

   
skraczione rzeczy zostały ukry śe. 
wano pusty dom stojący przy końcu ulicy 
Nowogródzkiej a będący stale 
zbiórek złodziejskich i znalezio1o zadrare z 
przychodni instrumenty i bieliznę. Winnych 
kradzieży narazie nieujawniono. 

— Kradzież gwoździ. Hirszowi Szwaren- 
bergowi (Antokolska 88) skardziono 3 skrzy 
nie gwoździ. Sprawcę kradzieży Wincente- 
go Tomaszewicza ze wsi Lisoki gmiav mic- 
kuńskiej ujęto. 

— (c) Zatrzymanie złodzieja. Na gorą- 
cym uczynku kradzieży  materjałów budo- 
wlanych ze stacji towarowej Wilno został 
ujęty Dominik Waszkiewicz (Raduńska 24). 

— (c) Kto podstrzelił Mieczkowskiego. 
Sprawcę fatalnego strzału w pracowni slu- 
sarskiej przy ulicy Kalwaryjskiej okazał się 
Stanisław Moroz zamieszkały w tym domu. 

(c) Zaginęła. Michalina Gudrysowa 
Zacisze 18- powiadomiła policję o zaginię- 

ciu córki Heleny lat 17, która w dniu 4 bm. 
wyszła z domu i dotychczes nie wróciła. 

  

na ulicy - Wilna <zwrócić” 

  

robi, coś się przygotowuje, publiczność „ła* 
zikująca" po mieście chodzi obok coraz to 
nowych rumowisk, potyka się o nie, prze- 
wraca, kaleczy, zęby wybija, najczęściej 
Klnie w skrytości ducha albo zgoła głośno, 
nie przeczuwając, że się coś nowego ku 
wygodzie mieszkańców, ku estetyce grodu 
naszego robi. A to jest źle. 

Pozatem istnieje kwestja, czy wszystko 
co do łądnego wyglądu miasta zmierza, jest 
akurat i wygodne także. Przykład: 

Pisałem wyżej o tem, żem się dowie- 
dział o projektowanem, rzekomo, zwięże- 
niu jezdni na ulicy Mickiewiczą. Nie biorę 
tej informacji na swoją odpowiedzialność. 
Gdyby tak miało, znowuż to samo piszę, 
być to czy ta inowacja odpowiadałaby 
potrzebom ruchu kołowego na głównej 
Wilna ulicy? Czy byłby ośmiometrowy 
prospekt dostatecznie szerokim dla kurso- 
wania tej, w kažcym razie, dość sporej 
ilości wehikułów, które obecnie po nim gó 
jeż. żą? 4 gs ŚCI 

Są to uwagi mimowolnie nasuwające 
się. Dobrzeby było, aby ktoś miarodajny i 
kompetentny zbadawszy całość miejskich 
projektów dotyczących zwężeń niektórych, 
a znowuż poszerzeń innych ulic, publicznie 
w tej sprawie wypowiedzieć się AE: 

  

KONKURENCI MONOPOLU SPIRYTUSO-. 
WEGO. t 

Niema na świecie przedsiębiorstwa ktė- | 
reby nie żaliło się na konkurentów wszelkie- 
mi środkami usiłujących przeciągnąć na swo 
ją stronę klientów, a tem samem obniżyć. 
zarobki przeciwnika. Konkurencja trapi przed 
siębiorstwa zarówno prywatne jak i pań- 
stwowe, choć te ostatnie nic sobie z tego nie 
robią. 

Monopol spirytusowy to niajintratniejsze 
z przedsiębiorstw państwowych ma też swo- 
ich konkurentów. Ciche są to wprawdzie, 
ale dobrze rentujące przedsiębiorstwa, bo nie 
płacące podatków ani nadmiernie wysokich 
gaż personelowi, ani nawet komornego. 

Tajne gorzelnie, a o nich właśnie mo- 
wa, funkcjonują najczęściej gdzieś w gę- 
stvch zaroślach lub nieczynnej łaźni. Insta- 
lacja ich składa się z beczki na zacier, ko- 
cioika, kilku rurek, blaszek i t.p. Fabrykat 
tych nielubiących rozgłosu i nie reklamowa- 
nych gorzelni t.z. „samogon* nabywany jest 
chętnie, a niektóre przedsiębiorstwa zdob: 
uznanie konsumentów za jakość wyrobów. 
Dla przykładu wspomnieć trzeba, zlikwidowa | 
ną już przez policję fabryczkę na Antokolu / 
Mniejsza z tem, jak brzmi nazwisko jej wła- 4 
ścicielki, dość że samogonka znana była po-/ 
spolicie jako „Komarówka'. / 

Wł. Sosnowski, Wł. Narkiewicz i Ańt 
Salnik, trzej pomysłowi kmiotkowie zajęli 
się pędzeniem samogonki. Któremuś z nich 
wpadła gazeta, w której zamieszczone z0- | 

ie stało sprawozdanie z działalności Monopolu 
Spirytusowego. Dochody wymienione w 
niem były tak znaczne, że sąsiedzi postano- 
wili sprobować szczęścia. Pech chciał, że - 
policja dowiedziała się o przedsiębiorstwie i 
przyłapała konkurentów Monopolu. Sąd okrę 
gowy, na wokandzie którego znalazła się 
sprawa wymienionych uzuał ich działalność 
za karygodną i skazał wszystkich na mie- 
siąc więzienia i 400 zt, grzywny z zamianą 
na areszt w razie ich niewypłacalności. 

Jak widać z tego Skarb Państwa jest naj- 
lepszym przedsiębiorstwem, gdyż zarobił * 
nawet na własnym konkurencie. Tysiąc dwie 
ście złotych to też cóś znaczy. 

  

— (c) Kradzież w kuratorjum Szkolnym. 
Z lokalu Kuratórjum Szkoln. przy ulicy Woła 
па 10. skradziono 2 słuchawki telefonicz- 

nie. Poe ejtzanego o kradzież zawodowego. 
złodzieja Kanarskiego Mieczysława zatrzy: 
mano. 
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SPORT 

Drugi etap biegu „kolarskiego 
dokoła Polski. 

BYDGOSZCZ. — Drugi etap biegu ko 
larskiego dookoła Pols i zakończył się 
znowu zwycięstwem Stefańskiego, który dro= 
gę z Łodzi do Bydgoszczy (224 km.) prze” 
był w czasie 8:52:1, przed Kalinowskim 
(WTC—Warsząwa), Oleckim (Legja), Ol- 
szewskim (Hejnał - Łódź), Kuczkiem (Po- 
goń—Lwów), Michalakiem (Legja). Więce 
zajął miejsce dziewiąte w czasie 8:57:30. 

W klasyfikacji ogólnej po 2 etapach 
prowadzi Stefański przed Kalinowskim i 

‹ Oleckim. 

  

  

ZE ŚWIATA 

Mąż Poli Negri po rozwodzie 
żeni się powtórnie. 

Najświeższą sensacją w amerykańskim 
świecie filmowym jest wiadomość, że mąż 
Poli Negri, książę Sergjusz Mdivani, po uzy= 
skaniu rozwodu, żeni się ze sławną śpie- 
waączką panną Walską, żoną czikagskiego 
multimiljonera, Harolda Mc. Cormick'a, 
kłóra ostatnio wniosła skargę rozwodową 
przeciw swemu obecnemu, czwartemu mę= 
żowi i pragnie poślubić księcia Mdivani'ego. 

BraciaTele-vox i Tele-lux. 

Kim jest ów Tele-Lux? Jest to, tak 
samo jak Tele Vox, automatyczny sługa 
różniący się od starszego brąta tylko tem, 
że reaguje na pobudki świetlne, podczas 
gdy tamten jest pobudzany do czynu jedy= 
nie przez dźwięk. W związku z ą odmien- 
ną konstytucją Tele- Lux odbiera ciche roz- 
kazy w postaci barwnych promieni lub sy 
gnałów świetlnych przerywanych na podo- 
bieństwo liter alfabetu Morse'a. Zresztą po- 
wierzchnością przypomina brata. Jest tak 
samo, jak on, zbudowany na obraz i podo- 
bieństwo ludzkie, chodzi jak tamten ra 
dwóch nogach i posługuje się jak tamten 
parą rąk przy wykonywaniu rozmaitych 
czynności. 

Sensacyjna rozmowa telefoniczna 

Pewien londyński kupiec zapragnął sko- 
munikować się z jednym ze swych agen- 
tów lotniczych, znajdujących się właśnie 
w podróży powietrznej do New Jersey i 
otrzymawszy połączenie telefoniczne ze 
wskazanym aeroplanem, w ciągu dwudzie- 
stu minut rozmawiał z londyńskiego biura, 
ze swym emisarjuszem, latającym nad inną 
częścią świata. Komunikację tę ustalono za 
pośrednictwem linji telefonicznej Londyn— 
Rugby, transatlantyckiego kabla Rugby— 
Hulton — New York — lotnisko Whippany, 
skąd już słowa lońdyńskiego rozmówcy do- 
sięgły aeroplan w drodze iskrowej. 

Książęca para w zakonie. 

Wielką sensację w sferach włoskiej 
arystokracji wywołało swego czasu wstą- 
pienie księcia Paterno Castello z Biscari i 
iego żony Angeli do zakonu. Książęca pa- 
ra po dwudziżstoletniem pożyciu zupełnie 
niespodziewanie dlą rodziny i Otoczenia 
przed 5-ciu laty postanowiła ukryć się 
przed światem w murach klasztornych. 
Książe Castello otrzymał święcenią kapłań- 
skie i pod imieniem ojca Ignacego wstąpił 
do zakonu w klasztorze Carrobiclo Di- 
mouxa, zaś jego małżonka przywdziała ha- 
bit zakonay w Restocco. Ostatnio książę— 
ojciec Ignacy, wyświęcony został po odby- 
ciu studjów teologicznych —na biskupa Lodi 
dawna zaś jego żona pozostaje nadal w 
akonie. | 

ROMUNT 

* Na ustronnym szlaku 
Powieść 
  

Tadzio Wissygen w dalszym cią- 
gu mówił z ujmującą słodyczą, rzeczy 
nie zawsze dla współbiesiadników mi- 
łe. Rozgniewał srodze ks. Melchiora, 
gdy dowiódł w dłuższym vwywodzie 
heraldycznym, że pokrewieństwo jego 
z ks. Aleksandrem sięga szóstego sto- 
pnia, a więc kuzynem nazywać go nie 
powinien. 

, — W takim razie zawyrokował 
Hryczyński gniewnie i ty moim kuzy- 
nem nie jesteś. 

— Jestem twoim wujem, moja ciot- 
ka rodzona jest twoją babką, powinie- 
neś mieć dla mnie szacunek i mnie w 
ramie całować. 

— W ramie ciebie całować nie 
będę, ale nauczę że ze mnie żartować 
nie wolno. Pamiętaj że ty jesteś Ta- 
dzio, a ja jestem książe — zawołał 
siostrzeniec zrywając się na równe no- 
gi i groźnie—jak Neptun orężem—po- 
trząsając widelcem. Wissygen  spo- 
strzegł, że ks. Aleksander ubawiony 
kłótnią, wcale słusznych wywodów je- 
go popierać nie myśli, dla tego po- 
stanowił dać inny obrót rozmowie. 

— Przecie ja ci nie zabraniam, — 
rzekł — nazywać księcia Aleksandra 
kuzynem. Matka twoja choć z innej 
linji, była Ginwiłłówną, a między pa- 
nami upatruje duże podobieństwo fa- 
milijne... Porywczy ks. Melchjor udo- 
bruchany tym komplementem, uśmie- 
chnął się zadowolony. Ginwiłł rzucił 
na kuzynów lekceważące spojrzenie. 

— Po wojnie, która, da Bóg pręd- 
ko się skończy mówił znowu Wissygen 
— mam nadzieję, że książe przyjmie 
żywy udziął w naszej pracy społecz- 
n ej. W tej myśli wznoszę zdrowie na- 
szego przyszłego leadera. 
„  — Ach nie, — odparł Ginwiłł obo- 
jętnie, wojna nie skończy się tak 
predko, to jedno. Powtóre, do wa- 
szych towarzystw i zebrań nic mnie 
nie ciągnie. Znajdę lepsze zajęcie. Po 
uporządkowaniu. spraw majątkowych, 
zamieszkam w * Petersburgu. Tam 
więcej dla kraju zdziałać zdołam, niż 
siedząc tu na głuchej prowincji. 

— Wielki okręt, na wielkie wody! 
— mówi rosyjskie przysłowie, rzekł 
Wissygen, skromna praca u podstaw 
zy dla mnie skromnego czławie- 

— Tadzio dostał po nosie — cie- 
szył się ks. Melchjor. Ja mu zawsze to 

SZZZZZZNNZENEZENNZZZZNE RAN 

SŁOW Pb 

B. KAPITAN FRANCUSKI WYŚWIĘCONY GIEŁDA WARSZAWSKA 
NA KSIĘDZA 

Donoszą z Szanghaju, że w ub. m. 
Msgr. Huarte T. J. wikarjusz apostolski wi- 
karjatu Wuchu, wyświęcił tam dziewięciu 
księży. Siedmiu z nich należy do kleru świec 
kiego, dwuch jest członkami Tow. Jezuso- 
wego w tem jeden Francuz, drugi Chiń- 
czyik. 

Ów jezuita francuski brał udział w 
wojnie europejskiej w randze kapitana, od- 
znaczając się wielkiem męstwem. 

Ośmi z tych nowowyświęconych kapła- 
nów mależy do wikarjatu nankińskiego, po- 
wierzonego jezuitom francuskim, zaś dzie- 
wiąty — do wikarjatu Wuchu, kierowanego 
przez jezuitów hiszpańskich. 

Tbrodnia komunisty czeladnika piekarskiego 
Posiew idei komunistycznych na 

nieoswiecone umysły, wydaje nieraz 
nadspodziewanie szybko tragiczne plo: 
ny. Przykładem do czego prowadzą 
podburzania komunistyczne do stoso- 
wania teroru jest zbrodnia jaka zo- 
stała popełniona we Francji w mie- 
šcie Tours przez czeladnika piekar- 
skiego Moussard na osobie piekarza 
Viau. 

Obaj męzczyźni pracowali nad 
wyrobem ciasta na chleb, wtem bez 
żadnego powodu Moussard pchnął 
nożem piekarskim swego pryncypała, 
który zdoławszy tylko zawołać ratun- 
ku padł martwy na ziemię. Krzyk ko- 
nającego zwabił do piekarni żonę je- 
go znajdującą się w sąsiednim skle- 
pie i przechodzącego wypadkiem po- 
sterunkowego. 

Moussard rozbrojony z całym cy- 
nizmem zeznał, że nie miał nic do 
zarzucenia panu Viau a zabił go po- 
nieważ jest komuńistą a komuniści 
zalecają stosowanie teroru. 

Z trudem tylko udało się policji 
uchronić Moussarda od zlinczowania 
przez wzburzony tłum przy przewo- 
żeniu na posterunek policji. 

Żona Moussarda oświadczyła przy 
badaniu że musiał on dokonać zbrod- 
ni w nagłym przystępie obłędu, gdyż 
poprzednio wyrażał się przed nią za- 
wsze ze słowami największego uzna- 
nia o swoim szeiie panu Viau. 

Sędzia prowadzący śledztwo za- 480 
wyrokował, że o poczytalności zbrod- 
niarza zadecyduje ekspertyza lekarska. 

OAS USS TNS RAND) 
1 RADJO. 

Czwartek, dn. 8 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek popularny. 
Orkiestra pod dyr. HM. Wienena. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 

Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
17,00—17,20: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17,20 —17,45: Pogadanka 

radjotechniczna. 17,50 _ 18,00: Wystawa 
Poznańska mówi. 18,00 - 19,00: Transmisja 

z Warszawy. Koncert popołudniowy. 19,00— 
19,25: Kronika młodzieży — wygł. Wróżka 
Dzieciolubka. 19,25—19,55: Aucycja literacka 
„Kowalowa góra* zracjofonizowana nowela 
K. Glińskiego w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 19,55—20,05: Sygnał czasu z Warsz. i 

program na dzień następny. 20,05—20,30: 

Odczyt pt. „Lotnictwo sanitarne"—wygł. dyr. 
Stanisław Romer. 20,30—22.00: Transm. z 

Warsz. Koncert muzyki rosyjskiej. 22,00— 
22,45; Transm. z Warsz. Komunikaty: PAT. 

i inne. 22,45—23,45: Transmisja muzyki 
taneczaej z restauracji /„Polonja* w Wilnie. 

samo mówię. Zaniedbujesz własne in- 
teresy, przez tą wieczną włóczęgę po 
posiedzeniach rolniczych, bankowych, 

dobroczynnych, których wynikiem — 
guzik. 

— Mówię mu: ze mnie bierz przy- 
kład. jestem dobrym administratorem 

podnoszę swoje gospodarstwo, bo 

unikam zbytecznych wyjazdów do Mo- 
roczna i innych nudnych zaścianków. 

— A wynikiem twojej pracy guzik 
lub gorzej jeszcze. Z wielkim hałasem 
i zgrzytem twoja maszyna gospodar- 

cza przerabia rubel na pół rubla. 
— To kłamstwo, najlepsze mam w 

powiecie ogrody warzywne, owocowe, 
gospodarstwo rybne, leśne — a teraz 
zakładam wielką fabrykę przetworów 
owocowych... 

— Korzystając z kredytu w banku 
— przerwał Tadzio, który guzikiem 
nazwałeś. Gdyby nie ta pomóc, sprze- 
dałbyś już czwartą część dóbr swoich 

— Nie prawda, ja tego wcale uczy- 
nić nie myślałem, zaprzeczył Melchjor. 

— Nie jestem kłamcą — odparł 
Wissygen z powagą. 

— [I prawdomówny czasem kłamie, 
a kłamca czasem prawdę powie i mą- 
dry czasem bąka palnie a głupiec myśl 
dobrą poweźmie. } 

— Zupełnie słuszna uwaga, ale z 
własnego wiesz doświadczenia, że to 
ostatnie bardzo rzadko się zdarza. 

— Zresztą bankiem kieruje Łoknic- 
ki nie ty, ty byś tego nie potrafił. On 
tylko rumor umie czynić w powiecie 
— zwierzał się Melchjor Ginwiłławi — 
zanudza ludzi swojemi pomysłami, po- 
siedzeniami inicjatywą 'ale prowadzić 
żadnej instytucji nie umię. Inni muszą 
spożywać piwo, które :- nawarzy. 

— Gdy widzę ludzi skłonnych do 
pracy społecznej, rzekł Wissyngen, 
chętnie ustępuję im miejsca. Piasek 
uprawia, kto się nie ogląda na popar- 
cie społeczeństwa. 

Ginwiłł ze zdumieniem słuchał opo- 
wieści o żywej działalności obu kuzy- 
nów. Prawda że Falstalf i Zagłoba, 
przy bardzo pokaźnej tuszy i wybitnej 
skłonności da dobrego wiktu, byli ta- 
kże ludźmi ruchliwymi. 

— Ach, — westchnął Melchior, 
gdybym to kuzyna miał, jako sąsiada 
Przy wspólnym temperamencie twór- 
czym, ziemię byśmy z posad ruszyli! Z 
Tadziem pracować nie umiem, to zły 
sąsiad. 

Tadzio zanucił w odpowiedzi: 

Niech piorun trzaśnie 
Twoje sąsiady, 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

T sierpnia 1929 r. 

Dawizy |! waluty: 

Tran. Sprz.  Kupeo 
Doiary 5,88 8,90 8,86,5 
ВУа 124.01, 124.32. 123,70, 

Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 

Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandia 357,31 * 358,21 356,41 

Londyn 43,27, 43,38, 43,17, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,91, 35.00, 34.82, 

Praga 26,39, 26.45 26.33, 

Szwajcarja 171,56, 171.99, 171.13 
Stokholm 239,06 239,66 238,48 

Wiedeń 125,62, 125.93, 125,31, 

Włochy 46,65 46,75 46.54, 
Marka niemiecka 212.51, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 114,50 — 114. 
5 proc. pożyczka  konwersyjną 47,75. 
6 proc. dolarowa 83. Stbilizacyjna 91,50. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50: 
8 proc. warsz. 67,75-68. 8 proc. Łodzi 
58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50, 
10 proc. kolejowa 10250. Dolarówka 66,25 
—65— 65,25. 

— 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 6 sierpnia r. 5 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 25—26, owies zbierany 24-25, jęcz- 
mień na kąszę 26-27. browarowy 27—28, 
otręby pszenne — 24 żytnie — 22, ma- 
kuchy lniane w taflach 49, mielone 50. 
Tendencja słaba. Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica 50, żyto 
26-27, jęczmień 24—25, owies 25—26, 
gryka 37-38, ziemniaki 9—11, siano 7—8, 
słoma 7--8. 

Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 
30—33, pytlowa 42—44 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90— B 
110, gryczaną 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 - 100, pęczak 55 — 75 zą 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220 - 300, cielęce 200— 
240, baranie 200— 240, wieprzowe 250—340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400— 

" Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, twaróg 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 

_ 450 — 550, solone 350 - 450. 
Jaja: 170—190 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50—60, zielony 

40 — 50, fasola biała 160 — 180, kartofle 
9-11, kapusta świeża 20-25, kwaszoną 
(brak), marchew 10-15 (za pęczek), buraki 

{ 5 10 (za pęczek), brukiew (brak), rabar= 
bar 40— 50, ogórki 40—70 za 1 dziesiątek, 
cebula 35—50, młodą 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 35 40, pomidory 3,50-400 zł. za kg. 
kalafiory 50 — 100: za główkę, Kalarepa 
5 10. 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 120 150, kaczki 6—8, młode $00—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 3 S zł. 

Ryby: liry żywe 500- 550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300 — 
400, leszcze żywe 500—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 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
mię usy 250—300, płocie 200—250, drobne 
#0—100. 

O ile, właśnie, 
One są gady, 
Bo dobry sąsiad 
Pożądanym jest zawsze 
I tam, gdzie on siadł, 
Są nieba łaskawsze. 

Tak pisał w 17-ym wieku Samuel 
Twardowski. (Tadzio bywał nieści- 
słym w swoich cytatach, bodaj że 
wiersza tego, nikt się u Twardowskie- 
go nie doszuka). A jednak ciągnął da- 
lej, Melowi ciężkoby było żyć beze- 
mnie. Ze mną może się wykłócić do 
woli, po każdym dobrym obiadku, bez 
tego dostał by niestrawności. A po 
burzy iesteśmy 7rawu dobrymi przy- 
jaciółmi. Zatarg jego z Niemcami bę 
dzie groźniejszy. 

— Palę się do walki z nimi, wołał 
Melchjor groźnie i pcp'owadzić ją po- 
trafię jeśli otrzymam odpowiednią ilość 
oręża. W tem mi, kuzyn kachany 

zwrócił się do Ginwiłła —.mam na- 
dzieję pomoże. 

Niemców, jeśli się zbliżą ciąć będę 
w błotach poleskich, z oddziałem par- 
tyzanckim, bez miłosierdzia. Chciałbym 
czynami wojennemi na pomnik zastu- 
żyć. 

On już raz nadwornemu cieśli 
kazał pomnik swój ciosać, naturalnej 
wielkości, ale tak las swój przerąbał, 
że nie znaleziono kłody odpowiedniej 
objętości. 

— To głupstwo, to tylko miała być 
próba. ]a chcę mieć pomnik ze śpiżu 
albo z marmuru, jako na Hryczyńskie- 
go przystało!. 

— Tak to myśl piękna, — potwier- 
dził Wissygen. W krzepkiem ciele ro- 
dzą się piękne myśli. Gdyśmy ciała 
pokrzepili, umysł żywiej pracować za- 
czął. 

— Mnie*uczyli przeciwnie — rzekł 
Ginwiłł — plenus venter non studet 
libenter. 

— Pewno, plenus venter, — ale 
skromny posiłęk, jaki spożyliśmy, po- 
lotu myśli mi tłumi. Mel mówiąc o 
posągach z marmuru i ze špižu obu- 
dził we mnie myśl o pewnem zagad- 
nieniu z dziedziny estetyki... 

— Zaprzęgać konie, — wołał Hry- 
czyński, dostaniemy mdłości gdy Ta- 
dzio o estetyce mówić zacznie. Wis- 
sygen zwrócił się do Ginwiłła i z nie- 
zmąconym spokojem mówił dalej. 

— Czy tzeźbiarstwo nigdy się z 
barwnością nie połączy? Piękny po- 
sąg o barwach zbliżonych da natural- 
nych mógłby do wyobraźni żywiej 
przemówić niż biały marmur lub cie- 

  

Kiejsk! Klnemtatograt 
Xulturalae-Oświatewy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

Od dnia 7 do 11 sierpnia 1929r. włącznie będzie wyświetlany film: 

EDWARD 

Pocz. seansów od g. ó-ej. W niedzielę i święta kasa czynna.od g. 3 m. 30. Początek seansów od 
-g. 4:ei._ Następny program: „CÓRKA ŚNIEGÓW". 

% 

  

KINO-TEATR D ziśl 

„HELIOS“   
Atrakcja! Atoz AA „BIAŁA SONATA“ 
głównych: urocza VIVIAN GIBSON, przepiękna CARLA BARTHEEL i ulubieniec kobiet WERNER PITSCHAU. 
Film o wielkim napięciu sensacyjnym. Atrakcyjna treść! Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. 

plg powieści „ TAJNIKI CARSKIEJ OCHRA- 
NY*. Zachwycający dramat erotyczny. W rolach 
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P..P. Właściciele ferfaków i lasów. (į 
Kierownik tartaku, wielkopolanin 
lat 31, były urzędnik firm zagr., 
energiczny i doświadczony tak w 
materjałach tartych, wyrobie be- 
czek, jakoteż =*przy eksploatacji 
leśnej, wyróbce kopalniaków, słu- 
pów telegr. i masztów, znający 
racjonalną  trzebież leśną, 

pragnie zmienić posadę. 
Zgłoszenia proszę kierować pod 
„fachowiec drzewny“ do Biura 
Rekl. Stefana Grabowskiego, Wilno, 

Garbarska 1. zaze—0 

RZADAARARASEMWA 

u ZĄDAJCIE 5 
we wszystkich aptekach Ea 

za składach aptecznych zńanego 
a środka od odcisków 

g prow. В, PAKA. 
ВЕЫ ЕО ОЕ .. 
m 

Spólnika z kapitałem 
3.000 — 6.000 dolarów poszukuję do 
bardzo poważnego, dochodnego inte- 
resu obecnie prosperującego w cent- 
rum miasta. Pośrednictwo wykluczo= 
ne. Oferty: Biuro Ogł. I. Karlin, Nie- 

miecka 2. 08 

   

         

LEKARZ - DENTYSTA 

M. Goldbarg wiena > 
powrócił j wznowił E jei 
chorych od g. 10 do 7-eį wiecz. 

  

mny śpiż. Taki posąg byłby zapewne 
trudniejszy do wykonania, a artysta wi- 
nienby władać połączoną sztuką rze- 
źbiarstwa i kolorystyki. Myślę że 
zwrotowi w tym kierunku zawadzają 
nietyle trudności techniczne, co wzory 
greckie. Posągi greckie są jednobar- 
wne i wzór ich ustalił prawo. 

—iPan by wolał kolorowe figury, 
jakie widujemy w panopticum? 

— Sama myśl ośmiesza może wspo 
mnienie panopticum lub barwnych fi- 
gur, jakie widujemy w kościołach pro- 
wincjonalnych, bo te bywały wykony- 
wane, w większości wypadków, przez 
niedołężnych rzemieślników. Dla arty- 
sty o ileby nie popadł w przesadę, wy- 
konanie tej myśli mogłoby być wdzię- 
cznem zadaniem. Е 

Hryczyński naglił do odjazdu. Po- 
wóz był naprawiony, konie zaprężone, 
służba spożyła posiłek. Ginwił nie 
mając ochoty wałęsać się dalej przez 
puszczę wsiadł razem ze swarliwymi 
kuzynami do powozu. 

— Jazda! — zakomenderował ks. 
Hryczyński. 

ROZDZIAŁ XIII 

Wicca y ao che 

Iwieniecka po paru godzinach odpo 
czynku na świeżem powietrzu, przy- 
szła do siebie” Wstała orzeźwiona i 
resztę dnia spędziła na gorączkowej 
czynności około gospodarczych urzą- 
„dzeń. Lecz i przy pracy zaprzątała jej 
myśl, sprawa starego cmentarza i ka- 
pliczki znajdującej się obecnie we wła- 
daniu kościoła schyzmatyckiego. Pó 
ki cerkiewka stoi. będzie ona stałą 
groźbą dla pomyślnego rozwoju życia 
prawego kościoła. Kto dbał o nią, gdy 
placówka w Pohoście zdawała się 
dla wiary żywej i prawdziwej straco- 
ną? Nikt! Bo tamta strona nie dba a 
chwałę Bożą, o dusz ludzkich zbawie- 
nie. Tylko myśl wrogich działań wo- 
bec kościoła prawdziwego ją ożywia i 
jakieś kramarskie spółzawodnictwo. 
Dziś gdy kościół do praw swoich wró* 
cił, przeciwnicy skorzystają z niej, 
usypią wraży szaniec w sercu twier- 
dzy. Trzeba temu zapobiedz, tylko ona 
to spełnić jest zdolna. 

Zdarzają się zagadnienia zawiłe 
które nie podobna inaczej rozwiązać 
jak śmiałem cięciem. Śmiałe cięcie, w 
dobrej sprawie wymaga odwagi cza- 
sem nawet przestępnej... pozornie. Nie- 
liczni tylko zdobyć się na nią umieją. 
Zły sprawnym bywa, dobry niedołę- 
żnym. 
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в Skład Fortepjanów, Pianin i Fish ji a ortepjanów, Fianin isharmon i K. Dab ze И унняное оентио В Ё „Dąbrowska. į 
@ Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, ® 
B Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- E Lekarz-Dentysta 
s Ja instrumentów tylko gwarantowanej m Ożyńska Smolska 
a akošC! a ы 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. m i i 
5 ониновииовнснсаеенснавенивнывыленнаншевы Hor amy. ustnej. Plombowanie i usuwa 

nie zębów bez bólu. 
AREA I CJESISKA @ EEST Porcelanowe i złote 

  

    

korony. Szt - q LEKARZE po Gosiowyn, 
nikom ucząc) 

3 UR CR (АН się zniżka. Ofiarna 4 
|  Kobiefa-Lekarz szą Ea od 

Ir. Jeliowiczowa PRAD: 
IECE, WENE- 

CZA TTW 
od 12-21 od ©, 88 AMUSZERKI SB 
ni. Mickiewicza 24,  ZDZERB ZUR 

tel. 277. L 1 Ė 

DOKTOR „Aiuszorkašmialowska 
A.Blumowicz oraz Gabinet Kosme- 
Choroby weneryczne, (YCzny usuwa zmar- 
skórne, i syfilis. Przy- SZczki, piegi, wągry, 

jęcie: Ód 9-1 13—7. 'upież, brodawki, ku-, 

oli NIANI ek SÓW. ” 

ul. Wielka 21. m 6 = 
(Telef. 921). 

ETTYTYT DOKTOR 
L.DINSEERG g POSADY p 

choroby ' eneryczne MEMRMRCINEMCWANI 

WILEŃSKA 5, tę. Potrzebna 
lefon 567. Przyjmuje gospodyni na wyjazd 
od 10do I iod 4 do 7do A R 

gospoda о- 

Bokfór Medycyny miowem, zgłaszać się: 

A. EYMBLER oś od godziny 4. 
choroby skórne, we- ||| 
neryczne JBOCZO= WATKU AAREDKAA NG 

płciowe. Elektrotera- i 
, słońce górskie, Ecole ins d, DORALE I 

Kusko 12 K ENG RYC ŁA 
atarskiej 9—. Ra 

wzP «a. Pokoje I lub 2 
do wynajęcia: Mickie- 
wiczą 19—31. —o 

  

  

    Dr. @. WOÓLFSOŃ 
weneryczne,  moczo- 

ciowe i skórne, ul. P okoje 
leńska 7, tel. 1067, Słoneczne, razem lub 

—LLIS osobno,  nieumeblo- 
ера wane, do wynajęcia. 

i i 522 Dr. РОРТЬБКЕ Vilkomierska At, 
choroby pz: i we- 
meryczne. Przyjmuje PORĘ 
od godz. 10 do 1iod DO wynajęcia 
5—7 p.p. W.Pohulan- 1 pokój z oddzielnem 
ka 2, rćg Zawalnei wejściem, ul. Witol- 

dowa 7 m. 1 JE 

  

    

.Z.P. 

Piorunem niech razi dzielne ramie, 
w obronie dobrej sprawy! 

Jeśliby ona, sama runęła?.. 
Prawdopodobnie nie turbowanoby 

się zbytnio o jej odbudowanie. Nato- 
miast, jeśliby powstało podejrzenie, że 
ją zburzono, bojująca cerkiew, poru- 
szylaby się jak rój szerszeni, a więc 
runąć musi... sama. 

W jesienny dzień wieczór nie za 
górami. Słońcu śpieszno ku południo- 
wej półkuli, spragnionej twórczości 
wiosennej. błogosławieństw jego pro- 
mieni. W jesiennem omdleniu pól i la- 
sów naszych niema pola dla jego dzia- 
łania. Cmentarz leżał na wzgórzu pia- 
szczystem, w cieniu sosen wiekowych, 
o potężnych rozłożystych konarach — 
piękny w swojej prostocie i powadze. 
Wymowna cisza mogił nie trwożyła 
Iwienieckiej, wierzyła w życie nowe za 
grobem i miłosierdzie Boże. Wiara ta 
była źródłem mocy ducha, która jej 
pozwala spoglądać w wieczność z wie 
lkim spokojem. Ona w nią patrzyła, 
nie jak w mrok wieczysty, nie jak w 
cieniów posępną krainę, lecz jak w 
tajemniczy bezmiar oceanu, ogarnięty 
błękitem, ciszą pogody. Tam czeka, 
znużonego żeglarza przystań ukojenia. 

  

    

Stąpała po ciemno zielonym ko 
biercu z mchów, upstrzonym złociste- 
mi wzorami liści klonowych, pok:ywa- 
jącym całą mogiłę. Nawet kamien'e io 
gilne w mech wrastały lub były po- 
kryt e płowemi plamami porostów, 
drobniejszej odmiany. 

Szczątki setek ludzi spoczywają pod 
temi krzyżami, krzyżykami i buremi 
głazami, są między niemi i ozdobaiei- 
sze pomniki Hryczyńskich, Woyaów, 
Łoknickich, dziś zaniedbane, zapomnia- 
ne. Głaz trwalsze tworzy pomniki, jak 
pamięć ludzka. Pospolitych zasług, pa- 
mięć nie utrwala. Ci, którzy tu spoczy- 
wają spełnili swoje zadanie, jako na 
sienniki. 

  

Z ich nasienia powstało pokolenie 
dnia dzisiejszego, innych śladów pra 
cy owocnej po nich nie zostało. 

  

Pracować nad powiększeniem wła- 
snego dobrobytu, płodzić, jeść, nić, i 
spać, to zakres działania tylko ni 
znacznie przekraczający zadania A 
roślinnego lub zwierzęcego. Utrzyma- 
nie rodzaju, to ważne zadanie spełnia- 
ją je nasienniki. Najwyższy rozkwit 
duszy ludzkiej objawia się w płonmie- 
niu myśli i uczuć, które ludziom słu- 
żąc pochodnią, dobroczynnem ciepiem 
ich darzy. Gdzie myśl o powiększeniu 

   
   

  

Drukarnia „Wydawn 

-0k 

MEEBAREKEKEK |prnia Lilewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
SERRA ERZE W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena 
i Elekfro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt+ 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

  

Ю0 Р RÓŻNE 
AGWAWABABAWEACE 
M" в 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 

  

Mistrzyni - 
Cechowa, przyjmuje 
uczenice na Kursy 
szycią i kroju, wedžuz 
praktycznej metody, 
po cenach Zniżonych. 
Zapisy od 8 sierpnia. 
Skopówka Nr 7 m. 8, 

  
  

Ja, NOWICKI ADAM 
zam. ul. Katwaryjska 

biurka, _ Krzesłaj10, nie odpowiadam 
dębowe i t. p. Do-|7a długi mego syna 
godne warunki i|Adama i takowych 

na raty. z dniem niniejszego 
R m ogłoszenia nie opła- 

cam. —o 

WSZYSTKIE 

NAWOZY SZDCZNE | Wszelką 
superfostat, tomasów- gotówkę lokuje- 

ę, Sól potasową, my pod pewne 
azotniak, saletrę cho- gwarancje bez 
żowską DOSTARCZA ryzyka 
POD OZIMINY wa- p, H.-K. „Zachęta* 
gonowo i na worki, Mickiewicza Ъ 
na najdogodniejszych tel, 9-05. == 
warunkach  kredyto- + ——— 
wych WILENSKI 
SPÓŁDZIE LCZY — 
SYNDYKAT ROLNI- TAKO O GTE S KTEPRKE 

CZY Wilno, Zawalna 9 ŁGUBY 
Oddziały:Dzisna, Głę- 
bokie, Smorgonie, wamusmeza wzw 

  

     

  

     
   

Mołodeczno. SSZ£:0 żubioką kedes 

SKOSIE wojsk. a. B 
. przez P. K. 0. 

Qkazyjnie „w Wilnie, oraz 2 pa- 
Fortepian  „Hofera“ szporty końskie, wyd. 
do sprzedania i garni- ną jmię Benela Ger- 
turek mebli z powo- szanowicza, unieważ- 
du wyjazdu. Dow. się: pią się. 0 
ul. Mickiewicza 29 
m. 7, od g. 12—2 p.p. * o EE 

  

ogólnego dobytku kulturalnego kieł- 
kuje, a pomocy bliźniemu, tam dopie- 
ro zaczyna się prawdziwe człowieczeń- 
stwo. Bóg był dla niej łaskaw. Oto 
pozwolił jej u schyłku dni dokonać 
dobrego dzieła. Odzyskała kościół, 
który jest lub powinien być wszędzie 
rozsadnikiem i dźwignią tego, co du- 
szę ludzką doskonali.. Podniesienia 
ducha, wzmożenia dzielności, rozkwi- 
tu dobrobytu w tej odludnej głuszy, 
o czem roiła nie ujrzy wzrokiem oczu 
własn ych, jeno duszę jej napełniają 
obrazy słonecznego jutra, w które wie- 
rzy święcie, bo Bóg naprawdę jest mi- 
łosierny. 

Żywą dziś była gra barw w obło- 
kach na zachodzie. Łuna blasków po- 
marańczowych ciskała snopy światła 
na cmentarz przez gęstwinę konarów 
sosnowych. Miejsca niższe zacienione 
ogarnął zmrok ametystowy, śród któ- 
rego czerniał piękny rysunek cerkiew- 
ki. — krzyże i komle sosnowe. Dale- 
kie odgłosy wsi, kończącej zawód 
dzienny — na miejscu zgiełkliwe, nie- 
strojne, — wlewały się w ciszę cmen- 
tarza dźwięcznym potokiem pieśni bez 
słów. —Wątła wyniosła postać Iwie- 
nieckiej snuła się wokoło kapliczki, 
jak widmo. Ostukiwała, oglądała uwa- 
źnie jej Ściany Podwaliny były pró- 
chnem przetoczone, ściany względnie 
mocne, mogłyby przetrwać jeszcze 
lat dziesiątek, gdyby je należycie pod- 
trzymywano. 1 

Nietoperze zagnieżdżone w szczefi- 
nach pod strzechą,  zgrytliwym pis- 
k'em wyrażały przybyszowi niezadowo 
lenie z niepożądanych ogiędzin.  le- 
den drugi, trzeci wyleciał z kryjówki, 
okrążył kapliczkę — poczem zniknął - 

»    w cieniu drzew. Budynek słabo zię 
*rzymał... Burza lub silniejsze wichry 
podmuchy mogły by go zwalić... Po- 
goda była dziś zmienną, da południa 
było ciepło i chmurno, potem wiatr 
jał chmury rozganiać — teraz znowu 
cisza, jak przed burzą. Jeśli wicher w 
nocy się zerwie? Iwieniecka wyszła na 
skraj cmentarza, ku urwistym brze- 
gom, skąd widny był cały obszar jezio- 
ra, dziś o barwie krzemienisto - błękit 
nej i zbór chmur wietrznych na zacho- 
dzie, w pełni krasy gasnących jego bla- 
sków. Oblicze zachodu nie  wrėžyto 
ciszy. Iwieniecka w głebokiem zamy= 
Śleniu, snując jakieś plany, zwróciła 
kroki ku wsi. 

      

, 

ictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. 
    

' 

ssBiata Pusty nia““ | 
Dramat z krainy nocy i lodów w 10 aktach. W rolach głównych: KAROL de VOGT, 
WINTERSZTEJN, DITA BORISOWA i DORINEA SHIRLEY przy współudziale zwierząt polarnych: * 
białych i brunatnych niedźwiedzi, lisów wilków, fok i reniferów. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
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