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Bierna polityka 
a 

Polski 
Mam zamiar napisać kilka po so- 

bie następujących artykułów, dowo: 

dzących, że polskie ministerstwo 

spraw zagranicznych powinno całą 

siłą wesprzeć i podsycić propagandę 

za Anschlussem, it. į. przyłączeniem 

Austrji do Niemiec. Poza propagandą, 

którą Polacy w tym kierunku powin- 

ni uprawiać w Austrji, Bawarji i ca- 

łych Niemczech, aktywność Polski 

mogłaby się ujawnić w stawianiu 

związanych z tym celem wniosków 

na plenum Ligii w innych podob- 

nych  pacyfikacyjno-politycznemi szyl- 

dami opatrzonych instytucjach. 

Bardzo możliwe, że na moją tezę 

za  Anschlussem rzucą się w 

Polsce różni analiabeci polityczni a 
ciury dziennikarskie, którym się wy- 

da, że sama propaganda za uaktyw- 

nieniem polityki polskiej jest Śmiesz- 

na, naiwna i dziecinna. Pozóstawiając 

więc los ciurów w rękach obożnych, 

którzy według regulaminu wojskowe- 

go o taborach jeszcze hetmana Jana 

Tarnowskiego powinni ciurami dowo: 
dzić, —obawiam się jednak, i poważ- 

nych argumentów, które niewątpliwie 

w najpoważniejszy i _ najpatrjotycz: 
niejszy sposób przeciwko mojej tezie 

mogą być wytoczone, Nietylko nie 

chcę negować, że takie argumeniy są, 

ale sam ich długiego įregestru nara- 
zie nie wypisuję tylko dlatego, aby 
to w dniach najbliższych najwszech- 
stronniej omówić. Anschluss ma po- 

ważne „przeciw* zarówno w  dziedzi- 

nie możliwości jego realizacji, jak w 
dziedzinie korzyści dla polskiej racji 

stanu. Chodzi tylko o to, ze te ostat- 
nie minusy są jednak mniejste od 

plusów. 

Dlaczego Polska ma właśnie po- 
przeć projekt Anschlussu, dziś popie- 

rany zaledwie przez kilka stronnictw 
niemieckich, a  zwalczany przez 

wszystkie inne czynniki polityczne w 

Europie? Odpowiem na to narazie 

tylko pośrednio. Polska prowadzi dziś 
zupełnie bierną politykę zagraniczną. 

Po konierencji w Hadze należy się 
oczywiście spodziewać ogromnej dy- 
plomatycznej ofensywy Niemiec o ko- 

rytarz i Śląsk. Będzie to już nie pra- 
sowy Maschinengewehrfeuer, lecz po- 

prostu dyplomatyczne ruszenie do 

ataku. Takiego ataku siedząc w oko: 

pach przyjmować nie wolno. Do abe- 

cadła dyplomatycznego należy, że w 
takich razach trzeba przejść do kontr- 
ataku, 

Znowuż czytam w jednem piśmie 
należącem do naszego prorządowego 

- obozu, jak jakiś nasz przekonaniowy 
kolega B. B. pisząc o Hadze wyraża 
się, że „prasa Hugenbergowska Od 
„chodzi poprostu od zmysłów na wia: 

„domość o zarezerwowaniu kwater 
„dla delegacji warszawskiej w Sche- 
„veningen". Gdyby ten nasz kolega czy* 

tał moj artykuł „Madryt, prasa niemiec- 
ka, a nasza" możeby nie wyjeżdżał z 
tem powołaniem się na niezadowolenie 

prasy niemieckiej, jako na dowód na- 

szego zwycięstwa. Na tem właśnie 
polega Świetna taktyka niemiecka, 

stale z tem samem doskonałem poź 
wodzeniem stosowana, że gdy Polska 
nie dostaje nic, to ta prasa niemiecka 

wykrzykuje, że Polska odnosi zwy- 

cięstwo, że Polska dostaje za dużo. 
W ten sposób otwierają Niemcy 
licytację in minus znaczenia Pol- 
ski na międzynarodowych dyploma- 
tycznych targowiskach. 

Prasa polska nie ma znaczenia 
międzynarodowego, a wszystkie za- 
gadnienia międzynarodowe traktuje 
wyłącznie pod kątem widzenia mało- 
dusznej polityki wewnętrznej, stosuje 
obrzydliwą metodę, zawsze jednakową, 
niemądrą i możliwą tylko wobec 
analiabetyzmu politycznego naszych 
Czytelników: „pojechał nasz minister, 

więc należy pisać, że ma  powodze- 

nie*. Nie tłómaczy się jednak czytel- 

nikom tej prawdy, że położenie mię- 

dzynarodowe Polsk: jest tak ciężkie, że 

nie jest skutkiem braku talentów na- 

szego ministra, który niewątpliwie 

swojemio sobistemi, zdolnościami prze- 

wyższa o głowę wielu swoich cudzo- 

ziemskich kolegów, lecz skutkiem tej 

ciężkości położenia, że ciągle prze- 

grywamy. „Wreszcie, pod kątem tej 

że wewnętrznej „ polityki В. B. 

takie stałe chowanie swojej i 

głów czytelników swoich. pod wiel- 

ANSCHLUSS : 
kie strusie skrzydła jest niepožąda- 

ne. Wprost”przeciwnie, ze względu na 

cele ostateczne obozu B. B., to jest 

na zmianę konstytucji, właśnie najle- 
piej jest całą groźną prawdę głośno 

powiedzieć. 
Prasa polska przedstawiała fakt 

ząproszenia Polski na konierencję w 

Hadze jako nasz sukces. Należy więc 

skonstatować, że w tej roli, jaką Pol- 

ska ma tam odegrać, nietylko nie jest 

to sukces, lecz przeciwnie dotkliwe 

upokorzenie Polski. Polska, państwo 
pod względem liczby ludności i ob- 

  

3 Е ч Sz 

nieżamowionych nie zwraca. Administracja 
uwzględnia zaztrzeżeż «0 do rozmieszazania ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy : 
GŁ! KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNA — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

POSTAWY — 

ST. ŚWIĘ! 

w. 
WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. 
mzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swigtec Znych oraz z prowincji o 25 proc 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia ]aźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 

sięgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewsks, 

AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. ? 
Księgarnia T-wa „Ruch*, 

AC DAJKINET AAU 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
ji drożej. 

tmyraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia eyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

  

  

szaru terytorjum mało co mniejsze 

od Francji, będzie tam odegrywała pra- 

wie tę samą rolę co państwo*minjatu- 

ra Grecja, lub państwo - nieporozu- 

mienie z Europy Środkowej.Regulamin, 

kiedy Polska ma prawo a kiedy nie 

głos na tej konferencji zabrać, bez 

naszego udziału był układany. Mini- 

ster Spraw zagranicznych Rzeczypo- 

spolitej Polskiej na tej konferencji 

przypominać będzie tego chłopczyka, 

z obrazka we Fliegende Blatter, który 
siedząc przy stoliku z rodzicami, od- 

zywa się co chwilę: „kann ich etwas 

sagen* i na to otrzymuje odpowiedź: 

„nie! w danej chwili, papa czyta ga* 

zetę”. ; : 

Na to otrzymujemy odpowiedž, že 

nikły udział Polski w -obradach has- 

kich jest tylko skutkiem tego, że 

prawnie Polska nie ma dużo do  po- 

wiedzenia w tych tematach, nad któ- 
remi konferencja ta obraduje. Prze- 

praszam bardzo. Nie grajmy w ciu- 

ciubabkę. Problemy, które ma rozwią- 

zać konferencja haska, to jest repa- 

racje i ewakuacja, są fstotnie sprawa- 

mi opierającemi się na aktach, przy 

  

ECHA STOLICY 77AKORDONÓW Monierencja w Hiadze 
Min. Madgearu w Warszawie 

WARSZAWA. 8.8. Pat. W dniu 8 

b. m. przybył do Warszawy p. mini- 

ster przemysłu i handlu Rumunii p. 
Madgearu wraz ze swojem Otocze- 

niem oraz p. „minister _ przemysłu i 

handlu Kwiatkowski, który towarży- 

szył p. ministrowi Madgearu w cza- 

sie jego pobytu w Polsce, również ze 

swojem otoczeniem. Po powitaniu na 

dworcu przez przedstawicieli władz i 

sfer gospodarczych p. minister udał 

się do przygotowanych _ dla „niego 

apartamentów w hotelu Europejskim. 

Wkrótce po przyjeździe _ p.: minister 
Madgearu złożył wizytę p.. premjero- 

wi i ministrom spraw zagranicznych i 

komunikacji, poczem 0 _ godzinie 12 

min. 30 przybył do Ministerstwa Prze- 

mysłu i Handlu w otoczeniu panów: 

charge d'afiaires Davidescu, dyrekto- 

ra departamentu przemysłowego Tu- 
muńskiego Popescu, attache wojsko- 

wego Balacescu, sekretarza osobiste- 

go ministra oraz sekretarza poselst 

wa, celem złożenia wizyty p. minist: 

rowi przemysłu i handlu Kwiatkow- 

skiemu. 

W trakcie wizyty p. minister Kwiat" 

kowski udekorował dyrektora depar- 

tamentu przemysłowego Popescu Od- 

znaką krzyża komandorskiego „Po- 

lonia Restituta“ oraz sekretąrza 0sO- 

bistego ministra p. Ghorghiu odzna- 

ką krzyża kawalerskiego „Polonia 

Restituta", poczem obaj ministrowie 

wraz ze swojem otoczeniem udali się 
samodioini do grobu Nieznanego 

Żołnierza, gdzie p. minister Madgearu 
złożył piękny wieniec w imieniu rzędu 

rumuńskiego. Po ceremonji złożenia 
wieńca panowie ministrowie wraz z 

otoczeniem udali się do hotelu Euro- 
pejskiego na Śniadanie, wydane na 

cześć gości przez p. ministra prze 

mysłu i handlu inż. Kwiatkowskiego. 

Po południu panowie ministrowie 

zwiedzili fabrykę na Okęciu, poczem 

udali się wraz z towarzyszącemi im 

osobami do Spały w celu złożenie 

wizyty Panu Prezydentowi Rzeczypo- 

spolitej. A 1 

Kredyt rejestrowy w Banku Pol- 
IE 

WARSZAWA, 8 8. PAT. Dnia 8 bm. od- 
było się posiedzenie Rady Banku Polskiego. 

pod przewodnictwem p. prezesa dr. Wrób= 

lewskiego. Po wysłuchaniu PZA dy- 
rekcji Oraz trzech komisyj Rada uchwaliła 

między innemi otworzyć, dła ułatwienia 
zrealizowania zbiorów tegorocznych, kredyt 

rejestrowy, zabezpieczony zastawem zbożą, 

przyczem ogólna suma tego kredytu prze- 

wyższać ma znacznie ramy zeszłoroczne. 

Minister dr. ToNEK w Ро- 
_ amaniu. 

POZNAŃ, 8 8. PAT. Od 4 dni bawi w 
Poznaniu p. minister dr. Twardowski, prze- 
wodniczący delegacji polskiej do rokowań 
handlowych z Niemcami. P. minister Twar- 
dowski zwiedził szczegółowo PWK. Póbyt 
p. ministra w Poznaniu ma charakter pry- 
watny. 

Wysokie udznaczenie czeskie tdla 
Vite-min. gen. Konarzewskiego. 

Pierwszy wiceminister spraw woj- 
skowych p. gen. dywizji Konarzew- 
ski odznaczony został czeskim krzy- 
żem „Białego Lwa" II klasy. 

Wonjewodowie w sfolicy 
Przybyli do stolicy w sprawach służbo- 

wych wojewodowie: łódzki p. Jaszczołt, 
tarnopolski, p. Moszyński i białostocki p. 
Kirst. 

Międzynarodowy raid | konkurs 
lofniczy w Poznaniu 

POZNAŃ, 7.VIII. PAT. W sobotę dnia 
10 b. m. przybędzie do Poznania około 80 
awjonetek, które biorą udział w między- 
narodowym raidzie i konkursie lotniczym. 

Długość lotu obliczają na blisko 6500 kim. 

Aresztowanie komunistów w Szawlach 
Z Kowna donoszą: Nocy ubiegłej 

policja aresztowała w Szawlach 3 ko- 

biety, które rozrzucały na ulicach 

proklamacje komunistyczne. 

„Loppelin“ przeleci nań Estónją 
% Z Rewla donoszą: Estoński za- 

rząd poczt otrzymał z Friedrichshaten 

zawiadomienie, że sterowiec „Graff 

Zeppelin“ w trakcie swego lotu do 

Tokio mięizy 12 a 16 sierpnia prze- 

leci nad Estonją, jeśli pozwolą na 
to warunki atmosferyczne. 

drwawa awantura na zabawie ludowej 
Z Rygi donoszą: W niedzielę podczas 

zabawy ludowej w pobliżu Rygi, na której 

było obecnych wielu żołnierzy, między ty- 

mi ostatnimi a ludnością cywilną wynikło 

jakieś nieporozumienie, które wkrótce prze- 

szło w walkę, przyczem około 20 żołnie- 

rzy walczyło bagnetami. W rezultacie bójki © 

kilkunastu jej uczestników odniosło cięż- 

kie rany. 

Imiana ustawy o reformie rolej w 
jesieni 

Z Kowna donoszą: Gabinet Mini- 
strów kończy już dyskusję nad no 

wym projektem ustawy o agrarnej 

reformie. Jak się podaje, nowa usta- 

wa zostanie przyjęła i opublikowana 
w końcu września lub na początku 
października. 

Niemieckie okręty wojemme w Rewia 
Z Rewla donoszą: Niemieckie okręty 

wojenne w końcu sierpnia zawiną do por- 

tu Rewelskiegc, gdzie pozostańą kilka dni. 

Ukaranie komunistów 
Z Kowna donoszą: Komendant 

miasta rozważył sprawę 26 osób, 

które zostały ujęte na tajnem komu- 

nistycznem zebraniu, jakie się odby: 

wało 30-go lipca w lokalu Związku 

krawców przy ul. Niemieckiej. 19 

osób zosłało ukaranych grzywną w 

wysokości 2 tys. lit. lub 2 miesięca- 

mi więzienia, 7—grzywną 500 lit. lub 

2 tygodni aresztu. Wśród ujętych są 
*24 Żydzi i 2 Litwini. 

Dochody Litwy 
Z Kowna donoszą: Dochody Litwy 

w pierwszem półroczu r. b. wyraziły 
się sumą 130 milj. litów. Wydatki za 
ten czas wyniosły 117 milj. litów. 

Ukaranie redaktora „Idisthe Stlmme” 
Z Kowna donoszą: z rozporządzenia 

komendanta m. Kówna redaktor „Idische 
Stimme* Jakób Rabinowicz został ukarany 
grzywną w wysokości 500 litt z zamianą 
1 mies. więzienia za opublikowanie w swym 
dzienniku niezgodnych z rzeczywistością 
wiadomości, wywołujących niepokój w spo” 
łeczeństwie. Pismo podawało, iż popisowi 
obili w Rakiszkach Zydów: 

Mówy statut oniwersyetu: Kowieńskiego 
Z Kowna donoszą: Nowy statut uni- 

wersytetu litewskiego wpłynie wkróte pod 
obrady Gabinetu Ministrów. 

Niszczenie szyldów żydowskich 
Z Kowna donoszą:* W nocy z wtorku 

na środę zauważono ną Al. Wolności, iż 
kilka osób niszczy żydowskie szyldy. Do- 
chodzenie w toku. ‚ 

Papierosy W Mińsku podrożały 
Z Mińska donoszą: W związku z pod- 

wyższeniem akcyzy zostały podniesione'ce- 
ny na wszystkie wyroby tytuniowe: tytoń, 
papierosy i cygara. Podwyższenie cen nie 
jest wielkie i dla papierosów wynosi od 4 
do kop. za 100 szt., tytoniu od 70 kop. do 
1 rb. 20 kop. za klg. i cygar od 4 do 10 
kop. za 25 szt. 

Konsolidacja bloku zwolenników planu Younga 

PARYŻ, 8—8. Pat. Petit Parysien* stwierdza, iż blok zwolenników 

planu Younga uległ konsolidacji. Wobec tego Snowdenowi nie pozostanie 

nic więcej, jak tylko przyłączyć się do tego bloku, bądź też zniszczyć cał: 

kowicie nadzieję na ostateczne uregulowanie sprawy, jakie się zrodziły w 

związku z powstaniem planu. 

Rozmowę Brianda ze Stresemannem pokrywa tajemnica 

HAGA, 8—8. Pat. Dzisiejsza rozmowa Brianda ze Streseman- 
nem trwała dwie godziny. Zainteresowane koła zachowują cal- 
kowitą tajemnicę co do przebiegu rozmowy. Loncheur i Cheron 
przyjęli Venizelosa, który poinformował ich o żądaniach swego 
kraju. 

Komisje 
BERLIN. 8.8. (PAT) Jak donosi prasa berlinska z Hagi, Niemcy reprezentowane 

będą w komisji politycznej przez ministra Stresemanna i Wirtha, w komisji finansowej 
zaś przez ministrów Hilferdinga i Curtiusa. Francję reprezentować będzie w komisji po- 
litycznej Briand, w finansowej zaś — Cheron. Anglję .w komisji finansowej reprezento- 
wać będą Snowden i minister handlu Grahau, w komisji politycznej zaś Pipps i Filip 
Backer, minister spraw zagranicznych Henderson bowiem będzie przewodniczącym ko- 
misji politycznej i jako taki nie będzie posnadał'' głosu, a będzie pełnić tylko funkcje 
przewodniczącego. Przewodniczącym komisji finansowej został Hotard. 

POSIEDZENIE KOMISJI POLITYCZNEJ POD PRZEWODNICTWEM 
‹ HENDERSONA. 

HAGA. 8.8. (PAT). O godzinie 16 zebrała się komisja polityczna, któ- 

rej przewodniczący Henderson w przemówieniu swem przypomniał, iż komisja 

winna oprzeć swe prace na rezolucji genewskiej z dnia 6 września 1928 roku, 

poczem wyraził życzenie, aby prace komisji postępowały szybko naprzód, 

wreszcie podkreślił, jakie mieć one będą na przyszłość. Następnie zabierali 

głos Briand i Stresemann, wyłuszczając swe poglądy na ogólne zagadnienie 

ewakuacji i na łączność, istniejącą między pracami obu komisyj. Obaj mówcy 

podkreślili swą wolę dopręwadzenia do praktycznego rozwiązania przy pomo 

cy ekspertów, o ile to okażę się niezbędnem. 

0 CZEM ROZMAWIAŁ MIN. ZALESKI Z BRIANDEM. 

HAGA. 8.8. (PAT). Dziś|przed południem minister Zaleski odbył dłuż- 

szą konierencję z premjerem cuskim Briandem w sprawach dotyczących 

konierencji hiaskiej. W związku Z,tą wizytą tministra Zaleskiego u Brianda pi- 

sze „Der Telegrai“: Polska delegacja skaržy się, że nie jest dopuszczona do 

komisji politycznej, chociaż rozpatrywane tam są kwestje dla Polski bardzo 

ważne. Minister Zaleski wskazał Bri wi, że polska delegacja nie przybyła 

do Hagi dła 600 tys. mk. różnicy w rocznych spłatach, które Polska otrzyma 

mniej więcej w-g planu Yonga w porównaniu z planem Dawesa. 

SPRAWA REWIZJI PROCENTOWEGO UDZIAŁU W ODSZKODOWANIACH 

HAGA. 8.8. (PAT). Komisja filnansowa konierencji haskiej rozpoczęła 

dziś doniosłą dyskusję. Delegaci Portugalji i Jugosławii zażądali rewizji pro 

centowego udziału. Pozatem minister Marinkowicz domagał się dla Jugosławii 

stanowiska jednego z administratorów banku reparacyjnego. Kanclerz skarbu 

sprecyzował w sposób dobitny swe stanowisko wobec planu Younga, przed- 

stawił ofiary, jakie poniosła Anglja i w zakończeniu złożył rezolucję, domaga- 

jąc się utworzenia podkomitetu rzeczoznawców dla zajęcia się sprawą podzia 

łu rat rocznych przewidzianych w planie Younga. 

DEKLARACJA SNOWDENA. 

HAGA. 8.8. (PAT). Przedkładając na posiedzeniu komisji finansowej 

siexgolucję domagającą się utworzenia podkomitetu rzeczoznawców, który 

byłby a do zrewidowania rozdziału spłat rocznych przewidzianych w 

planie Younga, Snowden oświadczył, że mając za sobą poparcie swego rządu 

Izby Gmin i całej opinii angielskiej, stawia tę rezolucję na samym początku 

rozpraw, jako warunek, nie podiegający dyskusji. sat й 

Daleį podkrešlit Snowden, že Anglja zastrzega sobie prawo zrewido- 

wania umów dawniejszych w razie słusznego zadośćuczynienia jej żądaniu. 

ODPOWIEDŹ CHERONA. 

Odpowiadając na to przemówienie Cheron zaznaczył, że bynajmniej nie 

odmawia ofiar, poniesionych przez Anglję, jednakowoż stwierdza że ołiary 

wszystkich walczących były olbrzymie. Cheron oświadczył, że Francja nie 

przyczyni się do zburzenia dzieła rzeczoztawców, co przecież musiałoby być 

nieodwolalną konsekwencją rewizji postanowień w sprawie rat rocznych i 

sposobu spłat. 

APEL PRZEDSTAWICIELA WŁOCH. 

W tym samym duchu przemawiał Tirelli, stwierdzając, że Italja nie Za- 

akceptuje jagiekolwiek zmniejszenia swego udziału procentowego w spłatach 

rocznych i zwrócił się z gorącem wezwaniem do Snowdena, ażeby zastano- 

wił się nad konsekwencjami, do jakich może doprowadzić zajęte przez niego 

stanowisko. Jaspar przyłączył się do stanowiska Francji i Italji. 

AMERYKA ZAŻĄDA ODSZKODOWAŃ DLA SWYCH OBYWATELI W 

GRANICACH PLANU YOUNGA. 

WIEDEŃ. 8.8. (PAT). „United Press'* donosi z Hagi, że na najbliższem 

posiedzeniu komisji finaasowej obserwator amerykański Wilson postawi w 

imieniu swego rządu wniosek, żądający zaspokojenia pretensyj rządu amery" 

kalńskiego i obywnteli Stanów Zjednocznych w stosunku do niemieckich 

spłat odszkodowawczych. W tym wypadku zmniejszyłby się udział Francji 

w reparacjach o 55 proc. przyznanych planem Younga na około 52 proc. 

Poincare powraca do zdrowia 
PARYŻ, 8.VIII. PAT. Poincarż wstał dziś po rz pierwszy po operacji z łóżka. 

tworzeniu których Polska nie wystę- 

powała jako czynnik prawotwórczy. 

Temniemniej nikt nie zaprzeczy, że 

to są problemy, od załatwienia któ- 

rych zależna jest cała dalsza polityka 

świata. I dlatego nikłość udziału Pol- 

ski przy decydowaniu tych proble- 

mów jest tylko koeficjentem, wykład- 

nikiem tej niezasłużenie i niepropor- 

cjonalnie do naszego terytorjum, lud- 

ności i sił militarnych małej roli Pol- 

ski w polityce Świata. 

Tak dalece ta rola jest mała, a 
zwłaszcza bierna uwidoczni się nam 
najlepiej, jeśli ze skomplikowanych 
stosunków międzynarodowych wyod- 
rębnimy jeden teoretyczny i abstrak- 
cyjny szemat: Polska, Niemcy, Fran- 
cja. Wyobraźmy sobie na chwilę rzecz 
zupełnie niemożliwą, aby Briand 

chciał dziś powrócić do polityki Ruh- 
ry. Zamiast cofać się z okupacją, 
Briand chciałby jeszcze coś nowego w 
Niemczech zaokupować. Cóż wtedy? 
Wtedy wystarcza jedna depesza p. 

Brianda do Warszawy, abyśmy tyle 
właśnie politycznych, a nawet stra- 

tegicznych anty-niemieckich  demon- 

stracji poczynili, jak dokładnie tego 
p. Briand zażąda. Czyli, że p. Briand 

w każdej chwili, o każdej Котегеп- 
cyjnej porze dnia i nocy, może ten 

około irzydziestomiljonowy czynnik 
polityczny imieniem Polska rzucić na 

szalę dyplomatyczną na poparcie 

swoich argumentów koledze Strese- 

mannowi wypowiadanych. A czy 

przykład odwrotny przedstawia się 

nam również jasno? Jeśli Briand będzie 

niezadowolony z Niemiec to wiado- 
me jest, że Polska go poprze z ca- 

łym entuzjazmem, a jeśli Polska „bę- 
dzie" niezadowolona z Niemiec, to 
czy może liczyć na równą gotowość 

35 miljonowego sojusznika? Risum te- 
neatis amici, Oczywiście, że nie! Na- 
wet w sporze z karłowatą Litwą Ko- 
wieńską nie możemy kroku zrobić 

naprzód, bo Francja nie nasze, lecz 
niemieckie w tej sprawie interesy po- 

parła. 
Nie wiem czy co do wyników kon- 

ferencji Haskiej należy być optymistą, 

czy pesymistą. Wiem tylko, że Euro- 

pa idzie logicznie w kierunku sojuszu 
ang o-franko-niemieckiego, mającego 
już swoją praktykę na terenie Ligi 
Narodów. I w tej konjunkturze ofen- 
sywa Niemiec na korytarz i Śląsk nie 
jest dla nas zabawką. Odwróciła się 
Francja od naszych interesów w spra- 
wie kowieńskiej, dla Locarna zachod- 
niego poświęciła Locarno wschodnie. 

Oczywiście Francuzi ze względów na 
własną rację stanu nie mogą dopuścić 

na zmiażdzenie Polski przez Niemcy. 
Gorsze jest jednak, że o tej widocz- 
nej tendencji Francji okupywania swe- 

go porozumienia z Niemcami kosz- 

tem interesów Polski wiemy tylko, 

że ta tendencja jest, nie wiemy zu- 

pełnie gdzie będzie jej kres, gdzie 

znajdą się jej granice. Jak dużą jest 

wyciągliwość tej elastyczności? A 
dochodzi jeszcze drugi moment Edla | 
nas bardzo niebezpieczny to jest pa- | 

cyiizm europejski. Pisałem o tem je- 
szcze w styczniu 1927 r. Pamiętajmy. | 

że jeszcze w tej chwili, kiedy hr. 

Berchtold odrzucał serbską odpowiedź 

na austrjackie ultimatum, to jest 

na kilka dni przed wybuchem wiel. 
kiej wojny zarówno -Niemcy, jak 

Austrja liczyły, że konflikt da się 
zlikwidować. A wtedy cała Europa 

tak była nastawiona na wojnę, jak 
dziś na pokój. Pacyfizm jest odźwier- 

ciadieniem realnych i konkretnych 

potrzeb państw europejskich i расу- 
fizm to siła popychająca historję ku 

lokalizacji  niemiecko-polskiego za 
targu. i 

obec tych warunków bierne 

oczekiwanie ataku ' niemieckiego na 
korytarz i Śląsk wydaje się nam być 
niewskazane. Trzeba, by Polska wy- 

stąpiła z inicjatywą takich ruchów w 
polityce,  któreby lepszą dla nas 

konjunkturę w Europie stwarzały, Cać: 
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ECHA KRAJOWE 
Prezydent Mošcicki prayieždža do Nowogrūdka 

NOWOGRODEK. 8.8, (Tel. własny „Słowa”). Wczoraj obiegła w 
mieście pogłoska, że zamierzany przyjazd Pana Prezydenta Mościckiego 
na teren województwa Nowogródzkiego został wyznaczony dzień piętnas- 
tego sierpnia. Jak się nasz korespondent dowiaduje Pan Prezydent zamie- 
rza przybyć do województwa Nowogródzkiego około 15 września. Marsz: 
ruta podróży Pana Prezydenta wypadłaby od Słonima przez Baranowicze, 
Nieśwież, Wołożyn do Nowogródka. Następnie Pan Prezydent wyjedzie z 
Nowogródka na Lidę i Szczuczyn. Pobyt Pana Prezydenta na terenie wo- 
jewództwa potrwa prawdopodobnie 5 do 6 dni. Wśród społeczeństwa są 
obecnie intensywne przygotowania do przyjęcia dostojnego gościa. 

Wywrofowa działalność pod przykrywką pomocy 
głodnym 

Ostatnio na terenie powiatu wilejskiego poczęła się ujawniać działalność 
białoruskiego klubu poselskiego który zorganizował komitety niesienia pomocy 
głodnym z powodu klęski nieurodzaju. 

komitety. te o nazwie „Biednoty* rozpoczęły swoją działalność od zało- 
żenia w każdej wsi jaczejki i wciąganie do roboty ye iż. chłopów. 

Bliższa obserwacja działalności EC dała możność ustalenia, że 
pod przykrywką działalności społecznej uprawia się agitację wywrotową skie- 
rowane przeciw Państwu. я 

Ze przepuszczenia te były słuszne dowiodła rewizja przeprowadzona w 
lokalu komitetu w Wilejce. Znalezioao mianowicie znaczną ilość odezw i dru- 
ków o treści wybitnie antypaństwowej podpisanych przez komunizujących po- 
słów b ałoruskich. 

Władze zawiesiły działalność „Biednoty* a akta wraz z dowodami roboty 
destrukcyjnej przesłano do prokuratora. 

Organizacja „Biednoty* była identyczna z organizacją „ukraińskich komi- 
tetów* niesienia a ofiarom powodziw Małopolsce w roku 1927. Wówczas 
tak samo jak i obecnie komitety były stworzone na polecenie i za pieniądze z 
za kordonu sowieckiego miały na celu propagandowo-destrukcyjną akcję 
wśród biednej i cierpiącej z powodu klęsk żywiołowych ludności. 

Należy jeszcze dodać, że do „Biednoty* na terenie powiatu wilejskiego 
zdołano wciągnąć około 300 osób, które dowiedziawszy się o celach komitetu 
zwróciły władzom legitymacje. (b) 

Rozwiązanie wydziału powiafowego w Święcianach 
Z uwagi na dokonane wybory do rad gminnych wszystkich gmin 

pow. Święciańskiego, co pociąga za sobą zmianę składu osobowego sej- 
miku powiatowego Min. Spr. Wewnętrznych, zarządzeniem swym rozwiązał 
wydział powiatowy w Święcianach polecając przeprowadzenie wyborów 
członków wydziału na pierwszem posiedzeniu sejmiku w nowym jego 
składzie. 

' Wybory do rad,gminnych w pow. Święciańskim zostały spowodowa- 
ne zmianą granic tych gmin. 

Obłąkany bandyta rabuje na drogach 
NOWOGRÓDEK, (tel, własny „Stowa“) 8.VIII. Dnia 7-go b. m. na miesz- 

kańców wsi Kurewicze, gminy Horódeczno, Druniewicza i Szmulewicza napadł 
mieszkaniec tejże wsi Michał Kucuk. Zatrzymawszy ich na drodze do Nowo- 
gródka, Kucuk zabrał od pierwszego portfel zawierający 225 zł., zegarek i 
płaszcz gumowy. Od drugiego torebkę, zawierającą 250 zł. i 16 dolarów. Po 
dokonaniu rabunku Kucuk dosiadł konia będącego własnością jednego z na- 
padniętych i odjechał na trakt Niechniewicki. Na kilka dni przed dokonaniem 
napadu Kucuk był badany przez lekarza powiatowego Rakowicza, który stwier- 
kę 1, > jest on chory umysłowo i zalecił umieszczenie go w szpitalu dla obłą- 
anych. : 

Opadł balon meteorologiczny 
Onegdaj w dzień na polach wsi Józefowo pod Gródkiem opadł balon koloru 

czerwonego oznaczony liczbą. Balon ma 2 metry obwodu i 1 i pół mir. długości. Jest 
to najprawdopodobniej balon próbny wypuszczony przez jedną ze stacyj meteorolo- 
gicznych dla zbadania prądów powietrznych. (c) 
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Zerownie rokowań chińsko-sowiechich 
Delegaci chińscy wyjechali z Manczuli 

TOKJO. 8.8. (PAT). DEPESZĄ Z MANDŻULI DONOSI, Iż ROKOWA- 

NIA BEZPOŚREDNIE CHIŃSKO - ROSYJSKIE ZOSTAŁY ZERWANE. DE- 

LEGACI CHIŃSCY ODJEŻDŻAJĄ JUTRO DO NANKINU. 

0 

SOWIECKIE SAMOLOTY I SAMOCHODY PANCERNE ZAJĘŁY POZYCJĘ 

Z NAD GRANICY. 

TOKJO. 8.8. (PAT). W-g doniesień z Charbina, samoloty sowieckie 
odbywają demonstracyjne loty nad miejscowościami Pogranicznaja i Man- 
dżuli, co świadczy o ponownem naprężeniu w stosunkach resyjsko - chińskich 
Donoszą również, że sowieckie samochody pancerne zajęły pozycje nad 
granicą. 

ČSA i D II EI III ANT ERA VAISIAI LARA 

Nowy gabinet ministrów w Holandji 
Beelarts van Blockland AM tekę spraw zagranicz- 

nych. 
HAGA. 8.8. Pat. Prezesem rady ministrów nowego gabinetu holen- 

derskiego został Jonkheen Ruys E. Berenbruck, który jednocześnie piastu- 

je tekę spraw wewnętrznych i rolnictwa. Sprawy zagraniczne zatrzymał na- 

dal minister Beelarts van Blockland. 

10-lecie Republiki Niemieckiej 
bez udziału w obchodzie: narodowych, hitlerowców i ko- 

munistów 

BERLIN. 8.8. Pat. Na uroczystościach 10 lecia konstytucji obecnej, 

które odbyły się w Monachjum, doszło do przykrych incydentów. W uro- 

czystościach tych nie brali udziału niemiecko: narodowi, hitlerowcy i komu- 

niści, Burmistrz Monachjum, który wygłaszał mowę okolicznościową, wystą- 

pił przeciwko konstytucji republikańskiej Niemiec, zarzucając, że podkopu- 

je ona samodzielność krajów i niszczy ich siły żywotne. Wobec różnych 

zwrotów mowy ministra, wymieezonej przeciwko obecnej konstytucji i re- 

wolucji niemieckiej, socjaliści opuścili wśród okrzyków salę. 

Pierwszy poseł Polski w stolicy Peru 
Min. Mazurkiewicz przybył do Limy 

LIMA. 8.8. Pat. Przybył tu pierwszy poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

p. Władysław Mazurkiewicz, który w przyszłym tygodniu wręczy swe listy 

uwierzytelniające, nawiązując w ten sposób stosunki dyplomatyczne po- 

między Polską a Peru. 

„Zeppelin* wystartował z N.Yorku do Friedrich- 
shafen 

SKĄD ROZPOCZNIE LOT DOOKOŁA ŚWIATA. 
NOWY YORK. 8.8. (PAT). Dziś o godzinie O min. 59 sterowiec „Zeppelin“ odle- 

ciał do Friedrichshafen, skąd rozpocznie lot dookoła świata. Dwaj młodzi ludzie usiło-- 

wali ukryć się na sterowcu, lecz jednego z nich aresztowano, drugi zaś zdołał umknąć. 

Przy odlocie obecna była stosunkowo nieliczna grupa publiczności. Instytut meteorolo- 

giczny wskazuje, iż warunki dla lotu są korzystne. Niebo jest zlekka zachmurzone i 

wieją umiarkowane wiatry północno - wschodnie. Oprócz 21 pasażerów i 40 ludzi za- 

łogi, sterowiec zabiera około 2 ton paliwa i jedną tonę przesyłek pocztowych. 

  

NOWOGRÓDEK. 

— Wary zarządu Nowogródzkiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dnia 4 b. 
m. o godz. 19 odbyło się pod przewod: 
nictwem p. burmistrzą Wolnika w lokalu 
remizy Straży Pożarnej przy ul. Korelic- 
kiej, zebranie członków Nowogrėdzkiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na zebraniu przeprowadzone zostały 
wybory nowego zarządu Straży. Do zarzą- 
du weszli p. p. Drozdowski Józef, jako'na- 
czelnik Straży, lzraelita Łazarz, jako za- 
stępca nączelnika, Karczewski józef, jako 
gospodarz. Członkami zarządu zostali obra- 
ni pp. Wolnik Ludwik burmistrz miasta, 
Kamieniecki Abram, Lipski Czesław, komi- 
sarz P. P., Urbanowicz Stanisław, Kowalik 
Stanisław, Baranowicz Józef, Kiwielowicz 
Berko i Solarczyk Roman. Na zastępców 
obrano: Mowszowicza Arona, Cukiermana 
Łazarza, Kulika Zychelai Rudnickiego Abra- 
ma. Po dokonaniu obioru nowego zarządu 
i złożeniu sprawozdania z działalności Stra- 
ży za rok ubiegły zebranie zatwierdziło 
budżet na rok 1929 1930 w wysokości 
12000 zł. i ustaliło roczną składkę czton- 
kowską w wysokości 3 zł: 

— Wybory nowego zarządu nowo- 
kieno cechu czapników i krawców. 

nia 4 b. m. odbyło się pod przewodnic- 
twem Rozena Jochonona w lokalu ogólne- 
go związku rzemieśl. żyd. przy ul. Kościel- 
nej 7 zebranie członków nowogródzkiego 
cechu czapników i krawców. 

Na zebraniu dokonano obioru nowego. 
zarządu cechu. Starszym cechu został O- 
brany Wizner Szmerel, podstarszym — Ro- 
zin jochonon, członkami — Wileński Judel, 
Angielczyk Jakób, Czernichowski Hersz i 
Błoch Sora. ; 

LIDA 

— QObchód piętnastolecia rocznicy 6 
sierpnia. Zdając sobie dokładnie sprawę ze 
znaczenia daty 6 sierpnia 1914 r. dla hi- 
storji naszego narodu, uczciło społeczeństwo 
lidzkie bardzo uroczyście jego 15 letnią 
rocznicę. 

Miejscowy komitet urządził dn. 6 sierp- 
nia o godz. 20 Akademię w sali reprezen- 
tacyjnej tut. starostwa, na którą przybyła 
bardzo wielka ilość publiczności. 

Sala była odświętnie ubrana, widniało 
w niej również bogato przystrojone popier- 
sie Marszałka Piłsudskiego, przy którem 
pełnili straż strzelcy. istoryczny rozkaz 
Komendanta z 3 sierpnia 1914 r. odczytał 
major Dymowski, poczem ref. Kult. Ošwiat. 
tut. Oddziału Związku Strzeleckiego p. 
Marjan Hanus wygłosił słowo wstępne 0 
dziejowem znaczeniu czynu 6 sierpnia 1914 
r.. Następnie Komisarz P. P. z Nowogródka 
p. Weigetner bardzo pięknie i przekonywu- 
jaco zreferował przyczyny przebieg i skutki 
tego epokowego zdarzenia sierpniowego. 
Dalszy ciąg programu wypełniły atrakcje 
muzyczne p. majora rezerwy Rippera i st. 
przodownika P. P. p. Bołtucia. 

iPrzebieg akademji wywołał na obec- 
nych silne wrażenie i pozostawił po sobie 
nie dające się zatrzeć na długie czasy wspom 
nienia. 

Ponadto Komitet postanowił urządzić 
z racji święta sierpniowego zabawę ludową 
dla szerszych mas w dniu 11 sierpnia w lo- 
kalu pod Lidą (na Roślakach). 

Tis. 

STOŁPCE 

— Głodującym na Wileńszczyźnie, w dn. 
24 lipca rb. podczas wręczania aktów  na- 

  

Od Syonizmu do Panjudaizmu 
II. 

Zanim kongres zurychski dobie- 
gnie do końca i z relacyj gazet za- 
granicznych będziemy mogli odtworzyć 
w całej pełni jego postanowienia i 
owoce— chcielibyśmy dla Ścislejszego 
wyjaśnienia sytuacji, wśród której doj- 
rzewa doniosły fakt utworzenia się 
kierowniczej reprezeńtacjj narodu 
żydowskiego, poruszyć tymcza- 
sem spraw parę wysokiej doniosłości, 
może nawet kardynalnej dla „kwestji 
żydowskiej" jako zagadnienia —wszech- 
światowego. 

Najpierw słów kilka o rozłamie 
społeczenstwa żydowskiego na syoni- 
stów pur sang, wyraźmy się, sta- 
rego autoramentu, wyznających do 
dziś dnia mniej lub więcej czystą 
ideologię Herzla—i na t. zw. rewizjo- 
nistów, stanowiących niejako secesję 
syonizmu. 

Rozłam wśród syonistów był się 
już wcale mocno zarysował jeszcze w 
1925 r. Obecnie jest już faktem mu- 
rowanym. 

- Zaraz po wojnie program ideowy 
syonistów nie sięgał po za utworze: 
nie w Palestynie siedziby naro- 
dowej dla Żydów: lewish 
National Home. Dla rewizjoni- 
stów zaś home nie wystarcza; dla 
nich samo określenie „Palestyna“ jest 
mętne i nieścisłe, Rewizjoniści żądają 
programowo utworzenia państwa 
żydowskiego suwerennego, nie- 
podległego państwa w Palestynie i 

Transjordanji to znaczy po tej i tam- 
tej stronie Jordanu. 

Syoniści do dziś dnia chcieliby 
trzymać emigrację do Palestyny pod 
Ścisłą kontrolą aby nie pchały się do 
Siedziby Narodowej elementy... nie 
pożądane. Chcieliby mieć w Palestynie 
iakby elitę narodu żydowskiego. Inny 
ideał przyświeca rewizjonistom. Cho- 
dziłoby im aby do Palestyny napły- 
nęło Żydów jaknajwięcej. Nie 
chodzi im o jakość lecz o ilość. By- 
leby utworzyć w Palestynie jaknajpo- 
tężniejszą większość ludności 
żydowskiej! Rewizjoniści utrzymują, 
że miejsca w Palestynie starczy choć- 
by dla całego narodu żydowskiego. 
(Podobno jest Żydów na Świecie ca- 
łym nie więcej nad 16 miljonów). 
Przeciwni są przeto np. tworzeniu 
kolonij żydowskich na Krymie i na 
Syberji. Rewizjoniści wreszcie są przy: 
gotowani na to, że z Palestyny po- 
wstanie rychlej czy później nowe d o- 
minion Wielkiej Brytanji. Byłaby 
to niezależność. Dając ją atoli Pale: 
stynie i Żydom musiałaby Anglja być 
oczywiście pewną nietylko lojalności 
tego swego żydowskiego dominio- 
nu lecz. mieć w Państwie żydowskiem 
jaknajwierniejszego na wszelki wypa- 
dek sojusznika. 

Plan przekształcenia Palestyny na 
siódme dominjum (dominion) Imper- 
jum Brytyjskiego jest od dawna i 
Stale rozważany w najwyższych an- 
gielskich sferach politycznych, 

„Skrzydła Sowietów” wróciły do Moskwy 
WARSZAWA. 8.8. (PAT). Samolot „Skrzydła Sowietów*, pilotowany 

przez znanego lotnika sowieckiego Gromowa, mający na swym pokładzie dy- 

rektora Dobroletu i kilku przedstawicieli prasy sowieckiej, po wylądowaniu 

wczoraj na lotnisku warszawskim odleciał dziś rano do Moskwy. 

(AS IS T TO ATA I INTA аЕНОа 

dawczych, złożyli ofiary osadnicy: Warczyń+ 
ski Franciszek — 5 zł., Czyściecki Henryk— 
5 zł, Stoma Józef — 5 zł., Łopato — 5 zł, 
Mazurkiewicz Feliks — 5 zł, Wojtarowicz 
Marjan — 5 zł., Mazurkiewicz Józef — 5 zł., 
Łojewski Władysław — 3 zł., Rymaszewski 
Adam — 3 zł., Kowalewski Jan — 5 zł, 
Otton Matusewicz — 5 zł, rzebiatowski 
Paweł — 3 zł., Pietraszewski Wacław — 2 
2 zł., Bernatowicz Narcyz — 1 zł., Karnic- 
ki Michał — O 50 zł., Oskierko Izydor — 
1 zł., Wieczorek Józef — 1 zł, Razem 65 
zł. i 50 gr. 

Zadeklarował na ten cel lecz jeszcze nie 
wpłacił osadnik gen. w stanie spocz. Adolf 
Jastrzębski. 

Zebrane pieniądze przekazane zostały 
przez Pow. Urząd Ziemski za pośrednictwem 
P. K. O. właściwemu Komitetowi. 

— Ku uwadze władz kolejowych. Kilka- 
krotnie już poruszaną była w miejscowej 
prasie sprawa dostępu do wiaduktu kolejo- 
wego na stacji Stołpce. Obecny stan tego. 
dostępu raczej zaułka od ul. Kolejowej do 
wiaduktu — jest niesłychany. Niemal po- 
środku tego dostępu stoją chlewki świńskie. 
od których fetor smrodliwy zatruwa powie- 
trze wokoło. 

Chlewki te stoja tuż koło wiaduktu. O 
kilkanaście kroków dalej w budynku dzierża- 
wionym od kolei — mieści się gimnazjum. 

Placyk przed gimnazjum, przeznaczony 
do sportów dla młodzieży gimnazfalnej 

Jakich ma zwolenników a jakich 
przeciwników? Cała Labour Party jest 
prosyonistyczną, zatem niemal bez 
zastrzeżeń skłonną do ... „przyjęcia 
Żydów do wielkiej rodziny Albionu". 
Trzeba też napomknąć i o ogólnym 
sentymencie Anglików dla narodu, 
który wydał z siebie Biblję, tę Księgę 
na której wychowały się całe pokole- 
nia narodu angielskiego. Liberałowie 
angielscy wahają się—ale bodaj-że 
względy natury politycznej przemówią 
do nich przekonywująco. Jakież są te 
polityczne plusy? A oto rzeczą jest 
wiadomą, iż niema dla Wielkiej Bry- 
tanji sprawy ważniejszej i donioślej- 
Szej nad bezpieczne i mocne trzyma: 
nie w ręku—kanału Sueskiego. A nic 
tak bardzo nie zabezpiecza go jak 
czujna i pełna kontrola Anglji nad 
Palestyną. Dlatego był dla Anglji 
mandat palestyński tak— drogocenny. 
Dlatego tak wielkim było tryumiem 
dyplomacji angielskiej otrzymanie od 
Ligi Narodów mandatu palestyńskie- 
go. Kto w garści mocno trzyma Pa- 
lestynę -ten ma w garści i kanał Su- 
eski. Tak,—lecz właśnie dlatego po: 
winnaby Anglja sama być panią 
niepodzielną w Palestynie? . Tak jest i 
nie jest tak. Zwolennicy utworzenia w 
Palestynie żydowskiego dominionu 
Wielkiej Brytanji—jak np. najžarliw- 
Szy rzecznik i propagator tej sprawy 
poseł pułkownik Wedgwood—rozu- 
mieją tak: „Dla żadnego narodu na 
kuli ziemskiej, dla żadnego kraju nie 
jest Palestyna tak drogą jak dla Ży- 
dów. Dać Palestynę Zydów—to for- 
malnie w nią wrosną. Nie będzie siły, 

stale przesycony jest zapaszkami od tego 
chlewka. 

Czyż jednak nie pora usunąć te chlew- 
ki? — Wiadukt już od dwu lat jest urządzo- 
ny, więc cóż może oznaczać to sąsiedztwo 
smrodliwego chlewka?. St. K. 

BRASŁAW 

— W sprawie napaści na „Roknika”, 
W numerze „Dziennika Wileńskiego" z dnia 
4 lipca rb. ukazał się artykuł p.t. „Pomoc 
czy wyzysk* w którym zwrócono uwagę 
czytelników na działalność Spółdzielni rolni- 
czo handlowej „Rolnik* w Brasławiu, któ- 
ra rzekomo niepomna na zadania społeczno- 
gospodarcze nastawiona jest w kierunku nad- 
miernego osiągania zysków. 

Sprawa ta znalazła się na porządku 
dziennym posiedzenia : wydziału powiatowe- 
go w Brasławiu, który po zbadaniu działal- 
ności spółdzielni „Rolnik* powziął jedno- 
głośnie uchwałę: Wydział powiatowy oświad 
cza, że artykuł „Pomoc czy wyzysk” jest 
niezgodny z prawdą i szkodliwy dla ogółu 
rolników, którzy ucierpieli od klęski nieuro- 
dzaju. 

Wydział powiatowy kategorycznie pro- 
testuje przeciwko podobnym metodom ten- 
GI krytyki w prasie. 

ydział powiatowy stwierdza, że „Rol- 
nik* brasławski pracuje z ogromnym  po- 
żytkiem dla ogółu rolników w powiecie. 

któraby ich zdołała „wykurzyć* z 
nad Jordanu. Rychlej wygiaą co do 
nogi niż komukolwiek Palestynę od- 
dadzą. I owóż. jeżeli chodzi o mocną 
straż na placówce Palestyńskiej, straż 
któraby jednej piędzi ziemi palestyń- 
skiej nie dała nawet komukolwiek 
obcemu powąchać, to taką strażą 
mogą być „dla Anglji'— Żydzi. 

„Dominion to przecie żywy kawał 
Wielkiej Brytanji. Nie do pomyślenia 
aby się jakiś dominion kiedy od 
Wielkiej Brytanji—oderwał. Aby ją 
„zdradził*, aby się jej sprzeniewierzył. 
lle jest dominionów? Sześć... Miano- 
wicie: Kanada, Irlandja, Australja, Af- 
ryka Południową, Nowa Zelandja i 
Newioundland. Zažywają pełnej swo- 
body. Mogą świetnie rozwijać się pod 
sztandarem Wielkiej Brytanji. W ich 
własnym ležy interesie 
trzymać się oburącz Wielkiej Brytanii. 
Można być spokojnym, że i siódme 
ewentualne dominium Imperjum Bry- 
tyjskiego będzie tegoż Imperjum naj- 
wierniejszym, najżarliwszym sojuszni- 
kiem, na którym będzie można po- 
legać—jak na Zawiszy. 

Mieć dominion brytyjskie na sa- 
mej bazie strategicznej między Azją a 
Europą... warto pomyśleć, warto za- 
stanowić się! Mniejsza: dominion ży: 
dowskie czy jakiebądź inne. Byleby 
to była stopa angielska krzepko na 
mocnym gruncie stojąca. 

Przeciwni tworzeniu żydowskiego do- 
minionu w Palestynie są tylko an- 
gielscy konserwatyści. Nie zdarzyło 
się nam jednak natknąć sie w prasie 
angielskiej na Ścisłe siormułowanie ich 

"razug powrócić do domów, 

Minister Benesz uratowany przez Kartena 
Według wiadomości nadeszłych z 

Wiednia, pewien harcerz czechosło- 
wacki uratował ministra Benesza to- 
nącego podczas kąpieli w jeziorze, 

Jak wiadomo, minister Benesz spę- 
dza lato w południowej Czechosło- 
wacji, nad jeziorem Chlumec. 

Podczas kąpieli w jeziorze Doktór 
Benesz zaczął tonąc i wołać o po- 
moc, wówczas pewien harcerz, znaj- 
dujący się na brzegu, rzucił się do 
wody w ubraniu i wyciągnął ministra 
na brzeg. Nazwisko harcerza ani bliż- 
Sze szczegóły nie są jeszcze znane. 

Komuniści we Francji 
Dotychczas we Francji patrzano 

dosyć pobłażliwym okiem na prowa 
dzoną przez bolszewików komuni: 
styczną propagandę, nie zdając sobie 
sprawy, że może ona zapuścić głębo- 
ko korzenie i poważnie zagrozić po- 
kojowi i bezpieczeństwu Francji. 

Francja jest tak oddalona geogra- 
ficznie od Rosji, że przeciętny oby: 
watel francuski systematycznie tuma- 
niony przez komunistycznych agitato- 
rów, a nie znający z blizka dobro- 
dziejstw sowieckiego raju łatwiej daje 
się wziąć na lep wolnościowych idei 
i rzekomego pacyfizmu niż jakikol- 
wiek naród. Idee rewolucyjne znajdu: 
ją łatwy dostęp do psychiki spole- 
czeństwa francuskiego wychowanego 
na historji rewolucji, Francuzi podle- 
gają chętnie hasłom komunistycznym 
nie zdając sobie sprawy że komunizm 
godzi w najżywotniejszą dla nich spra- 
wę prywatnej własności. 

Z pozoru wygląda paradoksalnie, 
że Francuzi typowy naród rentjerów 
chętnie słuchają komunistycznych pod- 
szeptów z Moskwy, która Stara się 
ten brak uświadomienia wyzyskać do 
wywołania przewrotu. 

Sfery rządowe bagatelizujące do- 
tychczas znaczenie propagandy komu- 
nistycznej, ostatnio dopiero po licz- 
nych wystąpieniach i zaburzeniach 
wywołanych przez komunistów, aferze 
przemycania narkotyków w transpor- 
tach dyplomatycznych poselstwa ai- 
gańskiego a przedewszystkiem pod 
wpływem gorączkowej agitacji dążą- 
cej do wywołania rozruchów w dniu 
1 sierpnia obudziły się z dotychcza 
sowego odrętwienia i przedsięwzięły 
energiczne Środki zapobiegawcze 
aresztując znaczną ilość najniebez- 
pieczniejszych agitatorów. 

Cała prasa również uderzyła na 
alarm, publikując artykuły demasku- 
jące prawdziwe oblicze bolszewickich 
pacyfistów, którzy piętnując wojny 
pomiędzy państwami i  potępiając 
wszelki nacjonalizm tem samem pcha- 
ją do wojny wewnętrznej klasowej 
nad którą mogłoby objąć dyrektywę 
jedyne obecne państwo komunistycz- 
ne to jest Rosja Sowiecka. 

Chcemy wierzyć, że zarówno sta- 
nowcza postawa rządu jak i te trzeź- 
we artykuły pojawiające się na ła- 
mach Matin'a i innych dzienników nie 
dopuszczą do komunistycznego prze- 
wrotu we Francji i zdołają odrobić 
to zło jakie dotychczas komunistycz- 
na propaganda poczyniła. Za 

Tragiczne wypadki па morzu 
Przed kilku dniami zdarzył się w 

kanale portu w Dunkierce tragiczny 
wypadek. Łódź przewożąca 21 pasa- 
żerów od latarni morskiej na molo z 
powodu przeciążenia i silnej fali prze 
wróciła się i wszystkich 21 pasaže- 
rów wpadło do wody. Na szczęście 

wypadek miał miejsce w dzień więc 
wszystkich pasażerów z wyjątkiem 
jednego zdołano uratować, 7 z nich 
po przewiezieniu na brzeg mogło od- 

reszta 
musiała jeszcze pozostać pod opieką 
lekarską. Przeciwko przewoźnikowi 
prowadzi się dozhodzenie za bezpraw- 

objekcyj—domniemanie tylko natury 
ideowej. 

Dla utworzenia jednak żydowskie- 
go dominionu w Palestynie trzeba tam 
mieć wśród miejscowej ludności: 
większość żydowską. Inaczej 
mogli Żydów palestyńskich majory- 
zować Arabowie. Żydowscy rewizjo- 
niści rozumieją to dobrze i dlatego— 
jak się już wyżej podkreśliło— radzi- 

by zapędzić do Palestyny jaknajwięk. 
sze masy Żydów ze wszystkich koń- 
ców świata byleby tylko umożliwić 
Anglji utworzenie żydowskiego domi- 
nionu w Palestynie. 

Jest jeszcze inny Szkopuł, który 
jednak zarazem dopinguje Anglję do 
jaknajszybszego dominjonowego za- 
łatwienia sprawy palestyńskiej. Oto 
od niemałego już czasu daje się o d- 
czuwać coraz intensywniejsze na: 
ciskanie na rozlokowujących się w 
Palestynie Żydów — ruchu palestyń- 
skiego, ściślej mówiąc panarabskiego 

Gdy po wojnie rozpadły się takie 
dwie potęgi jak carat rosyjski i suł- 
tanat turecki, poruszył się i rozprężył 
szerokie swoje ramiona Islam —śŚwiat 
mahometaūski. Lat temu kilka mogło 
zdawać się, że zacznie podnosić się 
na nogi kolos panislamizmu, że nie- 
przepartą ku temu podnietą będzie 
Sprawa kalifatu. Tymczasem ruch pan- 
islamski jakby rozpadł się na po- 
szczególne akcje — całkiem nie sko- 
ordynowane. Marokańczycy spróbo- 
wali na własną rękę „wygnać z kraju” 
Francuzów. Nie udało się. W Trypo- 
lisie jeszcze skończyły się żałośŚniej 
wcale zresztą platoniczne rewolty 

będą C 

ne przewożenie na małej łodzi zbyt 
wielkiej ilości osób gdyż właśnie tę 
o spowodowało  nieszczęś- 
cie. 

Z Aten dochodzi 
zatonięciu „Goifia“ parowca, który 
kursuje pomiędzy Pireusem a Naupli. 
Zatonięcie zostało spowodowane na- 
głym zderzeniem z parowcem Niki 
koło wyspy Specja. Gaifia był for- 
malnie napół rozbity i zatonął natych- 
miast. 

Pasażerowie z których część od- 
niosła rany przy zderzeniu wyskoczy- 
li do morza. Większość z nich zosta- 
ła wyratowana przez Niki, który po- 
mimo znacznego uszkodzenia zdołał 
się utrzymać na powierzchni morza. 
Jest obawa że 15 pasażerów utonęło- 
chociaż dotychczas wyłowiono tylko 7 
trupów. Ten nowy wypadek zderze- 
nia statków nastąpił z powodu ciem- 
ności i mgły. Z. K. 

— 

Nowa metoda znieczulania 
Doktór Miguel Garcia Marin, 

eksperymentuje od niejakiego czasu 
w Meksyku nowy sposób  znieczula- 
nia. System ten polega na usypianiu 
pacjentów za pomocą zastrzyków do- 
żylnych mieszaniny spirytusu etylo- 
wego z glikozą. 

„, Metoda ta nie jest zupełnie szkod- 
liwa na zdrowie i dlatego doktór 
Garcia Marin przybył obecnie w to- 
warzystwie doktora Ortiz do Paryża, 
aby zapoznać chirurgów francuskich z 
wynikami swoich badań. ZK. 

  

Protes 0 nadużycie władzy rodzicielskiej 
Oryginalny proces toczy się obecnie 

przed sądem karnym w Rouen. Boga- 
ty przemysłowiec pan Harel został po- 
ciągnięty do odpowiedzialności za ш- 
życie przemocy celem zmuszenia córki 
swojej do powrotu do domu rodzinne- 
go. 

Panna Renee Harel opuściła przed 
dwoma laty dom rodzinny i zamieszka- 
ła ze swoją nauczycielką muzyki panią 
Guillemin. 

Panu Harel któremu się ta samo- 
dzielność córki nie podobała a nie mo- 
gąc sprowadzić jej legalnie pod dach 
rodzinny, gdyż miała już ona 25 lat po- 
stanowił zmusić ją do posłuszeństwa 
przemocą. Do urzeczywistnienia swe- 
go planu przygotowywał się długo i 
potrafił sobie zdobyć współudział dy- 
misjonowanego oficera pana Gobillot. 

Spotkawszy na ulicy samotną pan- 
ną Renee Harel obaj mężczyźni porwali 
ja i starali się wciągnąć przemocą do 
auta. Pannie Harel udała się jednak 
wyrwać napastnikom, a nie mogąc u- 
zyskać ich natychmiastowego areszto- 
wania za zasadzkę i napaść, wytoczy- 
ła proces na mocy którego sąd wyda 
wyrok po przeprowadzeniu śledztwa 
dowodowego. 

Sędziowie francuscy są widocznie 
zwolennikami patryarchatu, dozwalają- 
cego nawet zastosowania przez ojców 
przemocy w stosunku do dorosłych i 
dawno pełnoletnich dzieci, gdyż ska- 
zał pana Harel i majora Guillemin tyl-, 
ko na 50 franków kary za usiłowanie 
porwania i uwiezienia panny Harel. 

Za strach i poturbowanie jakiego 
doznała pana Harel przy porywaniu 
sąd przyznał jej tylko 500 franków od- 
szkodowania, pomimo iż jej adwokat 
przytoczył w mowie obrończej prawo 
przysługujące każdemu człowiekowi 
do wolności osobistej, a świadkowie 
porwania zeznali że gdy się panna Ha- 
rel broniła przeciwko  napastnikom i 
wołała pomocy, Guillemin zawołał nie 
zwracając na nią uwagi, to jest warjat- 
ka. Kto wie czy tak łagodny wymiar 
kary nie zachęci .pana Harel do pono- 
wienia zamachu. Z.K. 

AWK 
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przeciwko Włochom i Hiszpanom. 
Afganistan tak się burzył i burzył, że 
wkońcu jakby usmażył się we włas- 
nym sosje. Chiwa i Buchara zdążyły 
tylko pokazać zęby Rosji Sowieckiej. 

l, na których zwracały się wszystkie 
Oczy ze wszystkich krajów _ Świata 
mahometańskiego, jako na niezawod- 
nych, jak sądzono, prowodyrów zry- 
wającego się do wielkich czynów 
panislamizmu, tacy jak  Kemal-Pasza, 
jak Enver-Bey, jak król arabski Fay- 
Sal... zeuropeizowali się! 

Jako jądro panislamizmu pozosta- 
ły „państwa”, mniej lub więcej nie- 
podległe, utworzone przez Arabów w 
Azji Mniejszej, w Mesopotamįi' tu- 
dzież dobrze zorganizowane ich „sku- 
pienia" narodowe w Syrji, w Hedża- 
sie, w Egipcie. To jest Piemont pana- 
rabski. Panarabskie niebezpieczeństwo 
oto co głównie od zewnątrz zagraża 
Sledzibie Narodowej Żydów w Pales- 
tynie bez względu na to jakie będą 
jej ostateczne nadane kształty  byto- 
wania państwowego czy samorządo- 
wego, czy dominjonowego. Irak, wy- 
dany na pastwę Ścierających się tam 
nieustannie fakcyj, bodaj, że przez 
samą Anglję utrzymywany w stanie 
ustawicznego wrzenia, nie jest—tym- 
czasem groźny, jako jakieś ognisko, 
z któregoby mógł buchnąć „lada 
moment" płomień tak silnego pana- 
rabskiego ruchu, żeby miał objąć po- 
żarem wszystkie „arabskie ziemie". 
Ale już przecie Irak ma swoje przed- 
stawicielstwo w Lidze Narodów.,. 

Tak jest jednak lub owak: czy ży- 
dowskiej Siedzibie Narodowej uda się 

wiadomość o 
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NORJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Płace rohofników rolnych w r. 1928 | 

Poraz drugi już Główny Urząd Sta- 
tystyczny ogłasza drukiem materjały 
zebrane za posrednictwem koreponden 
tów rolnych a dotyczące płac robotni- 
ków rolnych  niestałych  (dniówko- 
wych). Materjały te zyskują na wiaro- 
odności wobec tego, że odnośne kwe- 
Sjonarjusze wypełniane były przewa- 
dnie przez osoby zatrudniające robot- 
ników rolnych, a więc najlepiej poin 
formowane o wysokości ich płac (p. 
„Statystyka Pracy''), Warszawa 1929) 
Wskaznik płac robotników niestatych 
w rolnictwie przyjmując przeciętną pła- 
cę dla Polski 100, wynoszą: 

wojew. wojew. 
ł Wileńskie Nowogródz. 

a) na utrzymaniu gospodarza: 

mężczyzni 87.9 97.0 
kobiety 81.8 90.9 

młodociani 83.3 83.3 

b) na utrzymaniu własnem: 

mężczyzni 88.9 95.6 
kobiety 87.1 87.1 
młodociani 84.6 15.9 

Wynika stąd, że płace robotników 
rolnych niestałych w r. 1928 były w wo 
jewództwie Wileńskiem naogół mniej- 
sze niż w województwie Nowogródz- 
kiem. į 

Najwyższe płace dla mężczyzn wy- 
stępują w r. 1928 w województwach: 
Sląskim (127,3 i 128.9) Poznańskiem 
(121.2 i 120.0) i pomorskiem (115.2 i 
120.0) Dla Warszawy, Lublina Białe- 
gostoku, Polesia i Wołynia wskazniki 
płac są zbliżone do 100 (wzwyż). 

Wilno i Nowogródek należą 
do grupy, dla której 
wskazniki płac zbliżone są do 100 (po- 
niżej). Grupę o najniższych płacach 
S-tanowią województwa: Lwowskie 
(72.7 i 73.3), Krakowskie (84.8 i 91.9) 
Stanisławowskie (84.8 i 82.2) i Tar- 
nopolskie (81.8 i 80.0). 

Płace kobiet i młodocianych naogół 
kształtowały się równolegle do płac 
mężczyzn. 

Płace robotników dniówkowych w 
okresie wiosennym 1928 przeciętnie na 
całą Polskę wynosiły: 

na utrzymaniu na utrzymaniu   gospodarza własnem 
a) orka: 

mężczyzni 2.7 zł. 3.9 Zl. 
młodociani 1.8 zł. 2.7 zł. 

b) obróbka okopowych: 
kobiety 1.8 zł. 2.6 zł. 

» młodociani 1.4 zł. 2.1 zł. 

Dla województwa Wileńskiego od- 
„ Mošne place kształtowały się następu- 

jąco: 

  

na utrzymaniu nh utrzymaniu 
gospodarza własnem 

a) orka: 
mężczyzni 24 zł. 3.7 zł. 

młodociani 1.6 zł. 29 2% 

b) obróbka okopowych: 
4 kobiety 1.5 zł. 2.2 zł. 

młodociani 1225 1.9 zł. 

Zaś dla województwa Nowogródz- 
kiego: 

a) orka: 

й mężczyzni 2.7 zł. 4.0 zł. 
młodociani 1725 252: 

b) obróbka okopowych: 
kobiety 1.6 zł. 2.3 zł 
młodociani 12:21 18 zł 

Płace robotników w okresie letnim 
wynosiły przeciętnie na całą Polskę: 
przy sprzęcie siana, mężczyzn — 3.9 
zł. kobiet — 2,3 zł., młodocianych — 
1.9; przy sprzęcie zbóż — 4.3, 2,7 i 
2.1 zł. Cyfry te dotyczą robotników na 
utrzymaniu gospodarza. Przy utrzyma- 

_ miu własnem odnośne cyfry są: przy 
__ sprzęcie siana — 5.4, 3.3 i 2.7 zł. i przy 
' sprzęcie zbóż — 5.8, 3.7 i 3.0 zł. 

W województwie Wileńskiem pła- 
ce te kształtowały się następująco: ro- 
botników na utrzymaniu gospodarza— 

Ją Przy sprzęcie siana: 3.4, 1.8 i 1.5 zł., 
k sprzęcie zbóż: 3.6, 2,4 i 1.7 

robotników na utrzymaniu własnem — 

  

ujść panarabskiego niebezpieczeństwa 
i schronić się pod opiekuńcze skrzyd- 
ła Wielkiej  Brytanji, zawsze ów 
Erec Izrael, z racji szczupłości 
swojej, będzie mógł być jedynie... 
ekspozyturą, symbolem, znakiem wi: 
domym państwa 16-to miljonowe' 
go narodu. 

Dziś już (nie biorąc w rachubę 
wielkiej rozrodczości Żydów) może 
być „trzecie" Państwo Żydowskie — 
nie przymierzając — jak Królestwo Bo- 
że: choć na tym Świecie lecz nie z te- 

go Świata. Może być tylko czemś jak- 
„ by roztopionem po całym ziemskim 

globie. Dlatego zaś aby się po nim 
"nie... rozpływało, aby w Ów glob 
ziemski nie wsiękło bez Śladu, deli- 
beruje właśnie w Zurychu naród ży- 
dowski w osobach elity swoich przed 
stawicieli: jakby tak naród żydowski 
zorganizować aby, nie mając 
rzyrodzonych spoideł i ścian 
postaci realnych granic realnej Oj- 

czyzny, nie mając, aby się tak wyra- 
zić, naczynia, formy, zbiornika, gdzie- 
by się mógł wygodnie i bezpiecznie 
pomieścić—jednak trzymał się kupy, 
tworzył solidarny blok o swoistych 
znamionach rasy,  tradycyj, — обу- 
czaju! 

Kogo tam w tej chwili niema w 
*Zurychu! Co za międzykrajowe towa- 
rzystwo! Specjalny korespondent war- 
szawskiego „Naszego , Przeglądu", 
utalentowany publicysta p. Appen- 
szlak, uchyla nam tylko rąbek „salo- 
nu* Kongresu, miejsca gdzie schodzi 
się wszystko, co ton mu nadaje, co 
go—robi. 
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— 38, 2.9 i 2.4 zł., sprzęt okopowych 
= 36,020 i 24 zło orka 4.0'zŁ 3 | 5 Ё & 

W województwie Wileńskiem pła- 
ce były następujące: S 

a) na utrzymaniu gospodarza: młoć : 
ka — 2.3, 1.6 i 1.2 zt., sprzęt okopo- 
wych — 2.5, 1.9 i 1.6 zł., orka 2.9 
złotych. 

b) na utrzymaniu własnem: młóćka 
— 3.3, 2.4 1 1.9 zł., sprzęt okopowych 
— 3.4, 2.9 i 2.3 zł., orka — 3.4 zł. 

Wreszcie w województwie Nowo- 
gródzkiem: 

a) na utrzymaniu gospodarza: 
młócka — 2.7, 1.8 i 1.4 zł., sprzęt 0- 
kopowych — 2.3, 2.0 i 1.6 zł. orka — 
2.8 zł. 

b) na utrzymaniu własnem: młócka 
— 3.5, 2.4 i 2.0 zł. sprzęt okopowych 

   

  

   

przy sprzęcie siana: 4.7, 2.8 i 2.3 zł. i 
przy sprzęcie zbóż: 5.0, 3.4 i 2.7 zł. 

W województwie Nowogródzkiem 
statystyka ustala następujące płace: 
robotników na utrzymaniu gospodarza 
— przy sprzęcie siana: 3.8, 2.0 i 1.5 zł. 
i przy sprzęcie zbóż: 4.4, 2.9 i 2.0 zł.; 
robotników na utrzymaniu własnem — 
przy sprzęcie siana: 5.0, 2.7 i 2.3 zł. 
i przy sprzęcie zbóż: 5.5, 3.7 i 2.6 zł. 

Dla okresu jesiennego 1928 staty- 
styka notuje następujące przeciętne 
płace dla całej Polski: 

a) na utrzymaniu gospodarza: 
młócka — 2.8, 2.1 i 1.7 zł. (mężczyźni, 
kobiety, młodociani); sprzęt okopo- 

Żona i Matka Współwłaścicieli firmy „Juljan Nowicki i Syn*, po krótkich i ciężkich cierpieniach 
zmarła dnia 7 sierpnia 1929 r. w wieku lat 52. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 9 sierpnia r. b. w kościele Św. Jana o godz. 9 rano, pogrzeb na cmentarzu 

po-Bernardyńskim tegoż dnia o godz. 5 m. 30 po południu. 

  

Śtroskana Rodzina. 
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wych — 2.6, 2.1 i 1.7 zł.; orka (mę- ® ia As ŻÓ W 8 Wacław Rusiecki b) na utrzymaniu własnem: młócka ha. 

em. pórucznik 13 pułku Ułanów Wileńskich, kawaler Krzyża Walecznych, K zyża Ząsługiid, t. po długich i ciężkich 
cierpieniach, opatrzony Św Sakramentami, zmarł dnia 7 serpnia 1929 r. w Nowej Wilejce, przeżywszy lat 33. 
Wyprowadzenie zwłok z Kościoła Garnizonowego w Nowej Wilejce, na cmentarz wojskowy w Wilnie, nastąpi dnia 

9 sierpna o godzinie 9-ej rano. O czem zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu 
Żona, córeczka, matka, siostra, bracia i rodzina. 

Likwidacja handy wywrofowców 
Władze bezpieczeństwa wykryły organizację szpiegowską, członkowie której zo- 

stali aresztowani i osądzeni w więzieniu na Łukiszkach. 
Dochodzenie ustaliło, iż zatrzymani pochodzą ze wsi Czerniewicze, pow Dzis- 

nieńskiego. 
Ustalono kontakt wywrotowców ze wsi Czerniewicze z GPU. w Połocku, skąd 

otrzymywali wskazówki i instrukcje. 
Również został aresztowany b. nauczyciel gimnazjum białoruskiego w Wilnie, 

brąt którego zajmuje stanowisko proboszcza cerkwi prawosławnej w Czerniewicach, 
jednakże po kilku dniach aresztowany został zwolniony z więzienia. 

Zatrzymani wywrotowcy przyznali się do winy. Przed likwidacją białoruskiej 
„Hramady“ wywrotowcy brali czynny udziął w organizacji hurtków. 
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PIĄTE 

Q ox Wschód sł. g. 3 m. 43 

Romana. « Zach. sł. o g. 19 m. 05 

jutro 
Wawrzyńca. 
  

"Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 8 — VIIL 1929 r 

Ciśnienie Fo, 
Średnie w m 759 

Temperatura | + 230 
średnią 

Opad za do- J 10 
bę w mm. || 

Wiatr ! 
przewažającų 1 Południowy. 

Uwagi:  półpochmurno. 
Maximum za dobę -- 180C. 
Minimum za dobę + 28 € 

Tenaencja barometryczna: stan stały. 
  

URZĘDOWA 
— (a) Liczba sędziów sledczych. Mini- 

sterstwo sprawiedliwości ustaliło liczbę sę- 
dziów śledczych w okręgu sądowym wileń- 

skiem na 28 zaś w okręgu sądowym piń- 

skim na 11. 
MIEJSKA 

— (0) Miejskie rezerwy zbożowe. Jak 

się dowiadujemy, Magistrat uzyskał zezwo- 

lenie władz wojskowych na przechowywanie 

jeszcze na rok jeden miejskich rezerw zbo- 
żowych w składach intendentury wileńskiej. 

UNIWERSYTECKA 

— Wycieczka do polskich  zdrojowisk. 
Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Bato 

rego zainicjował wycieczki asystentów i asy- 

stentek klinik uniwersyteckich, mające na ce- 

lu zaznajomienie ich z polskiemi zdrojowiska- 

mi i miejscowościami klimatycznemi. Tego- 

roczna wycieczka wyruszy z Wilna dnia 10 

bm. o godzinie 9 min. 25 rano pod. kiero- 

wnictwem prof. Zenona Orłowskiego i zwie- 

dzi zdrojowiska solankowe Ciechocinek, Ino- 

wrocław, Jastrzębi Zdrój, Goczałkowice, Rab- 

kę. Iwonicz, Rymanów, Truskawiec, Morszyn 

Druskieniki oraz stacje klimatyczne na Po- 
kuciu Delatyn, Worochtę i Jaremicze. 

Zbiórka uczestników wycieczki” w sobotę 
dnia 10 bm. na dworcu w poczekalni l-ej 

klasy punktualnie o godz. 8 min. 30 rano. 

RÓŻNE 
— Dziennikarze jugosłowiańscy w 

Wilnie. Po zwiedzeniu Wystawy w Po- 
znaniu, portu w Gdyni i Warszawy 

Jest to zurychska kawiarnia Neu* 
manna. ° 

„Jakiż niezwykły, jakiż jedyny w 
swoim rodzaju nastrój mają te zebra- 
nia towarzyskie — pisze p. Appen* 
Szlak—odbywające się w kawiarni 
Neumanna podczas Kongresu Syonis- 
tycznego! Cały sztab intelektualnego 
żydowstwa Światowego jest na miejscu: 
uczeni, politycy, pisarze, _ artyści. 
Mnóstwo pań żywo interesujących się 
„rewolucją* w łonie syonizmu. Krę- 
cą się drzwi obrotowe, wchodzą co- 
raz nowi goście, witają się, — ze 
wszystkich krajów, z całego Świata. 
Padają głośne nazwiska, głowy zwra- 
cają się w stronę znakomitości. | 
nagle szmer przy wszystkich  stoli- 
kach: 

— Rowina! Rowina!l How do 
you do, Rowina? Szalóm, Ro- 
wina!  Zdra stwujtie, Rowina! 
Comment ga va! Rowina! Hallo 
Rowina! 

Wysoka, smukła, o bladej twarzy 
i klasycznych rysach semickich —naj- 
bardziej utalentowana artystka hebraj- 

ska, istotaa wskrzesicielka żywego 

patosu mowy proroków—idzie przez 

salę, kłania się znajomym, spieszy do 

stolika, gdzie siedzą dziennikarze — i 

odrazu, bez wstępu - pyta o konjunk- 
tury kongresowe..." 

cz. j. 

(D. N.) 

DIG 

przybyła do „Wilna wycieczka dzienni 
karzy jugosłowiańskich. W skład jej 
wchodzą pp. Radovanović, wice - dy- 
rektor biura prasowego rady ministrów 
Petrović, redaktor wielkiego pisma „Pa 
litika”, Krakow, redaktor z „Wreme*, 
Krżmatić redak.  „Jugosłowiańskiego 
Lloydu“, Jovanovič, redaktor „Nowo- 
sti“, Fabiancič red. „Jutra“ z Lublany. 
M. Giwaczewicz i J. Mihajlovič. Wy- 
cieczkę prowadzi przedstawiciel posel- 
stwa w Belgradzie p. Xawery Glinka. 
Gošcie zwiedzili pod przewodnictwem 
prof. Ruszczyca oraz członków syndy 
katu dziennikarzy Wilno poczem auta- 
mi udali się do Trok gdzie koledzy 
dziennikarze podejmowali ich podwie 
czorkiem. Wieczorem wycieczka odje- 
chała do Warszawy. 

— (a) Czas wpłacać zaliczke na 
podatek obrotowy. W dniu 15 bm. mija 
termin płatności zaliczki na drugą ratę 
podatku od obrotu osiągniętego w ra 
ku 1929. Kto nie uiści w terminie nale- 
żności zostanie pozbawiony przyzna- 
nych mu poprzednio ulg i całkowita za- 
liczka będzie wyekzekwowana wraz z 
procentami. 

— Szanujmy czas ludzki. Niema 
chyba na świecie instytucji mniej sza- 
nującej czas ludzki niż sąd. Narzeka 
nia na ten temat słyszy się codzień i 
sprawa mimo okólników ministerstwa 
i głosów prasy nie ruszyła się z mart 
wego punktu. 

Codziennie kilkadziesiąt osób przy 
bywa do sądu o godz. 9 rano gdyż tak 
tego wymaga awizacja, a tym czasem 
sprawy rozpoczynają się z opóźnieniem 
a ponadto ktoś, czyja sprawa wypadnie 
trzecią, czy czwartą zmuszony jest o- 
czekiwać na korytarzach klnąc w du- 
chu ten zwyczaj. Czyżby niemożliwoś- 
cią było wyznaczanie na pozwach go- 
dziny bodaj w przybliżeniu odpowiada 
jącej chwili rozpoczęcia się rozprawy. 
Sądząc z ilości świadków nietrudno 
byłoby ustalić jak długo potrwa spra- 
wa i zgodnie z tem wyznaczać czas 
rozpoczęcia kolejnej. 

Jeszcze gorzej przedstawia się spra 
wa przerw. Sąd rozpoznaje szereg 
Spraw, zarządza przerwę i nie ogłasza 
kiedy nastąpi wznowienie posiedzenia. 
Mając kilka godzin czasu adwokaci, i 
świadkowie mogliby załatwić jakąś 
sprawę lub spokojnie udać się na po- 
siłek zamiast oczekiwać napróżno w 
dusznej sali posiedzeń. 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejsza premjera. Występ M. Bal- 

cerkiewiczówny. Dziś rozpoczyna występy 
na naszej scenie czarująca artystka Teatru 
Narodowego Marja Balcerkiewiczówna, któ: 
ra oprócz niezaprzeczonego talentu posiada 
wyjątkowe warunki zewnętrzne. P. Bal- 
cerkiewiczówna słynie w stolicy jako jedna 
z najlepszych artystek której nie obce są ta- 
kie zaszczyty jak „Królowa mody:: lub „Je- 
dna z 10 najpiękniejszych warszawianek*. 

Dziś M. Boki a wystąpi w 
komedji włoskiej „Dar poranka*. Jednocze- 
śnie dziś po dłuższej nieobecności ulubieniec 
publiczności wileńskiej St. Purzycki, dziś ar- 
tysta teatru katowickiego, oraz po powro- 
cie z urlopu po raz pierwszy p. Zygmunt 
Modzelewski. Reżyseruje sztukę, tem samem 
daje rękojmię powodzenia p. Karol Wyr- 
wicz - Wichrowski. 

Kasa czynna 11 — 1 i 3 — 9. 
— Koncert artysty Teatru Stanisławskie- 

go p. Duwan - Torcowa. W piątek 9-g0 bm. 
punkt. o godzinie 20ej w sali Klubu Han- 
dlowo - Przemysłowego Mickiewicza 33, od 
będzie się „Wieczor humoru*, urządzony 
przez znanego wilnianom jeszcze z przed 
czasów przedwojennych artysty p. Duwan- 

Torcowa. p 
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. 

Urocze wilnianki, siostry Korzeniowskie 
wykonają szereg. tańców — plastycznych. 
Akompanjuje p. Lidja Szole, 

Bilety do nabycia w księgarni „Lektor“ 
Mickiewicza 4. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Polonja — 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. 

   

marzył ten żołnierzyk. Nie ko o d 

wiecznego spoczynku pomruki armat i nie 
śpiewały mu pieśni żałobnych 

w dzień przybyła do W o Zaki 
Niedźwiedzka z majątku Rudziszki i spotkała 
na ulicy Nowogródzkiej znajomego, niejakie- 

KA| Wacław Rusiecki 
porucznik w st. sp. 13 pułku Ułanów Wileńskich 

Kawaler Krzyża Wa'ecznych 3 kl., Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej i t. d., po długich i ciężkich cierpieniach 
zmarł dnia 7 sierpnia 1929 r, w wieku lat 33. 

Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 8 sierpnia o g. 9 w Kościele Garnizonowym w Nowej Wilejce. 
Wyprowadzenie zwłok z Kościoła Garnizonowego w Nowej Wilejce, na cmentarz wojskowy na Antokolu w Wilnie, 

Dowddca i oficerowie 14 pułku Ułanów Wileńskich. 
nastąpi dnia 9 b. m: o godzinie 9-ej. 

Rodzinę Ułanów Wileńskich dotknął 

bolesny cios. | nie w czasie zawieruchy bi- 

tewnej, gdzie Śmierć była normalnem žni- 

wem ofiarności i zapału młodych serc, nio- 

sących sztandar „świętej miłości kochanej 

ojczyzny. 
Znoje i trudy bitew i kontuzja od 

wrażego pocisku podkosiły młody organizm, 

w którym duch wyrywał się do życia. 

Kilkuletnie ciężkie cierpienia były ostat- 

nią ofiarą jaką złożył ten nasz kolega na 

ołtarzu Ojczyzny i ofiarą największą. 

I zaiste nie taką sobie śmierć  wy- 
kołysały go do 

pogwizdy 
kul-i fūrkot proporców ułańskich. s 

O jakże łatwiej jest umierać w chwili 
dokonywania wielkiego czynu” A jak bo- 

leśnie jest rozstać się z życiem czując, że 
duch jest jeszcze wielki i rwie się do czy- 
nów. 

Ten wielki duch kresowych rycerzy żył 
w nim do ostatka. Ten wielki duch prowa- 
„dził go przez znoje bitwy od pierwszej chwili 
kiedy rozesłane były wici do walki orężnej 
o wolność i niepodległość. 

Z dobrego szlachetnego gniazda ziemi 
Mińskiej wyfrunął młody ptak, aby wyka- 
zać siłę żywotną polskości kresów. 

Od roku 1916 jako ułan 1 pułku uła- 
nów polskich formacji  Gorczyńskiego, 1 
pułku ułanów Krechowieckich i 3 pułku uła- 
nów korpusu Generała Dowbór - Musnickie- 
go dzielił szarą żołnierską dolę i niedolę w 
bitwach i znojach polskich formacji wschod- 
nich, przeżywał wielkie uniesienia i wielkie 
rozpacze. 

   
   

    

  

Jako jeden z pierwszych staje do szere- 
gu Samoobrony Wileńskiej w r. 1918 gdzie 
w pułku ułanów Wileńskich za czyny bojo- 
wę od kaprala dosługuje się szlif oficerskich 

roku 1920. W lipcu 1920 roku pod Go- 
łystokiem ziemi Łomżyńskiej trwając w 
w upartej obronie jako dowódca plutonu, 
ostatniego, który mu został z plutonu żołnie- 
rza, ciężko rannego śp. uł. Iwaszkiewicza, 
sam kontuzjowany, na plecach wynosi. 

Czynami swojemi, ofiarnošcią z życia i 
znojów swoich żołnierskiem koleżeństwem. 
zajął trwałe, wieczne i serdeczne miejsce w 
rodzinie ułanów wiłeńskich. Został jednym z 
twórców historji i tradycji naszego pułku. 

Duch twój najlepszy nasz kolego zosta- 
nie z nami na zawsze i kiedy trąbka zagra 
„do boju” ki furkotem różowych proporców 
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Onuk Adama Mickiewicza żąda zorotu zagrabionej ziemi 
Proces z powództwa dr. Ludwika Goreckiego w Wileńskim Sądzie Okręgowym 

W dniu wczorajszym _ pierwszy 

wydział cywilny Sądu Okręgowego w 
Wilnie rozpoznawał niezwykłą  Spra- 
wę. Chodzi o powództwo cywilne wy- 
toczone przez wnuka Adama Mickie- 
wicza, dr. Ludwika Góreckiego 
przeciwko Skarbowi Państwa O zwrot 
majątku Dusinięta w pow. Wil.-Troc- 
kim, skonfiskowanego przez rosjan, 
a Obecnie pozostającego we władaniu 
Państwa. - 

Sąd w składzie sędziów: Szawłow- 
skiego— przewodniczący, Wereszczaka 
i Skowrońskiego. Powództwo cywilne 

popiera adw. Szyszkowski z War- 
szawy. 

Z referatu dowiedzieliśmy się, że 
dr. Ludwik Gorecki wniósł do Sądu 
o przywrócenie mu prawa własności 
na majątku Dusinięta, który to mają: 

iek skoniiskowany został przez *rząd 
rosyjski u dziada powoda cywilnego 
Antoniego Greckiego za udział w 
powstaniu 1831 r. 

Majątek ten oddany został wów: 
czas prawosławnemu klasztorowi Św. 
Ducha, a po zrzuceniu przemocy ob- 
cej rząd polski rozparcelował ziemie 
orne i łąki pozostawiając tylko lasy. 
O tę pozostałą we władaniu Skarbu 
Państwa cząstkę zabranego majątku 
zabiega właśnie dr. Gorecki. 

Sędzia referent wyjaśnił pzzytem, 
że Prokuratorja Generalna prosi O 
oddalenie powództwa, motywując to 
brakiem dowodów stwierdzających, że: 
maj. Dusinięta rzeczywiście był skon* 
fiskowany przez rosjan oraz ewentu- 
alne prawa do niego dr. Goreckiego. 

Popierający powództwo cywilne 
rrec. Szyszkowski zaznacza na wstępie 
swego świetnego przemówienia, że 
mocodawca jego przyobiecany miał 
przez najwyższe . organa wykonawcze 

zwrot ojcowizny, ponieważ jednak, co 
wyjaśniło się później, według konsty- 
tucji byłoby to przekroczeniem upraw: 
nień tych władz, zmuszony był zwró- 
cić się do Sądu. Kolejno zbija mec. 
Szyszkowski argumenta Prokuratorji 
Generalnej (która n. b. uznała za po- 
trzebne delegować swego przedstawi- 
ciela na rozprawę) prosząc o załą- 
czenie do akt sprawy szeregu doku- 
mentów, a m. i. wyciąg z archiwum 
murawjewskiego dotyczący konfiskaty 
maj. Dusinęta należącego do oficera 
wojsk polskich Antoniego Goreckiego. 

Antoni Gorecki, mówi mec. Szysz- 
kowski, za to, że walczył w obronie 
Ojczyzny pozbawiony został majątku 
i zmuszony był wyjechać z kraju. 
Zamieszkał w Paryżu. Tam też za- 
mieszkała na emigracji cała rodzina 
Mickiewiczów, do której należy mój 
mocodawca. Mieszkali w Paryżu, bo 
tu nie było dla nich miejsca. Dziś 
wnuk wieszcza jest tu, chce wrócić 
na stałe i żąda zwrócenia mu ojco- 
wizny ; 

Doktór Gorecki nie myśli ruszać 
osadników osadzonych na ziemi Oj- 
ców jego, a chce tylko zwrotu części 
pozostającej we władaniu Skarbu Pań- 
stwa. . 

Następnie prosi o zbadanie świad 
"ków, którzy znają rodzinę Goreckich 
oraz historję maj. Dusinięta. Chodzi 
tu o zbadanie tych Świadków na jaw- 
nym posiedzeniu Sądu, a nie, jak to 
jest normalnie praktykowane, przez 
sędziego referenta. 

Sąd udaje się na naradę poczem 
przewodniczący ogłasza decyzję apro- 
bującą wniosek powoda cywilnego. 

Sąd odbiera przysięgę od Świad- 
ków: prezesa Stanisława Wańkowicza 
i Józefa Biszewskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Okradli podczas snu. W nocy z 
6 na 7 do mieszkania Władysława Chylew- 
skiego zamieszkałego wraz z rodziną przy 
ulicy Sierakowskiego 10 przez otwarte okno 
dostali się złodzieje i podczas gdy wszyscy 
domownicy byli pogrążeni we śnie sciągnę- 
li 
Sprawców kradzieży nie wyjaśniono. 

leżącą koło łóżka garderobę i palto. 

— Zapluskwiony hotel. W nocy na 8 bm 
przybył do Wilna porucznik KOP p. K., któ- 
ry zatrzymał się w hotelu „Italja*. Gdy о- 
w łóżku o godzinie 2 m. 30 p. K. został о- 
budzony przez najście płuskiew. Ilość ich 
była olbrzymia. Oburzony panującym w ho- 
telu stanem sanitarnym porucznik K. 
policję celem spisania protokułu. N 
zaś porzucił niegośc* 
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  й c'nny lokal i przeniós 
do' innego hotelu. 

— (c) Okradzenie przyjezdnej. Onegdaj 
ilna po zakupy Zofja 

go Żuka, kótry zaofiarował jej chwilowy spo 
czynek na ulicy Radość 22. W mieszkaniu 
Niedźwiedzka będąc zmęczoną zasnęła a gdy 
się zbudziła zauważyła brak 147 zł. O kra- 
dzież podejrzany jest Żuk którego policja 
zatrzymała. < 

— (с) Wypadek samochodowy. Na ulicy 
Tyzenhauzowskiej taksówka: nieustalonego 
numeru - wpadła na wyjeżdżający z bramy 
wóz Jana Tłomińskiego ze wsi Sokoliczki 
gminy rudomińskiej. Tłomiński uległ poranie 
niu i został opatrzony przez Pogotowie Ra- 
tunkowe. 

— (c) Zatruła się, Z powodu nieporozu- 
mień rodzinnych targnęła się na życie Pauli- 
na Mosiewicz (Pionierska 14) Jat 24, która 
wypiła dwie buteleczki esencji octowej. W 
stanie groźnym odwieziono w szpitalu Św. 
Jakóba. 

— (c) Wpadł w tryby koła młynowego. 
Podczas pracy w młynie Abrama Goltera we 
wsi Szkanciszki gminy hermanowickiej 
wpadł w tryby koła i poniósł śmierć na miej 
scu robotnik Leon Rudak. * 

Na sali rozpraw pozostaje p. Wań- 
kowicz. Zaczyna się badanie. 
Przewodniczący. Czy świadek zna 

rodzinę Goreckich? 
Śwładek. Od 6 roku mego życia. 

Matka powoda p. Marja Gorecka by- 
ła córką Adama Mickiewicza i żoną 
Tadeusza Goreckiego. 

Przewodniczący. Czyim synem 
był Tadeusz? 

Świadek. Adama, któremu za u- 
dział w powstaniu rosjanie zabrali 

majątek. ь 
Przewodniczący. Co stało się z 

majątkiem po odwojowaniu niepodleg* 
łości Polski. 

Świadek. Został on przejęty przez 
Skarb Państwa. Ziemię i łąki oddano 
osadnikom, las i młyn pozostają na- 
dal we władaniu Państwa. 

Przewodniczący. Ile hektarów 
pozostało po parcelacji? 

Świadek. Około 200 ha. 
Przewodniczący. Czy Świadek 

zna, Dusinięta? 
Świadek. Tak. Graniczą one 2 

moją Peteszą i położone są pomię- 
dzy majątkami należącemi do osób 
prywatnych. 

Po zbadaniu tego Świadka, mec. 
Szyszkowski zrzeka się Świadka  Bi- 
szewskiego gdyż, jak twierdzi, zezna- 
nia p. Wańkowicza potwierdzają w 
zupełności okoliczności podane w 
Skardze powodowej i dostatecznie o- 
Świetlają sprawę. Prosząc O zasą- 
dzenie powództwa mówi—wnoszę o 
to aby ojcowizna powoda cywilnego 
zagrabiona przez najeźdzcę była mu 
zwrócona i oto, aby wyrok w tej 
sprawie był możliwie jaknajprędzej 
gdyż powód jest stary i chce wrócić 
do domu do Wilna. 

Po wysłuchaniu tego przemówie- 
nia Sąd udaje się na naradę. 

: WYROK 

Po wznowieniu posiedzenia 
sądowego przewodniczący ogło- 
slł wyrok treści następującej: uz- 
nać za własność powoda cywil- 
nego dr. Ludwika Goreckiego 
dobra Dusinięta w tym składzie, 
w jakim są one obecnie we wła- 
daniu Skarbu Państwa oraz przy- 
sądzić od Skarbu Państwa na 
rzecz powoda zwrot kosztów 
sądowych w sumie 609 zł. 55 1 
tysiąc złotych jako zwrot za pro- 
wadzenie sprawy. 

Odpis wyroku przesłać Pro- 
kuratorji Generalnej. 

Wyrok ogłoszony został o 
godz. 7 wieczór.



      

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na ła- 

mach poczytnego Pisma Pańskiego co na- 

stępuje: ` > 

Praska Grupa Moskiewskiego Teatru 

Artystycznego (Stanisławskiego), opuszcza 

jąc, po dwumiesięcznych WPA gościń- 

nych, granice Rzeczypospolitej Polskiej, U- 

waża za swój obowiązek złożyć Rządowi 

Polskiemu wyrazy gorącej podzięki za do- 

znaną gościnność. х A 
Wjeżdżając do Kraju, byliśmy uprzedzeni 

zągranicą, że nie spotykamy w Polsce zbyt 

gorącego przyjęcia przez władze. 

Obecnie możemy stwierdzić, iż tak ser 

decznego przyjęcia nie doznaliśmy może w 

żadńem z państw, które przez 10 łat objeż- 

dżamy i liczymy za swój obowiązek, wszę- 

dzie, gdziebyśmy nie byli, głośno powiedzieć 

iż dla prawdziwej Sztuki, wrota Polski 

są zawsze otwarte. 
Jednocześnie przynosimy najgorętszą po- 

dziękę całej prasie polskiej za. jej szczere 

poparcie oraz kolegom naszym z ZASP, Pa- 

nom dyrektorom teatrów w Wilnie, Lwowie, 

Łodzi, Lublinie, w Krakowie, Katowicach, 

Poznaniu za ich nadzwyczajną uprzejmość a 

jmpresarjowi naszemu p. Bronisławowi Nar- 

kiewiczowi za idealne prowadzenie tournee. 
Proszę przyjąć wyrazy uznania 

P. Pawłow, przedstawiciel Praskiej 
Grupy Moskiewskiego Teatru Arty- 
stycznego. 

ia srebrnym ekranie 

  

„Biała sonata" w Heljosie. 

Z prawdziwą przykrością muszę stwier- 
dzić, że repertuar Heljosu zączyna się 
ostatnio psuć, zaczyna szwankować. 

Obrazy pokazywane w tem pierwszo- 
rzędnem wileńskiem kinie stają się coraz 
słabsze. 

Honor „Boskiej kobiety”, którąśmy w 
zeszłym tygodniu oglądali, ratowała Greta 
Garbo, honoru „Białej sonaty” niema niest- 
ty kto fratować. 

Jest „Biala sonata“ obrazem osnutym 
jak reklamy głoszą, na tle słynnej powieści 
pt. „Tajniki ochrany”. 

Przyznam się szczerze, że powieści tej 
nie czytałem. Jeśli jednak jest ona równie 
ciekawa, jak film podług jej treści skrojo- 
my, to już chyba i czytać nie będę. 

i Jest bowiem „Biała sonata" niczem in- 
nem, JAK karykaturą stosunków panujących 
kiedyś w „ochrance* carskiej. I tu jest wła- 
śnie zasadnicze nieporozumienie: to co re- 

żłyser traktował na serjo, wyszło jako ka- 
rykatura, . 3 

Trudno bowiem dopatrzeć się prawdo* 
podobieństwa w samej intrydze filmu, któ- 
ra polega na tem, że robiąca tournće po 
Rosji artystka kabaretowa, w całkowitej 
swej naiwności i nieorjentowaniu się w sto- 
sunkach, odrzuca względy, któremi darzy 

ją szef ochrany. W związku z tem ochran- 
nik przysięga zemstę artystcei człowiekowi 
którego ona kocha. 

Mściwy niegodziwiec oplata parę, któ- 
rej z całej duszy nienawidzi, w istną sieć 
intryg... ale sprawiedliwość zwycięża—nie 
udaje mu się ostatecznie swej gry do koń- 
ca doprowadzić, bo wydaje jego własny 
zausznik, także z pod ciemnej gwiazdy in- 
dywiduum. 

Obraz „Biała sonata* należy do filmów 
którem się przyglądając, już po pierwszym 

akci (w danym wypadku—po drugim) zakoń 
czenia łatwo domyśleć się można. 

Akcja nużąca i rozwiekła, słowem nie- 
ma co chwalić. 

Natomiast nadprogramówka b. dobra. 
Stanowią ją b. ładne i ciekawe widoki Alp. 

adzilbym Heljosowi, jak iinnym zresz- 
tą kinom wileńskim, aby zrezygnowały nz 
przyszłość z pokazywania nad program t. 

zw. obrazów komicznych (w istocie wcale 
nie śmiesznych i nie dowcipnych) a nato- 

miast na dodatek dawały obrazy z natury 
tego typu co właśnie obecnie wyświetlany 
jest w Heljosie. 

Wydaje mi się, że wyglądałoby to po- 

waążriej, a publiczność napewno byłaby za- 
dowolona. Omega. 

Stanowiska PLENIPOTENTA “ lub 
IĘKSZEJ ADMINISTRACJI poszu- k 

kuje młody, energiczny rolnik, z 

rodziny ziemiańskiej, z wyższem 
wykształceniem i specjalizacją, i kilka 
lat praktyki w wybitnych gospodar- 
stwach hodowlanych i nasiennych 

w Wielkopolsce, gdzie prowadzono 
elitę odsiewów (buraki cukrowe), 
doświadczenie w prowadzeniu in- 

teresów handlowych. Łaskawe zgło- 
szenia do administracji „Słowa*. 
BEA 

Do wynajęcia natychmiast 

mieszkanie o 5 pok I 
"ze wszelkiemi wygodami. Witoldowa 

| Wiad. u dozorcy. —0 
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"Tymczasem w plebanii zebrała się 

paczka gości. Nadjechał Ginwił z 

ktotiiwymi kuzynami, Loknicki i Raho- 

za. Przybycie księżny z ks. Markiem 

uległo jakiejś zwłoce. Niepokojono Się 

| z powodu przydługiej nieobecności 

gospodarza — zmrok zapadł a ona ne 

wracała. Ginwiłł i panna Bukowska 

udali się w różne strony na zwiady. 

Już noc była zupełna, gdy ją panna Bu- 

kowska spotkała, wspartą na ramicn:u 

starego Werenicza, wracającą ze wsi. 

Iwieniecka nie brała udziału w wie- 

czerzy, która dzięki troskliwym zabie 

'gom Wissygena, byłą obfitą i umiejęt- 

nie przyrządzoną. Odgłosy ożywionej 

rozmowy świadczyły o dobrym na- 

* stroju biesiadników. : 

Wissygen zaproponował po wićtze- 
rzy grę w bridge'a, Ginwił skrzywił 

się nieco, dla niego mała gra była po- 

zbawiona uroku jego tylka hazard po- 

ciągał i obroty wielkiemi sumami, 2507 

dził się jednak, w braku lepszego pro: 

jektu. Dopiero około północy udali się 

gracze na spoczynek. tik 

Na dworze szalał wicher jeSierny. 

Łoknicki i Rahoza mieli pokój 

wspólny, towarzystwo to nie było do 

branem. Łoknicki, szorstki mrukliwy, 

w stroju swoim zaniedbany. Rahoza 
wytworny, rozmowny, rozmiłowany W 

błahostkach wielkiego świata, które 

  

SPORT 
Michalak zwycięża w III etapie 

biegu dookoła Polski. 

Start Il etapu dookoła Polski odbył się 

w Bydgoszczy o godz. 12,07. Droga dobra 

ale wskutek upału tempo jazdy wolne. Na 
arenę PWK w Poznaniu pierwszy wpąda 
Michalak (Legja) jednocześnie ze swym 
klubowym kolegą Olęckim. Czas 4:51:37, 
W sekundę po nich nadjeżdża zeszłoroczny 
triumfator Więcek. Na dalszych miejscach 
znaleźli się WIokas (Żory), piąty—zwycięzca 
dwu poprzednich etapów, Stefański (AKS— 
Warszawa), Daniel '(Rewera), Malczewski 
(Legja), Kalinowski (WTC) Kołodziejczyk 
(Union). Tropaczyński (LTKM). W drodze 
wycofali się wskutek wypadków: Napierącz 
(Legja) i Łaptaś (Wawel). 

W klasyfi acji ogólnej w dalszym cią- 
u prowadzi Stefańs (18:06:32) przed Olec- 
im, Kalinowskim i Więckiem. 

ZE ŚWIATA 
RYWAL Z ZAŚWIATA 

Gazety angielskie donoszą o niezwy- 
kłej zaprawdę sprawie rozwodowej. Moty- 
wem jej jest niespotykany dotychczas nigdy 
trójkąt, albowiem jeden z jego wierzchoł- 
ków tkwi w dalekich zaświatach. 

Bogaty fabrykant 42-letni Ryszard Loc- 

ke poślubił przed dwoma laty niejaką panią 
Bartolome, wdowę po budowniczym tego 
nazwiska. 3 

Młoda ta *28-letnia wówczas kobieta 
początkowo nie chciała zgodzić się na ten 
związek, później jednak po gorących stara- 
niach zakochanego w niej Locke, zdecydo' - 
wała się oddać mu swą rękę. 

„ Przywiazana jednak pamięci do swego 
pierwszego męża, uprosiła drugiego małżon- 
ka aby jej zezwolił zawiesić portret swego 
poprzednika w ich nowem mieszkaniu. 

I oto portret ten prawdopodobnie źle 
przymocowany. do ściany, spadł z niej zaraz 
pierwszego dnia po jego zawieszeniu. Fakt 
ten sprawił na przesądnej kobiecie przygnę- 
biające wrażenie i poczęła ona upatrywać 
w. nim zły omen na całą dalszą swą przy- 
szłość. 

„W kilka tygodni potem pani Locke 
spróbowała wywołać w pewnem kółku spi- 
rytystycznem ducha swego pierwszego mę- 
ża. 3 

Przedsięwzięcie to nietylko jej się nie 
udało, ale niezadowolony z jej powtórnego 
małżeństwa duch, na pytanie, co mogłoby 
mu przywrócić utracony na tamtym świecie 
spokój, odrzekł przy pomocy t. zw. pisma 
automatycznego, że jedynie spokój ten przy- 
wróciłoby mu zupełne odseparowanie się 

i nie uleganie mężowi. 
Od tego dnia małżeństwo Ryszarda Lo- 

cke stało się czysto formalnym związkiem: 
żona wypełniła całkowicie nakaz ducha. Nie 
pomogły ani prośby ani groźby — mąż nie 
ak EH zwalczyć woli ducha i uczy- 
ić żonę posłuszną zwykły A PSR p ą ykłym nakazom mał 

Pomiędzy małżeństwem powstawały na 
tem tle coraz większe nieporozumienia, aż 
w końcu, gdy pani Locke oznajmiła dnia 
pewnego, duch „jej pierwszego męża naka- 
zał jej powtórnie włożyć żałobę, sytuacja 
pomiędzy małżonkami stała się naprežona, že 
pan Locke widział się zmuszony wystąpić 
ze skargą rozwodową z przyczyny swego 
HW tamtego świata. | Uk 

ędziowie. którzy sądzili tę orygi 
sprawę. nie mogąc mimo w. oi 
trzeć się w. czynach Wilhelminy Locke 
zdrady małżeńskiej. oparli się jednak na 
niezbitym fakcie niezaprzeczonym zresztą 
przez samą oskarżoną, że ta oparła się wv- 
konywaniom jednego z obowiązków na. 

kłądanych na żonę przez sakrament małżeń- 
ski i udzielili rozwodu jej mężowi składa 
jąc całą winę na panią Locke. 4 ® 

_… 

RADJO. 
Piątek, dn. 9 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Transm. z Warszawy. Syg- 
nał czasu i hejnał, 12,05—12,50: RE 
ton. 12,50—13,00: Wiadomości z P. W. K. 
w Poznaniu. 17,00 - 17,20: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
„Czego ludzie nie wymyślą* opowie dzie- 
ciom Wujcio Henio. 17,50 18,00: Wieści z 
P.W.K. w Poznaniu 18,00 — 19,00: Transmi- 
sja koncertu z kawiarni B. Sztrallą w Wil- 
ne. 19,00—19,25; Audycja wesoła „Stara 
elegantka' zradjofonizowana komedja Józe- 
fa Korzeniowskiego. Wykona Zespół Dram. 
Rozgł. Wil. 19,25—19,55: Skrzynka pocztowa 
Nr. 77. Korespondencję bieżącą omówi 
Dyr. Programów Polskiego Radja w Wilnie 
Witold Fiulewicz. 19,55 — 20,05: Sygnał czasu 
z Warsz. i program na dzień następny. 
20,05 —20,30: Feljeton aktualny. 20,30—22,00: 
Transm. z Warsz. Koncert symfoniczny z 
Doliny Szwajcarskiej. Orkiestra Filharmo- 
i Warszawskiei pod dyr. Fabjana Sewic- 
kiego i Marja Kusewicka (śpiew). 22,00— 
22,45: Traasm. z Warsz. Komunikaty: PAT. 
i inne. 2245— : „Spacer detektorowy po 
Europie* (Retransmisje stacji zagranicznych 
przež Salon Radjowy Philipsa w Wilnie). 

  

w oczach jego tworzyły okrasę i wy- 
żyny życia. Radził się z Kopowskiej, 

siostry  Kopowskiego, któremu Sier- 

kiewicz w pismach swoich niejedną 

wzmiankę poświęcił, napawało to je- 

go, niekłamaną dunią. Żona pochodzi- 

ła z głośnej starożytnej rodziny rosyj- 

skiej. j 

__ Savez - vous — Odezwał się do 

towarzysza, gdy się do snu gotowali 

— que ma femme, nće princesse War 

jatymski avait grande envie de veuir 

a Pohost. | 
— Po co pan szwargoczesz pa 

francusku, — przerwał Łoknicki, kic 

dy wiesz że tego języka nie znam, a 

pańskie „ne pręsesy”* mnie wcale nie 

imponują. Cierpka uwaga nie zraziła 

uprzejmego Rahazy, w dalszym ciągu 

opowiadał rzeczy nie ciekawe o swojej 

małżonce, poczem jął biadać nad prze 

ciwnościami, które długie trwanie woj 

ny przyczynia, oto żona jego zwykła 

sprowadzać suknie z zagranicy, Obe- 

cnie jest to prawie nie wykonalne. 

Łoknicki nie odpowiadał. 
— ldjota pomyślał niechętnie. -— 

Rahoza , wyczerpawszy temat O mai- 

żonce, zapragnął opowiedzieć coś no- 

wego o swojej matce. 
— Moja matka, — zaczął, z domu 

hr. Kopowska... (Tytułu tego nie uz- 

nawał ani Boniecki, ani żaden inny 

heraldyk). 
— Jaka tam hrabianka — przerwał 

Łoknicki, prosto Kopowska, przecięt- 

na ziemianka z Królestwa. Po co to 

zawracanie głowy zmyślonemi tytu- 

SŁ 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 sierpnia 1929 r. 

Davixy | wułucj: 

Tranx Sprz Kupno 

Dolary 8,88,5  8,90,5 8.86,5 
Belgja 124.01, 124.32. 123,70, 

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

Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,31 358,21 356,41 

Londyn 43,26, 43,37; 43,15, 

HowysY ork 8,90, 8.60 8.88 

Paryż 34,91, 35.00, 3482, 

Praga 2638,5 26,39 26,33, 

Szwajcarja 171,54, 171.97, 171.11 

Stokhoim 239,06 239,66 238,48 

Wiedeń 125,62, 125.93, 125,31, 

Włochy 46,63,5 40,75 46.52 

Marka niemiecka 212.51, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113,25 — 114. 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 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. S proc. Kielec 56,50. 
i, 102,50. Dolarówka 66,25 

Akcje: 

Bank Polski 165,50. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 51,50. Węgiel 67. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 35,50. Staracho- 
wiec 26,75 36,50. Haberbusch 237. Spiess 
130, Lilpop 31,50— 31,25. Modrzejów 24,50 

m 

kategorji. Ceny przystępne, poczta 
й i maj. Dokurniszki, Jadwiga Żyliń- 

ska, dojazd do st. Oszmiana. —© 

    

Chlewnia zarodowa rasy 
wielkiej białej angielskiej 

w DOKURNISKACH 
posiada na sprzedaż knurki i ma- 
ciorki w wieku 3 miesięcy i starsze, 
po maciorach i knurach pierwszej 
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Iana Wróżka Chiromanika 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

BZBODZCMNANSKBAA 

PRZETARG. 
„ „Dyrekcje państwowych gimnazjów im, 

kr. Zygmunta Augusta, im. J. Lelewela, im, 
Ad. Mickiewicza, im. j. Słowackiego, im. E. 
Orzeszkowej, im. j. Czartoryskiego i pań- 
stwowego Seminarjum Naucz, im. Kr. Ja- 
dwigi w_Wilnie ogłaszają przetarg na do- 
stawę 517 i pół tonn węgla kamiennego 
górno-śląskiego (kostka 1) i koło 150 mtr. 

przestrzennych drzewa opałowego sosno- 
wego (starodrzew). W ofertach należy po- 
dać cenę węgla i drzewa oraz określić ga- 
tunek węgla, jego pochodzenie i wartość 
kaloryczną Należność za węgiel będzie 
uiszczona w 3 ratach: pierwsza — koło 10 
lis opada br. druga—15 grudnia br. i trze- 
cia—15 marca 1930 r. Dostawa winna być 
uskuteczniona w m cu wrześniu br. Oferty 
zamknięte należy skierowywać co Sekretar- 
jatu gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie 
(ul Mickiewicza 38). Otwarcie ofert nastą- 
pi w dniu 27 sierpnia br. o godz. 12-ej w 
lokalu gimnazjum im. J. Lelewela, w tym- 
że terminie dostawcy mają przybyć do lo- 
kalu gimnazjum im. J. Lelewela celem spi* 
sania umowy na dostawę. 

wlz Przewodniczącego Koła Dyrektorów 
(—) St. Pasz iewicz. 

НОНЕ ЫГа 
ER LEKARZ - DENTYSTA I 

M. Goldharg u. wieka 2 
powrócił j ( j wznowił przyjęcia 
chorych od g. 10 do 7-ej wiecz. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Obejrzyj towar krajowy. 

    

łami. To tylko głupców bawić może. 

Jeżeli pan dalej prawić chcesz androny 

to mów lępiej po francusku. Emir za 

milkł. 
Ce n'est pas un homme du mon- 

de, powiedział sobie w duchu, z nim 

trudno rozmawiać przyzwoicie. I jak 

on się ubiera, co to za bielizna! Prze- 

cie nikt dziś nie nosi długich, płócien: 

nych kalesonów, ani Radziwiłł, ani 

Potocki, ani Plater z Dąbrowicy, nikt, 

nikt! Z takim jegomościem doprawd_y 
gadać nie warto. 

Zmartwiony położył się do łóżka 
i jął czytać przy świetle jakiś romans 
Anatola France. 

— Proszę zgasić świecę, — za- 
brzmiał po upływie może pół godziny 
stanowczy głos Łoknickiego, mnie 
światło spać przeszkadza. W nocy trze- 
ba spać, a nie czytać romanse. 

— ]а przy swojem łóżku Świecę 

palę, nie przy pańskiem — odparł Ra- 
hoza zdumiony taką interwencją 

i wcale gasić jej nie myślę. 

— To już ja o tem pomyślę powie 

dział Łoknicki — wstając z łóżka, po- 

czem podszedł do miejsca spoczynku 

sąsiada i najspokojniej, przed nosem, 

świecę mu zgasił. 
— Pańskie fantazje, — mruczał 

wracając da siebie, całą noc świecę 

palić! Rahoza czuł się dotkniętym sa- 

mowolnym czynem sąsiada, jednak zga 

szenie światła podniosło autorytet Mar 

ieusza, działającego zwykle kojąco, na 

podniecone uczucia. 
— (Co za brak kultury, myślał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyiło. 

OW u 

  

Biejsti Kinematograf 
Kulturalne -O światowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
Pocz. seansów od g. 6 

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

ssBiatła Pusfynia*_ 
Dramat z krainy nocy i lodów w 10 aktach. W rolach głównych: KAROL de VOGT, EDWARD 
WINTERSZTE JN, 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. 

-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od 
8. 4:ej. Następny program: „CÓRKA ŚNIEGÓW". 
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KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dzisl 

па Ч АА НАИ АР МИ SA РИ [ 

T 0: 

trakcja! Ali las „BIAŁA SONATA" A 
głównych: urocza VIVIAN 
Film o wielkim napięciu sensacyjnym. Atrakcyjna treść! Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. 

Rolniey pamiętajeie o tem: 

MŁOCARNIA 

plg 
1 & NY 
GIB$ŚON, przepiękna CARLA BARTHE 

  

wyższa 

KORZYŚC NIEZAWODNA, 

łatwość pracy i oszczędność czasu, 

wielka wygoda dla 

GOSPODARSTWA 

powieści „ TAJNIKI CARSKIEJ OCHRA- 
«. Zachwycający dramat erotyczny. W rolach 
EL i ulubieniec kobiet WERNER PITSCHAU. 

    

cena zboża, 

Т 
  

WE LWOW 
ostateczny termin zgłoszeń upływa 

WuzszanonEGRREORNOSKEESERESEEREBEEODONEE 

gasi k AISER 

i hBKARZE 8100 ЕЕ ‘ёіш"у?:пе 
T PL sylilis , 

me WILEŃSKA 3, 

ta-Lekarz | jefon 567. Przyjmuje 

fi, Zoldowiczowa „941060 1 iod 4407 
KOBIECE, WENE- 0 
RYGZNE, NARZĄ- DOKTOR 
DOW MOCZOW. Wifold Kiežui 
od 12—21 Od 4—6, powrócił. Chorohy 
al. Mickiewicza 24, wewnętrzne. Od godz. 

^° че 271. 0 12-11 4—7. Garbar- 
DIGE D S 

A.Blumowicz ’ 
Choroby weneryczne, Dr. PORILSKI 
skórne, i syfilis. Przy- choroby 

    

  

ilno, od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- W | 

ul. Wielka 2 le ka 2, róg Zawalnej 

(Telet. 921). 2 W.Z.P. 

Rahoza zasypiając, długie płócienne ka 

lesony.... One mu się przyśniły jeszcze 

raz, w ciągu nocy, w sposób nieprzy- 

jemny. : 
Na dworze fętlał wicher jesienny, 

w plebanji było ciepło i zacisznie. 
W sąsiednim pokoju nocowali Ta- 

dzio Wissyngen i książe Hryczyński. 

Gniewny nastrój żywiołów zdawał się 

budzić echo w sercu ostatniego. Zre- 

sztą nastrój wojowniczy zwykł się w 

nim budzić pa dobrym posiłku зКго- 

pionym należycie starą wódką. Nie 

mogąc jeszcze wojować z Niemcami, 

gotów był szukać innej zwady. Wy- 

branym przeciwnikiem bywał w podob- 

nych wypadkach Tadzio.. Książe był 

z kuzyna mocno niezadowolony z por 

wodu przycinków, jakich mu ten po 

dabno  nieszczędził w czasie wiecze- 

rzy i gry w karty. Tadzio rozbierał się 

flegmatycznie, nie zwracając uwagi, 1a 

gniewne słowa, ciskane w jego stro 

nę. 
f Legł spokojnie na swem posłaniu, 

czytał w skupieniu jedną z licznych 

„Fizjologji'* Mantegazzy. Spokój jego 

zdawał się tylko podniecać gniew w 

sercu kuzyna, podskoczył bliżej do je: 

go łoża, wymachując groźnie pięściami 

Niezgrabna postać z długą brodą, z 

włosem rozwichrzonym na głowie, w 

bieliźnie, która nie wątpliwie nie zna- 

lazłaby uznania Rahozy, poruszająca 

się gwałtownie wyglądała, jak upiór 

burzliwej nocy jesiennej. Zbyt bliskie 

sąsiedztwo domniemanego,  przyszię 

go pogromcy Niemców, skłoniło 

najnowszej konstrukcji i trwałości budowy, 

ii TTT 

Od 7 do 19 wrzešnia 1929 r. 

IX. Targi Wschodnie 

ców z dniem 20 sierpnia 1929 roku. Spóźnione 

zamówienia stoisk nie będą mogły być uwzglę- 

dnione. — Wyjaśnień udzielą i zgłoszenia przyj- 

muje: Biuro Targów Wschodnich we Lwowie, 

Plac Wystawowy. — Telefon Nr 9-64. 

i skórne. ul. 
te- 

Gżyńska:8n 
zy e 
Plombowanie i usuwa tarska 17 -3, 
e zębów bez 

korony. Sztuczne zę- 
by. 
riędnikom i 
się zniżka. Ofiarna 4 -* 

skórne i wć- m. 5. 
jęcie: Od 9—- 1 i 3—7. aeryczne. nej 8—1 i 0d 4-7. 

    

      

Młocarnie parowe i motorowe LANZ'A, przy zastosowaniu wszystkich NOWOCZESNYCH urządzeń technicznych, 
GWARANTUJĄ każdemu ROLNIKOWI, poza wymaganą wydajnością, 

NAJDOKŁADNIEJSZY OMŁOT oraz IDEALNĄ CZYSTOŚĆ ZIARNA. 

Wieloletnia masowa produkcja fabryczna. 
Wyłączne przedstawicielstwo na B. Kongresówkę, Kresy i Małopolskę 

DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN i 

H. AUÓHSAM, $P. AKC., WŁOCŁAWEK. 
ODDZIĄŁ — WARZĄWĄ 
Mazowiecka 7, tel. 525-00. ! | : 

Dr. В. WOLFSOR 
weneryczne, — тосхо- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
— LLIS 

Nbuzzorka$miałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 

szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
Ew Mickiewicza 46* 
m. 0. 

   

1Е 
dla wystaw- 

ZU. 

8 ROZK BCAA СЕ. 

Warszawianka 
wychowawczyni 
uczycielka poszukuje 
posady do młodszych 
dzieci z całodzienną 
opieką. Posiada po- 

SACZ ważę SpA Paliačio; 
ы oskonałe wiadec- 

KA twa, francuski i me- 
Iska todę Frebla Przygo- 

i SKA towuje do gimnazjum, 
stnej. wyjedzie na wieś; Ta- 

4 

i LOKALE 

LEKARZE OEMYSC 
оВО ЯАМЕ 

t ш. 
nowe i złote 

ojskowym, u- 
uczącym 

Przyjmuje: od p ok oj 

umeblowany do wy* 
RAMA. Garbarska 7 
m. 5, pytać w m. 2. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

Tadzia do chwilowego przerwania le 
tiry, odłożył książkę na bok i spojrzał 
nań uważnie. * 

— Patrz, jak się Bajkow, Bajkow 
rucha — rzekł pó chwili ze spokojną 
ironją. 

— Kto to jest Bajkow? — zawo” 

łał Melchjor groźnie. SCE 
— Bajkow to był wysoki dygnitarz 

Jego Cesarskiej Mości Aleksandra I-go 

Mickiewicz go uczcił odpowiednią 
wzmianką w trzeciej części „Dziadów* 

scena Bal. Przeczytaj ją, gdy wrócisz 
do domu. Melchjor uczuł się pochle- 

bionym, porównanie z wysokim dyg- 
nitarzem, którego Mickiewicz  sławił, 

było pewno, „dobrem porównaniem. 
Tymczasem Tadzio nucił: 

Patrz, jak się Bajkow,Bajkow 
rucha: 

Ce za mina, co za ruch? 
Skacze, jak po śmieciach  ro- 

pucha, 
Patrz, patrz, jak nadął brzuch 
Wyszczerzył zęby, nazbyt ly- 

knął... 

Skończywszy piękną piosenkę ale 
nie długą, Tadzio zagłębił się znowu 
w czytaniu. Melchjor usłyszał tę arję, 
jak mu się zdało z Pięknej Heleny, ale 
na słowa nie zwrócił uwagi. Zadowo 
lony z porównania, nie przestał wpraw 
dzie zrzędzić, czynił to jednak w ła- 
godniejszy sposób. 

— Powinieneś dla mnie mieć wię- 
cej szacunku, mówił jestem od ciebie 

Drukarnia „Wydawni 

ODLEWNIA ŻELAZA 

Rutowskiego 1, tel. 66-02, 

ОЕ 

na-: 
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Pokój 2” aikonem, 
elektrycznością, usłu- 
gą, może być z cało- 
dziernem utrzyma- 
niem. Tamże obiady 
zdrowe, niedrogie. 
Tatarska 17 3.  —Z 

Do wynajęcia 
umeblowany 2 osobo= 
wy pokój z wygodami. 
Objazdowa 6 m. 7. 

WAWAWAW 
КОРНО | SPRZEDAŹ 
AWAWAAA 
Sprzedaję 
4 roczniki „Świata”, 

KUPIĘ 
wózek dziecięcy w 
dobrym stanie. Oferty 
składać do admini- 
strącjj „Słowa* pod 
literę B. > 

lamy 

    do sprzedania 
200.000 sztuk 

dobrze wypalonej # < 
cegły. Dostawa n. 
miejsce: Wilno, Kró» * 
lewska 3 „Polkres*, 
telef. 17-80. —0 

Aežas 

  

rok i Rgs mia B 
nie. es w adm. poszukujemy 
„Słowa” — —£3.500 dolarów na 
Trzy domy, 

;1 murowany, 2 
| drewniane, O 4 
mieszkaniach, pla- 
cu 200 sąż. kw., 
sprzedamy za 

25000 złotych 

D. H.-K. „Zachęta* | urzmu zawo nazamo 

Mickiewicza į Ч Kia RW 

los — 1ИУ 
Lao LL] Srebro 

stołowe sprzedaje się 
jako wyprawa dla wojskową, wyd. 
narzeczonej, adres w Śl przez P. K. U. 
adm. „Słowa”. OE ek 15 z 
—— rininis m о r. na imię Me- 
RR PE: jera Alpera, rocznik 

skich i folwarków ,  uniewašnjė sie: 
posiada do spize- 

dania 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel 152 _ ogee 1 

1-szą hipotekę pod 
nieruchomość w Wil- 
nie. Zgłoszenia: „Pol- 
kres*, Wilno, Kró- 
lewska 3, telef] 17-80. 

gub oną książkę 

  

  

Zgubiony 
Nr roweru 561, wyd. 
na rok 1929, unie- 
ważnia się. -0 

ORAS SPEARS ISK EEE APS IE VT KTE TV 

o dwa lata starszy. Jestem ojcem ro- 
dziny, mam syna, mam córkę, ty co? 
Bezdzietny, marny, stary kawaler. 

I święci Pańscy schodzili ze świa- 
ta bezpotomnie, — rzekł Tadzio nie 
odrywając oczu od książki. 

— Tne, tne, tne! Święci Pańscy to 
byli asceci, którzy z wstrzemięźliwości 
ofiarę czynili, a ty jesteś sybarytą, je” 
no przy tem niezdarą i niedołęgą. Tu 
n'est pas mariable — w tem cały se- 
kret. Podobna uwaga bywała dla mę- 
żczyzny dotkliwą. Tadzio uczuł się za- 
draśniętym, obudziła się w niem chęć 
odwetu. 

— Mój Melu, — rzekł słodko, ro- 
syjskie przysłowie powiada: pijak się 
wyśpi, głupiec nigdy. Ty jesteś rozum- 
nym człowiekiem (wiedzą o tem wszy= 
scy), masz dziś w czubie, radzę prze- 
spać się. Tchnienie gniewu- musnęło 
znowu duszę Melchjora. 

— ja nigdy w czubie nie miewam, 
—wołał porywczo, ja mocną mam gło- 
wę, a ciebie-dawno do czubków od- 
dać należało, bo ty się nigdy nie wy- 
śpisz. 

— Na dobranoc, ciągnął dalej Ta- 
dzio, dam ci jeszcze jedną dobrą radę. 
Pewno że Ginwiłł to Grand pierwszej 
klasy, lecz i wobec takiego Granda pe- 
wną godność zachować należy. 

Ty mu się rzucasz na szyję, co on 

wcale lekceważąco przyjmuje, przymi- 

lasz się, płaszczysz się przed nim. 
Nie czyń tego, bo to wszystko snobiz- 
mem pachnie: W duszy Mela rozpętały 
się wichry gniewu. 

ctwo Wilenskie“, Kwaszelna 23.


