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ką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto ezekowe P.K.O. 
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem de domu lub z | 

r. 80250. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr, 20 gr. 

Opłata pocztowa uiszczona rycŁeTAm 
Redakeja rękopisów aiezamowionysh nie zwrasa. Aóńmioistracja 

się xwzględuia zaxtrzeżeź 40 do rezmieszezania opłonzeń. 

DORASTA! 

Ameryknńscy ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
przyjaciele Polski 

Nowy York, w sierpniit. 

Podróżując po Stanach Zjednoczo- 

nych spotkałem paru znajomych Ame- 

rykan, których poznałem w Polsce po 

skończonej wojnie. W Waszyngtonie 

odwiedziłem sympatycznego pułkowni- 

ka A. B. Barber'a, b. doradcę technicz- 

nego w Polsce, a obecnie szefa wy- 

działu komunikacyjnego lzby Handlo- 

wej Stanów Zjednoczonych. W Denver 

zagadnął mnie po polsku p. Will 

. Shairoth, ktory spędzit w Polsee parę 

miesięcy jako delegat „American Relief 

Administration". W Nowym Yorku 

spotkałem amerykańskiego bankiera, 

którego poznałem w Warszawie, w 

prywatnem mieszkaniu przy Placu Na- 

poleona, wieczorem 13 maja 1926 ro- 

ku...; grały wówczas na ulicach stoli- 

cy armaty, a myśmy rozmawiali o przy 

szłości Polski; ja byłem optymistą, ale 

mój Amerykanin był zaniepokojony; 

widziałem, że z prawdziwą przyjemno- 

ścią oświadczył mi w Nowym Yorku, 

iż jego obawy z przed trzech lat zu- 

pełnie się rozwiały... 

Amerykan, którzy znają Polskę i są 

jej przyjaciółmi jest garść tylko, ale i 

ta garść dzieli się jeszcze na dwie gru- 

py: jedni wrócili do swych zajęć, do 

swego „business'iu* a kapitał przyja- 

źni do Polski w ich sercu nagromadzo- 

ny marnuje się poprostu; trzebaby sta- 

gr jakoś temu zapobiec, jakoś 

* tych ludzi z pracą polską w Ameryce 

£ związać. Drudzy pielęgnują nadal swą 

znajomość Polski i są cennemi bardzo 

ogniskami wiedzy i informacyj o 1a 

szej ojczyźnie: to profesorowie i pisa- 

rze. 

Profesor George Rapall Noyes jest 

dziekanem wydziału  slawistyki na 

„University of California“ w Berk eley. 

Zna on nasz kraj i język polski, przetłu 

maczył na język angielski „Pana Ta- 

deusza* i chętnie mów* o tym prze- 

kładzie, jako o „labor ot love tor Po- 

land“. 
Profesor Clarence Augustus Man- 

ning zajmuje podobne jak p. Noyes sta 

nowisko na „Columbia University* w 

Nowymi Yorku. Mówi po polsku z tru- 

dnością, ale czyta polskie teksty. Ogło- 

sił nowe i ciekawe materjały odnoszą” 

ce się do udziału Kościuszki i Puła- 

skiego w amerykańskiej wojnie 0 nie- 

podległość. 

P. William J. Rose, Kanad yjczyk 

z urodzenia, jest proiesorem sacjolo- 

gji w „Darmouth College'* w Hanover 

(New Hampshire). W czasie wojny, 

Austrjacy zatrzymali go jako jeńca cy- 

wilnego i internowali w Cieszynie. Wó- 

r wczas to p. Rose zapoznał się z Polską 

nauczył po polsku i zadzierzgnął z na- 

mi węzły sympatji, które już nigdy po- 

tem się nie rozluźniły. Doktoryzował 

się na uniwersytecie krakowskim pi- 

sząc tezę o Konarskim. Świeżo został 

redaktorem naczelnym miesięcznika 

„Poland“ wychodzącego w Nowym 

Yorku. 

P. Eric Philbrook Kelly jest 

wnież profesorem socjologji w „Dart- 

mouth College“. Jako pierwszy prote- 

sor wymienny Fundacji Kościuszkow- 

skiej wykładał w Krakowie, gdzie za- 

poznał się z naszą przeszłością i z na- 

„ szą kulturą. Mamy w nim dziś pewne- 

go przyjaciela. W roku zeszłym wydał 

u Macmillan'a powieść dla młodzieży 

p.t. „The Trumpeter ot Cracow' osnutą 

na tle średniowiecza polskiego. Za po- 

wieść tę „American Library Associa- 

_tion* przyznało mu swój złoty medal, 

‘а wydawca Macmillan wysłał go w 

tym raku na swój koszt do Polski aby 

się przygotował do napisania pracy o 

współczesnem państwie polskiem. 

Któż nie zna w Polsce profesora 

Roberta Howard'a Lord'a? Któż nie 

wie o roli, jaką ten amerykański ek- 

spert terytorjalny odegrał na Konieren- 

cji Pokojowej? Otóż ten wielki nasz 

przyjaciel, b. profesor historji na „Har- 
vard University, w pewnym  S€nsie 

jest dla nas stracony. Nie dlatego, broń 

Boże, iżby przestał żywić do Polski 

sympatję, ale ze względu na jego OSo- 

biste przeżycia. Trzy lata temu prof. 

Lord przeszedł na katolicyzm (był epi- 

ró- 

>
 

idalszy Ciąg na szpalcie (ej). 
"T 

Wyjazd premiera Świfalskiegu do 
Bruskienik 

W dniu 20 bm. wieczorem prem- 
jer Świtalski wyjechał do Druskienik 
w celu porozumienia się z Marszał- 

kiem Piłsudskim co do szeregu spraw 

państwowych. 

Po powrocie p. premiera zostaną 

zwołane posiedzenia rady ministrów 

i komitetu ekonomicznego. 

Minister Kwiatkowski na ofwar- 
ciu Targów bwowskich 

Jak się dowiadujem minister 
przemysłu i handlu, inż. Kwiatkowski 
wyjechał do Lwowa na otwarcie tar- 
gów wschodnich, które nastąpi w 
dniu 7 września r. b. 

Pani Marszałkowa Aleksandra Pil- 
sudska z córeczkami na P. W. K. 

Dnia 20 b. m. wieczorem około godz. 
23 ej przybyła do Poznania celem zwiedze- 
nią PWK małżonka p. ministra spraw woj- 
skowych Marszałka Piłsudskiego wraz z 
dwiema córeczkami. Równocześnie przyje- 
chał do Poznania p: minister pracy i Opie- 
ki społecznej, płk. Prystor oraz małżonka 
p. ministra Cara. Na dworcu oczekiwali 
przybycia dostojnych gc wicewojewoda 
poznański 2. Gronziewicz, prezes sądu ape- 
lacyjne; akrzewski, przedstawiciele dy- 
rekcji PWK z radcą Rowińskim na czele, z 
ramienia DOK VII szef sztabu ppłk. Dżu- 
gaj i dowódca brygady kawalerji płk. Za- 
norski w otoczeniu grona wyższych ofice- 
rów, bardzo wiele pań ze ster wojskowych 
oraz liczny zastęp publiczności. P. Mar- 
szałkowej wręczono kilka pięknych bukie- 
tów, poczem wśród. ków „Niech żyje" 
odprowadzono p. Marszałkową do samo- 
chodu, którym udała się na Zamek, gdzie 
zamieszka przez czas pobytu w Poznaniu. 

Druga konferencja porozumienia 
prasowego polsko-esfońskiego 

+. WARSZĄWA.: 21. 8. (PAT). O 
godzinie 11 min. 30 odbyła się w loka- 
lu klubu sprawozdawców parlamentar- 
nych ' druga konierencja porozumienia 
prasowego polsko - estońskiego. Z ra- 
mienia komitetu byli obecni: przewod 
niczący redaktor Kenn oraz redaktor 
Tompi Rebane. Ze strony Polski — za- 
stępca przewodniczącego posła Nie- 
działkowskiego, wiceprezes komitetu 
polskiego red. Giełżyński oraz redakto 
rzy Szachnowski i Sołtan. Posiedzenie 
zagaił naczelnik wydziału prasowego 
ministerstwa spraw zagranicznych p. 
Chrzanowski. Następnie przystąpiono 
do obrad, którym przewodniczyli kolej 
no redaktorzy Giełżyński i Kenn. O- 
bejmując przewodnictwa, red. Gieł- 
żyński wygłosił przemówienie, witając 
w imieniu prasy gości estońskich. 

, Zebrani postanowili między inne- 
mi uiundować stypendjum dia dzienni- 
karza estońskiego pragnącego zwie- 
dzić Polskę i dziennikarza polskiego, 
pragnącego zwiedzić Estonję. Pozatem 
zebranie powzięło uchwały w sprawie 
wydania broszury informacyjnej o Pol 
sce i Estonji oraz w sprawie poczynie- 
nia starań celem wybudowania bezpo 
średniej linji telefonicznej pomiędzy 
Warszawą a Tallinem. 7 

Krótkie przemówienie wygłosił red. 
Kenn, podkreślając, że w czasie 10- 
dniowego pobytu w Polsce dziennika 
rze estońscy mogli się naocznie prze- 
konać o pracy, jaką Polska dokonała 
we wszystkich dziedzinach życia. Pan 
Kenn zaznaczył, że współpraca między 

narodami, które w wyniku wojny od- 
zyskały niepodległy byt, nie jest pu- 
stym frazesem, czego dowodem może 
być przebieg konferencji polsko - estoń 
skiej stanowiącej nowy krok na drodze 
do zacieśnienia węzłów przyjaźni, łą- 
czących Polskę i Estonię. Po zakończe 
niu obrad członkowie  konierencji u- 
czestniczyłi w śniadaniu, wydanem 
przez poselstwo estońskie. 

Gdznaczenie Stanisława Barce- 
wieza 

Dnia 19 b. m. p. Franciszek Po- 
tocki, dyrektor departamentu wyznań, 
jako zastępca ministra W. R. i O. P., 
udał się w towarzystwie p. Janusza 
Miketty, radcy  ministerjalnego, do 
lecznicy dr. Dydyńskiego w Warsza 
wie, gdzie udekorował złożonego nie- 
mocą znakomitego skrzypka i zasłu: 
żonego profesora warszawskiego kon- 
serwatorjum muzycznego, p. Stanisła 
wa Barcewicza, złotym krzyżem za: 
sługi. 

Zgon S. p. Wincenfego Koziell- 
Poklewskiego 

Dn. 19 b. m. zmarł w Warszawie, 
w wieku lat 76 Ś. p. Wincenty Ko- 
ziełł-Poklewski, b. obywatel ziemi Wi- 
leńskiej, właściciel dóbr na Uralu. 
Zmarły był jednym z czynniejszych 
działaczy polskich w Rosji, oraz wy: 
bitnym  przemysłowcem; — piastował 
godność członka rady państwa. Po 
powrocie do kraju trzymał się zdale- 
ka od życia społecznego i politycz 
nego. 

Harada ministrów spraw zagranicznych 
Z Rewla donoszą: Minister spraw 

zagranicznych Finlandji Prokope w 
sobotę wyjeżdża do Genewy. W dro- 
dze min. Prokope zatrzyma się na 
jeden dzień w Rewlu, gdzie odbędzie 
naradę z estońskim ministrem spraw 
zagranicznych Latzikiem. 

k ton pisze. 
Nowy telegram Woldemarasa do 

Ligi Narodów. 

Jak donoszą z Kowna, w związku 
z rzekomym  ostrzelaniem litewskiej 
straży granicznej przez Polaków, co 
miało miejsce 15 b. m, premier litew- 
ski proi. Woldemaras wysłał do ge- 
neralnego sekretarza Ligi Narodów 
telegram, w którym komunikuje ten 
fakt i prosi o podanie go do wiado- 
mości Ligi Narodów. 

Il zjazd polskiej młodzieży akade-£ 
miekiej Litwy 

„Dz. Kow*. podaje: Doroczny zjazd stu- 
dentów Polaków Litwy (walne zgromadze- 
nie członków Związku Polskiej A 
Akademickiej Litwy) odbędzie się dn. 3 

sierpnia i 1 września br. w Kownie, w loka- 

lu Ški „Omega“ przy ul. Orzeszkowej 12, 
Otwarcie zjazdu Odbędzie się w sobotę 

31 sierpnia o godz. 3 pp. W razie braku 
quorum następny termin otwarcia wyznaczo- 

ny jest na godz. 4 m. 30. — 
orządek obrad: ł) otwarcie, 2) wybory 

prezydjum, 3) sprawozdanie Zarządu i Śro- 
dowisk, 5 wybory komisji rewizyjnej, 5) 
sprawy organizacyjne, 6) sprawy prasowe, 
7 sprawy samopomocowe, 8) kwestja ide- 
ologji, 9) komunikat komisji rewizyjnej, 10) 
wybory organów związku na r. 1929 — 30. 
11) wolne wnioski. 

Przybywający na zjazd winni się re- 
jestrować w sekretarjacie związku w loka- 
lu Zjednoczenia Jolaków Studentów U.L. 
O przybycie na zjazd proszeni są wszyscy 
studenci Połacy Litwy. 

łowy cos piemięcki dla rolnictwa W 
Litwie 

KOWNO, 21.VIII. PAT. Litewskie koła 
przemysłowo-rolne zostały mocno zanie- 
pokojone podniesieniem przez Niemcy sta- 
wek celnych na produkty rolnicze, które w 
dość wielkiej ilości były wywożone do Nie- 
miec z Litwy. Ogólnie uważają, iż podnie- 
sienie stawek celnych będzie silnym ciosem 
ćla litewskiego gospodarstwa rolnego. 

Perspektywy urodzaja w Litwie 
Z Kowna donoszą: Według danych 

centralnego biura statystycznego, urodzaj 
tegoroczny w Litwie jest lepszy, niż w ro- 
ku ub. jeżeli waga ziarna zostanie bez zmia: 
ny, tj. jeżeliłda się zebrać z 1 ha 25 centn.zbo- 
ża, to przeciętnie będzie o 15 proc. więcej, niż 
w r. ub. Jedynie w pow. Birżańskim i Sza- - 
welskim 20 do 30 proc. zasiewów zostało 
zniszczone przez heskie muszki, w reszcie 
powiatów zboże, kartofle, len dają nądzie- 

ję dobrego zbioru. Trawy pastewne, koni- 
czyna w roku bież. dały o 17 proc. więcej 
niż w roku ub. 

Anonimowe wystąpienia przeciwko kinom 
kowieńskim 

Z Kowna donoszą: Anonimowe wystą: 

pienia przeciwko kinom nie ustają. Nie- 
dawno dyrekcja „Oazy* otrzymała anoni- 
mowy list z pogróżkami, obecnie ofiarą 

napaści stał się „Palace“. Mianowicie, oneg- 
daj o godz. 8 wiecz. po skończonym sean- 
sie uniemożliwiono publiczności opuszcze- 
nie lokalu kinematografu, zanieczyszczając 

powietrze na schodach, prowadzących ku 
wyjściu. Dyrekcja kina musiała podjąć sze- 
reg zabiegów celem odkażenia powietrza, 
aby umożliwić uwięzionej publiczności wy 
dostanie się na ulicę. Sprawcami wypadku 
są „iacyś ludzie z flaszkami". Nikt ich nie 
widział, dostali się na schody niepostrzeże- 
nie, i spłoszeni podczas pracy, nie omiesz- 
kali szybko się ulotnić. 

Randel dziećmi 
Z Kowna donoszą: W tych dniach przy” 

trzymano w Kołotowie nieznaną kobietę w 
trakcie, gdy sprzedawała cygance swego 
2-letniego syna. Cyganka miała jej dać 7a 
ofiarowanego chłopczyka 25 lit. Wyrodna 
matka tłumaczy swój krok złym Stanem 
materjalnym. 

jazd mniejszości rosyjskiej w Rydze 
RYGA. 21.8. (PAT). Podczas: dwuch u- 

biegłych dni w Rydze odbył $ zamknięty 
zjazd przedstawicieli mniejszości rosyjskiej 

na który przybyli delegaci z Polski, Łotwy, 

Estonji, Litwy, Rumunji, i Czechosłowacji. 
W zjeździe brali także udział Rosjanie człon 
kowie parlamentów wyżej / wymienionych 

państw. Z Polski na zjazd przybył poseł Se- 

rebrenników. Na zjeździe wygłoszone Z0- 
raty o położeniu mniejszości rosyj- 

s cażdiem z państw reprezentowanych. 

azd zatwierdził ustawę genewskiego biura 

ajszości rosyjskiej oraz postanowił zało- 

oddziały informacyjne, któreby informo 

ały o położeniu i życiu mniejszości rosyj- 

skiej w wymienionych państwach. Z uchwa- 

lonych wniosków zasługuje na uwagę wnio- 

sek, postanawijący regularne zwoływanie 
zjazdów mniejszości rosyjskiej oraz wniosek 

co do zwołania zjazdu mniejszości słowiań- 

skich. Na żjeździe wybrana została rada na- 

czelna do której weszło po dwóch przed- 

stawicieli od każdego reprezentowanego pan 

stwa. Nadto zjazd postanowił wzięcie u- 

działu w genewskich zjazdach mniejszości 
narodowych. 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

— 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE —- al. Sreptyciiego — A Laszuk, 
BIENIŁAKONIE — Bužet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „J.ot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
BORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyfiski. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
ŁIDA — ul. Suwalsta 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO Ksiegornia T-wa „Ruch“. i 

  

WOŁKOWYSK — 

towy na stronie 2-ej i Sej 40 gr. 
imetr 60 gr. W N-rach 

UENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn: 
| mzdesiane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa 

ICIELSTWA 
MIEŠWIEZ — ul. Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — kiosk S$ у 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

   (sięgarnia Jażwińskiego. 
t. Michalskieg:      

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

META ALTAS 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia eyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj, nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
sajejsaa. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ROE JO ONDA LKI AI TYCZY RANK III IIS B NAT TTK 

Lzy hył zamach na Woldemarasa? 
W dniu wczorajszym redakcja nasza została zaalarmowana 

wiadomością z Warszawy, że pojawiły się tam pogłoski o no- 
wym zamachu na premjera Woldemarasa. Jedno z pism war- 
szawskich wydaio z tego powodu nawet dodatek nadzwyczajny. 
W sprawie tej próbowaliśmy się dowiedzieć ze źródeł wiarogod- 
nych o wypadkach w Kownie. Według wiadomości jakie otrzy- 
maliśmy od naszego korespondenta z Rygi, dotychczas tam nic 
nie wiadomo o zamachu. wszelako połączenia z Kownem są bar- 
dzo utrudnione. Zapytywany w tej sprawie poseł litewski w 
Rydze oświadczył kategorycznie, iż żadnych wiadomości o za- 
machu nie posiada. 

Pielgrzymka wiieńska u Djea Świętego 
RZYM, 21—8. (tel. wł. Słowa). Dziś o godzinie 1 w południe. 

Olic Saiptų, Pius XI przyjął na audjencji pielgrzymkę wileńską 
Pu 

ARA IS Bri 1 IDL AT RI I IIA IATA STIKLAS: 

Sprawa rozbrojenia na morzu 
KOMUNIKAT MAC DONALDA O KONFERENCJI Z GEN. DAWESEM. 

LONDYN. 21.8. (PAT). Premjer Mac Donald, który w poniedziałek dnia 19 bm. od- 
był dalszą konferencję u ambasadora Stanów Zjednoczonych w sprawie rozbrojenia na 
morzu, ogłosił w Lossiemouts, gdzie bawi na wakacjach, komunikat treści następującej: 

Gen. Dawes przybył do Szkocji aby wymienić ze mną poglądy na depeszę, którą 
otrzymał z Waszyngtonu i przedstawił mi ją, aby dać możność zapoznania się ze sta- 
nowiskiem rządu Stanów Zjednoczonych. Moje zetknięcie się z panem Dawesem uwa- 
żam za bardzo korzystne dla sprawy porozumienia morskiego anglo - amerykańskiego. 
Nad problemami tego porozumienia pracowaliśmy obaj cały czas bezpośrednio i przez 
przedstawicielstwa obu państw na terenie Genewy. W usiłowaniach tych chodziło 0 po- 

enie różnic, które wyłoniły się co do trzech punktów głównych, a mianowicie ame- 
rykańskiego żądania parytetu, na które godzimy się, naszych żądań, nie mających zwią- 
zku z budową amerykańskich okrętów wojennych, ale określających nasz stosunek do 
budowy i nasze w tym względzie zobowiązania wobec innych państw i wreszcie pra- 
gnienia obu państw ograniczenia zbrojeń morskich. Jeżeli wymiana poglądów, którą 
przeprowadziliśmy w Odniesienia do tych trzech najważniejszych punktów, zostanie po- 
dana do wiadomości publicznej, opinja publiczna będzie miała możność przekonać się, 
že narady anglo - amerykai odbywały się w atmosierze dużej zgody i dużej pbu- 
stronnej woli poczynienia . sol wzajemnych, daleko idących ustępstw, zwłaszcza vą 
dziedzinie budowy krążowników. Poruszaliśmy również bardzo szczegółowo sprawę bu- 
dowy pancerników I klasy i także innych klas okrętów wojennych, do łodzi podwodnych 
włącznie. Narady znajdują się obecnie w stadjum, nie Roa się do opublikowania, 
jako jeszcze nie skrystalizowane i mogące łatwo wywołać błędne komentarze w kołach 
niefachowych. Badamy obecnie sprawę porozumienia, tak, aby nie pominąć żadnej oko- 
liczności, korzystnej dla przyśpieszenia i trwałości układów. Obaj jednak zgadzamy się, 
że porozumienie może być pełne i praktyczne dopiero wówczas, gdy będzie rozszerzone 
na wszystkie mocarstwa morskie. Myślimy zatem o zwołaniu konferencji powszechnej 
na wzór konferencji waszyngtońskiej. Dzienniki angielskie donoszą z Waszyngtonu, że 
również w Białym Domu odbywają się narady w sprawie porozumienia morskiego anglo- 
PE CRO i że prawdopodobnie wkrótce treść tych narad zostanie częściowo ори- 
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Ożywienie © obradoch Feparacyjnych 
Konierencja w fazie rozsirzygającej 

HAGA. 21.8. (PAT). Zdaniem przedstawiciela Havasa, konierencja we- 
szła w tazę rozstrzygającą. Przewodniczący delegacyj mocarstw zapraszają- 
cych, zgromadzeni ma skutek interwencji Stresemanna, zdają sobie sprawę z 
konieczności szybkiego zajęcia stanowiska wobec planu Younga. Bliskość da- 
ty pierwszego września, stanowiącej punkt wyjścia nowego systemu spłat 
niemieckich domaga się decyzji pośpiesznej. Z tego względu przedstawiciele 
6 mocarstw zasiadać będą odtąd w perman encji. W ciągu dnia dzisiejszego 
rozmowy wyszły poza zakres zagadnień technicznych i przybrały charakter 

polityczny. Przedstawiciel Havasa zaznacza, że wobec oświadczenia Snowde- 
na że gotów jest do pewnych poświęceń, nie zawierającego jednak przyjęcia 
choćby w zasadzie koncesyj uczynionych przez 4 mocarstwa, stało się rzeczą 
zrozumiałą zwrócenie koncesyj uczynionych do państw sprzymierzonych z 
zmpytaniem, w-g jakich zasad mają być dokonywane spłaty niemieckie z 
dniem 1 września. 

PRZYPUSZCZALNA TREŚĆ ROZMOWY SNOWDENA Z BRIANDEM. 

HAGA. 21.8. (PAT). Agencja Havasa uważa za prawdopodobne że w 
czasie wczorajszej rozmowy Brianda ze Snowdenem ten ostatni oświadczył 
premjerowi francuskiemu, iż byłoby zdaniem jego wskazane, gdyby zmniejszo 
na udział Włoch w planie Younga na korzyść Anglji. Agencja podkreśla, iż 
Francja pragnie pozostać w kwestji ofenzywy angielski ej przeciwko Wło- 
chom. Stanowisko delegacji trancuskiej, b elgijskiej i włoskiej pozostaje nie- 
zmienione w stosunku do planu Younga. 

SNOWDEN I BRIAND DOSZLI DO POROZUMIENIA. 

HAGA. 21.8. (PAT). W tutejszych kołach angielskich utrzymują, iż Sno. 

wden i Briand porozumieli się w szeregu punktów. Pozatem twierdzą, że Fran 

cja i Belgja starają się ciągle jeszcze zadośćuczynić żądaniom angielskim. Za- 

strzeżenia trwają jeszcze szczególnie ze strony Włoch. 

ROZMOWA DELEGATA WŁOCH ZE SNOWDENEM. 
5 „HAGA. 21.8, (PAT). Pirelli odbył dziś rano rozmowę ze Snowdenem, w czasie 

której wyjaśnił ministrowi angielskiemu, dlaczego Italja uzyskała pewne kompensaty w 
czasie opracowywania planu Younga. 

JAK PRASA NIEMIECKA PRZYJĘŁA WCZORAJSZE DEMARCHE SWEGO 
\ RZADU. 

BERLIN. 21.8. (PAT). Prasa berlińska, komentując wystąpienie delegacji niemie- 
ckiej w Hadze, występuje coraz ostrzej przeciwko Francji. jeden tylko redaktor „Vossi- 
sche Ztg.* Jerzy Barnhardt wyraża nadzieję, że krok niemiecki poczyniony został w po- 
rozumieniu z Francją. Natomiast pozostałe dzienniki atakują delegację niemiecką i Bri- 
anda w sposób ostry. Korespondent socjalistycznego „Vorwaerts” występuje przeciwko 
delegacji francuskiej, nazywając argument o automatycznem utrzymywaniu planu Da- 
wesa w razie nieosiągnięcia przez konferencję wyników, argument czysto formalnym i 
zapowiada, że Niemcy wszystkiemi siłami będą się przeciwko temu bronić i że nie będą 
przytem izolowane. 2 ; 

Korespondent demokratycznego „Boersen Courrier“ akceptując wystąpienie nie- 
mieckie, wyraża tylko pewną obawę, czy stanowisko Niemiec wobec Francji nie pogor- 
szy się nieco przez akcję niemiecką. „Germania” wyraża pewne zastrzeżenia co do kroku 
niemieckiego, uważając go za prowizoryczne akceptowanie -przez Niemcy planu Younga 
bez otrzymania przez Niemcy wzamian żadnych zobowiązań politycznych od strony 
przeciwnej. IA : 

„Deutsche Allgemeine Ztg“. ošwiadcza, že обеспа sytuacja w Hadze može byč 

rozpatrywana w ten sposób, iż istnieje obecnie alternatywa rozbicia się konierencji, albo 

też ustąpienia Francji z jej stanowiska. Alternatywa rozbicia się konierencji, lub też u- 

stąpienia Snowdena — jak twierdzi korespondent — nie istnieje. Dzienniki nacjonalisty- 

czne wyrażają poważne zastrzeżenia i krytykują wystąpienie niemieckie. „Der. Tag" 

uważa krok niemiecki za krok na drodze do rozwiązania, obciążający jednostronnie Niem 

cy. „Deutsche Tageszeitung* występuje przeciwko motywacji niemieckiej, przyznającej 

że Niemcy najbardziej są zainteresowane w dojściu do skutku planu Younga. 

CZY NASTĄPI POWRÓT DO PLANU DAWESA? 

HAGA. 21.8. (PAT). Delegacje francuska, belgijska, włoska i japońska 

zaproponowały podobno Anglji zagwarantowane jej w ramach samego planu 

Younga pokrycie w;50 proc. jej żądań, które wyrażają się sumą 2400 tys. i. 

st. Skądinąd podają, że o ile Snowden będzie w dalszym ciągu odmawiał 

„przyłączenia się do konkluzji rzeczoznawców, to jest rzeczą niewątpliwą, że 

Stresemann zażąda ustalenia dla spłat niemieckich nowego modus vivendi od 

dnia 1 września do chwili wejścia w życie planu Younga, ażeby Niemcy mo- 

gły natychmiast korzystać z redukcyj, przewidzianych w tym planie. Zdaje się 

być rzeczą wątpliwą aby 4 wierzyciele Niemiec, wypowiadający się za przy- 

jęciem w całości planu Younga zgodzili się na ustalenie prowizorycznego re- 

gimeu, uważają bowiem, że albo plan Younga będzie ostatecznie przyjęty 

przez wszystkich, a wówczas Niemcy będą korzystać wstecz ze wszystkich 

korzyści przewidzianych w planie Younga, albo plan ten skazany zostanie 

_ przez Anglję na zagładę, a wówczas nastąpi powrót do planu Dawesa. 

WENERA 

skopalistą), a parę miesięcy temu 0- 

trzymał święcenia kapłańskie w bostoń 

skiem „St. John Seminary“ z rąk JE. 

Kardynała O'Connell'a. I ješli pisze- 

my, że dla Polski jest proi. Lord czę- 

ściowo stracony, to dlatego, że sprawy 

doczesne mniej go interesują dziś niż 

wczoraj... 
P. Harold Henry Fisher jest młodym 

profesorem historji nowożytnej w 
„Stanford University* w Palo Alto 

(California). W roku zeszłym, przy 

współpracy p. Sidney'a Brooks'a, ogło 

sił u Macmillan'a bardzo dobrą ksią- 

żkę p.t. „America and the New Po- 

land“ (Ameryka i nowa Polska). Ten 

duży, czterysto - stronnicowy tom, jest 
dziś bezsprzecznie najlepszą książką o 

Polsce w języku angielskim. Jej war- 

tość propagandowa, nietylko na tere- 

nie amerykańskim, jest duża. 
Powiedzieć wszystko w dziennikar- 

skim artykule na temat naszych ame- 

rykańskich przyjaciół — to rzecz nie- 

inożliwa. Przypomnieć jed nak trzeba 

choćby tylko nazwiska tych Amerykan 

którzy po wojnie ogłosili czy to. ksią- 

żki, czy artykuły w miesięcznikach na 

polskie tematy są to: E. F. Benson, 

W. C. Boyden, Vernon Kellog, R. J. 
Kerner i wielu innych. Ostatnim w tym 

szeregu jest p. Neviń O. Winter, autor 

pełnej sentymentu dla Polski książki 

p..: „Poland, Knight among the Na- 

tions“ (Polska, rycerz wśród naro- 

dów.) ' 

Nie ulega wątpliwości, że najle- 

pszemi sposobami zwiększania licz- 

by, Amerykan - polonistów jest z je- 

dnej strony zakładanie katedry języka 

i Vreratury polskiej przy uniwersyte- 
tąch amerykańskich, a z drugiej — 

wprowadzanie studentów i młodych 

profesorów amerykańskich do wszech- 

nic polskich. Choć katedr języków i 
literatur słowiańskich jest w Ameryce 

około trzydziestu (profesorowie Noyes 

Manning i Kerner są najlepszymi w 

tym kraju slawistami), to jednak jedna 

jest tylko katedra wyłącznie językowi 

i literaturze polskiej poświęcona: ist- 

nieje ona na „Marguette University“ W 

Milwaukee i zajmuje ją prof. P. Kulba- 

cki; stwierdzić ze smutkiem należy, że 

katedra ta wegetuje, że na kurs w r. 

z. zapisało się zaledwie 10 słuchaczów, 

choć uniwersytet liczy około setki stu- 

dentów pochodzenia polskiego. 

Wymianą profesorów i studentów 

pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczo 

nemi zajmuje się Fundacja Kościuszko 

wska, w tym celu założona. Jej duszą 

jest p. Stefan Mierzwa, profesor z 

„Drake Univesity'. Cenna ta instytu 

cja, godna jaknajdalej idącega popar- 

cia, utrzymuje się ze składek swych a- 

merykańskich i polsko - amerykańskich 

członków, oraz z datków organizacyj 

polskich w Ameryce. Na rok szkolny 

1929 — 30 sprowadza Fundacja do 
Ameryki paru młodych uczonych pol- 

skich, a do Polski wysyła P. Richard'a 

Wallis'a, z „Dartmouth College“, oraz 

p. Denzel'a Carr'a, z uniwersytetu chi- 

cagoskiego; obaj są iilologami i jadą 

na studja do uniwersytetu krakowskie- 

go. Żmudna to i na długi termin obli- 

czona praca, ale takie tylko wysiłki 

trwałe dają wyniki. 
Kazimierz Smogorzewski. 

Min. Heyman i przemysłowcy 
helgijscy na Górnym |Śląsku 
KATOWICE, 21. 8. PAT. O godz. 

8 rano przybyła do Katowic pocią- 
giem z Warszawy wycieczka przemy- 
słowców belgijskich z Heymanem na 
czele. 

P. ministrowi towarzyszył szef ga- 
binetu ministra p. Voghel, 10 przemy- 
słowców belgijskich, przedstawiciele 
M. S. Z* radca Sokolnicki oraz Min. 
Przem. i Handlu radca Liwiński. Po 
Śniadaniu, wydanem w hotelu Savoy, 
goście zwiedzili gmach „województwa, 
poczem udali się samochodami do 
Mysłowic, gdzie obejrzeli miejską 
stację opieki nad matką i dzieckiem 
oraz centralną targowicę, zbudowaną 
według najnowszych wymagań. Mini- 
ster Heyman zainteresował się służbą 
weterynaryjną, postawioną tu bardzo 
wysoko, Oraz eksportem mięsa, który 
zacznie się w październiku r. b. i bę- 
dzie dokonywany narazie raz na mie- 
siąc. Z Mysłowic uczestnicy wycieczki 
udali się samochodami do Chorzowa, 
gdzie zajechali do państwowej fabry- 
ki związków azotowych. Po zwiedze- 
niu urządzeń iabrycznych zarząd ia- 
bryki przyjął gości śniadaniem.              



ECHA KRAJOWE 
  

Tragiczny wypadek wśród sfraży granicznej KOP 
NOWOGRÓDEK, 21. 8. Przed kilku dniami na drodze granicznej 

Wołma--Jachimowo, pow. Wołożyńskiego został zastrzelony szeregowiec 
KOP Czesław Dąbrowski. 

/ Po zmianie posterunku Dąbrowski zamiast tego, 
zwolnieniu do koszar, poszedł w kierunku granicy i tutaj natknął się 
zasadzkę z dwóch żołnierzy, którzy w 
osobnika, zażądali zatrzymania się. 

żeby udać się po 
na 

ciemności, widząc zbliżającego się 
Dąbrowski mimo wezwania biegł da- 

lej w kierunku granicy. Wówczas żołnierze dali strzał ostrzegawczy a na- 
stępnie do Dąbrowskiego, trafiając go wyżej oka. 
miejscu. 

Dąbrowski zginął na 

Pożar w m. Krywoszynie 
NOWOGRÓDEK, 21. 8. Dziś o godz. 1-ej w nocy w m. Krywoszyn 

pow. Baranowickiego wybuchł groźny pożar. 
Spłonęły 44 budynki, 6 Świń, wszystkie zbiory tegoroczne i inwen- 

tarz martwy. Pożar wybuchł z nieustalonej dotychczas przyczyny i rozsze- 
rzył się w gwałtowny sposób wskutek suSzy i silnego wiatru. 

W sprawie szkolaictwa | tewskiego 
Częste narzekania działaczy litewskich 

na rzekomy ucisk w Połsce i z tego powo- 
du alarmy prasy obliczone na eksport zagra- 
niczny, oraz nieustanne skargi rządu litew- 
skiego do Ligi Narodów muszą w każdym 
objektywnym człowieku wzbudzić swą nie- 
słusznością i przewrotnością zrozumiałe obu- 
rzenie, któremu sam niejednokrotnie ulega- 
łem, tak, że postanowiłem dokładnie zba- 
dać tę sprawy by poddać na łamach prasy 
bezstronnemu oświetleniu ich pod pręgież 
opinii publicznej. 

Główną i osławianą bolączką litewską 
ma być brak szkół i utrudnienia w dziedzi- 
nie prowadzenia oświaty litewskiej. 

O niesłuszności tych pretensyj niechaj 
poświadczą dane, które pozwolę sobie przy- 
toczyć. 

Ponieważ ludność litewska najliczniej 
zamieszkuje na terenie pow. šwiecianskie- 
:g0, gdzie dosięga 45 tysięcy osób, za pod- 
stawę swych wywodów biorę rozwój szkol- 
mictwa i oświaty litewskiej na tym terenie. 

W powiecie święciańskim liczba .dzieci 
litewskich będących w wieku szkolnym wy- 
nosi około 5 tysięcy, z czego winno pobie- 
rać naukę 4.300. Z tej liczby w pięćdziesię- 
ciu szkołach prywatnych T-wa „Rytas* po- 
biera naukę około 1.800 dzieci, pozostałe 
zaś 2.500 uczęszcza do  szcześćdziesięciu 
publicznych szkół pow., z których 21 jest 
utrakwistycznych, .zaś w 40-tu wykładany 
jest język litewski i używany jako pomocni- 
czy przy nauce innych przedmiotów. 

Z tego wynika, że ilość szkół prywat- 
nych i państwowych z litewskim językiem 
obejmuje całkowicie potrzeby tej ludności i 
daje możność dziatwie konserwowania oj- 
czystego języka. 

Dla porównania nie mogę pominąć spra- 
owy szkolnictwa polskiego na terenie Litwy 
kowieńskiej. Dwieście tysięcy Polaków za— 
mieszkujących Litwę podlega  faktycznemu 
i bezwzględnemu terorowi tamtejszych rzą- 
dów, gdzie 28 tysięcy dzieci polskich po- 
zbawione jest nauki języka ojczystego i pod- 
lega wynarodowieniu, gdyż z tej liczby 
tylko 530 dzieci korzysta z nauki w dzie- 
więtnastu szkołach. polskich. 

Oto fakty, które mówią same za siebie 
i które stwierdzają, że nie Litwinom w Pol- 
sce, a Polakom w Litwie dzieje się krzywda. 

Jeżeli chodzi o faktyczną krzywdę lud- 
ności litewskiej, to ona jest, ale nie tam, 
gdzie dopatrują się jej działacze litewscy. 
Krzywdę ludu litewskiego widzimy w dzia- 
łalności tych pseudo opiekunów, którzy bez 
najmniejszego zrozumienia starają się orga- 
nizować i zakładać szkoły i organizacje 
litewskie całkowicie nie odpowiadające swe- 
mu zadaniu. 

Szkoły te pod względem  pedagogicz- 
nym i organizacyjnym stoją ma najniższym 
szczeblu. Na czterdziestu óśmiu nauczycieli 
pracujących w szkołach T-wa „Rytas“ w 
powiecie Święciańskim, czterech posiada od- 
powiednie kwalifikacje, ośmiu — sześć klas 
gimn. litewskiego, lub rosyjskiego, pozosta- 
łych zaś trzydziestu sześciu nie posiada pra- 
wie żadnych kwalifikacyj. Ogólnie, biorąc 
poziom nauczycieli litewskich pod względem 
wiedzy odpowiada 2—4 kl. gimnazjum, na- 
tomiast pod względem inteligencji i obycia 
bezwarunkowo przeciętny uczeń 7-go od- 
R polskiej szkoły powsz. przewyższa 

ich. 
Stykając się miejednokrotnie osobiście 

z temi ludźmi, wprost dziwię się, jak moż- 
na im powierzać wychowanie młodego po- 
kolenia. 

Co się dziwić, że Litwini posiadając 
taki materjał nauczycielski gie mogą  po- 
stawić na odpowiednim poziomie swych 
szkół. Dotychczas nauka w prywatnych 
szkołach litėwskich jest to coś tak nienor- 
malnego, że wprost nie daje się określić. 

Nauczycielstwo cechuje “| całkowita 
nieobowiązkowośc w pracy. Nauka rozpo- 
czyna się de fakto od pierwszego listopa- 
da, a kończy się po Wielkiej Nocy, co w 
oczach nisko stojącej kulturalnie ludności 
jest plusem, natomiast ujemnie wpływa na 
opinję szkół powszechnych, do których zmu- 
52а się dziatwę uczęszczać od 1 września 
do końca czerwca. 

Tak zwanych oświatowych organizacyj 

„Św. Kazimierza” jest w pow. Święciańskim 
około 70. O wartości tych organizacyj pi- 
sałem w Nr. 185 „Słowa* w artykule p. t. 
„Oświata pozaszkolna i jej rozwój w pow. 
Święciańskim”. я 

Jak widać z przytoczonych faktów żad- 
nego ucisku ludności litewskiej nie ma, a 
jest swoboda, swoboda wielka, nieco błęd- 
nie pojmowana przez szowinistyczną  nte- 
ligencję litewską, która swą działalność opie- 
ra na narzekaniu, skargach i ilości byleja- 
kich. placówek oświatowych, używając do 
ich prowadzenia ignorantów. Władze pol- 
skie nie uciskają mniejszości litewskiej, lecz 
przeciwnie, nawet forytują ją, o czem świad- 
czy fakt zezwolenia na nauczanie w szko- 
łach litewskich nauczycielom nie kwalifiko- 
wanym, natomiast polskich nauczycieli nie 
posiadających kwalifikacyj niejednokrotnie 
wieloletnich i zasłużonych pracowników 
bezwzględnie się zwalnia. Czynnikiem władz 
polskich jest dobro wszystkich mniejszości, 
których to tendencyj nie chcą widzieć krót- 
kowzroczni politycy litewscy, a to ze wzglę- 
du by swemi pretensjami i narzekaniami 
zagłuszyć krzywdy Polaków w Litwie ko- 
wieńskiej. m. į Šo 

Za odcinek drogowy Wilno—Kro- 
piwnica "a: władze m. 

na. 
Poniżej umieszczamy pismo, które nade- 

słał nam przewodniczący Wydziału Powia- 
towego Wileńsko-Trockiego p. M. Łukasze- 
wicz. 

W numerze 189 „Słowa” z dnia 20 sier- 
pnia b. r. podana została wzmianka p. t. 
„Bezpańska droga pod Wilnem*, która to 
wzmianka niesłusznie zarzuca „zarządowi 
władz sejmikowych powiatu '/ wileńsko-troc- 
kiego* niepoprawianie odcinka drogi Kro- 
piwnica — Wilno. Odcinek ten znaj- 
duje się na terenie miasta Wilna wo- 
bec tego Sejmik powiatu wileńsko-trockie- 
go nie ponosi zań żadnej odpowiedzialności, 
przeto proszę o wydrukowanie w  najbliż- 
szym numerze szanownego „Słowa* odpo- 
wiedniego sprostowania wymienionej, krzyw 
dzącej Sejmik, notatki. 

Z poważaniem M. Łukaszewicz. 

Sam fakt, iż wyjaśnienie Sejmiku o fa- 
talnym stanie drogi pomiędzy Wilnem a 
Kropiwnicą otrzymaliśmy w dwańaście go- 
dzin po ukazaniu się naszej korespondencji, 
świadczy o poważnem  interesowaniu *się 
Sejmiku sprawami drogowemi. Mógłby jed- 
nak Sejmik uniknąć „krzywdzącej” notatki, 
o ileby na zebraniach gromadzkich  sołty- 
sów, bądź w radzie gm. Rudomińskiej, kate- 
gorycznie uświadomił ludność, interesującą 
się drogą, kto za nią ponosi odpowiedzial- 
ność. Na tak zwane „drogi bezpańskie*, któ- 
rych dużo jest w województwie, należałoby 
zwrócić uwagę władzom wojewódzkim, 
ustalając Ścisłą odpowiedzialność za nie. 
Taka „bezpańska droga', wiodąca ze st. 
kol. w Głębokiem do miasta, ni to sejmiko- 
wa, ni to kolejowa od 8 lat dręczy miejsco- 
wą ludność, wskutek  nieustalenia, kto za 
nią odpowiada. Nie potrzebujemy chyba wy- 
jaśniać iż tarcia pomiędzy resortami najmniej 
interesują podróżujących, dla których obo- 
jętnem jest na czyim odcinku łamią oni oś 
lub koło. (Przyp. Red.). 

Ф — — — 

ŁYNGMIANY, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Wybory do zebrania gminnego od- 
były się tutaj nie według przepisów komi- 
sarza generalnego Ziem Wschodnich o tym- 
czasowej ordynacji wyborczej do zebrań i 
rad gminnych z dn. 25-VI 1919 r., lecz ze 

  

względu na niezaniesienie skargi wybory 
zostały zatwierdzone. Teka. 

ŚWIĘCIANY 

— Przygotowania do wyborów rabina. 
Z racji zbliżającego się terminu wyborów 
rabina odbyło się tu walne zebranie ludno- 
ści żydowskiej, poświęcone omówieniu kan- 
dydatur. Wysunieto dziesięć kandydatur, z 
których największe szanse mają kandyda- 
tury rabinów z Postaw i Woronowa. 

оо МОО 

PRETENSJE POLSKI WZGLĘDEM NIEMIEC 
SYTUACJA POLSKI JEST ODMIENNĄ OD SYTUACYJ INNYCH PAŃSTW. 

HAGA. 21.8. (PAT). O stanowisku Polski w sprawie odszkodowań 
korespondent PAT otrzymał z kół delegacji polskiej informacje, dające się 
sformułować w następujący sposób: 

Sytuacja Polski w sprawie odszkodowań jest zupełnie specjalna i od- 
mienna od sytuacji inaych państw, albowiem Polska ma prawo do odszkodo- 
wań za straty które poniosła jako część dawnego cesarstwa rosyjskiego, z 
drugiej zaś strony przyjęła w traktatach pokojowych różne zobowiązania, 
jako to zapłaty za mienie państwowe na terytorjach scedowanych przez Niem 
cy i Austrję, za część długu niemieckiego i pruskiego, za t. zw. dług wyzwo- 
lenia i t.p. Rząd polski uważał, że te jego zobowiązania pokrywają się z od- 
szkodowaniami, chociaż poniesione straty przewyższają rzeczywiście sumę 
zobowiązań. 

Pozatem Polsce służy prawo do otrzymania zwrotu w naturze przedmio- 
tów, wywiezionych przez Niemcy z terytorjum polskich, t. zw. prawo resty- 
tucji, które zostało zamienione na pewną sumę ryczałtową, jaką Polska otrzy 
muje stopniowo z rat rocznych, przewidzianych w planie Dawesa. Wreszcie 
Polska ma należności specjalne, oparte na przepisach traktatu, bądź na umo- 
wach, z Niemcami zawartych. Z należności tych jedne są już Ściśle określone 
co do cyfry, niektóre są zasądzone wyrokami rozjemczego trybunału polsko - 
niemieckiego na rzecz osób prywatnych, inne są w stadjumm ustalania cyfry. 
Są to np.: reformy ubezpieczeń górnośląskich, pensje wojskowe i cywiine. 
Należności te powinny być pokryte z rat płaconych przez Niemcy. 

CO DAJE POLSCE PLAN YOUNGA. 

Plan Younga proponuje wydzielenie na rzecz Polski sumy 500 tys. ma- 
rek zł . rocznie, w ciągu 37 lat co właściwie odpowiada naszej należności 
restytucyjnej, i formuje pewne zalecenia, których wykonanie doprowadziłoby 
do skreślenia zobowiązań traktatowych. Nadto eksperci państw wierzyciel- 
skich wysunęli konieczność zrzeczenia się przez Niemcy wszelkich pretensyj 
z tytułu jakichkolwiek minionych operacyj. Ponieważ Niemcy mają rozmaite 
pretensje do Polski, takie ich zrzeszenie się mogłoby skompensować nasze 
należności specjalne. W celu organizacji spłaty rat przez Niemcy i rozdziału 
rat między państwa wierzycielskie, plan Younga projektuje stworzenie spe- 
cjałnego banku wypłat międzynarodowych i zakreśla mu bardzo szerokie po- 
le działania, szczególnie w dziedzinie operacyj walutowych. Ze względu na 
taki zakres kompetencyj nowego banku, winny należeć do niego wszystkie 
banki emicyjne o ustalonej walucie. Bank Polski powinienby przyjąć udział 
w subskrypcji kapitału zakładowego banku i jego zarządzie. Konierencja o- 
becna ma za zadanie uregulowanie spraw finansowych z Niemcami. Daje ona 
też okazję do uregulowania między dawnymi aljantami całego szeregu kwe- 
styj finansowych, wynikających z traktatów, zawartych z Austrją, Niemca- 
mi i Bułgarją. 

PROPOZYCJE NIEMIECKIE W SPRAWIE WYPŁAT REPARACYJNYCH. 

HAGA. 21.8. (PAT). Dobrze poiniormowane koła tutejsze utrzymują, 
że Niemcy zwróciły się już oficjalnie do pozostałych mocarstw z propozycją, 
aby wypłaty reparacyjne odbywały się od dnia 1 września na podstawie planu 
Younga. 

ZNAMIENNE OBJAWY, PRZEMAWIAJĄCE ZA ODROCZENIEM 
KONFERENCJI 

PARYŻ. 21.8. (PAT). Pisma stwierdzają, że negatywne stanowisko ekspertów an- 
gielskich, nieprzejednana nieustępliwość Snowdena, jednolitość bloku włosko - trancu- 
skiego oraz żądania Stresemanna, zmierzającego do zwołania delegatów 6 państw — są 
to wszystko znamienne objawy, przemawiające za odroczeniem konferencji. 

Walka o kolej w Mandzurji 
CHIŃCZYCY ODNIEŚLI SUKCES KOŁO MANDŻULI, ZDOBYWAJĄC 

ZNACZNĄ ILOŚĆ DZIAŁ I AMUNICJI. 

TOKJO. 21.8. (PAT). Korespondenci dzienników donoszą z Mandżurji 
że w odległości 500 metrów od pozycyj chińskich, koło stacji Mandżuli uka- 
zały się wczoraj sowieckie pociągi pancerne. Oddział wojska, po opuszczeniu 
pociągów, dał ognia w stronę wojsk chińskich, pod osłoną ognia artyleryj- 
skiego. Chińczycy odpowiedzieli ogniem. W wyniku starcia, trwającego dwie 
godziny, wojska sowieckie wycofały się. Chińczycy stracili 30 ludzi, zdobyli 
jednak znaczną ilość dział i amunicji. 

Zerwanie komunikacji telegraficznej między Charbinem a 
st. Pogranicznaja 

WIEDEŃ, 21. 8, PAT. Według doniesień dzienników z Charbinu, sy- 
tuacja na granicy chińsko - sowieckiej jest bardzo poważna. 

Komunikacja telegraficzna między Charbinem a miastem Pogranicznaja 
jest przerwana. 

Popłoch wśród kupców chińskich z powodu zamknięcia 
oddziału Banku Dalekiego Wschodu w Charbinie 
MOSKWA, 21. 8. PAT. Zamknięcie oddziału Banku Dalekiego 

Wschodu w Charbinie wywołało — jak donosi agencja Tass — popłoch 
wśród kupców chińskich. Kupcy charbińscy zdecydowali zażądać szešcio- 
miesięcznego moratorjum w związku ze skutkami katastrofalnemi, spowo- 
dowanemi zajęciem kolei wschodnio-chińskiej. 

Komunikat poselstwa chińskiego w Paryżu o sytuacji na 
froncie mandżurskim 

: WIEDEN, 21.VIII. PAT. Dzieaniki podają z Paryża, 
chińskie ogłosiło następujący komunikat urzędowy: 

Wojska sowieckie przekroczyły dnia 16 b. m. granicę chińską. Wywiązała 
się trzygodzinna walka pod Dalaj-Nor, przyczem wojska chińskie straciły kilku 
of cerów i 25 żołnierzy. Wojska sowieckie bombardowały teiże nocy kopalnię w 
Dalaj-Nor i usiłowali zniszczyć linję kolejową, prowadzącą do Heialar. 

PORE TATEJSTANSTYC 

Echa z Afganisfanu | 
PESHAWAR. 21.8. (PAT). W-g ostatnich wiadomości, pochodzących 

z nad granicy, sytuacja w Afganistanie zdaje się pogarszać. Habibullach traci 
stopniowo popularność, a dezercje w wojsku stają się coraz częstsze. Dokoła 
Kabulu utworzono trzy linje okopów. Także Nadir -Khan nie znajduje się w 
lepszej sytuacji. Zarzucają mu zbytnie faworyzowanie jego zwołenników, co 
wzbudza zazdrość i niesnaski wśród otoczenia.Kilku krewnych Amanullaha 
w Kabulu pozostaje w ostatniej nędzy. Zmuszeni są oni żebrać na mieście, 

  

że tamtejsze poselstwo 

wicieli całego narodu żydowskiego— nym stole Palestyny, najsilniejszego 

Pola: 
Helsingor, 18-g0 sierpnia. 

Kongres zwołany przez Ligę No- 
woczesnego Wychowania w Danji w 
Helsingor ma ogromne znaczenie dla 
pedagogiki naszej. Otwarcie kongresu 
odbyło się dnia 8 sierpnia o godz. 4.30 
w podwórcu zamku Kronborg. 

Na muzealnych, staradawnych trą- 
bach skandynawskich odegrany został 
hejnał, powtórzony następnie przez or 
kiestrę i nastąpiły przemówienia, prze- 
dewszystkiem przedstawicieli władz 
duńskich i szwedzkich. Przemawiał 
premjer Danji p. Th. Stauning, mini- 
ster spraw wewn. Danji p. Bartel Dahl- 
gaard, i minister oświaty F. Borgbierd, 
następnie głos zabrał mer Helsingór'u 

y na kongresie w Felsingorze 
Praca kongresu podzielona jest na; 

a) wykłady, b) prace w grupach nad' 
pewnemi zagadnieniami naprz. peda- 
gogiczno-wychowawczemi,  psycholo- 
gji indywidualnej i t. p. Nowa pedago- 
gia Belgji jest' reprezentowana przez 
d-ra Decroly, Francuzi mają swego 
Ferricire'a, słoneczna ltalja ma p. Ma- 
rję Montesson. 

Gospodarzami kongresu na ten raz 
są narody północy: Duńczycy, Szwe- 
dzi, i Norwegowie. 

Kongres ma ogromne polityczne 
znaczenie z tego względu, że skupia 
wybitnych pedagogów całego świata, 
rozważa ogólne kwestje i poczynania 
w sprawach bardzo ważnych wycho- 

  

  

  

Podwórko Zamku Kronberg w czasie otwarcia kongresu. 

p. P. Christensen i mer szwedzkiego 
miasta Helsingborg p. J. Baath. W 
imieniu uniwersytetu w Glasgow mó- 
wił dr. William Boyd, w imieniu Nie- 
miec przemawiał dr. H. Deiters, w 
imieniu Francji mówiła główna inspe- 
ktorka szkół powszechnych p. A. Coi- 
rault, w imieniu Stanów  Zjednoczo- 
nych zabrał głos dr. Raudall. 

„Śpiewy Kronborgu'* specjalnie uło- 
żone na czas kongresu, a śpiewane 
przez wszystkich uczestników prze” 
platały przemówienia. 

Kongres w Helsingor jest piątym z 
kolei kongresem i zgromadził obecnie 
w Helsingór 2000 uczestników z całe- 
go świata. Polaków jest 70 zgórą o- 
sób. Z Wilna przybyło na kongres 5 
osób (pięć osób) —'3 z seminarjów 
i 2 ze szkół powszechnych. 

  

dajwiększe bohaterstwo 
W pewnym towarzystwie młodych 

dziewcząt toczyła się raz dyskusja na 
temat bohaterskich czynów sławnych 
lotników, Lintberga, Assollanta, Bleria- 
ta i bohaterstwa samotnego rycerza 0- 
ceanów Gerbaulta. 

Młode panienki debatowały długo 
nie mogąc się zdecydować komu dać 
palmę pierwszeństwa jako najbardziej 
nieustraszonemu, wreszcie jedna z nich 
zadecydowała że wprawdzie wszyscy 
są bohaterami, jednak największym z 
nich jest Gerbault. 

Zapytana o przyczynę tak zdecydo- 
wanego wyboru uzasadniła jego przy- 
czynę tem, że wprawdzie wszyscy na- 
rażali się na niebezpieczeństwo i wal- 
kę z potężnym i nieobliczalnym żywio- 
łem 'ale robili to w przeciągu krótkiego 
czasu a w przeważnej części w towa- 
rzystwie. Podczas kiedy Gerbault przez 
długie pięć lat trwania swojej podróży 
był samotny i jako taki nieraz przez 
kilka miesięcy nie miał da kogo słowa 
przemówić ani słyszał ludzkiego głosu. 

Na uwagę jednej z przyjaciółek, że 
Gerbault chcąc usłyszeć głos ludzki, 
mógł sam do siebie głośno mówić, о- 
burzona interlokutorka zaprzeczyła, że 
to nie jest to samo, gdyż z własnego 
doświadczenia przytoczyć może, że 
gdy raz będąc sama w pokoju głośno 
mówiła do siebie to już po dwudziestu 
minutach zamilkia znudzona tą rozmo- 
wą. 

Pobite tak druzgocącym argumen- 
tem panienki przyznały jednogłośnie 

dotychczas rolę naczelną w Sprawie 

wania i nauczania młodzieży, często 
rozstrzyga kwestje wspólne dotyczące 
poczyńań nowoczesnej pedagogiki. Se- 
kcji polskiej na kongresie w Helsingor 
przewodniczy pani Radlińska (War- 
szawa), rząd R.P. reprezentuje p. Kiel- 
ski. 

Na zakończenie kilka słów o Danii 
i Duńczykach: zaiste słusznie nazwano 
w pewnym przewodniku Danję — kra- 
jem pogodnego uśmiechu. Uprzejmość, 
rozwaga, uczciwość bezwzgłędna ce- 
chuje mieszkańców Danji. Kraj jest 
kulturalny i zamożny, najprostsze obej- 
ście gospodarskie jest schludne i este- 
tyczne — wszędzie kwiaty (przepięk- 
ne róże) żywopłoty kwitnące, koleje 
i wszelkie drogi wygodne. 

‚ W. Fleury. 
15-VIII 1929 r. 

tytuł największego współczesnego bo- „ 
hatera Gerbaultowi za to że zwycięskoł 
wyszedł z najcięższej próby tak długa 
przeciągającego się milczenia. Z.K. 

Doktór Lewin 
(Choroby dzieci) 

i 3 
WZNO VIŁ przyjęcia chorych od 

[L IS UIA SA AAS 

dziny 9 10i od4i pół 6 

KUTY, piw. Kosów 
a 

Sezon do 1-go października. 

górach (Beskidy Wschodnie). 

IB erem zem zam OWE EA TA 

Pokoje z cąłodziennem utrzymaniem 
po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- 

Ch. Krasnosielski 
Wielka 21 

myi do Kut autobusami. 
Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 
i 4i pół—7 i pół. 

Lekarz-Dentystą 

  

Zawalna 28, tel. 5-85 

Wspaniale położone Ietnisko w 
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Oczywiście w zakres działalności 
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  PO KONGRESIE ZURYCHSKIM 
Epilog wiadomości i uwag p.t. „Od syonizmu do panjudaizmu" 

w N-r. Nr. „Słowa* z dn. 8. VIII i 9. VIII. 

Wielki kongres panżydowski ot- 
warty w Zurychu 28 lipca, zakończył 
12 sierpnia obrady swoje. 

Zgromadził on bądź u stołu pre- 
zydjalnego bądź w ogromnej sali zu- 
rychskieęgo Domu Kupców wśród 
przeszło dwóch tysięcy delegatów i 
gości elitę notablów i luminarzy roz- 
proszonego po całej kuli ziemskiej 
narodu żydowskiego. Przemawiali te- 
dy i nader gorący brali udział w 
kształtowaniu rezolucyj kongresowych 
tudzież jego przebiegu: znakomity 
prezes Organizacji Syonistycznej, wy- 
bitny chemik prof. dr. -Weizmamn, b. 
szei administracji angielskiej w Pa- 
lestynie sir Herbert Samueł, Nahum 
Sokołow i Żabotyński, dyrektor naj: 
potężniejszej w Niemczech instytucji 
bankowej Deutsche Bank Oskar Was- 
sermann, lord Melchett (onże sir Al- 
fred Mond), sam dr. prof. Albert 
Einstein, którego obecny też na kon- 
gresie przewódca socjalistów francus- 
kich, głośny parlamentarzysta Leon 
Blum nazwał „największym  człowie- 
kiem, jakiego obecnie ludzkość po- 
Siada", potężny bankier nowojorski, 
jeden z królów tamtejszej giełdy War- 
hurg, palestyński rabin Uriel, dyrek- 

tor panżydowskiego funduszu koloni- 
zacyjnego Uszyszkin, znakomity pi- 
sarz Szalom Asz, Leo Motzkin — nie 
zliczyć wszystkich. Dzienniki przyta- 
czały wyjątki z doniosłych przemó- 
wień w imieniu angielskich Żydów 
nie—syonistów prezesa Board of De- 
puties of British Jews. Nazwisko  te- 
go londyńskiego notabla narodu ży- 
dowskiego brzmi master E. d'Avį- 
gdor-Goldsmid* . 

Mało powiedzieć, że od czasu 
pierwszego kongresu syonistycznego w 
Bazylei,w r. 1897 nie oglądał Świat ta- 
kiego zgromadzenia, a i nie było ta- 
kiego jak zurychskie pchnięcia na- 
przód problematu syonizmu, wolno 
śmiało wyrazić się słowami  żad- 
nego entuzjasty i frazesowicza lecz 
bardzo trzeźwego i powšciągliwego 
polityka b. Wielkiego Komisarza An- 
glji dla Palestyny. „Od tysięcy lat 
nie było takiego zjazdu  przedsta- 
  

*) Ostatni mój karczmarz polański na- 
zywał się tout court: Wigdor albo 
i Wigder gdy niebardzo chodziło o eufo- 
niczną ścisłość. jakże byłby mu impono- 
wał angielski Wigdor w całej paradzie jak- 
że pomysłowej metamorfozy dość nawet 
pospolitego nazwiska! 

4 „większego teraz liczebnie niż kie- 

Dotąd całe dzieło syonizmu dźwi- 
gali na swych barkach wyłącznie 5у- 
oniści, zdeklarowani zwolennicy i 
kontynuatorowie ideologji Herzlow- 
skiej . Sekundowali im, aczkolwiek 
tocząc walkę o metody, taktykę ai 
niektóre zasadnicze odcienie idei Herz- 
la— syoniści-rewizjoniści. W Zurychu 
zjechali się po raz pierwszy dla 
wspólnych narad: syoniści 
(wszelkich odcieni) wraz z przedsta 
wicielami licznych jak gwiazdy na nie: 
bie, rozsianych po Świecie całvm 
zrzeszeń, związków, instytucyj etc. Ży: 
dów — nie syonistów. Zdecydowano 
się stoczyć walne obrady (nie żadną 
walną „rozgrywkę* tylko gruntowną, 
wszechstronną naradę) mające wy- 
Świetlić sprawę niemałej doniosłości: 
czyby nie mogło nastąpić pojednania 
się i współdziałania Żydów syonistów 
i nie-syonistów na szerokim gruncie 

wspóluej narodowej troski 
o Palestynę, na piatiormie wspólnej 

narodowej ideologii. że 
ów uzyskany Erec Israel (Zie- 
mia Izraela) powinien stać się nietyl- 
ko „siedzibą“ lecz realnym ošrod- 
kiera idealnego Państwa, obejmujące- 
go cały naród żydowski choćby roz- 
proszony po całym ziemskim  globię. 
W Zurychu zasiadł niebywały dotąd 
kongres żydowski jakby;przy... wspól- 

dziś spoidła wewnętrznego całego ży- 
dowskiego narodu. Bo czy sędziwy 
amerykański wysoki sędzia Louis 
Marshall wymówi Pa lestajn, a 
wytworny paryżanin Leo Blum wy- 
mówi Palestin — zawsze to ten 
sam Erec Israel... 

I doszło do porozumienia. Gdy 
zaś nastąpiło zlanie się ideowe mu- 
Ssiała też znaleźć się instytucja, która- 
by wchłonęła w siebie połączonych 
syonistów i nie-syonistów. Instytucja 
taka już istniała. Już była gotową do 
stanowienia owego jakby elastyczne- 
go zbiornika mogącego pomieścić 
imponujące nawet liczebnością swoją 
przedstawicielstwocałego 
narodu żydowskiego. Mó- 
wimy tu rzecz prosta o Agencji Ży- 
dowskiej, o Jewish Agency. Należało 
ją rozszerzyć. To rozszerzenie 
Jewish Agency było początkowo nie- 
jako osią wszystkich narad i debat 
na kongresie w Zurychu. Stanę- 
ło na rozszerzeniu Jewish Agency. 
Gdy zaś ta zasadnicza zapadła u- 
chwała, ciężar dyskusji i spierań się 
przeniósł się na zredagowanie i u- 
chwalenie nowego statutu rozszerzo- 
nej Agencji Żydowskiej (Constitution 
of the Jewish Agency). I temu  cięż- 
kiemu zadaniu podołano. Rzecz oczy- 
wista, że wobec tak rozrosłej w nie- 
bywałe znaczenie instytucji musiała 
usunąć się niejako w cień, grająca 

Palestyńskiej a i w wielu innych Or- Jewish Agency wchodzi — oprócz nie- 
ganizacja Syonistyczna z proi, Weiz- mał wszystkich spraw i kwestyj, któ- 
mannem na czele. Tylko osobisty re miała dotychczas w swojej pieczy 
autorytet szefa Organizacji Syonistycz- Organizacja Syonistyczna—krzewienie 
nej nietylko nie zbladł w Zurychu 
lecz przeciwnie jeszcze się wzmógł 
wśród narodu żydowskieeo. 

Nowy statut rozszerzonej Agencji 
Żydowskiej jest, jak inaczej być nie 
mogło, dziełem kompromisu, — kom- 
promisu między Syonistyczną Organi- 
zacją Wszechświatową a przedstawi: 
cielami ugrupowań żydowskich roz- 
rzuconych po Świecie całym, aczkol- 
wiek nie — syonistycznych lecz dążą- 
cych do celów wytycznych stanowią- 
cych podstawę programu zwanego Ba- 
zylejskim tudzież Baliourowskiej de- 
klaracji. Wypływa stąd solidarność 
syonist6w i nie-syonistów zasiadają- 
cych w Jewish Agency w rozbudowy- 
waniu palestyńskiej siedziby narodu 
żydowskiego na fundamencie pięciu 
pryncypjalnych zasad któremi są: możli- 
wie najobfitsze emigrowanie do Pale- 
styny Żydów ze wszystkich stron 
świata i osiadanie tam, powtóre, krze- 
wienie hebrajszczyzny i przywrócenie 
jej wszystkich praw i przywilejów ży. 
wego języka, tudzież krzewienie kultu- 
ry żydowskiej, potrzecie, wspólność 
władania ziemią, poczwarte samowy- 
starczalność pracy osiadających w Pa- 
lestynie Żydów, wreszcie: autonomia 
ekonomiczna poszczególnych osad. 

Syonistycznych ideałów. Oczywiście 
też musi nastąpić powolne... asymilo- 
wanie nie-syonistów przez syonistów 
dobrze zorganizowanych i mających 
znakomite oparcie — o Palestynę. W 
rozszerzonej Jewish Agency mają syo- 
niści o całe niebo silniejszą pozycję 
niż nie-syoniści. 

Na kongresie w Zurychu czego też 
nie chciano narzucić Agencji Żydow- 
skiej! P. Leo Blum domagał się aby 
uczyniła z Palestyny pole doświad- 
czalne dla... socjalnych reform! 

Na czele Jewish Agency liczącej 
224 członków (w połowie syonistów; 
w połowie nie-syonistów) ma stać 
Rada (Council), rodzaj parlamentu w | 
składzie 40 członków. Ma też istnieć 
Egzekutywa Agencji Żydowskiej. Pre- 

*
 

  

  zesem Jewish Agency ma byč zawsze || 
prezes Organizacji Syonistycznej - te- 
dy obecnie przewodniczy rozszerzonej 
Jewish Agency prof. dr. Chaim Weit- 
mann. Honorowym prezesem Agencji 
Żyd. jest baron Edmund Rothschild. 

Nawiasem tylko wspomnijmy, że Z 
inicjaty„y Egzekutywy Jewish Agency 
mają być przewiezione prochy Teodo- 
ra Herzla z Wiednia do Palestyny i 
tam uroczyście pogrzebane—na wiecz- 
ne czasy.  
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KURJER G0SPODKACZY ZIEM WSCHODNICH 
RROTJESTY WEKSEJI 

jak się kształtuje przebieg pro- 
testów weksli w Polsce oraz w wo- 
jewództwach wschodnich w zestawie- 
niu do całego terenu? Dane które: 
mi rozporządzamy, dotyczą okresu 
rocznego od lipca 1928 r. do lipca r. 
b. Na ich podstawie opracowaliśmy 

poniżej przytoczone zestawienia, któ- 
re dają możność zorjentowania się w 
których miesiącach tego okresu wy- 

stępowały momenty największego na- 

pięcia zależnie od niepomyślnych kon- 
junktur gospodarczych. 

я 
Protesty weksli w Polsce miały 

przebieg następujący. 
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Cyfry te wykazują stały, z nie- 
znacznemi odchyleniami, wzrost tak 
liczby jak sumy _ protestowanych 
weksli (przy znikomej wprost popra: 
wie w czerwcu rb. w porównaniu do 
poprzedzającego miesiąca). Na prze- 
strzeni okresu rocznego—od lipca 1928 
do lipca 1929—liczba weksli wzrosła 
o 99 proc., suma weksli—o 107 proc. 
Największa zwyżka miała miejsce w 
maju br. (o 107 proc. dla liczby 
weksli i o 117 proc. dla sumy ich). 

W województwie  Wilenskiem, 
gdzie sytuacja kształtowała się nie 
tylko pod wpływem wspólnych . dla 

całego Państwa konjunktur gospo- 
darczych, ale przedewszystkiem w za: 
leżności od załamania się zdolności 
nabywczej wsi skutkiem  klęskowego 
nieurodzaju w roku ubiegłym, — 
wzrost prótestów weksli, biorąc rela' 
tywnie nastąpił w swej bardziej о- 
frei formie wcześniej, natomiast re- 
cesja tego zjawiska zaznaczyła się 

"yiuż od kwietnia, wówczas gdy w ca- 

    

dt 

łej Polsce tylko w czerwcu. 
W poniższej tabeli ze względu na 

znaczenie Wilna jako ośrodka życia 
gospodarczego podaję odnośne cyfry 
protestów weksli nie tylko w odnie- 
sieniu do województwa, ale i do mia- 
sta Wilna. 
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W marcu zatem liczba weksli w 
porównaniu do lipca 1928 wzrosła w 
całem województwie o 106 proc., w 
Wilnie o 105, suma zaś weksli o 119 
i 124 proc. Stosunkowe odprężenie 
następuje w kwietniu. W czerwcu b. 
r. wzrost liczby weksli wynosi (jak 

f wyżej w porównaniu do lipca 1928) 
— 57 proc, ich sumy — 59 proc. 
dla całego województwa, dla Wilna 
zaś — 61 i 60 proc. 

Momenty napięcia w przebiegu 

protestów weksli na terenie woje- 
wództwa w ujęciu stosunkowem do 
sytuacji w Państwie można zobrazo- 
wać wyraziściej za pomocą liczb sto- 
sunku procentowego do ilości i sumy 
weksli w całej Polsce. Mianowicie 
województwo Wileńskie w liczbie i 
sumie zaprotestowanych weksli party- 
cypowa'o w poszczególnych  miesią- 
cach rozważanego okresu w sposób 
następujący: 
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Najgorszym był u nas (relątywnie 
do sytuacji w Polsce) miesiąc listo- 
pad 1928 r., kiedy udział Wileńszczy- 
zny w sumie „rotestowanych weksli 
osiągnął maksimum 4 proc., wobec 
2,7 proc. w lipcu roku ubiegłego i 
2,1 proc. w czerwcu r. b. 

Stan rzeczy charakteryzują rów- 
nież liczby porządkowe miejsca  zaj- 
mowanego pod względem ilości we- 
ksli zaprotestowanych i ich sumy 
przez wojejewództwo Wileńskie wpo- 
śród 16 województw 'w Państwie 
oraz przez miasto Wilno w pośród 
24 główniejszych miast polskich: 
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Tabela ta poniekąd uzupelnia po- 
przednią a zarazem obie całkowicie 
pokrywają się. I tu właśnie w  listo 
padzie roku ub. województwo Wileń- 
skie wysuwa się. na  niezajmowane 
przedtem i później 6-te miejsce wpo- 
śród 16 województw pod względem 
liczby zaprotestowanych weksli i na 
9 pod względem ich sumy, wówczas 
gdy w innych miesiącach zajmuje o 
kilka punktów dalsze miejsce. Miasto 
Wilno w listopadzie i grudniu 1928 oraz 
stycznia 1929 zajmuje wśród 24 głów- 
niejszych miast 3-cie miejsce pod 
względem liczby i 5:te pod względem 
sumy zaprotestowanych weksli. Kwie- 
cień, maj i czerwie: przynoszą znacz- 
ne odprężenie (w stosunku do stanu 
w Polsce), 

Z oceną tych cyfr należy jednak 
być bardzo  ostróżnym ponieważ 
zmniejszenie się liczby i Sumy prote- 
stowanych weksli również dobrze mo- 
że być wynikiem zmniejszonego obie- 
gu weksli przytem nie wskutek rozpo- 
rządzania przez społeczeństwo wig- 
kszą sumą gotówkową lecz wstrzy- 
mania się posiadaczy gotówki od 
udzielania pożyczek wobec niepomyśl- 
nej sytuacji gospodarczej. Właściwą 
ocenę można byłoby dokonać tylko 

na podstawie cyir porównawczych— 
całkowitego obiegu wekslowego i sum 
weksli zaprotestowanych. 

Co się tyczy województwa Nowo- 
gródzkiego, partycypuje ono, jak na- 
leżało przewidywać, w ogólnej liczbie 
weksli i ich sumie w znacznie mniej- 
Szym stopniu niż województwo Wi- 
leńskie: 
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Największe stosunkowo napięcie 
widzimy tu tylko w październiku 1928, 
kiedy stosunek procentowy liczby za- 
protestowanych weksli wzrósł do 2 
proc. przy przeciętnym procencie za 
resztę miesięcy 1. 3—1. 4. Jednak i 
w tym wypadku procentowy stosunek 
sumy weksli zaprotestowanych pozo- 
stał prawie bez zmiany Co do miej- 
sca wpośród innych województw Pań- 
stwa województwo Nowogródzkie zaj 
muje miejsce przeważnie ostatnie 
względnie przedostatnie tak pod wzglę- 
dem liczby jak sumy protestowanych 

weksli. Z. Harski. 

INFORMACJE 

EGZEKUCJA PODATKÓW PAŃSTWOW. 

  

W celu wyjaśnienia wątpliwości przy sto 
sowaniu w praktyce przepisów ustawy Z 
dnia 31 lipca 1924 roku Ministerstwo Skar- 
bu ustala: co następuje: 

Za czynności organu egzekucyjnego, do- 
konane u płatnika w celu Ściągnięcia zale- 
głości podatkowych koszty _ egzekucyjne, 
przewidziane w punkcie 2 art. 7 wymienionej 
ustawy należą się również w tym wypadku 
gdy GE egzekucyjny po przybyciu do pła 
tnika celem wyegzekwowania zaległości, za- 
jęcia nie fokona z przyczyn od niego nie- 
zależnych, np. z powodu nieznalezienia przę 
dmiotów podlegających zajęciu lub z po- 
wodu usunięcia ruchomości przed zajęciem 
itp, 

Koszty egzekucyjne należą się również 
w tym wypadku, gdy władza skarbowa na 
podstawie przysługujących jej uprawnień do 
kona zajęcia należności dłużnika u osób 
trzecich. 

Natomiast nie należą się koszty egzeku- 
cyjne, jeżeli władza skarbowa ze względu 
na brak ruchomości podlegających zajęciu 
nie dokonała żadnych kroków  egzekucyj- 
nych i w cęju pokrycia zaległości podatko 
wych wystąpiła za pośrednictwem Proku- 
ratorji Generalnej na drogę sądową z akcją 
cywilną, celem sprzedaży względnie uzyska- 
nia zakazu sprzedaży nieruchomości dłużni- 
ka lub ograniczyła się wyłącznie do zabez- 
pieczenia zaległości na hipotece dłużnika, po 
nieważ samo wszczęcie akcji na drodze Są- 
dowej nie uprawnia władz skarbowych do 
poboru kosztów egzekucyjnych. 

Również nie należy pobierać kosztów 
egzekucyj h w wypadku hipotecznego za- 
bezpieczenia, rozłożonych na raty należno- 
ści skarbowych, o ile należności te nie by- 
ły przedmiotem egzekucji skarbowej. 

    

W piątek, 23 sierpnia, w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 
KA 

SAP, 

Tadeusza hr. Rostoorowskiego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne o godz. 9 i pół w kościele Šw. Ja- 

kóba na Łukiszkach 
O czem przyjaciół i znajomych zawiądamiają 

ŻONA i DZIECI. 

  

zlikwidowanie handy przemyfników ... ludzi 
Na pograniczu polsko-sowieckiem włądze bezpieczeństwa zlikwidowały 

bandę trudniącą się przemycaniem dezerterów i uciekających przed sądem za 
granicę. Na czele bandy stał niejaki Wajsendor rzekomo były funkcjonarjusz 
sowiecki i Elizą Grunensztajn mieszkanką Warszawy. Ona to właśnie za po- 
Średnictwem swoich ajentów werbowała chętnych do nielegalnego wyjazdu za 
granicę pobierając za to wysokie opłaty. Podczas zarządzonej nocy onegdajszej 
obławy w rejonie Ruluzewicz, Malewicz i Wielkich Hutor zaaresztowano około 
20 osób a w tej liczbie Wajsendora. Zatrzymano ich w chwili, gdy usiłowali 
przekroczyć granicę do Sowietów. Wśród zatrzymanych jest 16 żydów uciekają- 
cych od wojska względnie ukrywających się od wymiaru sprawiedliwości. 

KRONI 
  

CZWARTEK 
22 Dziś 

Symforjana 

jutro 
1 Filipa 

Spostrzeżenie meteorołogiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

Wschód si. g. 4 m. 05 

Zach. sł. o g, 18 m. 39 
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z ońia 21 VIII. 1929 « 

Ciśnienie ! -66 
šrednie w m | 

Temperatura i 1304 
średnia 1 

Opad za do: o 
bę w mm. 

Wiatr 2 5 
przeważający, Północno: Wschodni. - 

„Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Maximum za dobę + 12 

Minimum za dobę -- 16 C 

Tenaencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Marszałek senatu u wojewody Racz- 

kiewicza. dńiu wczorajszym marszałek 
senatu prof. |. Szymański odwiedził p. woje- 
wodę Raczkiewicza. 0 

— (b) Kto będzie dawał świadectwa po- 
chodzenia towarów. Dotychczas praktyko- 
wało się że zaświadczenia pochodzenia to- 
warów wydawało 36 różnych instytucyj. O- 
becnie sprawa ta została w ten sposób ure- 
gulowana że zaświadczenia te będą wyda- 
wane jedynie przez Urząd Wojewódzki i 
lzbę Handlowo - Przemystową. 

— Osobiste. Nacz. wydz. samorządowe- 
go Urzędu wojew. p. J. Rakowski. wyjechał 
na urlop wypoczynkowy. Obowiązki, nacz. 
wydziału pełnić będzie ridca B. Dzenajewicz 

MIEJSKA 

— (0) Nowa czytelnia miejska. Magi- 
strat nabył za 6000 zł. bibljotekę spadkobier- 
ców śp. Wacława Makowskiego, składającą 
się z około 7000 tomów różnej treści. Ksią- 
żki te będą oddane do użyteczności publi- 
cznej w nowej czytelni i wypożyczalni, któ- 
rą Magistrat zamierza w najbliższym czasie 
otworzyć przy ul. Bonifraterskiej 8. 

  

— (o) Rejestracja przedsiębiorstw han- 
dlowo - przemysłowych. Wydział przemysło- 
wy urzędu wojewódzkiego zarządził co na- 
stępuje: 

Wszystkie samoistne przedsiębiorstwa, 
prowadzone w obrębie m. Wilna bez różni- 
cy ich tytułu, własności oraz bez różnicy ich 
charakteru, a przeto zarówno przedsiębior- 
stwa wytwórcze, bądź przetwórcze, jako 
też handlowe, bądź usługowe winne są zgło- 
się się w wydziale przemysłowym Magistratu 
m. Wilna w terminach niżej przytoczonych, 

Krwawa ufarczka na granicy lifewskiej 
Ze strony kowieńskiej dónoszą o krwawej utarczce na granicy polsko-li- 

tewskiej w okolicy wsi Auksztokalnie. Według tych wiadomości dn. 15 bm. do- 
Szło do ostrej wymiany strzałów pomiędzy placówkami polskiemi i litewskiemi 
w związku z obławą jaką patrole polskie zarządziły na bandytów. Bandyci ci 
Skryli się na terytorjum litewskiem. iespoizianie zaś placówki litewskie pdczę- 
ły ostrzeliwać żołnierzy polskich. Urkęcowe Źródła kowieńskie tłumaczą się, że 
strzelanina rozpoczęta została przez trzech nieznanych bliżej osobników, którzy 
przedarli się na terytorjum litewskie i poczęli strzelać do litewskich placówek. 
Prawdopodobnie chodzi w danym wypadku o tych samych bandytów, którzy 
uciekli z Polski. Strzelanina, która w następstwie powstała, trwać miała około 
dwuch godzin. Według tych samych urzędowych źródeł kowieńskich po stro- 
nie polskiej ma być jeden ciężko ranny żołnierz KOP-u i dwuch*cywilnych. 

Dotychczas potwierdzenia tej wiadomości ze strony miejscowych władz w 
Wilnie jeszcze nie otrzymaliśmy. 

(a) 

L LLS ИАНЕ 

by wypełnić otrzymane od niego blankiety 
deklaracyj i otrzymać w zamian ustanowio- 
ne, potwierdzenie zgłoszenia. 

Zgłoszenie ma na celu zaprowadzenie 
przez Magistrat m. Wilna, jako przez wła- 
dzę przemysłową I instancji, rejestrów usta- 
nowionych art. 136 prawa przemysłowego. 

Przy zgłaszaniu należy przedstawić: 1) 
bądź opłacone przez się świadectwo prze- 
mysłowe na rok bieżący, 2) bądź też posia- 
dane czy to dawniejsze pozwolenie przemy- 
słowe urzędu wojewódzkiego, czy też osta- 
tnie zatwierdzenie tegoż urzędu, 3) dowód 
osobisty, względnie obywatelstwo, 4) oraz 
dowód dawności istnienia przedsiębiorstwa. 

Terminy przyjmowań zgłoszeń prowadzą 
cych samoistne przedsiębiorstwa w obrębie: 
I komisarjatu PP m. Wilna w dniach 2 — 
14 września rb. 

II kom. 16 — 21, III — 23 — 30 wrze 
šnia oraz 2 — 5 paždziernika, IV — 7 — 
12 października, V — 14 — 19 październi- 
ka, VI — 21 — 26 października. 

Winni niewykonania będą karani grzy- 
wną lub aresztem. 

— (a) Badania pochodzenia mięsa. W 
celu zabezpieczenia ludności przed naby- 
waniem mięsa sprowadzonego drogą nie- 
legalną z miejscowości zarażonych,  rewi- 
denci miejscy otrzymali polecenie wzmocnie- 
nia kontroli nad jatkami, częstego kontrolo- 
wania towaru i badania stempli. 

SĄDOWA 

— Zmiany personalne w sądownictwie. 
Jak się dowiadujemy podprokurator przy Są 
dzie Okręgowym w Wilnie p. Kowerski peł- 
niący ostatnio służbę na prowincji przenie- 
-siony został na stałe do Wilna. 

„JSKOWA. 

— (a) Dowódca KOP na inspekcji. Pul- 
kownik Korewo dowódca 6 brygady KOP. 
wyjechał na teren powiatu brasławskiego w 
celu dokonania inspekcji stacjonujących tam 
oddziałów. 

SZKOLNA 

— Zwiększenie liczby godzin w szkołach 
Ministerstwo WR i OP zdecydowało zwię- 
kszyć w roku szkolnym 1929 — 30 liczbę 
godzin przeznaczonych na gimnastykę w 
szkołach. We wszystkich klasach od 1 do 
8-ej włącznie zamiast dwuch godzin tygodnio 
wo będzie obecnie trzy. 

— Dyrekcja kursów maturalnych dla 
dorosłych przy gimnazjum koed. im. J.l. 

Kraszewskiego ogłasza wpisy na nowy rok 
szkolny 1929—30. Organizacja semestralna 
system przedmiotowy z zastosowaniem naj- 
nowszych metod i systemów nauczania, wy- 
bitne, kwalifikowane siły pedagogiczne, pro- 
gram gimnazjów państwowych. Warunki 
przyjęcia najdostępniejsze. Wpisy codzień od 
10—11 i od 17—18 po poł. w  kancelacji 
przy ul. Orzeszkowej 3 m. 15. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Osadnicy polscy w Brazylji. Państwo- 
wy Urząd Pośrednłttwa Pracy przyjmuje 
zapisy kandydatów na osadników do Brazy- 
lji. Pierwsza partja zapisanych wyruszy w 
podróż we wrześniu. 

— (0) Lokaut. W zeszłym tygodniu dy- 
rekcja młynu t.zw. kaukaskiego na skutek 
żądań robotników ogłosiła lokaut. Jak się 
dowiadujemy onegdaj robotnicy przystąpili 
do pracy na starych warunkach. 

RÓŻNE 

„ — Dzienaikarze estońscy bawiący w 
Wilnie. Dziś o godz. 8 rano przybywaja do 
Wilna w drodze powrotnej z wycieczki po 
Polsce następujący dziennikarze  estońscy: 
Jaan Tomp z dziennika „Wabe Maa', Le- 
opold Kenn — „Paewaleht*, Tonisson — 
„Postimes“, oraz zaproszeni dziennikarze: 
Jaan Rebane — „Paewalht“, Johann Weel- 
mann „Maa“ i „Udislecht“, Aleksander Kukk 

Drugi dzień procesu 
bandy Rysia 

Szałkowski skazany na karę 
śmierci, Ryś na hezferminowe 

więzienie. 
W drugim dniu procesu bandy 

Rysia w Sądzie Apelacyjnym Sąd wy- 
słuchał głosu stron. Po wznowieniu 
posiedzenia zabiera głos przedstawi- 
ciel Urzędu Prokuratorskiego podpr. 
Kowerski. Opierając się na zezn - 
niach rzekomej przyjaciółki Rysia 
Anny Poberżo, której elokwencja od- 
dała niemałe usługi Urzędowi Proku- 
ratorskiemu wnosi p. prokurator o 
zatwierdzenie wyroku Sądu  Okręgo- 
wego. Z kolei zabierali głos: obrońca 
Rysia i Sawielejówny — mec. Szysz- 
kowski, obrońca  Szałkowskiego i 
sześciu innych — mec. Andrejew, w 
imieniu trzech oskarżonych — mec. 
Czernihow i występujący z urzędu w 
obronie M. jermołajewa i Anny Po- 
bierżo — mec. Burhardt. 

Następnie przemówił (ostatnie sło- 
wo) oskarżony Ryś. 

Spokojnie i rzeczowo starał się 
on przekonać Sąd, że był zwykłym 
konickradem, któremu udowodniono 
pięć śmiałych kradzieży, który jednak 
nigdy nie brał udziału w t. zw. mo- 
krej robocie t. j. zabójstwach. 

Oskarżony Szałkowski zwala winę 
na brata swego zamieszkałego obec- 
nie na terenie Rosji Sowieckiej i pro- 
si o uniewinnienie, o to samo prosi 
trzeci z obecnych oskarżonych  Minaj 
Jermołajew. 

Po dłuższej przerwie Sąd wynosi 
wyrok, mocą którego: P. Szałkowski 
skazany zostaje na karę Śmierci, A. 
Ryś na dożywotnie ciężkie więzienie, 
a pozostałym kary zostały zmniej- 
szone: Z. Jermolajew 15 lat c. w. (w 
Sądzie Okr. 15 1. c. w.), Jerzy Ciep- 
łuszonek 2 I. 8 m. domu popr. (4 1. 
c. w.), M. Jermołajew 2 1. 8 m. d. p. 
(41. c. w., C. Prokofjew 2 L. d. p. 
(6 1. c. w.), M. Sawieljówna 6 m. w. 
(4 c. w.), F. Szałkowska 6 m. więzie- 
nia (4 . c. w.), Sz. Rejn 2 więzienia 
(3), Z. Rejn 2 więz. (3), pozostali a 
mianowicie: A. Dubinow (15 c. w.), 
S. Czałko (10 c. w., Ł. Ciepłuszonok 
(6 c. w.) i A. Pobierżo (6 c. w.). 

Jak się okazuje z tego, Sąd okrę- 
gowy złagodził znacznie karę wszy- 
stkich niemal oskarżonych. Wpłynęło 
na to nie uznanie przez Sąd udziału 
oskarżonych w napadzie na Masiu- 
kańców. Pozatem Sąd nie dał wiary 
zeznaniom osk. Pobierżo, która w 
Sądzie Okręgowym przyznała się do 
winy i mimo to została całkowicie 
uniewinniona. Jak widać z tego, Sąd 
uznał ją za osobę chorą, niezupełnie 
poczytalną, a przynajmniej składającą 
tendencyjnie zeznania mające obcią- 
żyć oskarżonych. 

„Kaubandus Toostus Koja Teataja“ —(Wia- 
domošci Izby Handl. Przem.) а 

— (а) Dookoła rewindykacyj kościołów. 
W związku z poczynionemi przez Kurję Me- 

tropolitalną krokami o rewindykacji 45 ko- 

ściołów zabranych w swoim czasie przez pra 
wosławnych, władze duchowne prawosławne 
ze swej strony czynią obecnie p:rzygotowa- 
nia do zebrania potrzebnych dokumentów 
stwierdzających prawo własności.  Doku- 
menty te będą przedstawione w razie proce 
sów władzom sądowym. 

— (0) Wybory do Kasy Chorych. Jak 
się dowiadujemy, zorganizował się komitet 
wyborczy z ramienia PPS, składający się Z 
2 przedstawicieli każdego związku zawo- 
dowego. Pierwsze posiedzenie tego komite- 
tu odbędzie się w dniu 26 sierpnia. B 

— (a( Odznaczenie policjantów. W dniu 
19 bm. zastępca starosty grodzkiego p. Bo- 
hdanowicz w obecności oticerów i szerego- 
wych P.P. wręczył medal „za ratowanie gi- 
nących* przodownikowi Bolesławowi Ku- 
czyńskiemu za uratowanie tonącego w ro- 
ku 1927. s 

— Niefortuane występy radnego Dzie- 
dziula. Prezes lewicy PPS w Wilnie radny 
miejski Dziedziul zjawił się przed kilku dnia- 
mi na tartak Chwolesa, gdzie usiłował zor- 
ganizować wiec i rozdawał ulotki, wydru- 
kowane na szapirografie. Koniec tego był ta- 
ki, że robotnicy kilkakrotnie czynnie znie- 
ważyli Dziedziula, który upadł do rynsztoku. 
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Takie byłoby oficjalne oblicze wiel- 
kiej, wszechświatowej instytucji ży- 
dowskiej narodowej powstałej na kon- 
gresie w Zurychu. 

Już na tem miejscu była mowa, 
że ma ta instytucja, że nawet musi 
mieć z natury rzeczy twarz — Janu- 
sową. e 

Palestyna... jej rozwój jako „sie- 
«dziby narodowej... jej dźwignięcie na 
poziom i stopę choćby najbardziej cy- 
wilizowanych jednostek państwowych... 
zapewnienie Palestynie z Jeroz.limą 
jako stolicą jaknajdalej idącej nieza- 
leżności i suwerenności... uczynienie z 
Palestyny nawet jakiegoś „raju na 
ziemi, jakiegoś Królestwa Bożego na 

( ziemi, jakiej idealnej Republiki, pla: 
dtońskiej czy nie-platońskiej, mniejsza! 
jakiegoś schroniska, jakiejś retorty, 
jakichś Pól Elizejskich dla najwznioslej- 
Szych i najszlachetniejszych ludzi bez 
względu na ich pochodzenie, narodo- 
wość, stan — wszystko to są rzeczy 
jbadź względnie małego, państwo- 
„wotwórczego zakresu bądź tak ogrom- 
tne, že aż na wierutną utopję zakra- 
wające. у 

„ Podkrešlilišmy już tu na tem miej- 
Scu—co zresztą rzuca się każdemu w 

Oczy (nawet chyba najbardziej zapalo- 
nemu syoniście), to mianowicie, że Pa: 
lestyna mogła być doskonale... kolebką 
narodu żydowskiego lecz zważywszy 

choćby tylko na teraźniejszą narodu 
żydowskiego liczebność choćby naj- 
znakomiciej zagospodarzona i admi- 
nistrowana, nie może być państ.- 
w em... dla całego narodu żydow- 
skiego. (*) To też naród żydowski — 
którego ekspozyturę mieliśmy 
właśnie zgromadzoną w Zurychu — 
rausf.. dalej patrzeć... po przez 
Palestynę w dalsze swoje losy, 

w przyszłość swoją, w najżywotniej- 
sze interesy swego bytowania na 
ziemskim globie, starając się zapew- 
nić narodowi żydowskiemu maximum 
dobrobytu, swobody i pomyślnych 
warunków wszechstronnego rozwoju. 

p otož chyba nie omylimy się 
twierdząc, że nie o lokalnych spra- 
wach drobnej Palestyny, choćby naj- 
droższej sercu żydowskiemu, obrado- 
wano 5 ub, rosa w Zurychu; że 
nie wyłącznie dla celów  „palestyń- 
skich" powołano do życia taką ma- 
chinę:instytucję jak rozszerzoną wię. 

cej niż w dwójnasób jewish Agency 
— lecz, że powołano do życia repre- 
zentację pełnomocną narodu żydow- 

  

*) Sam dr. Weizmann oświadczył pub- 
licznie w Zurychu, że w ciągu najbliższych 
5 lat może osiedlić się w Palestynie tylko 
100.000 Żydów t. j. 20.000 osób roczne. Z 
tej liczby 1000 rodzin winno się poświęcić 
pracy na roli, zaś 2000 rodzin winno zna- 
leźć zatrudnienie w przemyśle, pozostali 
zaś w innych gałęziach pracy. jest to, jak 
widać—kropla w morzu. 

skiego mającego prowadzić wszystkie 
jego sprawy narodowe, jego „sprawę 
narodową", w jakim tylko kształcie 
jawi się ona na widowni rozproszo- 
nego po całym Świecie Izraela, pod- 
legającego  niezliczonym  „obcym“ 
prawom, przytroczonego do obcych 
państwowości, jakie tylko na Świecie 
istnieją, W takim już zresztą charak- 
terze zaprezentowano nową Jewish 
Agency, aczkolwiek w upowiciu dy: 
plomatycznych frazesów... potężnemu 
rządowi Wtelkiej Bfytanji — który 
też i przyjął taką prezentację do wia- 
domośi godząc się na uzna- 
wanie odtąd Jewish Agency 'za pra- 
wowity jakby rząd narodowy ży- 
dowski. 

„Droga ewolucji Agencji Żydow- 
skiej — pisał przecie w dn. 7 sierp- 
nia korespondent „Naszego Przeglą- 
du“ — prowadzi do Wszechświato- 
wego Kongresu Żydowskiego, 40 ро- 
litycznej demokratycznej 
organizacji całego naro- 
du żydowskiego mające- 
go swoją legalną repre- 
zentację.* 

Jeżeliby zaś jeszcze komukolwiek 
rzecz nie wydawała się dostatecznie ja: 
Sną, powołajmy się na... gwałtowny 
protest przeciwko temu, co budował 
i uchwalał Kongres Zurychski, ze 
strony żydowskich asymilat rów wę: 
gierskich (Dr. Gesa Desi, Paul San- 
dor i inni), W proteście tym, ogło- 

szonym w gazetach czytamy: „My, 
Węgrzy wyznania mojżeszowego nie: 
tyiko jesteśrny wedle prawa ale z ca: 
łej duszy obywatelami Państwa Wę- 
gierskiego, oraz członkami Narodu 
Węgierskiego, żądający dla siebie 
równych, jak dla każdego Węgra, 
praw i obowiązków. Poczytywalibyśmy 
za rzecz katastrofalną dla żydowstwa 
węgierskiego jeśliby ono uczestniczy- 
łow międzynarodowej or- 
gańizacji natury nie wyznanio- 
wej lecz politycznej”. 

Węgierscy Żydzi, asymilowani i 
asymilujący nie wahają się wskazać 
na „Rorszerzoną Jewish Agency“ na 
przenikającą ją ideologję jako na ro- 
dzaj.. politycznego ultra- 
montanizmu, zdolnego zach- 

wiać zarówno lojalność obywateli 
państw, w których granicach Żydzi 
zamieszkują, jak zaufanie do nich, do 
tych Żydów  „internacjonalnych“... 
czy „palestyńskich * — rządów i spo- 
łeczeństw mających z żydowskiemi 
„mniejszościami _ narodowemi" do 
czynienia. 

Oto jeden ze wcale jaskrawych 
morałów wypływających z ogromnej 
a doniosłej i zakrojonej na miarę 
ziemskiego globu — akcji 
skiej sfederowanego, 

zurych- łoby się porozpraszani, 
zjednoczonego, szkowani. tu i owdzie 

żydowstwa wszystkich krajów i ziem, wet nie dopatrzyć. Lecz niech no wy- 
sknpionego pod „palestyńskiemi* ha- padnie stanąć w obronie 

stającem już dziś niewiedzieč jak da- 
leko i wysoko rzeczywiście  palestyń- 
skie mrzonki Herzla. 

A cóż my, Polacy, mający w jed- 
nej Warszawie 300.000 Żydów na 
miljon mieszkańców (prawie rekord 
wszechświatowy, gdyby nie New 
York gdzie na pięć miljonów  miesz- 
kańców statystyka wykazuje 1.750.000 
Żydów), cóż my, w których Państwie 
— jeszcze ośm lat temu zapisało się 
do 8 procent ogółu ludności jako 
narodowości żydowskiej 
a przeszło 10 proc. jest fwyznaniem 
związane jakże silnie z masą _naro- 
dową żydowską; cóż my, Polacy, 
mamy mówić o tej potężnej chmu- 
rze politycznego ultramontanizmu 
żydowskiego podnoszącej się z nad 
Zurychu? Wszak ta zurychska nowa 
Jewish Agency to... jakby wielka bry- 
ła magnesu, która Ściągać Žbedzie do 
siebie Żydów — ze wszystkich krajów 
urabiając ich na obywateli Izraela 
transcedentalnego Państwa, 7a jednak 
głęboko wtopionego w calutki glob 
ziemski. ‚ 

Nawet to w duchu jest i w tra- 
dycjach narodu kżydowskiego taka... 
strategja wobec reszty Świata. Zdawa- 

jakby spro- 
śladu ich na- 

jakiegokol- 
slami... o niesłychanie rozszerzonej wiek, choćby najdrobniejszego stanu 
pojemności oraz o znaczeniu przera- posiadania narodu żydowskiego i 

stoczyć walkę choćby z całym šwia- 
tem! Ho! Jakby kto skrzyknął jakie 
pospolite ruszenie — jakże solidarne, 
jakże karne, jakże pełne zapalczywe- 
go impetu! 

Dobra, znakomita, niezawodna 
taktyka  Moltkego: „Getrennt 
marschieren — vereint 
szlagen!“ 3 

A Palestyna? Palestyna to jest 
tylko dla narodu Żydowskiego. ów 
Archimedesowy punkt stały, na który 
niech tylko mocno weprą się nogą — 
wołał mędrzec i matematyk staro- 
grecki — a Świat poruszą! 

Cz. |. 
  

Post Scriptum. Pan Abram 
Hirsz Kleinmann-Orlański zwraca mi uwa- 
&& па popełniony w jednym z ciągów niniej- 
szych odcinków „rażący błąd". Wymknęło 
mi się z pod pióra, że Legjon Żydowski 
walczył w Palestynie przeciwko Anglikom. 
S nie błąd lecz lapsus 
c ala mi. Oczywiście, że Legjon Żydow- 

ski, „będący skłądową częścią armji angiel- 
skiej nie mógł nigdzie walczyć przeciwko... 
Anglikom. Co zaś do ścisłości faktycznej, 
to usilnie o nią się staram. Przytoczyłem 
np. uchwały kongresu Karlsbadzkiego we- 
dług tekstu wydrukowanego swojego czasu 
w najlepiej poinformowanych gazetach z 
1923 r. Natomiast co do „oświetlenia" ca- 
łej kwestji, to rzecz prosta, biorę niepo- 
dzielnie sam za nie odpowiedzialność. 

DIE
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— Kwesta na k 
dn. 14 b. m. dała 39 
biorącym w niej udz 

dawcom, Komitet składa 

podziękowanie: „Bóg zapłać!” 

— Podrożało mieko. Wobec braku mle- 

ka z dn. 21 bm. na ry nku i w mleczarniach 

zwiększono cenę na mleko 0 i 

— Osobiste. W dniu w 
v olska powi 

   
    

  

   

ła w Wilnie znana 
p. Szpyrkówna. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia”). Dzi- 

sieįsza premjera. „Miłość bez grosza” oto 

tytuł dzisiejszej premiery, najnowszej ko- 

medji St. Kiedrzyńskiego. łoby się na 

pierwszy rzut oka, że w dz yc a 

terjalizowanych czasach taki tytuł jest nie 

do pomyślenia, to jakiś anachronizm, 

jednak znakomity autor świetnie sobie z te- 

matem tym daje radę i prowadzi nas przez 

trzy, pełne rzetelnego humoru, akty, do nie- 

zmiernie ekscentrycznego rozwiązania. Sztu- 

ka obfituje w aktualne, przepojone ironiją i 

ciętą satyrą typy i sytuacje. Główną rolę 

kobiecą kreuje M. Balcerkiewiczówna, inne 

role ważniejsze grają St. Purzycki, W. Ma— 

linowski, Z. Modzelewski oraz Wyrwicz Wi- 

chrowski reżyser sztuki. 
— Występy rewji poznańskiej. „Ty- 

siąc pięknych dziewcząt”. oto tytuł _rewji 

poznańskiej, która objeżdżając Całą Polskę 

i prowadząc propagandę Wystawy / Krajo- 

wej zatrzyma się w Wilnie, aby dać dwa 

wi iska w Teatrze Polskim. Pierwsze wi- 

dowisko, wyznaczono na sobotę o godz. 11 
w nocy, drugie zaś na niedzielę o godz. 6-ej 
p. p. Zespół przedstawia się nader obiecu- 
jąco, z p.p. Kaczorowskim, Halmirską, Wą- 
sowiczowną, Szopskim i Piotrowskim na cze 
le. Program składa się z ostatnich nowości 
stolicy. Bilety już są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Niebieska Myszka. 
Ognisko — Most śmierci. 

Lux — Tułaczka księżny Trubeckiej. 

Kino Miejskie — Panienka z objekty” 
wem. 

Piccadilly — Generał. 
Światowid — Przed bitwą. 

Wanda — Prawo młodości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Awantura w banku handlarzy - 

żydów. Onegdaj w dzień do lokalu likwi- 
dującego się banku drobnych handlarzy - 

żydów przybyła grupa poszkodowanych 
którzy swoje oszczędności ulokowali w ban- 

ku i zażądali zwrotu tych sum. 
Dyrektor banku począł tłómaczyć przy- 

byłym że regulowaniem wszelkich należno- 
ści zajęła się specjalna komisja likwidacyj- 

na * która obecnie pracuje nad wyprowadza- 
niem pasywów i aktywów banku. 

Tłómaczenia te nie trafiły widać do prze 
konania wierzycieli ponieważ wszczęli oni 
awantury i omał nie pobili znajdujących się 
w lokalu urzędników. Dopiero wezwana po- 
moc z ulicy uspokoiła przybyłych tak że 
opuścili bank nie szczędząc wymyślań i po- 
gróżek. 4 

(c) Omal mie utonął. Wczoraj rano 
„wpadł do Wilji bawiący się nad brzegiem 
rzeki w Zwierzyńcu 5 letni Witold Bogdano- 
wicz (Zwierzyniecka 22) Tonącego chłopa- 
ka uratował rybak józef Konopko (Sołta- 
niszki 7). 

— (c) Włamanie. Nocy wczorajszej do 
sklepu win i wódek należącego do: Izaaka 
Rożańskiego (Piłsudskiego 26) włamali się 
złodzieje i wynieśli 400 butelek wódki zwy- 
kłej, 22 butelki wódki gatunkowej oraz ty- 
toń i papierosy. Ogólne straty wynoszą 1750 
złotych. 

, — (c) Ujęcie kieszonkowca, Na gorącym 
uczynku kradzieży ż kieszeni Bronisławy Ku 
czysówny (Rossa 21) ujęto Bronisława Ru- 
disza (Połocka 37). 

— (c) Kradzież bielizny. Na szkodę Byli 
Nachmiot (Kwaszelna 21) skradziono bieli- 
znę pościelową. 

T (c) Targnęła się na życie. Z niewy- 
jaśnionych narazie przyczyn wypiła witreo- 
GA 17 letnia Ewa Malatówna (Wiłkomierska 
105). W stanie ciężkim ulokowano ją w szpi- 
talu żydowskim. 

— (c) Osierocony żonkoś. Pan Salomon 
Hofman (Nowogródzka 38) ma wielkie zmar 
twienie. Uciekła mu żona Rebeka zabierając 
z sobą 4 letnią córkę. Osierocony mąż nie- 
przyznaje się by czemkolwiek spowodował 
opuszczenie go przez żonę. 

— (c) Znalezienie podrzutków. Przy 
ściele Bernardyńskim posterunkowy 
kowski znalazł dwoje dzieci podrzuconych 
przez matkę. Dziewczynka ma lat 3, chło- 
pak zaś lat 7. 

— (c) Kobietę przejechał samochód. 
Wczoraj w dzień wpobliżu Niemenczyna zna 
leziono przejechaną przez samochód kobie- 

tę nieznanego nazwiska. Ranną po nałoż 
niu opatrunku odwieziono do szpitala Św. 
Jakóba w Wilnie. 

— (a) Żebracy w śr ódmieściu. Od kil- 
ku dni na Placu Katedralnym koło ogrodka 
usadowiła się przy chodniku cała rodzina 
składająca się z matki i 3 dzieci którzy w 
natrętny sposób napastują przechodniów żą- 
dając datków. Czy policja nie powinna zwró 
cić na to uwagi? 
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DOBÓR znakomitych maszyn 

z sApów 
Awanturniczy oskarżony w Są- 

dzie Okręgowym. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy 
rozpoznawał sprawę młodego komunisty, 

który nie bacząc na powagę Sądu zacho- 
wywał się podczas rozprawy wyzywająco i 

w rezultacie skazany został na sześć lat 
ciężkiego więzienia. ! 

Sprawa miała tło następujące. W sali 

Makabi, przy ul. Nowogródzkiej odbywał 
się wiec Bundu. Jak zawsze w takich wy- 

padkach komuniści postarali się przedo- 

stać się na salę aby rozrzucić ulotki pro- 

pagandowe. Jednego Z rozrzucających ie 

ulotki Dawida Baszkina aresztowano. Pod- 
czas badania, a następnie w przeciągu prze- 

wodu sądowego zachowywał się On w wy- 

sokim stopniu wyzywająco wykrzykując 

pochwały ustroju sowieckiego i podkreśla” 

jąc swoją przynależność do komsomołu. 
Sąd skazał go na sześć lat więzienia 

ciężkiego. 
— 

Z calej Polski 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA KAZIMIERZA 

PUŁASKIEGO W KRYNICY. 

Z końcem sierpnia br. dokonane zosta- 

nie w Krynicy odsłonięcie pomnika Kazimie- 

rza. Pułaskiego. 
® 

Pomnik ten, wystawiony drogą zbiórek 

dobrowolnych jest dziełem art. rzeźbiarza 

prot. Stanisława Wójcika i wyobraża zrywa 

jącego się do lotu olbrzymiego orła z roz 

postartemi skrzydłami, odlanego z bronzu i 

ustawionego na szczycie. kilkumetrowego 

obelisku, na którym znajduje Się wypukła 

plakieta Kazimierza Pułaskiego z bronzu. 

Będzie to pierwszy pomnik Kazimierza 

Pułaskiego, wystawiony w Polsce i to w 

miejscu (w parku Pułaskiego w Krynicy), 

gdzie Pułaski staczał walki partyzanckie z 

moskalami. 
Zaznaczyć należy, 

  

że w październiku r. 

b. Ameryka czcić będzie uroczyście obchód 

150 lecia śmierci Kazimierza Pułaskiego, bo- 

hatera Polski i Stanów Zjednoczonych w 

walkach o wolność, przyczem projektowane 

jest również odsłonięcie w jednem z miast 

amerykańskich pomnika ku jego Czci. 

ŁÓDZKI SREBRNIK W POLICY JNEJ SKAR 
BONCE. 

Międzynarodowy typ złodzieja należy do 

elity świata przestępczego. Osobnik taki bar 

dzo elegancki, władający bieg le kilkoma ję 

zykami obraca się zazwyczaj w najlepszych 

sferach towarzyskich. Nie puszcza się On ni- 

gdy na drobne kradzieże, gdy ma dokonać 

kradzieży, opracowuje plan, tóry przepro- 

wadza z wielkim na kładem czasu, obser- 

wacji i pieniędzy. Do takich „znakomitości” 

międzynarodowych zalicza się Moszek Sre- 

brnik, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Szkol- 

nej Nr. 23. W jakimś podejrzanym celu przy 

jechał on w dniu wczorajszym do Warsza- 

wy, gdzie odwiedził Powszechny Bank Kre- 

dytowy, mieszczący się w naróżnym domu 

przy ul. Marszałkowskiej Nr. 149. Trzeba tra 

fu, że Srebrnika poznał jeden z w wiadow- 

ców 8-go kom. Srebrnik został zatrzymany. 

Był on poszukiwany oddawna przez mię- 

dzynarodowe pismo policyjne, gdyż ma na 

sumieniu kilka grubszych kradzieży, dokona- 

nych w Holandji oraz Belgii. 

RADJO. 
Czwartek, dnia 22 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po- 

pularnej. Orkiestra pod dyr. Н. Wynena. 

12,50—13,00: Wystawa Poznańska mówi. 
13,00— : Komunikat meteorologiczny z 

Warszawy. 17,00- 17,20: Program dzienny, 
EE i chwilka litewska. 17,20—17,45: 

„Kronikę z życia młodzieży* wygł. Wróżka 
Dzieciolubka. 17,50—18,00: Wystawa Poznań 

ska mówi. 18,00—1900: Koncert solistów 
z Warszawy. 19,00- 19,25: Pogadanka rad- 

jotechniczna. 19,25—19,50: „Jak się inwen- 

tarzuje zabytki i dzieła sztuki na Wileńsz- 

czyźnie* wygł, dr. Stanisław Lorenz, Коп- 

serwator wojewódzki. 19,50—20,05: Pro- 
gram na dzień następny i sygnał czasu 

z Warszawy. 20,05--20,30: Transm. z War. 

„O zwierzętach w morskich głębinach” 

opowie dyr. prof. Wacław Roszkowski. 

20,30 22,00: Transm. z_ Warszawy. Kon- 

cert wieczorny. 22,20—0,20: Transm. z War. 

Rewia z teatru „Qui pro quo". 

  

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Ohejrzyj fowar krajowy. 

    

Traktory wolnobieżae „MUNKTELLS* do ropy matowej, 
Motory „MUNKTELLS“ do ropy naftowej o sile 7 do 5) K. M; 

„MASSEY-HARRIS* 
Motory TK M. 
Mitocarnie 

(treszczotki) Grzechotki 

Młyny 

BRUNNERA z pytlem, 
gospodarstwie. Młyny 

-а 

czyszczące motorowe firmy WICHTERLE i KOVA- 
RIK różn. wielkości. 

"Bukowniki i Tarki 

Trieury «o zbóż ozimych i jarych MAROTTA. 

mienia laianego oryg. SZULTEGO. 
motorowe „S$ V E A“ (udoskonalony typ młyna „Ekonom*) 

przenośne, różnej wielkości. 

Miły ny walcowe „WESTFALJA* różnej wielkości. 

POLECA ° 

Lygmunt Nagrodzki © Oilnie 
ul. Zawalna Nr. Il-a. 

Dogodne warunki kupna. 

  

     
    
   

   
    

   

do 'nafty o sile li pół, 3, 4 i pół 

do koniczyny patent. ROHOW- 
SKIEGO. 

iTRIEURY do czyszczenia sie- 

do kieratu, niezbędne w każdem 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

  

ZARZĄD WILEŃSKIEGO TOWARZY- 
STWA DOBROCZYNNOŚCI 

niniejszem podaje do wiadomości, że zwy- Biejski Klnematogral 
      „W szponach 1ОЙ 

Dramat w 10 aktach. 

czajne Walne Zebranie członków Towa 

stwa odbędzie się dnia 17 września 1929 r Kulturalne-Oświatowy 

ku o godz. 6-ej po południu w lokalu T-wa В 

przy ul. Wileńskiej Nr. 23, które będzie pra- SALA MIEJSKA 
    woinocnem na zasadzie $$ 17 i 20 statutu 

Towarzystwa przy żdej ilości członków. 
Porządek dzienny obejmuje: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 

  

     ul. Ostrobramska 5. | 

Od dnia 22 do 26 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wy 

W rolach głównych: RICHARD DIX i RUTH ELDER. Reżyserował: Frank 
Strayer. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa 

czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

tlany film: 

  

jid Ц АМОМ | 

  

  

przez Prezesa Zarządu lub jego zastępcę.   

KINO-TEATR | PREMJERA. Ulubieńcy publiczności ALECE TERRY i IWAN PET 2. Wybór przewodniczącego i sekreta- 

  

  

  

ROWICZ we wspaniałym dramacie erotycznym 

    

   

  

      
   

  

      

  

  

  

  

rza. 

3. Uczczenie pamięci zmarłych czion- 66 R y N A 

ków Ś.p. Brochockiej Kata y, Drozdow- „HELIOS po TF Ł 6 T E 66 

skiego Piotra i Sumoroka Restytuta; a) za- Początek seansów o godz. 6, 8 i 10.15 

kupienie za nich M z ogłoszeniem 0 Ra ю — 

a Us NE оавеваншисоовисновивоссиов синанвскавовыннев DP 
również Mszy św. Z ich zmarłych - i аМЕН 

ofiarodawców i dobroczy T-wa i ogło- s Firma egz. od 1874 r. 5 > WA SAWA WAW l k 

szenie o tem w prasie miejscowej. ; a Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji BEE: ZE Fo war ! mieszkania 0 5 pok KOP Р 
4_2()с1с2_\'1?пш_рг‹покщп ostatniego Wal- B z jach w EEG) l | SPRZED, o obszarze 60 ha, 

nego Zgromadzenia. в k + i ni leba bardzo do! 

R a Sprawozdanie Zarządu z działalności B K. Dąbrows a. B waz. Raniinacją. AWAAA E ek, park ze 

owarzystwa za czas od 1 4. 1928 r. d m " — iecki, - 

I-IV 1929 wa LET s) Ba z Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, m Zgłoszenia pocztą: W sias 3 a EE 

6. Referat Zarządu w sprawie przyjmo- ® Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- В Widze, skrzynka i Wilenkin ] 8'“6 nie KGROKCE - 

wania e przytułku T-wa biednych z r 3 En iostrumentów tylko gwarantowanej 2 Nr. 35. sap. Dom H.-K. Za 

mienia Komitetu Społecznego, walki z Ž jakośc: —— ————| Spółka z ogr. odp. й ickiewi- 

bractwem i włóczęgostwem. a SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. Wilno, ul. Tatarska A > 

e Sprawozdanie komisji Rewizyjnej. WURBRUNODZZUKUBADUZZOGONONENADENOECANZE SEZAM Pok 2: frontowy| 20, dom własny. 

28 Reks i AS preli- O z balko-| Istnieje od 1843 r. 

minarza budżetowego na rok następny. z zzz nem umeblowan Fabryka i skład 
‚ 9. Wybory Zarządu i Komisji REBIZy!- Przyjmujemy RADE A Biumowiez # wygodami: Nidą S mebli: MAWWAWE 

nej. 3 ° na wolne mieszka- być z utrzymaniem) jadalnie, sypialnie, 

10. Wybór na członka zgłoszenia nia od 2ch do x dla samotnego. Por-|] salony, gabinety, honorowego Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9 -1 i3—7. 

Wilno, 

pokoi z kuchniami i wzwyż. Dzielni- 
ce miasa obojętne. Zgł. Ajencja 
„Polkres* Wilno, Kiólewska 3, tel. 

T-wa p. Franciszka Lipienia. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

  

    

towa Nr. 23, m. 24. 
70 

  

LDU — ul. Wielka 21. Przyjmę 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 

RÓŻNE 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA OGŁOSZENIE (Telet. 921). = „Śrie. uczzpice na EE. AE i в Пю Ц 
21 si is i : т >———— Stancję. pieka za- * и 

sierpnia 1929 r. podaje | „Kobieta-Lekarz _ pewniona. Od 2 do 4.8—— a l. uk Dyrekcja Lasów Państwowych 

Dawizy | waluty: do wiadomości, iż na swych składach drew- 

     

  

  
  

  

„i. tldówicowa | Э6 Jikūbska 16_3'1 Wysoko rasowe 
  

  

POLECA 

  

  

    

  

  

  

  

  

| 
4 

Tranz. Sprz. Kupno na opałowego w Wilnie posiada materjały ! ) Е 

Dolary 8885 6905 8865 budowlane. Sprzedaž detaliczna. Wezelkich | KOEIRGE MENE- | arpie tarlaki wielki wybór 
Belgja 124.—, 12431. 125.69, informacyj udziela referat opałowy Dyrek- DOW M ASS Duży słoneczny d dani m bili IŻ 

Bies ak TW EB 0 0 66, pokój 11 w godz. urzędowych | gig a Ted +0, pokój do wynajęcia Adr. poczta  Lebie- į mis ь 
Holandja 357,35 358.25 356,45 h al. Mickiewicza 24, dla osoby samotnej dziew pow. Mołode- w. 

tad „GB als al BEEZURNZZOCEWE| 27. Królewska 9, m. 4 czatskiego m. Mali. 8 
or : $ 

- ы а. В 

M” M6 uk кЫ G ŽĄDAICIE E Saganas ока pienię 
4 A 172.02 M. 3 d : : щ — 0 BióWalie 10-28 rak żne najdogodniej 

zacz: 015% НАа E wszystkich aptekach i linia r. b. Szczegóły na| ' najpewniej załat- 

Wiedeń 125,57, 12588 13526, | składach aptecznych zńanego EA POSADY miejscu. —7| „tamy (szybko 

Włochy 46,67, 40,70, 46.55, | środka od odcisków В "Rama m= smaczny Ka doc 
Marka niemiecka 212.39, s Prow, A, PAKA. B е : Mickiewic T. 

Papiery procentowe: Eik Smiałowska Warszawianka O w ld Lig 02. я —2-'6 

Pożyczka inwestycyjna 118,50—119.— wychowawczyni nau-| nowemi zabudowa* 

5 proc. pożyczka  konwersyjna 46,50. oraz Gabinet Kosme- Czycielka poszukuje! niami sprzedamy i 
6 proc. dolarewa 83, Stbilizacyjna 91,50. sms usnan sms Nok(dr. ME y tyczny usuwa zmar- posady do młodszych , 2а 2500 dol. Pensjonat 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku i gp DB A CYM EW szczki, piegi, wągry, dzieci z Sałodzienną Wil. Biuro Komi- Cywińskiej 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te a LEKARZE B łupież, brodawki, ku-.opieką. Posiada po-| sowo - Handlowe, | Benedyktyńska 2—5 

same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie "> choroby skórne, we-rzajki, wypadanie wło- ważne rekomendacje, Mickiewicza 21, Tel. 17-03, | 
godcowe Sb. 5 proc. „warszawskie 53,75. PORA J eso LA, eis anas Se 20] wydaje ohiady + WArsz. — 68,50. | zi s e. Ele - m0. = REJ ay S 
59,00. Siedlec 67. „8 proc. :Kielec 5656. „BE. POPILSKI bia sońce górskie, Fretla. Przygotowuje Е 
10 próc. kolejowa 102,50. Dolarówka 62,50 6BOroby skėrne I We- diatermja,  Sollux. || do Eimnazium. Wyje- i 
—6025. 4 i pół proc. L. Z. ziemski 49.  aeryczne. ay 4 Mickiewicza 12, róg dzie na wies.Tavrska 2 buhaje | Gotówka | 

Akcje: э р.р.“!.Р:Ьиідп-т…п'о'}Ё_›рз B LOKALE i —0 газу а:ц%ппеі› прЁ'и- otówkę 
ь 5 к Inej 7 | A ne wiązku Ho-[ lo idni 

za. Rh BRI wa: = Spółek a 2, róg Gz: j Šis Ca a oda =: ! : dowlanego w Barano- „RR 

wiec 82,50 83.— Rudzki 32,-.. Staracho- —— , DOKTOR. zo. sj» wie. Służąca *glidna z wiczach, „na sprzedaż | wekslowe i hipo- 

Ei AAA erai ar SASZ Dr. A WOBPSOŃ com U SREK Sy pyczoica cj Tezomendacamiz” Pos rojiy, 100 | Duck czachy 
Sole potasowe 30,75. Cukier —,— 32,75. weneryczne, moczo-syfilis i skórne. lu.wynaj Ul. Želi- krzebna ša = ai. Moryń, poczta] Mickiewicza 1, tel. 
Cegielski 39. Norblin 135 Parowozy 25; jowe i skórne, ul. WILEŃSKA 3 ° ж ‘1'%‹“ go 6-12 ej sė S оОР ощ - + 
Bank. Handlowy 116 — 117. Kijėwski 90; t : 7. 0 gowskieg 2, kiego od zaraz. Adres wogrėdzkie, Aleksan ——£ 
Panas T Ss, jėwski 90 NE. 7, tel. 1067. da г і?:‚}':]':іё wiad. u Rz 4 w Adm. „Šiova“ Na: Brochockii  —g9 TTT : 

_ SU LAIĄ 

  

OBWIE$ZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredyfowego miasta Wilna niniejszem podaje do 

wierzycieli i innych osób zainferesowanych 
„ 1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w l 
ci Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podany: ości МАЫ e 

       

  

     icytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostało: 
wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości po 
rych informacie będą otrzymane przed dniem licytacji przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzeda 
należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzy 

  

3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4) w godzinach urzędowych 

wiadomości dłużników, 

Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w Wilnie, w 

S 03 л rcze h nieruchomości, położonych iešci A ai т Aukų 

šli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 29 października 1929 roku. Licytacje rozpeczną się o Jed k pi asai aj — 10 paždziernika 1929 ro- 

wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zalógiości i RA 
84 statutu Towarzystwa 

ratach, odsetek za zwłokę, 
datkowych, skarbowych i komunalnych, o któ- 
waną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, 
Stwa, częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 

(od 9 do 2 pp.) lub w odnośnych ks. 
hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionyc 5 Ž 7 2 в sia( J tekę, ‹ Zas i a 5 ych na sprzedaż; ŻE | /8 i i kaka 

rozpoczęciem przetargu złożyć, vadjum w. wysokości „wszystkich zaległości (prócz Późterminowakych części rat za a 1925 1028. aaa S nas 2) a M przed 

związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma, zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego "vadjum AAA Bozoślaśći а Жу‹і{аіі‹цш 
bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za (ata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne WIARE Być uisaczona AIG R 

J Mi c u dni 
14tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na 
opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, u cznionyc С žnika i żnyc + 
płatę g p ych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nierucho- 

mości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

1 | 2 3 | 4 5 < Ling L 6 

151 Rumszewicz B. i Drobaszewska A. Stara 27 1008. 1 A — 350.52 201.78 a 
167 В Basson Genia - Poplawska 27 1275,— 1035.23 257.15 za o 
zn 1735 Perkousej, L. M., B. i Małachowska M. Królewska z! 2205.— 8110.90 | 2002.83 | 40445.05 | 4902. — 

haime * a у Antokolska 118- 1255.— 103 Х , ss 
238 4302 Surawicz Józef į Witoldowa 33 4500 Žali i 1167239 Aa 
286 Wołyncewicz-Sidorowicz Władysław Ogińskiego 3 5415. 7 485.54 139.62 Oa DS 1416. 

320 Rubanowicz Pejsach | Chocimska 29 "954, 51440 | 107.20 1550.72 E 
364 5364 Deweltowa Berki Spadkobiercy Kwaszelna 21 5285.25 | 1405485 | 443805 | 8064022 й 
369 Sienkiewiczowie Lucyna i Adam Piaski 54 781. 5 241.61 5030 AA 11064, — 

418° 5955 Downarowicza Stanisława Spadk. Praczkarnia 15 438, — 685.89 140.28 as i 132. — 

421 Rybak  Jetroim Piękna 12 677.25 153,23 "37.84 547.31 = 
440 Kuryłow Sergjusz Sosnowa 23 441,— 926.75 113.51 1641.94 216.—         

  

Wyjaśnienie rubryk: 
ma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionyc 

l) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) ulica i Nr domu, 5) Obszar w mtr. kwadr 6) Su 
na rachunek dłużnika, która winna być uiszczona przez nabywającego nieruchomość; Suma ta > 

doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 
przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęcien dniem licytacji, oraz wydatków które ujawnione zostaną w dniu 
9) Rozterminowana część odsete k za lata 1925, 1926 i 1927, 

kę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość ożyczki na dzień licytacji,   

m licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwła 

Uwagi: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzeda 
wanej nieruchomości, Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 7, 8, i9 podane są w złotych. 
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Polssę i w. m. Gdańsk. 

41-54, 241-66. skr. telegr. Getepe. 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 
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