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Szkolnictwo 
polskie na Łotwie 

Konstytucja Łotwy i czynne prawo 
o szkołach ujmują bardzo szeroko za- 
gadnienia szkolnictwa wogóle i szkol- 
nictwa mniejszaściowego w szczegól- 
ności. Prawo to, przewiduje zasady 0- 
bawiązującego powszechnego naucza- 
nia, zezwala, a nawet nakazuje, założe 
nie samoistnych, niezależnych, z ojczy- 
stym językiem wykładowym, mniejszo- 
ściowych szkół podstawowych, wszę- 
dzie tam, gdzie się uzbiera 30 dzieci, 
należących do tej lub innej narodowoś- 
ci. 

Głos decydujący w kwestji założe- 
nia szkoły podstawowej, utrzymania 
jci (lokal, inwentarz etc.) a nawet no- 
minacji personelu nauczycielskiego na- 
leży do lokalnych urzędów samorządo- 
wych, zależnych w sprawach szkolnict- 
wa bezpośrednio od Ministerstwa Oś- 
wiaty tylko w dziedzinie ściśle pedago 
gicznej. W ten sposób w rozbudowę i 
zarządzanie szkolnictwem wprowadza 
się zasada decentralizacji, uzależnia- 

jąc je od kilkuset poszczególnych, a 

zgodnie z bardza  demokratycznem 
samorządowem prawem naszem — 
bardzo samoistnych i mało zależnych 
Gd centrum, samorządów gminnych i 
kilkunastu samorządów powiatowych 
i miejskich. 

Różnokształtny stan ekonomiczny 
poszczególnych gmin, stopień więk- 
szego lub mniejszego zrujnowania te- 
renów ich za czasów wojny wszech- 
światowej (brak lokali) i możności bu- 
dżetowe, uzależniające stopień podat- 
ków — są często, ukrytą czasem, przy 
czyną odmownej uchwały rady gmin- 
nej w sprawie założenia nowej, jeszcze 

Abė szkoły, bądź to polskiej, czy in- 
nej. 

Y Zetknięcie się interesów przedstawi 
cićlstwa kilku narodowości, na terenie 
gminy lub powiatu zamieszkałych, wal 
czących. każda o własną szkołę, przy- 
czynia się nieraz do porażki słabych 
ilościowo w składzie rady gminnej, 
chociażby sprawiedliwość była po ich 
stronie. 

Podział działaczy społecznych na 
znaczną ilość partyj o bardzo różnym 
ustosunkowaniu się do szkolnictwa 
mniejszościowego wogóle, a do Pola- 
ków w szczególności, wprowadza w 
pracę samorządów gminnych i powia- 
towych, 'a zwłaszcza do powiatowych 
zarządów szkolnych, element  polity- 
czny nader trudny do zwalczania w 
warunkach decentralizacji zarządu 
szkolnictwa. 

Wreszcie stopień narodowego i spo 
łecznego uświadomienia miejscowej lu 
dności polskiej, odporność w wypad- 
kach zamykania szkół polskich i wy- 
trwałość w okresie powstania szkoły 
— należą do czynników w tych spra- 
wach nieraz decydujących. 

Na tem tle musiało powstać ist- 
nieć i rozwijać się szkolnictwo polskie 
na Łotwie. 

W roku szkolnym 1919 — 20 za- 
łożono 17 podstawowych szkół pol- 

skich; w r. szkoln. 1922 — 23 mieliś- 
my 34 podst. szk. polsk., w r. szk. 1925 

pozostało 22; i dopiero na rok 1929 

znów mamy 35, co daje 55 proc. przy- 
rastu. KS й 

Inaczej jest ze szkołami białoruskie- 
mi. 

W latach szkolnych 1919 — 20 i 
1920 — 21 szkół białoruskich nie by- 
ło, w roku 1921 — 22 założono ódra 
zu 46, do roku 1925 liczba ta stale 
zwiększa się i dochadzi do 50, poza 
tem rozpoczyna się stopniowo zmniej- 
szenie i na rok 1929 pozóstaje tych 
szkół tylko 31. 

Okres upadku szkolnictwa polskie- 
go i niespodziewanego rozwoju bia- 
łoruskiego przypada ną okres kaden- 
cji l-go Sejmu Łotewskiego, który w 

swej wewnętrznej i zagranicznej poli- 

«  tyce wykazał bardzo wrogi stosunek do 
Polaków. Zarazem i przedstawiciel- 
stwo polskie w tym Sejmie, w osobie 
jednego tylko posła nie mogło mieć 
dostatecznych wpływów w ówczesnym 
ułożeniu sił stronictw. 

Na okres tego Sejmu przypada i 

szczególna faworyzacja Białorusinów, 
jako elementu najbliższego ideologicz- 
nie do Polaków, szczególnie „tutej- 
szych*, i najbardziej nadającego się 
do operacji wynaradawiania  szer- 
szych i najbardziej zruszczonych ster 
ludności polskiej. 

Jak dalece posunęła się iaworyza- 
cja Białorusinów i sztuczne nasadzanie 

+ ich szkół, można widzieć chociażby z 
tego, że lista białoruska na wyborach 
do Il-go sejmu zyskała tylko 1900 gło- 
sów, przy 17500 głosów oddanych na 

listę polską, a na ostatnich wyborach 
do Sejmu Ill-go zupełnie nie figurowała 
A jednak i dziś Białorusini mają 31 
szkołę, chociaż i dotąd jeszcze języ- 
kiem wykładowym w większości tych 
szkół pozostaje język rosyjski. 

W okresie kadencji II sejmu (19. 

k 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -- ui. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
BORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
1WIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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ECHA STOLICY W Hadze sytuacja się gmatwa 
Konferencja u ministra Skarhu 

W dniu 22 b. m. odbyła się u 
kierownika ministerstwa skarbu, p. 
Matuszewskiego konierencja w spra- 
wie przyjęcia wycieczki bankierów i 
przemysłowców szwajcarskich, która 
w dniu 22 b. in. przybyła do Pozna- 
nia, a w Warszawie oczekiwana jest 
dnia 27 b. m. 

W konferencji wzięli udział p. Wł. 
Wróblewski, prezes Banku Polskiego, 
p. S. Ludkiewicz, prezes państwowe- 
go banku rolnego, p. Gruber, prezes 
P. K. O., gen. Maciszewski, wicepre- 
zes banku gospodarstwa krajowego, 
Oraz Szereg przedstawicieli: banków 
prywatnych. 

„Przyjazdy 

Dyrektor państwowego monopolu 
spirytusowego, inż. Antoni Krahelski 
powrócił z urlopu wypoczynkowego i 
w dnu 22 b.m. objął urzędowanie. 

Przybył do Warszawy w  spra- 
wach służbowych wojewoda nowo- 
gródzki p. Beczkowicz. 

Podróż wiceprezesa Młynarskiego 

Dowiadujemy się, że wiceprezes 
Banku Polskiego p. F. Młynarski, 
uda się wprost z Hagi do Genewy, 
gdzie weźmie udział w posiedzeniu 
komitetu finansowego Ligi Narodów. 

Powrót do Warszawy p. Młynar- 
skiego spodziewany jest dopiero w 
połowie września. 

Przyjazd dziennikarzy szwedz- 
kich. 

W dniu 26 sierpnia przybędzie do 
Poznania wycieczka _ dziennikarzy 
szwedzkich. Z Poznania goście uda- 
dze się do Krakowa, następnie zaś 
zwiedzą Warszawę i Gdynię. 

Wyjazd z Gdyni nastąpi w dniu 
31 sierpnia. W skład wycieczki wcho- 
dzą panie: Karin Andersson i Theo- 
rin, Oraz panowie: Ernest Ahlberg, 
Eiraim Lundmark Kjell Stomberg i 
Borje Brilioth. Reprezentują oni po- 
ważne dzienniki szwedzkie. 

Podróże ćwiczebne Szkół mary- 
narskich. 

Żaglowiec szkolny „Iskra*, który przy- 
wiózł na swym peXkładzie z wysp Azorskich 
do Gdyni zwłoki ś. p. majora ldzikowskie- 
ge i szczątki samolotu transatlantyckiego 
„Ma:szałek Piłsudski*, w pierwszych dniach 
września wyrusza w podróż ćwiczebną z 
kandydatami do szkoły marynarki wojen- 
nej w Toruniu do Sztokholmu, przyczem 
odwiedzi szereg wysp na Bałtyku. Powrót 
„lskry*, która obecnie po dalekiej podróży 
oceanicznej znajduje się w dokach w re: 
moncie, nastąpi około 17 września. 

Transportowiec wojskowy „Wilja* wy- 
rusza dnia 2 września w podróż szkolną 
do Norwegji z młodszym i średnim kursem 
marynarki wojenqej w foruniu. Podróż ta 
potrwa również około 2 tygodni. 

Goście helgijscy w Częsfochowie 

CZĘSTOCHOWA, 23. VIII. PAT. 
Po obejrzeniu przędzalni wełny cze- 
Sanej przez przybyłą tutaj wycieczkę 
belgijską dyrektor t-wa przemysłowo- 
włókienniczego wraz z małżonką po- 
dejmowali gości Śniadaniem w swo- 
jej willi. 

Po Śniadaniu wycieczka udała się 
na Jasną Górę, gdzie O. Pius Przež. 
dziecki oprowadzał ją po bibljotece 
klasztornej, kaplicy z cudownym 
obrazem Matki Boskiej, kościele i 
skarbcu. Pan minister Heyman wpi- 
sał się do księgi pamiątkowej, a za 
nim reszta uczestników wycieczki. Po 
opuszczeniu klasztoru Jasnogórskiego 
wycieczka udała się do Olsztyna, 
skąd wieczorem odjechała do Kra- 
kowa. 

dóónła 
ы 

Lethwiane stanowisko  Stresemanna 
HAGA. 23.8. (PAT). Od kilku dni krą- 

żą tu pogłoski o zachwianiu się stanowiska 
ministra spraw zagranicznych Stresemanna. 
Wedłe opinji kół niemieckich, bardzo trud- 
ne ma być położenie gabinetu niemieckiego, 
zarówno ze względów wewnętrznych, jak i 
zagranicznej polityki Rzeszy. Przed tygod- 
niem przybyli do Hagi socjalistyczni mini- 
strowie Wissel i Sewering, którzy odbyli z 
4 ministrami delegatami Rzeszy posiedzenie 
gabinetowe, domagając się uwzględnienia 
postulatów związków zawodowych w spra- 
wie ubezpieczeń dla bezrobotnych, grożąc 
w przeciwnym razie wystąpieniem mini- 
strów socjalistycznych z gabinetu. Kryzys 
został zażegnany. W parę dni potem, wobec 
fiaska konierencji w Hadze i trudnej sytu- 
acji, w jakiej znalazł się minister Stresemann 
w stosunku do Anglji i Francji, grozi ró- | 
wnież przesilenie gabinetowe, również Z 
punktu widzenia polityki zagranicznej. Zwró 
cono tu uwagę, iż w sierach politycznych w 
Hadze wyrażają zdziwienie, że pogłoski o 
zamierzonej dymisji ministra Stresemanna są 
lansowane przez „Deutsche Allgemeine Zei- 
tung",. organ zbliżony do ministra Strese- 
manna. 

Istnieje przypuszczenie, iż wiadomości o 
zamierzonej dymisji  Stresemanna  rozpo- 
wszechniane są dła wywarcia wpływu na 
przyjaciół Stresemanna w Anglji i Francji. 
Jednakże w tutejszych kołach politycznych 
irancuskich i angielskich dają się słyszeć 
głosy, że nie należy tych pogłosek brać na 
serjo, wychodząc z założenia, że żaden przy 
szły rząd nie będzie w stanie zmienić do- 
tychczasowego kieruaku polityki zagranicz- 
nej Niemiec. Tak samo poblažliwie zapatru- 
ja się te same koła polityczne na ostatnie 
wystąpienie publicystyczne posła Brietschei- 
da na łamach zarówno prasy łotewskiej, jak 
i „Vorwaerts* w sprawie granicy polsko - 
niemieckiej i korytarza. Poruszenie tych kwe 
styj przez posła Breitscheida w tym momen- 
cie jest manewrem, zmierzającym do po- 
krycia niepowodzeń polityki zagranicznej 
socjalnej demokracji Niemiec w stosunku da 
państw zachodnich oraz próbę odciążenia 
polityki w niemieckiej opinii publiczniej. 

—PP 

Wynaradawianie obconarodowiów „mó- 
ralnym obawiązkiem” Litwy 

Nieoficjalny organ  tautininków 
„Tautos Kelias* zamieszcza artykulik 
o konieczności wzmocnienia elementu 
narodowego w kraju.Szczęśliwsze jest 
to państwo, które na swym obszarze 
liczy jaknajmniej obconarodowców. 
Jeżeli niektóre państwa dążą do 
zmniejszenia liczby obconarodowców, 
to dla Litwy jest to, zdaniem pisma, 
wprost „moralnym obowiązkiem". 
Przecież, wywodzi oro, litwirizując 
tak zw. Polaków litewskich, nie tyle 
wynaradawiamy prawdziwych  Pola- 
ków, ile oddajemy z powrotem swe- 
mu narodowi tych jego członków, 
których Polska wydarła mu na prze- 
strzeni historji. 

Sprawą litwinizacji powinno się za- 
jąć  przedewszystkiem Ministerstwo 
Oświaty. Pismo ubolewa, iż w miej- 
scowościach pogranicznych z Polską 
jest zamało Średnich szkół litewskich. 
Np. Jewje znajdujące się w odległoś- 
ci 22 kim. od Wilaa, nie posiada na- 
wet progimnazjum. Litwinizując Jewje 
i” najbliższe okolice, wywodzi „T. K“, 
będziemy mogli poważniej pomyśleć 
i o litwinizacji sąsiednich gmin, znaj- 
dujących się w okupowanej Litwie, w 
której akcja litwinizacyjna jest obec- 
nie najbardziej realną pracą w  kie- 
runku odzyskania tego kraju. 
"W końcu pismo zaleca Minister- 

stwu Oświaty założenia gimnazjów i 
progimnazjów w Szyrwintach,- Kosze- 
darach i Jewju oraz wyznaczenie sty- 
pendjów dla uczniów szkół Średnich 
na pogranićzu polskiem, by dać im 
możność kształcenia się na Uniwer- 
sytecie. 

      Nieczystości cery 

usuwa idealnie krem 
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Posiedzenie bez udziału Snowdena 

HAGA, 23. 8. PAT. Delegaci Francji, Belgji, Włoch i Japonji oraz 

Niemiec zebrali się dziś na posiedzenie o godz. 10 min. 30 i obradowali 

do godziny 13 min. 30. 

Po pierwszej godzinie obrad ministrowie Hilierding i Curtius opu- 

Ścili zebranie. natomiast Jaspar i Francqui udali się do Snowdena, aby 

ma RAA przebieg rokowań Oraz sprawy, które były przedmiotem 
obrad. 

Równocześnie odbyła się narada Hymansa, Brianda, Stresemanna i 

Hendersona w kwestji ewakuacji Nadrenji. Postanowiono przewidziane 

na dziś po południu posiedzenie przedstawicieli 16 mocarstw odroczyć do 
jutra po południu. Jak zapewnia delegacja niemiecka, ;która obradowała 

wczoraj w nocy przez dłuższy czas postanowiła odrzucić wszelkie 

dalsze ustępstwa. 

Rozmowa telefoniczna Mąc Donalda z Hagą 

LONDYN, 23, 8. PAT. Premjer Mac Donald, bawiący w Lossie- 
mouts w Szkocji porozumiewał się wczoraj telefonicznie z delegacją brytyj- 
ską w Hadze. | 

Premjer iniormował się o sytuacji ogólnej rokowań. Prawdopodobnie 
jutro, to jest w sobotę, premjer powróci samolotem do Londynu, a w 
przyszłym tygodniu odbędzie dalszy ciąg narad z ambasadorem Stanów 
"Zjednoczonych Dawesem. Po odjeździe premjera do Genewy kierownictwo 
gabinetu obejmie Henderson. 

Gdzie będzie siedziba Międzynarodowego Banku 
Reparacyjnego? 

PARYŻ, 23 8. PAT. „Paris Midi* donosi, że Snowden miał domagać się, 
by siedzibą banku Międzynarodowego był Londyn. Dziennik zapewnia, iż dele- 
gacja francaska nigdy na to się nie zgodzi. 2 

Anglicy wobec przyszłego B-ku Międzynarodowego 

HAGA, 23 VIIL. PAT. Aaglicy stanowczo zaprzeczają pogłoskom bardzo roz- 
powszechnianym w Hadze, jakoby opozycja Snowdena wynikła z opozycji jeszcze 
głębszej przeciwko bankowi międzynarodowemu. Przeciwnie, Anglicy z wielką sym 
patją odnoszą się do tej instytucji. Sprawa ta jest zupełnie niezależna od kwestii rat 
odszkodowawczych. 

Nad czem radzili Briand, Hymans, Stresemann i Henderson 

HAGA, 23 VIII. PAT. Havas dowiaduje się, że na dzisiejszej konie- 
rencji Brianda, Hymasa, Stresemanna i Hendersona omawiano sprawę 
utworzenia komisji konstatacyjno-pojednawczej oraz warunki administra- 
cyjno-iinansowe ewentualnej ewakuacji Nadrenji. Obrady w tych kwestjach 
posunęły się nieco naprzód. Delegaci debatowali nad rozdziałem pozosta- 
łych do spłacenia należności w wykonaniu planu Dawesa. Narady w tej 
sprawie nie doprowadziły jednak do konkietnych wyników i będą konty- 
nuowane po południu. Odroczenie konferencji przedstawicieli 6 mocarstw 
nastąpiło na życzenie Snowdena, który ma dziś po południu „odbyć kon- 
ferencję z ministrem niemieckim. W związku z odroczeniem wspomnianej 
konierencji końcowe posiedzenie plenarne odbyłoby się w poniedziałek. 

Zadowolenie we Włoszech z nieudanych wysiłków Snow- 
dena rozbicia bloku 4-ch mocarstw 

RZYM, 23.VIII. PAT. Prasa włoska z zadowoleniem stwierdza, że wysiłki Snow- 

dena w celu przełamania bloku 4 mocarstw spełzły na niczem i że Francja i  Italja 
utrzymały całkowitą solidarność. 

Z racji ustępstw poczynionych Angiji 

HAGA, 23 VIII. PAT. Co do udziału Włcch w ustępstwach, poczy- 
nionych przez „piątkę* Anglikom sytuacja jest jeszcze niewyjaśniona. 
Włosi sami milczą o tem, lecz Francuzi dają do zrozumienia, że i Włosi 
cos będą musieli ustąpić. Również niewyjaśnione jest stanowisko Angli- 
ków w kwestji Świadczeń rzeczowych. 

Czyżby częściowe już porozumienie 

HAGA, 23 VIII. PAT. Urząd prasowy delegacji niemieckiej komuni- 

kuje, że wzrasta prawdopodobieństwo częściowego porozumienia. W każ- 

dym razie pewnem jest, że Snowden, Henderson, Briand, a napewno i 
Stresemann opuszczą Hagę w niedzielę. 

Kłopot Stresemanna 

HAGA, 23—8. Pat. Prasa holenderska donosi, że Stresemann, 
uważając sytuację za bardzo poważną zatelefonował do paru 
członków Reichstagu, którzy dzisiaj rano przybyli do Hagi. Są 
nimi: poseł Rheinbaden, Breitscheid i poseł centrowy Gruening 
oraz prezydent Banku Rzeszy dr. Schacht. Chodzi o przenie- 
sienie w planie Younga £8 milj. rocznie z pozycyj warunkowych 
do pozycyj bezwarunkowych. Spodziewają się, że członkowie 
delegacji Rzeszy przyjmą przedstawione im żądania, tak, že de. 
cyzja będzie leżała całkowicie w rękach Snowdena. 

Z Europą, czy poza nią? 

PARYŻ, 23. VIII. PAT. Omawiając konferencję haską, „Le Matin" pi- 
sze, że szanse powodzenia lub rozbicia konierencji są jednakowe, lecz 
nieuzasadniona kampanja prasy niemieckiej wywołuje przykre wrażenie w 
kołach francuskich. 

Według „Ere Nouvelle", przed Anglją stoi obecnie pytanie: „z Europą 
czy poza nią?'* „Excelsior“ pisze, iż ciiary 4 mocarstw, występujących 
solidarnie, osiągnęły pod względem zarówno materjalnym, jak i moralnym 
ostatnie granice możliwości. ` 

(dalszy ciąg depesz na str. 2-giej) 

nie i siła przedstawicielstwa polskiego 
w sejmie zwiększyły się a wraz z tem 
wszystkiem wzrosła i ilość szkół pol- 

skich, wykazując od roku 1926 do 1929 
55 proc. przyrostu. 

Jednak i dziś jeszcze ludność pol- 
ska pod względem szkolnictwa podsta- 
wowego jest gorzej uposažoną od in- 
nych narodowości, zamieszkałych w 
Łotwie. 

U Niemców jedna szkoła podstawo 
wa przypada na 780 mieszkańców, u 

Rosjan na 845, u Łotyszów na 960, u 
żydów na 1190, u Białorusinów na 
1226 i u Polaków na 1504. 

Nie można jednak być  bezstran- 
nym tłomaczyć to zjawisko wyłącznie 
wrogą względem Polaków polityką, 
lub specjalną niechęcią do szkalnict- 
wa polskiego. Wchodzą tu w grę i in- 

inych narodowości, a niepomyślne dla 
gł. czynniki, inne warunki pomyśne dla 

i 
— 1928) nastąpiło przesilenie w stó- nas. 
sunkach łotewsko - polskich, znacze- 
  

Niemcy i żydzi, zamieszkując pra- 

wie wyłącznie większe miasta, są mo- 
cno skoncentrowani terytorjalnie i prze 
to zawsze mogą wystawić wymagany 
dla istnienia lub założenia szkoły kom- 
plef dzieci. Samorządy miast, o wiele 
inteligentniejsze, lojalniejsze i zamo- 
żniejsze od samorządów gmin i po- 
wiatów, o wiele przychylniej ustosun 
kowują się do szkolnictwa mniejszoś- 
ciow Tu i my, Polacy, mamy tym- 
czasem zupełnie wystarczalną ilość 
szkół polskich. 

Szersze masy ludności polskiej, go- 
spodarczo bardzo i bardzo słabe, obu- 
dzone zostały do swego życią społecz- 
nego i politycznego dopiero po. wojnie 
wszechświatowej. W tak krótkim ter- 
minie, do tego, jeszcze przy małej bar- 
dzo na wsi ilości inteligentnych i do- 
statecznie wyćwiczonych w pracy spo 
łeczno - politycznej sił, ludność polska 
nie była w stanie nauczyć się, wyczer- 
pująco wykorzystywać swe prawa i 
pełnić obowiązki, pochodzące z ustro- 

   

  

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, 
| NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego 
| М. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
1  OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

1 STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

*, CENY OGŁOSZER: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na atronie 2-ej i Jej 40 gr. Ža tekstem 15 gr 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc | 

Eagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryezne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

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

ju szeroko demokratycznego. To ostat- 
nie, wraz z niedostatecznym czasem u- 
świadomieniem narodowem,  utożsa- 
miającem często katolicyzm i polskość 
lub określającem swą przynarodową, 
jaka „tutejszy ułatwia pogwałcanie 
samookreślenia narodowego i daje mo- 
żność władzom łotewskim, przy ukła- 
daniu kompletów dzieci dla tej lub in- 
nej szkoły polskiej, zaprzeczać pol- 
skość tych dzieci lub ich rodziców. 

Posługiwanie się łamaną polsko - 
rosyjską mową, jako skutek wzmocnio- 
nej w tym kraju rusyfikacji za czasów 
caratu, i używanie takiej samej prawie 
mowy przez ludność, ok reśloną jako 
Białorusini, nadaje możność urzędowe- 
go przerzucania Polaków z szeregów 
polskich do białoruskich. 

Jeśli do tega dodać, że duszpaster- 
stwo ludności polskiej, a to dla mocno, 
po staremu jeszcze, katolickiej masy 
polskiej ma ogromne znaczenie, jest w 
ręku, z małym bardzo wyjątkiem, kle 

ru wyłącznie łotewskiego, z pewną do- 
mieszką księży Białorusinów i Litwi- 
nów. i że ten kler przyjmuje bardzo 
czynny udział w życiu społecznem i w 
życiu politycznem, należy przyjść do 
przekonania, że w sprawie tamowania 
rozwoju szkolnictwa polskiego, czynni- 
ki rządowe napotykają bardzo wdzię- 
czny grunt i sprzyjające warunki, po- 
chodzące poczęści z nas samych, z na 
szych wad i braków. 

Ogólna ilość dzieci polskich, uczę- 
szczających do szkół wogóle, jest sto- 
sunkowo do innych narodowości zu- 
pełnie wystarczalną. 

W bieżącym roku szkolnym w szko 
łach podstawowych mieliśmy 6629 u- 
czni Polaków, co stanowi 13 proc. od 
ogólnej liczby ludności polskiej (po- 
dług urzędowej statystyki.) 

Inne zaś narodowości mają: 
Żydzi 12,7 proc., Niemcy 10,8, Ro- 

sjanie 9,3, Białorusini 8,7, Łotysi 7,9. 
Jeśli więc ludność polską, wbrew 

    Ja garnia |azwinskiego. 

  

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

W DOES RRZEORAZASAWC ARK 

y, Komunikaty oraz 
drożej. 

   

statystyce urzędowej, przyjąć w licz- 
bie 70 tysięcy, odsetek nasz i wtedy 
wyniesie jeszcze — 9,4 proc., t.j. zaj- 
miemy trzecie, zaraz po żydach i Niem 
cach miejsce. 

Polskie szkoły podstawowe  miej- 
skie, są 0 wiele w lepszych warunkach 
i w stosunku do lokali i do uposażenia 
w inwentarz szkolny i pomoce nauko- 
we. To też polska ludność wiejska, kto 
ma ku temu chociażby najmniejszą mo 
żność, wysyła swe dzieci do miejskich 
polskich szkół. 

Szkół średnich mamy trzy. Dwie na 
terenie Latgalji i jedną w Rydze. Ilość 
tą należy czasowo uważać za wystar- 
czającą, gdyż przypływ uczni do tych 
szkół tymczasem nie przewyższa 1l0- 
ści wakansów i przyjmowani są wszy- 
scy, kto się o to zgłosi, bez jakichbądź 
egzaminów lub konkursu świadectw. 

W roku bieżącym do poiskich szkół 
średnich uczęszczało 326 uczni. Ilość tą 
nie można uważać za wystarczającą w 
stosunku do liczby uczni w szkołach 
podstawowych. Lecz i tu ujemnie dzia 
łają różne warunki, nie do zwalczenia 
narazie. Przedewszystkiem koszta u- 
trzymania i nayczania w szkole śred- 
niej są o wiele droższe i ponieść: je mo 
że tylko nieznaczna ilosć ludności pol- 
skiej na Łotwie, mieszkająca blisko od 
miasta ze szkołą średnią. Pozatem na- 
dzieja lub pewność możności uczę- 
szczania do wyższej uczelni istnieje u 
bardzo niewielkiej ilości rodzin pol- 
skich, a natomiast coraz więcej rozpo- 
wszechnia się przekonanie, że w warun 
kach życia na Łotwie świadectwo doj- 
rzałości bynajmniej nie jest gwarancją 
Iżejszego lub prędszego zarobku. 

„Za czas istnienia polskich szkół 
średnich (5 — 7 lat) szkoły te ukoń- 
czyło 256 uczni. Znikoma tylko część 
ich wstąpiła do szkoły wyższej, prze- 
ważnie w Polsce i dopiero kilka osób 
na uniwersytet w Rydze. Reszta zmu- 
szeni byli natychmiast rozpocząć życie 
pracy ti zarobku, dopełniając przede- 
wszystkiem kadr nauczycielstwa pol- 
skiego. Od uniwersytetu łotewskiego, 
pomimo trudności materjalnych, od- 
strasza jeszcze egzamin konkursowy 
z języka łotewskiego, wogóle bardzo 
trudny, a względem mniejszości cza- 
sem jeszcze bardziej wymagający. 

Polskich szkół zawodowych mamy 
tylko jedną z wydziałami ślusarskim, 
kowalskim, stolarskim i robót ręcznych 
Szkołę utrzymuje rząd, lecz wszystkie 
prawie maszyny j warsztaty w warto- 
ści 25.000 zł. polskich są własnością 
Związku Polaków. 

Dzięki li tylko temu, że społeczeń- 
stwo polskie uzyskało możność tak bo 
gato uposażyć tą szkołę, szkoła żyje i 
pracuje w należytych warunkach. Po- 
łożona w Dyneburgu i dość chętnie u- 
częszczana przez młodzież polską (66 
uczni w rb.) szkoła ta jednak nie może 
naturalnie wystarczyć na cały teren 
Łotwy. 

Reasumując wszystko to, należy raz 
jeszcze zaznaczyć, że szkolnictwo” 
mniejszościowe wogóle a wraz z tym 
i szkolnictwo polskie na Łotwie nie 
jest czemś oderwanem i postawionem 
poza obręb życia społeczno - politycz- 
nego. W warunkach naszego ustroju de 
mokratycznego, warunkach czynnego 
u nas prawa szkolnego istnienie, ro- 
zwój i stan szkolnictwa polskiego zale- 
ży wyłącznie prawie od ogólnych spo 
łeczno - politycznych dopięć i zdoby- 
czy ludności polskiej. 

Nasze szkoły podstawowe muszą 
być należycie zaopatrzone w pomoce 
naukowe i podręczniki. Nasze szkoły 
muszą mieć możność dokarmiania i za- 
opatrywania biednych dzieci w obuwie 
i ubranie, by z braku tego dziecko pol- 
skie nie biegło do bliższej, ale obcej 
nam szkoły. 

Młodzież nasza musi mieć możność 
materjalną stworzenia i utrzymania ог 
ganizacyj sportowych, skautowych, mu 
zycznych etc., by zapobiec wcielaniu 
się jej do obconarodowych zrzeszeń. 

Na to wszystko społeczeństwa pol- 
skiemu na Łotwie, przynajmniej na 
bliższą metę, nie stać. W tej mierze mu 
szą i mogą przyjść nam z pomocą, wy- 
ciągnąć bratnią rękę, instytucje oświa- 
towo - kulturalne w kraju, opiekujące 
się rodakami poza granicami Państwa 
Polskiego. 

Smiało prosimy o to, śmiało się do- 
magamy, gdyż jest to potrzebne dla 
sprawy polskiej, a wydajność pracy i 
moc istnienia poszczególnych skupień 
ludności polskiej na placówkach poza 
granicami kraju położonych przyczy- 
nia się ku potędze i sławie całego Na- 
rodu Polskiego. 

Prosić tego, domagać się tego, nam, 
przewódcom ruchu narodowa - $ро- 
łecznego na Łotwie, dają prawo, a na- 
wet nakazują te liczne zastępy dziat- 
wy polskiej, ci przyszli dzielni syno- 
wie Narodu Polskiego, którzy dziś, 
często o głodzie i chłodzie, często w 
biedzie i nędzy, poprzedzani nieraz 0- 
fiarnem poświęceniem się rodziców 
swych, biegną jednak do szkoły pol: 
skiej i kształcą swe umysły i serca w 
języku ojczystym. 

Jarosław Wilpiszewski | 
Prezes Związku Polaków w Łotwie. 
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ECHA KRAJOWE 
  

WILEJKA. 

— Zjazd straży pożarnych. W Wilejce 
odbył się zjazd straży pożarnych oraz popisy 
strażaków w obecności p.p. starostów wi- 
lejskiego i mołodeczańskiego oraz władz dy 
rekcji PZUW. Naogół wszystkie straże wy- 
kazały sprawność, umiejętność i karność w 
szeregach. Pierwsze miejsce zajęła straż 0- 
gniowa w Wilejce, drugie — Radoszkowicze. 

— Konierencja w sprawach  gospodar- 
czych. Z inicjatywy dyrektora PBR p. Macu- 
lewicza odbyła się w dniu 19 bm. konfe- 
rencja w starostwie wilejskiem z udziałem 
przedstawicieli instytucyj drobnego kredytu, 
roln. - handl. i mleczarni spółdz. Na konfe- 
rencji były omawiane następujące sprawy: 
stanu  urodzajów w powiecie i realizacja 
zbiorów, wyniki wiosennej pomocy kredy- 
towej, wpływ kredytów PBR na rozwój mle- 
czarni. Na konferencji została uzgodniona 
współpraca pomienionych instytucyj w kie- 
runku zabezpieczenia rolnikom normalnych 
cen na płody rolne. 

LIDA 

— Na przyjęcie Pana Prezydenta. Na 
posiedzeniu Rady Miejskiej, które odbyło 
się w dniu 21 sierpnia r. b. wyłoniono de- 
finitywny skład komitetu celem przyjęcia w 
Nowogródku Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. 

a komitetu weszli p. burmistrz inż. 
Wolnik, mec. Gumener, Safarewicz, Lubczań 
ski, mec. Zeldowicz, mec. Aleksiuk, wice- 
burmistrz Ostaszyński, Sztejnber i Orłowski. 

KRZYWOSZYN, POW. BARAN. 

— Pożar. Dnia 21 b. m. o godz. 1-ej w 
nocy z nieustalonych narazie przyczyn wy- 
buchł w miasteczku Krzywoszynie pow. Ba- 
ranowickiego pożar, który strawił 14 zagród 
EC: w tem 14 domów mieszkal- 
nych, 13 stodół i 17 innych budynków, in- 
wentarz martwy, tegoroczne zbiory oraz 
ubranie i sprzęty gospodarskie. Z inwenta- 
rza żywego spaliło się 6 świń. Straty wy. 
noszą 50.000 zł. 

BARANOWICZE 

„= Nabożeństwo za duszę Ś. p. majora 
Idzikowskiego.. Zarząd powiatowego kom. 
LOPP w dzień pogrzebu  nieustraszonego 
lotnika Polski ś.p. majora Idzikowskiego 
urządził nabożeństwo żałobne. Nabożeństwo 
„odprawił i okolicznościowe kazanie wygło- 
sił ks. Bohusz. 

Na nabożeństwie obecni byli p. staro- 
sta Emeryk, władze komitetu powiatowego 
i przedstawiciele od urzędów i stowarzyszeń 
oraz wojska, związki osadników  wojsko- 
wych i zjednoczenia kolejowców polskich 
wystąpili ze sztandarami. Podczas nabożeń- 
stwa nad kościołem krążyły samoloty. S. G. 

POŁUSZCZE, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Opieka na samorządem. „Wybory“ 
do zebrania gminnego przeprowadzone u 
nas przez p. Wł. Subocza, jako przewodni- 
at komisji wyborczej, spotkały się 
nietylko ze sprzeciwem ze strony wyborców 
podczas odbywającego się zebrania, lecz i 
członka komisji wyborczej, który nie podpi- 
sal protokułu — motywując odmowę zło- 
żenia podpisu przeprowadzeniem wyborów 
nie według przepisów kom. gen. Ziem 
Wschodnich i, wstawieniem do protokutu 
nazwiska nie podanego pod głosowanie, a 

wykazanego, że z wyborów przeszedł jako 
członek do zebrania gminnego — składając 
jednocześnie protest swój na pismie na ręce 
p. insp. sam. gminnego przez komitet gmin- 
ny. — Po przejrzeniu skargi przez p. insp. 
sam. gm. w Święcianach, wybory zostały 
zatwierdzone i w dniu 24 b. m. zebranie 
gminne składające się z ludzi nie wybranych 
przez nieszkańców gminy i z osobistości ta- 
kich jak przewodniczący p. W. Subocz ma- 
ja wybierać z pośród siebie Radę Gminną 
i wójta, gospodarza gminy! 

Jaki rezultat będzie wyborów co do 
członków Rady i wójta — odgadnąć nie 
trudno. 

Dziwię się tylko, że w ten sposób prze- 
prowadzone wybory i skargi nie zwrócą 
uwagi władz, zwłaszcza, że jak się dowie- 
działem jeden z mieszkańców gminy, nieza- 
leżnie od złożonego protestu przez członka 
komisji wyborczej — zwrócił się ze skargą 
podobną do p. starosty powiatu Święciań- 
skiego z prośbą o interwencję, która pozo- 
stała bez rezultatu, gdyż wybory odbędą 
się w terminie wyznaczonym. — Szkoda... 
Do kogo obywatele mają się zwracać by 
skargi ich były wysłuchane? Obserwator 

  

List do Redakcji 
Otrzymaliśmy następujący list od kap. 

Tadeusza Grabiankis 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec tego że w Nr. 207 z dn. 30.VII. 
r. b. i w Nr. 223 z dn. 15,VIII. r. b. gazety 
codziennej „Życie Nowogródzkie*, ogłoszo- 
no dwa artykuły p. t. „Krwawe zajście” i 
„W sprawie zajścia w Nowojelni*, które zo- 
stały przedrukowane przez niektóre czaso- 
pisma warszawskie i wileńskie, pozwalam 
sobie uprzejmie prosić Pana Redaktora o 
pomieszczenie w jednym z najbliższych 
numerów Swego poczytaego pisma nastę- 
pującego sprostowania: „Działka w* Nowo- 
„ielni zosłała mi nadaną przez Powiatowy 
„Komitet Nadawczy w Słonimie w lipcu 
„1922 roku, a nie <w lipcu 1929 roku. 
„Działka powyższa została mi nadaną 
„w trybie administracyjnym i tylko wy- 
„łącznie w tym trybie—w myśl i na mocy 
„ustąwy o nadaniu ziemi żołnierzom Woj- 
ska Polskiego z dnia 17.XII- 1920 r. art. 

„11 (Dz. Ust. R. P. Nr. 4 z dn. 12.1. 1921 r. 
„Boz. 18) może mi być odebraną. W  pro- 
„cesie wytoczonym przez Berkę Lisogėr- 
„skiego przeciw Skarbowi Państwa nie bra- 
„łem żadnego udziału, wobec czego i wy= 
„rok zapadły w takowym nie może w ża- 
„den sposób mię obowiązywać". 

Łączę wyrazy wysokiego szacunku i 
poważania. 

Tadeusz Grabianka 
kpt. w st. spocz. 

PETE RTTRK NK EROWZAEDZOCZ OOOO WG ZNZA 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. 

Na: szfuczne fosiorowe NAWOZY "najtaniej 
sprzedaje Sklep Rolniczy 
Szwarcowy 1 (Wielka 15). 
La li d 

  

Pierwsžorzedne Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń 

„VITA“ w Warszawie 
poszukuje inteligentnych ustosunkowanych osób dla współpracy na dobrych 
warunkach w charakferze Inspektorów i Akwizytorów na terenie Województw: 

Wileńskiego, Nowogródzkiego, 
: „Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela wszelkich 
ubezpieczeń Oddział Wileński Towarzystwa pod adresem — Wilno, ul. Kró- 

Dyrektor WŁADYSŁAW WYSOCKI. 
- lewska 7, m. 6. 

  

Poleskiego i Wołyńskiego. 

informacyj w zakresie 
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Wyleć orlem z twego gniazda, 
Co za przepych taka jazda!.. 
Przestrzeń — znika przed oczyma, 
Innem skrzydłem Czas odłata; 
Ujarzmiona bryła Świata ‹ 
Pod stopami się wydyma... 

Co za rozmach, co za majestat, co 
za lot! 

Olbrzymi, niebywały aerostatek, ob 
jętości niewiedzieć już jakiej liczby 
angielskich sześciennych stóp czy fran- 

 cuskich kilolitrów, okrąża glob ziem- 
ski. Niepotrzeba mu żadnych dróg; nie- 
zna ca to rogatkowe i szlabanowe gra- 
nice... 

Znieczuliły nam wrażliwość cuda 
techniki współczesnej na wszystkich 
polach, ośniewające nas raz pa raz w 
iście zawrotnem tempie. Jakby prze- 
syceni „sensacjami* techniki i wynala- 
zczości, przerzuciwszy się na nieby- 

wałe w dziejach świata entuzjazmowa 
nie się wszelkiego rodzaju... sportem. 

' Rekordowy skok z tyczką lub ciśnięcie 
dyskiem dalej... niż sama p. Konopac- 
ka — poruszają dziś niesłychanie całe 
tłumy i rozgłos mają na świat cały tak 
dziko niepraporcjonalny do dokonane- 
go „dzieła”, że już nie starczy ludziom 
tchu dla podziwu i entuzjazmu wobec 
rzeczywiście epokowych wyda- 
rzeń w dziedzinie techniki. 

Wciąż jeszcze całym masom wy- 
_ daje się być rzeczą niezmiernej, jeże- 
_ fi nie pryncypalnej wagi dla czło- 

wieka aby — choć raz kiedyś! — 
mógł dorównać w szybkości biegu... 

__ bodaj pospolitemu zajęczemu szarako- 
wi, a skok mógł dać prawie, prawie 

  

taki, jak... czworonożne kanguru! 
A przecież miejsce dla człowie- 

ka nie na stadjonie popisowym we- 
spół z „ciężkoatletycznemi* słoniami 
lub „lekkonożnemi* antylopami? Miej- 
sce dla homo sapiens... ot, przy 
takim, godnym istotnie podziwu, apa- 
racie kierowniczym  Zeppelina, przy 
którym dr. Eckener spędził kilka nie- 
wątpliwie najpiękniejszych dni i nocy 
w życiu swojem... 

Z lotami i podróżami zeppelinów 
mieliśmy czas oswoić się. Mają już one 
istne gniazdo swoje we  Friedrichs- 
hafen nad jeziorem Bodeńskiem; zna 
je cały świat, te monstrualne „cygara* 
z przyczepionym u dołu akuratnym wa- 
gonem pullmanowskim mieszczącym w 
swojem wnętrzu nietylko kabiny lecz i 
Saloniki, kuchnię, cały skład dla baga- 
żu pasażerów, dla przesyłek, mnostwa 
korespondencji etc. a nawet klatki dla 
przewożonych zarówno  swojskich 
zwierząt... jak dzikich. 

Podczas lotu transatlantyckiego zep- 
pelina Berlin — New York odbytego, 
jak wiadomo, najpomyślniej w świecie, 
późną jesienią 1924 r. podano obiad 
składający się z buljonu, kieliszka do- 
skonałej madery, szynki po burgundz- 
ku, fasoli, buddingu z brzoskwiń. Na 
kolację był gulasz z ryżem — nie licząc 
kawy, herbaty, rozmaitego pieczywa, 
parówek, sera, owoców. W tym roku 
odświęcono na „Grafie Zeppelinie* 
imieniny dra Eckenera, podobno wca- 
le „bankietowo*. Nie brakło szampa- 
na. Rzecz tylko charakterystyczna, że 

SŁOW oO 
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(0 żądania Stresemanna będą wypełnione w 100  proteniace 
HAGA, 23—8. Pat. Z kół konferencji informują, że Niemcy wyrazi: 

li gotowość ułatwienia porozumienia pomiędzy stronami przez zwyżkę 
rat bezwarunkowych, lecz z zastrzeżeniem, że Briand wyrazi gotowość 
definitywnego uregulowania kwestji ewakuacji. Propozycja ta ma być atu 
tem, który Stresemann rzuci na dzisiejsze posiedzenie 5-ciu. Niewiadomo 
tylko, czy żądania Snowdena spełnione będą w stu procentach. Na wypa- 
dek przyjęcia przez angielską delegację propozycyj 5:ciu, to zn. Francji, 
Belgji, Włoch, Japonji i Niemiec, dalszy bieg wypadków byłby, wig tych- 
że kół następujący: Niemcy narazie od pierwszego września płaciłyby w/g 
planu Dawesa z prawem do zwrotu nadwyżki za okres od 1 września do 
chwili wejścia w życie planu Younga. Chodzi więc o tymczasowy układ do 
czasu, aż plan Younga będzie przyjęty. Obrady z Niemcami zakończą się 
dziś jeszcze w południe i wtedy w obecności Niemców toczyć się będą 
rokowania z Anglikami. 

Natychmiast przystąpionoby do wybrania komisyj, przewidzianych dla 
technicznej organizacji planu Younga, to jest do' spraw organizacji Reichs- 
banku, kolei niemieckich, zastawionych dochodów budżetu niemieckiego, 
banku międzynarodowego, wschodnio europejskich wypłat odszkodowaw- 
czych i długów-węgierskich. 

Zdenerwowanie prasy berlińskiej 

BERLIN, 23.VIIl. PAT. Wczorajsze dyskusje haskie wywołują dzisiaj coraz więk- 
sze zdenerwowanie prasy berlińskiej. Wszystkie niemal dzienniki podnoszą dzisiaj 
alarm, pełen oburzenia, z powodu propozycyj poczynionych Niemcom, a „żądających 
pewnego podwyższenia świadczeń niemieckich na-rzecz Anglji. Żądania aljanckie pod 
adresem Niemiec podawane są przez prasę berl ńską w różnych wersjach, dzielących 
się zasadniczo na trzy typy. Pierwsza wersja mówi o tem, że propozycje aljanckie 
żądają podwyższenia części rat niemieckich, nie chronionych przez postanowienia mo: 
ratoryjne, o 88 milionów mk. rocznie, która to suma zawarta jest dotychczas w 
części nie chronionej, jako suma przeznączona na amortyzację i oprocentowanie po- 
życzki Dawesa. 2 z 

Obecne projekty pragną sumę przeznaczoną na amortyzację i oprocentowanie 
pożyczki Dawesa wyjąć z części nie chronionej, czyli takiej, która musi być spła- 
cana bezwarunkowo przez Niemcy i uzyskać dla niej specjalne dodatkowe gwarancje 
Niemiec. Natomiast oswobodzona w ten sposób część nie chronioną rat „niemieckich 
pragną projekty przyznać Anglji, która żąda 120 miljonowego działu owej części nie 
chronionej: Reszta żądania angielskiego ma być zaspokojona przez sumę 30 miljo- 
zy ah z części bezwarunkowej, przeznączonej dotychczas na rzecz drobnych 
właścicieli. 

Rozbicie konferencji spowoduje upadek rządu socjalistycz- 
nego w Niemczech 

WIEDEŃ, 28.VIII. PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Hagi, że z niemieckiej 
strony socjalistycznej wywierany jest silny nacisk na Snowdena, przyczem socjaliści 

niemieccy wskazują na trudności, w jakich znajduje się obecnie rząd niemiecki i 

podkreślają, że rozbicie konferencji spowoduje upadek rządu socjalistycznego, co by- 
łoby ze szkodą dlą wszystkich stronnictw socjalistycznych, a także i dla socjalistów 
angielskich. 

  

56 sesja Rady Ligi Narodów 
GENEWA, 23—8. Pat. 56-ta sesja Rady Ligi . Narodów rozpocznie 

się w Genewie 30 sier nia. Przewodniczyć będzie przedstawiciel Persji. O- 

brady sesji trwać będą aż do chwili wyborów nowych członków Rady 

przez Zgromadzenie. Wybory te stanowić będą początek nowej sesji Rady, 

która ciągnąć się będzie do końca prac Zgromadzenin, a być może dłużej. 

Onlka o kolej © Mandżurji 
Wódz armji chińskiej 

SZANGHAJ, 23. 8. PAT. W wyniku narady wojskowej, zwo- 
łanej przez gubernatora Mandżurii Czany-Su-Lianga, wodzem na- 
czelnym armji przeciw sowieckiej, organizowanej obecnie, mia- 
nowano gubernatora prowincji Kiryn-Czang-Tso-Sina, 

Koncentracja sił wojennych ; 
WIFDEŃ, 23. 8. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Mukdenu, 

że Czang-Hsu-Liang zarządził mobilizację całej armji  północno-wschodniej 
w sile 120 tys. żołnierzy. 

Dwie mieszane brygady znajdują się w drodze z Szang-Waj-Kwang 
do Mandżurji. 

Ogólna ilość wojsk rosyjskich nad granicą mandżurską wynosi, we- 
dle obliczeń chińskich, 60 tysięcy żołnierzy. 

Wiadomość o potyczce pod Dalaj Nor 
WIEDEN, 23—8, Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą, że rząd muk- 

deński ogłasza komunikat, wedle którego Chińczycy w potyczce pod Dalaj 
Nor wzięli do niewoli 40 Rosjan. W Mandżurji skoncentrowanych jest 25 
tysięcy żołnierzy rosyjskich z dwoma pociągami pancernemi, 6 tankami i 
30 samolotami, podczas gdy dalsze 25 tys. żołnierzy i pociąg pancerny 
znajdują się koło stacji Pogranicznaja Pewna liczba agentów rosyjskich 
została przychwycona w chwili zakładania min na wschodnio chińskiej 
kolei. 

Baza działalności dyplomatycznej Japonji 
TOKJO, 23—8. Pat. Pomimo coraz częściej zdarzających się 

potyczek pomiędzy przedniemi strażami 
andżursko-syberyjskiej, mł na granicy 

chińskiemi a rosyjskie- 
koła urzędowe w 'Tokjo 

zachowują optymizm, uważając, że chęć podjęcia kroków nie- 
przyjacielskich jest mało prawdopodobna. Koła te krytycznie 
przyjmują oskarżenia i zaprzeczenia, zarówno chińskie, jak i ro. 
syjskie. Slychać, że Japonja bada obecnie sprawę przeniesienia 
bazy swej działalności dyplomatycznej z Pekinu do Szanghaju, 
co byłoby wstępem do przekształcenia poselstwa japońskiego 
na ambasadę, 

gdy „Grat Zeppelin* zbliżając się do 
celu podróży, znalazł się nad wodami 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej, pośpieszono corychlej wychylić 
ostatnią butelkę wina — aby — stało 
się zadość przepisowi, że nawet nad 
wodami wielkiej Republiki prezydenta 
Hoovera powinno być „sucho”, „su- 
cho'*, absolutnie „sucho'... 

Miły Boże! To nawet taki „mocarz 
powietrza”, jak zeppelin, ogląda się 
na... różnokolorowe granice mapy ziem 
skiego globu! 

Е 

Wyobražmy sobie jak taka machi- 
na, precyzyjnie manipulująca, wzbija 
się wolno w górę z nad Bodeńskiego 
jeziora. 

Za chwilę Bodensee mające prze- 
szło 60 kilometrów długości nia kilka- 
naście szerokości, wygląda jak stawek. 
Całą jego prześliczność ogarnia się te- 
raz wzrokiem. I intrygującą Konstan- 
cję po niemieckiej stronie i austrjacką 
przemiłą Bregencję i na wysokim wy- 
brzeżu szwajcarskiem Rorschach i Ro 
manshorn, ku którym, jak po morzu, 
prując spienione fale płyną parostat- 
ki... Za chwilę już się cały krajobraz, 
zdawało się tak rozległy—skurczył się. 
Jakbyś spójrzał przez lornetkę przyło- 
żoną do oczu szerszemi szkłami. 

Znowuż za chwilę — zatarły się 
kontury ... ziemi. Aż i znikła całkiem z 
przed oczu. Dokoła sam tylko olbrzy- 
mi przestwor, przestwór, 
przestwór, zdawałoby się bez granic 
i końca — jak wieczność! 

Wyobraźmy sobie teraz ową ogrom 
ną, któż wie, ile ważącą machinę, kie- 
rowaną przez intelekt jednego 

człowieka przy pomocy niesłychanie 
skomplikowanego aparatu wzajemnie 
siebie wspomagających i dopełniają- 
cych motorów, trybów, turbin, kół, tło- 
ków... Wyobraźmy sobie szalone, nie- 
raz całemi godzinami trwające na 
pięcie tego intelektu gdy chodzi o 
wyminięcie wiatrów przeciwnych 
i niebezpiecznych, o zmienienie kursu 
tak aby nie uwikłać się w. prądy i wiry, 
o wymanewrowaniu tak, aby znaleźć 
się nad przeciągającą burzą lub pod 
nią... 

Wszak lecąc teraz z nad Bodeńskie 
go jeżiora do Tokio, musiał dr. Ecke- 
ner dwakroć zmienić radykalnie mar- 
szrutę swego „Grafa Zeppelina”, raz 
biorąc kurs na północ Moskwy (gdzie 
był zapowiedziany przelot aerostatku) 
a drugi raz zmuszony, zamiast lecieć 
w prostym kierunku na Tokio dotrzeć, 
aż hen wysoko na północy do Niko- 
łajewska, miasta portowego prawie 
u ujścia Amuru aby potem gwałtownie 
skręcić na południe. 

Miejmy dobrze w pamięci, że „Graf 
Zeppelin'** w możliwie najkrótszym cza- 
sie ustanowił dwa rekordy — 
szybkości. Przypomnijmy sobie jak 
mizernie wyglądał pierwszy zeppelin 
na którym sam jego wynalazca potra- 
fił utrzymać się w powietrzu zaledwie 
kilkanaście minut. Ale i to wówczas 
wywołało niemałe wrażenie. Nie wy- 
obrażano sobie aby takie monsti um, o 
takim ciężarze mogło wogóle  utrzy- 
mać się w powietrzu. Zaś formalną 
sensację wywołało przelecenie (1924 
r.) „Grafa Zeppelina* z Friedrichsha- 
fen nad jeziorem Bodeńskiem do 
New Yorku... w 95 godzin! A 
w tym roku? W tym roku najpierw 

Znaczenie polskiej wyprawy na Jamboree 
Żeby nie narazić czytelników na 

próżne poszukiwania w europejskich 
słownikach znaczenia słowa Jamboree 
(Dżembori) powiem odrazu iż została 
ono wzięte ze słównika jednego z ple- 
mion murzyńskich. Oznacza to słowo: 
zbieranie się, spotykanie się, wielkiej 
ilości ludzi. Sir Baden Povell użył go 
na oznaczenie międzynarodowych zlo- 
tów skautowych. W tym roku Jambo- 
ree odbyło się w Anglji, na którym 
Związek Harcerstwa Polskiego był 
licznie, jak nigdy dotąd, reprezentowa- 
ny. Reprezentacja ta składała się z 450 
harcerzy a do 500 dopełniali ją — 
przedstawiciele rządu, członkowie Kół 
Przyjaciół i przedstawicielki organiza- 
cji żeńskiej. 

Wieści z Jambo da kraju dolatywa- 
ły zrzadka. Tu i ówdzie wspomniano o 
wizycie ks. Walji, ministra Skirmunta, 
o przejeździe przez Berlin, lecz naogół 
prasa polska nie oceniła należycie wy- 
prawy naszych harcerzy. Kto był mie- 
szkańcem 56-cio tysięcznego miasta 
namiotów, odczuł jak był potrzebny 
udział Polaków w tym Zlocie dla do- 
bra Polski. Zaczynając od murzynów 
a kończąc na naszych przyjacielach z 
Francji olbrzymia większość o Polsce 
nie miała zielonego pojęcia. Z rozmów 
dowiadywaliśmy się, że jedni Polskę 
umieszczali na Kaukazie, inni w Hima- 
lajach a dla wielu było nowością, że 
Polacy posiadają swój własny język. 

Teraz dla każdego stanie się ja- 
snem, jakie znaczenie miała gromada 
450 rogatywek zwracających na sie- 
bie powszechną uwagę — swoim mun- 
durem, brawurą, urządzeniem obozu, 
barwnością — pokazów ludowych i 
opowiadającą o Polsce na prawo i na 
lewo. Olbrzymie znaczenie w obozie 
skautowym ma kaźde słowo Naczelne- 
go Skauta, sir Baden Powella. Tak 
wypadło, że w czasie jednego z poka- 
zów polskich padał deszcz. Na arenie 
rozmiękła glina, była jaknajgorszą po- 
sadzką do tańców. Polacy bez wzglę- 
du na padający deszcz i błoto wystą- 
pili z pokazem wobec licznej publicz- 
ności zgromadzonej na trybunach. O- 

Bój wielbłądów 
To nie omyłka ani „byk korektor- 

ski. Walki welbłądów 
niedawno pewne towarzystwo amery- 
kańskie w Konstantynopolu. Widowi- 

«ska tego rodzaju aczkolwiek niezorga- 
nizowane z taką precyzją jak to uczyni- 
li Amerykanie cieszą się na wschodzie 
azjatyckim wielką popularnością, podo 
bnie jak osławione walki byków w Hi- 
szpanji. Antreprenerzy amerykańscy 
zorganizowali widowisko po amerykań 
sku licząc przedewszystkiem na tury- 
stów spragnionych silnych wrażeń. 

Walkę poprzedza coś w rodzaju pro 
logu. Na arenę wyprowadzają dwóch 
samców. Następnie jednego z nich przy 
wiązują do słupa mieszczącego się w 
środku areny. Po tej ceremonji wypu- 
szczają na arenę samicę. Nieprzywią- 
zany wielbłąd rozpoczyna flirt z dwu- 
garbną pięknością a przywiązany do 
słupa konkurent pieni się tymczasem 
z zaz drości i nastraja się do walki 
daremnie usiłując zerwać krępujące go 
postronki. Kiedy szał jega dochodzi 
zenitu przecinają sznury a samicę po- 
śpiesznie usuwają z areny i wtenczas 
rozpoczyna się akt drugi, właściwa 
walka. 

Rozwscieczone zwierzę rzuca się na 
rywala. Walka trwa długo, wrzask 
emocjonującej się publiczności łączy 
się z rykiem „okrętów pustyni”. Prze- 
ciwnicy starają się atakować z boku 
wyciągając długą szyję pod brzuch aby 
wywrócić wroga na ziemię i zdeptać ko 
pytami. Walka w wyjątkowych wypad- 
kach kończy się śmiercią. Zwykle by- 
wa, że słabszy wielbłąd ucieka z pla- 
cu walki, a publiczność wita okrzyka- 
mi zwycięscę. w. 

dokonał rekordu szybkości olbrzymi 
niemiecki parostatek „Bremen* prze- 
pływając Atlantyk między Europą i 
Ameryką Północą w dni cztery i godzin 
kilka. Pobity został angielski, dotąd 
najszybszy, też olbrzymi  parostatek 
„Majestic”. Stanął też do współzawo- 
dnictwa „Graf Zeppelin”. A chodziła 
o wielokrotnie trudniejszy i niebezpie 
czniejszy lot niż z Europy do Amery- 
ki, gdyż z New-Yorku nad jezioro Bo- 
deńskie. i 

I — w oczach naszych — „Graf 
Zeppelin“ dra Eckenera, odbywszy re- 
kordową podróż powietrzną z Frie- 
drichshaten do New-Yorku, niemal bez 
popasania na lerytorjum Stanow Zje- 
dnoczonych: odleciał — z powrotem, 
przebywając ogromną przestrzeń z lo- 
tniska w Lakehurst nad jezioro Bo- 
deńskie w 54 godziny. Był to 
lot iście bajkowy. Sen —— nie sen! Głę- 
boką nocą pogasły „pod stopami” ae- 
rostatku ognie i światło New Yorku; o 
świecie już się była nad budzącym się 
ze snu Paryżem; od okrążonej 'dwa- 
kroć potężnej statui Wolności strzegą- 
cej bram New Yorku, do wieży Eiffla 
przeleciano w 48 godzin! Tegoż dnia 
o lI-ej w południe opuścił się „Graf 
ze na lotnisko w Friedrichsha- 
en. 

Lindbergh i Byrd przebyli tę drogę 
— na lekkim swoim aeroplanie — za- 
ledwie o kilka godzin szybciej, a dwu- 
nasto - motorowy „Do X.*.. dopiero 
pokaże, co potrafi. 

® 

Jakiemi zaś siłami i środkami roz- 
porządza „Graf Zeppelin“ pokazał dr. 
Eckener światu metoda poglądawą 

zorganizowało gf 

  

becny na przedstawieniw generał Ba- 
den Povell wysłał na drugi dzień entu; 
zjastyczny list do Komendy Wyprawj 
o następującej treści: 

„Pragnę złożyć moje serdeczne gra- 
tulacje Skautom Polski z powodu 
świetnego przedstawienia, jakie dali 
na arenie wczoraj. 

Wobec deszczu i błota, wykonali 
swój program nietylko z największa 
pogodą, lecz także z całym barwnym 
efektem, który pozwolił widzom zapo- 
mnieć o złej pogodzie na skutek zain- 
teresowania i zachwytu jedynem w) 
swoim rodzaju widowiskiem (—) Ro- 
bert Baden Povell“. 

Drugi wypadek uznania Naczelne- 
go Skauta dla Polaków miał miejsce 
przy zwiedzaniu obozu. Generał pozo- 
stał u Polaków dłuższy czas chwalącą 
urządzenie się i dobry humor. Po po- 
wrocie do domu przysłał swoją żonę, 
naczelniczkę skautek, do obozu pol- 
skiego, jako godnego zwiedzenia. Ten 
jeden takt był ważniejszym od różnych 
oficjalnych pochwał. 

Obóz był nadzwyczaj licznie od- 
wiedzany przez publiczność, Ilość go- 
ści w obozie w najbardziej słotny 
dzień wynosiła 17.000 (wyraźnie: sie- 
demnaście tysięcy!). Dzięki położeniu 
obozu polskiego przy głównym  szla- 
ku i w pobliżu areny, był on najliczniej 
odwiedzany. W świetlicy, ubranej wy- 
robami ludowemi, zaznajomiano gości 
z Polską przy pomocy: map, ilustracyj 
i wydawnictw w języku angielskim. 

W teatrze obozowym na scenie zja- 
wiali się Polacy kilkakrotnie z progra- 
mem dobrze opracowanym pod wzglę- 
dem artystycznym. Mieli też jeden wy- 
stęp w Liverpolu. Poszczególni człon- 
kowie wyprawy zawiązali przyjaciel- 
skie stosunki ze skautami różnych kra- 
jów i te stosuki nadal przy pomocy 
korespondencji utrzymywać będą. 
56.000 skautów 42 państw poznało 
Polaków i dowiedziało się coś o Pol- 
sce. Wieści te będą dalej szerzyli w 
opowiadaniach o dziwnych strojach 
lub przy pokazywaniu pamiątek złoto- 
wych. Miejmy nadzieję, że nasze spo- 
łeczeństwo należycie oceni zasługę 
polskich skautów i na przyszłość bar- 
dziej zainteresuje się ich poczynania- 
mi. A. W. 

z 

Czekolada zdrowia ! 
fabryki 

į AĄ+PIASECKI bę 
3 w KRAKOWIE = 

jest bardzo smaczna į 

i požywna dla dzieci. 8 

= Żądać wszędzie. 
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Proszę o 

paczkę ory- 

ginalnych 

nożyków Gillette 

Wystarczy to, by dostac najlepsze no- 
żyki na Świecie. Najlepsza stal na 
świecie, dokładna kontrola jakości — 
oto powody diaczego nożyków Gil- 
łette używ” -ałv wutia 

  

(Gillette 
— 

  

wyruszywszy 15-40 bm. 0 4 i pół ra- 
no z Friedrichshaten w podróż do- 
okoła świata. 

„ Podróży tej już imponujący kawał 
jest przebyty. „Graf Zeppelin“ dotart 
bez najmniejszej przygody do Tokio, 
przelatując ogromną przestrzeń dzie- 
lącą jezioro Bodeńskie od stolicy Japo- 
nji w 123 godziny i 50minut, 
to znaczy, w 54 dnia podczas gdy do- 
tąd niebyło sposobu dotrzeć z Niemiec 
środkowych da Tokio — korzystając 
kolejno z najpośpieszniejszych pocią- 
gów i parostatków oraz z komunikacji 
aeroplanowej — szybciej niż... w ró- 
wno trzy tygodnie. 

Wśród nielicznych pasażerów, któ- 
rzy zaryzykowali odbyć podróż da To- 
kio na aerostatku dra Eckenera znaj- 
dowało się trzech Japończyków. żegna 
li ich rodacy i przyjaciele w hotelu 
Kurhauzu we Friedrichshafen bankie- 
tując do białego dnia. Pojechała też 
zapalona korespondentka gazet angiel- 
skich lady Drummond-Hay. We Frie- 
drichshafen wrzało i kipiało i roiło się 
przez noc całą przed odlotem „Grafa 
Zeppelina". Na „pokład* statku wstą- 
pił ostatni dr. Eckener. W ostatniej też 
chwili załadowano sporo broni i amu- 
niji (podobno nawet małą mitraljezę) 
na wypadek konieczności wylądowania 
wśród jakich dzikich uroczysk sybe- 
ryjskich. , 

Ryzyko było duże. Mogło zabraknąć ) 
benzyny i wody wśród kompletnej pu- 
styni albo wzgórz błędnie na mapach 
oznaczonych, o wymiarach całkiem 
niepewnych. Tak np. skorygowano 
gruntownie z „Grafa Zeppelina“ ozna- 
czone na mapach nader opacznie wiel- 
kie pasmo: gór Stanawoj Chrebiet. 
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KUKIEA 405P0DAN[ 
Postępy budowy i eksploatacji porfu w Gdyni 
Prowadzenie robót budowlanych w 

porcie na początku: r. b. z powodu 
wyjątkowo ostrej zimy nastręczało du- 
żo trudności. : 

W miesiącach styczniu, lutym i 
marcu mogły być wykonywane jedynie 
w znacznie uszczuplonym zakresie ro- 
boty czerpalne; postęp ich w okresie 
tego czasu wyraził się w nieznacznej 
stosunkowo ilości wybagrowanych — 
439.632 m3, a wartość tych robót wy- 
nosiła fr. 549.54031. 

Roboty ruszyły ponownie po ustą- 
pieniu długotrwałych chłodów zimo- 

wych, aczkolwiek rozwój tempa nie 
odpowiedział oczekiwaniom i w po- 
równaniu z rokiem ubiegłym obserwo- 
wane jest, obniżenie tempa, co widać 
z zestawienia; 

Wartość wykonanych robót 

   

Miesiąc w frank. szwajc. 
1928 1929 

Kwiecień 1.342.185.70 808.107.11 
aj 1.554.489.54 868.586.78 

Czerwiec 2.000.954.10 1,128.643.26 

Razem: 4.897:629.34 2.805337.15 

Poza tem roboty przy wykonaniu 
basenu południowego (port rybacki — 
umowa z dnia 8-VIII 1928 r.) rozwija- 
ły się pomyślnie i wartość ich wyno- 
siła (fr. szwajc.): 

w. kwietniu 999.615.68 
„. maju 495.487.79 
» CZerwCu 424.857.04 

Razem: 1,919.650.51 

Na zmniejszenie tempa robót wpły- 
nęły głównie dwie przyczyny: niewy- 
jaśniona do ostatniego czasu sytuacja 
kredytów i niewyjaśniona sytuacja w 
sprawie podjęcia robót II okresu, któ- 
re to powodowały pewną powściągli- 
wość Konsorcjum w szybszem wyko- 
naniu budowy, niż do tego obowiązu- 

je umowa, w obawie przed przerwą i 
potrzebą ponownego stwarzania apa- 
„ratu administracyjnego, 0 ileby robo- 
ty zakontraktowane były ukończone 
przed wyjaśnieniem sprawy oddania 

* Konsorcjum robót drugiego okresu. 
Sytuacja ta uległa ostatnio zmianie, 

wobec uchwały Rady Ministrów z dn. 
2 lipca r. b. i przyznania Ministerstwu 
Przemysłu i Handlu w budżecie tego 
roku, dodatkowego kredytu rocznie zł. 

"5 milj. na budowę basenu południo- 
wego. 

Z robót przy uposażeniu portu na- 
leży wymienić zakończenie i oddanie 
do eksploatacji rządowego magazynu 
Nr. 2 na wybrzeżu Rotterdamskiem, 
rozpoczęcie budowy dalszych dwóch 
magazynów Nr. 3 i Nr. 4 o łącznej po- 
wierzchni 8.800 m2.. Zmontowanie 
około 700 m. i dalsze montowanie to- 
rów jezdni na nabrzeżdch Polskiem i 
Rotterdamskiem, zainstalowanie i uru- 
chomienie dźwigów bramowych „Sto- 
czni Gdańskiej", dwóch 14 t. przy han- 
garze Nr. 1 na nabrzeżu Pilotowem, 
6-ciu 14 i 23 ton. na nabrzežach Pol- 
skiem i Rotterdamskiem. Założono po- 
nad 400 m. wodociągów na przedłu- 
żeniu nabrzeża Szwedzkiego oraz wy- 
konano szereg mniejszych robót insta- 
lacyjnych. 

Rozpoczęta przez Bank Rolny bu- 
dowa państwowej chłodni posunęła się 
znacznie: wykończono palowanie pod 
fundamenty i maszyny, wyprowadzono 
fundamenty i ściany pod dach skrzy- 
dła administracyjnego i maszynowni. 

Z inwestycyj prywatnych wykona- 
no w porcie na terenach dzierżawio* 
nych od Skarbu wywrotnicę da łado- 
wania węgla całemi wagonami, — иги- 

  

chomioną przez „Polskarob* w mie- 
siącu maju r. b., drugi magazyn łu 
szczarni ryżu, 0 powierzchni około 
4.200 m2. 

+- W zakresie wykonania planu dal- 

is] 

W Berlinie ludzie formalnie dusili 
się na ogromnem lotnisku, po ulicach, 
na dachąch. Wiele osób pokaleczona 
w ścisku, kilka zaduszono na śmierć. 

Widok od Uralu, na niezmierzo- 
ne tajgi syberyjskie robi imponujące 
wrażenie ale też trudno sobie wyobra- 
zić większe bezludzie. Na przestrzeni 
równającej się całym Niemc om tyl- 

Jka dwa razy ujrzano z „Grafa 
Zeppelina“ światło na tajdze. Była to 
meteorologiczna stacja Jenisiejska i — 
obóz łowców zwierzyny o drogocen- 
nych futrach, których rząd sowiecki 
prześladuje. Monotonja szalona. Nie by 

| liśmy przygotowani na urozmaicanie 
: pe czasu — opowiada podróżujący 

a „Grafie Zeppelinie* specjalny ko- 
respondent prasowego koncernu UlI- 
stein EA lecz ani się odczuwało monoto 

nji sybirskiego krajobrazu. Samo wra- 
żenie takiego lotu wystarczało. Zresztą 
ten i ów był Pomocny przy motorach; 
ktoś inny pisze na maszynie; czyjeś 
akurat urodziny, tedy Święcimy uroczy 

Ais. Dr. Eckener siedzi na samym 
8 odzie u bocznego okna 1, jak naj- 

dędnarniejszy burżuj z okna swego 
pracu na wsi — gapi się w dół na 

Jest iągającą mu pod stopami Azję. 
Leh w doskonałym humorze. Kapitan 

hą, "an uprzyjemnia nam czas grą na 
(Monice... Nagle wzbijamy się wy- 

] і@:‹і]есіензпту na palące się całemi 
- Inny, gtrami dziewicze syberyjskie lasy, 
- Alfo razem: interesujący epizod. Król 

° @о & Hiszpański zapytuje przez ra- 
Magi cgo nadwornego lekarza dra 

_ słycha >  podróżującego z nami, co 
trzy, “? Oczywiście ]. Ks. Mość о- 

"brze B odpowiedź, że wszystko do- 
3 ak lecimy ku morzu. Witamy 

    

szego uposażenia i eksploatacji portu 
została podpisana w dniu 28-VI r. b. 
umowa ze „Stocznią Gdańską'* na urzą 
dzenia mechaniczne o wydajności 600 
ton na godz. dla zaopatrywania stat- 
ków morskich w węgiel bunkrowy, ce- 
lem utworzenia w Gdyni specjalnej 
stacji bunkrowej. 

Taniość i wysokość gatunków pol- 
skiego węgla, geograficzne położenie 
Gdyni, łatwy dostęp do portu pozwa- 
lają liczyć na to, że Gdynia stanie się 
naturalnym punktem bunkrowym dla 
statków, utrzymujących linję po Bałty- 
ku. 17 lipca r. b. zawarto umawę ze 
„Stocznią Gdańską", w myśl której 
w terminie 6 miesięcznym przystępuje 
ona do budowy stoczni z warsztatami 
reperacyjnemi, podciągami dla kutrów: 
rybackich i niedużych statków  mor- 
skich. Stocznia nabywa w najbliższym 
czasie dok pływający 3.000 ton. 

Z postępem budowy portu rozwija 
się i obrót portowy. Poniżej zamie- 
szczone dane świadczą o rozwoju ru- 
chu i obrotów towarowych w porcie: 

[EM WSCHODNICH 
dową była cyfra 302 tys. t. obrotu ogól 
nego w miesiącu czerwcu, rekordową 
jest cyfra 115 tys. t. obrotu w trze- 
ciej dekadzie, wreszcie 13.749 t. jest 
rekordem przeładunku w dniu 26 czer- 
wca. Obrót w lipcu wyniósł 335.446 t.; 
ostatnia dekada lipca przyniosła 
124.077 t. przeładunku. 

Zmienia się też ciągle na korzyść 
pracy portu, wzrastając stale, acz nie- 
znacznie narazie stosunek eksportu do 
importu. 

Cyfry importu dla Gdyni wynosiły: 
w marcu 24.842 t., w kwietniu 36.944 
t., w maju 44.865 t., w czerwcu 50.222 
ton. 

Wzrasta tonaż zawijających do 
Gdyni statków — w dniu 3 czerwca 
zawinął do Gdyni jeden z najwięk- 
szych statków, który przybył na Bał- 
tyk — SS. „Penland“ ©0 pojemności 
16.333 br. rej. t. 

Dziennie w porcie stoi jednocześnie 
u nabrzeży i ładuje do 20 s/s. 

Jednakże dalszy rozwój obrotów 
portu w Gdyni jest uzależniony od 
energji prowadzenia robót kolejowych. 
Zdolność przewozową kolei w kierun- 

Ruch statków: 
  

  

Na wejściu: Na_wyjściu: 

ilość |pojemn.| ilość |pojemn. 
statków | n. r. t. | statków | n. r. t. 

I kwartał 1929 r. 182 156.874 178 150.333 
I ” ” 440 430 553 451 431.681 

Obrót towarowy Gdyni 
  

  

„Przywóz | Wywóz | Ogółem 

  

t o n 

I kwartał 1929 r. 39.505 308.103 347.698 
II » * 132031 710.194 842.225 

Podane dane dla I kwartału winny 
być traktowane z podkreśleniem wy- 
jątkowych warunków, w jakich odby- 
wała się żegluga na Bałtyku w I kwar- 
tale r. b.; wynika stąd niewątpliwie 
wyraźny postęp obrotów portu, które 
nawet w wyjątkowych warunkach po- 
zostały na poziomie obrotów r. ub. 

Przeciętny dzienny przeładunek por 
tu stale wzrasta; wynosił Średnio dla 
kwietnia 9'6 tys. t.. w maju wzrósł do 
11 tys. t., wczerwcu 11'6 tys. t. Czer- 
wiec przynosi szereg rekordowych cyfr 
dotychczasowego przeładunku; rekor- 

      
ku portów Gdyni i Gdańska należy 
obecnie uważać za wyczerpaną Mini- 
sterstwu Komunikacji brak potrzeb- 
nych kredytów na rozbudowę stacji 
przetokowej i rozdzielczej w Gdyni i 
wszelkie roboty sprowadzone są jedy- 
nie do budowy torów portowych na 
nabrzeżach basenów, o ile na ten cel 
Ministerstwo Komunikacji . otrzymuje 
kredyty od Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. 

Powyższe informacje podajemy 
wślad na wyd. „Przemysł i Handel". 

Uporządkowanie spraw aufobusowych 
Z dniem 31 bm. wchodzi w życie nowe 

rozporządzenie Min. Robót Publicznych. O- 
pracowane pod kątem widzenia bezpieczeń- 
stwa i regularności ruchu, jak również za-. 
bezpieczenia interesów podróżnych oraz za- 
pewnienia im minimalnych wygód. Ustala 
ono typ karoserji autobusów, odpowiedzial- 
ność karno - administracyjną obsługi, wpro- 
wadza przymus wydawania biletów pasaże 
rom na wszystkich liniach. 

Pozatem rozporządzenie te wyraźnie wska 
zuje w co powinien być zaopatrzony auto- 
bus, jakie przewidziane są wymiary, jaką 
Szybkość może on rozwinąć oraz nakazuje 
by utrzymane były maszyny w stanie nale- 
żytej sprawności technicznej, a personel u- 
brany w ten sposób, aby go można było ła- 
two odróżnić. 

Rozporządzenie przewiduje też szereg 
obowiązków przedsiębiorcy, utrzymującego 
komunikację autobusami, w stosunku do 
władzy administracyjnej, umożliwiających 
kontrolę w stosunku zaś do podróżnych o- 
granicza się do szczegółowego wyliczenia 
Szeregu czynności zakazanych w czasie po- 
dróży, a mających na celu bezpieczeństwo 
ułatwienie pracy personelowi oraz wygodę 
współpodróżujących. 

Autobusy kursujące obecnie muszą być 
w przeciągu roku dostosowane do wyma- 
gań rozporządzenia przyczem władze wi- 

jewódzkie mogą w wyjątkowych wypadkach 
zezwolić na odstępstwa od poszczególnych 
wymagań. к 

, Rozporządzenie te wprowadzi niewątpli- 
wie duże zmiany gdyż stawiając znacznie 
wyższe wymagania techniczne, zmniejsza 
ingerencję władz. Opracowane pod kątem 
ruchu zamiejskiego, dla Wilna, które w tym 
wypadku jest w specjalnych warunkach z 
racji uchylania się Magistratu od przejęcia 

  
  

  

jego ukazanie się radośnemi, głośnemi 
okrzykami, których by się Grecy Kse- 
nofonta nie powstydzili... 

Co za podróż — co za podróż! 
Tysiące... śmiało powiedzieć wol- 

no: miljony ludzi witało w Japonji z 
niestychanym zapałem przybywającega 
„Grafa Zeppelina*. Cesarz, rząd, lu- 
dność — wszystko to osypało dra Ec- 
kenera i jego załogę, nawet pasażerów, 
stosami podarunków i hucznemi owa- 
cjami. 

Przybył „Graf Zeppelin* do Tokio 
w stanie nic nie pozostawiającym da 
życzenia. Kilka drobnych reparacyj nie 
zabrało wiele „czasu. Telegramy do- 
niosły, że dr. Eckener zamierza już w 
sobotę — to jest dziś — wyruszyć w 
dalszą drogę, po nad Oceanem Spokoj- nym do San Francisco. 

* 

Dożyliśmy osiągnięcia jednega z 
wielkich tryumfów: techniki, nauki i 
niepożytej energii. Droga dla najwięk 
szych aerostatków, choćby przez ol- 
brzymie przestrzenie powietrza — - 
torowana. Szybkość? Dziś już szyb- 
kość „Grafa Zeppelina* prześcignęła 
wszystkie dotychczasowe sposoby lo- 
komocji w warunkach najzupełniej wy- 
godnych i dogodnych, a w każdym ra- 
zie tysiąckroć dostępniejszych dla prze 

komunikacji w swoje ręce, będzie miało zna 
czenie specjalne. Zmniejszenie ingerencji 
władz utrudni w dużym stopniu dozór nad 
prawidłowością ruchu miejskiego w sensie 
zapewnienia ścisłego rozkładu jazdy i čen- 
nika. Ratuje sytuację to, że wszystkie niemal 
maszyny kursujące w mieście zjednoczone 
są w Zw. _Właścicieli Autobusów, a mając 
do czynienia z jedną tą organizacją uda się 
władzom dojść do porozumienia. Jedynym 
niemal uprawnieniem władz administracyj.. 
nych będzie w myśl nowego rozporządzenia 
ustalanie miejsca postoju, bez oznaczenia roz 
kładu i cennika, W warunkach wytworzo- 
nych przez omawiane rozporządzenie kwe- 
stja przejęcia przez Magistrat miejskiego ru- 
chu autobusowego będzie koniecznością, 
gdyż Wilno posiadające 22 kilometry linij 
autobusowych nie może być na łasce przed- 
siębiorstw, dla których dochodowość przed- 
siębiorstwa zawsze stać będzie przed jego 
jakością w sensie zaspokojenia potrzeb lud. 
NOŚCI. 

Niewątpliwie odnośne władze wypowie- 
dzą się w najbliższym czasie w tej Sprawie 
wyjaśniając jakie posunięcia przedsięwzięto 
zostaną dla wprowadzenia zaleconych przez 
rozporządzenie zmian. * 

INFORMACJE 
CENY W WILNIE. 

Z dnia 23 sierpnia r. b, 

Ziemiopłody: pszenica 48-40, # 26 - 27, jęczmień 28 - 29, owies 24 25, ce ka 36—37, otrębv pszenne 22—23, żytnie 19 - 20, ziemniaki 9-10, siano 7 8. słoma 

  

7-8, makuchy lniane 49-50. Tendencja niejasna. Dowóz z powod | s" powodu robót rolnych 

Mąka pszenna 80—100, żytni. 
20 33, pytlowa 42—44 za kie: ROME 

Kasza jęczmienna 60— 
10, > 90 120 
perłowa 100, pęczak 55 — 7 
! kg. manna 10-12" z 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 200— 
240, baranie 200— 240, wieprzowe 450 —340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, sadło 400—420, smalec wieprzowy 400— 
480. 

Nabiał: Mleko 35—40 gr. 
a 200— 220, ŻE 80—100 za 1 kg, 
ser twarogowy —150, masło niesolon 
500 -600, solone 450 - 500. Ё 5 

Jaja: 170—190 za 1 dziesiątek. 
Warzywa; groch polny 50 60, strączko- 

wy 30—40, fasola biała 140—160, Šeškai 
wa 40—50, kartofle 9 10, kapusta świeża 
10 15, kwaszona (brak), marchew 15-20 
(za pęczek), buraki 10-15 (ra pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 15—50 zą 1 dziesią- 
tek, cebula 40—50, młoda 10—15 (za pę- 
czek), pomidory 1 1'|- Zl. za kg. kalafiory 
25 50 za główkę, kalarepa 5- [0 

Drób: kury 5—7 zł. zą sztukę, kurczę: ta 250 280, kaczki 6—8, miode 300358, 
gęsi 8—12, indyki młode 4 6 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300 -- 
400. jeszcze żywe 500—550, śnięte 400 — 450, karpie żywe 450— 500, śnięte 350—400, ka- rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- pe D m dh 400—450, wąsa- 

Śnięt. — iela- = 300-320, sumy =) nięte 400—450, siela. 

mię usy , 
80—100. “ 

85, jaglana 90— 
„ owsianą 90—120, 

za litr, śmie- 

280, węgorze 6--650, 
200—250, drobne 

ciętnego człowieka niż wojażowanie... Фц 
aeroplanem 4 la Lindbergh. 

„Nowy, wspaniały etap przebiegła 

znów myśl ludzka, realizując siebie sa 
mą, wznosząc  intelektowi ludzkiemu 
pomnik trwalszy nad spiże. 

/ Cz. J. 

  

m — 

Przyjmujemy bezpłatnie zyło- 
szenia na walne mieszkania 
od 2 do 6 pokoi z kuchniąmi i wzwyż. 
Dzielnice miasta obojętne. Zgł. Ajen- 

“ cja „Polkies“, Wilno, Królewska 3, ю tel, 17-80. = 

  

Aresztowania członków lewicy В. В, 5. 
Onegdaj zostali aresztowani i osadzeni w WE na Łukiszkach kie- 

S.w Wilnie Mojsza Kac i 
zarządu komunizującego związku zawodowego. 

Przed 1 sierpnia Kac wyjechał do 
pień robotników i urządzenia strajków. 

Ustalono, iż Kac był mężem zaufania Kominternu i kierował pracą wy- 
wrotową na terenie związków zawodowych. 

Siedemnaście aeroplanów sowieckich nad naszą 
granicą 

rownicy lewicy P. P. 

DZISNA. Przed kilku dniami w godzi- 
nach rannych krążył nad st. kolejową Za- 
hacie na wysokości 500 mtr. aeroplan so- 
wiecki, który odleciał następnie w kierun- 

  

KRONI 
"SOBOTA 
ZĄ Dziś Wschód sł. & 4 m. 10 

Bartłomieja Zach. sł. o g, 18 m. 31 
jutro 

Ludwika Kr.į 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 23 - VIII, 1929 r 

Ciśnienie Į 
średnie w m ] 766 

Temperatura j сС 
Średnia p” 35 

Opad za do- J 2 
bę w mm. | 

Wiatr I przeważający | Północno-Wschodni. 

Uwagi: pochmurno. 

Maximum za dobę -- 129C. 

Minimum za dobę -+ 16 C 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— „Rektorem Kolegium 0.0. Jezuitów 

w Wilnie został mianowany ks. Bogusław 
Mączka P. j. 

URZĘDOWA 

— Minister Staniewicz wyjechał z, Wilna. 
W dniui wczorajszym wyjechał z Wilna, prze 
bywający tu od pewnego czsu p. minister 
prof. W: Staniewicz. 

— Zmiany w sądownictwie Apelacji Wi- 
leńskiej. Naczelnik Sądu Grodzkiego w Bę- 
dzinie p. Józef Nawrocki mianowany został 
sędzią Sądu Okręgowego w Nowogródku. 

—Konierencja w sprawie teatru. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda odbył kónferen- 
cję z dyr. Zelwerowiczem w sprawach te 
atralnych. 

'VOJSKOWA. 
— Komendant PKU. p. major Ossowski 

wrócił z urlopu i objął urzędowanie. 

SZKOLNA. 

— Przesunięcie terminu roz- 
poczęcia roku szkolnego w nie- 
których szkołach, Kurator Okręgu 
szkolnego Wileńskiego przesunął ter- 
min rozpoczęcia roku szkolnego 29/30 
w państwowych szkołach srednich w 
Nowogródku i szkołach powszech: 
nych w Zdzięciole i Wsielubie na 11 
września, a w państwowych szkołach 
średnich i powszechnych w Lidzie,Ra- 
duniu, Žvrmunach, Bielicy, na 16 
września. W państwowych szkołach 
okręgu wileńskiego rok szkolny roz- 
pocznie się 3 września b. r. 

— Gimnazjum 0.0. jezuitów w Wilnie 
powiadamia, że rok szkolny zacznie się 3 
września nabożeństwem o godz. 9. Po na- 
bożeństwie odbędą się egzaminy wstępne. 

— Podanie o szkoły białoruskie. Poseł 
białoruski Jan Stankiewicz złożył kuratorowi 
okręgu szkolnego podanie o zezwolenie 
na otwarcie prywatnych powszechnych szkół 
z białoruskim językiem wykładowym 1) w 
Wielkim Siołe około Mołodeczna i 2) w Za- 
mościnach wołożyńskiej gminy i powiatu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
-w Wilnie podaje do wiadomości, że posiada 
w swej ewidencji cały szereg wolnych miejsc 
dla służby domowej jak: kucharki, sł. do- 
mową i nianie. Kandydatki któreby refle- 
ktowały na objęcie wymienionej pracy upra- 
sza się zgłaszać do Urzędu ul. Subocz Nr. 
20.a, pokój Nr. 9 w godz:. od 10 — 14. 

— Państwowa Szkła Przemysłowo - Han 
dlowa Żeńska im. E. Dmochowskiej. Egza- 
mina dla nowowstępujących rozpoczną się 
dn. 3 września o godz. 9 rano. 

RÓŻNE 
— Przyjazd dziennikarzy rumuńskich. W 

Polsce bawi od tygodnia wycieczka Poro- 
zumienia Prasowego Polsko - Rumuńskiego. 
Dziennikarze rumuńscy wyjechali z Buka- 
resztu do Polski w ubiegły piątek 16 bm. 
i, zatrzymawszy się jeden dzień w Warsza. 
wie, poświęcili następnie trzy dni zwiedza- 
niu Powszechnej Wystawy Krajowej w Po- 
znaniu. Wystawa w-g słów gości rumuńskich 
wywarła na nich bardzo głębokie wraże- 
nie. Z Poznania odjechali goście rumuńscy 
do Gdyni. Rumuni wyrażali podziw dla roz- 
machu, z jakim w tak krótkim czasie zbudo-- 
wano Gdynię. Zwiedzono również Gdańsk 
i urządzono wycieczkę na Hel. 

Z Gdyni, po dwudniowym pobycie, wy- 
ruszyli dziennikarze rumuńscy w czwartek 
22 bm. o godzinie 9 min. 40 wieczorem do 
Wilna specjalnym pociągiem sypialnym i po 
całonocnej i całodziennej prawie podróży 
zawitali do naszego miasta wczoraj w piątek 
o godzinie 5 min. 40 po południu. W Białym 
stoku witali wycieczkę przedstawiciele woje 
wody białostockiego. Na dworcu, podczas 
niedługiego postoju podano obiad. 

Wilnie powitali gości rumuńskich człon 
kowie Prezydjum Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich p. Robakowski z ramienia woje- 
wody, zastępca starosty grodzkiego p. Bo- 
hdanowicz i inni. 

Rumuni zamieszkali w hotelu George'a 
gdzie zamówiono dla nich kilkanaście po- 
koi. O godzinie 8 min. 30 odbył się w górnej 
sali hotelu obiad w ścisłem gronie. 

Obiad dla gości rumuńskich wydany w 
hotelu George'a zaszczycił swą obecnóścia 
pan wojewoda Raczkiewicz. Uczestniczył ró- 
wnież w obiedzie prof. uniwersytetu St. Ba. 
torego Ferdynand Ruszczyc oraz liczni człon 
kowie Syndykatu Dziennikarzy. 

Wycieczce towarzyszy z ramienia MSZ. 
radca tegoż Ministerstwa p. Tadeusz Woy- 

  

    

tkowski. Na czele wycieczki stoi prezes rii. 
muńskiej delegacji Porozumienia rasowego 
Polsko - Rumuńskiego p. Henryk Streitman, 
b. senator, b. przewodniczący 
wej dziennikarzy rumuńskich, dyrektor dzia 
łu politycznego czasopisma „Observatorul*. Przybyli dalej do Wilna następujący dzien- nikarze: glošny poeta i powieściopisarz Mi- kołaj Dawidesco, który jest redaktorem ро- 

Unji zawodo- 

CHODZĘ PO MIESCIE.. 

BAŁAGANY NA MIEŚCIE. 
Z przykrością stwierdzić wypada, że 

w mieście naszem przyjmują się coraz bar- 
dziej całkiem brzydkie zwyczaje. 

Mam zamiar słów kilka napisać o „ba- 
łaganach*, które tu i ówdzie na ulicach, i 
co gorzej, w parkach miejskich, porozlo- 
kovywaly się, spokój publiczny i porządek 
zakłócając. 

Mam na myśli t. zw. „loterje* oraz cu- 
kierkowe i nietylko cukierkowe „rulety*. 

Dotąd stanowiły one tylko i wyłącznie 
atrakcje dorocznych jarmarków wileńskich, 
naszych zwyczajowo utartych „festów*. 

Niechno tylko „Kaziuk* wileński się 
zbliża, albo św. Piotr z Pawłem nadcho- 
dzi, zaraz wśród rzesz jarmarkowych przed- 
siębiorców zjeżdża kupa ludzi o niezwykle 
silnych gardłach i płucach, którzy krzykiem 
na chleb powszedni zarabiać zwykli. 

Ustawia się wtedy podniesienia z dasz- 
kami, albo też i bez nich, ktoś w rękę 
bierze kilka par pończoch, lusterko, grze- 
bień oraz coś jeszcze i zaczyna z całych 
sił zachęcać gawiedź (tej nigdy nie brak- 
nie) do sięgnięcia po kabzę. 

Hałas, krzyk, gestykulacje jegomościa 
na podwyższeniu skupiają ludzi, a okazja 
kupienia za grosze tylu pięknych rzeczy 
па rozsądek i wolę ludzką działa idealnie. 

Handel tedy idzie, jak lepiej nie trzeba. 
Inny znowuż rodzaj przedsiębiorstw jar- 

inarcznych stanowią rulety. 
Na kawałku taboreta kilka woreczków 

z „cukierkami* (3 sztuki za 5 groszy), a 
wśród nich coś w rodzaju talerza z ponu- 
merowanemi brzegami. Pośrodku talerza 
ordynarny ruchomy drut, coś jak wska- 
zówka w zegarze. 

Wpłaca się kilka groszy do „kasy*, 
mistrz ceremonji wprawia drut w ruch i 
następnie albo się wygrywa, albo przegrywa. 

Naturalnie częściej przegrywa. * 
Powiadam: wszystko to jest dobre na 

jarmarkach. W tłoku, w zgiełku festowym 
uchodzi jakoś. Nie stanowi ,już różnicy. 
Czy wśród setek ludzi krzyczących, krzyczy 
jeszcze kilkunastu, czy też nie. Ale te sa- 
me „przedsiębiorstwa” ulokowane koło Gó* 
ry Zamkowej, czy przed Ratuszem, albo 
też zgoła w Cielętniku i na dodatek w 
zwykłym, spokojnym czasie, bez tłumów 
jarmarkujących, rażą, są czemś jedynem w 
swo m rodzaju i odosobnionem. 

aboryżski, którzy należą do 

Łodzi w celu zorganizowania wystą- 

ku Połocka. Po godzinie w pobliżu granicy 
widziano przelot 17 aeroplanów w stronę 
południową. 

ADRESAS 

litycznym „Cuvantula“, Jerzy Harsu, dyrek 
tor działu politycznego czasopisma „Par- 
lamentul“, red. Naum Apostolescu, sekretarz 
redakcji „Uniwersul“, red. Jerzy Horia, se- 
kretarz redakcji „Argus'a“, Jan Alexandre- 
anu, redaktor polityczny „Indreptarea“, pani 
Apriliana Medianu, redaktorka czasopisma 
Cutergtlć panna Otylja Ghibu, redaktorka 
dziennika „Ultima Ora*. Biorą również u- 
dział w wycieczce pp. Aleksander Marcu, 
profesor uniwrsytetu w Bukareszcie, radca 
rumuńskiego min. spraw zagr. i Jan Dragu, 
attache prasowy królewskiego poselstwa ru- 
munskiego w. Warszawie. Redaktorowi Horia 
towarzyszy jego małżonka. 

— (o) Sprawy podatkowe. Dnia 15 sier- 
pnia upłynął ostateczny termin wpłaty zalicz 
ki na drugi kwartał na podatek obrotowy za 
rok 1929. Wszyscy ci, którzy tej zaliczki w 
terminie nie wpłacili nie korzystają z ulgowe 
go terminu 14-todniowego i do zaległości 
dolicza się odsetki karne, poczynając od dn. 
16-g0. W związku z tem władze skarbowe 
przystąpiły do ściągania w drodze przy- 
musowej wszelkich zaległych i niezapłaco- 
nych w terminie zaliczek na poczet podatku 
obrotowego. Egzekucje odbywają się z ca- 
łą bezwzględnością, pomimo, że sytuacja 
finansowa sfer płatników wymienionego po- 
datku jest opłakana. 

— Kasa Chorych m. Wilna przypomina, 
że od składek za m-c lipiec br. niewpłaco- 
nych do dnia 31 sierpnia br. będa pobiera- 
ne procenty zwłoki oraz po tym terminie 
składki będą ściągane w drodze ogzekucji 
wraz z procentami zwłoki i kosztami egze- 
kucyjnemi. : 

— Remont mieszkania nie 
može byč pretekstem do usunię- 
cia lokatora. W myśl obowiązują- 
cej ustawy gospodarz domu obowią- 
"any jest zaopatrzyć lokatora w mie- 
szkanie o ile potrzebuje ono koniecz 
"nego remontu. 

— 50 st. ciepła! Dowiadujemy się o du. 
żych upałach jakie ostatnio zanotowano w 
powiecie postawskim. W ubiegłym tygod- 
niu zanotowano kilkakrotnie temperaturę cie 
pła dochodzącą do 50 st. C. 

— (0) Roboty drogowe i mostowe w 
pow. Wileńsko - Trockim. Roboty zamie- 
rzone na drogach jak wojewódzkich, tak i 
powiatowych, posuwają się w dość szybkim 
tempie i cały szereg ich już został ukończo- 
ny. I tak: 1) ukończone roboty brukarskie 
na drodze wojewódzkiej, przechodzącej 0) 

ku placu Katedralnego ciąsteczka na oleju. 
Chwała Bogu zlikwidowano już obecnie 

te imprezy. 
Teraz, dzięki pobłażliwości policji czy 

też Magistratu, zezwolono na wystawienie 
w Cielętniku tuż przy Katedrze, obskurnej 
budy z jakąś loterją. Stoi już ten bałagan 
w najpryncypalniejszym "punkcie Wilna od 
kilku tygodni, zaśmieca jeden z parków 
miejskich, napełnia miejsce wypoczynku 
wielu Wilnian harmiderem zgromadzonej 
tu i hazardującej się halastry. ; 

Koto Gėry Žamkowej, gdzie prowadzi- 
my naszych turystów miasto nasze zwie- 
dzających, w jednym z aoi as 
Wilna zabytków ,rozkwaterowane są rulety. 

Znowu widok wcale niebudujący i wca- 
le nieciekawy. 

Vis a vis kolumnady gmachu starego 
Ratusza—amerykańska licytącyjna sprzedaż. 
Stanowi ją buda obmierzła z dwoma wy- 
krzykującymi w niej żydkami. 

Nie jest moim zamiarem psuć komu- 
kolwiek jego interesy, skoro je legałnie 
prowadzi, chodzi mi tylko o to żeby wła- 
ściwe rzeczy na właściwych miejscach sta- 
ly i žeby nam Wilna naszego jarmarczną 
tandetą nie zaśmiecano. 

m. Turgiele w ilości 4500 metrów kw.; 2 Mik. 
ukończone roboty brukarskie na trakcie Ru- c 
domino - Kisielówka w ilości 4860 m. kw. 5 TRROZOWEAZM ZEE SRADE WWW OOBABZÓK | 
W ten sposób szosa państwowa t. zw. trakt 
Lidzki została połączoną z traktem woje- 
wódzkim t. zw. Turgielskim. 3) zakończone 
roboty brukarskie na drogach powiatowych 
przechodzących przez m. Mejszagołę, w ilo- 
ści 4170 m. kw.; 4) zakończone roboty bru 
karskie na drodze wojewódzkiej, przechodzą 
cej przez m, Gierwiaty w ilości 2600 m. kw.; 
5) zakończona budowa mostu na rzeczce 
Nacza we wsi Nacza o rozpiętości 25 mt. b. 
6) zakończona budowa mostu na rzece Be- 
zdance około Karolnek, na drodze wojewódz 
kiej Niemenczyn — Bujwidze, o rozpiętości 
14 m. b.; 7) zakończona budowa mostu na 
rzece Halince, około Taraszyszek, o rozpię- 
tości 18 mb.; 8) na ukończeniu są roboty 
przy budowie mostu na trakcie t.zw. Czarny 
trakt na rzece Kience we wsi Kiena Panien- 
ska. 

Towarzystwo Akcyjne Ubez- 
pieczeń „VITA* w Warszawie, 
Oddział w Wilnie, podaje do ogói- 
nej wiadomości ubezpieczonych, 
że T-stwo rozwijając się pomyślnie, 
nabyło w dniu 6 sierpnia r. b. 
w Warszawie wielki gmach przy 
zbiegu ulicy Jasnej Nr. 6 i Bo- 
duena Nr. 6, oraz zwiekszylo | 
kapital zakladowy Towarzystwa 
do 2.000.000 złotych. jest to naj- 
większy kapitał zakładowy ze wszy- 
stkich Towarzystw Życiowych w Pol- 
sce. Ponadto Towarzystwo „VITA“ 

— Zbiegli do Mińska byli ucznio- postanowiło już w roku przyszłym 
wie gimnazjum białoruskiego w Ra- nabyć własne gmachy reprezen- 
doszkowiczach, żyd Manc, Janczukó- tacyjne dla Oddziałów. 
wicz i Adaricz, którzy w гоКи 1928 о _, Solidne prowadzenie intere- 
trzymali maturę białoruskiego gimna- sów Towarzystwa „VITA“ zwr6- 
zjum. ciło ooeę instytucyj ubezpie- 

Janczukowicz pracuje obecnie wśród czenłowych zagranicą. 3 
bezbożników i kieruje jaczejką bezbo- W celu nawiązania kontaktu ż 
żników na uniwersytecie w Mińsku. _T-wem „VITA“, przybyli do Warsza- 

Janczukowicz uczył się w białoru- wy Przedstawiciele najbogatszej In- 
skim gimnazjum w Wilnie i mastępnie stytucji reasekuracyjnej nie tylko w 
przeszedł do gimnazjum w Radoszko- Europie, lecz w całym świecie, 'a 
wiczach. ' mianowicie Schweizerische Riickversi- 

W Wilnie Janczukowicz należał da cherungs-Gesellschaft w Zurychu t w 
komsomolców i brał udział w pracy celu bliższego zapoznania się z dzia- 

wywrotowej. łalnością Towarzystwa „VITA“, prze- 
KOMUNIKATY prowadzili w miesiącu lipcu r. b. 

— Ogólne zebranie właścicieli domów Szczegółową rewizję w _ Centrali 
dzielnicy Kalwaryjskiej. W dniu 25 bm w T-stwą w Warszawie, jak również i niedzielę o godz. 12 m. 30 w lokalu Polskiej w Oddziałach 
Macierzy Szkolnej przy ul. Wiłkomierskiej 1 е 
(obok kościoła św. Rafała) odbedzie się 0- Solidne i dobre prowadzenie in: 
a: zebranie śię A o a. es wzbudziły po- 
Kalwaryjskiej, BZ OW OSTÓWKH " dziw | uznanie zagranicznych przed- la. tego, że . Е 
mua a A Ka: stawicieli rzeczonej Instytucji, która w 
właściciela domu — obecność więc każdego wyniku rewizji Ściśle związała się fi- 
z zainteresowanych obywateli tej dzielnicy nansowo z T-wem „VITA*, 
jest konieczna. Podwyższony kapitał zakładowy, 

który wspólnie z rezerwami i zbiorem 
premji, obecnie już wynosi kilka mil- 
jonów złotych, olbrzymi i wartościo- 
wy gmach reprezentacyjny w War- 
Szawie, związek Towarzystwa z naj: 
większem i NAJBOGATSZEM Towa: 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat- 

nie przedstawienie zespołu oraz występy M. 
Balcerkiewiczowny. Jak było do przewidze- 
nia „Miłość bez grosza” zyskała ogólny po- 
klask i powodzenie. Na tej nowości teatr 
codziennie jest pełny, zaś publiczność bawi я 
się wybornie. Dziś w da Gi ciągu „Miłość Tzystwem Teasekuracyjaem k świata DoZ BroszA“, Schweizerische Riickversicherungs- 

— Dzisiejszy występ rewji poznańskiej. Gessellschaft w Zurychu, daje ubez- Dziś, w Teatrze Polskim o godzinie 11 w УСН еар ez pieczonym pełną gwarancję zobowią- nocy odbędzie si ierwszy występ rewji > у 
poznańskiej od aa. e [os pięknych ZA, przyjętych przez Towarzystwo 
dziewcząt”, Jak nas dochodzą wiadomości „VITA, 

Dyrektor Oddziału Wileńskiego 
Towarzystwa Akc. Ubezp. 

z innych miast, zespół ten cieszył się wszę- 
dzie wielkiem powodzeniem. Na czele ze- 
społu są: B. Halmińska, ]. Wąsowiczówna, 
M. Bella oraz reżyser Kaczorowski. Jutro w „VITA“ 
niedzielę o godzinie 6 wieczorem drugi i w Warszawie 
ostatni występ zespołu rewji poznańskiej. (2) Wladyslaw Wysocki 

WYPADKI I KRADZIEZĖ 20055 5959 29 
— Autobus najechał na wóz. Na ulicy ` 

Tadeusza Kościuszki autobus Nr. 14181 na- _ — (c) Okradli podczas nieobecności. Z 
jechał na wóz Władysława Warkowskiego mieszkania Stanisława Pankiewicza (Kalwa- 
mieszkańca wsi Zabłocie gminy rzeszańskiej ryjska 20) wyniesiono garderobę i bieliznę 
Wóz uległ uszkodzeniu. wartości 600 zł. 

— (c) Kieszonkowiec w potrzasku. Na Kradzieży dokonano podczas nieobecności 
gorącym uczynku kradzieży  kieszonkowej domowników. 
w urzędzie pocztowym Wilno I przy ulicy 4 
Wielkiej zatrzymano elegancko ubranego — (c) Ujawnienie sprawców kradzieży 
jegomościa, jak okazało się występowicza W P.K.P. W składzie Załmana Sołowiejczyka 
z Warszawy. Nazwiska swego nie chce on (Kalwaryjska 28) prz odownik IV kom. An- 
ujawnić najprawdopodobniej dlatego że jest toni Konik ujawnił 25 arkuszów blachy po- poszukiwany przez policję innych miast.  chodzącej z kradzieży dokonanej na szkodę 

Próbowano rok temu smażyć pośrod- | 

                     



PKP. Dzięki temu ujęto i sprawców tej kra- 
Antoniego Harasimowicza (Nowo- O- 

szmiańska) i Juljana Młynarskiego (Poleska 
28). 
e (c) Targnęta się na życie. Anna Ste- 
fanowiczówna (Kazimierzows 11) 
piła niedużą dozę nieusta trucizny. 

eratkę po udzieleniu p r lekar- 
pozostawiono w domu, P: ny tar- 

cia się na życie narazie nieustalone. 

    

    

  

    

  

— Wyjaśnienie, Dowiadujemy się, że dal 
sze śledztwo w sprawie zatrzymania na dwor 
cu w Słonimie p. Pieczenkę (Tyzenhauzow- 
ska 4) nie stwierdziło poszlak usiłowania 
wywiezienia kobiety. Okazało się że policja 
aresztowała p. Pieczeńkę na podstawie za- 
meldowania osoby prywatnej lecz po wy- 
jašnieniu že oskarżenie go o handel kobie- 
tami nie jest prawdziwe — zwolniła na wol- 
ną stopę. Cąłe nieporozumienie wynikło z 
powodu że widziano go w towarzystwie có- 
rki jednego z tamtejszych gospodarzy, któ- 
ra udawała się do Wilna w sprawach oso- 
bistych. 

RADJO. 

Sobota, dnia 24 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po= 
pularnej. Ork. pod dyr. Henryka Wynena. 
12,50—13,00: Wystawa Poznańska mówi. 
13,00 : Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 16,40—17,00: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17,00—17,25: 
Gramofon. 17,25—17,50: Odczyt „Przed od- 
słonięciem pomnika Elizy Orzeszkowej w 
Grodnie" wygł. dyr. Tadeusz Turkowski. 
Transmisja na inne stacje. 17,50—18,00: 
Wystawa Poznańska mówi. 18,00—19 00: 
Transm. z Warszawy. Słuchowisko dla dzie- 
ci. 19,00 —19,20:Czytanka aktualna. Wyjątki 
z dzieł Jana Finot'a odczyta Antoni Boh- 
dziewicz. 19,20— 19,54: Feljeton wesoły wy- 
głosi Karol Wyrwicz-Wichrowski. 19,45— 
20,05: Program na tydzień następnyi sygnał 
czasu z Warszawy. 20,05 20,30: Feljeton 
aktualny. 20,30 22,00: Transm. z Warsz. 

*Koncert popularny. 22,00—22,45: Transm. z 
Warsz. Komunikaty. 22,46 23,45: Transm. 
MA: tanecznej z restauracji „Polonia* w 

Mae. 

OD 7. DO 19. WRZEŠNIA 

Z SĄDÓW 

Echa procesu „Hramady“. 

Proces białoruskiej „Hramady“ sam 
przez się głośny, wywołał cały szereg 
drobniejszych procesów. Przeważnie były 
one wywoływane manifestacjami na cześć 
„uciśnionych działaczy ludowych*, a co naj- 
dziwniejsze organizowanych Ęnie przez sze- 
rokie masy ludu białoruskiego, — a przez 
żydów — komunistów. 

Proces, o którym będzie mowa, powstał 
z powodu demonstracji komunistycznej zor- 
ganizowanej na plącu przed więzieniem 
Stefańskiem. 

Tłum komsomolców płci obojga m ni- 
festował na znak protestu z racji wyroku 
w sprawie „klramady*. Z pośród szeregu 
osób zatrzymanych przez policję wytoczo- 
no sprawę jedenastu. Wszyscy oni — to 
młode żydki, poszlakowane o należenie do 
Komsomołu, a wśród nich ukrywająca się 
przed policją, znana działaczka Tajc Chaja 
i Aron Zibel-Bren. Oni też skazani zostali 
na największą karę (3 lat domu poprawy), 
gdyż Sąd uznał, że przestępstwo przewidzia- 
ne w art. 102 K. K. zostało im udowod- 
nione. 

Druga grupa, którym nie udowodniono 
przynależności do Komsomołu, a tylko 
udział w zakłóceniu spokoju publicznego, 
składająca -się 7: Jankla Lubicza, Zełdy 
Szyfers, Chai Ginsburg, Frydy Stolickiej, 
Besi Szmukler i | Gurwicz skazana zosta- 
ła na rok twierdzy, z zaliczeniem l.b za- 
stosowaniem amnestji, wreszcie H. Dworżec- 
ka na sześć miesięcy z zawieszeniem na 
pięć lat. 

Jedyny z oskarżonych Oszer Porudo 
miński został całkowicie uniewinniony. | 

Sprawa ta sprowadziła do „sali posie- 
dzeń znaczną ilość publiczności, rekrutują- 
cej się przeważnie z krewnych oraz młodzie- 
ży zaprawiającej się w pracach Komsomołu. 

Przewodniczył rozprawie wiceprezes SĄ- 
du Okręgowego p Kaduszkiewicz, oskarżał 
podprok. Korkuć, a obronę wnosili adwo- 
kaci Andrejew, Czernichow i Frydman. 

afakóóoi, 
WNT 

| 

  

LX. TARGI WSGHODNIE 
WE LWOWIE 
DOROCZNY ZJAZD WYSTA- 
WCÓW, NABYWCÓW I ZWIE 
DZAJĄCYCH Z CAŁEJ POL- 
SKI I 24 PAŃSTW OBCYCH. 1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzy: 

DZIAŁ MASZYN ROLNICZYCH, DZIAŁ 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻA- 
ROWYCH, DZIAŁ BUDOWNICTWA BE- 
TONOWEGO. DZIAŁ PRZYBORNICTWA 
I URZĄDZEŃ DLA WARSZTATÓW RĘ- 
KODZIELNICZYCH . GRUPA JAPOŃSKA 
(138 FIRM). TARG HODOWLANY KONI 
REMONTOWYCH I LUKSUSOWYCH, BY- 
DŁA ZARODOWEGO, RASOWEJ TRZODY 

obecacści Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niże 
k „pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 29 października 1929 roku. 
licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, 
wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów e 
rych informacie będą otrzymane przed dniem licytacji przyczem na nab 
należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z p 
3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4) w godzinach urzędow: 
hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że 

ku, a 

rozpoczęciem przetargu złożyć vadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), 
CHLEWNEJ I OWIEC. 
GOŁĘBI I KROLIKÓW. 

50 proc. zniżka kolejowa w dro- 
dze powrotnej ze Lwawa dla przy- 
jezdnych za okazaniem karty sta- 
łego wstępu na Targi. 25-procen 
towa zniżka na polskich 
lotniczych. Stałe karty wstępu do 
nabycia po cenie zł. 12 — w biu- 
rach „Orbisu* i Targów Wschod- 
nich. 

Przydział kwater 
dworcu we Lwowie. 
w Zarządzie Targów Wschodnich, 
Lwów, plac wystawowy. Telefon 
9—64, 77—97 i 77—98. 

4 й _ 

HL AI) 

Popierajcie |. 
ROMUNT 

* Na usironnym szłaku 
(powieść) 

— Odezwa zwierzchniego wodza, 
— mówił Kuropacki, to jego weksel 
osobisty, który nie otrzymał żyra mia- 
rodajnych sier rządowych. Pięknemi 
obietnicami bywają w Rosji usiane 
drogi do turmy i na szubienicę, po 
pięknych odezwach 1905 roku, nastą- 
piła żelazna reakcja Stołypina, utrzy- 
mana po dziś dzień i spotęgowana 
przez jego znieprawionych epigonów. 
Obietnica autonomii Polaków dziś nie- 
zadowoleni. Tobolenskij uśmiechnął 
się pobłażlwiie. 

— Więc czego pragniecie, niespo- 
kojne dusze, spytał, odbudowania Pol- 
ski od morza do morza? U was zaw- 
sze to samo, żyjąc wspomnieniami 
świetnej przeszłości, nie umiecie się 
pogodzić ze skromną rzeczywistością. 
Jesteście małym narodem i wszystko 
dziś u was nikłe, małe oprócz zachcia- 
nek. Polska, to mały kraj. Ile jej tam 
jest? Wracałem przed wojną ekspre- 
sem z Riviery. Zaraz za Warszawą 
uczułem potrzebę załatwienia pilnej 
sprawy, którą się załatwia na osobno- 
ści, w odpowiedniej ubikacji. Pewno, 
że się nie śpieszyłem, ale jakie było 
moje zdumienie, gdy, ukończywszy ją 
spojrzałem przez okno, już Biała, 
Brześć, cała Polska przejechana, a ja 
ledwo żdołałem w granicach jej... za 
łatwić pilny interes. Nie — mała Pol- 
ska samodzielna, musiałaby prędko 
zamrzeć z głodu, z braku powietrza, 
możecie tylko żyć w łączności z wiel- 
ką Rosją i pod błogosławieństwem jej 
możnej opieki. I Rosja oswobodzicieł- 
ka nie ustąpi, nie złoży broni nim War- 
szawy nie uwolni. Wrócimy do War- 
szawki (lubicie zdrobniałą formę w 
mowie i z tem wam bardzo do twarzy) 
będziemy chodzić do Europejskiego 
na śniadanka, pić piwko i kawkę w Bri 
stolu, uczęszczać do teatrzyków, na 
dancingi, jak za dawnych, dobrych 
czasów, a wy, korzystając z pełni owo 

TARG DROBIU, 

na głównym 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 sierpnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 
Belgja 124,02 124,33, 123,71, 
Kopenhaga 237,43, 238,03, 236,83» 
Budapeszt 155,60 155,90 155,20 
Holandja 357,85 358,25 356,45 

Londyn 43,23,5 43,34, 43,13, 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 34,90, 34,99, 34,81, 

Praga 26,39, 26,45, | 26,33, 
Szwajcarja . 171,82, 172,12, 171,26 
Stokhoim 238,92, 239,52 238,32 

Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 

Włochy 46,67, 46,78,5 46,55,5 

Marka aiemiecka 212,38 

Gdańsk 172,85 

Ruble złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty). 
Dolar w obr. prywatn. 8,88,2|5 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,25—117.— 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 47,00, 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 91,50. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,75; 
8 proc: warsz. 67,00—67,75, 8 proc. Łodzi 
59,00. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 102,50. Dolarówka 63,50 
—63,00. 4i pół proc. L. Z. ziemski 49 

Akcje: 

Bank Polski 165,35. Związek Spółek 
Zar. 78,50, Firley 51. Węgiel 66,75. Ostro- 
wiec 83,00 Rudzki 32,—. Staracho- 
wiec 27,00 25,00. Haberbusch 237. Spiess 
140. Lilpop 30,50 —, 
Sole potasowe 30,75. Cukier 32,50 33,25. 
Cegielski 59. Norblin 178, 138.Parowozy 25. 
Bank Handlowy 116 — 117. Kijewski 90. 
Zieleniewski 117, 114,—. Zachodni 73. 
Haberbusch 225— 220 
  

» Modrzejów 23,50 

ЗОО U 

  

Miejski Kirematograł 
Kulturalae-Oświatowy 

SAL 4 MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Dramat w 10 

Od dnia 22 do 25 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

aktach. 

„W szponach żółtych djabłóW | 
W rolach głównych: RICHARD DiX i RUTH ELDER. Reżyserował: Frank 

Strayer. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. ó-ej. W niedzielę i święta kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 
  

  

KINO-TEATR 

66 

„HELIOS 

OGŁOSZENIE 

Nowobogackich p. t. 

Dyrekcja Lasów Państwowych podaje 
do wiadomości, iż na swych składach drew- 
na opałowego w Wilnie posiada materjały 
budowlane. Sprzedaż detaliczna. Wszelkich 
informacyj udziela referat opałowy Dyrek- 
cji: Wielka 66, pokój 11 w godz. urzędowych 

НА АА ОНО О КЕС 

panna ewa Dr. POPILSKI 
B 4 DEKARZE p orc, «ze i e 

RSW GEM GE WU Dd gOdZ. 10 do Li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 

DOKTOR ka 2, r6g Zawainej 
A.Blumowicz—||| WZe. 
r A W ze. Kobieta-Lekarz | 

rne, I Syfilis. zy: 

fęcie: od 9 + 1a-7.| M. Leliowiczowa | 
Wilno, KOBIECE, WENE- 

ul. Wielka 21.| Ów soczów.. 
(Telef. 921). od aż od 4- 

ч ckiewiCza 24, 

DOKTOR tel. 277. 
h. GINSESRG ср рО 

choroby — eneryczneME. fk. WULFSOŃ 
syfilis i skórne. lu.weneryczne, moczo- 
WILEŃSKA 3, te-płciowe i skórne, ul. 
lefon 567. Przyjmuje Wileńska 7, tei. 1067. 
od 10do 1 iod 4do 7 LiIG 

snego rozwięzłego życia 

Dsktór.Medyzyny 2% = 
A. BYMBLER В 

choroby skórne, we- ORE GAIS L 
'ervczne |  moczo- WATA 
płciowe. Elektrotera- Do wynajęcia 

lakermia. SŚollue, Pokój dla inteligent- 
Mickiewicza 12, róg 

LOKALE Ji POSADY Ę 

nej osoby. Można Z praktyką mechaniczną 

Dziś! Ulubieńcy publiczności ALICE TERRY | IWAN PETROWICZ w erotycznym dramacie na tie współcze- 

„TRZY NARIĘTNOŚCI 
Ingram. Wszechšwiatowy sukces. Początek seansów o godz 6, 8 i 10.15. 

reżyserja Say 
komitego “1 

  LL) aa S 
2 domy 
murowane w dob- 
rym punkcie bar- 

‚ 620 ;rentowne о 9 
| mieszkaniach, pla- д Kobieta-Szofer cu 200 sąż. kw. 

z ukończoną szkołą, 2 ь sprzedamy natych- 
| miast dogodnie. 

  

-2į5—8 Calodziennem  utrzy- żu i do- Я - 
Tatarskiei SC 550 maniem. Bracka 11—3 wein prawem «jazdy, | tae Mickiewicza I. 

Łokuciewska, __ > 0 poszukuje pracy. Zgł.! tel, 9 05. i 
WHEODKEW poszukuję , Kólesska оо "o oszuku rólewska ż, 

zar 2 porządnego tel. 17-80. 5 @ 
TOORA WIZA ies: i ko: BEER Tech © Gótmiekcia FAWAWAW || 
AKOSLERK! 88 piętra, z kanalizacją. NOPNO | SPRZEDAŹ 

głoszenia cztą: * уч 

EEE „Vee so А НАШАДВА С Gao 
МЕСИа ' Dostawa Od 

dknszerkadmieowska puży słoneczny | Maty ОМа | „p e, 
; „pokój do wynajęcia 

R a OE dla osoby samotnej 
szczki, piegi, wągry, Królewska 9, m. 4 

łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46° 
m. 5. — 

    

Tani konw.kt 
dla aspiraatów 

do stąnu duchownego 
Zarzeczna 28, m. 3. 

-0 

  

OBWIESZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

wierzycieli i innych osób zainferesowanych 
2 / 

stwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w Wilnie, w 

D.-H._„Kilopał 
Styczniowa 3. 

Wilno 6—Tel. Nr 14. 

przy stącji kolejo- 
wej z dobremi za- 

budowaniami 
i ogrodem owoc. 
sprzedamy zą 2500 

dol. 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

Do sprzedania 
większą ilość rentow- 

  
  

Mickiewicza 21, |nych domów. Bardzo 
tel. 152. 0_| aogodne warunki. Zgł. 

>" WR Ajencja „Polkres“, 
Wilno, Królewska 3, 
tel 17 80. 0 

Lokomobila 
na kolach Lanca mo- 
del 1916 roku, 2 KM 
na 10 atm. do sprze- 
dania, Iniormacje:;Wil- 
no, Jagiellońska 8 m. 
12, Biuro Techniczne, 
tel. 5-00. -6 

dłużników 

  

Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w 

osob. 

j podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 10 października 1929 ro- 
po B) ać z par. > statutu Towarzystwa 

| enie: LI wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłok: iaini 
gzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o któż Qudzielmie. tub razem 
ywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość 
lanem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa, 

ich pożyczka z ratą bieżącą, 
częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 

ych (od 9 do 2 pp.) lub w odnośnych ks. 
y przystępujące do licytacji winny przed 

zaległych podatków, oraz wydatków 
związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma, zaofiarowana na licytacji, za. potrąceniem złożonego vadjum, nieu 
bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za 
14tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienion 
opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na гас! 
mości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

i >żoneg ь iSZCzonej pozostałości pożyczki, raty 
lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne winne być uiszczone w ciągu dni 
ch należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na 
unek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nierucho- 

sa fprzedam dwa domy 
jeden z ogrodem owt- 
cowym na Zwierzyńcu 
przy ul. Dzielnej, z 
powodu wyjazdu bar- 
dzo tanio. Warunki 

ul. Lwowska 12— 

MAWYRW 
  

  

RÓŻN 
  

          

dniem licytacji, oraz wydatków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bież 
kę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsete k za lata 1925, 1926 i 1927. 

tach I A af . ! й : ś į 2 > Bavvava 
= PA i Drobaszewska A. ie į z YB 1350.52 201.78 2919.01 384, — p : t 

г opławska 1275.— 1035.23 257.15 5144,87 636.— 
211 1735 Perkowscy L., M., B. i Małachowska M. Królewska 9 2205.— 8110.90 2002.83 40445.05 4992.— её} ZE > 218 Chaime :Chana Antokolska || 118-b 1255.— 103,91 | 145.04 2098,04 276— Benedyktyńska 2-5 

Iniormacje З ж Śurawicz Józef Witoldowa 33 4500— |  2310.— | 56811 | 11472,39 |  1416.— Tel 17-03, 286 Wołyncewicz-Sidorowicz "Władysław Ogińskiego 3 5415. 7 485.54 139.62 2819,49 348, — й : 320 Rubanowicz Pejsach : Čhocimska 29 054.— 514.40 107.20 1550.72 204.- Wydaje obiady. 
364 5364 Deweltowa Berki Spadkobiercy Kwaszelna 21 5285.25 14054.85 4438.95 89640.22 11064, — T 

369 Sienkiewiczowie Lucyna i Adam Piaski 54 181. 5 241.61 69 36 1003.41 132, — 418 5955 Downarowicza Stanisława Spadk. Praczkarnia 15 438, — 685.89 149.25 3013.93 AE A 
421 Rybak  Jetroim Piękna 12 671.25 153.23 31.84 547.31 12, — 
440 x«uryłow Sergjusz Sosnowa 23 441, — 926.75 113.51 1641.94 216. — ZGUBY 

PAS я " TURAS (8 ЛЕРО ВБ REZ |: 
Wyjašnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) ulica i Nr domu, 5) Obszar w-mtr. kwądr., 6) Su- gubioną kartę 

ma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczona przez nabywającego nieruchomość; Suma ta z wojskową, wyd. 
doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed na imię "Pawła 

“ @ ° 
ąca z odsetkami za zwło Tatyrża, wieś Ruda, 

oczta Dunilowicze, 
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 sprz. da-5 i ia si 

wanej nieruchomości, Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 7, 8, i 9 podane są w złotych. ) Je y 83 I bp sprzeda- ugjieważnia się. 

PERO ЛОНЕ WCC EE TNT TINA B TA IO I AINA A I I T POZIE DER OO WEAK ROZOWE ZOZ OWY INN PINO TATSIA WSTIR WR PSI ESS O SKA EISS 
bód obywatelskich, będziecie mogli 
kłócić się, zagryzać w autonomicznym 
klozeciku przywiślińskim, wznosić po- 
mniki swoich wielkich mężów przesz 
łości: Moniuszki, Kościuszki i Kop- 
ciuszki... 

— A wy przerwał Kuropacki — po 
skończonej wojnie zwycięskiej dla ko- 
nenkampfa, dla Goremykina, Suchomli: 
mendanta Brześcia, Kowna, dla Re 
nowa i Rasputina. 

— Pan mówi z gniewem a ja przy- 
jaźnie, wesoło, — zawołał Tobolenskij. 

— Może wesoło — odparł Kuro- 
packi spokojnie, — ale niekoniecznie 
mądrze. Na powiastkę księcia, którą 
śmiałbym nazwać niesmacznym  žar- 
tem, odpowiadać nie będę. Naród pol- 
ski, który nie upadł na duchu, mimo 
stuletniej niewoli wiary dochował w 
swoje dziejowe posłannictwo, dał do- 
wód wielkiej żywotności. Polska to 
wielka rzecz. Obawa wskrzeszenia jej, 
sen wam psuje. 

  Polska wobec Rosji to karzeł, 
proszę spojrzeć na mapę. 

— Może Dawid wobec Goliata. 
Mieczem zdobyliście ładny kawał świa 
ta lecz za postępem waszego oręża nie 
kroczyła kultura jeno ucisk i samo- 
wola. Olbrzymie obszary zdobyte — 
mówię teraz o Azji — pozostały pust- 
kowiem lub zamienialiście w pustko- 
wie. Byliście szczęśliwymi zdobywca- 
mi 'a złymi gospodarzami. 

— źle było w Rosji tylko narodom 
buntowniczym jak Polacy... 

— Finlandja! — zawołał Kuropa- 
cki. 

— Ostatecznie 
Finlandja. 

— U was każdy naród, nie pozba- 
wiony mocy ducha, który nie umie 
ugiąć karku pod jarzmo niewoli i sa- 
mowoli, jest buntownikiem. 

— Niewdzięczność, — odrzekł To- 
bolenskij, to szpetna a dosyć pospoli- 
ta cecha duszy ludzkiej. Narody są 
niestety, zawsze niewdzięczne, Nie 
zdolni jesteście ocenić dobrodziejstw, 
jakie wam przynosi opieka i kultura 
rosyjska, ale Rosja święta, która przez 

zbuntowała się i 

setki lat walczyła za wolność chrze- 
ścijan na Bałkanach wybaczyć wam to 
potrafi. Naród rosyjski, to Chrystus — 
zbawiciel narodu. 7 

— Opieka przemocą narzucona, 
odparł Kuropacki, zowie się - niewolą. 
W zaślepieniu pychy przyswoiliście 
sobie przydomek „świętej, a budują- 
cy obraz przedstawia ostatni dziesią- 
tek lat dziejów waszych, Rząd carski 
wiesza rewolucjonistów setkami, oni 
nawzajem z za węgła mordują carskich 
urzędników i z podobnych obrazków 
składa się cykł historji Rosji. Jeśli Ro- 
sja jest świętą to i Rasputin jest świę- 
tym, a Iwan Groźny i Stieńka Razin 
niech będą jej godnymi patronami. 
Wojowaliście na Bałkanach, bo one 
wam drogę zagradzały do upragnio- 
nej zdobyczy, do Konstantynopola, 
was wiecznie nęci Złoty Róg konstan- 
tynopolski. Ofiarność, która szuka zy- 
sków, sowitej zapłaty żąda, ofiarnością 
nie jest. Zbawiciel narodów! Rola wa- 
sza na zachodnich rubieżach jest zna- 
ną, na wschodzie, syberyjskie narody 
zamierają pod waszemi rządami, Kau- 
kaz stęka w jarzmie. Nazwa Judasza 
narodów byłaby dla was stosowniej 
szą. Kultura wasza to hybryda Azji i 
Europy, nasz naród, na jej wschodnich 
rubieżach, kulturę zachodnią przedsta- 
wia, Rosja jej się przeciwstawia. W 
tem leży źródło głębokiego rozdźwię- 
ku. 

Kuropacki wypowiadał dosadne 
słowa swoje bardzo spokojnie. Raho- 
za, słuchając ich, obawiał się przekro- 
czenia przez mówcę granic zakreślo- 
nych przez dobre wychowanie, Szwen- 
der dziwił się, że człowiek rozsądny 
mówi rzeczy niecenzuralne, za które 
mógłby być pociągnięty da odpowie- 
dzialności, Tobolenskij uśmiechał się 
ironicznie. Z radością powitał powrót 
Ginwiłła, mając dosyć dyskusji poli- 
tycznej, która rozwinęła się wcale nie 
po jego myśli. 

— Hura, — zawołał, nareszcie 
Aleksander! Zasłona spada, wracamy 
do weselszej zmiany. Omal że nie wzię 
liśmy się za bary, omawiając z panem 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
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Kurobieskim polsko -rosyjskie stosun- 
ki. Gdyby wszyscy myśleli, jak on my- 
Śli, nie byłoby drogi do porozumienia. 

— Znajdzie się odparł Aleksander 
wesoło, my odstąpimy cokolwiek od 
pretensji do $molenska, wy od Mińska 
i będzie zgoda. 

— To słowa przyszłego Wielkiego 
Księcia Litewskiego — śmiał się To- 
bolenskij. Tymczasem nie traćmy cza- 
su, siadajmy do gry. 

— Mamy jeszcze do rozpatrzenia 
z księciem rachunki za budowę kana- 
łu odezwał się Kuropacki nieco za- 
niepokojony. > 

— Tak jest, tak jest, — odrzekł 
zagadnięty siadając do kart, zrobimy 
to. jutro, choćby o piątej zrana. Kuro- 
packi znając zwyczaje księcia, wie- 
dział że konterencja będzie miała miej- 
sce o oznaczonej godzinie, pożegnał 
się tedy z obecnymi i udał się na spo- 
czynek. 

Ginwiłł rozchmurzył czoło, gra go 
porywała. Przecie całe życie jego było 
grą hazardową, da której przystąpił 
śmiało, ufny w dobrą gwiazdę. Twarz 
Tobolenskiego nabrała wyrazu pewnej 
drapieżności, popijał nerwowo koniak. 

— Czemu pan nie pije? Pij pan, — 
zachęcał Szwendera. 

— On w czasie gry nic pić nie bę- 
dzie prócz wody zimnej, żartował Gin- 
wił, — jak jastrząb Hioba upatruje 
pokarm, a zdaleka oczy jega widzą, 
już ja go znam. 

Koło fortuny każdego z'graczy po 
kolei to pogrążało, to w górę wznosi- 
ło. Było już dobrze po północy, gdy 
Szwender, znalazłszy się znowu u 
szczytu i zagarnąwszy poważną sunię, 

oświadczył pokornie ale stanowczo, 
że dalej grać nie będzie, czuje się moc- 
no niezdrów. 

— Ależ rewanż, rewanż — wołał 
Tobolenskij zirytowany. 

— Doprawdy nie mogę, tłomaczył 
się Szwender, jestem mocno cierpiący, 
żołądek... och, och, och. 

— Znamy się na tem, to zwykłe 
wybiegi szulerów, schwyciwszy  pięk- 
ną sumkę, rewanżu dać nie może, bo 

  

go żołądek boli. 
Szwender tymczasem wstał od sto- 

lika i wolnym krokiem, skurczony, cho 
dził po pokoju, stękając. 

— No panie Pender, Szender, czy 
jak się tam nazywasz, ciągnął dalej 
Tobolenskij, wypij szklankę koniaku i 
graj dalej, zobaczysz, że wygraną po- 
dwoisz. е 

Na nic się nie zdały uprzejme za- 
chęty, ból żołądka widocznie się wzma 
gał, Szwender pożegnawszy pośpiesz- 
nie partnerów, prawie biegiem plac 
boju opuścił. Tobolenskij posłał mu w 
dogonkę żart grubijański. 

— (ramy dalej! zawołał Rahoza, 
w dobrem towarzystwie gotów byłbym 
pracować do rana, ale Ginwiłł zapro- 
testował, on potrzebował paru godzin 
spoczynku. W wyniku gry tylko Tobo- 
lenskij pogorzał, tamci dwaj panowie 
wyszli z niej obronną ręką. 

— Tak to zawsze z tymi łykami, — 

mówił pokrzywdzony gniewnie, gdy 
go gospodarz do sypialni odprowadzał 
ograbi ciebie smyk taki i zmyka z pie- 
niędzmi. Ile razy już sobie  postana- 
wiałem nie grać w kićpskiej kompanii. 
Dzisiejsza gra będzie mi ostatnią nau- 
ką. 

— Nie pierwszą i nie ostatnią 
żartował Ginwiłł — nie ma większe- 
go niwelatora towarzyskiego, jak gra 
w karty, byle pieniądze w kieszeni i 
odrobina ogłady towarzyskiej, przy 
stoliku wszyscy równi. 
*  Tobolenskij opadł ciężko na fotel, 
gospodarz go żegnał. 

„ . — Ach, stękał gość, butów sobie 
Ściągnąć nie mogę! Mój Aleksandrze, 
gdzie twoja służba. | 

— Zadzwoń, a wnet służący przy: 
będzie i każ sobie koniak przynieść, 
wszak świetny? Tymczasem dobranoc, 
już późno. 

Na dzwonek przybył kamerdyner, 
człowiek starszy do usług księcia. To- 
bolenskij się skrzywił. 

— Ty butów ściągnąć nie potra- 
fisz mój stary, przyślij mi ordynansa 
księcia, Puszczyka, ox to zrobi i niech 
koniak z sobą przyniesie. 

' 
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— Ja sam... protestował służący. 
— Co, ja sam! — przerwał Tobo- 

lenskij opryskliwie, ruszaj i rób jak 
kazano. Puszczyk przybył. Księżę 
przez chwilę przyglądał się mu uważ- 
nie, paczem rozpoczął przyjazną roz- 
mowę jak z dobrym, starym znajomymi. 

    

                            

   

— Książę życzył bym mu buty 
ściągnął, — przypomniał  Puszczyk, 
gdy się gawęda przedłużać zdawała 

— Nic to pilnego, — odrzekł 1 
bolenskij, pogawędzimy trochę a po- 
tem do roboty. Poczem jął apowiadać 
pieprzne powiastki z życia. wojsko- 
wych, pragnąc ubawić słuchacza. Mi- 
nęło znowu kilka minut. Kamerdyner 
wysłany przez księcia Aleksandra zbli- 
żał się do drzwi gościnnego pokoju 
szukając ordynansa. Tu doleciał uszu 
jega odgłos dosyć żywej wymiany 
zdań, słów nie rozumiał. Gość mówił 
wesoło, żartobliwie, Puszczyk  odpo- 
wiadał szorstko. Po chwili rozległ się 
hałas osobliwy i stuk, jakby padające- 1) 
go na podłogę ciężkiego przedmiotu. 
We drzwiach ukazał się Puszczyk, 
gość dźwignął się z upadku. 

— Co się stało? — pytał szeptem 
przerażony kamerdyner. 

— Nic — odparł Puszczyk, kro- 
cząc przez ciemną salę, chciało mu 
się, bym stojącemu buty zdejmował 
targnąłem mocno, a on się przewrócił, 
ot i wszystko. Stary sługa nic nie ode | 
rzekł tylko głową kręcił. 
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: Zgodnie z zapowiedzią swoją, 4k- 
piątej zrana był już Ginwiłł na nogach 
w kancelarji oczekiwali go Kuropacki 
i Szwender. Rozmowa była przykra i 
długa. Przedsiębiorcy dowodzili, iż po= 
nieśli ciężkie straty na budowie kana- 
łu przez błota ćmieńskie, spodziewali 
się skromnego zysku lecz spotkał icti 
gorzki zawód. Ginwiłł twierdził, kiż 
strat swoich dowieść nie moga. 

— W Turowie — przerwał Szwen 
der, przedstawimy wszelkie rachunki, 
które straty nasze wykażą czarno na 
białem. 
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