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Niemcy na Litoje | ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
"Litoinio Niemczech 

"Istnieje jeszcze na Świecie zakątek, 

w którym działacze litewsko-polscy 

przeciwstawiają się żelaznej pięści 

| germańskiej „drang nach Osten" i nie- 

mieckiej polityce wogóle. Nie tak 

dawno pismma niemieckie w Królewcu 

zamieściły notatki o akcji litewskiej 

mniejszości na terenie Prus „Wschod- 

nich. Litwini zażądali praw przysługu- 

jących innym mniejszościom narodo- 

wym na terenie Niemiec. W tem žą- 

daniu sfery niemieckie widzą potajem- 

ną akcję Polaków. Rzecz w tem że 

| mniejszości na terenie Niemiec trzy- 

| mają się razem, w zupełnym kontak- 

| cie i konsolidacji. Stery niemieckie 

| twierdzą, że wszystkie te mniejszoś- 

| ci pozostają pod wpływem mniej- 

|  szości polskiej. Rzeczywiście jeżeli 

| chodzi o walkę o prawa kulturalne, a 

| zwłaszcza szkoły Litwinów pruskich 

| dużo zawdzięczają one działaczom 

| polskim. Sytuacja ta wytworzyła się 

' samorzutnie, z natury rzeczy Litwini 

i Polacy Prus Wschodnich zjednoczy- 

li się, że się tak wyrazimy w blok 

jednolity, zgodny. Rząd kowieński u- 
dziela minimalnej'uwagi sprawom Litwi- 

nów pruskich, a to ze względu na 

polityczną konjunkturę. Rząd kowień- 

ski czyni wszystko ażeby możliwe 

tarcia niemiecko-lttewskie sprowadzić 

' . do minimum. Z drugiej jednak stro- 

3 ny liczyć się musi z polityką wew- 

f ">aietrzną nacjonalistycznych stronnictw 

“d na ich rrecz udziela  nacjogalistycz- 

| nej myśli litewskiej szerokich konce- 

syj w Kłajpedzie. Jak się do tej 

sprawy ustosuakowują Niemcy cha- 

rakteryzuje artykuł zamieszczony о-' 

statnio w „Kónigsberger Algeimeine 

Zeitung“ omawiający warunki na któ- 

rych Niemcy zgodziły się dojść do 
porozumienia z  Kownem. Gazeta 

wzmiankowana pisze: 

Konflikt niemiecko-litewski zaczął 

się od napadu Litwinów na Kłajpedę. 

Jakież są więc najważniejsze przyczy- 

ny tego konfliktu, co przeszkadza do- 

bremu współżyciu obu sąsiednich 

państw, bez względu na podpisane 

układy handlowe i iane? Przyczyny 

są dwie. Przedewszystkiem -— trakto- 

wanie obywateli Litwy (Niemców) w 

dziedzinie kulturalnej w Litwie, szcze- 

gólniej pod względem szkół, po dru- 

gie—cały kompleks kwestyj, związa- 
nych z krajem kłajpedzkim. Wspólne 

ujęcie tych dwóch przyczyn tworzy 
dla nas warunek porozumienia, który 

jest jednak więcej niż bezskutecznym 
okrzykiem, gdyż zamiast tego, by do- 

prowadzić do tego porozumienia, wy- 

wołuje tylko nowe rozbieżności zdań 
i stanowisk. 

Traktowanie Niemców w Litwie, 
bynajmniej niezgadzające się z du- 
chem praw mniejszościowych, wska- 

zuje, że panuje tam nietolerancyjny 
duch litewskości. Można to zrozumieć 
psychologicznie jako reakcję przeciw 
panowaniu Rosjan, naszem prawem 
jednak i obowiązkiem jest dopomóc 
swym rodakom, którzy znaleźli się w 

niebezpieczeństwie pod względem na- 

rodowym, są słabi i zmęczeni. Nie- 
dwuznacznie wskazywaliśmy rządowi 
litewskiemu, że prawdziwa „przyjaźń” 

| litewsko-niemiecka nie może być u- 
zgodniona z litewską polityką w Sto- 
sunku do mniejszości narodowych. 

Jeszcze poważniejszą kwestją, któ- 

ra bardzo dotknęła uczucia i prawa 

j 

„Niemców, jest kwestją  kłajpedzka. 
__ Niemcy litewscy nigdy nie-qależeli do 

Reich'u, lecz zato kraj Kłajpedzki w 

ciągu siedmiu stuleci aż do początku 

wielkiej wojny był pod wpływem nie- 
mieckiej kultury i stał się terenem 
niemieckim. Była to istotna część 
Prus Wschodnich i za taką zawsze 

® siebie uważała. Nie ukrywała tych 

uczuć nawet po oderwaniu od Reich'u, 
jednak z niezwykłą lojalnością kraj 

ten OŚwiądczył, że bez żadnej ubocz- 
nej Myšii da państwu liłewskiemu, 

‚ 40 którego został on inkorporowany 
wskutek zrządzenia losu, wszystko 

Szy ciąg na szpalcie 6-€i). 

Projekt rządowy do laski mar- 
szałkowskiej w sprawie kredytów 

dodatkowych 

WARSZAWA. 5.9. Pat. W dniu 
dzisiejszym wpłynął do laski mar- 
szałkowskiej projekt rządowy w 
sprawie przyznania kredytów 
dodatkowych w kwocie 1.215.072 
zł, przeznaczonych na drogi 
wodne. 

Bilans Banku Polskiego za frze- 
zlą dekadę sierpnia rh. 

WARSZAWA, 5 9. Pat. Bilans Banku 
Polskiego za trzecią dekadę sierpnia rb. wy 
kazuje zapas złota 650.645 tys. zł, to jest 
o 14356 tys. więcej, niż w poprzedniej de- 
kadzie. Pieniądze i należności zagraniczne 
zaliczone do pokrycia wzrosły o 2230 tys. 
złotych do sumy 441,063 tys. zł. Pieniądze 
i należności zagraniczne niezaliczone do po 
krycia zwiększyły się o 992 tys. zł. do Su- 
my 83.613 tys. zł. Portiel wekslowy wyka- 
zuje wzrost о 29.433 tys. zł. do sumy 
116.245 tys. zł, Natomiast pożyczki zastą- 
wowe zmniejszyły się o 330 tys. zł. do su- 
my 72.831 tys. zł. Pozycja „inne aktywa* 
wzrosła w ubiegłej dekadzie o blisko 14 
miljonów i wynosi 139.823 tys. zł. Nato- 
miast płatne zobowiązania zmniejszyły się 
о 66735 tys. zł, podczas gdy obieg biletów 
bankowych zwiększył się o 123127 tys. zł. 
Stosunek proc. pokrycia obiegu biletów 
bankowych i natychmiąst płatnych zobowią 
zań Banku wyłącznie złotem wynosi 36,7 
proc., zaś pokrycie kruszcowo-walutowe 
—61,69 proc. Natomiast pokrycie złotem 
samego tylko obiegu biletów bankowych 
wyncsi 47,86 proc. 

Wizyfa lofewskiego minisfra rol- 

WARSZAWA, 5 9. Pat. Po śniadaniu 
u pos. Nuksy łotewski minister rolnictwa 
p. Albering wyjechał o godz. 16 w towarzy- 
stwie wyższych urzędników Ministerstwa 
Rolnictwa z dyrektorem departamentu p. 
Królikowskim na czele do Wilanowa. Po 
droize do Skolimowa p. minister zwiedził: 
szereg drobnych gospodarstw, poczem udał 
się do Piąsecznej, zwiedzając dom ludowy, 
mleczatnię i gospodarstwa rolne. O godz. 
20 p. min. Albering powrócił do Warszawy, 
gdzie na jego cześć wydał obiad. minister 
reform rolnych. у 

Sk 

WARSZAWA, 5 9. PAT. Łotewski mini- 
ster rolnictwa p. Albering zwiedzał w dniu 
dzisiejszym w godzinach porannych oręgani- 
zacje rolnicze, dom spółdzielczy, B. Rolny 
oraz związek spółek mleczarsko-jajczar- 
skich. Q, godz. 14 minister pełnomocny 
Łotwy p. Nuksa wydął na cześć gości ło- 
tewskich śniadanie w salonach poselstwa. - 

Amhasador Laroche u ministra 
Kwiatkawskiego. 

"WARSZAWA, 5 9. Pat. P. minister prze- 
mysłu i handlu przyjął dziś ambasadora 
francuskiego p. Laroche, który udekorował 
p. ministra odznaką krzyża komandorskiego 
z gwiazdą orderu Legji Hlonorowej. 

MSZ. nie nie wie o podróży po 
Polsce korespondenta Unifed Press 

WARSZAWA, 5 9. Pat. Polska Agencja 
Telegraficzna upoważnioną jest do stwier- 
dzenia, że wiadomość, jaka się ukazała w 
niektórych dzieanikach warszawskich, ja- 
koby Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
udzieliło ułatwień w podróży po Polsce 
rzekomemu korespondentowi United Press 
Marechall, jest nieprawdziwa. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych nie udzielało p. Ma- 
rechall żadnej pomocy. 

Wyrok na Jerzego Wojciechow- 
skiego został uprawomocnieny 
WARSZAWA, 5 9. Pat. W dniu dzi- 
Z Sąd Najwyższy rozpatrywał 

skargi kasacyjne urzędu prokuratorskie- 
go i obrony w sprawie wyroku na Jerze- 
go Wojciechowskiego, oskarżonego o 
zamach na radcę misji handlowej sowiec 
kiej w Warszawie p. Lizarewa. Skarga 
kasacyjna urzędu prokuratorskiego do- 
magała się uchylenia wyroku, dopatru- 
jąc się w czynie Wojciechowskiego kwa- 
lifikowanego usiłowania zabojstwa oso- 
by urzędowej. zaś obrona domagała się 
uznania, że Wojciechowski działał pod 
wpływem silnego wzruszenia psychiczne- 
go. Sąd Najwyższy kasacji ani prokurato- 
ra, ani obrony nie uwzględnił i wyrok 
Sądu Apelacyjnego utrzymał w mocy. 
Wobec tego wyrok 5-letniego ciężkiego 
więzienia zost ł prawomocny. 

Pogrzeb Ś. p. Sf. Barcewicza 

Dnia 4 bm. o godz. 11 r. w przepełnionym 
po brzegi kościele św. Krzyża w Warszawie 
odprawione zostało nabożeństwo żałobne 
przy zwłokach śp. Stanisława Barcewicza. 

W prezbiterjum kościoła zgromadzili się 
przedstawiciele władz państwowych i komu- 
nalnych, świata muzycznego, artystycznego, 
literackiego i dziennikarskiego oraz liczni da. 

wmi i obeoni uczniowie zmarłego artysty, jak 

również tłumy wiel bicieli Jego wielkiego ta- 

lenu, Po odprawieniu nabożeństwa, podczas 
którego grała orkiestra konserwatorjum a pie 
nia religijne wykonali artyści opery, trumnę 

wynieśli z kościoła profesorowie konserwa 
torjum. 2 x 

Gdy trumnę ze zwłokami umieszczono, na 
karawanie pokrytym licznemi wieńcami, kon 
dukt wyruszył ul. Sto-Krzyską pod gmach 
Filharmonji, na bałkonie którego orkiestra 
odegrała marsz żałobny Chopina, poczem 

kondukt skierował się na Plac Teatralny. Na 
bałkonie teatru orkiestra operowa odegrała 
również marsz żałobny. Poczem pochód żało- 
bny ruszył na cmentarz Powązkowski, gdzie 
po wykonaniu modłów złożono truninę do 
grobu rodzinnego. 

Ruchawka chłopska na Bialorasi 
Według wiadomości z Mińska: Na- 

deszły alarmująse wiadomości o nowej 
ruchawce chłopskiej. W rejonie Szacka 
chłopi z kilku wsi dokonali napadu na 
komunistyczną żydowską kolonię imienia 
Czerwiakowa. Cała kolonja została znisz- 
czona doszczętnie,spłonęły wszystkie bu- 
dynki. W ogniu zginęło 35 krów i oko- 
ło 10 tys. pudów zboża Nazajutrz pod- 
palona została komunistyczna wieś Ky- 
mie w okolicy Kopyla. Z dymem poszło 
25 gospodarstw. W ognin zginął 12-letni 
chłopiec. 28 sierpnia chłopi napadli na 
korespoadenta sowitckiej gazety nieja- 
kiego Serdziukowa i zamordowali go. 
Władze GPU. w związku z temi wy: 
padkami dokonały licznych aresztów. 

Deklaracja polskiej młodzieży akado- 
nitkiej Litwy 

Z Kowna donoszą: | września za- 
kończył się w Kownie lil zjazd pol- 
skiej młodzieży akademickiej Litwy, 
który uchwalił następującą deklarację: 

1. Naród. 

Polska młodzież akademicka Lit- 
wy, pomimo pietrzących się na każ- 
dym kroku przeciwieństw, trwa moc: 
no na gruncie niewzruszonych zasad 
narodowych, ufa w zwycięstwo swej 
idei. W ciężkiej walce o byt, do któ- 
rej staje już, lub stanie w niedalekiej 
przyszłości, Ślubuje zawsze mieć przed 
sobą ideał przynależności narodowej. 

Polska młodzież akademicka Lit- 
wy uważa, iż jedynem kryterjum — о- 
blicza narodowego jest poczucie oso- 
biste każdej jednostki i wobec tego 
stanowczojsię przeciwstawia narzucaniu 
pojęcia narodowości 

2. Państwo. 

Polska młodzież akademicka Lit. 
wy nierozerwalnie złączona jest ze 
swym krajem ojczystym, Litwą, wę: 
złami przywiązania i tradycji. Wielka 
przeszłość rodzimego kraju jest jej 
drogowskazem, a praca państwowo- 
twórcza jedaem z haseł naczelnych. 
W zrozumieniu wysokich ideałów 
państwowych polska młodzież aka- 
demicka Litwy potępia zachłanność, 
nietolerancję, gwałty. 

3. Społeczeństwo. 

Polska młodzież akademicka Litwy 
uważa, iż zdrowe współzawodnictwo 
grup społecznych jest czynnikiem roz- 
woju społecznego, który nadaje życiu 
narodowemu właściwe tętno. Tam 
jednak, gdzie wpoprzek programom 
i indywidualnym poglądom kładzie 
się interes narodowy — nie może 
być żadnych grup społecznych — 
jest  zwarły odłam narodu pol- 
skiego. 

Polska młodzież akademicka Litwy 
zaznacza konieczność nierozerwalnoś- 
ci ogniwa, które ma łączyć starsze 
pokolenie z młodszem. Tylko taka 
łączność umożliwi wywalczenie lep- 
szego jutra dla dobra własnego i dla 
dobra kraju, który zamieszkuje. 

4. Rodzina akademicka, 

Polska młodzież akademicka Litwy 
uważa, iż stanowi jedną bratnią ro- 
dzinę, łączącą wszystkich bez różnicy 
przekonań i poglądów. Za swój naj- 
Świętszy obowiązek polska młodzież 
akademicka Litwy uważa wytrwalą 
i wytężoną pracę twórczą nad sobą, 
aby móc w możliwie prędkiej przy- 
szłości stanąć dzielnie w : obronie 
praw i interesów narodowych Iudno- 
Ści polskiej kraju. | 
  

łagodzenie kary dla nieletnich prze- 
stęprów politycznych. 

Z Kowna donoszą: Trybunał Naj- 
wyższy rozważył w trybie apelacyj- 
nym sprawę 5 uczniów gimnazjum 
szawelskiego, których w swoim czasie 
szawelski sąd okręgowy skazał na 1 
lat więzienia za zwołanie tajnego ze- 
brania komunistycznego. Trybunał 
TazY skazanym wymiar kary do 

róku. 

Debit pism litewskich w Sowietach 
Władze sowieckie zezwoliły debit 

w Związku sow. następujących pism 
litewskich: „Lietuwos Aidas“, „Musu 
Rytojus“ i „Ekonomistas“! 

Dochodzenie w sprawie demonstracji 
wpobliźn więienia kowieńskiego 
Z Kowna donoszą: Policja kryminalna za- 

kończyła dochodzenie w sprawie usiłowania 
urządzenia demonstracji 1 bm. wpobliżu 
więzienia kowieńskiego. 33 osoby areszto- 
wane zostaną przekazane komendantowi 
miasta i zostaną ukarane w trybie admini. 
stracyjnym. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, ! 
BIENIAKONIE -— Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DURSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
BORODZIEJ — Dworzec kolejowy -— K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LAA — ul. Suweiska 13, S. Matecki. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwitskiegu. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewzka, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — „Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wieraz miimeirowy jednoazpatowy sa stronie 2-ej i ej 40 gr. Za iekstem 15 groszy. Komunikaty oraž 
xzdesiane milimett 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
kagraniczne 50 proe. drożej. Ogłoszenia cytrewe i tabelaryszne o 50 proc. drożej. Admintstracj, nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsaa. Terminy druku mogę być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dosrarczeni+ numeru dowodowego 2U groszy 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
Ogólny pakt antywojenny 

GENEWA. 5.9. Pat. Briand doręczył sekretarjatowi Ligi Na- 
rodów w celu ogłoszenia i zarejestrowania ogólny pakt anty- 

wojenny. * 

Przemówienie min. spraw zagranicznych Belgji 
Hymansa 

GENEWA, 5—9. Pat. Na odbytem w czwartek przed południem po- 
siedzeniu zgromadzenia Ligi Narodów prowadzona była w dalszym ciągu 
ogólna dyskusja nad sprawozdaniem o działalności Ligi za rok ubiegły. 
Jako pierwszy przemawiał belgijski minister spraw zagranicznych Hymans, 
który stwierdził z zadowoleniem, że prace haskiej konferencji, zmierzające 
do ostatecznego zlikwidowania wynikłych z wojny zatargów i trudności po- 
siadają wielkie znaczćnie. Mówca wywodził, że Liga Narodów w ciągu 
10-letniej świadomej swych celów działalności przyczyniła się wydatnie do 
zbliżenia między narodami i podjęcia przez nie pełnej wzajemnego  zauia- 
fania współpracy. Po ministrze Hymasie przemawiał Briand. 

Przemówienie premjera francuskiego Brianda 
Dziesięciolecie pracy bigi Narodów 

GENEWA. 5.9. Pat. Na dzisiejszem przedpołudniowem  posiedzenu 
Zgromadzenia Ligi Narodów zabrał głos premjer francuski Briand, które- 
go mowa wielokrotnie przerywana była przez zebranych  hucznemi okla- 
skami. Minister rozpoczął od uwag, dotyczących  10-letniej uwieńczonej 
powodzeniem działalności Ligi Narodów. Pomimo bardzo wielkich często 
trudności Liga Narodów coraz bardziej stawała się wielką potęgą moralną, 
która oddała doniosłe usługi na polu zbliżenia i współpracy narodów. 
Liga Narodów przygotowała też atmosterę dla doniosłego dzieła Locarna. 
Również paryski traktat przeciwwojenny jest niewątpl wie rezultatem po- 
glądów i stosunków, którym drogę utorował pakt Ligi Narodów i jej dzia- 
łalność. Tak więc osiągnięto już wieiki postęp na drodze potępienia wojny. 
„Jednakże w żadnym razie nie wystarcza samo potępienie wojny. Państwa, 
które ważą się wojnę rozpętać, muszą być ukarane za pomocą wspólnej 
akcji wszystkich miłujących pokój narodów. Jest zadaniem Ligi Narodów 
wziąć pod uwagę odpowiednie ku temu Środki. Myśl o zbliżającej się 
wrześniowej sesji Zgromadzenia niewątpliwie skłoniła uczestników konie- 
rencji haskiej, ażeby w końcu pomimo' wszystkich trudności osiągnąć jed- 
nak porozumienie. : ' 

Zadowolenie z poczynań Mac Donalda 
Następnie premier irancuski wyraził szczere zadowolenie z powodu 

złożonej przez Mac Donalda zapowiedzi podpisania przez Anglję fakulta- 
tywnej klauzuli o obowiązkowem rozjemstwie haskiego Stałego Trybunału 
Międzynarodowego. Również i francuska delegacja — oświadczył premjer— 
nie dopuści do tego, aby obecna sesja Zgromadzenia Ligi Narodów miała 
minąć bez przystąpienia Francji do wzmiankowanej klauzuli. Z całkowitą 
ufnością i z prawdziwem zadowoleniem obserwuje też rząd francuski ro- 
kowania, toczące się między W. Brytanją a Stanami Zjednoczonemi A. P. 
a zmierzające do umożliwienia rozbrojenia na morzu. W tem miejscu Bri- 
and napomknął o idei stworzenia bliższej unji pomiędzy wszystkiemi euro- 
pejskiemi państwami, która wcześniej lub później mpgłaby doprowadzić ;do 
utworzenia stanów zjednoczonych Europy. 

Przeciwko mącicielom pokoju 
W końcu swej mowy, z wielką uwagą słuchanej i przerywanej częste- 

mi oklaskami, Briand w niezwykle ostrych słowach zwrócił się przeciwko 
tym wszystkim, którzy podszczuwają ludność, zwłaszcza młodzież, do woj- 
ny, jako też tym, którzy dla swych celów ubocznych, wyzyskują walki i 
tarcia socjalne. Wszystkim tym mącicielom pokoju należy w sposób zde- 
cydowany i jak najrychlej wyrwać z rąk tę zabójczą truciznę. 

° 

Rozmowy między min. Mac Donaldem, Stresemannem 
i Briandem 

GENEWA, 5 9. Pat. Dziś wieczorem będzie miała miejsce rozmowa pomiędzy 
Mac Donaldem. Stresemannem i Briandem, w której omawiane będą zagadnienia po- 
lityczne, związane z rezultatami, osiągniętemi na konferencji haskiej oraz bieżącemi 
pracami obecnego Zgromadzenia. J 

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY OSTATNIEGO POSIEDZENIA PRZED WYBO- 
RAMI DO RADY LIGI. R 

BERLIN. 5.9. (PAT). Biuro Wolfia donosi z Genewy, že najważniejsze 
punkty jutrzejszego ostatniego przed nowemi wyborami posiedzenia Rady Li- 

„gi Narodów stanowi cały szereg skarg, zgłoszonych przez niemiecki Vołks- 
bund na Górnym Śląsku. Pozatem niektóre skargi dotyczą likwidacji mienia 
niemieckiego przez rząd polski. W sprawie tej Rada Ligi Narodów ograniczy 
się jedynie do przyjęcia do wiadomości układu, zawartego ostatnio przez 
przedstawicieli rządu polskiego i przyjętego w Genewie. Ostatnia — jak do- 
nosi biuro Wolifa — przypuszczają w Genewie naogół, że z pośród trzech u- 
stępujących członków Rady mandat polski, która już przed trzema laty uzy- 
skał zapewnienie ponownego wyboru, będzie odnowiony na następne trzy 
lata. Na miejsce Rumunji będzie prawdopodobnie Jugosławja. Podczas gdy 
na miejsce Chili zaproponowana będzie przez grupę łacińsko - amerykańską 
nowa kandydatura. > . 

Doroczne przyjęcie dz'ennikarzy 
GENEWA, 5. IX. PAT. W dniu dzisiejszym dorocznym zwyczajem 

międzynarodowy związek dziennikarzy, akredytowanych przy Lidze Naro- 
dów wydał Śniadanie dla przewodniczących Zgromadzenia Rady oraz dla 
członków Rady. 3 RÓ 

Ww b wzięło udział około 300 osób. Obecny był również 5е- 
kretarz generalny Ligi i wyżsi urzędnicy sekretarjatu, jak również liceni 
przedstawiciele prasy całego Świata. RY 

Prezes zwiazku Gerard wygłosił przemówienie okolicznościowe, po- 
czem przemawiali przewodniczący Zgromadzenia Guerrero, przewodniczący 

Rady Furuki Khan oraz Mac Donald, Stresemann i Briand. W przemó- 

wieniach podkreślano wielkie znaczenie współpracy Światowej w dziele ро- 

koju, przyczem Briand w zakończeniu swego przemówienia wyraził nadzie- 

ję, że w przyszłym roku będzie miał okazję wznieść toast za pomyślność 

nowego związku europejskiego. 

ożę być mowa @ porozumieniu morskiem 
Ber" | : Anglii i Ameryki 

DYN. 5. IX. PAT. „Daily News“ przynosi interesujące 

którmkcte swego korespondenta z Nowego Yorku, według któ- 

rych rokowania angielsko amerykańskie doznały obecnie silnego 

u. 
A ais amerykańska, alarmowańa wywodami Mac Do- 

nalda w Genewie, czyni wszelkie wysiłki, aby uzyskać zgodę 

prezydenta Hoovera i senatu na budowę 15 krążowników, przez 

co tonnaż okrętów floty amerykańskiej podniesiony ma być do 
305 tysięcy ton wobec 399410 tonn floty angielskiej. Dopiero 

wówczas, zdaniem marynarki amerykańskiej, może być mowa o 

porozumieniu morskiem opartem na pewnej równowadze floty 
amerykańskiej i angielskiej. Olatego też kóła marynarki amery- 
kańskiej nie uważają przyjazdu Mac Donalda już obecnie za ce- 
lowy, gdyż wierzą, 1 lepiej byłoby, aby Mac Donald przybył do 
Ameryki dopiero wówczas, gdy możliwości porozumienia będą 
całkowite. 

nw 

to, czego państwo ma prawo wyma- 
gać, niemniej jednak stanowczo pod- 
kreŚlił, że jego kultura niemiecka i je- 
go samorząd powinien zostać nie- 
tknięty. Kto chociaż w ogólnych za- 
rysach zna stosunki w Kłajpedzie, ten 
nie może wątpić, że ostatecznym ce- 
lem Kowna jest litwinizacja kraju Kłaj- 
pedzkiego w szkole, sądzie i admini- 
stracji, że cel ten przeprowadza się 
Pokryjomu, otwarcie i drogą 'okólną, 
tłumacząc się wiecznym stanem wo- 
jennym. Z największą troską patrzą 
Kłajpedczycy na ten decydujący prze- 
bieg sprawy i w swej biedzie jednego 
tylko oczekują od Niemców z Reich'u, 
szczególnie z Prus Wschodnich —mia- 
nowicie — zrozumienia i współpracy 
wewnętrznej. W tym też celu widocz“ 
nie, chcąc przełamać jednolity iront 
Kłajpedczyków, Towarzystwo zbliže- 
nia  niemiecko-litewskiego, - którego 
działalność wiele pozostawia do ży- 
czenia, zakłada swe oddziały w Tylży, 
Kłajpedzie i Szyłokarczmie". 

Przedrukowując te uwagi, „Lietu- 
vos Aidas' dodaje, że o tych zarzu- 
tach pod adresem Litwy może wy- 
padnie mówić kiedyś otwarcie. Dalej 
pismo zauważa: 

Chcielibyśmy się przedtem dowie- 
dzieć, czy rzeczywiście mniejszość;nie- 
miecka w Litwie czuje się pokrzyw- 
dzoną w dziedzinie kulturalnej, szcze- 
gólnie pod względem szkół. Co mo- 
glibyśmy wówczas powiedzieć o po- 
łożeniu Litwinów pod względem 
szkolnym w Prusach Wschodnich. “ 

Zamilcza jednak dalszą sytuację 
tych Litwinów pod panowaniem  pru- 
skim, którym w rzeczywistości. odma* 
wia się wszelkich spraw przysługują: 
cych wszystkim mniejszościom całego 
świata. Interesy , Litwinów i Polaków 
na terenie Prus żywotnie związane są 
ze sobą, dlatego tworzą wspólny 
front i dlatego samego rząd kowień- 
Ski wyrzeka się „wyrodków'* i odda- 
je ich na pastwę zniemczenia, Czy 
panowie Staszys i Kraujalis, którzy 
wyjechali z Wilna na kongres mniej - 
szości narodowych w Genewie, a jak 
mówią, pojechali tam w  porozumie- 
niu z Kownem, nie spotkali tam 
przedstawicieli mniejszości litewskiej 
w Prusach?.,. K, 
A NA an O KN J T sk LC ARO NIB 

Podpisanie kompleksu umów ekone- 
miczaych  polsku-ramuńskich 

Wczoraj o 6 po poł. w ministerstwie 
spraw zagranicznych podpisany został pro- 
tokuł generalny oraz szereg układów ekono- 
micznych i technicznych, realizujących cel 
konferencyj ekonomicznych polsko - rumuń- 
skich, odbytych w lecie rb. w Bukareszcie 
i Warszawie. 

Na posiedzeniu dzisiejszem przewodniczył 
podsekretarz stanu w ministerstwie spraw 
zagranicznych dr. Wysocki. Obecne były 
dwie delegacje, którym przewodniczą — ze 
stromy polskiej jp. Sokołowski — dyrektor 
deupartamentu handlowego w ministerstwie 
przemysłu i handlu, a ze strony rumuńskiej 
dr. Ernest Ene — sekretarz generalny mi- 
nisterstwa przemysłu i handlu. Pozatem w 
posiedzeniu wziął udział ze strony poselstwa 
rumuńskiego charge d'affaires p. Davidescu. 

Podpisane układy mają być na celu wzmo 
żenie ruchu komumikacyjnego i wymiany go- 
spodarczej pomiędzy obu sprzymierzonemi 
krajami. Szczególną uwagę poświęcono za 
rządzeniom, ułatwiającym wzajemny tranzyt 
Dzięki tym układom oba kraje, zarówno jak i 
inne kraje zainteresowane w bezpośredniem 
połączeniu pomiędzy morzem  Bałtyckiem a 
morzem Czarnem, znajdują nowe ułatwienia 
w korzystaniu w sposób wydatny z dróg 
komunikacyjnych. które ze względu na geo- 
graficzne położenie Polski i Rumunji będą 
coraz bardziej się rozwijały. Ułatwienia w 
dziedzinie kolejnictwa, uproszczenie formal- 
ności celnych, ulepszenia systemu telegrafi-- 
cznego, telefonicznego i pocztowego oraz in 
me. postanowienia układów, sprzyjające wy- 
mianie handłowej pomiędzy obu państwami 
— oto czynniki które skutecznie przyczynią 
się do zbliżenia gospodarczego dwuch 
państw, posiadających w tej części Europy 
na większe znaczenie. 

——2—— 2 77 0525 5055: 1. 

i Poszkujemy mieczkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemysłowy w ekolicy ul. ł 

  

  

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Stowa“ pod S, S. 
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ECHA KRAJOWE 
Agifacyjne sposoby P. P. 5. | 

Tajemnicze listy ze skonfiskowaną enuncjacja 
Bolesława bimanowskiego 

BARANOWICZE. 5. 1X. (tel. wł, Słowa). Od kilku dni urzędnicy sa- 
morządowi i administracyjni otrzymują pisany na powielaczu list Bolesła- 
wa Limanowskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej, który ogłoszony 
swego czasu w „Robotniku” został przez Komisarjat Rządu na m. War- 
szawę skonfiskowany. 

Rozsyłanie skoniiskowanego listu przypomina wielce rozsyłane przez 
endecję ulotki w sprawie gen. Zagórskiego. 

P. P. S. której ta „konspiracyjna”* akcja jest dzielem jak widzimy nie 
wysila się zbytnio na pomysły zapożyczając je od koleżanki w opozycyj- 
nym fachu endecji. 

Fala pożarów na terenie województwa 
Jednocześnie z przeniesieniem się części prac rolnika z pól do stodół, gdzie 

się odbywa młócka nowozebranego zboża wzrosła też i ilość pożarów. 
Ostatnio alarmują nas w tej sprawie ze wszystkich stron. Oto spis poża- 

rów z ostatnich kilku dni: 
Na szkodę Mickiewicza Aleksandra, maj. Malinówka, gm. Krzywickiej'spa- 

liła się stodoła z tegorocznemi zbiorami i narzędziami rolniczemi. Straty wy- 
noszą 30 tysięcy złotych. 

W kolonji Mamowo, gm. rudziskiej spalił się dom mieszkalny wraz z za- 
budowaniami gospodarczemi, z tegorocznym zbiorem i narzędziami rolniczemi 
na szkodę Mackiewiczowej Marji. Straty wynoszą 2400 złotych. 

Na szkodę Orłowskiego Kazimićrza, zaść. Podklasztor, gm. olkienickiej 
spłonęło całe zabudowanie wrąz z inwentarzem domowyi i tegorocznym zbio* 
rem. Straty wynoszą 6000 złotych. ) 

Ponadto we wsi Kołosowszczyzna, gm. kraśnieńskiej pow. imołodeczań- 
skiego na szkodę Maciuka Dymitra spaliła .się stodoła wraz ze zbiorami i na- 
rzędziami rolniczemi. Straty 4 tysiące złotych. Pożar powstał wskutek podpa- 
lenia przez Legowicza Aleksandra na tle zemsty osobistej. Legowicz zatrzymany. 

  

W Palestynie zamieszki nie ustają 
Manifest 6 „Świętej wojnie” 

WIEDEŃ. 5.9. (PAT). WEDŁUG WIADOMOŚCI Z PALESTYNY 
WŚRÓD ARABÓW KRĄŻY MANIFEST O „ŚWIĘTEJ WOJNIE*, WZYWA- 
JĄCEJ CAŁY ŚWIAT ARABSKI DO PRZYJŚCIA Z POMOCĄ POWSTAŃ- 
COM ARABSKIM W PALESTYNIE. MANIFEST (OPISUJE POŁOŻENIE 
ARABÓW W NAJCZARNIEJSZYCH BARWACH. 

POTYCZKA U STÓP GÓRY TABOR. 

WIEDEŃ. 5.9. (PAT). United Press donosi z jerozplimy: Między wojskiem angiel- 

skiem a Arabami doszło w kolonjach położonych u stóp góry Tabor, do wałki. Banda 

Arabów, wojskowo zorganizowanych, która wtargnęła do Palestyny widocznie z, Tran 

sjordanji, zaatakowała jwspomniane kolonje i zrabowała je, (Zaalarmowany angielski 0d- 
dział wojskowy, stancjarowany wpobliżu urządził pościg za Arabami. Wywiązała się 
gwałtowna potyczka, po której udało się żołnierzom odbić zkabowank rzeczy. 

Mandat nad Palestyną winna otrzymać Polska 

LONDYN, 5. IX. PAT. Dzisiejszy „Times“ przynosi depeszę 
z Warszawy, informującą o artykule „Naszego Przeglądu", do- 
magającym się, ażeby mandat w Palestynie przekazany został 
Polsce. 

„Times“ zaopatruje tę wiadomość uwagą, że artykuł ten 
śwładczy przedewszystkiem o znacznem polepszeniu się stosu n- 
ków między żydami a rządem polskim w ostatnich czasach. 

Wielka manifestacja żydowska 

MONTREAL, 5 9. Pat. Około 40 tysięcy żydów przedefilowało ulicami miasta 
ze sztandarami, pokrytemi kirem, dla uczczenia pamięci żydów, zabitych w Palesty- 
nie. Manifestacja zakończyła się meetingiem, na którym uchwalono rezolucię, doma- 
gającą się surowego ukarania przywódców programu, odwołania urzędników, którzy 
nie wykazali niezbędnej stanowczości, zwiększenia liczby Żydów w olicji palestyń- 
skiej i stworzenia niezbędnej siły wojskowej. Uchwalono również deklarację pod adre 
sem rządu angielskiego z żądaniem wprowadzenia w życie zasad, zawartych w dekla- 

Samokójstwo nauczycielki 
NOWOGRÓDEK, 5 9. (tel. wł. „Słowa*) w dniu dzisiejszym o godz. 7-mej wie- 

czorem popełniła samobójstwo przez powieszenie się nauczycielka szkoły powszech- 
nej w Motuszycach Helena Urbykówna. Denatka nie pozostawiła żadnego listu. Le- 
karz sejmikowy, który przybył na miejsce stwierdził zgon 

Ohydna zhrodnia 
BARANOWICZE, 5 9. (tel. wł. „Słowa*) We wsi Gnójno, pow. baranowic- 

kiego sześciu młodych ludzi Kubienia Konstanty, Saniuk Konstanty, Kumienia 
Włodzimierz, Sołomko Jan, Drozd Mikołaj i jeszcze jeden, którego nazwiska 
niezdołano ustalić, napotkali na łące 16- 
konie. Zwyrodniała banda dokonała na 

toletnią Marję Dawidziuk, która pasła 
niej gwałtu poczem wrzuciła ją do 

Szczary, chcąc ją utopić i w ten sposób zatizeć ślady ohydnej zbrodni. 
Dawidziukówna jednak zdołała się uratować z topieli i zbiec. Sprawców 

ohydnej zbrodni aresztowano. 

Społeczeństwa polskie na Kresach 
Wschodnich ucieszyło się niezmiernie, 
skoro się dowiedziało, że bytność Pa- 
na Prezydenta w wojew. nowogródz- 
kiem jest już postanowiona. 

Pierwszy to raz, na terenach na- 
szych, dotychczas pomijanych, ma go- 
Ścić najwyższy dostojnik państwa. Każ 
dy z nas myślą sięgał do czasów swo- 
ich dziadów i pradziadów, którym się 
tylko sen ten marzył, układano już pla- 
ny przyjęcia czcigodnego gościa, po- 
mimo, że zachodziły pogłoski, że ob- 
jazd będzie zorganizowany w ten spo- 
sób, żeby społeczeństwo polskie jak- 
najmniej miało sposobności zetknięcia 
się z głową państwa. 

Niestety, pogłoski okazały się 
prawdziwemi. Władze wojewódzkie 
tak pokierowały marszrutą, żeby › п1е- 
mal wcale nie prowadziła przez dwory 
polskie. 

Do tego stopnia, że tam, gdzie omi- 
nąć się już nie dały bardziej uprzemy- 

żądano, aby 
przyjęcia urządzone były w fabrykach, 
papierniach, cegielniach, byle nie w 
domach ziemian. 

Ziemiaństwo polskie musi przebo- 
leć ten stosunek władz wyższych i 

„ pracować nadal, wiernie dla kraju tak, 
jak to już od stuleci robiło; uważam 
jednak za swój obowiązek zaznaczyć, 
że postępowanie takie jest szkodliwe 
wogóle, a w danym przypadku, nie- 
tylko paraliżuje ogólny nastrój entu- 
zjazmu i radości, z jakim czekano przy- 
bycia Pana Prezydenta, ale naraża go 
na niewygody, w, tej i tak dość uciążli- 
wej podróży. 

W powiecie haszym prócz kilku 
dworów, które byłyby w możności, 
choć w bardzo skromnych ramach, 
przyjąć Pana Prezydenta, jest histo- 
ryczny zamek nieświeski, który wy- 
dawał się wskazanym na nocleg, do 
tego stopnia, że na wszystkich komi- 
tetach przygotowawczych, złożonych 

STANISŁAW BARCEOICZ 
(Wspomnienie pośmierfne) 

Wieść smutna o zgonie wielkiego 
artysty, rozpowszechniona z  błyska- 
wiczną szybkością przez radjo, w po- 
miedziałek wieczorem, nie była, nieste- 
ty, nieoczekiwaną. W środowiskach 
muzykalnych, dość już dawno krążyły 
niepokojące wiadomości o stanie zdro- 
wia sędziwego mistrza gry skrzypco- 
wej, godnego nosiciela świetnych tra- 
dycyj przeszło stuletnich, opromienio- 
nych imionami: Karola Lipińskiego, 
Apolinarego Kątskiego i Henryka Wie- 
niawskiego. 

Barcewicz, którego sława epoko- 
wego mistrza gry skrzypcowej pozo- 
stanie w pamięci pokoleń, jak jego 
wielkich poprzedników, urodził się 16 
kwietnia 1858 r. w Warszawie, jako 
chłopak, wykazujący talent niepospoli- 
ty do skrzypiec, przedstawiony był kon 
certującemu w tych czasach z olbrzy- 
miem powodzeniem , znakomitemu 
skrzypkowi czeskiemu Ferdynandowi 
Laubowi, który.szczerze zachęcał go 
do dalszych studjów i dopomógł @0 
uzyskania stypendjum państwowego, 
pozwalającego na rozpoczęcie syste- 
matycznej pracy, pod mistrzowskim 
kierunkiem tegoż Lauba, ówczesnego 
profesora konserwatorjum w Moskwie. 
Studja te trwały do roku 1875, kiedy 
śmierć zakończyła cierpienia długą nie- 
mocą złożonego Lauba, w 43-cim roku 

ze wszystkich warstw, ani jeden głos 
sprzeciwu się nie znalazł i uważaliś- 
my, że jest to miejsce, gdzie społe- 
czeństwo może godnie przyjąć swego 
dostojnego gościa. 

Tymczasem z powodów bliżej nam 
nieznanych, projekt ten był zaniecliany. 

Pan Prezydent i jego świta mają 
nocować w trzech małych pokoikach, 
jakie mu może oddać do tozporządze- 
nia dowódca bataljonu w Klecku, dzię- 
ki zaś brakowi lokalu, jedyny wieczór, 
który Pan Prezydent zechce łaskawie 
w naszym powićcie spędzić, — będzie 
stracony, oo jest nieodżałowaną szkodą 
i wielką krzywdą, która nas spotka. 

We wszystkich województwach, 
podczas swoich objazdów, miał „Pan 
Prezydent możność zapoznania się ze 
wszystkiemi sterami. Urząd wojewódz- 
twa nowogródzkiego postanowił zro- 
bić inaczej, śmiem twierdzić, że krok 
ten jest fałszywy, a ziemiaństwo pol- 
skie, główna ostoja polskości na Kre- 
sach, musi się wypowiedzieć stanow- 
czo przeciw tego rodzaju postępowa- 
niu. Steian Czarnocki 
Prezes nieświeskiego Związku Ziemian 

  

Wrażenia z pobytu w Święcianach 
Święciany, jedno z największych miast 

dawnego W. Ks. Litewskiego, obecnie ośro- 
dek powiatu najbardziej wysuniętego na 

północ, pod względem położenia nie posia- 
dają wielkiego uroku. Kilkaset domów stło- 
czonych na niewielkiej przestrzeni niejedno- 
krotnie brudnych i zaniedbanych, rozmie- 
szczonych w głębokiej dolinie i otoczonych 
od strony północnej i zachodniej mokradła- 
mi, przez które sączy się bagnista rzeczka 
Kuna, tworzą całość dość monotonną i gdy- 
by nie wznosząca się od strony południowej 
góra, Borkiszówka, w sąsiedztwie której 
znajduje się cmentarz katolicki ze swą bujną 
roślinnością, oko turysty nie miałoby żadne- 
go oparcia. 

Góra Borkiszówka to i jej sąsiadki, 
iejsce zimowych: sportów narciarzy Świę- 

ciańskich. W przeciągu ostatnich lat wygląd 
śródmieścia ogromnie się zmienił. Przede- 
wszystkiem zaprowadzono tu elektryczność, 
obielono i odnowiono prawie wszystkie do. 

  

życia. Razem z większością osieroco- 
nych wychowanków Lauba pozostał 
nadal w konserwatorjum moskiew- 
skiem i przeszedł do następcy po Lau- 
bie — zięcia jego, profesora Jana Hri- 
maly'ego. 

Ówczesny dyrektor  konserwato- 
tjum moskiewskiego, Mikołaj Rubin- 
stein, znany pianista, kapelmistrz i pe- 
dagog (brat genjalnego Antoniego Ru- 
binsteina), z wielką pieczołowitością 
opiekujący się wychowankami prowa- 
dzonego рггех niego zakładu, powziął 
myśl zaprezentowania jednego z ucz- 
niów w charakterze solisty na jednym 
z wielkich koncertów symfonicznych, 
na którym występowali przeważnie naj 
sławniejsi wirtuozowie. Odbył się spe- 
cjalny konkurs, do którego należeli 
najwybitniejsi uczniowie i palmę zwy- 
cięstwa otrzymał siedemnastoletni Bar- 
cewicz. 

Dzień 11 lutego (28 stycznia stare- 
go stylu) 1875 r. był pamiętną datą, 
kiedy młodociany skrzypek, po raz 
pierwszy w życiu, wystąpił na estra- 
dzie prawdziwie koncertowej i wyko- 
naniem nieśmiertelnego „koncertu 
skrzypcowego Mendelssohna, z towa- 
rzyszeniem orkiestry, zdobył sobie du- 
że powodzenie i uznany został za ar- 
tystę. Muzycy i krytycy z Mikołajem 
Rubinsteinem na czele nie szczędzili 
mu pochwał i słów zachęcających. 
Czajkowski, który był Barcewicza pro- 
tesorem kompozycji, napisał w „Rus- 
kich Wiedomostiach“ o tym występie: 
„Bohaterem wieczoru był siedemnasto- 

racji Balioura: 
  

Hindenburg zadowolony 
` Hs 

z wyniku konferencji 
kiej 

BERLIN, 5. IX. PAT. Prezydent Hindenburg przyjął dzisiaj 
gospodarki Curtiusa, który w zastępstwie 

ministra 
ministra spraw zagranicznych 

złożył sprawozdanie o przebiegu i wynikach konierencji haskiej. | ; 
Prezydent wyraził ministrowi podziękowanie dla delegacji niemieckiej, 

przyczem dał wyraz swemu zadowoleniu, że wreszcie zostanie Niemcom 
dane prawo do oswobodzenia Nadrenji od ciężaru okupacji. Prezydent 
Hindenburg wyraził dalej oczekiwanie, że obecnie przywrócona będzie pel- 
na suwerenność państwa Niemieckiego. 

Skutki straszliwego cyklonu na Filipinach 
MANILLA (Filipiny), 5 9. Pat. Straszliwy cyklon. srożący się od niedzieli, spo- 

wodował ofiary w ludziach. Panuje obawa, że liczba ofiar jeszcze wzrośnie po prze- 
prowadzeniu naprawy dróg i przywróceniu normalnej komunikacji. Obliczają, że szko- 
dy wyrządzone przez cyklon w tej prowincji sięgają 5 miljonów dolarów. 
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my, oraz zabrukowano ul. 3-g0' Maja, Pil- 
sudskiego i Dworcową. Jedynie chodniki po- 
zostawiają wiele do życzenia, gdyż są krzy- 
we i w niektórych miejscach dziurawe, lecz 
żywimy nadzieję, że Magistrat święciański 
postara się usunąć te braki. Opiece Magi- 
stratu również wypada polecić ul. Polską i 
1l-go Listopada, które są całkowicie zanied- 
bane i podczas słoty, błotniste. Na ul. 11-go 
Listopada szczególną uwagę zwracają rowy 
przydrożne zarośnięte bujną trawą, na któ- 
rej z powodzeniem mogłyby się wypasać 
krówki p. radców miejskich.*) 

W dziedzinie inwestycji Święciany idą 
naprzód. Ukończono przybudowę gmachu 
gimn. J. Piłsudskiego, wybudowano domek 
mieszkalny dla p. starosty, a także dom 
urzędniczy, który został wzniesiony za mia- 
stem, podobno w celu rozbudowy tegoż. 
Jednakżesnie wzięto tu pod uwagę niewygo- 
dy urzędników zmuszonych w jesieni 'po bło- 
cie, a w zimie po śniegu brnąć około dwuch 
klm. do pracy. Na dobitek złego mieszka-. 
nia są zimne i wilgotne, tak że zamieszkiwa- 
nie ich nie należy bynajmniej do przyjem-- 
ności. Obecnie jest już na ukończeniu gmach 
sądu, obok którego wybudowano więzienie, 
z wyglądu robiące wrażenie stajen tolwar- 
cznych. Przykro patrzeć na tę budowę uży- 
teczności publicznej , która naprawdę razi 
w śródmieściu i w sąsiedztwie sem. naucz. 
Mam wrażenie, że władze sądowe: winny 
oszczędzić publiczności przykrego widoku i 
otoczyć go przynajmniej wysokim parkanem. 

Jedną z największych bolączek Świę- 
cian jest brak , kolei szerokotorowej, co 
ogromnie utrudnia rozwój miasta. Obecna 
nie zaspakaja potrzeb ludności i czas na- 
reszcie, by władze kolejowe pomyślały о 
połączeniu ośrodka jednego z większych 

letni młodzieniec p. Barcewicz, który 
grał koncert Mendelsohna z pewnością 
siebie, z zapałem i siłą wyrazu, wła- 
šciwym wiekowi dojrzałemu. Część 
pierwsza i finał wykonane były bez za- 
rzutu, z subtelnem opracowaniem szcze 
gółów z polotem i prawdziwem  nat- 
chnieniem. Publiczność gorąca przyj- 
mowała młodego wirtuoza, rokującego 
najświetniejsze nadzieje i godnego 
wszelkiego poparcia". , 

W parę miesięcy później skończył 
ze złotym medalem Barcewicz naukę 
w  konserwatorjum  moskiewskiem i 
wrócił do Warszawy. 

Kiedy w 1878 roku Barcewicz po 
raz pierwszy odbył podróż artystyczną 
po Niemczech oraz innych krajach Eu- 
ropy, opinja zagraniczna uznała jego 
wielki talent, rokujący sławę wszech- 
światową. Trudno była oprzeć się 
uczuciu pewnego żalu, że tak niezwy- 
kle hojnie obdarzony Barcewicz, ten 
prawdziwy artysta z Bożej łaski, przez 
obojętność na zaszczyty, do których 
miał wszelkie prawo, nie zajął na are- 
nie międzynarodowego ruchu muzycz- 
nego stanowiska, bez zastrzeżeń sobie 
należnego i nie zdobył na szerokim 
świecie tych wielkich zwycięstw, o 
jakich marzy każdy artysta. 

Wyjątkowe przywiązanie do mia- 
sta rodzinnego i wżycie się w środo- 
wisko najbliższych osób, niejako pod- 
cinały mu skrzydła do szerszego lotu. 
Po nielicznych stosunkowo próbach, 
zawsze uwieńczonych wielkiem powo- 
dzeniem, powracał do Warszawy i co- 

Księgarnia Kazimierza Rufskiego 
już otrzymała: Remarque E. M. Na zachodzie 

bez zmian. Cena zł. 8. 
O czem zawiadamia szanowną swoją klientelę. 

kilkoro inteligentnych od 4 do 7 lat poszukują do kompletu przedszkola. 
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pow. wojew. wileńskiego, normalną koleją z 
Wilnem, co niewątpliwie przyczyniłoby się 
do podniesienia gospodarczego i ekonomicz- 
nego stanu tej części kraju, oraz rozwoju 
miasta. 

. Narazie wypadałoby wznieść przynaj- 
mniej prowizoryczny budynek stacyjny, by 
zapewnić podróżnym minimum wymagań 
kulturalnych, gdyż obecna „buda* szumnie 
zwana dworcem jest niżej wszelkiej krytyki. 

*) W Święcianach koncentruje się žy- 
cie kulutralne i oświatowe powiatu, Jest tu 
kilka średnich zakładów naukowych; a 
więc: gimn. państw. koeduk. im. Józefa Pił- 
sudskiego, sem. naucz. męskie, koed. gimn. 
litewskie i żydowskie. Mamy. także 7-kl. szk. 
powszechną, początkową żydowską i przed- 
szkole. Ze szkół zawodowych jest w Świę- 
cianach dobrze prosperująca niższa szk. rol- 
nicza, utrzymana przez Sejmik Powiatowy. 

Pisząc o życiu kulturalnem miasta mu. 
szę wspomnieć o miejscowym kino-teatrze, 
którego zarząd, pomimo usilnych starań w 
doborze odpowiednich obrazów, nie może 
zjednać sobie większej ilości widzów, a to 
z powodu senności i braku zainteresowania 
miejscowej ludności. 

Nakoniec wypada wspomnieć o wew- 
nętrznym wyglądzie urzędów państwowych 
które swą czystością i wzorowym porząd- 
kiem świecą przykładem. ‚ 

Stwierdzamy z zadowoleniem, że ho. 
teliki święciańskie są również utrzymane w 
należytym porządku i niejednokrotnie pod 
względem czystości mogłyby konkurować z 
hotelami wileńskiemi. 

Wiele jeszcze trzebą wysiłku i pracv 
prowadzonej nadal w -tempie ubiegłych 
dwuch lat. aby Świeciany choć w przybli- 
żeńiu stały się podobne do miast powiato. 
wych na zachodzie Polski | M. j. Święcicki. 

   

raz się bardziej zadomowił, stając się 
prawdziwą znakomitością, tylko w Pel- 
sce, tracąc coraz więcej wszelką stycz- 
ność ze stolicami, przodującemi we 
wszechświatowym ruchu muzycznym. 

Zasługi mistrza Barcewicza dla roz- 
woju muzyki w Polsce są olbrzymie. 
Już samo wykształcenie dużego zastę- 
pu uczniów, dla których gra jego by- 
ła wzorem niedościgłym, a którzy z 
udzielanych im nadzwyczaj cennych 
wskazówek, niezmiernie dużo skorzy- 
stać nie omieszkali, przyczyniła się do 
ogólnego podniesienia gry skrzypco- 
wej w naszym kraju. 

Życzliwość, z jaką spotykał mistrz 
Barcewicz wszelkie poczynania muzy- 
ków polskich, powinna pozostać na 
zawsze przykładem do naśladowania. 

Kiedy w roku 1898 na konkursie, 
ufundowanym przez Paderewskiego, a 
rozstrzygniętym w Lipsku, nagrodę za 
koncert skrzypoowy otrzymał Emil 
Młynarski, niezwłocznie się zaintere- 
sował Barcewicz tą kompozycją i je- 
szcze z rękopisu ją wystudjował, aby 
w jesieni tegoż roku zagrać — po raz 
pierwszy — na koncercie symfonicz- 
nym, pod batutą kompozytora, w sa- 
lach Redutowych. W ' mistrzowskiem 
wykonaniu doskonale usposobionego 
Barcewicza, źdobył wtedy utwór ten 
pełne powodzenie. 

Powszechnie wiadomo, że Karło- 
wicz, który był czas dłuższy uczniem 
Barcewicza, napisał swój piękny kon- 
cert skrzypcowy specjalnie dla swego 
mistrza, a kiedy w 1903 roku urządzał 

Powrót do Europy - 
Na Atlantyku, w sierpniu. 

„Midnight sailing“ (odpłynięcie o 
północy) — ta latem bardzo uczęszcza 
ne przez Nowojorczyków widowisko. 
Sezon turystyczny jest w pełni i nasz 
„Cunarder“ ma wszystkie kabiny zaję- 
te. Każdego pasażera odprowadza paru 
znajomych więc na wszysżkich pokła- 
dach ruch jak na jarmarku. W kabinach 
bardzo wesoło, bo choć to jeszcze wo- 
dy amerykańskie, to jednak statek an- 
gielski, więc i o lepszą „whisky* ła 
twiej. Na kwadrans przez odpłynięciem 
ryk syreny daje znać gościom, że czas 
statek opuścić. Żegnaniom, pozdrowie 
niom i całusom niema końca. Ale roz- 
stać się trzeba. „Good bye, Bob“ — 
mówi żona do zostającego w Nowym 
Yorku męża, 'a oczy się jej aż śmieją, 
że za siedem dni będzie w Paryżu. 
„Good bye, sweet heart“ — powiada 
mężulek bez widocznego smutku. 

Na pokładzie „Caronii”* gra muzyka 
a odprowadzający, w strojach przewa- 
żnie wieczorowych, gromadzą się na 
„pier'ze'* wzdłuż okrętu. Załoga ściąga 
pomosty, statek powoli rusza. Okrzyki 
o machania chusteczkami, kiedy orkie- 
stra uderza w tony najpopularniejsze- 
go dziś w Stanach „szlagiera*: „Ol'- 
man river* z operetki „Show-boat"... 

Jedziemy teraz w dół Hudson'u. Noc 
jest księżycowa, pogodna. Przed oczy- 
ma przesuwa mi się wspaniała panora- 
ma Nowego Yorku. Okna „drapaczy 
chmur zapalone są tu i ówdzie, a od 
zewnątrz oświetlają je specjalne retlek 
tory, Wrażenie jest olbrzymie. Tak wi 
dziany Nowy York jest najpiękniejszy. 

+ %* 

Żeglujemy wesoło po Atlantyku spo 
kojnym jak jezioro. Przyjemności i zna 
jomości nie brak. Przy stole najaktu- 
alniejszym tematem rozmów jest ode- 
branie Anglikom przez Niemców „„nie- 
bieskiej wstęgi” najszybszego przejaz- 
du z Ameryki do Europy. Okręty „Cur- 
mard Line" przez lat 20 odbywały po- 
dróż przez Atlantyk w rekordowych cza 
sach: taka np. „Mauretania* przebyła 
drogę New York-Plymouth w 4 dni 21 
godz. 57 min. Otož „Bremen“, nowy 
statek motorów „Norddeutscher Lloydu 
przebył tę samą drogę w 4 dni 42 m. 
w kierunku zachodnim, a w 4 dni 14 
godz. 30 m. w kierunku zachodnim. 

Widać na twarzach Anglików, że 
ich duma narodowa i duch sportowy 
zostały zadraśnięte. Nap ewno ich in 
żynierowie wszystkie uczynią wysiłki 
aby rekord Niemcom odebrać. Jako 
skromny pasażer pragnący nieraz je- 
szcze do Ameryki powrócić wyznam 
szczerze, że nie mam zamiaru wsiadać 
na statki tej czy innej narodowości u- 
rządzającej wyścigi po Atlantyku. Nie 
dlatego, abym żyłki sportowej nie miał 
ale dlatego że nigdzie człowiek lepiej 
nie odpoczywa jak na pokładzie stat- 
ku kabinowego przebywającego oce- 
an w siedem dni. Maszyny prawie się 
nie słyszy i trzęsienia niema żadnego. 
Można napisać całą powieść... 

Inni wolą powieści (a raczej nowe- 
le) przeżywać. Ta rosła jak łania A- 
merykanka jada teraz przy innym stole, 
a jej dotychczasowy towarzysz, Fran- 
cuz, jakoś melancholijnie w przestrzeń 
patrzy. Dlaczego stracił swą wesołość? 
A ona czy „gra* czy się naprawdę do 
tego flirtu zniechęciła? Rzecz się wy 
jaśnia wieczorem. Przy świetle księży- 
ca, na górnym pokładzie, nasza „„miss* 
urządza sobie teraz sentymentalne prze 
chadzki z młodym Anglikiem odwożą 
cym po świecie-swój „spleen*. 

Co wieczór maimy w wielkiej sali [i 
„dancing”. Francuz zaprosił do swego 
stolika aż trzy młode Amerykanki, mi- 

łe gąski - studentki, stawia szampana i 
na ubój tańczy, ale tamta nic... 

Przedostatniego wieczoru, jak zwy 
kle na statkach transatlantyckich od- 
był się amatorski koncert dobroczyn- 
ny. Przeważnie taki koncert jest nie- 
znośną piłą.. Tym razem mieliśmy je- 
dną przynajmniej miłą niespodzianke: 
Miss Marjorie Livingston z Detroit, wy- B 
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Karłowicz swe pierwsze koncerty kom- 
pozytorskie w Berlinie i w Wiedniu, 
nie kto inny, lecz mistrz, Barcewicz, 
mimo coraz większą niechęć da wy- 
Jazdów z Warszawy, pojechał dla od- 
tworzenia tego dzieła i uświetnienia 
tych koncertów swą grą niepospolitą. 

Jubileusz pięćdziesięcioletniej pra- 
cy artystycznej mistrza Barcewicza od: 
był się 17 lutego 1925 roku w War- 
szawie. Można Śmiało stwierdzić, że 
uroczystość ta. żywo zainteresowała 
wszystkie ośrodki muzykalne całej Pol- 
ski, czego dowodem są niezwykle ob- 
fite powinszowania, jakie nadesłano z 
całego kraju. Całkiem celowo i roz- 
myślnie wykonał sędziwy mistrz na 
koncercie jubileuszowym ten-że kon- 
cert Mendelsohna z towarzyszeniem 
orkiestry, który — przed pół wiekiem 
otworzył mu drogę da wielkich zwy- 
cięstw artystycznych i złączonych z 
tem zaszczytów. 

Jako skrzypek o talencie nawskroś 
indywidualnym, czarował mistrz Bar 
cewicz wyjątkowo pełnym, soczystym 
i niezwykle śpiewnym tonem, jakiego 
od czasów Augusta Wilhelmį'ego nie 
spotykałem.  Melodja  wyšpiewana 
przez Barcewicza na skrzypcach była 
szczytem doskonałości, nigdy się nie 
zapominającej. Ta gra, pełna prostoty 
i szlachetnego uczucia zdrowego, bez 
przeczulenia nerwowego, była obja- 
wem prawdziwego artyzmu w najlep- 
szem pojęciu tego wyrazu. Że mistrz 
panował nad całą techniką gry, nie 
ulega wątpliwości, wszakże nie bły-   

konała kilka pieśni z prawdziwym ta- 
lentem; głos ma duży, ciepły, opanowa 
ny; jedzie do Paryża na dalsze studja. 
Może z niej wyrośnie druga Mary Gar 
den? 

* * * 

Siódmego dnia żeglugi ujrzałem 
znów brzegi Francji. Nie moja to ojczy 
zna, tylko kraj zaprzyjaźniony, ale nie 
bez wzruszenia witałem znów naszą 
starą Europę, która jeszcze nie zginę; 
ła. Przejechałem Stany Zjednoczone 
wszerz i wzdłuż, w samych tylko po- 
ciągach przebiegłem 13.000 kilometrów 
i wdzięczny jestem Fundacji Carnegie* 
go za doskonałą objazdu naszego orga 
nizację. Aczkolwiek są i cienie w życiu 
amerykańskim, to przecież więcej jest 
świateł. Stany Zjędnoczone — ta kraj 
niezmiernie ciekawy i dla Europejczy- 
ka nowy; Amerykanie są w stosunkach 
bardzo gościnni, a zarazem pozbawieni 
wszelkiej ceremonjalności. Dobrze się 
w Stanach czułem i chętnie przy Sposo 
bności tam wrócę, ale jednak czuję się 
dziś bardziej niż przed tą podróżą — 
Europejczykiem. 

Nie znaczy to, że jakąś złudną ma- 
rę wezmę za rzeczywistość, że stanę 
się głosicielem jakichś niedościgłych 
haseł. Stany Zjednoczone Europy — to 
cel bardzo daleki i w formie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki nieziszczalny. 
Ale narody europejskie muszą znaleźć 
jakąś formę współżycia lepszą od obe- 
cnej, muszą wszystkie stanąć do wy- 
Ścigu pracy, muszą na wzajem przy* 
znać jeden drugiemu prawo do życia 
i do rozwoju, bo inaczej Europa zacz- 
nie się cofać kulturalnie i cywilizacyj- 
mie. 

Kazimierz Smogorzewski. 

latarg o ziemię Franciszka Józgia 
Z Oslo donoszą, iż zajęcie Ziemi 

Franciszka Józefa przez wyprawę So- 
wiecką i ogłoszenie tego archipelagu, 
jako terytorjum sowieckie, wywołało 
ostre protesty w Norwegi. 
„Prasa norweska kwalifikuje tę anek 

sję, jako niesłychane pogwałcenie słu- 
sznych praw Norwegii. 

Departament spraw  podbieguno- 
wych rządu norweskiego opracował me 
morjał, w którym dowodzi, iż grupa 
wysp, odkryta w szóstym dziesiąt ku 
lat ub. stulecia przez Norwega Renbe- 
ka, powinna należeć do Norwegji. 

Władze sowieckie dowodzą, iż zie 
mię tę odkrył anarchista książę Krapot> 
kin, który w czasach swej młodości 
był -geograiem:-Na- podstawie badań 
swych nad ruchem lodów w kierunku 
północnym od Nowej Ziemi ustalił on, 
iż tam powinien się znajdować inny 
ląd. Pozatem niezwłocznie po wybuchu 
wojny światowej zatknięto na tych Wy- 
spach flagę rosyjską i władze sowiec- 
kie zgłaszają obecnie pretensje do tej 
rosyjskiej spuścizny. Wreszcie dekre- 
tem rady komisarzy ludowych z r. 1925 
r., wszystkie 'ziernie, znajdujące w stre- 
fie na północ od terytorium rosyjskiego 
zostały uznane, jako należące do Rosji 
sowieckiej. į 

Poniewaž Norwegja powažnie zain- 
teresowana jest rozwojem przemysłu 
wielorybniczego wpobliżu Ziemi Fran- 
ciszka Józefa, zamierza ona nawiązać 
w tei sprawie rokowania ze Związkiem 
Sowietów. 
z 

i Ogłoszenia 
pojedyńcze i seryjne, komunikaty i 
zawiadomienia w „Słowie* i we 

8 wszystkich innych pismach zamiesz- 
cza fachowo i tanjo 

; Wileńska Agencja Reklamowa 
B ul WIELKA 14, telefon 12—34. 

  

RE TI 
ь INTERNAT Tow. Wychow. Oswiato- 

|j wego „PRZYSZŁOŚĆ* dla uczniów 
szkół średnich, przyjmuje nowowstę- - 
pujących na warunkach przystępnych. 
Wilno, ul. Zarzeczna 5-a tel. 11-49, g —— 

I TN IA OT IO 
skotliwe wirtuozowstwo, lecz owładnię 

cie trudności muzyki poważnej i wiel- 
kiej swą głębią było zawsze celem nie- 
Pospolitego artysty, którego ambicje 
skierowane były do problematów naj: 
wyższej sztuki odtwórczej. 

„ Nieraz poświęcał Barcewicz swe 
siły pracy kapelmistrzowskiej, a w ro- 
ku 1911 objął czasowo stanowisko dy- 
rektora konserwatorjum warszawskie- 
go; wszakże w pamięci pokoleń zaw-. 
sze pozostanie, przedewszystkiem wy- 
jątkowym mistrzem gry skrzypcowej, 
który w ciągu półwieku . niezliczone 
rzesze słuchaczów zachwycał dźwię- 
kiem czarownym odtwarzanych arcy- 

dzieł. k " 
Komu dane byto przežywač te wra- 

żenia urocze, które się już nie powtó- 
rzą nigdy, ten niewątpliwie przechowa 
je w swej duszy na zawsze. Tylko to 
jest zdobyczą sztuki odtwórczej!.. % 

Michał Józefowicz. 

  

— Przypisek. Niepoprawione przez zece- 
ra a przeoczone przez. rewizję korektorską 
pozostały w odcinku p. Cz. J. „W otwarte 
karty" następujące błędy drukarskie. 

Zamiast: „Znajdujemy też sute, aby się 

З 
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Ч 
' 

| i 
tak wyrazić, nadziane etc." — należy czytać „./ 
(szpalta szósta) „Znajdziemy też sute, aby 

się tak wyrazić, nadzienie etc.*, a na szpal- 
cie ósmej zamiast „pod te bezwzględnie rzą- 

dv nie pójdziemy” — „pod te bezwzględne 
rządy nie pójdziemy”. 
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parlamentarzyści francuscy © Oilnie 
Przemówienie bankiefowe 

PRZEMÓWIENIE POSŁA MARJ. ZYNDRAM KOŚCIAŁKOWISKEGO. 

Wycieczka do Trok 
Parlamentarzyści francuscy dzisiaj rano 

udali się samochodami do Trok w towarzyst- 

wie posła Kościałkowskiego, „prof. Jundziłła, 

prof. Zawadzkiego, dyr. Szwykowskiego oraz 

urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicz- 

nych, którzy stale towarzyszą wycieczce. W 

Trokach spotkały delegację parlamentarzy- 

stów francuskich władze cywilne i wojskowe 

z zastępcą starosty p. Pokrzy kim i burmi 

strzem p. Ołdakiowskim na cz le. W imieniu 

starosty do gości wygłosił krótkie przemówie 

nie p. Pokrzywiński, a w imieniu miasta 

Trok burmistrz Ołdakowski. 

' Pomiędzy szpalerami dzieci szkolnych u- 

czestnicy wycieczki udali się w kierunku je 

zior. Na terenie KOP przedstawiciele Francji 

w krótkich słowach powitał mir. Urban 

wznosząc okrzyk na cześć Francji. Orkie- 

stra odegrała Marsyljankę. Następnie goście 

udati się na łodziach i żagłówkach do Zamku 

Trockiego, gdzie na tle ruin Oo SS 

dokonali zdjęć kinematograficznych. W po- 

wrotnej drodze wycieczka zatrzymała się w 

kasynie KOP., gdzie ją podejmowano S A 

daniem. Mjr. Urban w imieniu żołnierzy po! 

skiej obrony pogranicza WZnio „toast na 

cześć bohaterskiej Francji, przyjaciółki i s0- 

juszniczki Polski, na cześć bohaterów Ver- 

    
  

    

Prezes delegacji deputowany Locquin 

w odpowiedzi prosił p. mir. Urbana, aby był 

wyrazicielem wobec całej łudności uczuć głę 

* bokiej wdzięczności delegacji, która jest tak 

serdecznie i gościnnie podejmowana na zie- 

mi wileńskiej. P. Loquin m. in. no 

Troki przygiominają nam Wogezy, ам pobli 

skiej wiosce, którą a, jadąc tutaj, 

jostrzegliśmy gniazda lanie. Przypom - 

0 i RE a Alzację. Wszystkie wa 

runki naszego obopółnkgo istnienia nawet 

sama natura przyczyniają się do naszego zbli 

żenia. Loquin zakończył podziękowaniem pod 

adresem ludności, władz cywilnych i wojsko- 

wych, wzeosząc okrzyk na cześć Polski. 

Przed opuszczeniem Trok udano się je- 

szcze do Świątyni karaimskiej. po której 0- 

prowadzał gości hacham — karaimski, pro- 

boszcz parafji karaimskiej, liczącej około 150 

rodzin, p. Szemaja Firkowicz, pokazując sta- 

re pergaminowe przywilele. nadane gminie 

karaimskiej przez Stefana Batorego, Jana Ka- 

zimierza i Augusta II. 

Przyję de u p. Wojewody Raczkiświcza 
Dzisiaj o godz. 19 woj. Raczkiewicz podej 

mował parlamentarzystów  francus ich w 

gmachu województwa śniadaniem w którem 

wzięli udział ks. bisk. dr. Władysław Ban- 

durski, arcybiskup prawosławny Teodozjusz, 

hacham karaimski Seraja Chan - Szapszał, 

prezes rady naczelnej staroobrzędowców Pi- 

monow, generał broni broni Lucjan Zeligow 

ski oraz czołowi reprezentanci władz i spo- 

ieczenstwia. 3 
Przy deserze wygloszono szereg przemo 

wień. Pierwszy przemawiał woj. Raczkiewicz. 

W odpowiedzi na przemówienie Wojewo- 

dy zabrał głos prezes de tegacji francuskiej 

deputowany Locquin, który wyrażając ро- 

dzękowanie za gorące przyjęcie, z jakiem 

parlamentarzyści francuscy spotkali się w 

Wilnie, oświadczył, iż w miarę oddalania się 

od Paryża delegacja francuska spotyka się 

"g coraz gorętszem przyjęciem. Wilno, któr- 

rego pamiątki i zabytki zdołaliśmy obejrzeć, 
mówił p. Locquin—przypominają nam całą 

historję naszych stosunków i naszej współ- 

pracy, która trwa od stuleci poprzez wiek 

XVI i XVII, która tak była owocna w końcu 

w. XVIII i'w początkach XIX, a podczas woj 

ny przyczyniła się do zwycięstwa nad wspól- 

nym wrogiem. Wyyozimy z Polski wraże- 
nie, iż na wszystkich polach kipi w niej pra- 

ca, dzięki której Polska już zajmuje jedno z 

pierwszych miejsc'w rzędzie narodów euro- 

pejskich. REŻ 
B. min. Berthod, wiceprezes komisji dla 

spraw zagranicznych, który przemawiał na- 

stępnie, oświadczył, iż trzeci etap podróży, 

jakim jest Wilno, jeszcze bardziej wzmógł 
w oczach wycieczki uczucie zachwytu nad 

tem, co w tak krótkim czasie zostało doko- 
nane w Polsce niepodległej. 

Przypominając w krótkich słowach losy 

Wileńszczyzny w ostatnich czasach, mówca 
zakończył swe przemówienie w, następujący 

- Sposób: Nie jest dopuszczalne, by mały kraj 

mógł postępować wbrew wszystkim trady- 

cjom, o których wspomniałem. Polską która 
opiera się stale na woiności i prawie, musi 
ostatecznie w tym sporze pozostać zwycię- 

ska. P. Berthod zakończył swe przemówie- 

nie toastem na cześć Wilna. 
Z kolei przemawiał gen. Żeligowski o 

czem na jnnem miejscu. į 
Ostatni przemawiał deputowany Anguetil 

wyrażając podziękowanie za słowa, wypo- 
wiedziane pod adresem armii francuskiej 

przez gen. Żeligowskiego, który w swej, 
skromności przemilczał, jak zaznaczył mów- 
ca Swe własne zasługi dla Wilna. 

ówca zakończył przemówienie, wzno- 
sząc toast na cześć armji polskiej i sławne- 
go syna m. Wiłna Marszałka Piłsudskiego. 
„_W godzinach popołudniowych wycieczka 
Arlamentarzystėw francuskich udała się 

statkami do Werek. 

      

* 
Zorganizowana przez komitet przyjęcia 

wycieczka parlamentarzystów francuskich 
parowcem „Pan Tadeusz" po Wilji trwała 
półtory godziny i wypadła bardzo pięknie. 
Statek był udekorowany i na pokładzie po- 
dano gościom podwieczorek. 

Wieczorem 0 godz, 8 prezes grupy parla 
mentarnej francusko - polskiej deputowany 
Locquin wygłosił przez radjo wileńskie prze- 
mówienie, poprzedzone krótkim wstępem 
pos. Kościałkowskiego. P. Locquin mówił o 
wrażeniach, jakie odnieśli parlamentarzyści 
francuscy z pobytu w Wilnie i dziękował w 
ich imieniu za zgotowane im tak serdeczne 
przyjęcie. 

  

Obiad pożegnalny 
Podczas obiadu pożegnalnega, który od- 

był się w hotelu Georges'a przed odjazdem 
delegacji parlamentarzystów francuskich do 
Lwowa, poseł Kościałkowski łosił prze 

, mówienie, w którem zaznaczył, że nie może 
w tej chwili zapomnieć o gorącem i serdecz 
nem przyjęciu, jakiego parlameniarzy 
scy doznali ze strony  parlamentarzys 
francuskich i całej ludności francuskiej pod- 

czas wycieczki swej do Francji. Poseł Ko- 
ściałkowski pragnąłby, ażeby przyjęcie jakie 
go delegacja parlamentarzystów francuskich 
fioznała w Polsce i między innemi w Wilnie, 
choć częściowo dała wyraz wdzięczności za 
przyjęcie parlamentarzystów polskich we 
Francji. 

Na przemówienie posła Kościałkowskiego 
odpowiedział ip. Locquin zapewniając, że po- 
byt w Wiłnie u wszystkich uczestników wy- 
cieczki pozostawi niezatarte wspomnienie. 

Bdjaza do bwowa 
Po wieczerzy w ścisłem gronie w hotelu 

Georges'a goście francuscy odjechali specjal 
nym pociągiem o godz. 10.15 w dalszą po. 
dróż do Lwowa. Na dworcu żegnali gości 
członkowie komitetu przyjęcia z nrezydentem 
miasta Folejewskim na czele, oraz z ramienia 
p. wojewody wileńskiego starosta grodzki 
p. Wacław lszora, jako też inmi przedstawi- 
ciele społeczeństwa i liczna publiczność. Goś 
ci żegnano serdecznie okrzykami na cześć 
Francji. 

  

   

  

. Pragniemy wam dzisiaj pokazać w Wil. 
nie, w tej starej stolicy kraju litewskiego, 
który przyłączył się od XV wieku dobrowol- 
nie do Polski, czem jest siła i wytrwałość 
ducha regjonalnego, która stanowi tę siłę 
przyciągającą kultury polskiej. Nasz kraj i 
nasza stolica, która tak systematycznie i bru 
talnie przez okres czasu dłuższy, niż 100 
lecie musiały cierpieć od panowania rosyj- 
skiego i inwazji niemieckiej, dwukrotnie u- 
cierpiały również od najazdu bolszewickiego. 
Nie znajdziecie w naszym kraju wielkich bo 
gactw materjalnych, ale, jeżeli zechciec e 
spojrzeć głęnoko w dlisze naszych rodaków, 
zobaczycie wielkie skarby serca i rozumu, 
które tiumaczą, dlaczego ta ludność wytrwa 
ła wśród tak licznych burz historycznych, 
nie tracąc energii i nigdy nie rezygnując w 
nieszczęściu. W końcu XV wieku kultura pol 
ska już zaczęła mieć decydujący potężny 
wpływ na Litwę. Wpływ ten był radośni 
przyjęty przez jej mieszkańców. Związek 
ten utrwalił się w ciągu wieków w drodze 
szeregu aktów prawodawczych. Najlepszym 
dowodem harmonji i zgody, łączącej dwa 
narody i miłości wspólnej Ojczyzny było iż 
podczas powstania w 1863 r. kraj nasz wziął 
w nim jaknajważniejszy udział a ruch ten 
najdłużej trwał na Żmudzi która stanowi w 
chwili obecnej największą część Litwy. 

Mogę z całą stanowczością twierdzić, że 

    

pretensje litewskie co do Wilna nie posiadają 
żadnych podstaw ani history cznych, ani et- 
nograficznych. W Wilnie na 100 wypadków 
raz tylko usłyszycie język litewski. Oczywi- 
ście, tutaj u nas nie zauważycie prześlado- 
wań języka, co tak często ma miejsce w Ko- 
wnie, ponieważ w Polsce my zbyt kochamy 
wolność, ażeby krępować czyjśkoiwiek ję- 
zyk ojczysty. W istocie tutaj niema prawie 
wcale Litwinów. W mieście stanowią oni za 
ledwie 2 proc. mieszkańców. Mówca w krót 
kich słowach skreślił losy miasta podczas 
wojny, mówiąc: Po inwazji niemieckiej trze 
ba było wkrótce cierpieć z powodu inwazji 
sowieckiej, trzeba następnie uwolnić Wilno 
zbrojńą ręką, by uchronić jego mieszkańców 
przed nowem jarzmem. Manifest Marszałka 
Piłsudskiego, naczelnika państwa rozlepiony 
na murach miasta po wyzwoleniu w dniu 19 
kwietnia 1919 roku obiecał ludności dawne- 
go Wielkiego Księstwa Litewskiego pozo- 
stawienie im najzupełniejszej swobody zde- 
cvdowania o swych losach politycznych. 
W odpowiedzi na to sejm litewski, to zna- 
czy zgromadzenie generalne przedstawicieli 
tej prowincji, wybranych przez ludność, na 
podstawie decyzji powziętej w 1921 roku, 
wcieliło ziemię wileńską do terytorjów nale- 
żących do Rzeczypospolitej Polskiej. Mówca 
zakończył, wznosząc toast na pomyślność 
sojuszu obu zaprzyjażpionych republik. 

  

    

PRZEMÓWIENIE P. VASSEL POSŁA LOTARYNGII. 

Po pośle Kościałkowskim przemawiał p. 
Taton Vassel, deputowany z Lotaryngii, któ- 
ry na samym noczątku swego przemówienia 
stwierdził podobieństwo istniejące pomiędzy 
prowincją, jaką reprezentuje a Wilnem ze 
wzgledu na bliskość granicy. |ako przedsta 
wiciel Lotaryngji mówca prosił by słuczacze 
nprzyjeli wyrazy jego jak najgłebszej sympa- 
tii „Pochodzę z kraju, w którym sa żvwe 
wspomnienia waszego wielkiego króla Stani 
sława Leszczyńskiego — podkreślił mówca. 
Przyjechałem do waszego kraju, maiąc nrzed 
oczyma wspomnienie portretu króla Stani. 
sława, który to ortret znajduje sie w moiem 
rodzinnem mieście. Z tem wsnomnieniem 
przekroczyłem waszą granice. Niemcv pod- 
czas inwazji zabrali ramę złoconą tego o- 
brazu, ale mv nie do ramy hvliśmv przywią- 
zani, a do samego wizerunku. W całej pro- 
wincii, z którei nochodze wszvscv przypo- 
minaią epoke króla Leszczyńskiego 

Pragne wyrazić podziw dla tesco wszv- 
stkiemo. co w ciagu tych kilen dni, które 
snedziliśmv w Polsce. widzieliśmy w wa- 
szym kraju. Taka niesłychana energja, taka 

PRZEMÓWIENIE GEN. ŻELIGOWSKIEGO 

    

wola odbudowy i dążności .do zapewnienia 
pomyślnej przyszłości waszego kraju wywo- 
łuje podziw i zachwyt, nietylko mój, ale i 
wszystkich moich kolegów. Począwszy od 
wystawy poznańskiej mamy codziennie spo 
sobność stwierdzenia, jak wielki postęp zo- 
stał dokonany. Te niezliczone wykresy i ta- 
blice statystyczne, stwierdzające czego doko 
naliście, chociażby tylko w dziedzinie szkol 
nictwa. są tak uderzajace. iż zmuszają nas 
do podziwu. To, co widzimy u was. nietylko 
dziwi nas, ale omal że nie wywołuje naszej 
zazdrości. ponieważ na każdvm kroku w Pol- 
sce widzimv tak poteżne śladv kultury klasv.. 
cznej. Z ust waszych mówców słyszymy piek 
ne okresy. które przypominaja nailenszych 
mówców klasycznych. lezvk francuski, tak 
drogi nam słyszeliśmy tutai w waszem mie- 
ście, w Wilnie w ustach dorożkarza (R. I.), 
w ustach starej kobiety która nam tłumaczy 
ła historie Ostrej Bramy. Rzeczy te trafiają 
prosto do nas7vch segc. 

W ciagu kilku dni podrėžv czujemv się 
coraz bliżsi mamyv wrażenie, że znajdujemy 
się 'w drugiej Francji. 

NA RECEPCJI WYDANEJ NA CZEŚĆ PAR- 
LAMENTARZYSTÓW FRANCUSKICH PRZEZ WOJEWODĘ WILEŃSKIEGO. 

Po tak pięknych przemówieniach poprze- 
dników pozwalam sobie z pewną obawą za- 
brać głos. W czasie, kiedy cała Polska z 
wielką radością gości  najwybitniejszych 
przedstawicieli Francji i z wielkim entuzja- 
zmem 'wita reprezentantów bratniego naro- 
du francuskiego, — my, zwykli mieszkańcy 
Ziemi Wileńskiej, mamy jeszcze więcej po- 
wodów do tej radości. Nietylko dlatego, że 
w tym domu, sto łat temu przemieszkiwał 
największy genjusz wojenny świata cesarz 
Napoleon, tecz i dlatego, że niezmiernie je- 
steśmy wdzięczni za to, iż Paryż wzniósł 
pomnik naszemu rodakowi Adamowi Mickie- 
wiczowi. Wreszcie dłatego jeszcze, iż wspo- 
minamy bardzo ciężkie dła nas czasy, dzie- 
więć lat temu. Stało się wówczas tak, iż 
po wojnie światowej Polska musiała bronić 
cywilizacji całego Zachodu przed Wschodem 
Wówczas my wszyscy mieszkańcy tego kra 
ju, stanęliśmy w szeregach armji polskiej. 

W bitwie pod Warszawą — spodziewam 
się, — że choć w części odpłaciliśmy zacią 
gnięty przez nas dług przed armjami Za- 
chodu, które dały nam możność odrodzenia 
naszego państwa. Kiedy nieprzyjaciel stał 
pod murami Warszawy, co się wówczas dzia 
ło w Wilnie? Kiedy nasi sąsiedzi z pomocą 
naszych nieprzyjaciół zajęli Wilno, w czasie 
kiedy Europa Żachodnia była wolna od na- 
jazdu, my znaleźliśmy Wilno zajęte. Wów- 
czas Wilno odebraliśmy i sądzę, że Fracuzi 
i Francja najprędzej nas zrozumieli. 

I mA oo: CE Ktoż to 
są Litwini? To my my! Najwięksi i 
ludzie — to Adam Mickiewicz, kóry naj a 
ksze swe dzieło „Pana Tadeusza" zaczął od 
słów: „Litwo Ojczyzno Moja* Wymienię da- 
lej nazwisko wielkiego naszego obywatela 
Józefa Piłsudskiego. 

„My wszyscy z największem uznaniem śle 
dzimv za wysiłkami wielkiego narodu fran- 
cuskiego, który rękoma swego ministra spr. 
zagranicznych i premjera Brianda chce usta- 
lič wieczny pokój. Nikt więcej jak Polska 
nie jest zainteresowana w tym pokoju po 
naszych tak tragicznych dziejach. Pragniemy 
pokoju zarówno ze względów gospodarczych 
jak kulturalnych. Jednakże, patrząc na te 
wielkie wysiłki, niestety my trzymając w je- 
dnym ręku pług. w drugim musimy trzymać 
karabin i to karabin nabity. I myśląc o tem, 
przenoszę się myślami do armji francuskiej, 
voniewaž nasze wschodnie kresy — mam 
wrażenie — że są bardzo podobne do kre- 
sów i granic wschodnich Francji. Może ©- 
becnie te myśli są mniej popularne, jednakże 
kiedy wspomnę z czasu mego "pobytu we 
Francji te wielkie cmentarze poległych w bi 
twach, cmentarze, kótre mieszczą od 30 do 
40 tysięcy łudzi, to nie mogę nie wspomnieć 
bez największej emocji o tych, którzy bvF 
zdolni do tak wielkiego wysiłku. 

Wznoszę toast na cześć armji francuskiej, 
Niech żyje! 
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— Osobiste. Prezes Izby Skarbowej p. 
Edward Ratyński w piątek b. m. rozpoczyna 
dwutygodniowy urlop. Zastępować prezesa 
będzie naczelnik wydziału podatku i opłat 
skarbowych p. Wacław Denisewicz. 

Powrócił z urlopu i objął urżędowanie 
komendant PP m. Wilna nadkomisarz Izydor 
czyk, 

MIEJSKA 

— Rejestracja przemysłu w Magistracie. 
Wojewoda Raczkiewicz opierając się na roz- 
porządzeniu Ministerstwa zarządził rejestra- 

„cję w wydz. przemysłowym Magistratu wszy 
stkich samoistnych przedsiębiorstw prowa- 
dzonych w obrębie m. Wilna bez różnicy ich 
charakteru. 

Chodzi tu o to, by wspomniane przed- 
siębiorstwa wypełniły otrzymane blankiety 
deklaracji. Ma to na celu zaprowadzenie 
przez Magistrat, jako władzy przemysłowej 
I instancji rejestrów. ||| ` 

Terminy przyjmowania zgłoszeń są nastę 

pujące. Prowadzący samoistne przedsiębior- 
stwa w obrębie: R 
I komisarjatu PP. — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

    

Mt, 12, 13, 14 bm. 
Il komisarjatu — 16, 17, 18, 19, 20, 21 bm 
III klomisarjatu — 23, 24, 26, 27 28 

i 30 bm. oraz 1, 2, 3, 4, 5, paždziernika. 
IV Komisarjatu — 7, 8, 9, 10, 11, 12 pa 

ždziernika. 
V komisarjatu — 14, 15, 16, 17, 18 i 19 

paždziernika, 

NIK 
„VI komisarjatu — 21, 22, 23, 24 25 i 26 

października. 
(a) Opłaty za koncesje handlowe. 

\ tkie naležmošci za udzielenie zezwole- 
nia na prowadzenie przedsiębiorstwa miejski 
wydział przemysłowy pobiera obecnie zgóry 
przy składaniu podania. Dotychczas prakty- 
kowa ło się, że opłaty regulowało się po 1 
dzieleniu koncesji. 

— Ulica Zamkowa zamknięta dla ruchu 
kołowego. Z powodu robót brukarskich na 
ul. Zamkowej tod dnia 6 b. m. zamknięta zo- 
stanie dla ruchu. kołowego część między ul. 
Marji Magdaleny, a Skopówką łącznie z za- 
ułkiem Bernardyńskim i częścią Królewskiej 
do zauł. Oranżeryjnego. 

„ Ruch autobusowy odbywać się będzie 
ulicami z Wielkiej, Świętojańską, Uniwersy- 
tecką i Biskupią do pl. Katedralnego, zaś z 
Zarzecza, ul. Św. Anny, Syrokomli i Arse- 
nalską do pl. Katedralnego. 

Dla pozostałych rodzai ruchu kołowego 
pozostają otwarte aż do dalszego zarządze- 
nia ul. Zamkowa między ul. Świętojańską i 
Skopówką wraz z zauł. Św. Michalskim. 

SZKOLNA. 
— Kursy dokształcające (koedukacyjne) 

dla młodzieży i dorosłych, imienia Adama 
Mickiewicza przy Stowarzyszeniu Chrz. Nar. 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych rozpo 
czynają rok szkolny dn. 15 września br. Kur 
y są koncesjonowane przez Kurat. Okr. 

Wil. prowadzą naukę w zakresie programu 
pełnej siedmioklasowej szkoły powszechnej. 
Przy kursach zorganizowana jest opieka Ni 
gieniczno lekarska oraz wypożyczalnia pod- 
ręczników szkołnych. Zapisy przyjmuje kan 
celarja kursów od dnia O września codzien- 
nie od 5 — 7 wiecz. w lokalu szkoły powsze- 
chnej Nr. 24, Mostowa 7. r 

— Dyrekcja szkoły Odzieżowej im. Pro- 
mienistych Pol. T-wa Pracy Oświatowej 
„Światło* komunikuje, że zapisy przyjmuje 
i informacje udziela kancelarja szkoły W. Po- 
hulanka 14, III piętro — codziennie w godz. 
od 10 — 12. 

Przy szkołe istnieje internat, tamże przyj 
mowane są zapisy terminatorów zawodu kra 
wieckiego do szkoły zawodowo - dokształ- 
cającej im. Promienistych. 

KOLEJOWA. 
— Wysługa lat kolejarzy. Zgodnie z 

rozporządzeniem Min. Komunikacji nadesła- 
nem do Dyrekcji kolejowej, wszystkim pra- 
cownikom kolejowym przy ustalaniu kolej- 
ności do mianowania w listach starszeństwa, 
zaliczony został do czasu służby kolejowej 
czas służby w wojsku połskiem.. R 

Dotyczy to w równej mierze pracowni- 

ków etatowych, jak też nietatowych sta- 
łych i dziennie płatnych. 

" —— Kwestja usprawnienia ruchu na kole- 
jach wąskotorowych w Wileńskiej Dyrek- 

    

   

      

z SĄDÓW 
SMUTNA DOLA BRACI ŻYGÓW. 

Typowo „tutejsza sprawa. Na zabawie 
tanecznej doszło do bójki, Pobito się bez wy 
raźnej przyczyny. Ot, wprost wódka zamą- 
ciła umysły, złe instynkty drzemiące gdzieś 
tam na dnie duszyczek marnych wypłynęły 
na powierzchnię. Bijatyka zakończyła się 
zabójstwem Aleksandra Charkiewicza, a w 
konsekwencji dalszej aresztowaniem braci 
Bolesława i Piotra Żygów. 

Było to we wsi Jodziszki pow. wil. trock. 
26 września ub. r. 

Na rozprawie sądowej w pierwszej instan 
cji sprawa wypadła dla obu oskarżonych nie- 
fortunnie. Świadkowie widzieli obu w trakcie 
bitwy u jednego z nich widziano w ręku ba- 
gnet, a ponadto z protokółu oględzin zwłok 
widać było, że zamordowany Charkiewicz 
otrzymał uderzenie bagnetem. 

Wprawdzie jeden ze świadków obrony, 
n.b. współoskarżony osławionego R$sia, Jer 
mołajew Zimowiej zeznał, że słyszał w wię- 
zieniu jak współtowarzysze celi umawiali się 
zwalać winę na żygdów ale czyż można mieć 
zaufanie do zeznań człowieka skazanego za 
napady i rozboje. Sąd skazał ubu Żygdów na 
karę czterech lat więzienia ciężkiego. 

Wczoraj odbyła się apelacja. Obronę 
nosili adwokaci Andrejew i Totwen. Sąd po 
rozpoznaniu sprawy wyrok sądu okręgowego 
zatwierdził. 

NIESUMIENNY URZĘDNIK POCZTOWY. 

Leon Papiewski należy do, niestety licznej 
dość, kompanji urzędników zatrudnionych 
w agencjach pocztowych, którzy korzysta- 
jąc z trudności częstego kontrolowania ich 
podbierają kasy lub co się częściej jeszcze 
zdarza listy pieniężne Nadużyć tego rodzaju 
było już multum. Wszyscy nisumienni urzę- 
dnicy wcześniej czy później trafili na ławę 
oskarżonych, wszyscy powędrowali do wię- 
zienia, wszyscy o tem wiedzą, a mimo to 
przestępstwa te powtarzają się potwiedzając 
swoim interesantom, że lekkomyślność lu- 
dzka nie ma granic. 

Papiewski naprzykład, będąc urzędnikiem 
działu przekazowego w Głębokiem nie mógł 
nie wiedzieć, że systematyczne „pożyczanie* 
wpływów kasowych musi zaprowadzić go 
na ławę oskarżonych. Rewizja (całe szczę- 
ście dla Skarbu Państwa, że rewizie spadają 
na oddziały znienacka. jak jastrząb na gołę 
bia) ujawniła braki: Dalsze dochodzenie u- 
staliło, że początkowo zaciągnięta została 
„pożyczka”, a następnie w przeciągu dwuch 
lat, systematycznie co miesiąc ginęło z kasy 
100 — 200 ziż. Uzbierała siz tego suma 
6907 zł. 9 6 gr. Sumka spora jak na tak 
marnego człowieczka. 

Sad nie miał wiele trudności z tą sprawą. 
Rozejrzał się w materjale dowodowym i 
skazał Papiewskiego na dwa lata domu po- 
prawy, zapłacenie kosztów procesu oraz przy 
znał powództwo cywilne na sumę brakująca 
w kasie. Areszt prewencyjny trwający od 17 
miesięcy został oskarżonemu zaliczony. 

cji PKP. Ciągłe narzekania ludności, zmuszo- 
nej odbywać komunikację na kolejach wą 
skotorowych w obrębie Wileńskiej Dyrekcji 
PKP. — zwróciły nareszcie uwagę czyn- 
ników miarodajnych. Otóż jak jesteśmy po- 
informowani z miarodajnego źródła w dniach 
2 314 bm. prezes Wil. Dyrekcji Kolejowej, 
w asyscie naczelników wydziałów: eksplo- 
atacyjnego p. M. Chwiesieni, drogowego Ma- 
łachowskiego, mechanicznego inż. Biszew- 
skiego, handlowego p. Byczkowskiego oraz 
zastępcy naczelnego lekarza kolejowego dra 
Aleksina dokonał inspekcji wąskotorowych 
linji Dukszty — Druja; Nowojednia — No- 
wogródek — Lubcza i Baranowicze — Krzy 
woszyn. 

Zapoznawszy się ze stanem rzeczy p. 
prezes wydał szereg następujących zarzą- 
dzeń, które niezwłocznie będą wprowadzone 
w życie. 

I tak na kolejce Dukszty — Druja, na 
której pociągi osobowe kursowały w ciągu 
10 godzin, kursować będą tvlko 5 godz, a 
łącznie z postojami w ciągu 6 godzin. Na 
tejże linji dła wygody publiczności otwar- 
te będą 3 nowe stacje w Drujsku, Kalin- 
kiszkach i Grytunach. Wygórowane dotych- 
czas opłaty za podstawianie wagonów na 
szlaki będa znacznie zmniejszone. 

Na linji Nowojelnia — Nowogródek — 
Lubcza pociągi kursować będą zamiast w 
ciągu 4 godzin — 2 g. 30 m. Opłaty za 
przejazd od Lubczy do Nowogródka zamiast 
4 zł. wynosić będą 2 złż.50 gr. a od Nowojel- 
ni do Nowogródka zamiast 2 zł. — 1 zł. 20 
gr.; na tejże linji dla udogodnienia podróż- 
nych przy wszystkich większych osiedlach 
również otwarte będą przystanki kolejowe. 

„ Na linji Baranowicze — Krzywoszyn po- 
ciągi kursować będą zamiast w ciągu 3 g. 
50 min. — w ciągu 2 godz. 30 m.; opłata 
za przejazd zamiast 4 zł. 30 gr. wynosić bę- 
dzie 2 zł. 80 gr. ponadto zarządzono otwar' 
cie kilku przystanków. 

W celu doprowadzenia do należytego 
względu dworca w Nowogródku i innych 
p. prezes wydał parę zarządzeń. asygnując 
jednocześnie na te cele odpowiednie sumy, 
przyczem na Nowogródek przypadło 7.500 zł. 

Dalej zarządzono zaopatrzyć wszystkie 
stacje i kursujące pociągi w ruchome apte- 
czki i w telefony połowe. 

W celu uporządkowania sprawności ru- 
chu i gospodarki na kolejach wąskotorowych 
p. prezes zarządził kilka personalnych zmian 
natychmiastowych, przyczem przewidziane 
są dalsze przesunięcia na odpowiedziałnych 
stanowiskach. 

Inspekcja pozostałych linij wąskotoro- 
wych nastąpi w przyszłym tygodniu. Wy- 
starczy podkreślić, iż zarządzenia te oczeki- 
wano dość długo. = 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
‚ — (а) Stan bezrobocia. Liczba pozosta- 
jacych bez pracy na terenie powiatu wiłeń- 
sko - trockiego wynosi obecnie 279 osób. 
Bezrobocie nieznacznie się zmniejszyło z po 
wodu robót rolnych. 

— Strejk fryzjerów. Wczoraj wybuchł 
w Wilnie częściowy strejk fryzjerów. Strej- 
kuje blisko stu pomocników zjerskich. 
Strejkujący żadają od pracodawców zawar- 
cia umowy zbiorowej i przyjmowania do 
pracy tylko członków zawodowych związ- 
ków fryzjerskich. 

KOMUNIKATY. 
— Z ruchu wyborczego do Rady Kasy 

Chorych m. Wilna. Z inicjatywy Związku 
Pracowników Miejskich m. Wilna: powstaje 
komitet wyborczy pod nazwą „Bezpartyjny 
Blok pracowników umysłowych i fizycznych 
Komitet stawia sobie za zadanie wprowadzić 
do przyszłej Rady Delegatów Kasy Chorych 
ludz i, którzyby rzeczowo i umiejętnie trak- 
towali sprawy tej instytucji. Kasa Chorych 
służyć winna zdrowiu publicznemu, winna 
zabezpieczać siły i zdolność do pracy ubez 
pieczonych, a nie być terenem wałk politycz- 
nych i żerowiskiem dla partyj. Dlatego też 
inicjatorzv zwracają się imieniem Związku 
Pracowników Miejskich m. Wilna i Oddziału 
Wileńskiego Związku Farmaceutów, jak do 
poszczególnych osób, tak i zrzeszeń praco 
wniazych, aby zechciały zgłosić swój akces 
do wyżej wspomnianego Komitetu Wybor- 
czego. Zebranie organizacyjne odbędzie sie 
w lokalu Związku Farmaceutów ul. Bakszta 
Nr. 8 m. 4 w piątek, dnia 6 września rb. o 
godz. 8 wieczorem celem ostatecznego usta- 
lenia listy kandydatów i omówienia akcji wy 
borczei. 

— Komitet wyborczy do Kasy Chorych 
związków i organizacyj polskich pracodaw- 

    

  

nieodżałowanego Pretekta i 
odbędzie się w sobotę, dnia 7 

zmarłego. 

Za duszę ! 

$. T p. 

Nabożeństwo żałobne za duszę 

Ё SAP, Ё ` 

ks. kanonika Antoniego czerniawskiego, 
Przyjaciela Gimnazjum im. Ad. Mickiewicza, 

po-Dominikańskim. Rada Pedagogiczna gimnazjum im. Ad. Mickiewicza 
zaprasza na tę żałobną uroczystość wszystkich życzliwych i przyjaciół 

września o godz. 8 rano w kościele 

Mikołaja Szałkowskiego 
Nauczyciela Gimnazjum im. 
7 września e godz, 

ną które zaprasza Rodzinę, 

  

rano w Kości 
Tad. Czackiego odbędzie się w sobotę dnia 

ele Św Jana nabożeństwo żałobne, 
znajomych i uczniów zmarłego 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 

    

Bezczelna prowokacja sowieckich ajenfów w Mińsku 
KOMENDANT STRAŻNICY KOP. W DZIŚNIE PRZED SĄDEM WOJSKO- 
WYM W MIŃSKU. — ANTYPOLSKA AKCJA FIKCYJNEGO PROCESU. 

Z Mińska donoszą: dziś rozpoczął się tu wielki proces w mińskim try- 
bunale wojskowego okręgu przeciwko jdowódcy [polskiej strażnicy korpusu 
ochrony pogranicza 'w Dziśnie Szmidtowi. Cała sprawa przedstawia się jai: 
następuje: w maju rb. z pogranicza polsko sowieckiego w sposób podstepny 
porwany został komendaant strażnicy kopu Szmidt w (chwili pełnienia przez 
niego obowiązków służbowych i uprowadzony w głąb terytorjum sowieckie 
go. Wkrótce potem władze polskie zwróciły się (za |pośrednictwem starosty 
dziśnieńskiego do sowieckich władz granicznych z prośbą wydania porwane- 
go oficera.-Na odbytej konferencji władz polskich i sowieckich Sowiety Кат 
tegorycznie odmówiły wydania Szmidta. Ze strony polskiej cała sprawa prze 
kazana została do ministerstwa spraw zagranicznych. 

W dniu dzisiejszym rozpoczął jsię w Mińsku proces jprzeciwko Szmid- 
towi . Władze sowieckie oskażają go 0 iprzeprawianie nielegalnie przez gre- 
nicę sowiecką szpiegów do Białorusi Sowieckiej. /Na ławie oskarżonych za- 
siadł również niejaki Jankowski, który ma rzekomo (być szpiegiem polskim. 
Cały proces posiada wybitnie charakter propagandowo - antypolski. W proce 
sie figuruje kilkunistu świadków przeważnie fikcyjnych, którzy składają ze- 
znania obciążające nie tylko Szmidta, ale dowódcy rzekomo stałej, jantysowiec 
kiej akcji uprawianej przez rząd polski. Z (tej strony proces nabiera charak 
teru wybitnie antypolskiego. Czynniki sowieckie jusiłują dowieść, że iwszelkie 
zaburzenia, powstania białoruskie, i jwszelkie odruchy zbrojnej akcji przeciw- 
ko przemocy bolszewickiej na Białorusi są dziełem rąk polskich. Urzędowa 

mińska „Zwiezda* podając na naczelnem miejscu (wiadomość © procesie zac 

patruje go w komenatrz iż będzie on najlepszym dowodem zdradzieckiej akcji 

rządu polskiego na terenie Białorusi Sowieckiej. 

Brat premjera Woldemarasa na P. W. K. 
Wróciła z Poznania z P W. K. wycieczka Litwinów z terenu pow. 

święciańskiego. Wśródłwycieczkowiczów którzy zwiedzali wystawę był 
brat premjera litewskiego Woldemarasa który mieszka stale w  Święciań- 
skim jako rolnik. (a) \ 

Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady WiL T-wa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych 

Wczoraj odbyło się pierwsze uro- 

czyste posiedzenie Rady nowopowsta- 

łego Wileńskiego Towarzystwa crga- 
nizacyj i Kółek rolniczych. 

Posiedzenie to, zaszczycone obec- 

nością p. Wojewody  Raczkiewicza 

otworzył prezes T-wa p. Karol Wag- 

ner witając zebranych oraz  podkreš- 

lając doniosłość faktu historycznego 

w dziejach rolnictwa kresowego, ja- 
kim jest niewątpliwie inauguracyjne 

posiedzenie Rady zunifikowanych or- 

ganizacji rolniczych, Świadczące o 

potrzebie stworzenia wspólnego fron- 

tu rolniczego. Wojewoda Raczkiewicz 

w przemówieniu swem wyraził radość 

z powodu zrealizowania tak  poży- 

tecznej i oddawna wysuwanej myśli, 
jak unifikacja organizacyj rolniczych. 

Wyrażając nadzieję, że w obec- 
nych warunkach praca rolnictwa musi 
dać znacznie większe realne wyniki, 
przyczem zapewnił swoją ingerencję 
w sprawie współpracy samorządu z 
rolnictwem. 

Po uchwaleniu budżetu i planu 
pracy wysłuchano referatów: Z. Bort- 
kiewicza — Współpraca Samorządu 
z Towarzystwem nad podniesieniem 
stanu rolnictwa w woj. Wileńskiem i 
posła Taurogińskiego — Najważniej- 
sze postulaty rolnictwa woj. Wileń- 
skiego. 

PB KURATOR PET WETO i S I i ai i i LŽ 

ców. Z inicjatywy Stow. Kupców i Przemy- 
słowców chrześcijan w Wilnie powstał w 

dniu 4 bm. komitet wyborczy do Rady Kasy 
Chorych związków i OERYZACNA „polskich 
pracodawców z siedzibą przy ul. Bakszta Т 

W skład komitetu 'weszły organizacje przed 

stawicieli świata lekarskiego, handlu, prze- 
mysłu, rzemiosła, oraz właścicieli nierucho- 

mości. Na przewodniczącego komitetu został 
wybrany p. Michał Brzostowski, na sekreta 
rza i skarbnika p. Jan Rochowicz. х 

Dowiadujemy się, że komitet w chwili 
obecnej jest w stadjum O li- 
sty kandydatów na delegatów do Rady, któ- 
ra to lista w dniach najbliższych zostanie 

złożona. й s 
RÓŻNE. 

— Konierencja przedstawicieli przedsię- 
biorstw autobusowych. Wczoraj odbyła się 
konferencja przedstawicieli poszczególnych 

przedsiębiorstw autobusów eksploatujących 

swoje maszyny na linjach miejskiej komuni- 
kacji. Głównym tematem obrad była niezwy- 

kle dziś, z facji nowego rozporządzenia w 

kwestjach ruchu automobilowego, aktualna 

kwestja połączenia się wszystkich. przedsię- 

biorstw o jedną organizację. Po wysłuchaniu 

przemówień poszczególnych przedstawicieli 

przedsiębiorstw oraz delegata Urzędu Wo- 

jewódzkiego radcy p. W. Reissa uchwalono 

połączyć się. Dalsze prace w tym kierunku 

„poprowadzą prezesi związku przedsiębiorstw 

poszczególnych linij, a więc pp.: Łuczkowiski 

l-ej, Hryniewicz II i Lewin Ill. | 
— a) Ulgi podatkowe. Zawieszony zo- 

stał pobór podatku przemysłowego Od 0- 
brotów podćzas trazakcyj eksportowych mię 
sem dokonanych po 1 lipca rb. 

— Kredyty na nawozy sztuczne.. Bank 
Gospodarstwa Krajowego uzyskał fundusze 
na udzielanie kredytów rolnikom na kupno 
nawożów sztucznych. 
  

— Czv wiecie, jak i dlaczego Amanullah 
utracił tron? : 2 

— Czytajcie w „Świecie* niezwykle in- 

teresujące i dowcipne opowiadania naoczne- 

go świadka, który w Kabulu śledził bieg wy 
dków. 
НЕ TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Prace przygo- 

towawcze do otwarcia sezonu idą w pełnym 
tempie. Otwarcie nastąpi 21 bm. AE 

Rewia: „Daj ognia". Na sobotę i nie- 
dzielę bieżącego tygodnia Teatr Miejski Lu 

tnia użyczył gościny świetnemu zespołowi 

rewjowemu pod nazwą „Daj ognia”. W re- 

wji tej udział biorą najlepsze siły stolicy Z 

Janiną Sokołowską, uroczą prymadonna te- 

atru „Morskie Oko", znakomitym komikiem 
Marianem Domosławskim, Czesławą Popie- 

lewska. Adamem Rapackim, Bglesławem Hor 
skim, Winiadzkiewiczem oraz świetnym bale 

tem. W programie najnowsze przeboje stoli- 

су- 
R „Kochankowie* W. Grubińskiego. Na 
worek i środę zawita do Wilna zespół arty 

SPORT 
ŻAWODY SPORTOWE W N. TROKACH. 

w dniach 7 i 8 bm. odbędzie się w N. 
Trokach święto przysposobienia wojsk. i wy 
chowania fizycznego pow. wil. trock. 

Bogaty program zawodów organizowa- 
nych przez powiatowy komitet przewiduje: 

. 7 września — raport i zawody strzelec- 
kie z broni wojskowej i małokalibrowej i 8 
września  —trójbój zespołowy,  nabožen- 
stwo, defiladę członków P.W., zawody lek 
koatletyczne i uroczyste rozdanie nagród. 

NURMI NA BIEŻNI POLSKIEJ. * 
W madchodzącą sobotę sportowa publi- 

czność stołeczna będzie mogła obserwować 
na bieżni genjalnego bieguna, mistrza nad 
mistrze — Nurmi. 

Dotychczas nie zostało ustalone w jakich 
konkurencjach startować będzie Nurmi. 

REBEBZRUORECENENEE SUNS p 
Sensacja wszechświatowa E 

Łódź podwodna, s. 44" 3 

s 
wkrótce i “ 
w kinie „Helios 

stów warszawskich aby dać dwa przedsta- 
wienia 'w Teatrze Miejskim „Lutnia* kome 

RNEKUKREDCZNKANOSREZZEEE 

dji W. Grubinskiego „Kochankowie“. Kome- 
dja ta o sensacyjnej treści nigdy dotąd w 
Wilnie grana nie była. 

— Znakomity kwartet Głazunowa w Wil 
nie. Niezwykłą atrakcją dla melomanów bę- 
dzie występ znakomitego kwartetu Głazu- 
nowa, który się odbędzie w poniedziałek 9 
września w gmachu teatru miejskiego „Lu 
tnia“. Harmonja zespołu, artystyczne wyko- 
nanie, technika bez zarzutu i wyjątkowa zdol 
ność do utrzymania stylu wykonywanych 
kompozycyj — wszystko to wyniosło kwartet 
Głazunowa do szczytu, sławy wszechświa- 
towej. W swoim repertuarze kwartet Głazu- 
nowa posiada najlepsze kompozycje muzyki 
kameralnej. Koncert wywołał zrozumiałe za- 
interesowanie. Bilety są do nabycia w kasie 
Teatru, od 11 —113—9. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejskie — Córka wodza. \ 
Wanda — Prezydent (Iwan Mozžuchin) 
Heljos — Płomień miłości. 
Lux — z dymem pożarów. 
Piccadilly — Siódmy cud świata (Gro- 

bowiec najdroższej żony A 2 
Ognisko — Noce Florenckie (Liliana i 

Dorota Gish). 
Światowid — Nie ożenię się. 

i WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójstwo eksmitowanego.. _Za- 

truł się esencja octowa 46 letni Adolf Decz 
(Meczetowa 7) którego ulokowano w szpi- 

  

   



SŁ, 
  

tału św. Jakóba, gdzie nieadzyskawszy przy 
ści j że powodem 

targnięcia się na życie było wysokie podnie- 
cenie nerwowe wynikłe z powodu wyeksmi- 
towania gło z mieszkania. 

— Kradzież miodu. Morduchowi Gurwi- 
czowi (Rymarski 11) skradziono z uli sto- 
jących w pasiece znaczną ilość miodu. 

— Pożar straganów koło rzeźni miejskiej 
Wczoraj o północy w jednym ze straganów 
koło rzeźni na ulicy Ponarskiej 67 ogień ob- 
jai caly stragan i po chwili przeniósł się na 
sąsiednie tak że ogółem uległo zniszczeniu 
9 straganów, będących własnością Magi- 
stratu a dzierżawionych przez handlarzy ar- 
tykułami spożywczemi. Straty spowodowane 
pożarem są znaczne lecz naraz ie nie obli- 
czone. 

— Pożar w majątku mecenasa Skindera. 
"W majątku Michałowszczyzna gm. holszań- 
skiej pow. oszmiańskiego będącego własnoś 
cią mecenasa Skindera wybuchł pożar. Ogień 
strawił spichrz wraz z 70 proc. tegorocznych 
zbiorów. Straty wynoszą około siedemdziesię 
ciu tysięcy. Na szczęście budynek był zaase- 
kurowany. 
OEB TECT TKACORCWETPOCSZEZEK TZFOAPTJE POCZ KOC. XA 

RADJO. 
Piątek, dnia 6 września 1929 r. 
11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 — 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,25—16,45: Program dzienny, repertuar I 
chwilka litewska. 16,45—18,00: Transm. z 
Warsz. Akademja ku czci gen. Józefa So- 
wińskiego, patrona Legji Inwalidów. 18,00 - 
19,00: Transm. z Warszawy. Koncert popo- 
łudniowy. 19,00— 19,25: „Skrzynka pocztowa 
Nr 81* omówi dyr. progr. PR. w Wilnie 
Witold Hulewicz. 19,25—19,55: Audycja we- 
soła. |j„,Z przezyć cioci Albinowej* opowie 
o. Kazimiera Aleksandrowiczowa 19 55 — 
20,05: Program na dzień następny i sygnał 
czasu z Warszawy. 20,05—20,30: Feljeton 
aktualny. 20,30 -22,00 Transmisja z War- 
szawy. Koncert Koncert symfoniczny. 22,00 
-22,45: Transmisja z Warszawy. Komuni- 
katy. 22,45 - 23,45: „Spacer detektorowy po 
Europie* (Retransmisje stacyj zagranicznych 
przez Salon Philipsa w Wilnie). 

   

  

  

: obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
5 września 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. _ Kupno 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgja 123,94 124,25, 123,63 
Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 

Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 357,31 358,25 356,41 
Londyn 43,23,5 ;43,34.  . 43,13 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 34,90,5 34,99,5 34,81,5 
Praga 26,39,5  26,45,5 26335 
Szwajcaria 171,65, 172,08, 171,22, 
Stokholm 238,87, 239,47 238,27 

Wiedeń 125,56 125,87, 125,25 
Włochy 46,65, 46,76, 46,54, 
Marka niemiecka 212,25 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.25—117,75 
Dolarówka 58—59. 10 proc. kolejowa 
112,50. 5 proc. pożyczka konwersyjna 
50,50. 7 proc. stabilizącyjan 91,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp. Kraj. Banku  Roln.. 

same 7 
proc. 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziem- 
skie 48,75. 8 proc. warszawskie 67,25— 
67,50 10 proc: Siedlec 67 

Akcje: 

Bank Polski 166,50 .— 166— 166,25 
Zachodni 70 Związek Spółek Zar. 
78,50. Elektrownia w Dąbrowie 90 Węgiel 
67. Spiess 136  Lil-pop 29.25 Norblin 114. 
Ostrowiec 83, Parowozy 25—25,50, Stara- 
chowiec 26,50. 

Zanim kupisz fowar zagraniezny 

— Dbejrzy! fowar krajowy; 
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PP. Urzędnikom 

W. 

  

Na rok Szkolny 
i I terjały szkolne, 

l [ 1 d [ Į m 5 I ę a yć WED wyborze 
należącym do 
kasy urzędn. 

gtkołom 1 sklepóm „Bratniej Pomoy" 0" Czzowieónim rabatem  * 

Filja S-fo Jańska 1. fel. 571 

rysunkowe i kreślar- 

Na raty 
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Borkowski|t 
Mickiewicza. 5 fel. 872 |: 
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CENY W WILNIE. 

Z dnia 3 września r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 45 48, żyto 

27—28, jęczmień 27— 28, owies 26—27, gry- 
ka 35—37, otręby pszenne 20—2], żytnie 
19-20, siano 7-8, słoma 7—8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja w dalszym ciągu 
wyczekująca. Dowóz dostateczny. Większych 
tranzakcyj niema. 

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

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 — 
110, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 200 — 
240, baranie 200—240, wieprzowe 250 — 340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
pak 400—420, smalec wieprzowy 400— 
480. 

Nabiał: Mieko 35—40 gr. za litr, śmie” 
taną 180- 200, twaróg 80—100 za I kg, 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550 - 600, solone 500 - 550. 

ja: 170-190 za 1 dziesiątek. 
zywa: groch polny 50 60, strączko- 

wy 40-50, fasola biała 160—180, strączko- 
wą 40—50, kartofle 9 10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15-20 
(za pęczek), buraki 10 15 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 300 500 za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 50—70 za 
kg. kalafiory 25-50 za główkę, kalarepa 
5-10. 

   

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę= 
ta 250 280, kaczki 6-8, młode $00—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 4 6 zł. 

Ryby: liny żywe 520- 550, śnięte 350 — 
380, szczupaki żywe 550 620, śniętę 300 - 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 350 - 380, 
karpie żywe 450 - 500, śnięte 300 350, ka- 
rasie żywe 350—380, śnięte 250—300, oko- 
nie żywe 500 550, śnięte 320—380, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—380, siela- 
wa 250-300, sumy 220-250, węgorze 550-650, 
DW 220—280, płocie 180-250, drobne 

  

ZE ŚWIATA 

W WÓZKU CIĄGNIONYM PRZEZ KOZŁY 
NAOKOŁO ŚWIATA. 

Wśród wielu przeróżnych globtrotterów 
którzy corocznie przemierzają wszystkie 
kraje świata, jednym z cjekawszych jest Dal- 
matyńczyk Peter Zeljkó. Człowiek ten wy- 
brał się — jak ze Spalato donoszą — w 
swoją podróż światową zaprzęgiem niezwy- 
kle oryginalnym. Dorożkę, znacznie mniejszą 
niż zwykle ciągną dwa Silne, tresowane ko- 
zły. Zwierzęta te chował Zeljko od maleń- 
kości, a obecnie przed podróżą kazał pod- 
kuć. Z takim to zaprzęgiem, — przystrojo- 
nym w kolorowe chorągiewki wyruszył przed 
dwoma dniami Zeliko ze swej wsi rodzinnej 
Sinji, w podróż naokoło świata. 

Cały jego bagaż stanowi gusle, narodowy 
instrument muzyczny. 

10258. I. A. Firma: „Grywicki Filip". Siedziba w Łaso- 

Reiestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

: w dniu 17. 6, 29 r. 

10054. |. A. Firma: „Himiełsztejn Sora". Siedziba w. Gród- 
ku. Przedmiot — sklep towarów błaawtnych. Firma istnieje 
od 1927 r. Właściciel Himelsztejn Sora, zam. tamże. 

1166 — VI. 

10055. I. A. Firma: „Hojdo Jadwiga”. Siedziba w Posta- 
wach, ul. Łuczajska 10. Przedmiot — piwiarnia i jadłodajnia, 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Hojdo Jadwiga zam. 
tamże. a 1167 — VI. 

10056. l. A. Firma: „Jogiel Rachyl“. Siedziba w Postawach, 
ul. Wileńska 1. Przedmiot — sklep galanteryjno - spożywczy. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Jogiel Rachyl zam. 
tamże. 1168 — VI. 

w dniu 15-6 1929 r. 

10214. I. A. Firmy: „Wytwórnia kosmetyczna Beaute — 
Ilja Blondes". Siedziba w Wilnie, zauł. Miński 4. Przedmiot — 
wytwórnia kosmetyczna. Firma istnieje od 1929 roku, Właści- 
ciel Blondes llja, zam. w Wilnie ul. Subocz 6. 1169—VI 

w dniu 13-6 1929 r. 
10211. I. A. Firma: „Kac Matla”. Siedziba w  Dokszy- 

cach, pow dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy. Wła- 
ściciel Kac Matla, zam. tamże. 1170—V 

w dniu 14-V . 1929 r. 
102. I. A. Firma: „Jesin Leja“. Siedzibą w Dokszycach, 

pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy i galante- 
ryjny. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Jasin Leja, zam. 
tamże 1171—VI 

10213. L. A. Firma: „Jazgor Mowsza“. Siedziba w Bieni 
cy, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep spożywczy. 
i galanteryjny. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Jazgór 

Mowsza, zam. tamże. „ 1172—VI 

10289 I. A. Firma: „Rudnicki Edward* Siedziba w Woł- 

  

kołacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — restauracja. Firma 

istnieje od 1925 roku, Właściciel Rudnicki Edward, RY 

22.6. 1929 roku. 
4 10288 I. A. Firma: „Peking Izrael“. Siedziba w Konstan- 

tynowie, gm. Świrskiej, pow. Święciańskiego. Przedmiot — 

sklep galanteryjno-bakalejny. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

ściciel Peking Izrael zam. tamże. 1174—VI 

18-6 1929 r. R MACH, 
10222. I. A. Firma „Zelman Goldman“. Siedziba w Wil- 

nie, ul. Zamkowa 20. Przedmiot — drobna sprzedaž galanterji 

    

  

i ubiorów ludowych. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

2 Gołdman Zelman Hirsz, zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 8. 1175-VI 

10 „I. A. Firma: Chaim  Kopelowicz“. Siedziba w 
Wilnie ul. Kwiatowa 7. Przedmiot — księgarnia i biuro dzien 

ników. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Kopelowiez 

Chaim zam. tamże. 1176—VI 

10047. |. A. Firma: „Glezer Berko*. Siedziba w Posta- 

wach. Przedmiot — sklep żelaza i narzędzi rolniczych. 1177—VI 

Firma istnieje od 1904 roku. Właściciel Glezer Berko, zam. w 

Postawach, Rynek 11. 1177—VI 

w dniu 20-VI 1929 r. 3 A 

10258. |. A. Firma: *„Gelperyn Jankiel". Siedziba w Kraś- 

nem, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep mięsa. Wła 

ścicieł Gelperyn Jankiel zam. tamże. 1178—VI 

10254. I. A. Firma: „Gordon Zysia”. Siedziba w Dokszy- 

cach, paw. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Gordon Zysia, zam. 

tamże. 1179—VI 

255, I, A. Firma: „Gieller Eljasz“ Siedziba w Miadzio. 

le, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno-galante. 

rymy i spożywczy. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Gel 

li 

    

  

    

er Eljasz, zam. tamże. 1180—VI 

10256. I. A. Firma: „Gilińska Rywa". Siedziba w Igna- 

linie, gm. Daugieliskiej pow. Święciańskiego. Przedmiot — 

sklep bławatny, towarów baweinianvch i półwełnianych krajo 

+ wego wyrobu. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Giliń- 

; ska Rywa zam. tamże. 1181—VI 

10257. I. A. Firma: „Gelperyn Chaja", Siedziba w Kraś- 

nem n/Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep ba- 

kalejno-galanteryjny i resztek bławatnych. r 

1921 roku. Właściciel Gelperyn Chaja. zam. tamże. 

  

  

  
1182—VI 

Firma istnieje od Ё 

wiczach, gm. iBenickiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — 
sklep spożywczy. Właściciel Grywicki Filip, zam, tamże 

1183—VI 

10259. I. A. Firma' „Gelperyn Chaim*. Siedziba w Kraś- 
nem nad Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — herba- 
ciarnia. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Gelperyn Chaim 
zam. tamże, 1184—VI 
——————————————— — — — — — 

10260. I. A. Firma: „Gryngolc Sonia“. Siedziba w Ra- 
kowie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — piwiarnia i her- 
baciarnia z domową sprzedażą papierosów. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Gryngolc Sonia, zam. tamże. 1185—VI 

` 10261. I. A. Firma: „Garbier Jankiel". Siedziba w Brasła- 
wiu, ul. Piłsudskiego 25. Przedmiot herbaciarnia i zakąski. Fir. 
ma istnieje od 1927 roku. Właściciel Garbier Jankiel zam. tamże. 

1186—VI 

w dniu 22.6 1929 ar. 
: 10282. I. A. Firma: „Owsianik Stanistaw“. Siedziba w 

Bienicy, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot sklep win i wódek. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Owsianik Stanisław zam. 
tamże. 1187—VI 

10283. I. A. Firma: „Pawłowski Aleksander - Kazimierz“, 
Siedziba w Dokszycach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot apte- 
ka. Firma istnieje od 1911 roku. Właściciel Pawłowski Aleksan- 
der - Kazimierz zam. tamże. y 1188—VI 

10284. I. A. Firma: „Peking Efroim“. Siedziba w Kon- 
stantynowie, gm. Świrskiej, pow. Święciańskiego. Przedmiot — 
skup zawodowy drzewa cełem odsprzedaży. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Peking Efroim, zam. tamże, 1189—VI 

. _10286. I. A. Firma: „Polakowicz Michal“. Siedziba we 
wsi Porzecze, gm. Połoczańskiejj pow. Mołodeczańskiego. 
Przedmiot — sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Polakowicz Michał zam. tamże. 1190—VI 

10287. 1. A. Firma: „Piotrowska Weronika”. Siedziba 
st. kol. Woropajewo, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep 
bakalejno-galanteryjny, spożywczy i tytuniowy. Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel Piotrowska Weronika, zam. tamże. 
й 1191— 

19-6 1929 r. 
10249. I. A. Firma: „Geifen Szłoma*. Siedziba w Tur- 

montach, gm. Smołwieńskiej, pow. Brasławskiego, Przedmiot 
skład apteczny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Geffen 
Szloma, zam. tamże. 1192—VI 

10250. I. A. Firma: „Goldin Tajba“. Siedziba w Kraś. 
nem nad Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep 
spożywczy i bławatny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Goldzin Tajba, zam. tamże. 1193—VI 

    
    

„ 10251. I. A. Firma:„Galpern Szmuel*. Siedziba we wsi 
Łużki, gm. Połoczańskiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot 
—sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Galpern Szmuel zam. tamże. 1194—-VI 

10252. I. A. Firma: „Grynberg Sonia”. Siedziba w Bie- 
nicy, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep spożywczo- 
tytoniowy. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Grynberg 
Sonia, zam. tamże. 1195—VI 

w dniu 21-6 29 r. 
10273. I. A. Firma: „Kapłan Sora-Tema". Siedziba w 

Rakowie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — cukiernia. Fir- 
ma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kapłan Sora Tema. zam. 
tamże. 1196—VI 

„ . „10274. 1. A. Firma: „Kowalski Izaak", Siedziba w No 
Święcianach, pow. ięciańskiego. Przedmiot — sklep aptec 
ny i materjałów iennych. Firma istnieje od Lolo roku. 
Właściciel Kowalski Izaak zam. tamże. 1197—VI 

10275. I. A. Firma: „Klonski Lejba-Szołom*. Siedziba w 
Dokszycach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — piwiarnia. Fir 
ma istnieje od 1928 r. Właściciel Kloński Lejba-Szołom, zam. 
tamże. 1198—VI 

10276. 1. A. Firma: „Lewin Moteł*, Siedziba w Kraśnem, 
pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — skle Ay i ma- 
nufaktury. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Lewin Motel, 

   
     

    

zam. tamże. 1199—VI 

“10277. |. A. Firma: Lewkowicz Paulina". Siedziba w 
Kraśnem, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — piwiarnia. Fir- 
ma istnieje od 1927 r. Właściciel Lewkowicz Paulina, zam. 
tamże. 1200—VI 

10278. L A. a: „Landyszko Krystyna”. Siedziba we 

  

    
wsi Borejki, gm. Woropajewskiej, pow. Postawskiego. Przed- 
miot — sklep bakałejno-galanteryjny i spożywczy. Firma istnie- 
je od 1928 roku. Właściciel Łandyszko Krystyna, B Br 

1201= 

redaktor Witołd Woydyłło. 

O w - 

  

Od dnia 5 do 8 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: й 

iejski Alsematograi 
Kulturalno -Otwiatowy 

SALA MIRSKA 

ul. Ostrobramska 5. godz. 5 m. 30. 
m. 30. 

CÓRKA WODZAŃ 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: FRED THOMSON i NORA LANE. Kasa czynna od 

Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa 

Początek seaasów od godziny 4-ej 

czynna od g. į 

  

  

KINO-TEATR PREMJERA. Genialny realizator W. PUDAWKIN. Tuw6rca filmu „Burza nad Azją“ wykonuje gtowną rolę 
FEDI PROTASOWA w swem na;nowszem rewelicyjaem arcydziele własnej reżyserji 

„HBLIOS“ | „ŻYWY TRUP według dramatu LWA TOŁSTOJA w roli żony Prota: %? 
sowa MARJA JAKOBINI 2 

UWAGA: Podczas wyswietlania filmu znana Spiewaczka Pani X wykona szereg najpięknieįszych romansów CY“ sum 
gańsxich. Początek o godz. 6 <w sobotę i niedzielę oda 4-ej. 

  

TELEGRAĄŃ. „BU 

ed 

W poniedziałek 9 b. m. przyjezdża do Wilna na krótki czas nowo zorganizowany (* 

  

  

“ 

— kaskada 
"oaza 

« 

największy Kazimierza Dworskie- |q ( 

w Polsce go i Ludwika Koczki | Syt 
d 

Bliższe szczegóły w afiszach > 
ma ik 

  

Ostateczny czasi 
Decydująca chwilaż 

Obywatele! już JUTRO 7-go września 
ie si 

"iągnienie 5 IMŁLASY 
19 Polskic j Państwowej Loterji Klasowej 

której główna wygrana wynosi 

=. 150.000 
q co drugi los SIANowczo WYSTYWA 

Największa i najszczęśliwsza Kolektura 

Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

Й. MIRKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35. Telefon 13-17, 

P. K. O. 80.928. 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, Telefon 296.35. 

РО КРО: 3563; 2 
Oddział w Lidzie, Suwalska 28. Tel. 136. 

P. K. O. Nr. 20.439. 

Uszczęśliwiła już tysiące graczy, 
bowiem posiada zawsze szczęśliwe losy!!! 

Nie zwlekajcie! Czas jest drogi! 

iągnienie jutro 77go września i trwa do 9 go 
października. 

Można się łatwo wzbogacić, żyć w dostatku i dobro- 
bycie—bez trosk codziennych... A więc pocóż zwlekać? 

Śpieszcie zatem czemprędzej do najszczęśliw- 
szej kolektury 

li. MIŃKÓGSKI NAK 35 
gdzie szczęście stale sprzyja graczom 

Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po 
wpłaceniu należności na nasze konto P.K.O. 80.928. 

  

10279. 1. A. Firma: „Matusewicz Abram". Siedziba w 
Liebiedziewie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep 
spożywczo-bakalejny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Matusewicz Abram, zam. tamże. 1202—VI 

226. 1929 roku. 
10280. I. A. Firma: „Mirman Szejna“. Siedziba w Dok- 

szycach, pow. Dziśnieńskiego, Przedmiot — sklep spożywczy. 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Mirman Szejna, za amże. 

1203—VI 

10281. I. A. Firma: „Nowicka Marja”. Siedziba w zaść. 
Baranowszczyzna, gm. Gródeckiej, pow.  Mołodeczańskiego. 

Przedmiot — detaliczna sprzedaż tytuniowa. Firma istnieje od 
1929 roku, Właściciel Nowicka Marja, zam. tamże. 1204—V 

4 w dniu 17-5 29 roku. 
10057. I. A. Firma: „jJosielson Gdala". Siedziba w Woł. 

kołacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — piwiarnia z zakąska- 

mi. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Josielson Gdala, 

zam. tamże. 1205—VI 

20-6 19 r. ` 
10265. I. A, Firma: „Handel Malka“. Siedziba w Brasła- 

wiu, ul. Piłsudskiego 10. Przedmiot — sklep kolonjalno-galan- 

teryjny. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Handel Małka, 

zam. tamże. 1206—VI 

w dniu 21-6 1929 r. O RAA Z] 
10266. I. A. Firma: „Jasiukiewicz Dymitr". Siedziba we 

wsi Horodziło, gm. Połoczany, pow. Mołodeczańskiego. Przed- 

miot — sklep kolonjalno spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Jasiukiewicz Dymitr zam. tamże. 1207—VI 

  

10267. |. A. Firma: „Jackiewicz Józeła". Siedziba w L.e- 

biedziewie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — herbaciarnia. 

Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Jackiewicz Józefa, zam. 

tamże. 1208—VI 

10268. I. : 
we wsi Bojary, gm. Żośniańskiej, pow. Postawskiego. Przed- 

miot — sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel 

Jankowski Władysław zam. tamże. 1209—VI 

10269. I. A. Firma: „Jachimowicz Józef". Siedziba w Po- 

łoczanach, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep win i 
wódek. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Jachimowicz Józef, 
zam. tamże. 1210—VI 

10270. l. A. Firma: „Istryn Mowsza“. Siedziba w Mia- 

dziole, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno-ga- 

lanteryjny, nafty i smarów. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

šciciel Istryn Mowsza, zam. tamże. 1211—VI 

10271. I. A. Firma: „Istryn Chaja-Mera*. Siedziba w 

Miadziole, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep galanteryj- 

no.bakalejny i spożywczy. Firma istnieje o 41927 roku. Wła- 

ściciel Istryn Chaja-Mera zam. tamże. 1212—VI 

  

10272. I. A. Firma: „Icler Fejga*. Siedziba w Postawach, 

ul. Brasławska. Przedmiot — sklep bakalejno-galanteryjny i 

spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Icler Fejga. 

   

zam. tamże. 1213—VI 

w dniu 18-5 1929 r. a 
10066. I. A. Firma: „Kłoński Zusman*, Siedziba w Duni- 

łowiczach, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bławatny. 

Firma istnieje od 1899. r. Właściciel Kloński Zusman, zam. 

tamże. 1254—VI 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. k 

JUŻ Się WSZYSCY „:: 
przekonali 3 Nkru 

ŻE ema 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN łonny 
się wzbogacależno 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN dgł o 
się. radujeą. 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN Ws; 
zdobywa fortunę roln. 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN ie po 
zabezpiecza swój bytilnie 

Nabywca losu kclektury E. LICHTENSTEIN jwaną 
pozbawion kłopotówegia 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN Emiec 
ma zapewnioną przyszłość! na | 

Giąynienie wizlkiej 5 klasy 19 Lof. Państwowi 
rozpoczyna się juž jutro 7 września, i trwać bedž 

do 9 paždziernika 5. r. i * : 
э \ 1 

wem 750 ke wygrana " a co 

i wiele, wiele innych imponujących s um. pžniej 

   (o drugi los OYŚLYG: 
A więc obywatele! Wszyscy po kupno losu obecne | na 

5 klasy do prawdziwego siewcy szczęścia imięci 

'уту ‹ . EIN ) dy po 

SZuk: Wilno, Wielka 447: 
Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska ly 

* s +. ' 

Zamówienia prowincji załatwia się odwrotną pocztdikohy; 
Należność wpłacać można do PKO konto 81051. 

į Mija 
o УВ s; 

ННЕ з ОНЕ 5 ЯЕО Е ЕН д Ochmistezyd, Y Się 

Ė LEKARZE r NU So starszym w chodi 
EB wykwalifikowana,”Uć sk 

  

  

LL LT że rządzić  słwą pa 

вокто»__ ИИИ НЫ сс епет. Zosi 
b. { ВВ oraz Gabinet Kosme- ska 25 m. 16. czeniu 

| choroby weneryczne (YCZNy Usuwa zmar- 
syfilis i skórne. lu.Szczki, piegi, vary. BB М` 

te- łupież, brodawki, kur. : WILENSKA 3, Cent 

КЦРЕЕ lefon 567. zyjmuje tzajki, wypadanie wło- 
od 10 do 1 ais 5 w. Mickiewicza 46* я : 

m. o — okazyjnie stysty6 
meble gabinef* REC 
Oferty do adm. ,'"ictw. 

      

DOKTOR | 

    D.ZBLNOWIEZ Kosmetyka BB Poe c isabs 
chor. wenaryczne, Už sm F Ord sau 
mylili, narządów WZEBICREKAĆ mod. 26/27 nóćj inic 
moczowych, od 9 s kobiecą 1928 r. Stan dóę 
—-1, od 5—8 wiecz. UFOdĘkonszwuje: sły Asprzednnm Gedytow 

Elektroterapia | doskonali. odświeża, Wiadomość: Zak? iStnie 
(diatermia). usuws Jei skazy iwa 12—1. ień, p 
OP raki Gabinet Racio- xx MALC zi. 

Kobieta-L.skarz nalnej Kosmetyki > wolne 
il. Zeliowiczowa Leczniczej b. wSp. i sprzedaję 2 ha а‹ 

asystentki Klimeckie- z do urow! , 
go. Wilno, Mickiewi-į Eud jas I 5 były 
cza 31 m. 4. Sztucz-j pół ha z st ерг 
ne opalenie cery. Le-drewn.. z  lasłała już czenie włosów Od Warunki A 
wypadania i łupieżu. jerozolimka —'*! Prz 
oeioumu || warja_Kryłow. Jdzajów 

pokroR «8 DŪKALĘ į Maukė - ru 
A.Blumowicz A asusa zu FA BE na masz Styczni 
Choroby weneryczne, Przyj mę > oazkowprzykł 
skórne, i syfilis. Przy- į je 
jęcie: Od SĄ 13-27. uczni na“ mieszkanie 2-997 B. D. „Odzaje 

Majatek "Zhais! 

«CBIECE, WENE 
RYGŹNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 0d 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

z utrzymaniem. Mic* Wilno, ЗЕ 
kiewiczą 30 m. 2. -0 ia 18 ul. Wielka 21." "potrzebe ae, Roko 

Telei. 921 D, sp 
(pet Sab. niedrogie, mieszkanie ym oi SA zn а- AE me W! 

BNS EEE Les vei cam SI m 
nek. Oferty do adm. 

LEKARZE DENTYSO Į »Štovo"—— RSS, od р jn "Mieszkanie S OTÓWKĘ jj > 4 ERASER CER dia uczniów z całem G | Mi 
utrzymaniem. Opieka nie przyjmuj ćncje: 

: zZapewniona. Un'wer-| najpewnieį Z CREE sytecka 4 m 6 Świę-| pieczoną _ t !) Pr 
torzecka, sag ryzyka | Doszc 

Ożyńska-Smolska "przyjmę Wileńskie Sy 
Choroby jamy ustnej. 2 
Płombowanie i ustwx uczni-cę z utrzyma | Mickiewicza Olnicze; 
nie zębów bez bólu, "iem* Mickiewicza 46 | tej, 152: 3 ej 

Porcelanowe i złote pak s POKO! nę E aaa VC E 
„Wy „ Oraz do KAŻ of 

A Ane Ad sprzedan a wyłęgarnia, rancuzk W, wiar 

rtędnikom i uczącym samowar i maszynka wykształcona * zasie! 

się zniżka. Oliarna 45Pirytusowa. | —onowana DOS yi 
m. 5. Przyjmuje: od GERBRZE 1 WEZOAEB 1 Ke POKOJU Ren vi 

8—1i od 4-7. в '|е!ще. Ww. Jakpszenic 

Wydz. Zdr. Nr. 3 POSADY 6_m. 5, róg DA ności 
КО @ «ктего, оё в 2 (ПО5С! 

—- овО UT Ё nych walbrma ta 
Lekarz-DenfySfa posady ada lokujemy bej pig 
SZUKA posady zaraz wsi, mogę jednocze- | Zyka u Osób i 
jako asystent. Zgto-šnie uazielać lekcji wiedzialnytczmieni 
szenia do adm. „Sło: gry na fortepianie. | Dom, H--K. į przyj 

wa“ pod „Dentysta”. Adres: ul. Sapieżyń- | chęta" Mich | | 

—(0 ska 3 m.;13. ой сга 1, tel, 94rac. Wi 

' Hniaków 
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