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W PERSPERTYOGIE 
TYGODNIA 

21X.—9.1X. 

Zgromadzenie Ligi Narodów. Bie- 

zgroma- 

dzenia Ligi Narodów rozpoczęła się w 

atmosferze pewnej prosttacji politycz- 

nej, wywołanej denerwującym i prze- 

wlekłym przebiegiem obrad w Hadze, 

które zaledwie w ostatnim dniu dopro- 

wadziły do kompromisu, zadawalnia= 

jącego wszystkie strony.  Zmęczeni 

miesięcznym targiem główni bohatero 

wie konferencji reparacyjńej, aczkol- 

wiek zadowoleni z wyników, nie czują 

się, rzecz jasna na siłach wykazać więk 

szą aktywność na wrześniowem zgro- 

madzeniu Ligi. Specjalnie to dotyczy 

p. Stressemanna, który miał kontynuo- 

wać swoją „ofensywę mniejszościową, 
rozpoczętą w czerwcu b. r. na sesji w 

Madrycie. 

Tym składem rzeczy obrady zgro- 

madzenia poświęcone zostały zagadnie 

niu bezpieczeństwa, które daje zawsze 

duże pole do popisu dla mówców, na- 
tomiast nie grozi żadnemi konkretnemi 

posunięciami. Tfen kierunek obradom 

ligowym nadała mowa Mac Donalda. 

Premjer angielski zapowiedział, że An- 

©Ца zamierza wystąpić z inicjatywą 

zmiany art. 12 i 15 paktu Ligi, a to w 

celu uzgodnienia paktu Ligi z paktem 

Kelloga, który został ostatnio oticjał- 
nie w Lidze zarejestrowany. в 

Art. 12 i 15 paktu Ligi dopuszcza 
ewentualność wojny pomiędzy  człon- 

kami, a to wtenczas, gdy zatarg podda- 
ny do rozstrzygnięcia Radzie Ligi nie 
osiągnął jednomyślnej decyzji, co jak 

"wiemy, nie jest rzeczą najtrudniejszą 
do przeprowadzenia. W tym wypadku 

członkowie Ligi zastrzegają — głosi 

pakt „prawo działania jak uznają za 
niezbędne dla obrony prawa i sprawie- 

dliwości*. Pakt antywojenny Kelloga. 

natomiast wogóle wyklucza wojnę jako 

środek działania nawet w wypadku 

„obrony prawa i sprawiedliwości”. Za- 

chodzi tedy konieczność uzgodnienia 

tych dwóch aktów. 

Wystąpienie Mac Donalda zakwali- 

fikowane zostało jako powrót Anglji 

do pol'tyk; Labour Party z roku 1924 

t.j. do & zw. „Protokułu genewskiego“. 
Jest to, zdaje się twierdzenie niezbyt 

odpowiadające rzeczywistości. Pomię- 

dzy rokiem 1924 a chwilą obecną mi- 

nęło pięć lat doświadczeń, pięć lat 

chłodnych tuszów na głowy  rozpalo* 

nych pacyfistów, i entuzjastów pow- 
szechnego pokoju. Obecna Labour Par- 

ty i jej łeaderzy nie są już tymi samy- 

mi ludźmi, co w roku 1924, najlepszy 

tego przykład dał w Hadze p. Snow- 

den mówiąc o prestiżu i wpływach na- 

leżnych Anglji. To też zakwaliiikowa” 
nie wystąpienia Mac Donalda jako po- 

wrotu do zasad protokułu genewskie- 

go, wysuwającego. ideę przymusowe- 
go arbitrażu bez egzekutora decyzyj 

arbitrażowych jest conajmniej niedo- 

cenianiem tej ewolucjj w poglądach 
angielskich mężów stanu z partji pra- 
cy, jaka wskutek pięcioletniego do- 

świadczenia musiała siłą rzeczy nastą- 
nim 

Henderson, zapowiadają wystąpienie 
z inicjatywą zmiany dwóch  paragra- 

fów paktu Ligi, to ma to na celu uzgod- 
nienie dwóch instrumentów pokoju, ja- 

kimi są Liga i pakt Kelloga. Powtóre 

należy pamiętać, że „Protokuł genew- 
ski** nie doszedł do skutku wobec opo- 

zycji rządu konserwatystów w Anglji 

dlatego, że uważana go iż zanadto an- 

gažuje Anglię w sprawy. kontynentu 

europejskiego i miast być narzędziem 

pokoju, może łacno wciągnąć Anglię 
do wojny. Mimo jednak odznaczenia 

protokułu genewskiego, polityka an- 
gielska póprzedniego. gabinetu p. Bald- S— 

wina poddana została ostrej krytyce 

przez Snowdena za to właśnie, że zbyt 

silnie wiązała Się z interesami Europy. 

Labourzyści więc zadeklarowali się 

obecnie jako więksi zwolennicy angiel- 

skiej splendit isolation, niż p. Cham- 

berlain i Baldwin. Inicjatywę p. Mac 

Donalda raczej rozpatrywać należy, 

pod kątem widzenia jego zabiegów o 
wyrównanie stosunków ze Stanami 
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Olbrzymi sukces Polski na terenie miedzynarodowym 
„Ponowny wybór Polski do Rady Ligi Narodów 

GENEWA, 619. PAT. Dziś odbyły się wybory do Rady Ligi Narodów. 

Na 53 głosy Polska uzyskała 50, co oznacza wybór niemal przez akłamację. 

W zestawieniu z głosami na Mac Donalda, który w ubiegłym tygodniu przy 

wyborach wiceprezesów zgromadzenia, otrzymał 38 głosów, dzisiejszy wy- 

bór Połski wykazuje najlepiej wbrew wszelkim kłamliiwym pogłoskom, sze- 

rzonym © rzekomym upadku autorytetu Polski na terenie Ligi i na terenie 

międzynarodowym, jak silna jest pozycja Polski wśród tych ster politycznych, 

decydujących obecnie, jak pozycja ta wzmocniła się po trzech łatach kadencji 

Polski w Lidze Narodów. Przy pierwszych wyborach do Rady trzy lata te- 

mu, Potska uzyskała 41 głosów. DZIŚ POLSKA UZYSKAŁA O 9 GŁOSÓW 

WIĘCE], CO MA PODWÓJNE ZNACZENIE: 1) JEST TO APROBATA JEJ 

DZIAŁALNOŚCI, 2) JEST TO PRZYZNANIE NALEŻNEGO POLSCE STA- 

NOWISKA, NIE NA ZASADZIE SYMPATJI I POLITYCZNEGO USTOSUN- 

KOWANIA SIĘ DO POLSKI, JAK TO BYŁO TRZY LATA TEMU, LECZ NA 

ZASADZIE DOŚWIADCZENIA I CZYNNEGO UDZIAŁU JEJ W POLITYCE 

MIĘDZYNARODOWEJ. Trzy lata temu, przy wyborze Polski, jeden z wy- 

bitnych polityków międzynarodowych oświadczył: „Za trzy lata nie będzie- 

my decydowali zasadniczo praw Polski do reelekcji — albowiem okaże się 

ona godnapszyznanego jej zaufania i wtedy głosować będziemy za nią bez 

potrzeby przekonywannia nas w tym kierunku, albo zawiedzie nadzieje po” 

kładane w jej. rozsądek polityczny i wtedy utraci przywilej, który jej obecnie 

przyznaliśmy*. DZISIEJSZE WYBORY POTWIERDZAJĄ NAJWYRAŹNIEJ 

TĘ OPINJĘ, żE POLSKA WYCHODZI CAŁKOWICIE ZWYCIĘSKOA Z 

EGZAMINU AKTYWNEJ POLITYKI, JAKĄ NA TERENIE MIĘDZYNARO- 

DOWYM W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT WYKAZAŁA. Obok Polski 

  

l Dr. med. Tadeusz Wąsowski i 

ul. Wileńska 28, od g. 12 do 

wybrane zostały do Rady Ligi Narodów Jugosławja, która uzyskała 42 głosy 

i Peru — 36. 
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Min. sprawiedliwości Ear powró- 
gił z urlopu 

WARSZAWA, 9 9. Pat. Po powrocie z 
urlopu wypoczynkowego objął w dniu dzi- 

siejszym p. minister sprawiedliwości Car 

ur:ędowanie. Jednocześnie rozpoczął urlop 

dwutygodniowy podsekretarz stanu Mini- 

sterstwa Sprawiedliwości p. Sieczkowski. 

Sprawa posła Pająka niezbyt 
! wyraźna 
WARSZAWA, 9 9. Pat. W związku z li- 

stem otwartym posła Pająka do p: ministra 
spraw wewnętrznych, ogłoszonym w kilku 
pismach, a dotyczącym niewłaściwego rze- 

komo zachowania się policji w czasie zajść 

w Węgierskiej Górce. p. minister spraw 
wewnętrznych zarządził przeprowadzenie do 
chodzeń, które nie potwierdziły zarzutów, 
postawionych policji przez pos. Pająka. 

Ekonomiści holenderscy w Kra- 
kowie 

KRAKÓW, 9—9. Pat, W dniu wczoraj- 
szym przybyła do Krakowa z Katowic wy- 
cieczka przemysłowców i finansistów ho- 
lenderskich, która w godzinach rannych u- 
dzła się autobusem do Zakopanego i Mor- 
skiego Oka. Wieczorem, w salonach Grand 
Hotelu, Izba Przemysłowo - kiandlowa w 
Krakowie wydała obiad na cześć gości. W 
obiedzie wziął udział wicewojewoda dr. 
Duch, Prezes Izby Przemysłowo-kiandlowej 
Epstein i szereg osobistości ze świata u- 
rzędowego i gospodarczego. W czasie o- 
biadu wygłoszono szereg przemówień. 

Komu posłużyło szczęście 

WARSZAWA, 9. 9 Pat. Dziś w diugim 
dniu ciągnienia V klasy 19-ej polskiej pań- 
stw owej CE klasowej L ns му- 
rane padły na numery następujące. 

$ 350 tysięcy złotych — Nr. 19.271, 20 
tys, zł.—Nr. 1!3,235, 15 tys. zł. — Nr. 113.853, 
10 tys. zł.—Nr. 120.908, po 5 tysięcy zło- 
tych — Nr. Nr. 62.205, 81,850, 102633 i 
174.975. 

Nurmi opuścił Warszawę 

WARSZAWA, 8. 9. Pat. Nurmi opvśc ł 

w poniedziałek Warszawę, udając się wraz 

ze swym sekretarzem do Dorpatu. Po 

kilkudniowym wypoczynku Nurmi wyjeżdża 

na tournee do Ameryki Południowej. 

UBROSUSKZURZBANABEBE *- -* Z 

Sensacja wszechświatowa 

Łódź podwodna, 5. 44° i 
Jutro premiera Helios“. 

w kinie »» 
ERWZUNZSRZDOCUSECENESNAZ 

POwROÓCIŁ 
chor. uszu, nosa i gardła 

i ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp: | 

Lekarz-Dentysta 

Ch. Krasnosielśki 
Wielka 21 > 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 

i 4i pół—7 i pół. 

fr Mad. Władysław Szemis 
Choroby wewnętrzne 

powrócił i wznowił przyjęcie cho- 
rych w Lecznicy WA 

2 2A KORDONÓW 
Dwa wyroki śmieri w Mińsku 
Z Mińska donoszą o nowym procesie 

antypołskim. Na ławie oskarżonych w try- 

bunale wojskowym zasiadł niejaki Prago, 
oskarżony o rzekome uprawianie szpiego- 
stwa ną rzecz Polski. Prago skazany Z0-:— 
stał na karę śmierci przez rozstrzelanie. 
Wyrok wykonano wczoraj. Jednocześnie w 

najwyższym sądzie zapadł wyrok Śmierci 
na białorusina Symeona Kozłowa. Wyrok 
również wykonano. 

Właściciele domów w Mińsku 
W jednym z ostatnich numerów 

mińska „Zwiezda* skarży się, że więk- 
szość posesyj w miastach bez wżźżględu 
na „sowietyzację* gospodarki, wciąż jesz 
cze znajduje się w rękach prywstnych. 
W jednym tylko Mińsku zgórą 200 ka- 
mienie należy do prywatnych właścicie- 
li, którży ciągną z nich olbrzymie zyski, 
dając rrądowi sowieckiemu grosze. Pod- 
czas, gdy od drobnych właścicieli rząd 
poodbierał wszystkie domki, kamienicz- 
nicy w porozumieniu z przedstawiciela- 
mi władzy nadal korzystają ze swych 
nieruchomości i co gorsza, z żalem do 
daje „Zwiezda“, że niemożna zastoso- 
wać względem nich ustawy o municypa* 
Hzacji, gdyż kamienice prywatne w prze- 
ciwieństwie do domów rządowych są 
zawsze utrzymywane we wzorowym po- 
rządku. 

Woldemaras pówrócik z (enewy 
BERLIN, 9 — 9. Pat. Biuro 

Wolifa donosi z Kowna, że prem- 
jer Woldemaras powrócił dziś w 
południe w towarzystwie obu 
adjutautów do Kowna. 

Skarga Utewskich Rócjaq w Lidze 
Harodów. 

Według wiadomości z Genewy, 6 
bm. Liga Narodów rozpatrywała skargę 
34 rosyjskich ziemian w Litwie. Wyja- 
Śnień udzielał prof. Woldemaras. Spra- 
wę odroczono. 

„Braga nyska o fowiecko - estońskim 
kładzie handlowym 

Przed kilku dniami odbyła się wymia- 
na dokumentów ratylikacyjnych w sprawie 
wejścia w życie sowiecko-estońskiego układu 
handlowego. 7 tego powodu „Segodnia* zau- 
waża. że pod wieloma względami układ ten jest 
dla Estonji dogodniejszy, niż łotewsko-s0* 
wiecki układ hanclowy dla Łotwy. Przede- 
wszystkiem, rząd estoński nie udzielił pra- 
wa eksterytorjalności sowieckim przedsta- 
wicielstwom handlowym i ich członkom, 
co prasa sowiecka, naturalnie, tłomaczy w 
ten sposób, iż ze względu na ograniczone 
stosunki handlowe estońsko- sowieckie, de- 
legacja sowiecka postanowiła nie zakładać 
przedstawicielstw handlowych w Estonii. 
Łotwa niestety, była mniej przewidująca i 
torgpredstwa korzystają u niej z prawa 
eksterytorjalności. 

Pismo twierdzi, że tak zwana klauzu= 
la sowiecka zostaje w ukłądzie tylko na 
papierze, ponieważ został zawarty on tylko 
na zasadzie największego uprzywilejowania, 
wskutek tego, iż Estonja nie udzieliła so- 
wietom szczególnych uig celnych. Temniem- 
niej jednak prasa sowiecka nie szczędzi 
komplementów Estonji i przyrzeka ej 
złote góry. 

Fabryka gazowa W Kownie 
Z Kowna donoszą: Kowieński magi 

strat uchwalił budowę miejskiej fabry- 
ki gazowej. Nowa tabryka będzie urzą” 
dzona na wzór zachodnio - europejski 
i będzie odpowiadała wszystkim nowo 
czesnym wymaganiom. 

Przebiez głosowania do Rady Ligi 

GENEWA, 9 1X. PAT. Dzisiejsze wybory do Rady Ligi odznaczały 
się zupełnie wyjątkowym charakterem. Delegaci wszystkich państw, repre- 

zentowanych na 10-tem Zgromadzeniu, przybyli na posiedzenie i wzięli 

udział w głosowaniu. Na 53 głosujących Polska otrzymała 50 głosów. 

Przypuszczają, że trzy brakujące do jednomyślności głosy należą do Nor- 

wegji, która ze względów zasadniczych sprzeciwia się ponownej wybieral- 

ności członków Rady, do Litwy i do Polski, która głosowała na dwóch 

pozostałych kandydatów na członków Rady, t. j. Jugosławię i Peru, które 

to kraje zostały przyjęte 42 i 36 głosami. Dotąd w czasie 10-letniego 

Związku Narodów największą. ilość głosów przy wyborze do Rady, a 

mianowicie 47 otrzymała Kolumbja w roku 1926. Warto również przypom- 

nieć, że w pierwszym wyborze Polski do Rady w i926 otrzymała ona 

głosów 41, a prawo reelekcji przyznało jej siódme Zgromadzenie 36 gło- 

sami przeciwko 8, z pośród 44 głosujących. 

O CZEM MÓWIŁ MIN. STRESEMANN? 
GENEWA, 9-9. PAT. Jako pierwszy mówca na odbytem w poniedziałek przed 

południem posiedzeniu zgromadzenia Ligi występował niemiecki minister spraw zagra” 
sicznych Stresemann, mówiąc o rezultatach haskiej konferencji, które miały także po-. 
ważne znaczenie dła sprawy ewakuacji niemieckich terytorjów. Nawiązując do sprawy 
zagłębia Saary, znaczenie, Stresemann, zaznaczył, iż rokowania -o zwrot tych obszarów 
zostały już postanowione. W dalszym ciągu mówca witał z zadowoleniem postępy idei 
rozjemstwa, jako doniosłego czynnika w utrzymaniu pokoju międzynarodowego. Mów- 
ca zgadza się naogół z brytyjską delegacją co do tego, iż pakt Ligi Narodów mysi być 

zmienieny, zgodnie z duchem paktu Kelloga. Stresemann wypowiedział się stanowczo 

za rozbrojeniem i w dalszym ciągu swego przemówienia poruszył sprawę mniejszości. 

Projekt augielskiego min, handlu Grahama 
GENEWA. 9.9. Pat. Na popołudniowem posiedzeniu Zgromadzenia 

Ligi Narodów wystąpił, jako pierwszy mówca, angielski minister handlu 

Graham. W pierwszej części swego przemówienia domagał się on pro- 

wadzenia we wszystkich państwach wykazów statystycznych, opartych na 

tych samych podstawach. W dalszym ciągu Graham omawiał zagadnienia 

węglowe, przyczem wysunął projekt, by drugiej komisji Zgromadzenia 

polecono przygotowanie zwołania międzynarodowej  konierencji, któraby 

zbadała i ujednostajniła sprawę zarobków robotniczych i warunków pra- 

cy w przemyśle węglowym. Z chwilą zrealizowania iederacji europejskiej 

możnaby—zdaniem Grabama— przystąpić do uregulowania na nowo spra- 

wy taryf celnych w całej Europie. W zakończeniu Graham stwierdził, że 
nowa polityka powinna być ożywiona wybitną tendencją,  zwracającą się 
przeciwko cłom: ochronnyr”. 

Oświadczenie delegata, Włoch 

GENEWA, 9. 9. PAT. Po przemówieniu dr. Stresemanna zabra 

głos szei delegacji włoskiej sen. Szialoia. Przy głośnych oklaskach całego 

Zgromadzenia p. Scialoja oświadczył, iż delegacja włoska podpisze klau- 

zulę fakultatywną Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowei w 

w Hadze, dotyczącą obowiązkowego rozstrzygania wszystkich zatargów 

natury prawnej na drodze rozjemstwa, 

Czechosłowacja podpisze klauzulę fakultatywną. 

GENEWA, 9 9. Pat. Minister Benesz oświadczył, iż podpisze klauzu- 

lę fakultatywną statutu Trybunału Haskiego i akt generalny o rozjemstwie 

oraz stwierdził, że Czechosłowacja podziela poglądy Brianda i pragnęła 

zawsze zniesienia granic celnych w celu doprowadzenia do odrodzenia go- 

spodarczego Europy. 

Dyskusja na śniadaniu u Brianda nad projektem Stanów 
Zjednoczonych Europy 

GENEWA. 9.9. Pat. W zakończeniu śniadania, wydanego dla 
głównych delegatów 27 narodów, Briand przedstawił swój pro- 

jekt federacji stanów zjednoczonych Europy. Wywiązała się na- 

stępnie dyskusja ogólna, w której wzięli udział Stresemann, Hen- 

derson, Marinkowicz, Stroeruwitz, Hymans i Motta, nie wysuwa- 

jąc zasadniczych objekcyj. Tylko niektórzy z nich podnieśli pew- 

ne zastrzeżenia. W rezultacie dyskusji osiągnięto jednomyślnie 
porozumienie, przyznające konieczność stworzenia więzów soli- 

darności między państwami  europejskiemi. Delegaci ma. 

ją zwrócić się do swych rządów z prośbą o zbadanie tej sprawy 

na podstawie memorandum, które Briand wkrótce im prześle 

premjer francuski, po $zebraniu opinii mocarstw zainteresowa.- 

nych przedstawi na prośbę swych kolegów przyszłemu ogólne- 

mu Zgromadzeniu Ligi Narodów sprawozdanie w tej kwestii. 

Stresemann chwali projekt Brianda s 

GENEWA, 9 9. PAT. Minister Stresemann dał wyraz swemu zado- 

woleniu z powodu zakończenia okupacji wojskowej Nadrenii, żałując jedno- 

cześnie, że okupacja zagłębia Saary trwa nadal. Stresemann oświadczył, że 

pomimo to jednak cieszy się z powodu wysiłków, które zostały uczynione 

w kierunku likwidacji wojny. Stresemann wypowiedział się z zapałem za 

klauzulą fakultatywną rozjemstwa Trybunału Haskiego i mówił z wielkiem 

uznaniem o pakcie paryskiem, zaznaczając, że wyznaje on tę samą ideę 

pokoju, co Briand, jest jednak zwolennikiem innych metod. Ażeby wypeł- 

nić luki w zarządzeniach antywojennych, należy przedewszystkiem zwięk- 

szyć możliwości koncyljacyjne raczej zapomocą Środków prewencyjnych, 

niż sankcyj. Stresemann wyraził się z uznaniem o idei Brianda stworzenia 
Stanów Zjednoczonych Europy. Idea ta wydaje mu się możliwą do zreali- 

zowania. Stresemann stwierdził, że nie jest zwolennikiem jakiejkolwiek idei 

politycznej, zwróconej przeciwko któremukolwiek państwu. Nie jest Tów- 

nież stronnikiem nadpaństwa ekonomicznego. Wierzy jednak, że unja państw 
europejskich zlikwidowałaby sytuację groteskową, „która istnieje jeszcze w 

Europie. Należy zniszczyć przeszkody, dzielące państwa i stworzyć nowe 

więzy, wprowadzić w całej Europie jednakową monetę i znaczki pocztowe. 
W zakończeniu Stresemann oświadczył, że raduje się z rezultatów już osią- 
gniętych w dziedzinie zbliżenia się narodów i stwierdził, że należy w dal- 

Szym ciągu czynić wysiłki w tym kierunku. 

Najbardziej doniosły ewenement X-ej sesji Ligi Narodów 

PARYŻ, 9 9. Pat. Dzienniki oczekują z wielkiem zainteresowaniem rezultatów 

dzisiejszego intereuropejskiego Sziadania, które uważają za najbardziej doniosły ewe- 

nement całej 10-ej sesji Ligi Narodów. „Le Matin* pisze, iż w śniadaniu weźmie udział 

30 biesiadników. Henderson przybędzie dopiero na czarną kawę, gdyż przedtem zwol- 

nić sią nieamoże. 

Ważne pasiedzenie gabinetu angielskiego 
LONDYN, 9. 9. PAT. Dziś po południu po dłuższej przerwie letniej 

zebrał się gabinet angielski pod przewodnictwem Mac Donalda. 
Według informacyj, uzyskanych z dobrego źródła, posiedzenie po- 

święcone było przedewszystkiem załatwieniu dwóch spraw z zakresu poli- 

tyki zagranicznej, a mianowicie rokowaniom angielsko amerykańskim oraz 

podjęciu stosunków anglo-sowieckich. 
W pierwszej sprawie Mac Donald zapoznał gabinet ze stanem roko- 

wań i podał do wiadomości członków gabinetu treść memorandum, które 

otrzymał w sobotę od prezydenta Hoovera za pośrednictwem ambasadora. 

W memorandum tem zawarte są konkretne propozycje co do obniżenia 

tonażu krążowników brytyjskich celem umożliwienia pewnego parytetetu 

angielsko-amerykańskiego. : 

szdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miilimetr 50 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 
*agraniczne 50 prow. drożej. Ogłoszenia eyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
micjeoa. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia |ażw:nskitgo. 2 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. о 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejsku. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Juczewska 

Księgarnia T-wa „Ruch. 
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Za tekstem 15 groszy. Komumikaty ora2 
drożej, 
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Zjednoczonemi. Pakt Kelloga był swe- 

go rodzaju konkurentem Ligi Narodów. 

Chodzi więc o to, aby konkurenta nie 

było, aby Stany Zjednoczone, trzyma- 

jące się zdała od Ligi nie ro biły dyr 

wersji, nie tworzyły konkurencyjnego 

międzynarodowego bloku. 

Ze spraw obchodzących Polskę bez- 

pośrednio najważniejsze są wybory do 

Rady. Jak wiadomo, Polska miała t.zw. 
miejsce pół stałe z prawem reelekcji. 

Według iniormacyj napływających z 

Genewy, wybór: Polski ma być zapew” 

niony. Będzie ta swego rodzaju ,,otar- 

cie tez“ ze strony Francji, za Hagę, w 

której nasze interesy zostały przez na* 

szą sojuszniczkę, łagodnie mówiąc zba- 

gatelizowane. 
Rozruchy antyżydowskie czy anty- 

angielskie w Palestynie? Sytuacja w 

Palestynie nadal jest napręžona. Co- 

prawda nie ma już więcej pogromów 

żydowskich, i w głównych miastach 

panuje jaki taki spokój, ale zato na 

prowincji wciąż mają miejsce starcia 

Arabów z wojskami angielskiemi, i co 

gorsza, koło tych potyczek coraz bar- 

dziej się rozszerza. Tak, jak jest w 
chwili obecnej, wygląda więcej na pow 

stanie antyangielskie, do czego „Ścia- 

na płaczu i zatarg z żydami posłużył 

tylko za pretekst, niż na rozruchy an- 

tysemickie. Znawcy Wschodu  twier- 

dzą, że przyczyną zaburzeń są ostat- 

nie tiberalne posunięcia polityki an- 

gielskiej w Egipcie i Palestynie. Ara- 

bowie zrozumieli je jako słabość Anr 

glików, no i rzecz jasna, chcą sytuację 
wykorzystać. Bałszewicy natomiast 

komentują wypadki palestyńskie jako 

wałkę ludów Wschodu przeciwko jarz- 

mu angielskiemu. Niektóre pisma an- 

gielskie przynoszą wiadomość, że du- 

2а rolę odegnywa tam niejaki Hamdi- 

El-Hussein, niedawny gość moskiew- 
ski i prawdopodobnie agent III między 

narodówki. Wysunięty projekt przez 

„Nasz Przegląd“ oddania Polsce manr 

datu nad Palestyną, wywołał ożywioną 

dyskusję. Nie wszyscy jednak sjoniści 
są nim zachwyceni. Oto np. pos. Hart= 

glas wypowiada się przeciwko, uważa- 

"jąc, iż powierzenie mandatu nad Pale- 

styną Polsce, doprowadziłoby da tego, 

że Polska jako państwo katolickie, sta” 

łaby się wykładnikiem polityki Waty- 

kanit w stosunku do: Pałestyny, a secun 

do, Polska popierałaby tylko emigra- 

cję żydów polskich pragnąc pozbyć się 

ich z kraju, co w rezultacie doprowa- 

dziłoby, iż interesy żydowskie, jako 

mniejszości zostałyby narażone. na 

szwank Tocząca się dyskusja dookor 

ła tego projektu ma oczywista chara- 

kter akademicki, mimo to jest ciekawa 

jako prob'eż nastrojów żydowskich w 
stosunku do Polski. 

Konflikt chińsko-sowiecki przewle- 
ka się w nieskończoność. Obie strony. 
zapewniają o swych pokojowych  za- 
„miarach, ale nie robią nic, aby te pigk- 
ne zamierzenia w czyn wprowadzić. W. 
ten sposób stan. ani pokój, ani wojna: 
trwa w dalszym ciągu na granicy man- 
dżurskiej. : 

Sowiety i Anglja. Sprawa nawiąza- 
nia stosunków dyplomatycznych Angli: 
z Moskwą, posuwa się żółwim kro | 
kiem. Henderson oświadczył znowu, 
załatwienie jej może nastąpić nie wcze- | 

śniej, aż odpowiedni projekt zostanie 
przedłożony parlamentowi do aproba- 
ty. Do tega zaś czasu na drodze dy- 

plomatycznej należy wyjaśnić na ja- 
kich zasadach ma być to wznowienie 

stosunków podjęte. Anglja w ten spo- 
sób wyraźnie daje do zrozumienia, że 
nie zależy jej na szybkiem podjęciu 
stosunków z Moskwą. 

Łunaczarskij. Depesze przyniosły 
wiadomość o dymisjonowaniu „nar 
komprosa* jak go powszechnie w Bol- 
szewji nazywano. Podobno powodem, 
który ostatecznie zdecydował o dymi- 

sji było zamieszczenie w miesięczniku 

redagowanym przez Łunaczarskiego p. 
t. „Sztuka reprodukcji portretu Stali- 

na w otoczeniu hurysek. 

Portret ten miał się nie podobać 

dyktatorowi sowieckiemu i „redaktor 

—narkompros* otrzymał dymisję. Dy- 

misjonowany Łunaczarskij zamyka so- 

bą szereg ,,marszałków* Lenina, któ | 

rych Stalin odsunął od władzy. Sz. 

     



  

tona rsa SŁUWO 

  

  

ECHA KRAJOWE Na teatrze walk w Mandżurii 
  

Sfarosta dziśnieński przejechał samochodem... 

Z wiarygodnego źródła dowiadujemy się o przygodzie, zresztą wręcz fan- 
tostycznej, aka spotkała niedawno starostę dzišniefs! iego p. M Jankowskiego. 

Wracając autem z Wilna do Głębokiego w pewnym miejscu przejechał p. 
starosta psa. Chcąc dobić męczące się zwierze zatrzymał auto i wówczas do- 
piero zauważył ku nietmnałemu swemu zdziwiemiu, że przejechany pies jest... 
«ilkiem prawdziwym. Drugi wilk uciekł 

Wiłk widząc pędzące auto prz. 
życie. (x) 

do lasu. 
ywarował iw ten sposób postradai 

Posfrzelenie zbiega 
Na odcinku Dzisna podczas usiłowania ucieczki przez granicę do sowietów zo- 

stął postrzelony mieszkaniec ow wilejskiego Wiktor Chotorowicz. Obecnie wyjaś- 
mia się co spowodowało że hotorowicz chciął uciec z Polski. (a) 

Plaga wilków w gminie Bieniakońskiej 
Z terenu gmin Bieniakonie i Woronowo nadchodzą wieści o pojawieniu się wil- 

ków. Całe stada ich krążą po lasach i polach napadając na bydło. Mają być zarzą 
<zone obławy. Je inoczešaie AE się, że na terenie powiatu Święciańskiezo 
podczas niedzielnej obławy zabito kilku wilków. -Taksamo na terenie dóbr ks. Radzi- 
villa w nadleśnictwie Chominkowskiem w gminie zaostrowieckiej była urządzona ob- 
ława na wilki. Natomiast 15 bm. urządza się obławę pod Snowem i Horodziejami (b) 

4   

NIEŚWIEŻ. 

— Nikczemne metody. Porusze- 
nie duże w społeczeństwie wywołał 
artykuł p. Stefana Czarnockiego, pre- 
zesa Nieświeskiego Oddziału Kresowe- 
go Ziemian poświęcony przyjazdowi do 
Nowogródka Pana Prezydenta i usto- 
sunkowaniu się do tego faktu pewnych 
czynników. Słowa p. Czarnockiego by- 
ły odzwierciadlen'em ogromnej ogrom 
nej większości opinji publicznej, rozu- 
miem jednak, że można być innego 
zdania i nie zgodzić się z danym po- 
glądem, a natomiast głosić coś: wręcz 
przeciwnego. Ale kulturalnego człowie- 
ka obowiązują pewne zasady, powiem 
więcej obowiązuje jak każdego najpro- 
stsza etyka. 

Tymczasem mamy do zanotowania 
fakt bardzo przykry, a właściwie po* 
prostu niesmraczny. 

Ota w „Życiu Nowogródzkiem'* u- 
kazał się artykulik p.t. „Szydło z nieś- 
wieskiego worka”, pisany w stylu wy- 
bitnie „czerwoniacku“. Trudno i nie 
warto przytaczać go w całości, wystar: 
czy tylko taki fragment: 

„Dziś możemy uchylić rąbka taje- 
mnicy oburzenia p. Czarnockiego. P. 
Czarnocki jest w stosunku zależności 
finansowej od... Nieświeskiego Zamku” 

P. Stefan Czarnocki ma zbyjt szero- 
ko wyrobioną opinję, bym choć jednem 
słowem próbował go bronić; ludzi o 
tak kryształowym charakterze i tak wy- 
bitnie uspołecznionych niestety spoty- 
ka Się bardzo mało, a gdy siię zdarzają 
to każdy ich postępek aż nadto wymo 
wnie świadczy o ich wartości moral- 
nej. O panu Czarnockim przeto, który 
zresztą zgodził się pod wielkim. na- 

ciskiem na objęcie ogólnego kierunku 
rolniczego w Kluczu ks. Radziwi Ha, 
graniczącym z jego własnym mająt- 
kiem nie będę mówić. 

Natomiast warto zwrócić uwagę na 
ludzi tego typu co autor wspomnianej 
notatki. Oto oni rozumują w ten sposób 
że przekonania każdego można kupić 
za pieniądze; nie rozumieją zupełnie, 
że istnieją ludzie, którzyby za najwię- 
kszą sumę nie powiedzieli czegoś, co- 

by było sprzeczne z ich przekonaniami. 
Węszenie wszędzie pieniędzy czy ja- 
kichkolwiek brudów jest wstrętnym 
symptomatem dzisiejszych stosunków 
powojennych. 

„Szydło. z nieswieskiego worka”, 
wydrukowane w jakimkolwiek bruko- 
wcu nie zdziwiłoby już dziś nikogo, 
natomiast wydrukowane w piśmie uwa” 

  

*  Kurytyba w lipcu 1919 r. 

U księży misjonarzy w Kurytybie. 

Kurytyba jest stolicą stanu Para- 
na, Niezbyt wielkie choć rozlegle roz- 
budowane miasto położone na wscho- 
dnim krańcu stanu parańskiego, zaw- 
dzięcza swe powstanie i rozwój, kolo- 
nizacji rolniczej prowadzonej w tam- 
tych stronach w ciągu ostatniego pół. 
wiecza. 

Miasto przeważnie o wielkich jed: 
nopiętrowych domach w typie portu- 
galskim, raczej brzydkich i  dziwacz- 
nych pod względem stylu budowy i 
ornamentacji, Flora zupełnie odmien- 
na od tej, którą spotyka się” w pasie 
nadmorskim — przypomina  ražąco 
południowe Włochy — szczególnie 
ogrody, w typie ogrodów włoskich 
piękne tuje i cyprysy, krzaki ozaljl, 
niezbyt wiele palm i śliczne krypto- 
mery o ciemnym a zmiennym kolorze 
podobne choć wiele piękniejsze od 
cyprysów, mają chwilami głęboki tio- 
letowy odcień, przechodzący przy 
zmianie oświetłenia w różowawy, lub 
prawie czarny. 

Teren falisty bardzo upiększa ca- 
łość miasta. Przy avenide dr. Jaime 
Reis Nr. 115, położonej na wzgórzu 
z pięknym widokiem na całość miasta, 

położony jest niewielki i ładny do- 
mek księży misjonarzy polskich, dru- 
karnia i redakcja pisma „Lud* oraz 
bursa dla chłopców, utrzymywana 
przez księży misjonarzy z księdzem 
Bronnym na czele. Wkoło ogródek z 
kryptomerów, pomarańczy, palm i 
strzyżonych tuj. | ! 

Byłem w Kurytybie gościem księ- 
ży misjonarzy. Serdeczna gościnność, 
jaką mi okazali, pozostanie mi zawsze 
w pamięci. Dzięki nim też mimo 
dość krótkiego pobytu miałem moż- 
ność poznać życie szeregu kolonii 
polskich w okolicach Kurytyby. 

; podległości przvież 

NA NOWEJ ZIE 

żanem za półurzędowe budzi wielkie 
zdziwienie i jeszcze większy niesmak. 

Specjalnie podkreślić trzeba, że ży- 
jemy dziś w okresie przygotowań do 
przyjazdu Pana Prezydenta. Powinien 
być zrobiony jak największy wysiłek, 
by były zatuszowane różnice politycz- 
ne, jednak różnice etyczne n.*',.4:%5..2 
być nie mogą, nawet teraz! I dlatego 
podobne odsuwania się publiczne są 
bardzo a bardzo szkodliwe; można tyl- 
ko polegać na wyrobieniu strony napa* 
dmiętej i mieć nadzieję że incydent ten 
zostanie potraktowany z pogardliwem 
milczeniem, na co jedynie zasługuje. 

Kr. 

— Odparcie oszczerstwa. W Nr. 244 „Ży 
cia Nowogrodzkiego“ umieszczona została 
tendencyjna wzmianka p.t. „Szydło z nie- 
świeskiego worka”, w której autor podaje w 
wątpliwość prawomyślność polityczną na- 
szego (długoletniego prezesa p. Stefana Czar- 
nockiego, a nawet wogóle zdolność całego 
„Niešwieža“ do zabierania głosu w sprawach 
politycznych. 

Celem takiego paszkwilu może być tvl- 
ko sprowokowanie ziemian powiatu Nie- 
swieskich do położenia swoich _ podpisów 
pod łistem prezesa Czarnockiego. 

Pamiętając o tem, że trafiają się i dziś 
przysłowiowe niedźwiedzie usługi, a przyj- 
mując pod uwągę rozmowę pana Wojewo- 
dy Beczkowicza z członkiam Zarządu nasze- 
go Oddziału Kresowego Związku Ziemian, p. 
O. leleńskim, w której pan wojewoda wręcz 
potępił tę nadmierną „goliwość* redakcji 
„Życia Nowogródzkiego” i wyjaśnił, że nigdy 
wnągiemi uczuciami wobec ziemiaństwa się 
nie kierował, iż jest synem ziemianina i je: 
dynie wymaga od ziemian większego udziału 
w, pracy społecznej aniżeli dotychczas, oś- 
wiadczamy, iż Ziemiaństwo Nieświeskie nie 
da się nabrać na prowokację obcych czyn- 
ników a tym którzy chcą rozdrażniać Sto- 
sunki, żeby swoich brudnych rąk nie pchali 
tam. gdzie moga oberwać po nosie. 

Za Zarząd Nieswieskiego Oddziału Kre- 
sowego Związku Ziemian 

Olgierd Jeleński 
Rudolf Chołowiecki. 

   

    

    

— Komunikat Związku Ziemian. Do P.T. 
Członków Nieświeskiego Oddziału Kresowe- 
go Związku Ziemian. 

Poraz pierwszy od czasu uzyskania nie: 
ża do powiatu Nieświe- 

skiego Glowa Państwa Polskiego, Pan Pre: 
zydent Ignacy Mościcki! 

Ojcowie i dziadowte nasi pracujący przez 
nółtora wieku w mrokach niewoli nad u- 
trzvmaniem polskości naszego kraiu załed- 
"wie marzyć mogli o takim szcz u. —My 
je bedziemy przeżywać sami” 

Pan Prezydent będzie gościem nowiatu 
Nieświeskiego, a każdy obywatel qospoda- 
rzem szcześliwym. że zaszczyt taki go spo- 
tvka. W chwifi takiej. gdv nie może zahra- 
knąć nietylko żadnej narodowości zamieszku- 

MI 

  

   

Rola społeczna i cywilizacyjna 
Kościoła 4w Brazylii jest  wprost 
ogromna. 'Drogi i Kościół są to 
"główne czynniki, za pomocą których 
cywilizacja penetruje do pierwotnych 
przestrzeni lasów i stepów. Kościół 
idzie jednak przed drogą, gdyż misjo- 
narze różnych narodowości docierają 
do okolic połączonych ze Światem za- 
ledwie przez Ścieżki dostępne jedynie 
dla lokomocji na grzbiecie muła, 

Tak, jak w Polsce, w początku 
średniowiecza Kościół szerzył nie 
tylko mowę, ale był też pionierem 
cywilizacji w całym znaczeniu tego 
słowa, tak obecnie w Brazylji ksiądz 
jest jedynym inteligentem, który do- 
ciera do daleko w lasy wysuniętych 
osiedli mieszkańców puszcz, zwanych 
tu Kobukrami (Cobuclos). 

We wsiach, położonych w rejonie, 
powiedzmy opanowanym przez cywili- 
zację a do takiego zaliczyć trzeba 
okolice Kurytyby, księża są pioniera- 
mi oświaty, postępu gospodarczego i 
przedewszystkiem stoją na straży po- 
czucia narodowego osadników. 

Kościół jest w Paranie najsilniej- 
szym czynnikiem  nacjonalistycznym. 
Nasi księża, od nich miałem możność 
sie z temi stosunkami zapoznać, mają 
dużo bardzo taktu i utrzymując tra- 
dycję polską wśród kolonistów stara- 
ją się zarazem nie przeciwstawiać po- 
czucia polskiego— lojalności w  sto- 
suaku do Brazylji i szczeremu współ- 
życiu z ludnością brazylijską. Oko- 
lice Kurytyby stanowią mozajkę na- 
rodowościową i odpowiednio do niej 
rozmieszczone są Kościoły—przeważ- 
nie polskie i włoskie lub niemieckie. 
Nie są to parafje— ksiądz polski nie 
otrzymuje beneficium, jest przy kos: 
ciele, który stanowi własność gminy, 
złożonej .z okolicznych katolików, 
czemś w rodzaju kapelana, uzyskuje 
pełaomocnictwo pełnienia obowiązków 

Zmienne koleje walk 
MUKDEN. 9.9. Pat. Urzędowo donoszą, że po dwudniowych gwał- 

townych wa kach w miejscowości Pogranicznaja miejscowość ta została 
zajęta przez Rosjan, których jednak Chinczycy wyparli ponownie wczoraj 
wieczorem. 

Pogranicznaja bombardowana jest przez bolszewików 

TOKJO, 9. 9. PAT. Według doniesień z 
aeroplany sowieckie bombardowały wczoraj miasto, wzniecając 

raiasteczka Pogranicznaja, 
pożar na 

dworcu kolejowym i w domach sąsiednich. Ludność schroniła się do piw- 
nic, bez względu na to llczba ofiar jest znaczna. 

Według ostatnich wiadomości, artylerja ostrzeliwuje miasto, które w 
kilku miejscach zostało objęte pożarem. 

MINA POD POCIĄGIEM CHARBIŃSKIM. 
LONDYN, 9-9. PAT. WEDŁUG OTRZYMANYCH TU DONIESIEŃ, POCIĄG PA- 

SAŻERSKI, KTÓRY W DNIU WCZORAJSZYM ODSZEDŁ ZE STACJI POGRANICZ- 
NAJA DO CHARBINU, NAJECHAŁ NA MINĘ, POŁOŻONĄ N SZYNY. DWIE OSOBY 
ZOSTAŁY ZABITE, A TRZY ODNIOSŁY CIĘŻKIE RANY. 

Chińczycy proszą o pokój 

MOSKWA, 9 IX. PAT. Mimo dokonanej niedawno między rządem 
związku Sowieckiego i rządem nankińskim wymiany not, zapowiadających 
chęć zlikwidowania w drodze pokojowej istniejącego konfliktu, w dalszym 
ciągu na różnych odcinkach sowiecko-chińskiej granicy miały miejsce ostre 
Starcia. Między innemi w ubiegłą niedzielę ostrzeliwano się wzajemnie 
ogniem karabinowym i artyleryjskim w rejonie Nikolska Ussuryjskie. P o- 
dobno po obu stronach są straty w ludziach. Szczegółów tych starć źródła 
oiicjalne narazie nie podają. 

  

Posiedzenie w sprawie lofu transatlantyckiego 
Hołd pamięci mjr. Idzikowskiego 

NOWY JORK, 9 - 9. Pat. Na posiedzeniu likwidacyjnym komitetu lotu transat- 
lantyckiego postanowiono uczcić pamięć bohatera lotu $. p. mjr. Idzikowskiego przez 

wmurowanie tablicy pamiątkowej w gmachu 
ofiarować mjr. Kubali, który spodziewany jest w Ameryce, resztę funduszu 

wysokości 1000 dol. 

konsulatu polskiego. Komitet postanowił 
lotu w 

Kafastroia lotnicza w Dęblinie 
, WARSZAWA, 9-9. Pat. Dzisiaj dnia 9 bm. o godzinie 6 min, 10 rano wydarzy- 

ła się na lotnisku wojskowym w Dęblinie katasirofa lotnicza. ' 
Uczeń szkoły lotniczej podporucznik Włądysław Wrżał spadł podczas lotu 

ćwiczebnego na jednopłatowcu „Moran* na drzewo w parku obok kasyna tficerskie- 
go i doznał ciężkich obrażeń. Samotot jest silnie uszkodzony. 

‚ 
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jącej nasz powiat, uietylko żadnego stanu, 
ale nawet żadnej j ednostki, to w pierw- 
szym szeregu powinniśmy stanąć my, (polscy 
ziemianie, od wieków tu osiadli i od wieków 
stojący pod polskim sztandarem. Prawem 

em i obowiązkiam jest uczcić Głowę 
stwa jak najserdeczniej i w najgorętszy 

sposób. 
Krótkość czasu pobytu Pana Prezydenta 

nie pozwala na to, byśmy Go mogli gościć 
specjalnie u siebie, jakbyśmy tego gorąco 
pragnęli i uważali za szczyt  niezmierny. 
'Temniemniej przeto powinniśmy dołożyć jak 
największych starań, by krótkie chwile po 
bytu Pana Prezydenta w naszym powiecie 
wypadły jaknajświetniej. 

Dlłatęgo wzywam wszystkich Członków 
Nieświeskiego Oddziału Kregowego Związku 
Ziemian, by starali się wszelkiemi sposobami 
i ze wszygjtkich sił jak najbardziej przyczy- 
nić się do uświetnienia pobytu Pana Prezy- 
denta. 

Na każdem miejscu, gdzie to tylko będzie 
możliwem, powinniśmy nieść pomoc moralną 
1 materjalną, by razem z całem naszem społe 
czeństwem oddać nałeżny hołd Panu Prezy- 
dentowi i choć w ten sposób wyrazić miłość 
głęboką i wdzięczność za Jego p d. 

Ziemianie, którzy nie będą brali udziału 
w przyjmowaniu Pana Prezydenta na tere- 
nie swoich gmin, powinni być w Nieświeżu 
w dat. 23. IX. jednocześnie komunikuję, że 
specjalna delegacja Związku Ziemian we- 
žmie udział w ogólnym hołdzie, jaki będzie 
złożony Panu Prezydentowi na ratuszu nie- 
świeskim. 

   

   
      

  

   

   

  

     

Stefan Czarnocki 
prezes _ Nieświeskiego Oddziału 

Kresowęgo Związku Ziemian. 

religijnych przy danym kościele od 
miejscowego biskupa _ brazylijskiego 
na 6 miesięcy, po upływie których 
musi pełnomocnictwo odnawiać. Je- 
dynym źródłem utrzymania dla księ- 
dza są iura stolae, 

Przy wielu kościołach prowadzone 
Są kilkooddziałowe szkoły pod kierun- 
kiem zakonnic. Polskie szkoły są w 
rękach Szarytek i Sióstr Panny Marii. 
Byliśmy z księdzem Szymborem i 
księdzem Bieniaszem, przybyłymi na 
misję do Parany na uroczystości 
szkolne w szkole Szarytek w kolonii 
Abranchas pod Kurytybą, Dzieci ro- 
bią bardzo dodatnie wrażenie: swo- 
bodne, doskonale wychowane —niektó- 
re niedawno przybyłe, inne już uro- 
dzone w Brazylji o wybitnym nalocie 
portugalskiego akcentu, wymawiają 
ł zamiast | i spiewają „Wiełki Bože“ 
i deklamują o „wiełkiej Połsce”, 

Trzeba zaznaczyć, że wielu brazy- 
liiczyków posyła swe dzieci do' szkół 
polskich, gdyż stoją one wyżej, niż 
szkółki rządowe w kolonjąch. Obok 
jasnowłosych dziewczynek, przybyłych 
niedawno z Kraśnika siedzi о wyde- 
tych wargach, czarnych Świecących 
oczach i włosach o żywym wyrazie 
twarzy ciemno bronzowa mulatka. 

Zmieszanie białych z czarnymi jest 
w Brazylji ogromne. Trzeba przyznać, 
że brazylijczycy potrafili nietylko w 
prawie, ale w życiu i obyczaju nadać 
równe prawa murzynom. Jest to nie- 
wątpliwie ciekawe i godne podzlwu. 
Ze wszystkich narodów europejskich 
portugalczycy są najbardziej uzdolnie- 
ni w asymilacji ludności tybylczeį 
tak w Ameryce; jak zdaje się i w 
Afryce. 

Asymilacja białych imigrantów do- 
konuje się też bardzo szybko. Kolo- 
niści o ile wiem wszystkich narodów 
szybko i chętnie przyswajają sobie 
język brazylijski i po stosunkowo 
niewielu latach zaczynają posiłkować 
się nim w domu. 

Istnieje zresztą silny prąd nacjo- 
nalistyczny oficjalny w Brazylji jak 

_ — Przycznek do niepotrzebnej dyskusji. 
Z powodu przyjęcia ta zamku dostojnika 
kościelnego, ks. prałata Wróblewskiego wy- 
dał ks. Radziwiłł 4-go obiad na kilkadzie- 
siąt osób. W czasie obiadu na cześć gościa 
pierwszy wzniósł toast gospodarz, a potem 
odpowiadał ks. prałat Wróblewski, szczerze 
dziękując za możność spędzenia kilku chwil 
wolnych w domu tak miłym i pełnym tra- 
dycji. W związku z tem przemówieniem jak 
również z dyskusją prądową dziś się toczącą 
na temat zamku Nieświeskiego zabrało głos 
i kiłku innych przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa. Był to przyczynek bardzo cie 
kawy do wyjaśnienia faktycznego stanu rze- 
czy, Oto każdy z mówców przytaczał konikre- 
tne fakty ilustrujące działalność społecz ią i 
filantropijną ks. Radziwiłła, wyrażając mu 
szczerą wdzięczn za, ofiarną a bezgłośną 
działalność. W chwili gdy pewne osoby ma- 
ią wątpliwość co do „uczuć pana Radziwił- 
ła w stosunku do Pana Prezydenta', bardzo 
symptomatycznem było stwierdzenie przez 
ludzi z rozmaitych środowisk, że mają oni 
zupełnie wyrobioną i dobrą opinię o dosko- 
nałości ks. Radziwiłła. 

' Ogłoszenia 
a pojedyńcze i seryjne, komunikaty ! 
a zawiadomienia w „Słowie* i we 
i wszystkich innych pismach zamiesz- 

e Wileńska Agencja Reklamowa 
cza fachowo i tanjo 

g. ul. WIELKA 14, telefon 12 -34, 
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ną presję różnemi Środkami, zwłasz- 
cza przez przymus nauki języków bra- 
zylijskiego i portugalskiego w szkole. 
Czynione jest to systematycznie i 
bezwzględnie choć nie przybiera roz- 
miarów bezpośrednio  dražniących. 
Trudno się dziwić że Brazylja nie 
pragnie tworzyć sobie kwestji mniej- 
szościowej, z drugiej jednak strony 
zbyt szybkie zatracenie poczucia na- 
rodowego „ przez imigrantów  ob- 
cych nie byłoby w inte- 
resie  Brazylji, gdyż fakt istnienia 
skupień narodowąściowych kilku na- 
rodów wysyłających emigrację, kapi- 
telnie ułatwia sprowadzenie rąk ro- 
boczych i przyśpiesza przystosowy- 
wanie się imigrantów do nowych wa- 
runków pracy i bytu. 

Polacy—parańczycy uważają oko: 
licy Kurytvby za raczej nudne, mo- 
notonne. Mnie wydały się one bardzo 
piękne—mimo że widziałem je w peł- 
ni zimy t.j. w początkach lipca, wów- 
czas gdy krajobraz staje się szaro- 
oliwkowy zatraca barwę i życie, pta- 
ctwo i owadów. Kępy krzaków, laski 
bracatingi, gdzieniegdzie  rozłożyste 
itubuje, piękne lasy piniorowe pośród 
których widnieją pola kukurydzowe 
pokryte zeschłemi badylami. 

Pinior stanowi bezsprzecznie naj- 
charakterystyczniejsze i najpiękniejsze 
drzewo Parany--falisty i górzysty.kraj- 
obraz z dalekim widokiein usiany jest 
lasami piniorowemi i pięknemi pojedyń 
czemi drzewami które jakby zatknięte 
w ziemię wielkie chińskie płaskie pa- 
rasole panują nad całym krajobra- 
zem, przenikając swym wzrokiem i 
majestatycznošcią całą parańską roś- 
linność. * 

Rolnictwo w Paramie prowadzone 
jest jeszcze w sposób nadzwyczaj 
prymitywny. Kolonista uprawia prze- 
ważnie tylko część swej ziemi t. zw. 
szakru, pozostawiając resztę odło- 
giem. Po paru latach, gdy uprawiany 
grunt wyjalowieje robi rossę pokry- 

i w Argentynie, który wytwarza pew. 5gb lasem ugoru i przenosi sią tam 

lugielskie objekcje o tunel pod  ka- 
nałem la Manche 

Zdawało się, że z nastaniem .socja- 
listycznych rządów w Anglii, kwestja 
projektowanego tunelu pod kanałem 
Le Manche weszła na realniejsze tory i 
że wkrótce rozpoczną się przygotowa- 
nia wstępne do jego budowy. Gabinet 
Mac Donalda budowę tunelu włączył 
bowiem do swego programu. 

Obecnie „Manchester Guardian“, 
uprzedzając decyzję Komitetu Obrany 
Narodowej, do którego projekt tunelu 

. został odesłany dla zaopinjowania, wy- 
raża zdanie, iż komitet ten rozstrzyg- 
nie kwestję negatywnie. Motywem tej 
decyzji ma być fakt, iż, jak tylko An 
glja zostanie choćby majdrobniejszym 
paskiem „stałej ziemi” połączona z kon 

tynentem, wówczas przestanie być na- 
rodem wyspiarskim i stanie się pań- 
stwem kontynentalnem. A wtedy będzie 

zmuszona posiadać u siebie taką samą 
organizację wojskową, jak inne pań 
stwa europejskie. Czyli, że tunel zna: 
czy tyle samo, co powszechna służba 

wojskowa w Anglji. Taki jest, cieka 
wie wywiedziony argument Komitetu 
Obrony Narodowej, przeciw tunelowi. 

Do nięgo przyłączają się argumenty 
Ministerstwa Skarbu, które protestuje 
przeciwko obciążeniu skarbu kosztami 

utrzymania stałej armji lądowej, po- 
woływanej na podstawie obowiązku 
powszechnej służby wojskowej. 

Tak przedstawia się obecnie polity- 
czna stronia kwestji. Ale są także tru: 
dności natuny technicznej. Pan Javary, 
główny dyrektor „Compagnie du Nord* 
którego opinja w tej sprawie jest zur 
pełnie miarodajna, oświadczył na pu- 
bliczaem zebraniu urządzonem w Lon: 
dynie, iż prace ekspertów nie poko- 
nały jeszcze trudności, związanych 2 ©- 
bliczeniem czasu trwania budowy ш- 
nelu i jego kosztów. Wszelkie zaś pra- 
ce dalsze związane są z ustaleniem 
tych danych podstawowych. 

Są także argumenty natury ekono- 
micznej. Ekonomiści angielscy obawia” 
ją się, że przy tak dogodnym i tanim 
środku komunikacyjnym, jakim będzie 
tunel, przemysł i handel angielski nie 
będzie mógł wytrzymać . konkurencji 
przemysłu ii handlu francuskiego. Od- 
nosi się to zwłaszcza do okolic nad: 
brzeżnych przy kanale La Manche, do 
których towar będzie przychodził zna- 
cznie szybciej i taniej z Francji, aniżeli 
z odleglejszych okolic Anglji. Przede- 
wszystkiem tą konkurencją zagrożony 
jest dowóz towarów spożywczych do 
Londynu. 

Do tego wszystkiego dołączają się 
jeszcze trudności... wyznaniowe. Pro- 
testanci angielscy bardzo niechętnie za- 
patrują się na łatwość komunikacji, ja- 
ką da tunel katolikom brytyjskim z ka- 
tolicką Europą. Jest rzeczą bardzo chia- 
rakterystyczną, iż w czasie referendum 
ludowego na temat tunelu wszyscy bi- 
skupi i.księża anglikańscy wypowie- 
dzieli się przeciwko jego budowie, na- 
tomiast została ona bardzo energicznie 
poparta przez katolików. 

Poważne także trudności stawiają 
angielscy finansiści. Pan Javary ze stro 
ny Francji zdeklarował sumę 4 miljar- 
dów franków. Anglicy zaś udział swój 
obliczają tylko na 3 miljony funtów 
szterlingów, co nie stanowi nawet 10 
proc. udziału Francji. 

W świetle więc tych wszystkich tru 
dności, należy zapatrywać się na kwe- 
stję budowy tunelu pod kanałem La 
Manche bardzo sceptycznie. 

z uprawą, zapuszczając las na polu 
dotychczas uprawnem. Płódozmianów 
typowych niema--uprawiają przeważnie 
kukurydzę fiżon (czarna iasola), tro- 
chę dyni niewiele zbóż europejskich“ 
bataty, (słodkie duże kartofle) 
choć obecnie rząd parański kasuje 
uprawę pszenicy. Gdzieniegdzie drzewa 
herbaty południowo - amerykańskie 
„herve motė“ przypominające wyglą- 
dem nasze niskie topole. Uprawa me- 
chaniczna niesłychanie marna, co 
znajduje jednak pewne uzależnienie w 
178 kosztach robocizny i sprzę- 
aju. 

Rozrost miasta Kurytyby o cstat- 
nich kilkunastu latach znacznie zmie- 
nił na lepsze warunki gospodarowa- 
nia. Dziś wszystko sprzedaje się do 
miasta po wysokiej cenie. Nawet w 
tym kraju nieprzebranych Jasow drze- 
wo opałowe jest w wysokiej cenie. 
Jeden z najstarszych kolonistów na: 
szych pomorzanin Józef Preis, liczą: 
cy 81 lat, z czego przeszło 50 spę. 
dził na swej kolonji w Abranches w 
paraiji księdza Górala, mówił mi, iż 
obecnie zarzuca gospodarkę rolną, 
bo na starość nie może już prącować- 
na roli, a zapuszcza iasy brakotingo- 
ge by sprzedawać drzewo na opał do 
Kurytyby.' Dwuletni zagajnik brako- 
tingi przewyższa 2 do 3 krotnie 
człowieka. 

Nawozy sztuczne będące w użyciu 
stanowi magka kostna brazylijska i 
superiosfat sprowadzony z Niemiec. 
Potasowe sole zastępują popiół ze 
spalonego lasu. Nawozy są bardzo 
drogie i dlatego używane są w ma- 
łych rozmiarach. 

Jestem u księdza Kandody „stare- 
go brazylijczyka“ w Orleansie na ple- 
banji. Rano zajeżdża parokouny wó- 
zek, typowy wózek galicyjski, zaprzę- 
gnięty w dwa niewielkie ciemno bu- 
łane koniki. Kalonista chłop z Gorlu 
pyta o księdza Bieniasa: 

— „Czy Jegomošė w domu?“ 
— Tak jest ale wyszedł do ko- 

šciola a co to pań chce? 
— „A no chciałem gaoju kupić". 

` 

13 LūTERJA KLASOWA 

V tej klasy 1-szy dzien. 

Po 15.000 wygrały n-ry: 23014 69015 
Po 10.000 wygrały n-ry: 62903 72824 

135609. 
Po 2000 wgrał nry: 21647 94577 114468 

120656 54 140789 147662 151126 1592814 
169554 27 

Po 1000 wygrały nry: 14014 14412 26603 
29053 3 3904 8 41507 45845 71900 

2 2 5 5 85782 88961 91748 
5 286 110268 121023 133920 142663 

156980 172540. 
Po 600 zł. wgrały nr.: 3767 7283 

17212 18126 19261 20151 9 34843 36141 
37654 42719 42808 45482 47142 63489 68193 

31 88174 88643 90297 9136693445 94984 
213 101012 103894 125355 128818 130547 

134704 136279 136577 137105 141530 158605. 

  

    
  

  
   

    

      

Po 500 zł. wygrały n-ry: 355 738 1018 , 

  

   
2317 2592 3570 6130 7075 7256 7865 9286 
10370 11517 11901 12164 13354 14147 14424 
16162 17367 18625 19134 20912 22810 30070 
30278 30755 31300 31694 33082 35270 37587 
37570 39104 40739 41142 41731 42072 42714 
44293 45481 46573 46812 46941 47866 48297 
48954 49060 62318 62546 63613 63641 66579 
67196 67729 71614 73421 73718 74311 

Po 500 zł. n-ry: 75149 75365 75907 75014 

76207 77189 79988 81107 81994 84104 88953 
89797 91119 92286 92689 94048 94210 964! 
96526 97221 97218 98725 101763 1020: 

  

     

  

   

  

    

3 103011 103474 103742 104492 10535 

5765 106621 107508 109131 110720 116661 

112520 113054 113120 114844 115961 116907 

119197 120612 124018 125674 127384 127612 

30: 134680 135434 136626 

140568 141886 143326 146322 

9 147781 151647 153403 155248 

5 157138 157586 158257 158449 

168352 161170 162001 164333 

Ё 160566 160899 161170 162061 

1643 168352 173108 173874 175566 

177427 178333 178603 179030 179056 179885 

180080 180666 180075 181545 182056 182310 

183054 194194. 

  

MIERNICZY | 

Jozef Mackiewiez 
zamieszkały przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 10 przeniósł swoją kancelarję i 

| mieszkanie na Małą Pohulankę 

i Nr. 12-1. 

Kancelarja czynna od 6-ej do 15-ej, 
Przyjmuie od 9-ej do 11-ej i od 17-ej 

do 19-ej. Tel 18—72. 9ELE-0 

    

  

Zaoszczędźcie pieniądze 
zaopatrując s'ę wcześniej w węgiel 
opałowy i koks, ponieważ od zi-ge 
października nastąpi _ podwyżka 

frachtu kolejowego. Najlepszy 

WĘGIEL 
„górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednej 
tonny w zapiemoowanych wozach 

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 

M. D EU L 5 1, 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46. -0 

- JREZCREBRWEJNA | PADERWEWODOGZATSNA 

SERUGZNERERECZENNNNANUNSZZ 

5 Popiorajcie pracę polskiego robotnika! 
в PO4 SKA 

WYTWÓRNIA wykwinfnego 
damskiego, męskiego i dziecięcego 

OBUWIA 
Wilno, ul. WIELKA 30. 

Wacław NOWICKI 
GWARANCJA! MODA! 

Terminowe wykonywanie obsta- 
lunków według żurnali i ostat 

nich modeli. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

Fi aunanannusnasasannnaauna 
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AREA SERA EIO EA OK BUTA TRAWA KOT WRACA A OE ĘĄ 

— Jakiego gnoju, proboszcz nie 
chowa inwentarza. 

— A no gnoju od Jegumošci! 
Ksiądz Kandara prowadzi handle rol- 
niczę i rozsprzedaje nawozy sztuczne 
ckolicznym kolonistom. 

Późniejsze kolonje zakładane są 
według planu kolonizacyjnego — pro- 
stopadłe ulice dzielą ziemię na rów- 
noramienne działki, domy stawiane 
są rzędem. Kolonje pod Kurytybą 
takie jak Abranches, Axeukadja, Tho- 
mes-Cuelho, Orleans przedstawiają 
obraz nieregularnie rozrzuconych dom- 
ków daleko jeden od drugiego o 
typie poskim, podobnych do domów 
spotykanych w Tyrolu. Wśród takiej 
rozsianej szeroko kolonji widnieje 
kościół otoczony kryptomerami, cy- 
prysami, palmami, cytrynami — przy- 
pominając rażąco krajobraz Włoch. 
Niedaleko kościoła cmentarz Zz gro- 
bami pierwszych pionerów kolonizacji 
z XIX w. Napisy polskie w dziwny 
sposób poprzekręcane. 

Stan Parana nie prowadzi w 
obecnej chwili właściwie żadnej pla- 
nowej kolonizacji jakoby ze wzglę- 
dów oszczędnościowych. Wielkie prze- 
strzenie ziemi leżącej odłogiem  sta- 
nowią własność prywatną i często4 
objekt spekulacji —służą? one częścio- 
wo zaledwie za pastwisko dla bydła. 
Ziemia stale podnosi się w cenie i 
kolonista przybyły z Europy, jeżeli 
nie przywiezie dobrych kilku tysięcy 
złotych nie ma możności osiedlenia 
się. Koloniści — polacy od dawna 
osiedli w Paranie, którzy dorobili się 
majątku wykazują bardzo charakte- 
rystyczną żywotność. Nie poprzestają 
na posiadanym w kawałku ziemi w 
odległości kilkunastu kilometrów od 
miasta, ale dążą ciągle do powię- 
kszenia posiadanej przestrzeni ziemi. 
Zdarza się często, że kolonista zdaw- , 
va osiadły sprzedaje swój szaker 
pod Kurytybą, zwykle komuś z ro- 
dziny, a sam pakuje manatki i wy- 
nosi się dalej na zachód na Rio 
Claro, gdzie w głębokim lesie za 
małe pieniądze nabywa duże prze- 
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„ Rybołóstwo w przepisach o reformie rolnej 

; „Przegląd Rybacki'* w ostatnim nu 
merze (z września) art. p. A.B.H. 
daje krótkie streszczenie tych przepi- 

sów o reformie rolnej, które dotyczą 

rybołóstwa: e ы 

Zasadnicze postanowienie, ujmuje 

stosunek reformy rolnej da rybołóstwa, 

znajdujemy w art. 4 ustawy O wykona 

niu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 

1925 roku. W myśl tego artykułu, do 

gonm nieulegających obowiązkowi par- 

celacyjnemu nie wlicza się obszarów 

wód: : 

a) spuszczalnych stawów rybnych, 

o ile łączna powierzchnia zwierciadła 

wody w tych stawach wynosi ponad 3 

ha, L 3 а 

b) innych obszarów wód, o ile 

4wierciadło normalnego poziomu wo” 

dy daneg o obszaru wynosi ponad 20 

ha. 
: 

Nie odpowiadające powyższym wa: 

runkom obszary wodne nie będą pod4 

legały obowiązkowi parcelacyjnemu 

tylko w tym wypadku, jeżeli właściciel 

wody te wykaże jako przynależne go4 

spodarczo do swego wyłączenia. 

Według projektu instrukcji parcela 

cyjnej — do: której wskazówek w myśl 

okólnika Nr. 357 ministra reform rol- 

nych z dn. 14 listopada 1927 r. winny 

się stosować organa podległe ministro 

wi neform rolnych — dla zachowania 

i należytego zużytkowania wód istnie 

jących w parcelowanym objekcie, 
ma 

się tworzyć przez wydzielenie z dane 

go objektu wraz z odpowiednią ilością 

ziemi kolonję specjalną, jako gospodar 

stwo rybne, a w razie potrzeby i wzo- 

rowe (t.zw. ośrodek). zd 

Par. 92 tajóe instrukcji rozwija po” 

wyższe postanowienia ustanawiając, 

że sadzaw ki i stawy nadające.się na 

gospodarstwa rybne, bez względu na 

ich obecny stan, w miarę możności Sta- 

nowić winny odrębne, gospodarstwa 

2 dostatecznem zabezpieczeniem urzą: 

dzeń dla odpływu i dopływu wody 0- 

raz z dostatecznem zabezpieczeniem 

dostępu do brzegów i z przydzie- 

leniem odpowiedniego 
obszaru gruntu Orqgiego, niezbędnego 

dla racjonalnego prowadzenia gospo” 

darstwa rybnego. 

Ceny szacunkowe wód przy przy” 

musowem wykupywaniu ustala odnośr 

ne rozporządzenie, ogłoszone w Nr. 

70 Dziennika Ustaw Rz. P. (poz. 617). 

W celu ustalenia wartości terenów wo- 

dnych użytkowanych pod gospodarst- 
wa lub eksploatację rybną dzieli się 

"Państwo (przy uwzględnieniu poziomu 

kultury rolniczej, stosuków komunika- 

cyjnych, cen za robociznę ii kosztów 

urządzeń technicznych) na dwie zasa* 

dnicze połacie gospodarcze rybackie: 

zachodnią i wschodnią, przyczem ta 0- 

Statnia obejmuje całkowicie  wojewó* 

dztwa: poleskie, nowogródzkie, biało” 

stockie, wileńskie i wołyńskie. 

Ze wzmożoną.w ostatnich czasach 

budową i rozbudową stawów rybnych 

pozostaje w ścisłym związku okólnik 

ministerstwa reform rolnych Nr. 355 z 

dn. 8 sierpnia 1927 r. w sprawie zamia 

ny użytków rolnych na stawy rybne. O- 

kólnik ten stwierdza że jakkolwek przez 

zakładanie nowych stawów rybnych 

zmniejszy się zapas ziemi, który mógł: 

by być wykorzystany na przeprowadze 

nie reformy. rolnej, jednak z punktu 

widzenia ogólnej gospodarki krajowej 

należy uznać zakładanie racjonalnych 
gospodarstw rybnych za korzystne. 

Udzielenie prawa na założenie go- 
spodarki stawowej nie może nastąpić 
bez zgody właściwych urzędów ziem- 
skich. 

Służebności obciążające wody mo- 
ga być likwidowane na podstawie roz- 
porządzeń z dn. 1 lutego 1927 r. o znie- 
sieniu służebności (Dziennik Ustaw Nr 
10, poz. 74 i 75) drogą umowną lub w 
trybie przymusowym. Bliższe szczegóły 
co do likwidacji służebności podaje ro- 
zporządzenie ministra reform rolnych z 
dn. 14 lutego 1927 r. (>) 

KRONIKA MIEJSCOWA 

„ — (0) Posiedzenie okręgowej ko- 
misji ziemskiej w Wilnie. Jak się do- 
wiadujemy, najbliższe posiedzenie okrę 
gowej komisji ziemskiej w Wilnie od- 
będzie się dnia 25 i 26 września. 

— (0) Zwyżka cen węgla. Handlujący 
węglem w Wilnie obliczają, że na skutek 
wprowadzenia z dniem 1 października r. b. 
nowej taryfy towarowej na kolejach. cena 
sprzedażna węgla podrożeje o 5—6 zł. па 
jednej tonnie. 

‚ — (0) Ulgi w nowej tarylie towarowej. 
Nowa taryfa towarowa, która zacznie obo- 

CEO 

KURIER G05PODAKCZY ZIEN WSCHODNICH 
wiązywać na kolejach z dniem 1 paždzierni- 
ka r. b., przewiduje cały szereg ulg na prze- 

  

    

wóz artykułów na budowę dróg, brukowanie 
i regulację ulic, budowę mostów i t. d. Roz- 
miar taryfowych na powyższe artyku-     

  

ły wahać się ma od 10 do 50 proc. 

— (b) Zakończenie uniiikacyj ог- 
ganizacyj rolniczych. W dniu 3 b. m. 
w Mołodecznie odbyło się zebranie 
przedstawicieli organizacyj rolniczych 
działających na tamtejszym terenie. 
Celem zebrania było omówienie spra- 
wy połączenia się organizacyj  rolni- 
czych w jedną całość. Po zapoznaniu 
się ze statutem postanowiono dokonać 
unifikacji i wybrano odrazu Radę Po- 
wiatową. W ten sposób ukończona zo* 
stała unifikacja organizacyj rolniczych 
w województwie wileńskiem. 

— (a) Zakaz przywozu wieprzy. Wobec 
pomoru świń w powiecie baranowickim, zo* 

stał wydany zakaz sprowadzania do Wilna 

nierogacizny, pochodzącej z terenu tego po* 

wiatu. 

We własnym interesie kupujący mięso 

winni zwracać uwagę czy posiada ono ce- 
chę weterynaryjną. 

— (x) Przymusowa sprzedaż znaczków 
pocztowych w sklepach tytoniowych. W 
mvśł rozporządzenia Min. skarbu wszyscy 

sprzedawcy wyrobów tytuniowych obowią- 
zani są do sprzedaży znaczków pocztowych. 

O każdy ypadku odmowy sprzeda- 
ży znaczków należy powiadomić urząd ак- 

cyzy i monopolów wzglednie игхай рост- 

towy. 

  

    

Ujawnienie pofwornej zbrodni 
Policja aresztowała mieszkańca wsi Zbrodnia, gm. rzeszańskiej Józefa  Lasonia, 

który jak się okazało dokonał morderstwa Jerra Godlejewskiego, mieszkańca tejże wsi 
u którego służył jako parobek. 

Trupa Godlejewskiego znaleziono w lutym roku bieżącego podczas trzaskające- 
go mrozu, na drodze, koło karczmy oddałonej od wsi o kilka kilometrów. Sądzono na- 
razie, że śmierć jego nastąpiła wskutek zamarznięcia, tembardziej, że było stwierdzone, 

że był on w karczmie i był podchmielony. Wprawdzie na głowie zmarłego znaleziono 
rany, lecz nie rozgłaszano tego w celu uniemożliwienia zabójcy zatarcia śladów. 

Dopiero teraz udało się policji powiatowej stwierdzić, kto jest mordercą, a to na 

podstawie okoliczności zebranych przez te kilka miesięcy. 
Po zaangażowaniu przez Godlejewskiego parobka Lasonia, ten zdołał nawiązać 

stosunek miłosny z jego żoną a jednocześnie chcąc zawładnąć 8 dziesięcinnem gospo: 

darstwem przez poślubienie żony Godlejewskiego, powzi: 
Godliejewski udał się do karczmy, Lasoń po porozumieniu 

drogę i gdy ten wracał, kilku uderzeniami obuchem siekiery położył go 

ułożeniu trupa pod drzewem powrócił do domu i naj 

rozpoczęło się śledztwo, pierwszy wskazał, że Godlej 

znąć w drodze do domu, a będąc pijanym, padając rozbił sobie głowę. 

gdy ukazano mu dowody jego winy przyznał się do zbrodni, wydając 

niczkę. (b) 

jął myśl zamordowania go. Gdy 
stę z kochanką wyszedł na 

trupem. Po 
okojniej ułożył się do snu. Gdy 

wski mógł, będąc pijanym zamar* 
Dopiero t eraz, 
swoją  wspól- 

    

  

  

   

  

KRONIKA 
| WTOREK 
i 10 Dziś Wschbóć sł. g. 4 m. 42 

| Mikołaja Zach. u. og Ii'm. 51 
| iutro 
{ Jacka 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologii U. S. B. 

s z dnia 9-1IŃ 10297 

Ciśmienie J 152 
średnie w m | 1 

Temperatura | ‘ 9% 
średnia ) 

Opad za do- } 1 
bę w mm. | 

Wiatr ! Ogi GrzeważająCY Południowy 

Uwagi: Pocimurno, 
Maximum za dobę + 6 
Minimum za dobę + 10 C 
Tenieacja baronetryczna: spadek 

ciśnienia 
  

: URZĘDOWA 
— (a) Powrėt z urlopu. Wrócił z urlo- 

i objął urzędowanie komendant policji pu © 4 
1a powiat wiłeńsko-trocki komisarz Dubow-     

  

— (x) Wyjazd de Trok p. wojewody. 
J dniu wczórajszym p. wojewoda Raczkie- 

z udał się do Trok, gdzie był obecny na 
zawodach P.W. i W. F. Następnie p. woje- 
woda zwiedził roboty konserwacyjne prowa- 
dzone na ruinach zamku w Trokach na wy- 
spie oraz sprawdził postęp prac przy bu: 
dowie schroniska Ligi Morskiej i Rzecznej. 

— (x) Zmiana przepisów o ' użyciu bro 
ni przez oficerów i szeregowych policji. Mi- 
nister spraw wewnętrznych wydał nowe 

użyciu broni przez funkcjonarju- 
W myśł nowych przepisów „war- 

em“ uprawnionym do użycia broni 
. 2 lit. g. rozporz. Prezydenta Rzplitej) 
funkcjonarjusz, który na podstawie spe: 

cjalnego przepisu ma poruczoną sobie ochro- 
nę osoby, 

  

    

    

     
  

    

, dobra ruchomego lub nierucho- 
mego i uniemożliwienie odobom obcym wstę- 
pu do miejsca strzeżonego. 

Wartownik taki ma prawo i obowiązek 
za*-7vmač asohy zbižajace się, krótkim do 
nośnym okrzykiem: „stój! warta!* Odłegłość 
na jaką mogą być zatrzymane osoby zbliża- 
jące się do abjektu strzeżonego, jest w za- 
leżności od łokalnych warunków  tereno- 
wych, ruchu łub stanu bezpieczeństwa. 

  

    

AS TK TAS i IN K IT TIA PRZE GORA TC ITRZEOOEDE TAKO TL. T RAOKEO RKA 

strzenie i zaczyna nanowo walkę Z 

przyrodą. 
Jadąc z Orleansu do Tomes-Cuel- 

ho do księdza : Bayera zasłużonego 
proboszcza w najbliższej polskiej ko- 
lonji, wózkiem rarokonnym po glę- 
bokiej drodze wijącej się w czerwo- 
nej miejscami na cegłę Spalonej gli- 
niastej głebie, wśród wzgórz i wąwo- 
zów spotkałem dwa takie wozy idące 
«wgłąb kraju. 

* Duże woży żaglem okrytyte, jak 

budy cygańskie, zaprzęgnięte w lic 
w 4 konie w porządnych półszor- 
kach — typowe dobre fornalki z 
Kongresówki. 

Ludzie mówią że będzie wczesna 
wiosna bo nadleciały duże czarne ja- 
skółki, zwane tu myszołowemi. 

Przyjacielem człowieka jest w Pay 
ranie duży czarny ptak — rodzaj ja- 
strzębia zwany Cosre. 

Obsiadają one często dachy do- 

mów, jak ub nas bociany” lub 
krążą wysoko na niebie, są ochra- 

niane przez ludność gdyż . wybierają 
wszelką padlinę. 

* 

Życie kolonji rolniczych płynie 
$ardzo: monotonnie. Wspóźżycie wsi 
koncentruje się w tak zw. wendzie 

t. j. w sklepie wiejskim, prowadzo- 

nym jako handel kupna i sprzedaży 
a zarazem jako karczma. 

Dziwnym trafem Polacy wykazują 
„w Paranie zmysł do handlu — (!) 
istnieje około 600 wend prowadzo- 
nych przez Polaków. Jest to oczywi- 
Ście materjał bardzo potrzebny, ale 
dotychczas zupełnie niezorganizowa- 
ny. 
Handel produktem rolniczym odbywa 
się w sposób najbardziej prymityw- 
ny. Kolonista sprzedaje pośredniko- 

wf swe plony, możliwie szybko, z 
obawy przed robactwem. Ziarno po 

pół roku leżenia w Śpichrzu, zostaje 
zupełnie zjedzone przez robactwo. 
Kółka Rolnicze dostarczają suliuryt 
dla zabiezpieczenia ziarna, . w każdym 

jednak razie kto może wyzbywa się 
plonów możliwie szybko. 

Największą atrakcją życia wiej- 
‘К zgo, jest tak zwana f:ste. Sz to 
uroczystości ludowe odbywane z ja- 
kiejkolwiek okazji. Cechą charaktery- 
styczną na feście jest „churasco”, to 
jest zwyczajem ludzi leśnych  piecze- 
nie całego wołu na ognisku na Šwie- 
żem powietrzu i rozdzielanie go 
wśród biesiadników. 

Festy takie odbywają się często 
i również często kończą się bijatyka- 
mi. Drugą zabawą są fajerwerki i ba- 
lony. Z okazji „każdego swięta reli- 
gijnego na wsi, a szczggólnie w mie- 
Ście zawsze odbywa się kanonada 
fajerwerków. 
Są -specjalne sklepy sprzedające fajer 
werki „dla uczczenia tego lub innego 
świętego". Prócz ;fajerwerków pusz- 
czają balony z papieru z knotem 
umoczonym w nafcie i zapalonym. 
Balon taki dopóki knot się pali uno- 
si się w powietrzu poczem spada 
często na dach jakiegoś domu  gro- 
żąc oczywiście pożarem. 

Religijność brazylijczyków rodzi- 
czych jest bardzo mało rozwinięta, 
jest jednak pewna nabożność w oby: 
czaju, szczególnie gdy obchodzenie 
święta połączone jest z zabawą. 

Polacy łatwo przyswoili sobie 
zwyczaje miejscowe i z  cowbojami 
jeżdżą na festy i zajadają churasko. 

® 

Polonia parańska przeżywa obe- 
cnie okres przejściowy wytworzenia 
miejscowej polskiej inteligencji. Jest 
to koniecznością —element i nteligen- 
cki emigracji z kraju naszego często 
nie nadaje się do zajmowania jakich- 
kolwiek stanowisk w życiu społecz- 

nem, atymczasem otwierają się co- 
raz większe potrzeby którym jedynie 
miejscowa inteligencja może  spro- 
stać, Szcześciem nasz  instruktorat 
szkclny w Kurytybie zwraca baczną 
na to uwage, jak zresztą i księża, 
którzy w oświacie polskiej odgrywają 

znaczną bardzo rolę Wybitne stano- 
wisko w życiu Kurytyby zajmuje Po- 
lak - parańczyk. tam urodzony p: 
Falan, który jest dyrektorem rze- 
czywiście wspólnikiem rządowego naj- 
większego w Paranie seminarjum na- 
uczycielskiego. .P. Falan umie godzić 
swe obowiązki wobęc  Brazylji z 
przywiązaniem do Polski i dlatego 
cieszy się uznaniem zarówno w ko- 
łach brazylijskich jak i polskich. 

Zwiedzam jego seminarjum zwane 
tu szkołą normalną — urządzona 
bardzo pięknie 1 nowocześnie — 
wizvta tam jest tembardziej miłą że 
p. Falan ma bardzo piękne zbiory 
owadów, motyli, robaków i płazów 
brazylijskich, niektóre o przepysz- 
nem ubarwieniu. 

* 

„Kurytyba polączona jest z innym 
światem drogą wodną przez Paranague 
i wąskotorową kcleją prowadzącą 
do San Paulo dużego i pięknego mia: 
sta — Światowej stolicy kawy. Droga 
kołowa jest w tej chwili dopiero tra- 
sowana. 

Droga kolejowa kręci się i wije 
wśród wzgórz pokrytych kępami 1а- 
su i stepem, wznosząc się znacznie w 
górę aż do stacji Konta Grossa poło- 
żonej już o 400 metrów wyżej niż 
okolice Kurytyby. Tor kolejowy mię- 
dzy Kurytybą a Porto Amaronos cią- 
gnie się wzdłuż górnego biegu rzeki 
Iguasu o pięknych zboczach pokry- 
tych lasem piniorów- 

„Po 28 godzinach jazdy pociągiem 
pośpiesznym staje się w San Paulo 
w stolicy najbogatszego i najbardziej 
rozwiniętego cywilizacyjnie stanu Bra- 
zylji, skąd piękna i wspaniale urzą- 
dzona angielska kolej zwozi mil: 
jony worków kawy do portu 'Santos, 

Adam Piasecki. 
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Władystaw-Ignacy ЗОМЕ 
Właściciel majątku Romaniszki. 

Opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 9 września 1929 r. w wieku lat 54. 

Eksportacja do kościoła Św. Ducha (0. O. Dominikanów) z domu przy ul. Dobroczynny zaułek 2-a nastąpi we 
środę dnia 11 b. m. o godz. 4 wieczorem. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek 12 b. m. o godz. 10 rano, poczem odprowadzenie zwłok na kolej 

Pogrzeb odbędzie się w Romaniszkach w piątek 13 b. m. po Mszy Świętej w Kościele Parafjalnym w Łyntupach. 

O bolesnej tej stracie zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

żona, siosfry, hraf i rodzina. 

Osoby. zatrzymane informuje wartownik 
o zakazie dostępu i wzywa do odejścia. 

Konwojent, który: pełni służbę konwoju 
osób aresztowanych i zatrzymanych, albo 

wie”, z udziałem wybitnych sił stołecznych. 
mienia państwowego lub prywatnego ma pra 
wo wydawać rozkazy osobom postronnym 

wynikające z przepisów o służbie konw. lub 

ze szczególnego rozkazu dla danego konwo- 
ju a mające na celu zapobieżenie ucieczce 
lub uchyleniu się z pod konwoju osób kon- 
wojowanych, albo zabezpieczenia  nienaru- 
szalności konwojowanego transportu. 

Pozatem pozostają w mocy 
Min. spr. wewn. z dn. 14-V 1929 r. 

— (x) Emeryci nie płacą podatku od 
datku mieszkaniowego. Min. Skarbu wyj 

ło podległym sobie urzędom skarbowym, że 

nie należy pobierać podatku od dodatku 
mieszkaniowego od emerytów państwowych 
i samorządowych. 

Pobrane już sumy należ 
najbliższej wypłacie emerytury. 

MIEJSKA 
—-(0) Miejskie budżety dodatkowe. Do: 

tychczasowa praktyka wykazała że prawie 

tkie miasta czyniły wydatki, nieprze- 

widziańe w budżetach, wstawiając je później 

zazwyczaj w końcu roku, do budżetu dodat- 

kowego i stawiąc przez to władze wobec fak 

tu dokonanego. 

Wobec powyższego, Min. Spr. Wewnę- 
trznych w specjalnym okólniku poleca pou- 

czyć związki komunalne: 1) że gospodarka 
finansowa związku komunalnego ma być 
prowadzona ściśle w ramach budżetu, u: 
chwalonego przed rozpoczęciem okresu bud- 

żetowego i uzyskać zatwierdzenie władzy na- 

dzorczej, 2) że budżet dodatkowy może być 

uchwałony tylko w wyjątkowych przypad: 

kach, niemożliwych do przewidzenia przy 

układaniu budżetu zasadniczego, 3) że wy- 

datki, przewidziane w budżecie dodatkowym 
powinny by asadzie dokonywane dopie- 
ro po uzyskaniu zatwierdzenia władzy nad- 

zorczej, 4) że związki komunalne obowiązane 

śćiśle stosować się do przepisu rozporządze- 

nia o dokonywaniu wydatków, nieprzewi- 

dzianych w budżecie. 
! WOJSKOWA 

— (0) Terminy wcielenia poboro- 

wych. W tenminie od 21 do 23 paž- 

dziernika r. b. nastąpi wcielenie do sze- 

regów poborawych z przydziału broni: 

artylernja konna, baon manewrowy, 

zdrowia, łączności, marynarki wojen 

nej, samochody, saperów, aerona*:ty- 

ka,, żandarmerja. Władze wojskowe 

zdecydowały jprzesunąć terminy wcie- 

lenia poborowych da szeregów z bro- 

ni: piechota i artylerja ciężka. Wciele- 

nie do tych formacyj nastąpi wiosną 

roku przyszłego w miesiącach lutym i 

marcu. 
— (0) Dodatkowa komisja pobo- 

rowa. Dnia 18 września winni. stawić 

sie do komisji poborowej wszyscy ci 
mężczyźni, którzy we właściwym cza- 
sie nie stawili się do przeglądu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Ogłoszony w dn. 6 b. m. strajk fry- 

zjerów żydów nie udał się, ponieważ do 
strajku przyłączyło się tytko około 60 proc. 
fryzjerów. 

UNIWERSYTECKA. 
— Wpisy na wydziały prawa, nauk spo- 

łecznych oraz matematyczno przyrodniczych 
które miały się dziś rozpocząć, z powodu 
niezakończenia remontu łokali Dziekanatów 
przyjmowane będą dopiero od 14 do 28 
września włącznie. 

— Wpisy na wydziale humanistycznym 
U. S. B. odbędą się w następującym porząd: 
ku: 1) Wstępujący kandydaci winni złożyć 
w Dziekanacie wydziału humanistycznego 

podanie w terminie od 16—30 września b. r. 

Po otrzymaniu odpowiedzi kandydaci mu- 

szą niezwłocznie dokonać wpisu. Do poda- 
mia załączyć należy: oryginalne świadectwo 

dojrzałości, metrykę chrztu lub urodzenia, 
ewentualny stosunek do służby wojskowej, 

świadectwo moralności (o ile szkołę śred- 

nią ukończyli wcześniej, aniżeli w ubie 
głym roku szkolnym), własnoręcznie napi- 
sany życiorys, kwestjonarjusz( do nabycia 

u odźwiernęgo uniwersytetu), trzy fotogra- 
fje, (z których jedna: musi być naklejona na 
podaniu). Studenci, przenoszący się z inne- 
go Uniwersytetu. muszą ponadto przedłożyć 
świadectwo odejścia. 

2) Kandydaci, którzy w ubiegłym roku 
akad. byli studentami wydziału humanistycz- 
nego, obowiązani wpisy uskutecznić od: I do 
21 października, trzymając się porządku, 
ogłoszonego ma tablicy. wydziałowej. 

SZKOLNA. 
— Egzaminy dła eksternistów. W dniach 

od 16 do 20 wnześnia r. b. w 7 klasowej 

publicznej szkole powszechnej Nr. 1*w Wil- 

nie przy uł. Żeligowskiego 1 odbędą się 

nadzwyczajne egzaminy dla eksternistów z 

7 klas szkoły powszechnej. 
Podania wraz z metryką urodzenia, 

świadectwem morałności, dwoma fotografja- 

mi i krótkim życiorysem, ewentualnie ostat- 

niem świadectwem szkołnem, należy skla- 

dać w Inspektoracie Szkolnym m. Wilna 

(zauł. $w.-Michałski Nr. 5) do dnia 13 b. m. 

Opłata za egzamin wynosi 20 zł. | 

— „Wychowanie przedszkolne". Pismo 

poświęcone sprawom wychowania. Treść 

numeru wrześniowego: Notowanie obserwa- 

cyj nad zajęciami dzieci, |. _ Zoleman. 

kształceniu uczuć religiinych S. B 

o kaszlu u dzieci, dr. Łaniews 

przyzwyczajeń, Z. Minkiewiczówna, 

nie mowy, M. Darewska, płanowanie 

M.W., mrowisko M. Weryho, jarzyny A. 

krzewska, opowiadania, wiersze, gry i ro* 

boty. 
KOMUNIKATY. 

— Komunikat wszystkich organizacyj 
zrzeszonych w zwiazku organizacyj wojsko- 

wych. W dniach 22 ś 23 września b. r. od- 

będzie się w Poznaniu Zjazd z 

weteranów z 1863 
Polskiej Wystawy Krajowej. Z tej ok 
pod protektoratem ].E. Pana Marszałka 
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roku, celem zwiedzenia wolność Ojczyzny. 

$. P. 

Sfeian Mickiewicz 
Po długich i ciężkich 2 D ja ża © ciężkich cierpieniach zmarł w Radomiu 7 
1929 roku, w wieku lat 48. Zwłoki pogrzebane sA oe 

я, ;;іёшошіц dnia 9 wrzešnia: 
т stwo żałobne za duszę zmarłego odprawio! 

kościele Św. jakóba w Wilnie dnia 11 wrzesiłę 1929 foki wod GRE 
O powyższem powiadamiają przyjaznych pamięci zmarłego ' 

RODZINA i PRZYJACIELE. 

|
 

Dnia 7. 1X. rb. zmarł w Raoomiu 

Ч + R. 

STEFAN MICKIEWICZ 
ADWOKAT V ILEN5kI 

urodzony w maj. Anton: wo, powiatu Poniewieskiego, ziemi ieńskiej 
b. prezes Sekcji Sanit.- Żywność. Pol Tow. Powody ORO Šiai 

UE w Petersbureu i b. poseł na Sejm Wileński. 
abożeństwo żałobne odprawione z i i dni il bm (Wodske dojć © pow ne zostanie w kościele św. Jjakóba 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej. 

< Te 

Stefan Mickiewicz 
ADWOKAT 

zmarł w Radomiu dn. 7 września b: r. w wieku 48 lat 
w Radomiu dn. 9 września. 

O powyższem zawiadamia kolegów, przyjacioł i znajomych 

Rada adwokacka w Wilnie. 

  

     

      
    

Pogrzeb odbył się 

Sprowadzenie zwiok Joachima Lelewela 
^ Został powołany Komitet Obywatelski, który zajmie się uroczystościa- 

i, związanemi z pogrzebem Joachima Lelewela. W skład Komitetu weszli przedstawiciele szerokich sfer społeczeństwa z J. E. rektorem Falkowski 
wojewodą Raczkiewiczem, prof. prof. Pigoniem, Ruszczycem i prez Folejedy” 
skim na czele. Ustalone również zostało, że zwłoki Lelewela pozyG > do 
Wilna w dniu 8 października i zostaną złożone do grobu na cmentarzu Rossa 

W celu odpowiedniego uczczenia prochów Lelewela, projektowane jest 
wystawienie pomnika na cmentarzu (a) i 

Zakończenie obrad emigrantów litewskich : 
W niedzielę, jak zapowiadaliśmy z ńczyła się dwudni 2 а Gezai wia cj Roowokicj jy zakończyła się dwudniowa konferen* 

a zakończenie, po omówieniu całego szeregu spraw i 
obecną sytuacją w Litwie, uchwalona kė vė oki: w nata z 
stanowiono domagać się przywrócenia konstytucji,  wprowadzenic pod 
opartych na praworządności, ukrócenia szalejącego obecnie terroru, zniesienia 
sądów wojennych i t. d. Ponadto zebrani postanowili poczynić u miarodaj- 
nych czynników na terenie międzynarodowym energiczne kroki w zw 
zwolnienia aresztowanych ostatnio opozycjonistów i spowodowania przedło 
żenia memorjału o sytuacji w Litwie Lidze Narodów. (b) 

Banda koniokradów z cyganem na czele 
„ Została zlikwidowana bańda *koniokradów. która od dłużs 2 i i 

ludność powiatu Wileńsko- Trockiego i sąsiednich ciągłemi OW GR wie Dzięki zadać 
jomości terenu i możności „zaopatrzenia skradzionych koni. w odpowiednie dokumenty, 
które naturalnie były nieprawdziwe, banda była nieuchwytną i dopiero teraz olicja 
powa sogi zt za ją całkowicie unieszkodłiwić, ue 

„ Przed kilku dniami w Ławaryszkach zatrzymano z koni i у ies ńc: 
powiatu Święciańskiego cygana Gabryłowicza. Gdy ai Arina WA 
okazalo się że jest sfałszowany, co odrazu nasunęło podejrzenie, że koń pochodzi z kra“ 
dziežy. W ciągu dalszego dochodzenia ustalono, że zatrzymany cygan jest przywódc 
bandy trudniącej się kradzieżą koni. Gabryłowicz mając do pomocy mieszkańca Świe: 
SA KOCEM IAA Kocinównę i z Wilna złodzieja Urbana, Kone 
rydmana i Mowka Wersockiego operował łatem na pastwiskąch, zi zaś dol 

włamań do stajen zamożniejszych gosqodarzy. : FASON 
Kradzione konie były kierowane do Wilna na ulicę Kaczą 4, gdzie zamieszkiwał 

Frydman a następnie do różnych powiatów naj ryski zbytu koni. : 
ZE Przedtem każdy. koń otrzymywał od Frydmana dowód, tak że formalne pochodze- 

nie jego było stwierdzone i usuwało wszelkie trudności przy sprzedaży. Fałszerzem do- 
wodów był Frydman, który kupował dowody koni przeznączonych na zabicie i następ- 
nie po wywabieniu danych wpisywał całkiem inne. Podczas rewizji znałeziono u niego 
cały zapas tych dowodów, tak sfałszowanych, jak i oryginalnych. Całą szajkę osadzono 
obecnie w więzieniu. (c) " / 

  

  

  

   

  

  

zefa Piłsudskiego, powstał Komitet „Święta koleją do Poznania i wszystkie wolne .wstę- 
Weteranów z 1863 roku”, celem urządzenia py na P. W. K., teatry, widowiska i t. d. 
wiełkiej manifestacji narodowej dła oddania Ziot wszelkich formacyj wojskowych, odbę- 
Im czci i hołdu przez całe społeczeństwo, dzie się na warunkach, obowiązujących wy- 
jako serdecznej podzięki i wdzięczności, za cieczki na P. W. K. 

położenie pierwszych podwalin wolności, i Kwatery odpowiednie do iłości zgłoszeń 
za krew ofiarnie przelaną dla Ojczyzny. i wymagań będą zapewnione. 

Dla uświetnienia. uroczystości w tychże Wiceprezes (—) Z. Turski. 
dniach odbędzie się „Złot” pierwszych for- Sekretarz (—) B. Ka czmarek 
macyj o charakterze wojskowym jak: „Or- 
lat“, De Lwow2 A PO. м- RÓŻNE. 

stańców Górnego Sląska, Słąska l — Komitet pielgrzymki do Rzymu. 
skiego, Wielkopolski, Pomorza, obrońców ЗЛа ii 2 

Warszawy, a Krakowa, Wilna i innych "2 jubileusz Ojca AR Piusa XI podaje 

miast Polski, z pod władania zaborów. niniejszem do wiadomości, że odjazd 
Ponieważ zjazd odbędzie się z catej Pol- pielgrzymki nastąpi w dn. 25-9 1929 

ski, przez wzgłąd na krótki oki e i e r. o godz. 23. Osoby, które zgłosiły 
prosimy 9 maty a a 0 1 ię. chęć wzięcia udziału w pielgrzymce, są 

cia udziału w omawianych uroczystościach, Proszone 0 dostarczenie: 1) dowodu 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat związku osobistego, 2) fotografji, poświadczo* 

onganizacyj wo OO JaG nej przez policję, oraz o wpłacenie 2-ej 
h 025 prać udział ; Części kosztów podróży. Mężczyźni 

z ; winni się zaopatrzyć w świadectwo P. 

K. U. o nieistnieniu przeszkód do wy- 

jazdu. Osoby, które się jeszcze nie jazdu. J T 
zgłosiły, a pragnęłyby uczestniczyć w 

mogą się zapisywać w 
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nęgo związku D. 

hw brały udział w walkach 
   

Komitet w Dla weteranów z 1863 r. t ё 

Poznaniu czyni zabiegi o wolny przejazd pielgrzymce,    
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najbliższych dniach, gdyż Komitet roz- 
porządza jeszcze pewną ilością miejsc. 
Wie wszystkich sprawach, związanych 
z pielgrzymką należy się zwracać do 
sekretarza Komitetu, ks. Leona Pucia- 
ty, uł. Św. Anny, 10—3, od środy 11- 
1X 29, między 12—13 oraz 19—20 z 
wyjątkiem niedziel i świąt. 

— Przygotowania do otwarcia celi 
Konrada. Związek Zaw. Literatów 
Polskich w Wilnie komunikuje nam, 
że prace około urządzenia nowego lo- 
kalu Związku w murach po-bazyljań- 
skich są w pełnym toku. Remont jest 
ukończony, dzięki energicznemu prze- 
prowadzeniu prac przez Dyrekcję Ro- 
bót Publicznych. Zarząd Związku za- 
mówił dla sali Śród Literackich stylo- 
we ławy, według rysunku 'art. malarza 
'Fymona Niesiołowskiego. Do Wil. Zw. 
Artystów Plastyków zwrócił się Zwią- 
zek Literatów z zaproszeniem do urzą- 
dzenia wystawy prac artystów wileń- 
skich w tymże łokalu. W dalszym cią- 
gu napływają dary dla zapoczątkowa- 
nych zbiorów pamiątkowych w Celi 
Konrada. W robocie jest tablica mar- 
murowa z napisem z „Dziadów'*: „Hic 
obiit Gustavus“... i t. d. Lista ofiaro- 
dawców ogłoszona będzie wkrótce. 
Związek Literatów zwraca się z gorą- 
cą prośbą do właścicieli objektów piar 
miątkowych o dekłarowanie ich pod 
adresem p. Heleny Romer (Pańska 25) 
lub Sekretarjatu Związku (Antokolska 
24A, m. 5). 

— Linja autobusowa Wilno—Ry- 
ga. Przedsiębiorstwa autobusowe ma- 
ją zamiar na wiosnę 1930 r. uruchomić 
komunikację autobusową Wilno—Ryga 

— (x) Polskorsowiecka konieren- 
cja graniczna została odroczona. W dn. 
wczorajszym miała się odbyć w ро- 
bliżu Zahacia pow. dziśnieńskiego pol- 
sko-sowiecka konferencja graniczna. W 
ostatniej niemal chwili władze sowiec- 
kie zwróciły się z prośbą o odroczenie 
tej konferencji. Nowy termin zostanie 
w tych dniach ustalony. Konferencja 
odbędzie się przypuszczalnie za 8—10 
dni. Na konferencji tej omówiony zo- 
stanie cały. szereg zatargów lokalnych. 

— Baptyści „ргасша“. Baptyści przy- 
stępują do organizacji w, Wilnie internatu 
dla uczniów gimnazjum białoruskiego. 

Dotychczas internat dla, uczenic gimnar 
zjum białoruskiego był w posiadaniu meto- 

- dystów. > 
TEATR I MUZYKA 

— Teat Miejski „Łutnia”. Dziś w Tea- 
trze „Lutnia wystawiona zostanie rewela- 
cyjna sztuka W. Grubińskiego „Kochanko- 
wie”, zudziałem wybitnych sił stołecznych. 
Sztuka ta cieszy się wszędzie olbrzymiem 
powodzeniem, dzięki artystycznym walorom 
i świetnemu wykonaniu. Reżyserował przy 
osobistym udziale autora Janusz Sarnecki. 
Sztuka ta jest nie dozwolona dla młodzieży. 
Pozostałe bilety są do nabycia w kasie Te- 
atru „Lutnia“ między 11—1 i 3—9 wiecz. 

— Drugi koncert kwartetu Głazunowa. 
We czwartek, 12 września odbędzie się w 
Teatrze „Lutnia” drugi i ostatni koncert zna- 
comitego kwartetu Głazunowa. W progra- 
mie kwartet Szuberta e-moll i kwartet Beet- 
hovena «e-moll op. 52. Zainteresowanie kon- 
certem olbrzymie. Bilety już są do nabycia 
w kasie teatru między 11—1 i 3—9 wiecz. 

— Z Wileńskiego Towarzystwa Muzycz* 
nego „Lutnia*. Od m. września r. b. próby 
chóru T-wa „Lutnia* odbywać się będą 
normalnie w poniedziałki i czwartki od godz. 

/ 11 pół wiecz. 
Zapisy kandydatów na członków przyj- 

muje sekretanjat T-wa (A. Mickiewicza 6) 
w poniedziałki i czwartki od godz. 8—9 wie: 
czorem. 

   

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Żywy trup. 
Miejskie — Córka wodza. 
Wanda — Prezydent (Iwan Mozżuchin) 
Lux — z dymem pożarów. 
Światowid — Nie ożenię się. 
Ognisko — Miłość Joanny Ney. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— (c) Pożar. W nocy z 7 na 8 b. m. 

w zabudowaniach b<ci Trockich przy uł. Sa- 
dowej. 4, powstał pożar, który zniszczył staj- 
„nie i składy towarowe z oliwą, mąką i ar- 
tykułami kołonjalnemi. Podczas akcji ratow= 
niczej towar został wyniesiony w bezpieczne 
miejsce. 

— (c) Obława. Z soboty na niedzielę 
policja przeprowadziła obławę na terenie II 
+ V komisarjatu P. P. Podczas obławy zlu- 
strowano wszystkie lokale podejrzane. Za- 
wzymano kilku poszukiwanych. 

— (x) Ujęcie sprawcy szeregu na- 
padów rabunkowych. Policji śledczej 
udało się po długich poszukiwaniach 
wpaść na trop i ująć mieszkańca wsi 
Czerniele, gm. bieniakońskiej pow. lidz 
kiego Bronisława Zielińskiego, znane- 
go bandytę, poszukiwanego od szere- 
gu miesięcy. 

Zatrzymany Zieliński przyznał się 
do szeregu napadów rabunkowych po- 
pełnionych na terenie woj. wileńskie- 
go. Przekazany on został do dyspozy* 
cji władz sądowych. 

— (c) Przygnieciony przez wagon. W 
Rubieżewiczach, podczas robót przy kopcu 
10-ecia Niepodlegtości wagon przygniótł ro- 
botnika Jana Skarulisa. 

6 Pobicie przechodnia. Na przecho- 
dzącego w niedzielę wieczorem zaułkiem Ka- 
zimierzowskim Wiktora Siwickiego (Trocka: 
16) lat 24 napadło kilku osobników, którzy 
zadali mu kilka ciężkich uderzeń kamieniem 
w 'głowę. Siwickiego ulokowano w szpitalu 
św. Jakóba. 3 

, Napad ma najprawdopodobniej tło o0so- 
biste. > 

— (c) Trupa noworodka znaleziono w 
śmietniku domu Nr. 21-przy ul. Zawalnej. 

— (c) Niesumienmi furmani. Ze składu 
szkła Dawida Pupki (Końska 26) dwaj fur 
mani: Alter Arkowicz i Bencel Gołąb obaj 
zamieszkali przy ulicy Belmont 2 skradli za- 
Ja kła lecz zostali ujęci i oddani policji. 

— (c) Autobus przejechał wieśniaka. Na 
ulicy Mickiewicza koło domu Nr. 22 autobus 
Nr. 14411 kierowany przez szofera Szyleja 
wpadł na Józefa Piłata mies kańca wsi Szy 
Fngi, gminy rzesząńskiej. Piłat uległ uszko- 

dzeniu nóg i tułowia. Odwieziono go do szpi 
tala św. Jakóba. Szofera policja zatrzymała. 

т — (с) Okradzenie kasy loteryjnej. Po- 
między godz. 21 a 22 w dniu 8 b. m. z ka- 

sy loterji związku strzeleckiego w Cieletni- 
ku skradziono 200 zł. No 

— (c) Włamanie. Po uprzedhiem usu- 
nięciu drzwi dokonano naj ma mieszka- 

nię Ebera Bergera (Św. Mikołaja 3) i wy- 

niesiono garderobę i biżuterję ogólnej warto- 

2400 zł. 

      

    

  

BYŁY POSEŁ JERZY SOBOLEWSKI 
SKAZANY NA 6 Ł. WIĘZIENIA CIĘŻ. 

Wczoraj zakończył proces b. por 
sła białoruskiego Jerzego Sobolewskie- 
go oskarżonego o antypaństwową dzia 
łalność. 

Na poprzedniem posiedzeniu proku- 
rator Korkuć wygłosił przemówienie, 
w którem scharakteryzował akcję ko- 
minternu, w, wyniku czego stworzone 
zostały legalne, a jak się okazało nar 
stępnie wyraźnie antypaństwowe par” 
tie m. in. białoruska „Framada'. Dzia- 
łalność kompartji prowadzona była 
przez te partje w trzech kierunkach: 
skompromitowanie rządu w oczach lud 
ności,agitacji antywojennej i akcję por 
mocy wywrotowcom (MOPR). W tej 
ostatniej gałęzi kreciej roboty brał 
udział oskarżony Sobolewski. On był 
tóvórcą akcji pomocy prawnej areszto- 
wanym działaczom oraz akcji dokar- 
miania więźniów. 

W konsekwencji swego przemówie- 
nia domagał się ukarania oskarżonego. 

Obrońca Sobołewskiego mec. Pe- 
trusewicz zbijał poszczególne punkty 
oskarżenia udowodniając, że w okresie 
prac „Hramady”, o ca oskarżony jest 
Sobolewski, przebywał on w więzieniu. 
Ponadto przeciwko dowodom oskarże- 
nia przemawia fakt, że Sobolewski uwa 
żany jest przez komunistów jako zdraj- 
ca interesów ludu pracującego i niejed- 
nokrotnie otrzymywał listy z pogróżka- 
mi. Po dość burzliwych replikach stron. 
i zrzeczeniu się przez oskarżonego о- 
statniego słowa, Sąd udał się na nara- 
dę, która trwała pięć godzin, poczem 
wyniósł wyrok uniewinniający oskar- 
żonego z cz. II art. 102 K.K. (udział 
w spisku z wiedzą, że spisek ten roz- 
porządza bronią), natomiast skazują- 
cy go z cz. I art. 102 K.K. (udział w 
organizacji, mającej za zadanie oder- 
wanie części terytorjum Państwa) na 
sześć lat więzienia ciężkiego z zalicze- 
niem mu 25 miesięcy aresztu zapobie- 
gawczego. 

Środek zapobiegawczy — areszt 
bezwzględny, pozostawił Sąd bez zmia 
ny. 

Po ogłoszeniu wyroku obrońca 
oskarżońiego mec. Petrusewicz  zapo- 
wiedział złożenie skargi apelacyjnej. 

! w 

WYROK W SPRAWIE O ZNIESŁAWIENIE 
FIRMY A. MOZER. 

Na posiedzeniu  pubłicznem w dniu 4 
września rb. Sąd Grodzki po rozpoznaniu 
sprawy z oskarżenia Stefana Kowalskiego, 
byłego majstra Nowowilejskiej Fabryki Dro- 
żdży, z art. 531, 540, 358, 367, 557 i 558 kod. 
karn., postanowił: Za rozpowszechnianie oko 
liczności zniesławienia Arnolda Mozera ska- 
zać na zamknięcie w więzieniu na 1 miesiąc 
Za rozpowszechnianie okoliczności  niepra- 
wdziwych i podrywających zaufanie firmy 
Zakłady Przemysłowe A. Mozer i S-wie w 
Nowej Wilejce tegoż Kowalskiego skazać 
na osadzenie w areszcie na 3 tygodnie. Na 
zasadzie art. 60 K.K. Stefana Kowalskiego 
na jedną łączną karę zamknięcia w więzie- 
niu na miesiąc. 

OOOO SZW RZEP SZTORZTROWKOET TRORANGO OK 

— Zarząd Konkursowy Masy Upadłoś- 
ciowej Wileńskiego Banku Rolniczo - Prze- 
mysłowego S. A. niniejszym podaje do wia- 
domości, że dnia 22-90 paždziemika 1929 r. 
o godz. 6-ej wiecz. odbędzie się w Sądzie 
Okręgowym w Wilnie zebranie wierzycieli 
b. Banku Rolniczo - Przemysłowego z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytańie ogólnego sprawozdania z 
działalności Żarządu Masy Upadłościowej Wi 
leńskiego Banku Rolniczo - Przemysłowego. 

2) Odczytanie sprawozdania : kasowego 
do dnią 1. 10. 1929 r. 

3) Projekt tymczasowego podziału uzy- 
skanych sum między wierzycieli. 

4) Sposób zbycia, nieruchomości należą- 
cych do Masy Upadłościowej. 

5) Wolne wnioski. 
— (v) Przymus paszportowy dla służby 

domowej. Wobec często powtarzających się 
wypadków okradania: przez służbę domową 
swoich pracodawców, władze administracyj- 
ne postanowiły wprowadzić dła służby przy- 
mus paszportowy. Wszystkie biura najmu 
nie będą mogły protegować służby nie po- 
siadającej paszportu. 

W tych warunkach Świadectwa z po- 
przedniej służby będzie miało wartość tylko 
przy paszporcie. 

S LLA 
GIEŁDA WARSZAWSK 

9 września 1029 r. 

  

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8885 — 8,90,5 8,86,5 
Belgja 123,83 124,14, 123,52 
Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 
Budapeszt 155,60 155,90 — 155,20 
Holandja 357,40 358,30 _ 356,50 
Londyn 43,23, 43,33 43,12,5 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 23812 — 236,92 
Paryž 34,80, 34,98, 34,80 
Praga 26,39,5 26,45,5 26,33,5 

Szwajcarja 171,72, 172,15, 171,29“ 
Stokholm 238,87, 239,47 238,27 

Wiedeń 125,55 125,86, 125,24 
Włochy 46,64,  '46,75,5 _ 46,52,5 
Marka niemiecka 212,31 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 118.50—119,50 

Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
50—49,25. 5 proc. kolejowa 47 8 proc. L. 
Z. B. Gosp Kraj. Banku Rolin.. obli= 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,75. 
8 proc. warszawskie  66,25—66. 10 proc. 
Siedlec 67. 

Akcje: | 

Bank _ Polski 166,25—165,50 — 165,56 
Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 28, 
Cegielski 40. Norblin 142, Ostrowiec 66. 
Parowozy 25,50, Borkowski 11. 

GIEŁDA WILENSKA 
9 września 1929 r. 

Listy Zastawne w walucie zagr. 

Vll-em 8 proc. L. Z. Wil. Banku 
Ziemskiego 1 Dol. — 92. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyiło, 

Na srebrnym ekranie 
„ZŽYWY TRUP“ TOLSTOJA W HELJOSIE 

„ „Nie zdarzyto mi się įeszcze migdy wi 
dzieć obrazu wytwórni „Sowkino”*, któryby 
nie zawierał ukrytej a swoistej bolszewickiej 
propagandy. 

Propaganda ta dotyczy bądź zagadnień 
społecznych, bądź politycznych, w Każdym 
jednak z obrazów wytwórni sowieckiej ma 
swe odblaski co mimowoli widza trafiają 
w jęgo umysł, w jego duszę. 

Pod tym wzgłędem, pod względem umie- 
jętności grania na psychologji ludzkiej, pod 
wizglę: umiejętności traliania do najin- 
tymni ych podświadomych uczuć ludzkich 
reżyserja „Sowkino* jest mistrzowską. 

Z podejrzliwem nastawieniem, z nasta- 
wieniem na doszukiwanie się intencji i mo- 
mentów ubocznych od treści, znanego każ- 
demu inteligentowi, Tołstojowskiego „Ży- 
wego Trupa“, szedłem na premjerę w He- 
Ijosie. 

I odrazu, przyznam się szczerze, że me 
przewidywania i oczekiwania od początku 
«do końca, co się zowie: spaliły na panewce. 

„Żywy trup“, w realizacji „Sowkino*, 
jest całkowicie odmiennym od innych obra- 
zów przez tę wytwórnię wykonanych, Mo- 
mentów propagandystycznych brak w nim 
całkowicie. 

A ponadto „Ży 
w którym talent reżys k 

4 ięci, i nietyłko — bo tryumfy święci 
także jego talent aktorski. 

Bo któż to kreuje rolę główną w tra- 
gedji R EO na ekranie? Kreuje ją 
sam wielki Pudowkin. 

Jego banalna i niebanalna zarazem po- 
wierzchowność, jego zapatrzone gdzieś w 
dal oczy rosyjskiego „pryncypjalisty”, jego 
sylwetka człowieka odruchów, i słabego i 
silnego zarazem — to kunszt gry aktorskiej 
co głębokie przeżycia, każdemu patrzącemu 
nań, daje. 

A potem te ciągłe eiekty reżyserskie, to 
oglądanie obrazów, których zaletą jest nie- 
tylko to, że się je widzi, że się ma nich lu 
dzie poruszają, ale także, że wyczuwa się 
w nich ich prawdę, ich głos, barwę i formy. 

Jakaż znowu wspaniała umiejętność gry 
na wyobraźni ludzkiej. 

Weźmy naprzykład taki obraz knajpy 
moskiewskiej. Grupa marjonetek wyobraża- 
jąca orkiestrę, grupa, której ruchy powodu- 
je ukryty mechanizm. Czyż nie są marjonet= 
kami ci ludzie „od. muzyki” swe muzyczne 
zajęcia wykonywujący wśród pijanej ha- 
łastry, myślami błądząc daleko? 

Albo te szafy z naczyniami do bicia, do 
tłuczenia przeznaczone dla wylania się „sze- 
rokiej, rosyjskiej natury*, ałbo ten bufeto- 
wy za ladą stojący z charakterystyczną 
miną. 

Weźmy dalej taki dom noclegowy. to 
zbiorowisko skłębionych ciał ludzkich wśród 
których twarzą w twarz, głową w głowę 
leży młoda dziewczyna i brodaty moskiew- 
ski mużyk. 

Albo znowu te tańce cygańskie. Cały 
akt jeden wypełniają one. Ten zgiełkowy 
jazgot 'bałałajek, głośny, rozlewny śpiew 
dziewcząt o jakże różnych urodach i typach. 
to wszystko razem zlewające się w jakiś 
niesamowity, a doskonale przez patrzącego 
odczuwalny krzyk, a wśród niego nieszczę- 
śliwy Fiedia Protasow ukojenia, dla nerwów 
poszukujący... 

Pierwszorzędny obraz. Jeśli nim właśnie 
sezon swój Heljos rozpoczyna, to powinszo- 
wać wypada. 

Mam jednak zastrzeżenie do wypowie= 
dzenia pod adresem Dyrekcji. 

Oto wystawia się „żywego trupa* — 
film rewelacyjny. Daje się przez to publicz- 
ności wspaniałą strawę kinową, czyż nie 
można, u Pana Boga, dbać o to, aby i resz= 
ta programu stała na wysokości zadania? 

Nad program przed miesiącem pokazy- 
wano „aktualne”. zdjęcia P.A.T. (używam 
cudzysłowu — bo aktualność dotyczy ubie- 
głej zimy) i widoki z Pieniu. 

Widoki te są piękne — ani słowa. Ale 
nawet najpiękniejszy widok staje się obrzy- 
dliwym i obmierzłym, gdy się go w ciągu 
kilku programów ogląda. 

Nie posądzam Dyrekcję Heljosu o inten- 
cje obrzydzania publiczności widoków z 
gór naszych, ałe uważam. że cała nadpro- 
gramówka już od trzech tygodni nadaje 
się do odesłania temu, od kogo wypożyczo- 
na została. 

Zapomniałem jeszcze o jednem, oto pod- 
czas wyświetlania „Żywego trupa“ gra or- 
kiestra bałałajek. Pomysł bardzo dobry i 
wiele uroku obrazowi dodający. 

Zato życzliwie radzę, aby solowy Śpiew, 
który kilkakrotnie ma miejsce ps sean- 
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su — skasowano. lega. 

EURO RO КЕСЕ РЕ.ОЬО SR 

vp RADJO.    
Wtorek, dnia 10 września 1929 r. . 

11,15—  : Transm. z Poznania. Otwar- 
cie kongresu literacko-muzycznego. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 : 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,55—17,15: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 17,15—17,25: Transmisja 
z_Warsz. Feljeton uzdrowiskowy. 17,25 
17,50: Audycja dla dzieci „Zaczarowana krai- 
na* opowiadania własne wygł. ciocia Hala. 
17,50—18—00: Wystawa Poznańska mówi. 
18,00 - 19,00: Koncert popołudn. z Warsz. 
19,00 - 19,20: Wolna trybuną. 19 20 — 19,45: 
Odczyt z cyklu „Jubileusz USB.* wygłosi 

    

ks. prof. Bronisław Żongołłowicz 19,45— 
19,55: Program na dzień następny. 19,55 — 
20,00: Sygnał czasu z Warszawy. 20,00— 

22,45: Transmisja z Warszawy. Komunikaty. 
22,45 - 23,45: „Spacer detektorowy po Euro- 
pie“ (Retransmisje stacyj zagranicznych z 

UP A UTI RIO i LET | 

Posznkujemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 

Mow pod S. S. 

Skład Mebli | 
Zjednoczeni Stolarze 
w WILNIE, Trocka 6. 

z własnych warsztatów. 

Przyjmuje zamówienia na całko- 
wite urządzenia blur, urzędów 

wych. 

Ceny umiarkowane. 

Prosimy obejrzeć meble naszej 

й Nawoz sztuczne В 
fi y fosforowe į 

NAJTANIE J sprzedaje S Ė 

22,00: Transm. koncertu z Poznania. 22,00 

Wystawy Radjo i Światło Philipsa w Wilnie). 

zaklad przemysłowy w ckolicy ul. 

| GRZE ROR TASK A ATI ZKKK 

Wielki wybór różnych MEBLI 

i różnych instytucyj banko- 

spółdzielni. -2 В 

' Szwarcowy 1 
Ё “Щ ROMMICZY (wielka 15). | 

  

Od dnia 9 do @та 12 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

-Biefkl" Kinematograf 
Ratarajaw Oświatowy 

4BLA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Początek seansów od g.  6-ej. 

ZŁOTA FERĄA 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: JACX HOLT i MARY BRIAN. Nad program: „ТУ- 
GODNIK FILMOWY Nr 53 (pogrzeb $. p. Majora Idzikowskiego): Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

W niedzielę i święta kasa czynną od g. 3 m. 30. Początek 
seansów od godziny 4 ej. i 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Z powodu wielkiego 

powodzenia film „ŁYWY TRUP 
znaną śpiewaczka Pani ,*, oraz orkiestra bałałajek wykonają szereg najpiękniejszych romansów cygańskich. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. dY > Ф 

(LWA TOŁSTOJA) pózostaje tylko 

na dziś. Podcząs wyświetlania filmu 

  

Kino - Teatr 

„„ Światowid >. 2 godziny nieustannego śmiechu! 

uł. Mickiewicza 9. 

Pat i Patach on 

„LOKWAJ B POKOJÓWKA: Dia młodzieży dozwołone. 1 
  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

25-6 1929 r. 

ll. A. Firma: „ICEK GULKOWICZ i S-KA". Spón- 
likwidowana i wykreśla się z rejestru. 1266—VI 

2677. Il. A. Firma: „Poznańskie Towarzystwo Adolf 
KANTOROWICZ i S-ka, Fabryka likłerów i wódek w Wilnie". 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 1267—VI 

: 2174. III. A. Firma: „BERKO RUDNIK i S-ka“. 
nik Berko Rudnik zmarł. Czynności przedsiębiorstwa zostały 
zawieszone. 1268—VI 

      

   

Dział B. w dniu 11-5 1929 r. 

419. I. B. Firma: „BRANCOWSKA DINA*. — Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością*. Drobny handel towarami bła- 
watnemi. Siedziba w Wilnie przy ul. Końskiej 24. Spółka ist- 

sierpnia 1929 roku. Kapitab zakładowy 2.000 zło- 
całkowi- 

Dima 

   nieje od 15 
tych, podzielonych na 100 udziałów jpo 20 zł. każdy, 
cie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie 
Brancowska i Maks Brancowski —obaj przy ul. Ko 24, 
oraz Mina Pilnik — przy ul. Katwaryjskiej 34. Weksle, zobo- 
wiązania, umowy, akty, plenipotencje i imne dokumenty pod- 
pisują pod stempłem firmowym dwaj członkowie zarządu, mia- 
mowicie: Mina Pilnik i jeden z dwuch pozostałych członków 
zarządu: odbiór zaś korespondencji, adresowanej na imię spó!- 
ki, może być dokonywany przez każdego z członków zarządu. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy 
aktu zeznanego przed Abramem Murza-Murziczem, notarjuszem 
przy Sądzie Okręgowym w Wiłnie w dn 15 stycznia 1929 
za Nr. 411 na czas nieograniczony. 1269—VI 

420. 1. B. Finma; „CUKIERMAN MAJZEL* — Spółką 
z ogianiczoną Od) jalfością*. Skup celem odsprzedaży 
surowców krajowych i artykułów rolnych. Siedziba w Gródku 
pow. Mołodeczańskiego. Firma istnieje od. 17 września 1928 r. 

Kapitał zakładowy 2.000 złotych, podzielony na 4 udziały, po 
500 złotych każdy! całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią 

zam. w Gródku, pow. Mołodeczańskiego, Boruch i Szmerko 
Cukiermanowie oraz lzwael i lcko Majzełowie. Wszelkie zobo- 

wiązamia, weksłe, pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju 

sum pieniężnych, akty i umowy notarjalne i prywatne w imie- 

miu spółki podpisują dwaj członkowie zarządu: jeden. z Maj- 

zełów i drugi z Cukiermanów. Spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością zawarta na m aktu zeznanego przez Stanisła- 

wem Grząstowskim, notarjuszem w  Mołodecznie w_ dn. ТР 

wrzešnia 1928 r. za Nr. 2320 na czas mieograniczony. 1270—VI 

      
   

      

421. 1. B. Firma: „SKLEP SUKIENNO BŁAWATNY 

Abram Goldsztejn i S-ka". Spółka z ograniczoną odpowiedzial 

nością. Handel towarami sukiennemi i bławatnemi. Siedziba w 

Wilnie, przy ul. Szawelskiej 4. Spółka istnieje od 2 kwietnia 

1929 roku. Kapitał zakładowy 2.000 złotych, podziełony na 100 

udziałów, po 2 złotych kaźdy, całkowicie wpłacony. Zarząd 

spółki stanowią zam. w Wilnie: Abram Gokdsztejn przy ul. 

Kwaszelnej 21 i Abel Zyskind przy ul. W. Stefańskiej 14. 

Wszelkie (akty, umowy, zobowiązania, weksle, obligi i pełno- 

mocnictwa podpisują obaj członkowie zarządu pod stemplem 

firmowym: korespondencję zaś, nie zawierającą zobowiązań i 

pokwitowania z odbioru wszelkich należności dla spółki pod- * 

pisuje każdy z członków zarządu samodzielnie pod stemplem 

firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta 

na mocy aktu zeznanego (przed Stefanem Przewłockim, pełnią- 

cym obowiązki Jułjana Marcelegó Korsaka, Notarjusza przy 

Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie, w dn. 2 

kwietnia 1929 r. za Nr. 1262 na czas nieograniczony. 1271—VI 

Popierajcie. L. 0. P.P. 
DO USE (ALSS EKSA BIBA BU UKRA SERA KOSZEM LI BLED 

Biuro doradcze samochodowe 

(f „Ruto-Expert 
5. #. 0. 0. 

POD KIEROWNICTWEM! 
STEFANA Hr. TYSZKIEWICZA 
WARSZAWA. Tel. 538-83. PIĘKNA 4. 

Ekspertyzy fechniczne, porady i pośredniciwo 

przy kupnie samochodów nowych i używanych. 

Organizacja i kierownictwo komunikacji 

samochodowych warsztatów i garażów. 

   

  

Asekuracj e. SELE-0. 
K L T LL iii 

i] 
  

Przedsfawicieli 
w branży technicznej na prowizję, poszukujemy w 
miastach wojewódzkich i powiatowych. Kapitał zbyteczny, 

praca łatwa, mogąca przynieść znaczny dochód. 

Szczegółowe oferty pod „Narzędzia“ kierować do biura 
„PAR“ Warszawa, Bracka 17. 

     
   

  MPE ROPA ОЕ T 

m = = u 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

. UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. A 
W dniu 18-go września r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XXXVII AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką 5-cio 
tygodniową i w grupie XXXIX ZAWODOWEJ dla kierowców 

i zawodowych z nauką Ż i pół miesięczną. 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 
codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 
samochodów i ciągówek rolniczych. S6LE-Cg 

BOZUBEZOWARCGZKARDNNANK RADEZZOKDLUNAGDNE 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

`К. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej g 
jakości. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
WRZBUANUZBABRUGEBKASEENGZZGGZDOBENA BE BZKBU 

  

  

    

  

  

(iqgoienie 6 klasy trwa do 4 października r b. 
GŁÓWNE WYGRANE 

Zł. 200 000, 150.000, 100.000, 
2 no 75,000, Z po 60.000, 

na 50.000 
i wiele, wiele innych imponujących sum. 

KUP U NAS OS!!! 
Lo drugi los wygrywa'!! 

L LICIENITEIN 
WILNO. WIELKA 44. 

Centrala kolektury, Warszawa Marszałkowska 146. 

Tabele codziennych ciągnień do obejrzenia u nas 
darmo! 

Zamieniamy t. zw. „Stawki“ na nowe losy!!! 
Wypłacamy wszelkie wygrane!!! 

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą. 

Konto PKO. 81.051, Firma egz. od 1835 r. 
Uwaga! w 1-m dniu siaseate obecnej 5 

sy 
PADŁO U NAS 

15.000 zł. na Nr. 69015. 
HE TIT IS EITI IATA 

Srozaceć BM Ss 

£ LEKARZE ; ję НОУ @ Gorzelany 
= 
i zebry do Dóbr R BB zwana zali Žanos, аао 

Żemłosławskiej U.S.B. 
Akuszertaśmiałowska Tylko kandydaci z 
oraz Gabinet Kosme- Pa al i Belo 

choroby: « czny usuwa zmar-WCZNYM wykształce- 
safe "i. skóre. "Ju, szczki, piegi, wagry, Diem i bardzo я WILEŃSKA 3, te- tupiež; brodawki, ku-. ni referencjami bę 
lefon 567. Przyjmuje rzaiki: wypadanie wło- wzięci pod uwagę: 
od 10 do 1 iod 4 do 73ów. Mickiewicza 46- Odpisy świądectw i 

ra. Е. цд'оіиепщ kierowąć 
śp mary należy: Wilno, Witol- 

Gi kotmotyk » Uni mavgava 

dowa 5. Z. Ruszczyc, 

|_| === RÓŻNE 
Urodę kobiecą 
a Akonserwie BAT WA WB 
oskonali. odświeża, 

braki Gióloet že! VV miejscowości nalnej K dów styki sprzedaję 2 ha ziemi 
Leczniczej b. wsp. IW P UrOWanymp 
asystentki Klimeckie-! Did: gosp. las sośn., 
g0. Wilno, Mickiewi-|. P ha z domem 
cza 31 m. 4. Sztucz- Waninki z laskiem. 
ne opalenie cery. Le- у е:":"'. k dogUcEs 

ul. Mickiewicza 24, |czenie włosów od Jetozoimka — Kal“ tel. 277. wypadania i łupieżu. waria Kryłow — —0 

аке ZEE 8 i rach, ru 

A.BIUMOWICZ ję ns sns 
lach i złotych 

Koris, L elio Etsy: Potrzebne | 

obiegowych loku- 
jemy u osób od- 

jed Wilno, ° * тейгоде шіеп!‹п‘зіе 
а 

powiedzialnych bez 

W 
ul. Wielka 21. uswsieiek * Sretera- 

ryzyka 
Dom. H-K.„Zachę- | 
ta" Mickiewicza 1, 

nek. Oferty do adm. (Telet. 921). „Siowo“. = 

  

DORTOR 

b. GIRSBERE 

DOKTOR 
D.ZEkDOWIES 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—! od 5-8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

DOKTÓR 

  

tel. 9-05, —0 
  

Z o u 
na # plany, odrysy, tak- 

Boktėr.Madycyny Mieszkanie sacje obiektów miej- 
A. CYMELER 6 pokojowe do wy-Skich, ziemskich i 

najęcia. UI. Mickie-leśnych załatwia po 
choroby typa wicza 7, wiąd. u do-cenach —_ najniższych neryczne z 
pkcdowa. Elektrotera- Z0TCy. — z Ajencja „Polkres“ Wil- 
pja, słońce górskie, 

  

  

    

diatermja.  Soliux. w aja 17-80, | a 
Mickiewicza 12, róg Parter, 3 pokojowe 
Tatarskiej 9—2 i 5— komfortowe, z uży- Uwaga! 

w.7,P. 43 walnością kuchni do DO SŁOWA 
wynajęcia.  Zygmun-į . sj й 

Doktór-Medycyny towska 20—1, od g. Ia Diara 
—11 p. p. = różne ŁUKIEWIEZ = P:2 S nosinis a 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 6 

nach bardo tanich 
przyjmuje 

Biuro Reklamowe 

poszukujemy wolnych 
mieszkań od 1 do 
pokoi, zgłoszenia 

  

zul. Śniadeckich 1, przyjmuj beźpiat= ‚ 
przyjmuje od ge 1-Żnię, enea Pola | 0. Grabowskiego 

od 5—! p. p. Wilno, Królewska 3,| Garbarska 1, 
tel. 17—80. —Т „telefon. 82. 

  

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 2—8 pokoj Geo e 
ecryczne. Przyjmuje stoneczne 
od godz. 10 do li od nem i my A ZGURY 
5—7 p.p. W.Pohulan- walność kuchni, ul. WSB AZANWM 

gubioną ksią- 
Z.P. 2 k $ żeczkę wojsko* 

wą i kartę -- 
SET po OJ E sizalis, Wyd. „eż 

ładne, słoneczne doP K. U. Mołodeczno, 
wynajęcia. Garbarskana imię Ignacego 
5 m. 6. —zPluto, rocznik 1899, 

ka 2, róg ZawalnejZakretowa Nr 7 m. 10. 

L 
| Letnze nemyse в 
BBI 
Lekarz-Dentysta 

MARYA POECI 

Sżyńska-Smelska Potr zebna wydaną przez P. K. U. 
Choroby jamy ustnej. natychmiast mauczy- Wilejka, unieważnia 
Plombowanie i usuwa cielka do  przygoto- się. —° 
nie zębów bez bólu. wania chłopaka do 2 я > 
Porcelanowe i złoteki. gimn. Oferty zgubiono długi zło- 
korony. Sztuczne zę: odpisem świadectwa ty łancuszek Z 
by. ojskowym, u- kwalifikacji, i życio-_ ; krzyżykiem dnia 
rzędnikom i uczącym rysem nadsyłać: p.>—6 b. m. Znalązcę 
się zniżka. Ofiarna 4 Kostrowice, woj. No-Proszę o zwrot ża 
m. 5. Przyjmuje: od wogródzkie, maj. Nar- wynagrodzenie p" 

  

П РОЗАОУ 1 $ ча osie: 
АН я, UTI 

powicza 

  

8—1 i od 4-7. kowszezyzna, St. Mą- Moniuszki | 
Wydz. Zdr. Nr. 3 tulewski. — Hansen. —I 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie', Kwaszelna 23./ 

& ru 

SROKA CZY O ABA Unieważnia się. ży 

wą, na imę Karz | 
Antoniego, ” 

    

no, Król.wska 3, tel. |


