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Należność pocztowa opiacona ryczałtem. 
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Cena 20 groszy. 
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Rok Wi. 
FREDEZTGZ TIE ITA TK 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

istota zatargu 
sowiecko-chińskiego. 

Stosunki między rządem nankiń- 

skim a Sowietami od dłuższego o- 

kresu czasu pozostawiały dużo do 

życzenia. Na układ tych stosunków 
składało się wiele czynników, prze- 

dewszystkiem jednak zasadniczym 

momentem wzajemnej niechęci była 

chęć ingerowania Sowietów w spra” 

wy chińskie, co wypływało z za- 

łożeń imperjalistycznej polityki azja” 
tyckiej Kremla. Zakusom tym mu” 

siała sprzeciwiać się robudzona am- 

bicja młodego państwa nankińskie- 

go, które powstało po krwawych 
walkach z przeciwnikami i staje się 

każdym dniem wraz silniejsze, bar” 

dziej spoiste — a przedewszystkiem 

silnie znacjonalizowane. 

Jeżeli chcemy ocenić należycie 

obecną sytuację na Dalekim Wscho- 

dzie, musimy poświęcić więcej miej- 

sca stosunkom sowiecko-chińskim w 

okresie ostatnich kilku lat. Przecho- 

dziły one trzy zasadnicze fazy. 

W latach wojny domowej w 

Chinach, w okresie w którym po” 

szczególni marszałkowie Chińscy 

wspomagani przez obce mocarstwa 

zwalczali się wzajemnie, Rosja so” 

wiecka odgrywała bardzo poważną 

rolę w kształtowaniu się stosunków 

w państwie „Żółtego Smoka". Po- 

pierając rząd północny, przeciwko 

wspomaganej przez Anglję prowincji 

południowej starały się za pomocą 

pieniędzy i propagandy stworzyć 

odpowiednie podłoże do zdobycia 

dla III Międzynarodówki ogromnych 

mas chińskich. Przeliczyły się jed- 

nak. Kuomintang czyli przedstawi- 

cielstwo narodowe$ stanął twardo 

na stanowisku nacjonalizmu chiń- 

skiego i w ciągu bardzo krót- 

kiego czasu nieoficjalny ambasador 

sowiecki, a oficjalny kierownik bol- 

szewickiej propagandy Borodin mu- 

siał opóścić granicę państwa chiń- 

skiego. 

Pierwszy etap skończył się klę- 

ską rządu sowieckiego, który przy- 

czynił się jednak mimowoli poważnie 

do obecnego ukształtowania się sto” 

sunków chińskich, lecz również do 

zasadniczej przebudowy ustroju spo- 

łecznego w Chinach. Akcji bolsze- 

wizowania przeciwstawił się bowiem 

silnie rozbudzony nacjonalizm mło- 

dego państwa. 

Drugi okres zaznaczył się po” 

pieraniem przez bolszewikhw mar" 

szałka Fenga i politycznych wrogów 

rządu nankińskiego, przy równo- 

czesnem zalaniu Chin agentami bol- 

szewickimi, prowadzącymi propa” 

pagandę na rzecz III Miedzynaro- 

dówki, na co rząd nankiński nie 

mógł patrzyć bezczynnie. 

Nastąpił okres trzeci, okres w 
wystąpiły do walki 

ze zbyt daleko posuniętą agitacją 

komunistyczną. Wzięto się do rze” 

czy sposobami pozbawionemi skru* 

pułów, metodami zaczerpniętnmi u 

źródeł bolszewizmu. Więc rewizja 

w dniu 6. kwietnia 1928 roku w 

poselstwie sowieckim, więc rewizje 

w ciągu października 1928 r. w kon” 

sulatach sowieckich w Szanghaju i 

Kantonie. Wynikały stąd silne tar- 

cia, noty dyplomatyczne o pogwał- 

cenie eksterytorjalności i coraz wy” 

raźniej dawało się odczuć na sej” 

smografach politycznych wielkich 

różnic międzynarodowych  zbliżają- 

cy się moment starcia dwóch państw, 

o wielkich rezerwoarach ludzkich, 

państw zajmujących niezmiernie waż” 

ne stanowiska w układzie stosunków 

ekonomicznych na świecie. 
* * * 

którym Chiny 

Bezpośrednim powodem obecne- 

go, najgrożniejszego starcia było 

zajęcie przez władze chińskie, chiń- 

skiej kolei wschodniej, zamknięcie 

rosyjskich organizacyj handlowych 

i wydalenie urzędników sowieckich 

chińskiej kolei, ze wzgłędu na pro- 

wadzenie agitacji komunistycznej. 

Istotnej przyczyny tego kroku 

szukać należy gdzieindziej. W poło- 
wie maja r. b. między Rosją a Ja- 

ponją toczyły się pertraktacje doty- 

czące sprzedaży udziału rosyjskiego 

w chińskiej kolei wschodniej na 

rzecz Japonji. Decyzja Chin była 

niespodziewanie szybka i podykto- 

wana doskonałą orjentacją politycz- 

ną. Zaważył tutaj moment bardzo 
ważny. Nowo-utworzony gabinet ja- 

poński, który dopiero objął urzędo- 

wanie nie zdołał się jeszcze zorjen- 

tować dokładnie w sytuacji i nie 

mógł odrazu powziąć decyzji. 

Według jednak wiadomości dobrze 

poinformowanego „Timesa“ rząd ja- 
poński ogłosi swą neutralność na 

wypadek, gdyby Rosja chciała ata- 

kować Mandżurję, co uważane jest 

w Tokio za bardzo możliwe. Usto- 
sunkowanie się Japonji do konfliktu 
sowiecko-chińskiego jest bardzo wa- 

żne, dlatego też oczy całego świata 

politycznego obrócone są na Tokio. 

Do Japonji bowiem należy obecnie 

ostatnie słowo. Ma ona poważne 

powody obawiać się o całość swo- 

ich interesów w Chinach. Z. jednej 

strony w razie zaatakowania Man- 

dżurji przez Rosję zagrożony został- 

by silnie japoński stan posiadania, 

wyrażający się w rozległych posia- 

dłościach obywateli japońskich w 

Charbinie, z drugiej strony zacho- 

dzi obawa, by Chiny zachęcone 

przykładem nie zajęły kolei połud- 

niowo mandżurskiej, której wyłącz- 

nym właścicielem jest Japonja. 
Jakkolwiek się w dniach najbliż- 

szych ułożą stosunki na Dalekim 

Wschodzie — ostatnie słowo należeć 

będzie do Japonji, z którą muszą 

się bardzo poważnie liczyć obie 

strony, przygotowujące się do krwa- 

wych zapasów. T. BR: 
  

Sprostowanie. We wczorajszym artykule 
wstępnym p. t. „Przygotowania do ofensy- 
wy“ wśród kilku mniej znaczących błędów 
zecerskich znajduje się jeden zupełnie od- 
wracający sens całego zdania. 

Mianowicie pierwsze zdanie po 4-em 
a linea na drugiej szpalcie powinno 
brzmieć: „Opublikowana w ostatnich dniach 
koncepcja Brianda o ekonomicznej Paneuro- 
pie jest zapewne manewrem w celu zade- 
monstorwania (a nie „zdemaskowania* — 
jak zostało wydrukowane) wobec amerykań- 
skiego wierzyciela możliwości wspólnego 
wobec niego frontu dłużników europej- 
skich.“ 

Pozatem w 6-em a linea tejže szpalty wy- 
drukowano „trzeba się powolnie liczyč“ it. d. 
zamiast „trzeba się powažnie liczyč“ i t. d. 

Urlop min, Niezabytowskiego. 

WARSZAWA, 17.7. (Pat). Pan 
minister rolnictwa Karol Niezaby- 
towski rozpoczął w dn. 17 b. m. ur- 
lop wypoczynkowy. Zastępować go 
będzie podsekretarz Hstanu w Mini- 
sterstwie rolnictwa p. Wiktor Leś- 
niewski. 

Gen. Norwid-Neugebauer 
inspektorem armii. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Dotychczasowy inspektor armji 
we Lwowie gen. Norwid-Neugebauer 
przeniesiony został na stanowisko 
inspektora armji do Torunia. 

Kontrola _ruchu samocho- 
dowego. 

, Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych i Ministerstwo Robót Publicz- 
nych wydało ostatnio szereg zarzą- 
dzeń w sprawie kontroli i bezpie- 
czeństwa ruchu samochodowego na 
szosach, w związku z wzrastających 
z dnia na dzień ruchem automobi- 
lowym i autobusowym. 

Obecnie opracowywany jest plan 
wprowadzenia specjalnej policji sa- 
mochodowej, któraby mogła kontro- 
lować swobodnie ruch samochodo- 
wy i motocyklowy na szosach. 

Wzrost eksportu węgla 
polskiego. 

Eksport węgla polskiego przez 
Gdynię, Tczew i Gdańsk stale roś- 
nie. W czerwcu przeładowano w 
tych trzech portach 76! tys. 755 ton, 
co w porównaniu z tym samym ok- 
resem r. ub. wykazuje zwiększenie 
się przeładowania węgla o przeszło 
23 proc. 

  

Nowa taryfa towarowa. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Qd piewszego października wcho- 
dzi w życie na podstawie rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów nowa kole- 
jowa taayfa towarowa opracowana 

przy udziale przedstawicieli sfer go- 
spodarczych. Według tej taryfy 
stawki podwyższone zostaną w za- 
ležnošci od gatunku artykułów przy- 
wożonych o 15 do 20 proc. Najniż- 
sza podwyżka dotyczy węgla. Preli- 
minowany dochód roczny z pod- 
wyżki taryfy towarowej obliczono 
początkowo na 160 milj. wynosi o- 
koło 100 milj. zł. 

Sprawa eiektrofikacji Kraju. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

W związku z pertraktacjami rzą- 
du polskiego z grupą amerykańską 
Harrimana w sprawie udzielenia te- 
mu towarzystwu koncesji elektrofi- 
kacyjnej na terenie kilku woje- 
wództw Rzplitej, we wszystkich wo- 
jewództwach, które ta koncesja 0- 
bejmuje już toczą się tak zw. roz- 
prawy publiczne. 

o rozprawach w Krakowie, 
Kielcach i Łodzi odbyła się obecnie 
rozprawa, w urzędzie wojewódzkim 
w Warszawie. 

Na ogół złożono około 15 zglo- 
szeń ze sprzeciwami od poszczegól- 
nych miast i województw, przeważ- 
nie z wyrażeniem obawy o losy e- 
lektrowni już istniejących, jak rów- 
nież z obawami o dalszą eksploa- 
tację po wygaśnięciu obecnych u- 
mów z elektrowniami. 

Dochodzenia w sprawie koncesji 
elektrotechnicznej Harrimana nie są 

jeszcze ukończone. Dalsze rozprawy 
odbędą się w Lublinie i we Lwo- 

wie, poczem wszystkie wyniki zo- 

staną złożone w Min. Robót Pub- 

licznych, które je rozpatrzy i wyda 
swoją opinię. . 

Wycieczka centrali szkół 

polskich w Ameryce w drodze 

na PWK. 

Dnia 15 b. m. o godz. 8-ej rano 

zawinął do portu w Gdyni statek 

„Estonja“ z liczną wycieczką Cent- 

ra Polskich Szkół w Ameryce. 

Wycieczka po załatwieniu formal- 

ności związanych z przyjazdem do 

Ojczyny wybiera się do Poznania, 

celem zwiedzenia Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej. 

Delegaci pierwszego zjazdu 

Polaków z zagranicy 

u Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 17,7. (Pat). W dn. 
17 lipca, staraniem komitetu organi- 
zacyjnego pierwszego zjazdu Pola- 

ków z zagranicy, wszyscy delegaci 
oraz członkowie pea So 
cyjnego przyjęci byli przez Pierw- 
mao Maiaika Polski Józefa Pił- 
sudskiego na audjencji w pałacu w 
Belwederze. Wchodzącego do salo- 
nu Marszałka powitali zgromadzeni 
dłago niemilknącemi okrzykami na 
jego cześć. W imieniu delegatów po- 
witał Marszałka Piłsudskiego prze- 
wodniczący zjazdu Polaków poseł 
Wilpiszewski z Łotwy, składając 
wyrazy głębokiej czci i przywiąza- 
nia Wodzowi Narodu. 

Po przemówieniu posła Wilpi- 
szewskiego Pan Marszałek prosił o 
przedstawienie mu delegatów |posz- 
czególnych krajów, z którymi przez 
dłuższy czas rozmawiał, informując 
się o ich życiu na obczyźnie. Żeg- 
nając delegatów. Pan Marszałek po- 
dziękował za odwiedzenie go. I znów 
z piersi zebranych popłynęły okrzy- 
ki na cześć wskrzesiciela Państwa 
Polskiego. Po wpisaniu się do książ- 
ki pamiątkowej, delegaci na zjazd 
opuścili Belweder, unosząc ze sobą 
niezatarte wrażenie osobistego zet- 
knięcia się z Marszałkiem oraz cza- 
ru postaci największego Polaka do- 
by współczesnej. 

  

Likwidacyjna konferencja 

międzynarodowa. 

"PARYŻ. 17.7. (Pat). Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa, 
konferencja międzynarodowa, która 
ma być zwołana w celu ostateczne- 
go zlikwidowania następstw wojny, 
odbędzie się w Lucernie. Ambasa- 
dor angielski w Paryżu ma polece- 
nie omówienia ostatecznego tej kwe- 
stji z Briandem. 

Konferencja rozpocznie się praw- 
dopodobnie 5 lub 6 sierpnia. Weż- 
mie w niej udział około 30 mini- 
strów zainteresowanych państw, a 
a ponadto obserwator amerykański. 

Odprężenie w konflikcie 
| sowiecko-chińskim. 
Przyczyną pojednawczy ton noty chińskiej. 

WIEDEŃ, 17.VII (Pat). Wed- 
ług doniesień dzienników, nastą- 
piło w koflikcie chińsko - sowiec- 
kim pewne odprężenie, spowodo- 
wane notą chińską do Rosji, u- 

trzymaną w tonie pojednawczym 

i zapowiadającą wysłanie ze stro- 

ny rządu chińskiego szczegółowej 
odpowiedzi na ostatnią notę so- 
wiecką. 

Sowiety boją się wojny z Chinami. 
MOSKWA, 17.VII (Pat). Po dwu- 

dniowych alarmach wojennych za- 

panowało dziś w Moskwie całkowi- 

te odprężenie. Zaistniała nadzieja, 

że ostry konflikt sowiecko - chiński 

uda się zatuszować. 

Dzienniki sowieckie najbardziej 

obawiały się tego, że rząd chiński 

może nie dać na notę Z. S. R. R. 

żadnej odpowiedzi i postawi w ten 

sposób sowiety w sytuacji bez wyj- 

ścia. Skoro więc rząd chiński wy- 

raził gotowość odpowiedzi, to już 

tem samem konflikt stracił na swej 

ostrożności i zaistniała nadzieja u- 

regulowania nieporozumienia bez u- 

ciekania się do pomocy oręża. 

W Moskwie doskonale zdają so- 

bie sprawę z tych wszystkich kom- 

plikacyj i tarć, jakie może spowo- 

dować wojna, w szczególności wojna 

na Dalekim Wschodzie i dlatego za 

wszelką cenę starano się jej uniknąć. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że rząd sowiecki pójdzie na dalsze, 

dalego nawet idące ustępstwa, aby 

niebezpieczeństwo zbrojnego zatar- 

gu zlikwidować ostatecznie. 

W/g wiadomości, nadchodzących 

z Mandżurji, rząd chiński w dal- 

szym ciągu likwiduje własność so- 

wiecką i w przyśpieszonem tempie 

wysiedla sowieckich obywateli. Na 

granicę sowiecką mają być ściągane 

wojska. Prasa chińska rozpowszech- 

nia alarmy o manewrach powie- 
trznych czerwonej armji na terytor- 

jum chińskiem i jednocześnie twier- 

dzi, że ze względu na zewnętrzne 

trudności i sytuację wewnętrzną so- 

wiety nie są zdolne do wojny. 

Echa tragicznego lotu. 
Dwie depesze. 

WARSZAWA, 17. VII. (Pat). Polska Agen- 
cja Telegraficzna otrzymała następującą de- 
peszę od dowódcy okrętu Rzeczypospolitej 
Polskiej „Iskra* kpt. Eibla: 

HORTHA. — Dnia 15 b. m. przeniesiono 
zwłoki ś. p. majora Idzikowskiego na statek 
„Iskra“, przy asyście duchowieństwa, władz, 
oddziału marynarzy polskich z bronią i od- 
działu żołnierzy portugalskich. Zwłoki z0- 
stały przykryte banderami: polską i portu- 
galską. Koszta pogrzebu pokrył rząd portu- 
galski, który przesłał też majorowi Kubali 
wyrazy uznania. Major Kubala pozostaje na 
Jeczeniu na statku „Iskra“. Jego stan fizycz- 
ny i duchowy szybko polepsza się. Za kilka 
dni będzie on zdolny do odbycia podróży. 
Major Kubala otrzymuje z zagranicy dużo 
telegramów z wyrazami serdecznego współ- 
czucia. Cała ludność wyspy Graciozy oka- 
zała wiele serdeczności i pomocy. Dowódca 
„lskry* złożył pewną kwotę gubernatorowi 
dla mieszkańców, poparzonych lekko pod- 
czas eksplozji motoru samolotu w chwili 
jego lądowania. 

W związku z badaniem przyczyn kata- 
strofy gubernator miejscowy stwierdził pi- 
semnie silne strzelanie i wysadzanie motoru 
samolotu, szukającego nad wyspą miejsca lą- 
dowania. Ważniejsze i ceniejsze części mo- 
toru znajdują się na „Iskrze“. „Iskra“ stoi 
w dalszym ciągu w porcie Horthy z żałobną 
banderą. Przy zwłokach na pokładzie trzy- 
ma straż warta honorowa. 

(—) KAPITAN EIBEL. 

    
Nadeszła również do Polskiej Agencji 

Telegraficznej następująca depesza z Horthy 
od majora Kubali: 

HORTHA. — Dziękuję Polskiej Ageneji 
Telegraficznej i dziennikarzom polskim za 
zainteresowanie się naszym losem. Czuję się 
w obowiązku tą drogą podziękować majoro- 
wi dr. Szymkiewiezowi i dowódey statku 
„Iskra“ kpt. Eiblowi za serdeczną opiekę 
i pomoc, okazaną bezpośrednio po wypadku. 
Ból zawodu łagodzi pobyt wśród swoich. 

(—) KUBALA, MAJOR. 

co było przyczyną katastrofy: 

HORTHA, 17. VII. (Pat) Zostało 
stwierdzone, że wypadek s samolotem 
„Marszałek Piłsudski* miał miejsce 
dnia 13 b. m. o godzinie 20 min. 5. 
Lotnicy dwukrotnie przelatywali nad 

Santa-Cruz, szukając miejsca lądowa- 
nia, przy asmym zaś lądowaniu sa- 
molot nieszczęśliwie uderzył o mur, 
co spowodowało eksplozję motoru. 

Podziękowanie komendanta „iskry* rządowi portugalskiemu 

LIZBONA, 17. VII. (Pat). Komendant 
„Iskry“ wystosował do rządu portugalskiego 
podziękowanie za okazaną pomoce oraz za 

honory wojskowe, oddane szczątkom Ś. p. 
mjr. Idzikowskiego przy okazji przenoszenia 
ich na pokład „Iskry*. 

Wyrazy współczucia. 

RZYM, 17. VII. (Pat). Cała prasa 
włoska wyraża gorące współczucie 
z powodu tragicznej śmierci Ś. p. mjr. 
Idzikowskiego, podkreślając jego bo- 
haterstwo, a zarazem zaszczyt, jaki 
przynosi Polsce śmierć jego syna, po- 
niesiona w poszukiwaniu nowych 
dróg. Prasa powstrzymuje się tym- 
cząsem od komentowania przyczyn 
wypadku. 

WARSZAWA, Pat.. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych otrzymało z po- 
selstwa polskiego w Waszyngtonie na- 
stępujące dwie depesze: 

Związek Narodowy Polski prosi 
o przekazanie rządowi Rzeczypospo- 
litej Polskiej i rodzinie mjr. Idzikow- 
skiego wyrazów serdecznego współ- 
czucia z powodu jego przedwczesnej 
śmierci w służbie dla narodu. 

Federacja żydów polskich w Ame- 

ryce prosi © oświadczenie rządowi 

wyrazów współezucia z powodu bo- 

haterskiej śmierci mjr. Idzikowskie- 

go, ktńrą opłakuje wraz z całym na- 

rodem polskim, zanosząc modły © wy- 

zdrowienie mjr. Kubali. 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
$. p. mir. Idzikowskiego. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj przed południem odbyło 
się w górnym kościele Św. Krzyża na- 

bożeństwo żałobne za pokój duszy 

$. р. majora Ludwika Idzikowskiego. 

Kościół, wspaniale przybrany kirem 
i zielenią, wypełniony był całkowicie. 
Na środku nawy głównej ustawiono 

symboliczny katafalk, który tonął 
w powodzi kwiatów. Wokół katafal- 

ku pełnili wartę honorową żołnierze 
1-go pułku lotnictwa. Na nabożeń- 
stwo przybyli przedstawiciele wojska, 
rządu, sfer lotniczych i społecznych 
na czele z wicemin. spraw wojsko- 
wych gen. Konarzewskim, szefem 
D. O. K. gen Wróblewskim i wicemin. 
spraw wewnętrznych p. Pierackim. 

Pomnik dla bohaterskiego lotnika. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wśród sfer społecznych w stolicy 
powstał projekt ufundowania pomni- 

ka poległego bohatera, podczas lotu 

transatlantyckiego ś. p. majora Idzi- 

kowskiego. Pomnik ten miałby sta- 
nąć na grobie bohatera i uczcić jego 
odważny czyn. 

  

„Iskra“ przybyta do Horthy ze zwłokami mir, Idzikowskiego. 

PARYŻ, 17.VII (Pat) Prasa po- 
daje wiadomość o przybyciu do 
Horthy żaglowca „Iskry“ ze zwło- 
kami mjr. Idzikowskiego. Prasa za- 

znacza, iż stan zdrowia majora Ku- 
bali nie pozwala mu jeszcze na 
udzielenie prasie bliższych informa- 
cyj. Lekarze zalecają zupełny spokój. 

Mr. I61 (1506) 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LIET. ŻIN.* O ZJEŹDZIE POLAKÓW 

ZAGRANICZNYCH W WARSZAWIE. 

„Liet. Žin.“ zamiešcily w ostatnim nume- 
rze notatkę następującej treści: 

ю „14 lipca w Warszawie rozpoczął się 

zjazd Polaków, zamieszkałych zagranicą. 
Jak donosi „Dzień Kowieński*, w zjeździe 
tym uczestniczą przedstawiciele kolonij pol- 
skich w 25 państwach, w tej liczbie i przed- 
stawicieel Polaków z Litwy ? Red.). 

: Cel tego zjazdu jesi zrozumiaty: nawiąza- 
nie stosunków z metropolją, uzgodnienie 
zorganizowanej działalności i ustalenie 
taktyki. 

Zjazd ten podobno reprezentuje około 
7.000.000 Polaków. 

Kiedyż my doczekamy się większego żor: 
ganizowanego zjazdu Litwinów zamieszka- 
łych zagranicą? Czas już na to. Kwestję tę 
poruszyliśmy w naszem piśmie jeszcze w r. 
1926, jednak wskutek pewnych okoliczności 
nie została ona dotąd zrealizowana”, 

* * * у 

„Dzień Kowieński* powyższą notatkę za- 
opatruje następującym przypiskiem: 

„Liet. Žin.“ zalecatoby się czytač „D. K.“ 
uważniej. W artykule bowiem, z którego 
„L. Ż.* zasięgnęły wiadomość o zjeździe, pi- 
saliśmy, że przedstawiciele nasi nie będą 
mogli wziąć w zjeździe udziału i mniejszość 
nasza delegacji na zjazd nie wyśle.* 

KRWAWE STARCIE MIĘDZY ROBOTNI- 

KAMI A POLICJĄ W SIMNIE. 

  

    

   
Z Simna, pow. olickiego donoszą, iż 

w poniedziałek o 8 wie między robotni- 
kami, zajętymi przy naprawie szos i policją 
przyszło do krwawego starcia. Okoliczności 
wypadku są następujące: Po skończonej pra- 
cy robotnicy udali się do szynku i tu nieba- 
wem przyszło między nimi do bójki. Na- 
stępnie pijani robotnicy zaczęli napastować 
przechodni na ulicy. Gdy w zami > ukró- 
cenia ich samowoli przybyła policja, awan- 
turnicy zuchwale stawili policji opór, obrzu- 
cając urzędników policyjnych kamieniami. 
Wobec takiej postawy robotników, policji 
wypadło po kilkakrotnem ostrzeżeniu zrobić 
użytek z broni palnej. 

W wyniku strzałów danych do robotni- 
ków, jeden z nich został zabity. Pomimo tej 
straty awanturnicy nie dali za wygranę 
i w dalszym ciągu atakowali policję. Nieba- 
wem również przyłączyły się do nich i inne 
osoby. Kilku policjantów zostało poturbo- 
wanych, również poturbowano kilku robotni- 
ków. Ostatecznie celem zlikwidowania roz- 
ruchów wypadło zawezwać z Olity oddział 
ułanów. Ułani przybywszy do Simna przy- 
wrócili porządek, aresztując sprawców roz- 
ruchów. Do miasteczka przybył komendant 
Olity i naczelnik pow. olickiego. Ścisłe do- 
chodzenie w toku. 

NISZCZYCIELE SZYLDÓW 

PRACUJĄ NADAL. 

Jak podaje „Idische Stimme*, w różnych 

częściach miasta zasmarowano szereg szył- 
dów żydowskich. 

ARESZTOWANIE POLICJANTA ZA DZIA- 

ŁALNOŚĆ PRZECIWPAŃSTWOWĄ. 

. Jak podają pisma, za działalność prze- 
ciwpaństwową usunięto ze służby i areszto- 
wano policjanta pogranicznego w rejonie 
Olity K. Bernaka. Aresztowany policjant 
znajduje się pod nadzorem policji krymi- 
nalnej. 1 
жсРЕСИПЕССОРИСТ O ZEN F TREER.IC POW TWSY DZ TEPOORYOOW:. 

Wizy wjazdowe do Polski. 
Według danych statystycznych 

w r. 1927 udzielono ogółem 174.959 
wiz wjazdowych do Polski. Przeszło 
dwie trzecie tych wiz (123.147) o- 
trzymali obywatele niemieccy. Na 
drugiem miejscu stoi Czechosłowacja 
z 12.716: wizami, dalej Austrja z 
11.521 wizami. 

Ilość obywateli czechosłowackich 
i austrjackich przybywających do 
Polski jest znacznie większą ze 
względu na to, że tysiące ich ko- 
rzystają z przepustek granicznych, 
nie wymagających wiz, bądż z udo- 
godnień przy przekraczaniu granicy 
czeskosłowackiej, wynikających z 
konwencji z Czechosłowacją. : 

W roku 1928 ilość wiz w porów- 
naniu z rokiem 1927 zwiększyła się 
o 12 proc. i wynosiła 202.801. Na 
pierwszem miejscu stoją Niemcy z 
cyfrą 146.245 (w czem jest bez wąt- 
pienia duża ilość wiz, wydanych dla 
Polaków obywateli niemieckich), co 
stanowi 75 proc. ogólnej ilości wiz 
dla cudzoziemców. Na drugiem miej 
scu stoi w dalszym ciągu Czecho- 
słowacja z liczbą 14.478 (7 proc.), 
poczem idzie Austrja — 12.682 (6,5 
proc.), Rumunja — 6 693 (3,5 proc.), 
St. Zjednoczone A. P. (w czem jest 
niewątpliwie duży proc. Polaków o- 
bywateli amerykańskich), Łotwa — 
3.575 (2 proc.), Francja — 3.022 
(1.5 proc.). 

W roku bieżącym oczekiwane 
jest znaczne zwiększenie liczby wiz. 
BREEZE RRC WE TOYCS RET BORTEPCSOYCATREJ, 

Kronika telegraficzna. 
— Lotnicy Williams i Yancey o godzinie 

8 min. 15 wystartowali na samolocie „Path- 
finder* do Paryża. 

— W Warszawie od dnia 16 b. m. bawi 
wycieczka młodzieży polskiej amerykańskich 
szkół ludowych. 

— Polski konsul generalny w Meksyku 

    
   

  

      

      
Mertinger z małżonką wydali dnia 16 b. m. 
obiad na c dygnitarzy Kościoła ka > 
kiego, którzy w związku z zakończeniem 
konfliktu religijnego, powrócili do Meksyku. 
Po obiedzie odbył się raut w salonach kon- 
sulatu. 

— 16 b. m. przybyła do Poznania na 
P. W. K. wycieczka koła przyjaciół Polski 
z Użhorodu. 

— Franeuska Izba Deputowanych kon- 
tynuuje dyskusję nad projektami ustaw o ra- 
tyfikacjj umów o długach wojennych 
Francji.
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Światowy kryzys w produkcji zboża. 

Światowy kryzys w produkcji 
zbożowej, nie stał się. jak dotąd, 
zjawiskiem przemijającem, przeciw- 
nięmnożą się oznaki, iż kryzys ten 
pogłębi się jeszcze i przybierze na 
rozmiarach. Wobec bowiem wzra- 
stającej produkcji zboża, a malają- 
cej konsumcji jego przetworów, po- 
siada on doniosłe gospodarcze uza- 
sadnienie, w zetknięciu z którem 
wszelkie projekty dorażnyeh pomo- 
cy ze strony państwa są na dłuższą 
metę zupełnie bezsilne. 

Poważna prasa zagraniczna ży- 
wo zajmuje się w ostatnich czasach 
zagadnieniem systematycznego 
zmniejszenia się konsumcji zbóż 
chlebowych. Profesor Instytutu Fi- 
zjologicznego przy uniwersytecie w 
Hamburgu dr. Otto Kestner w nie- 
zwykle interesującym artykule za- 
stanawia się ostatnio nad ujemnymi 
skutkami dla rolnictwa, wynikłymi z 
powodu zmiany systemu odżywia- 
nia współczesnych społeczeństw w 
miarę postępu mechanizacji życia. 
Dzisiejszy człowiek, dowodzi prof. 
Kestner — pracując fizycznie coraz 
lżej, przechodzi z odżywiania się 
przeważnie chlebem, jak dawniej, 
na odżywianie się nabiałem, mię- 
sem, owacami i warzywami. Ponie- 

waž zjawisko to w miarę uplywu 
czasu rozszerzy się, uczony nie- 
miecki przestrzega rolnictwo przed 
dalszą rozbudową produkcji zbóż 
chlebowych i stawia prognozę, że 
tylko te kraje rolnicze wyjdą zwy- 
cięsko z potęgującego się kryzysu, 
które pierwsze przystosują swą pro- 
dukcję do wymogów konsumcji 
„dzisiejszego człowieka”, 

Że wywody uczonego niemiec- 
kiego o naturalnych trudnościach, 
jakie przeżywa światowa produkcja 
rolna, zasługują na głęboką uwagę, 
świadczą dobitnie ostatnie posunię- 
cie największych producentów St. 
Zjednoczonych i Niemiec, spieszą- 
cych się z pozbyciem olbrzymich za- 
pasów zbóż chlebowych. Praktycz- 
na Ameryka przyznała 400 miljonów 
dolarów na pomoc dla rolnictwa w 
tym celu, by wobec zmniejszenia 
się spożycia wewnątrz kraju, jaknaj- 
rychlej i najkorzystniej ulokować 
olbrzymie zapasy swej pszenicy na 
rynkach zagranicznych. Niemcy o- 
bostrzyły ochronę celną dla pro- 
dukcji rolnej i podwyższyły premje 
wywozowe w celu zwiększenia ek- 
sportu starych zapasów o I0 R. M. 
na tonnie, co wywołało ten dorażny 
skutek, że obecnie już wywozi się 
pszenicę niemiecką do Polski, mimo 
naszych ceł ochronnych. Należy się 
przytem obawiać, że import ten w 
związku ze stałą zwyżką cen psze- 
nicy w kraju może się spotęgować 
do wielkości nadwyraz szkodliwej. 

Pomimo to u nas, gdzie kryzys 
zbożowy z powodu katastrofalnego 
spadku cen przybrał najbardziej za- 
straszające rozmiary nie zrobiło się 

w kierunku przedsięwzięcia środków 
zaradczych żadnych zasadniczych 
postanowień i sądząc z zimnej 
krwi, z jaką traktuje się te najgrož- 
niejsze dziś objawy w obliczu no- 
wych zbiorów, przypuszczaćby moż- 
na, że kwestja polityki zbożowej 
„jakoś się tam sama ułoży”... 

Trudno о fałszywszy pogląd. 
Nie bawiąc się w przedwczesne 
proroctwa stwierdzić należy z całą 
stanowczością, że o ile w ostatnim 
obecnie momencie nie zdołamy ra- 
cjonalnie rozwiązać zagadnienia zby- 

tu naszego żyta, wypadki zacho- 
dzące na światowym terenie pro- 
dukcji przyspieszą i powiększą nie- 

uniknioną katastrofę. Mylilby się, 
kto-by sądził, iż z sytuacji, w jakiej 
znajduje się Polska niema drogi 

wyjścia. Jesteśmy w tem szczęśliw- 
szem położeniu od Niemiec, że mo- 
żemy połączyć eksport żyta z im- 
portem przenicy. Należałoby wyko- 
rzystać te szczęśliwą okoliczność 
i przy imporcie niewielkich ilości 
žyta. 

Sprawa ta, e ile nam wiadomo, 
była już dyskutowana w łonie Rzą- 
du, niestety jednak utknęła na 
martwym punkcie, wobec czego od- 
bywający się import pszenicz z pań- 
stw zagranicznych, mimo cła och- 
ronnego, łamie pod naszą produkcją 
ostatnią deskę ratunku bez należy 
dla kraju rekompensaty. 

(G. H. Nr. 159/29). 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Nowe ceny cukru. W związku z pod- 

wyższeniem cen cukru, zwróciliśmy się do 
Banku Cukrownictwa po wyjaśnienia, jakie 
zaszły zmiany w cenach. Otrzymaliśmy na- 
stępujące informacje: Ceny cukru podniosły 
się o 10 proc. Obecnie kosztuje worek cukru 
(100 kg.) od 153.33 do 158.93, zależnie od 
jakości. W handlu detalicznym cukier po- 
drożał o 10 groszy na kilo z 1.55—1.60 na 
1.65—1.70 zł. 

Wobec tego, że niektórzy niesumienni 
kupcy, chcąc wykorzystać tę sytuację, biorą 
w handlu detalicznym ceny wyższe od wyżej 
podanych, władze administracyjne wydały 
zarządzenie, by niesumiennych kupców po- 
ciągnąć do odpowiedzialności. (—) 

—  Centralizacja eksportu drzewnego. 
Wśród przemysłowców drzewnych toczą się 
rokowania o utworzenie centralnej organi- 
zacji drzewnej, któraby objęła eksport ca- 
łego drzewa polskiego. Do organizacji tej 
miałyby należeć także lasy państwowe, 
właściciele lasów prywatnych oraz pewna 
firma zagraniczna, która ma finansować ten 
eksport. Organizacja ta będzie miała na 
celu zjednoczenie całego handlu drzewem 
polskiem za granicę. Przewidywane jest 
tworzenie przez tę organizację swych biur 
na głównych rynkach zbytu oraz finansowa- 
nie wogóle przemysłu i handlu drzewnego. 

(2 

  

  

Wykaz wylosowanych książek 
oszczędnościowych P. K. 0. 

W dniu 15 b. m. odbyło się 13 
z kolei losowanie książeczek oszczę- 
dnościowych P.K.O., przyczem wy- 
grane padły na następujące numery: 

222 12729 39425 
634 13251 25800 40972 
1636 13479 26035 41483 
1707 16232 26172 41749 
2075 16419 27131 41997 
3115 15795 27732 42160 
3264 16842 30292 42263 
3711 18239 32554 _ 42695 
4772 18419 33018 42730 
4875 18779 34433 43214 
5163 19234 34807 43243 
5182 21029 35194 43383 
6589 21695 35337 43506 
6958 22593 36040 —° 43533 
7042 22688 36300 — 43706 
7699 23428 36976 — 44792 
8947 23833 37777 44927 
10125 24101 . 38200 45629 
10524 24517 38685 46495 
11403 26378 38984 — 47201 

  

GIELDA WARSZAWSKA z dn. 17. VII. b. r. 

WALUTY I DEWIZY. 

Dewizy: Londyn 43,26 — 43,37 — 43,153/1. 
Nowy Jork 8,90 — 8,92 — 8,88. Paryż 
34,931/3 — 35,02 — 34,85. Praga 26,38!/] — 

26,45 — 26,32. Szwajcarja 171,53*/> — 171,96 
— 171,11. Wiedeń 125,55 — 125,86 — 125,26. 
Włochy 46,65 — 46,77 — 46,53. Berlin 212,50. 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 
cyjna 106,50 — 106,75 — 106,50. Dolarówka 
61 — 61,75. 59/» pożyczka konwersyjna 42 — 
42,25 — 42. 50/o kolejowa 38. 69/6 dolarowa 
83. 10%/5 kolejowa 102,50. 89/5 L. Z. Banku 
Gosp. Kraj. i Banku Rolnego, obl. Banku 
Gosp. Kraj. — 94. Te same 7*/o — 83,25 
8%/5 obl. Polskiego Banku Komunaln. — 41. 
4:[3070 L. Z. ziemskie 48,50 — 48,75. 8'/o 
ziemskie 72. 4/ą”Jo warszawskie 46,50. 5*/o 
warsz. 25 — 52,50. 8”/o warsz. 66,50. 

Akcje: Bank Polski 161 — 161,50. Związ- 
ku Spółek Zar. 78,50. Rudzki Puls 8. Siła 
i Św. 125,50. Cukier 31. Lilpop 29. Modrze- 
jów 24. Norblin 160. Starachowice 26,25 — 
26,75. Zieleniewski 120 — 121. 
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Niemiecka młodzież akademicka. 
(List z Berlina). 

Prasa berlińska wskazała jako na 
cechę charakterystyczną, že pod- 
czas wyborów akademickich, które 
się w tych dniach odbyły, z 12000 
akademików berlińskich 700 wypo: 
wiedziało się za nacjonalistycznemi 
grupami prawicowemi. Wynika zte- 
go. że 58.30/, akademickiej młodzie- 
ży berlińskiej występuje otwarcie po 
stronie opozycji prawicowej. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę jeszcze rolę 
absenteizmu, śmiało będziemy mo" 
gli przyjąć, że 60 — 650/, akademi- 
ków berlińskich znajduje się po 
stronie opozycji prawicowej. Prasa 
prawicowa cieszy się z tego powo- 
du, lewicowa zaś — smutne wypo- 
wiada żale. Obserwator ze strony 
może wyrazić tylko swe zdumienie. 
=. Dla nikogo nie jest, bynajmniej, 
tajemnicą, że uniwersytety niemieckie 
są twierdzą światopoglądu konser- 
watywnego, szańcem prawicy. Nie 
tylko młodzież akademicka ale i 
większość absolutna profesorów w 
Niemczech jest w obozie prawicy. 
W ciągu 10 lat swego istnienia re- 
publika niemiecka nie mogła zjed- 
nać sobie młodzieży akademickiej, 
która w przeważnej swej większości 
zachowuje się opozycyjnie wzglę- 
dem istniejącego republikańsko-de- 
mokratycznego ustroju i sprzyja bar* 
dziej starym cesarskim, lub nowym 
faszystowskim rządom. 

Na tem tle trwa już od kilku lat 
walka między niemiecką młodzieżą 
akademicką a pruskiem  minister- 
stwem oświaty. Wynikiem tej walki 
było to, że władze nie uznały ofi- 

reprezentacji akademickiej. 
Niedawne demonstracje mlodzieży 
akad. berlińskiej doprowadziły do 
rozmaitych dyskusji w parlamencie 
i wyražnie podkreśliły stan wojny 
między młodzieżą akademicką a 
władzą. 

Przyczyna owej opozycji mło- 
dzieży akademickiej jest natury so* 
cjalnej. Niemiecka młodzież akade- 
micka w 980/, rekrutuje się z za- 
możnych mniej więcej warstw lud- 
ności. Z 78805 akademików nie- 
mieckich jedynie 1548 stanowią dzie- 
ci robotników t. j. 1,999/,. Jak mało 
to odpowiada socjalnemu składowi 
narodu niemieckiego widać chociaż- 
by z tego, że równocześnie */, lud- 
ności Niemiec należy w szerokiem 
tego słowa znaczeniu do klasy pra- 
cującej. 

Uniwersytety Niemiec są dostęp" 
ne, jak to miało miejsce jeszcze do 
rewolucji, przeważnie dla mniejszości 
uprzywilejowanej. Ta właśnie za- 
można lub dawniej zamożna mniej- 
szość, z której rekrutuje się 98,1"/o 
młodzieży akademickiej w znacznej 
swej większości występuje po stto- 
nie opozycji nieprzychilnie usposo- 
biona do republikańskiego demokra- 
tycznego ustroju. Masa młodzieży 

akademickiej rekrutuje się oczywiś- 
cie, nie z synów obszarnikėw i ba- 
ronów węgla i giełdy, a z tego spro” 
letaryzowanego podczas wojny i in- 
flacji mieszczaństwa, które z zawisłą 
nienawiścią odnosi się do republiki, 
widząc w niej przyczynę swej so” 
cjalno-ekonomicznej degradacji. 

Walter Rathenau, który zginął 
od kuli, wymierzonej z tego środo- 
wiska, ochrzcił trafnem przezwiskiem 
swych  sproletaryzowanych  mie- 
szczan: „Wild gewordene Philister“. 
Dość trafną charakterystykę tego 
środowiska dała Vichi Baunu w swej 
rozgłośnej powieści „Die Teme". 

Z tego środowiska rekrutuje się 
większość współczesnej młodzieży 
akademickiej, Czują oni, że wymyka 
im się grunt z pod nóg i za wszel- 
ką cenę starają się walczyć z tym 
reżymem, który oznacza dla nich 
socjalno-demokratyczną degradację 
ich lasy, —utratę ostatnich pozycji 
w walce o byt. Coraz więcej prze” 
staje być służba państwowa powo- 
dem dla byłych korporantów, którzy 
ukończyli uniwersytet. Nowa arysto” 
kracja, pochodząca z biurokracji ru” 
chu zawodowego  zagarnia owe 
„tłuste garnki" aparatu państwo 
wego. 

Ze złością, oburzeniem i stra- 
chem widzi student niemiecki, że w 
nowych Niemczech droga do karje- 
ry urzędniczej prowadzi nie przez 
uniwersytet, lecz przez związek za- 
wodowy, że nie trzeba kończyć 
uniwersytetu, by zostać naczelnikiem 
powiatowym, rządowym komisarzem, 
prezydentem prowincji i t. p.. wy- 
starczy być sekretarzem związku za” 
wodowego. 

Przeciwko temu właśnie wystę- 
puje tracący grunt pod nogami 
„zdziczały mieszczanin". Widzi on, 
że ów rozwój stanowi kres dla jego 
klasy, dla jego karjery. Dziś władza 
administracyjna zostałe zmonopoli- 
zowana przez b. sekrztarzy zwią” 
zków zawodowych. Jutro rozpocznie 
się „oczyszczenie* sądu i kultywo- 
wanie proletarjackich sędziów. Po- 
jutrze może nowa reforma otworzy 
wrota uniwersytetów dla dziec! ro- 
botników... A wówczas kres! Wó- 
wczas owa szara masa przyciśnie 
do muru dzieci byłej uprzywilejo” 
wanej mniejszości, wyprze je z o” 
statnich pozycji. 

Otóż dlaczego większość nie- 
mieckiej młodzieży akad. nienawidzi 
tę republikę z przewagą socjal-de- 
mokracji, i walczy wszelkiemi siła- 
mi przeciw republikańsko-demokra* 
tycznemu ustrojowi, by utrzymać 
wymykające im się pozycje, zasła” 
niając przytem swą rozpaczliwą wal- 
kę o byt piekną frazeologją wojow- 
niczego nacjonalizmu. 

Dr, Grzegorz Wirszubski, 

  

Możliwości sjonizmu. 
Zagadnienie sjonizmu jest wie- 

cznie ciekawe i nigdy nie traci na 
aktualności. Od czasu do czasu któ- 
ryś z uczonych europejskich wypu- 
szcza na świat swą książkę, traktu- 
jącą o sjoniźmie, o możliwości u- 
trzymania się państwa żydowskiego 
w Palestynie, powrotu żydów do 
nowych form państwowych po dwu- 
tysięcznej blisko niewoli i rozpro- 
szeniu po wszystkim świecie. 

Ostatnio p. Liebman Hersch, pro- 
fesor statystyki i demografji uniwer- 
sytetu w Genewie wydał bardzo 
ciekawą broszurę, poświęconą zaga- 
dnieniu sjonizmu i jego możliwoś- 
ciom p. t. „La Population de la Pa- 
lestine et le Perspectives du Sionisme*. 
Broszura zaraz po ukazaniu się zo- 
stała przetłómaczona na kilka języ- 

ków i wywołata bardzo silne sprze- 
ciwy, ostrą krytykę, jak również zy- 
skała wielu zwolenników. 

.Ze względu na bardzo ciekawe 
oświetlenie stosunków w państwie 
palestyńskiem pozwolimy sobieprzed- 
stawić czytelnikom najważniejsze 
dane statystyczne, odnoszące się do 
emigracji do Palestyny i możliwości 
dalszego rozwoju sjonizmu zaczer- 
pnięte z tej ciekawej broszury prof. 
Herscha. 

Przedewszystkiem kilka cyfr od- 
noszących się do Palestyny. Są one 
ilustracją do dalszych enuncjacji 
prof. Herscha, który zwolennikom 
sjonizmu stawia bardzo trudne py- 
tania. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę са- 
łą dawną Palastynę, w ramach któ- 

*ten okręg narówni z 

rej rozgrywały się wielkie historycz- 
ne wypadki — Palestynę z okresu 
największej potęgi państwowej za 
królów Dawida i Salomona — żyje 
w niej pół miljona żydów, co stano- 
wi bardzo znikomy procent, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że ży- 
dzi są narodem liczącym od 16—18 
miljonów, przy naturalaym przyroś- 
cie około 180.000 rocznie. 

A w samej Palestynie, będącej 
pod protektoratem Anglji jako pań- 
stwa mandatowego? Sprawa przed- 
stawia znacznie gorzej. W pażździer- 
niku 1922 r. w czasie spisu ludno- 
ści, przeprowadzonego przez władze 
mandatowe na 757.000 ludności by- 
ło 673,000 nie Żydów — z nich 
591.000 wyznawców islamu i 73,000 
chrześcjan. A więc ta 84.000 lud- 
ność żydowska stanowiła zaledwie 
jedną dziesiątą część ludności Pa- 
lestyny. 

Stan ten powoli zmieniał się w 
zależności od warunków ekonomi- 
cznych. Roczny przyrost emigrantów 
waha się stale. Na podstawie da- 
nych statystycznych można ustalić 
go na 13,000 ludzi rocznie ze wszy- 
stkich krajów, wśród których naj- 
ważniejsze miejsce przypada Sta- 
nom Zjedno-czonym. 

Jednocześnie proporcjonalnie do 
wzrostu emigracji wzrosła silna 
imigracja z Palestyny, spowodowa- 
na ciężkimi warunkami pracy, nie- 
możliwością rozwoju gospodarstwa, 
z powodu coraz silniej wdzierają- 
cych się piasków pustynnych, oraz 
Boa: które napotykają 
oloniści żydowscy ze strony rozsia- 

nych po kraju plemion arabskich, 
które ze swoim wojowniczym tem- 
peramentem, pddziedziczonym po 
przodkach dają się we znaki, nie- 
tylko Żydom, ale i władzom bry- 
tyjskim, sprawującym mandat nad 

Palestyną. Stąd obserwujemy cieka- 
we zjawisko załamania się emigra- 
cji żydowskiej do Palestyny w roku 
1927. Był to rok przełomowy, rok 
w którym nastąpiło do pewnego 
stopnia zrównanie emigracji do Pa- 
lestyny: z państw europejskich z 
imigracją. Od tego czasu następuje 
nadwyżka wychodźtwa. zaznaczają- 
ca się bardzo nieznacznie—ale nie- 
ubłaganie. 

Oto są cyfry, które prof. Hersch 
zebrawszy skrzętnie, piętrzy je i su- 
muje, wyprowadzając wniosek o nie- 
realności zagadnienia sjonizmu w tej 
formie, w jakiej obecnie się znajduje. 

— (o będzie jutro, czy pojutrzeć 
—zapytuje autor zwolenników ruchu 
sjonistycznego.—Czy państwo pale- 
styńskie, niepodległość którego za 
gwarantowała Liga Narodów, będzie 
w stanie się utrzymać bez dopływu 
ydów z zewnątrz, którzyby mogli 

wytworzyć odpowiednią siłę i od- 
pierać zwycięsko zakusy arabskich 
plemion wojowniczych? 

Należałoby  przedewszystkiem 
wśród mas żydowskich, rozsianych 
na całym świecie przełamać ten 
kryzys zaufania do własnych sie- 
dzib, trzebaby rozwinąć większą je- 
szcze akcję w kierunku uświada- 
miania narodu żydowskiego. Prze- 
szkody są wielkie—lecz wśród nich 
znajduje się _ nieprzezwyciężona 
wprost przeszkoda natury zasadni- 
czej: brak wyraźnego unormowania 
stosunków politycznych. Sytuacja 
jest paradoksalna. Palestyna posia- 
da niepodległość, a rządy nad nią 
sprawuje wysoki komisarz mandato- 
wy Wielkiej Brytanji, która traktuje 

osulem, Me- 
zopotamją, czy południową  Syrją, 
nie biorąc pod uwagę suwerennych 
praw Zydów do swej ziemi. To jest 
zasadniczym motywem  nieufnowi 
ydów i stawia kwestję sjonizmu 

na płaszczyżnie niewiary, której wy- 
razicielem jest autor broszury. I do- 
póki ta sprawa nie zostanie roz- 
wiązana na kożyść żydów, zagad- 
nienia sjonistyczne nie spotkają się 
z należytym oddzwiękiem wśród sze- 

Nr. 161 (1506) 

NA MARGINESIE 

Po co te obce piórka? 
W N-rze 156 „Słowa* z dn. 11 lipca b. r. 

zamieszczono pod rubryką „Echa Krajowe” 
obszerną wzmiankę o odbytem w czerwcu 
b. r. zjeździe rodziny Protasewiczów. Uwa- 
żam, że autor okazał niezbyt miłą usługe 
temu rodowi; a to z następujących wzglę- 
dów: primo błędnie pisze nazwisko Protase- 
wiczów vel Protassewiczów przez dwa „s*, 
co nigdzie nie jest spotykanem, ani w doku- 
mentach ani w herbarzach. Pochodzenie ro- 
dziny Protasewiczów od jakiegoś mistyczne- 
go Protazjusza, który wespół z mistycznym 
Palemonem przybył z Włoch na Litwę, nie 
wytrzymuje najmniejszej krytyki nie zara- 
żonej duchem panegiryzmu  bizantynizmu. 

Sz. Autor wyszukał ten pompatyczny ro- 
dowód z herbarza Niesiackiego, który w wie- 
lu opisach nie różni się od bezsensownych 
ponegirzystów, gdy ród ten nie potrzebuje 
zagranicznych przodków pochodząc z czys- 
to ruskiego pnia i na to niema rady, pomimo 
zgrzytów zębami polskich nacjonal stów w 
rodzaju sławetnego Johana Obsta, który 
pomstowaniem zajadłem na niemców chce 
zatrzeć pamięć, że ojciec jego był rdzennym 
niemcem. Wzmianka ta jest potwierdzeniem 
poglądowym tego, co w ostatnim numerze 

„Przeglądu Wileńskiego" twierdzi p. E. Ło- 
paciński o pokutującej jeszcze dziś w zie- 
miańskich sferach wzgardzie względem swe- 
go pochodzenia, a szukaniu protoplastów 
choćby w czeluściach piekła byle nie na swo- 
ich śmieciach. Tertio nie było ani w Polsce 
ani w W. X. L. żadnego trybunału fiskalnego, 
ale były Trybunały Skarbowe; łacińskie sło- 
wo „fiscus“ zostało zaadoptowane przez 
Austrję i Niemcy. 

Wreszcie pozwolę zwrócić sobie jeszcze 
uwagę na to, że biskup Protasewicz nie pod- 
pisywał kilka razy Unji Litewskiej (?) lecz 
podpisywał jeden raz Unję między Polską 
i Litwą. 

Redakcja „Słowa* bardzo dobrze zrobiła, 
zamieszczając tę wzmiankę, o zasłużonym 
dla naszego kraju rodzie, należało jednak 
tak bezkrytycznie nie przyjmować zwłaszcza, 
gdy redakcja posiada bliskiego sobie znako- 
mitego rzeczoznawcę spraw heraldyczno- 
genealogicznych, — który nie zgodziłby się 
na wydrukowanie wzmianki w tej formie, 
przynoszącej tylko szkodę poważnej na źród- 
łach a nie na bajkach opartej genealogji ro- 
dów szlacheckich. Dohle. 

  

O Nadrenii 

i konferencja mocarstw. 
The Daily Telegraph 9. VII. w koresp. 

z Berlina pisze, że w dobrze poinformowa- 
nych kołach spodziewają się, iż ewakuacja 
Nadrenji rozpocznie się w pierwszych dniach 
września, a ukończy się z końcem roku. Na- 
dzieja ta opiera się na przekonaniu, że Poin- 
carć zaniechał swej germanofobskiej poli- 
tyki i stawia sobie obecnie za zadanie — 
nawiązanie serdecznych stosunków z Niem- 
cami — i dlatego nie będzie rzeczą dziwną, 
jeżeli Poincarć odstąpi na konferencji od 
żądania stworzenia komitetu weryfikacyj- 
nego i koncyljacyjnego. W każdym razie 
trudno sobie wyobrazić istnienie tego komi- 
tetu dłużej niż od roku 1935. Konferencja 
rozpocznie się prawdopodobnie w Londynie 
6 sierpnia. Niemcy będą reprezentowane — 
jak przypuszcza korespondent — przez Stre- 
semanna, Curtiusa, Hilferdinga i Wirtha. 
Kanclerz Mueller radby być obecny na kon- 
ferencji, wątpliwie jednak, czy przerwie swą 
kurację w Mergentheim. Przypuszczają, że 
konferencja potrwa 10 dni. Niemcy będą na- 
legały, ażeby sprawa zwrotu Saary była dy- 
skutowana na pierwszem posiedzeniu kon- 
ferencji. 

rokich mas narodu żydowskiego i 
będą stale napotykały ne przeszko- 
dy ze strony bardziej umiarkowa- 
nych i rozważnych polityków ży- 
dowskich. 

Nieubłaganą koniecznością— kon- 
kluduje prof. Hersch—jest znalezie- 
nie w Palestynie pewnego modus- 
vivendi, na podstawie którego było- 
by możliwe współżycie żydów z na- 
rodami zamieszkującemi Palestynę. 
Innego wyjścia autor nie widzi, tym 
więcej, że Żydzi są w przewarzają- 
cej mniejszości. Suwerenność zaś 
ydów nad Palestyną z pominię- 

ciem innych narodowości, zamie- 
szkujących od wieków ten kraj, po- 
stawiłoby państwo żydowskie w 
obliczu rozterek wewnętrznych, które 
są udziałem państw europejskich 
posiadających mniejszości dążące 
do wzyskania niepodległości względ- 
nie szeroko pojętej autonomji tery- 
torjalnej. R 
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Nad pustynią wodną. 
(Historja lotów Transatlantyckich) 

Ogromny rozwój łotnictwa w cią” 

gu bardzo krótkiego czasu postawił 

wobec pilotów zagadnienie gigantycz- 

nego lotu przez Atlantyk. Nie wiele 

lat minęło od chwili gdy Hubert Lat- 

ham i Ludwik Bleriot zaczęli monto- 

wać swe maszyny, udoskonalając je 

coraz bardziej. Nie wiele łat minęło 

od pamiętnej chwili wielkiego Francji 
triumfu, gdy Błeriot wyleciawszy z 

Paryża dnia 25 lipca 1909 roku, po 

godzinie i 20 minutach osiąga Dower 

przeleciawszy nad kanałem La Man- 

che, a Garros na monoplanie przela- 

tuje morze Śródziemne. Wszystkim 

się zdawało wtedy, że jest to szaleń- 

czy lot, który nie przyniesie żadnych 

pozytywnych korzyści, że o regular- 

nej komunikacji lotniczej nad mo- 

rzem Śródziemnem mowy nigdy być 
nie może... 

A jednak... jednak co dnia, dzisiaj 

kursują tam samoloty francuskiej li- 

nji lotniczej... 
Tak samo jest i z Atlantykiem. Po 

każdym nieudanym locie, po każdej 

katastrofie, która się zdarzy lotnikom 

nad burzliwemi falami oceanu, szpal- 

ty dzienników zapełniają się czarnem 

krakaniem o daremnym trudzie, ła- 

maniem rąk nad bezużyteczną śmier- 

cią. A kto wie, czy za lat parę nie bę- 

dziemy odbywali 30 godzinnych raj- 

dów nad Oceanem z Paryża do No- 

wego Jorku, siedząc w wygodnej ka- 

binie aeroplanu, grając w bridg'a na 
wysokości 1000 metrów, nad falami 
Oceanu? 

Ale nim do tego dojdziemy, stań- 
my sobie z boku i popatrzmy na to 
straszliwe zmaganie człowieka z ży- 
wiołem, marnej łupiny samolotu, kie- 
rowanego niezawodną ręką z huraga- 
nowym wiatrem, którego fale walą 
raz po razu w trzeszczące wiązadła 
maszyny. 

Zobaczymy więc w r. 1919 pierw- 
sze próby zdobycia pustyni wodnej 
przez amerykańskiego por. Reada, 
który „wziął* Atlantyk w trzech po- 
stojach: Nowy Jork — Halifax (1100 
kl), Halifax— Nowa Ziemia (860 kl.), 
Nowa Ziemia —Azory (1950 kl.) i wre- 
szcie Ponta Delgada (Azory)—Lizbo" 
na (1150 kl.). Lot trwał wskutek dłu- 
gich postojów wypoczynkowych pię- 
tnaście dni. 

W czasie gdy por. Read dolatywał 
do Ponta Delgada, z Nowego Jorku 
wystartował do lotu nad Atlantykiem 
australijczyk Hawker na jednomo- 
torowym platowcu, przyczem zaopa- 
trzył się w podwozie, które można 

po odlocie odczepić i rzucić w mo- 
rze. Z Hawkerem odłeciał jako ob- 
serwator Mackenzie Grieve. Po prze” 
byciu 1700 klm. motor zaczął szw 
kować. Dzięki jedynie obecn 
rowca norwerskiego „Mary*, 

   
pilot 

mógł lądować na morzu i uratować 
siebie i towarzysza. 

W kiłka tygodni potem nastąpiło 
pierwsze przebycie Oceanu w jednym 
skoku „in one stop* z Nowej Ziemi 
do Irlandji. Dokonali go angielscy 
lotnicy Alcak i Brown na samolocie 
Vincersa o silnikach Rolls-Rayce'a. 
Przebyli oni tę drogę w ciągu 16 godz. 
i 37 minut. Nie było to jednak pełne 
zwycięztwo, gdyż nie osiągało fak- 
tycznego celu połączenia Nowego Jor- 
ku z Paryżem. 

Łatwiejsze zadanie leżało przed 
lotnikami, którzy usiłowali sforsować 
południową część Atlantyku. 30-go 
marca 1922 roku wyłecieli z Lizbony 
dwaj portugalscy lotnicy GagoContin- 
ho i Saradura Cabval. Lecieli na Las 
Palmas, wyspy Zielonego Przylądka, 
wysepki św. Pawła, do Brazylji. Bez 
lądowania, osiągnął tę przestrzeń 
znakomity włoski lotnik markiz de 
Pinedo, bohater lotu do Australji i Ja- 
ponji. Znalazło jednak śmierć wielu 
wytrawnych lotników, kuszących się 
o zdobycie tej części Oceanu: Moun- 
cyres, Serre de Saint Roman i L. 
Petit. 

Na tem zakończyła się pierwsza 
serja łotów nad Atlantykiem. Wielka 
przestrzeń wodna 6000 kilometrów, 
licząca w linji prostej, leżała dziewi- 

cza, nietknięta szumem zwycięskie- 
go śmigła samolotu. Czyż jednak mia- 
ła się ugiąć wola niezłomna i hart 
człowieka, który podpatrzył tajemni- 
cę lotu ptaków i zapanował dotych- 
czas nad niedościgłym żywiołem po- 
wietrza? 

Niedługo trwała cisza nad Ocea- 
nem. Przerwali ją dnia 8 maja 1927 r. 
weterani francuskiego lotnictwa Nun- 
„gesser i Cóli na znakomicie skonstru- 
owanym aparacie systemu Rolls Ro- 
yce'a noszącym nazwę „L'Oise au 
Bleme* (Biały Ptak). O godz. 5 m. 17 
rano żegnał ich cały Paryż na łot- 
nisku w Le Bourget, by ich już nigdy, 
nigdy nie witać okrzykiem tryumfu. 
Zamknęła się za bohaterskimi lotni- 
kami kurtyna mgły i nie oddała ich 
nigdy. Tajemnica strażuje nad ich sa- 
motnym grobem na dnie morza, lub 
na bezmiernych połaciach Kanady. 
Kirem żałoby okryła się cała Francja. 

W 13 dni po wystartowaniu Nun- 
gessera i Coli do śmiertelnego łotu, z 
lotniska w Nowym Jorku wyleciał na 
monoplanie jednosilnikowym noszą- 
cym nazwę: „Spirit of Saint Louis“ 
Charles Lindbergh i po 33 godzinach 
drogi nad Oceanem stanął na ziemi 
francuskiej w Le Bourget, witany 
przez 50 tysięczny rozentuzjazmowa- 
ny tłum. 

Dwadzieścia pięć lat sobie liczył 
mr. Charles Lindbergh, gdy podjął się 
swego lotu. Żadnego dotąd króla ani 
wodza nie witał Paryż z takim unie- 
sieniem jak tego młodego bohatera 
przestworzy. Powstała o nim cała li- 
teratura we wszystkich językach 
świata. 

Oto wyjątki z opowieści Lind- 
bergha: 

— Nie mieliśmy ,— ja i mój samo- 
lot tych nadzwyczajnych warunków 
lotu, jakie przepowiadała służba me- 
teorologiczna nad Atlantykiem. Na 

(w nocy ogień parostatku. 

przestrzeni 1500 kiłometrów ścigał 
nas deszcz i grad. Nie było to bynaj- 
mniej przyjemne. W pewnych chwi- 
łach musiałem lecieć na wysokości 
3 -ch metrów ponad falami, czasami 
wznosić się trzeba było na wysokość 
3000 mtr. Ani razu nie widziałem w 
dzień okrętu. Zauważyłem raz tylko 

Panowie 
wiecie: była taka okropna mgła. Nie 
drzemałem i nie chciało mi się spać. 
Nie brałem ani morfiny, ani innych 
środków podniecających. Piłem tylko 
wodę. 

Popularność -Lindbergha urosła 
nagle tak, że obliczono, że gdyby 
mógł przeczytać stosy listów i telegra- 
mów, musiałby je czytać przez... 75 
lat bez przerwy. Miła perspektywa... 

Laury Lindbergha nie długo dały 
spocząć lotnikom, którzy postanowili 
zdobyć Atlantyk. Znakomity as lot- 
nictwa amerykańskiego Chamberlein 
z pasażerem Levinem na pokładzie 
samolotu „Mis Columbia“ leci w dn. 4 
czerwca 1927 r. z Nowego Jorku do 
Eisleben w odległości 170 klm. od 
Berlina.. i 

'1-go lipca tegož roku inna znako- 
mitość amerykańska, bohater wyp- 
raw podbiegunowych komandor Byrd 
dokonuje przelotu nad Atlantykiem, 
na olbrzymim samolocie „America 
unosząc na pokładzie 4 pasażerów. 

A potem inna serja lotów: Tylly 
i Medaelf — giną bez wieści na sa- 
molocie „Sir John Carling“. W szere- 

gu lotów Śmierć znajduje pierwsza 
kobieta ks. Loevenstein - Vertheim i 
zdobywa go pierwsza lotniczka miss 

Ruth Edler na ślicznej maszynie 
„American Girl*. Wyratowano ją z 
fal Oceanu o kilkadziesiąt kilomet- 
rów od brzegów Szkocji. 

Rok 1927 przyniósł również świe- 
tne zwycięstwo południowej części 
Atlantyku: oto w połowie październi- 
ka lotnicy francuscy Costes i Le Brix 
wylądowali szczęśliwie na swym apa- 
racie „Nungeser i Čoli“ w Port Natal 
w Brazylji. Ё 

W roku 1928 znów podjęto próby 
przelotu: Polecieli Idzikowski i Ku- 
bala, w dniu 3 sierpnia i zawrócili. 
Polecieli Niemcy na „Bremenie* i ut- 
knęli na wysepce obok Labradoru. 
Pozatem rok 1928 nie obfitował w 
większe rajdy — ze względu na zakaz 
rządu francuskiego. 

Dopiero — lato 1929 r.. przyniosło 
nowe próby. Polecieli lotnicy hisz- 
райзсу na hydroplanie „Numancia“ 
i utknęli na Azorach. Wylecieli 13-g0 
lipca Idzikowski i Kubala i na Gra- 
ciozie na Azorach lądować musieli, 
przyczem Idzikowski w czasie eksplo- 
zji aparatu zginał. 

Ale zanotowały kroniki też i zwy- 
ciężki lot w r.b., Assolant Łefevr i Lo- 
tti przelecieli ocean z Nowego Jorku 
do Hiszpanji, unoszac na aparacie 
przypadkowego towarzysza „na ga- 
pę“ Schraibera. 

Oto bilans dotychczasowych zma- 
gań z Oceanem, który leży otwarty— 
przed łotnikami, tajemniczy i wa- 
biący. 

Czy niezdobyty od strony Euro- 
py — przyszłość pokaże. 

T. Jacek-Rolicki. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Szkoła im. Marszałka Piłsudskiego 

w Podbrodziu. 
Po założeniu kamienia węgielne- 

go pod budowę 7 klasowej publicz- 
nej szkoły powszechnej w Podbro- 
„dziu, jako żywej pamiątki obchodu 
10-lecia niepodległości Polski, miasto 
postanowiło wybudować wzorową 

szkołę i nazwać ją imieniem Pierw- 

szego Marszałka Polski Jozefa Pił- 
sudskiego w dowód swej miłości 

ku niemu jako rodakowi i najwię- 

kszemu budowniczemu Polski. 

Marszałek życzeniom mieszkań- 
ców miasta Podbrodzia uczynił za- 

dość, wyrażając swą zgodę na mia- 

mowanie szkoły, jego imieniem. O- 

becnie rada miejska m. Podbrodzia 
chcąc wywiązać się z podjętego za- 

dania należytego wybudowania wzo- 

rowej szkoły odwołała się do spo- 

łeczeństwa z prośbą o współpracę i 

pomoc w jej wybudowaniu. Dzięki 

temu powstały 2 komitety: honoro- 

wy pod przewodnictwem wojewody 

wileńskiego p. Raczkiewicza i wy- 

konawczy pod przewodnictwem sta- 

sosty święciańskiego St. Mydlarza i 
burmistrza m. Podbrodzia p. K. Roż- 
nowskiego. Do komitetu honorowe- 
go zaproszono: wojewodę wileńskie- 
go p. Raczkiewicza, arcybiskupa wi- 
leńskiego Jałbrzykowskiego, biskupa 
Bandurskiego, generała Konarzew- 

Ostatnie wiadomości 
Według otrzymanych wiadomoś- 

<i o pożarze Kurzeńca — o czem 
donosiliśmy w wczorajszym nume- 
rze — spaliło się ogółem wszystkich 
zabudowań 101 (zarówno mieszkal- 
nych jak i gospodarczych), będą- 
«cych własnością 59 gospodarzy. Pod- 
czas akcji ratowniczej I0 osób do- 
znało lżejszych lub cięższych popa" 
zzeń. Ofiar w ludziach nie było. 

Jak się dowiadujemy, władze 
«administracyjne  wyasygnowały z 

skiego, gen. Żeligowskiego, gen. 
Rydza - Śmigłego, marszałka Senatu 

Szymańskiego, prof. Makowskiego, 

kuratora Pogorzelskiego, posła J. Pil- 

sudskiego, prof. Ruszczyca, prof. 
Parczewskiego, prof. Limanowskie- 
go, hr. Jana Tyszkiewicza, sen. Abra- 
mowicza, posła Kościałkowskiego, 
sen. Nowaka, starostę święciańskie- 
go St. Mydlarza, insp. szkolnego 
p. Szymańskiego, dowódcę 23 p. p. 
ułanów Duchnowskiego dowódcę 4 
p. p. ułanów Kozierowskiego i sen. 
Rubinsztejna. 

Obecnie dzięki poparciu Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego i sumom złożonym przez 
m. Podbrodzie budowa szkoły po- 
suwa się naprzód. Niebawem ścia- 
ny zostaną wykończone i pokryte 
dachem, poczem nastąpi urządzenie 
wewnętrzne. na które jednak będzie 
potrzebna poważna suma. Sumę tę 

komitet wykonawczy „postanowił 
zdobyć drogą różnych imprez i do- 
browolnych składek. W związku z 
tem komitet wykonawczy ma nie- 
bawem odwołać się do ofiarności 
publicznej, sądząc, że prośba komi- 
tetu znajdzie żywy ddźwięk wśród 
społeczeństwa, któremu szlachetny 
i doniosły cel nie będzie obcy. 

o pożarze Kurzeńca. 
funduszu opieki społecznej 6000 zł. 
tytułem doraźnej pomocy dla naj- 
biednieiszych pogorzelców. Natych- 
miast po pożarze w Kurzeńcach 
zorganizował się komitet ratunkowy. 

Dyrektor powszechnego zakładu 

Wzaj. Ubezpieczeń Rackiewicz u- 

daje się w dniu dzisiejszym wraz z 

brygadą do Kurzeńca celem naj- 
szybszego załatwienia sprawy wy- 
płaty odszkodowań. 

Niezwykłe wykopalisko. 
Informują redakcję naszego pis- 

ma, iż w tych dniach przy napra- 

wianiu drogi Troki—Rudziszki mie- 

szkańcy wsi Szklany znaleźli naczy- 
nie pełne monet srebrnych w kształ- 
«ie czworokątów. Są to podobno 
monety starolitewskie, kute ręcznie. 

Zawartość naczynia rozebrana 

została przez ludność miejscową, za- 
chodzi więc uzasadniona obawa, iż 
cenne wykopalisko może zaginąć 
czem nauka może być narażona na 
niepowetowane straty. 

Powyższe polecamy uwadze czyn- 
ników właściwych, й 

A 

  

  

  

W Nr. 193 „Žycia Nowogrėdzkiego“ z dn. 

16 b. m. w sprawozdaniu z pobytu w Nowo- 

sgródku wycieczki Uniwersytetu regjonalnego 

czytamy m. in.: 

„W czasie kolacji uczestnicy wycieczki 

śpiewali pieśni regjonalne — związane 

z Wileńszczyzną — oraz tworzone na miej- 

scu piosenki, związane z Nowogródczyzną.* 

O kilka wierszy zaś dalej: 

„W środę prof. Górski wygłosi w sali Te- 

satru Miejskiego wykład p. t. „Mickiewicz 

jako poeta regjonalny Nowogródczyzny.'* 

Tendencje  „regjonalne*  Nowogródka, 

zmierzające do uczynienia z terytorjum 

obecnego wojew. nowogródzkiego, odrębne- 

go od Wileńszczyzny i niezależnego od 

wpływów z Wilna „regjonu'”, zaznaczają się 

nie od dzisiaj. Jako sprzeczne z historyczną 

„przeszłością i jednolitym charakterem kraju, 

nie są one groźne, choć znajdują oparcie 

w miejscowych kołach urzędowych. Nawet 

„tworzone na  miejscu* pieśni ludowe, 

„związane z Nowogródczyzną* (lecz nie 

«z Wileńszczyzną), nie pomogą tej sztucznej 

koncepcji. 

Ale pocóż sięgać aż do Mickiewicza? 

Poco rozdrabniać spuściznę wieszcza na 

aktualne „regjony*? Go ma wspólnego 

twórczość wielkiego Syna Litwy Historycz- 

nej z temi sztucznemi podziałami jego ziemi 

rodzinnej na wojewódzkie regjony? 

  

  

  

Nowe przetwórnie owocowe 
w Wileńszczyźnie. 

Wkrótce uruchomione zostaną 
„dwie przetwórnie owocowe na tere- 
mie powiatu dziśnieńskiego (Ziabki) i 
w powiecie mołodeczańskim (Kras- 

„na n/u). Mimo, że urodzaj na jabł- 
(ka w r. b. nie przekracza 35 proc. 
mormalnego urodzaju, akcentuje się 
jednak duża potrzeba tych prze- 
twórni, gdyż owocu handlowego 
(eksportowego) posiadamy na Wi- 
leńszczyżnie zaledwie ГО procent, 
reszta nadaje się jedynie na prze- 
tworstwo. 

- Drzewka przy drogach. 
Od szeregu lat gminy, dwory, 

„oraz nauczycielstwo szkół powszech- 
mych wraz z dziećmi szkolnemi, zaj- 
amują się sadzeniem drzew przy dro- 
sgach. I od szeregu lat — drzewa te 
są systematycznie niszczone przez 
ludność. Tłumaczyć, przekazywać 
„ależ tak paniczka, naturalnie, to 
'przyjemne, potrzebne i pożyteczne" 
i — łamanie idzie w dalszym ciągu. 

Tak się dzieje u nas wszędzie. 
у wieżo stoi mi w pamięci prze- 

piękna cienista aleja klonowa idąca 
-ze dworu p. Minejki w kierunku 
Widz (powiat Brasław). Dwór ubieg- 
łej jesieni wysadził resztę gościńca 
— a do wiosny pozostały smętne 
ostatki, maluczko, a i te podzielą 
łos swoich poprzedników. 

| właśnie w tem miejscu gdzie 
każdy odczuwa dobrodziejstwo cie- 
nia podczas skwaru, zaciszność, w 
<zasie zimowych zawiei — niezro- 
zumiałem jest podobne barbarzyń- 
stwo. Bo przecież nikomu to drzew- 

ko nie jest potrzebne, tylko ot tak 
dla dogodzenia jakiej przegłupiej 
chęci niszczenia—w chwili gdy tę 
piękną aleję ma przed oczami. 

Słyszałam jak pewien człowiek, 
o gołębiem i pełnem miłosierdzia 
sercu, wyszeptał na widok tego 
zniszczenia; gdyby ich ze trzech tak 
powiesili, toby im się odechciało te 
drzewka łamać. Jela. 

Urodzaj na jagody. 

Jak nam donoszą z prowincji, teren Woj 
Wil. w roku bież. obfituje w doskonały uro- 
dzaj na jagody zwłaszcza: czarnice, poziom- 
ki, maliny i porzeczki. Niewątpliwie da to 
możność producentom konfitur pokryć bra- 
ki, jakie powstały naskutek zmrożenia śliw, 
wisien i czereśni. 

W okolicach podmiejskich notowano wiel- 
ki urodzaj truskawek (w niektórych wypad- 
kach 1 hektar dał do 7000 zł. zysku), co 
może w dużym stopniu sprzyjać rozwojowi 
u nas plantacyj truskawkowych. 

SUWAŁKI 
+ Mord i samobójstwo z zadrości. W 

bramie jednego z domów przy ulicy Ko- 
Ściuszki w Suwałkach Karol Gadamer spot- 
kał swą b. narzeczoną, Zofję Gosztównę, 
i powodowany zazdrością — strzelił do niej 
z rewolweru czterokrotnie, zadając jej czte- 
ry rany, poczem dwoma strzałami ranił się 
ciężko w piersi. Oboję w stanie groźnym 
przewiezieni zostali do szpitala miejskiego 
w Suwałkach. 

+ Samobójstwo przodownika policji. 
Dnia 15 lipca r. b. o godz. 8-ej rano w Gro- 
dnie, w mieszkaniu własnem  wystrzałem 
z rewolweru w skroń pozbawił się życia 
przodownik policji Władysław Zubert. Pra- 
wdopodobną przyczyną samobójstwa — był 
rozstrój nerwowy. 

BAŁYSTOK 
+ Akcja przeciwpożarowa w Wojewódz- 

twie Białostockiem. Związek Wojewódzki 
Straży Pożarnych w Białymstoku przyjął 
koncepcję zakładania t. zw. straży rejono- 
wych, przewidującą podział każdego powiatu 
na 3—5 i więcej rejonów, zależnie od wiel- 
kości powiatu i zakładanie w tych rejonach 
straży rejonowych. 

Do obowiązku straży rejonowych będą 
należały wyjazdy do każdego pożaru w obrę- 
bie rejonu, t. j. w promieniu przeciętnie 
10—15 klm. Straże rejonowe ze względu na 
ich rozszerzony teren działania będą oczy- 
wiście zmechanizowane. Do zrealizowania 
tej praktycznej koncepcji będą przystępo- 
wały związki komunałne w miarę możności 
finansowej. 

Z POGRANICZA 
-+ Zatrzymanie policjanta litewskiego. 

« Na odcinku granicznym Niemenczyn w dniu 
15 b. m. wieczorem patrol K. O. P. zatrzymał 
policjanta litewskiej straży granicznej Arej- 
zasa Wiktora, który jako powód przekrocze- 
nia granicy podaje zabłądzenie. 
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ALBUM 
Zabytków Ewangolitkich w Wilnie 
Wydawnictwo Tow. im. Jana Łaskie- 
go świeżo wyszło z druku i jest do 
nabycia we wszystkich księgarniach. 

       
200 numsrowanyckh egzer”zplarzy. 
32 plansze ilustrowane. Cena 6 zł. 
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„Na pomoc Ziemi Wileńskiej". | 
Chcąc przyjść z pomocą Ziemi 

Wileńskiej, Związki Ziemianek i 
Ziemian, korzystając z tak licznego 
zjazdu w Poznaniu, wydały w Bia- 
łej Sali Bazarowej bal „Ną pomoc 
Ziemi Wileńskiej", nad którym pro- 
tektorat przyjąć raczyła Pani Pre- 
zydentowa Mościcka. 

Pomimo. że organizatorzy balu 
nie stosowali żadnej karoty, rezul- 
tat pomocy wypadł bardzo dodat- 
nio, jako czysty dochód zebrano 
poważną sumę 12.000 złotych. Sumę 
tę Komitet balu przekazał na ręce 
prezesa R. N. O. Z. p. Kazimierza 
Lubomirskiego, skarbnika Głównego 
Komitetu Niesienia Pomocy Ziemi 
Wileńskiej. 

Wniosły cel. 
Pamięć po tych, którzy wyrąbują ścieżki 

przed przyszłemi pokoleniami, którzy jak 
płonące kolumny idą przed narodem i cia- 
łami swemi znaczą drogowskazy ludzkości, 

powinna nieprzeminąc. 
Tragiczny finał polskiego lotu przez 

Atlantyk rozbrzmiał głośnem echem w sercu 
Wilnian. Miasto rycerskiej legendy, żyjące 
w cieniu wielkiej przeszłości, zapłonęło naj- 
gorętszym entuzjazmem, witało każdą wieść 
drgnieniem serca najgorętszem.  Bohater- 
stwo lotu zostało ocenione należycie przez 
bohaterskie miasto. Wieści o tragicznej 
śmierci ś. p. majora Idzikowskiego okryły 
żałobą serca Wilnian. 

Kir smutku nie powinien oblekać długo 
serc. Wiemy, żeśmy w swych sercach wybu- 
dowali bohaterskiemu lotnikowi wieczysty 
pomnik chwały — ale niechże on będzie 
bardziej widoczny, niezapomniany. 

I oto jeden z Wilnian, znany ze swej pra- 
cy na polu propagandy filmowej p. Romuald 
Kawalec rzucił projekt naprawdę godny za- 
stanowienia i jak największego poparcia — 
projekt zbudowania ś. p. majorowi Idzikow- 
skiemu pomnika—mauzoleum i na ten cel 
złożył w naszej redakcji 10 zł., przeznacza- 
jąc również 10 procent, uzyskanych z wy- 
świetlenia propagandowego filmu o Wilnie. 

Apelujemy, że jest to cel naprawdę pięk- 
ny i powinniśmy go poważnie wziąć pod 
uwagę. Projektodawca wzywa wszystkich 
do składania ofiar na ten szczytny cel. 

KONKURS 
na sztukę dla Teatrów Ludowych. 

Towarzystwo Polskiego Teatru Ludowego 
w Wilnie, dążąc do rozwoju miejscowej 
twórczości dramatycznej i zasilenia reper- 
tuaru Teatrów Ludowych sztukami nowemi, 
ogłasza niniejszym konkurs na sztukę do 
użytku Teatrów Ludowych — amatorskich — 
na wsi i w mieście. 

Warunki konkursu są następujące: 
1) Sztuka może zawierać jeden, dwa lub 

trzy akty. Uwzględniane przytem być muszą 
trudności wystawy na wsi pod względem de- 
koracji i kostjumów. 

2) Utwory mogą mieć treść dowolną (hi- 
storyczną, obyczajową i t. p.), zawsze jednak 
o szlachetnej tendencji. Pierwszeństwo mieć 
będą sztuki odnoszące się do przeszłości lub 
teraźniejszości Wileńszczyzny,  Grodzień- 
szczyzny i Nowogródzczyzny. 

3) Rękopis musi być pisany na maszynie 
lub bardzo czytelnem pismem. 

4) Rękopis winien być podpisany pseudo- 
nimem. Nazwisko zaś i adres autora ma być 
przesłany w zapieczętowanej kopercie, za- 
opatrzonej pseudonimem. 

Termin składania rękopisów (pod adre- 
sem Połskiegó Teatru Ludowego w Wilnie, 
Zawalna 16 m. 8) upływa dnia 15 październi- 
ka 1929 r. 

Za najlepsze nadesłane utwory przewi- 
dziane są trzy nagrody: I. — 300 zł., П. — 
200 zł., III. — 100 zł. Skład sądu konkurso- 
wego będzie w swoim czasie ogłoszony. 

Sztuki nagrodzone stają się własnością 
Towarzystwa Polskiego Teatru Ludowego 
w Wilnie. 

Towarzystwo Polskiego Teatru Ludowego 
w Wilnie zastrzega sobie prawo nabycia od 
autorów kilku sztuk nienagrodzonych, łecz 
wyróżnionych przez Sąd Konkursowy. 

Sekretarz: Prezes Towarzystwa: 
Jan Ambroziak. Zygmunt Nagrodzki. 

W sezonie kradzieży. 
Kroniki policyjne codziennie no- 

tują liczne wypadki kradzieży. W 
letnim sezonie złodziejskim okrada- 
ne są zarówno mniej pilnowane 
mieszkania jak i publiczność płci o- 
bojga, pozbawiona naturalnych och: 
ron. jakiemi są pozapinane okrycia 
zimowe, znacznie utrudniające do- 
branie się do kieszeni i pieniędzy. 
Pozapinane marynarki Panów, po- 
wypychane kieszenie, wystające z 
„tylnej“ kieszeni portfele — same 
wchodzą kieszonkowcom w oko i 
stają się ich łatwym łupem. 

I tylko ludzie ostrożni i myślący 
sprawiają złodziejaszkom gorzki za- 
wód. W portfelach zamiast pliki 
banknotów noszą książeczkę czeko- 
wą PKO na złożone pieniądze. I 
niechże złodziej sprobuje wystawić 
czek za właściciela książeczek! Nic 
mu z takiej zdobyczy nie przyjdzie, 
chyba tylke ciężkie zmartwienie. 

W domu także nikt rozumny nie 
powierza gotówki naiwnym A koss 
kom i skrytkom, ale oddaje pienią- 
dze bez żadnego trudu i kosztów 
do stalowych, podziennych skarb- 
ców PKO, przechowując u siebie 
książeczkę oszczędnościową PKO— 
zupełnie bezwartościową dla  zło- 
dzieja. 

Niedawno temu jakiś figlarny zło- 
dziej, udając wujaszka z prowincji 
wobec pilnującego mieszkania pod 
nieobecność matki — malca, dostał 
się do mieszkania p. Sliwińskiej 
(Solec 107) i obrabował je. 

Biżuterję wartości 1000 zł. zło- 
dziej oczywiście zabrał, ale oszczęd- 
ności p. Śliwińskiej — 410 zł. w po- 
staci książeczki oszczędnościowej 
P. K. O. ocalały, bo i cóż przyjdzie 
złodziejowi z cudzej książeczki ? Nic! 
Ocalała gotówka czeka na swoją 
przezorną właścicielkę w P. K. O. 

A i biżuterja p. Sliwińskiej rów 
nieżby ocalała, gdyby zamiast w 
komodzie spoczywała na przecho- 
waniu w stalowych schówkach od- 
najmowanych za niewielką opłatą 

ok. D, 
W sezonie wyjazdów na letnie 

mieszkanie — o doświadczeniach p. 
Sliwińskiej pamiętać aga d 

W WLZEGNYS KI 

Definitywna likwidacja majątku 
b. banków ziemskich rosyjskich. 

Komitet likwidacyjny ostatecznie 
zawarł umowę z wileńskim bankiem 
Ziemskim w sprawie przyjęcia przez 
ten bank aktywów b banków ziem: 
skich rosyjskich, posiadających wie- 
rzytelności na terenie obecnej Rze- 
czypospolitej. Bank ziemski ope- 
rując kwotą tych aktywów, wyda 
obligacje własne w różnych odcin- 
kach, które będą oddane do dyspo- 
zycji Komitetu likwidacyjnego i na- 
stępnie proporcjonalnie podzielone 
omiędzy osoby zarejestrowane u 
ikwidatora byłych banków rosyj- 
skich. 

Na podstawie prowizorycznych 

obliczeń można stwierdzić, że po- 
siadacze listów zastawnych banku 
ziemskiego połtawskiego otrzymają 
po 2 zł. 10 gr. za rubla i : banku 
pietrogradzko-tulskiego po 2 zł. 66 gr. 
-wa Żytomierskiego zł. | gr. 20, 

banku kijowskiego 90 gr., a mo- 
skiewskiego tylko 30 gr. za rubla. 

Narazie posiadacze zarejestrowa- 
nych obligacyj otrzymają 75 procent 
sumy przypadającej na każdego po 
repartycjij Reszta pozostanie zatrzy- 
mana do ostatecznego obrachunku. 

Cała ta operacja finansowa włsu- 
mie wyniesie 30 miljonów złp. 

Przyjazd do Wilna przedstawicieli Rządu 
na uroczystości 350-lecia U. 5. B. 

W związku z przypadającą na 
połowę pażdzernika b.r. 350 rocznicą 
założenia Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie, — odbędą się w 
mieście 3 dniowe uroczystości, w 
których udział wezmą członkowie 

Rządu z przemjerem Świtalskim na 
czele. 

Spodziewany jest również przy- 
jazd do Wilna Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej prof. Ignacego Mościc- 
kiego. 

Harce samochodowe nieustają. 
Tym razem taksówka wpadła do sklepu. 

Wczoraj o godzinie 3-ej, pędząca 
ulicą Sadową taksówka Nr 25, koło 
domu Nr | z niewyjaśnionych na- 
razie przyczyn skręciła nagle w bok 
i wpadła w okno mieszczącego się w 
"domu zakładu fryzjerskiego przeła- 
mując porapet i całym ciężarem 

Odezwa Komit. 

wjeżdzając do środka. Urządzenie 
zakładu uległo zniszczeniu. Tak- 
sówka przygniotła stojącego w po- 
bliżu okna praktykanta fryzjerskiego 
18 letniego Jakóba Bekiera, który 
uległ złamaniu nóg. Bekiera uloko- 
wano w szpitalu żydowskim. 

Wykon. budowy szkoły 
im. Marszałka Piłsudskiego. 

Obywatele! 

Największym skarbem narodu jest oświa- 
ta. Oświata wzbogaca społeczeństwo nietyl- 
ko wiedzą duchową, światłem rozumu, lecz 
ponadto daje podstawy do życia materjał- 
nego. Rzuca ona podwaliny pod gmach ro- 
zkwitu Polski i wykuwa potęgę Ojczyzny. 
Cóż byłyby warte same zdobycze mater jalne, 
gdyby nie było oświaty. Byłaby to wieczna 
ciemność i wieczny mrok życia ludzkiego. 
Biada naordowi, który nie dba o oświatę, bo 
musi ginąć marnie. Jakie społeczeństwo 
mogłoby obojętnie patrzeć na głód jej dla 
dorastającej młodzieży w mroku ciemności. 
Któżby nie pośpieszył z pokarmem oświaty 
i wiedzy duchowej dla zastępów młodocia- 
nych. A jednak ile jeszcze dziatwy naszej 
na ziemiach wschodnich nie ma odpowied- 
nich po temu warunków. Brak lokali szkol- 
nych, brak przedmiotów pomocniczych do 
nauczania. Wszystko to utrudnia realizację 
powszechnego nauczania i krzewienia tak 
potrzebnej wiedzy. Troski rządu nad oświa- 
tą są duże, jednakże nie wystarczające. Ca- 
ły naród polski winien pośpieszyć z pomocą 
braciom w naszym kraju z podźwignięciem 
oświaty, winien dopomóc do zbudowania po- 
trzebnej ilości lokali szkołnych i temże sa- 
mem dać możność młodzieży kształcenia się 
narówni z innemi dzielnicami Polski. Małe 
miasteczko Podbrodzie w pow. Święciańskim 
pomnąc o oświacie i realizacji powszechne- 
go nauczania, oraz by na sumieniu mie- 
szkańców jego z mroków ciemności nie pa- 
dały łzy dziecięce — miasto przystąpiło do 
budowy wzorowej 7-mio klasowej szkoły po- 
wszechnej, połączonej z oddziałami rze- 
mieślniczymi. Ponadto wdowód swej wiel- 
kiej miłości ku rodakowi i największemu 

budowniczemu Polski, pierwszemu Marszał- 
kowi Józefowi Piłsudskiemu nazwać tę szko- 
łę dostojnym jego imieniem, na co Marsza- 
łek Polski łaskawie udzielił swej zgody. 

Magistrat tegoż malutkiego miasta Pod- 
brodzie przystąpił do wybudowania omawia- 
nej szkoły energicznie. Jednakże pomimo 
otrzymanej subwencji z Ministerstwa Oświa- 
ty szkoły o własnych siłach zbudować nie 
będzie w stanie. Kosztorys szkoły wynosi 
290 tysięcy złotych, a osiągnięto na ten cel 
dotychczas tylko 130 tysięcy zł. Brakujące 
160 tysięcy zł. postanowiono osiągnąć za po- 
mocą ofiarności społeczeństwa, przeto Ko- 
mitet Wykonawczy budowy tejże szkoły 
zwraca się z gorącą prośbą do łaskawej 
ofiarności społeczeństwa o pośpieszenie z po- 
mocą do wybudowania rozpoczętej szkoły 
w postaci ofiar pieniężnych lub materjałów 
budowlanych. Każdy, choćby najmniejszy 

„datek, będzie z wdzięcznością przyjęty i da 
możność Komitetowi szybszego wybudowa- 
nia szkoły, a temże samem i krzewienia 
oświaty lak potrzebnej na ziemiach wscho- 
dnich. 

Komitet wykonawczy w dowód swej 
wdzięczności wszystkim ofiarodawcom, skła- 
dającym od 10 do 100 złotych, nada dyplo- 
my podziękowania. Nazwiska ofiarodawców, 
składających ponad 100 złotych, będą wyryte 
przy wejściu do szkoły na płytach marmuro- 
wych, zaś sumy bezimiennych ofiarodawców 
będą wpisywane do złotej księgi. Wszelkie 
ofiary uprasza się nadsyłać pod adresem 
Magistratu m. Podbrodzia lub za pośredni- 
ctwem P. K. O. Nr. conta 51.009. 

Prezydjam Komitetu Wykonawczego. 

  

KRONIKA 
  Dziś; Szymona z Lipnicy. 

      

Czwartek Jutro: + Wincent. a Paulo W 

18 Wschód słońca—g. 2 m. 32. 

Lipca Zachód ||| g. 19 m. 40. 

OSOBISTE 
— 

— J. E. ks. biskup Bandurski wyjeżdża 
dzisiaj do Kołomyji, zaproszony na uro- 
czystości 10-lecia 49 pułku piechoty w towa- 
rzystwie delegowanego przez pułk poruczni- 
ka Abramika. 

— Zmiana na stanowisku prezesa Izby 
Skarbowej. Dowiadujemy się, iż obecny 
prezes Izby Skarbowej w Wilnie p. Jan 
Malecki, odchodzi od września r. b. na eme- 
ryturę. 

Na stanowisko to upatrzony jest podobno 
p. Ratyński, inspektor Ministerstwa Skarbu, 

URZĘDOWA 
— Nowy kierownik wydziału bezpieczeń- 

stwa. W dniu wczorajszym objął urzędowa- 
nie p. Tadeusz Bruniewski, desygnowany 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na 
kierownika wydziału bezpieczeństwa wileń- 
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 

— Ulgowe paszporty zagraniczne. Na 
podstawie zarządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych poszczególne starostwa otrzy- 
mały instrukcje odnotowywania na ulgo- 
wych paszportach zagranicznych celu wy- 
jazdu posiadacza dowodu. Adnotacje te unie- 
możłiwiają wprowadzenie w błąd władz 
konsularnych przy pobieraniu opłat za pro- 
longatę paszportów i wiz. 

t MIEJSKA 

— Przerwa w dostarezaniu prądu ele- 
ktrycznego. Wydział Elektryczny Magistratu 
miasta Wilna powiadamia abonentów prądu 
zmiennego, iż z powodu robót kablowych 
dostarczenie energji elektrycznej zostanie 
przerwane w dniu 20-go lipca od godz. 3-ej 
rano do 12-ej w południe. 

— Dodatek komunalny do państw. po- 
datku od nieruchomości. Jak już w swoim 
czasie podawaliśmy, Rada Miejska na po- 
siedzeniu w dniu 23 kwietnia r. b. uchwaliła 
stawki dodatku komunalnego do państwo- 
wego podatku od nieruchomości w maksy- 
malnej wysokości do 100%/,. Wiłeński wy- 
dział wojewódzki do tej uchwały ustosunko- 
wał się negatywnie i zgodnie z jego opinją 
Urząd Wojewódzki przedłożył władzom cen- 
tralnym wniosek ustalenia wymiaru wspo- 
mnianego dodatku w wysokości 50% @а 
nieruchomości z dochodem rocznym do 
2000 zł., — 60% @@а nieruchomości z do- 
chodem rocznym do 3000 zł., — oraz 75*/o 
dla nieruchomości. z dochodem rocznym po- 
nad 3000 zł. W dniu wczorajszym nadeszła 
decyzja władz centralnych, mocą której po- 
wyższy wniosek Urzędu Wojewódzkiego 20- 
stał zatwierdzony. 

W związku z powyższem ci z płatników 
wymienionego wyżej dodatku, którzy otrzy- 
mali w swoim czasie rozesłane przez Ma- 
gistrat m. Wilna nakazy płatnicze, a którym 
ten dodatek został wymierzony zgodnie 
z normami wyżej podanemi, zatwierdzonemi 
przez władze centralne, — są obowiązani 
do uiszczenia tego dodatku na podstawie 
wspomnianych nakazów. Wszystkim innym 
płatnikom, którym ten dodatek został wy- 
mierzony ponad wskazaną wyżej normę — 
Magistrat m. Wilna przeszle nakazy dodatko- 
we, ponieważ, jak wiadomo, wymiar ten był 
w swoim czasie wstrzymany. Jest rzeczą 
'oczywistą, że podatek państwowy od nieru- 
chomości uwidoczniony we wszystkich bez 
wyjątku nakazach, musi być uiszczony nie- 
zależnie od tej czy innej normy dodatku ko- 
munalnego. 

WOJSKOWA 
— Kuraeja nie jest powodem do odrocze- 

nia ćwiczeń wojskowych. Jak się dowiadu- 
jemy, P. K. U. rozesłały wezwania na ćwi- 
czenia oficerom rezerwy, który wyjechali na 
kurację zagranicę. Wezwanie nastąpiło 
z tego powodu, że wyjazd zagranicę w ce- 
lach kuracyjnych nie jest powodem do odro- 
czenia ćwiczeń wojskowych. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Kurs wakacyjny do egzaminów pań- 

stwowych za 4, 6 klas i do matury rozpoczął 
swoje prace w budynku przy ul. Ostrobram- 
skiej 27. Wpisy codzień od 10—11, przy ul. 
Orzeszkowej 3 m. 15 i od 5.30 do 9-ej przy 
ul. Ostrobramskiej 27. Opłata za cały kurs 
od 15. 7. do 1. 9. — 40 zł. Na kurs przyj- 
muje się bez egzaminów wstępnych. 

Wykłady codzień o d 5.30 do 9.10 popoł. 
Co sobota próbne egzaminy komisjalne. 

Z KOLEI 

— Grzeczność na kolei w Wil. Dyr. K. P. 
Niesłychane wprost jest zachowanie się nie- 
których konduktorów w obrębie Wił. Dyr. 
K.P., na co Dyrekcji szczególnie zwracamy 
uwagę. Jeden z takich wypadków niżej po- 
dajemy. 

Na linji kolejowej Wilno—Zahacie przez 
Podbrodzie w dniu 19. czerwca b. r. koło 
stacji Ziabki p. W. R., urzędnik państwowy 
i wiceprezes Zarządu Oddziału Zw. Strzelec- 
kiego w Jaźnie, człowiek bardzo poważny, 
zwrócił uwagę konduktorowi, iż ustęp jest 
zanieczyszczony, wobec czego nie może 
z niego skorzystać. Konduktor zareagował 
bardzo ciekawie. Miano e oświadczył, iż 
właśnie p. W. R. zaniec ł ustęp i wezwał 
go do zapłacenia 3 zł. kary. Naturalnie p. 
W. R. odmówił, a wskutek czego został spo- 
rządzony protokuł u zawiadowcy st. Ziabki. 
Protokułu p. W. R. naturalnie nie podpisał. 
Dziwnem też wydaje się i postępowanie za- 
wiadowcy, który taki protokuł sporządził, 
tembardziej, że końduktor odmówił podania 
swego nazwiska. : 

  

   

  

Powyžszy obrazek dowodzi, že nie možna 
zwracać uwagi konduktorom na nieporządki, 
gdyż, jak w tym wypadku, można być po- 
sądzonym o spowodowanie tych nieporząd- 
ków. Tacy panowie konduktorowie mogą 
sporządzać protokuły oskarżające nawet 
o morderstwo według własnego widzimi się. 
Jest to zjawisko b. smutne i wierzymy, że 
Dyrekcja K. P. po tej uwadze dołoży wszel- 
kich starań, ażeby podobne wypadki nie 
miały nadal miejsca. (K.) 

RÓŻNE 
— Zakupy węgla. W związku z wchodzą- 

cą w najbliższym czasie w życie podwyżką 
(o 20°/о) taryfy na przewóz węgla koleją — 
poszczególne instytucje państw. i samorzą- 
dowe czynią obecnie zakupy, Śpiesznie za- 
opatrując się w węgiel na okres zimowy. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 

— Premjera „Ewy bez zasłon* z Jaro- 
szewską. Dziś premjera dowcipnej nawskroś 
w stylu francuskim napisanej komedji Pa- 
wła Nivoix „Ewa bez zasłon*. Kameralne to 
widowisko daje niebywałe pole do popisu 
artystom. Zofja Jaroszewska przed kiłkoma 

tygodniami odniosła w tej roli ogromny 
tryumf w Krakowie. Rolę główną męską od- 

tworzy p. Wirwicz-Wichrowski. Sztuka wy- 
wołała wielkie zainteresowanie. Oprócz 
wspaniałej gry Jaroszewskiej, podziwiać bę- 
dziemy jej oryginalne toalety. „Ewa bez 
zasłon* — nie jest widowiskiem odpowied- 
niem dla młodzieży. 

— We czwartek, dnia 18-go lipca odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim wielki 
koncert symfoniczny pod dyrekcją Zygmun- 
ta Dołęgi i solisty prof. Sołomonowa. W pro- 
gramie Bethowen, Wagner, Noskowski i in. 
Prof. Sołomonow odegra poraz pierwszy w 
Wilnie z towarzystwem symfonicznym vie- 
uxtemps'a Nr.. 4. Początek o godz 8.15. 

RADJOG 
Fala 385 mtr. Sygnał: Kukułka. 

CZWARTEK, dnia 18 lipca 1929 r. 

11.56—12.05: Sygnał czasu i hejnał. 12.05 

do 12.50: Gramofon. 12.50—13.00: Komuni- 
katy z P. W. K. 13.00: Komunikat meteoro- 
logiczny z Warsz. 17.00—17.20: Program 
dzienny, repertuar i chwilka litewska. 17.20 
do 17.45: „Wycieczki morskie* — pogadankę 
wygł. Helena Romer-Ochenowska. 17.50 do 
18.00: Komunikaty z P. W. K. 18.00—18.20: 
Transm. koncertu .z kawiarni B. Sztralla 
w Wilnie. 18.20—18.40: Recital śpiewaczy 
Janiny Pławskiej: 1) Różycki — Baśń, 2) 
P. Czajkowski — Czy to wśród dnia, 3) Puc- 
cini — Arja Musette'y, 4) Guonod — Arja 
Małgorzaty z op. Faust. 18.40—19.00: Dal- 
szy ciąg koncertu z kawiarni B. Sztralla 
w Wilnie. 19.00—19.25: „Czego ludzie nie 

wymyślą”, opowie Wujek Henio. 19.25 do 
19.45: Tygodniowy przegląd filmowy. 19.45 

do 20.00: Program na dzień następny, komu- 
nikaty i sygnał czasu z Warsz. 20.00—20.30: 
Transm. z Warsz. Odczyt p. t. „Psia krew* 

ygł. dyrektor Muzeum Zoologicznego 
prof. W. Roszkowski. 20.30—22.00: Trans- 
misja z Warsz. Koncert z Doliny Szwajcar- 
skiej. 22.00—22.45: Transm. z Warsz. Ko- 
munikaty: P. A. T. i inne. 22.45—23.45: Mu- 
zyka taneczna z restauracji „Polonja* 
w Wilnie. 

  

    

    

   

  

   
  

   

  

  

PIĄTEK, dnia 19 lipca 1929 r. 

11.56—12.05: Sygnał czasu i hejnał. 12.05 
do 12.50: Gramofon. 12.50—13.00: Wieści 
z P. W. Kr. 13.00: Komunikat meteorolo- 
giczny. 17.00—17.20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska.  17.20—17.45: 
Odczyt „O poezji Czartaka* — wygł. Wła- 
dysław Arcimowicz. 17.50—18.00: Komuni- 
kat z P. W. K. 18.00—19.00: Transm. z War- 
szawy. Koncert orkiestry mandolinistów. 
19.00—19.25; Pogadanka  radjotechniczna. 
19.25—19.50: Odczyt p. t. „Nadzór nad arty- 
kułami spożywczemi* — wygl. dr. Feliks 
Kasperowicz. 19.50—20.00: Audycja wesoła: 
„Katastrofa kolejowa* pióra Haliny Hohen- 
dlingerówny — wyk. Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 20.30—22.00: Transmisja z Warszawy. 
Koncert symfoniczny. 22.00—22.45: Trans- 
misja z Warsz. Komunikaty: P. A. T. i inne. 
23.00—23.20: Występ wokalny p. Grimali 
Zbierzchowskiej. 23.20—24.00: Muzyka ta- 
neczna z restauracji „Polonja* w Wilnie. 

SPORT 
Zawody pływackie o mistrzostwo Wilna. 

W dniu 20. VII. o godz. 17 i w dniu 21. 
VII. o godz. 12 odbędą się na nowym base- 
nie pływ. Wil. O. Z. P. (ul. Sołtańska 6) za- 
wody pływackie o mistrzostwo Wilna. 

Program zawodów obejmuje następujące 
konkurencje: 

I. Biegi panów: 100 mtr. styl. dow., 160 
mtr. na wznak, 200 mtr. styl. klas., 400 i 1500 
mtr. styl dow.; sztafety: 5 X 50 i 4 X 200. 

II. Skoki panów z tranmpoliny. 

IIL Biegi pań: 100 mtr. styl. dow., 100 
mtr. na wznak, 200 mtr. styl. klas., 400 mtr. 
styl. dow.; sztafety: 5 X 50 i 4 X 100. 

Tytułu mistrzowskiego klubu im. Wilna 
bronić będzie Pol. Kl. Sp. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Aresztowanie złodzieja. Policja arć< 

sztowała Saula Asa, wspólnika kradzieży 
210 dolarów i 300 zł. na szkodę Salomona 
Minikiesa. Kradzieży tej dokonano, jak 
wiadomo przed tygodniem w szynku Kileń- 
skiego. 1 

— Wypadki za dobę. W ciągu doby 16 
b. m. policja interwenjowała w 77 wypad- 
kach, z czego było 11 wypadków opilstwa 
i zakłócenia spokoju, 17 wypadków prze- 
kroczenia przepisów administracyjnych, sa- 
nitarnych i t. d., 10 wykrytych kradzieży i in. 

— Rzuciła się do Wilji. W dniu 16 b. m. 
Mira Niemeńczyńska, lat 17, zam. przy ul. 
Kalwaryjskiej, rzuciła się w celach samo- 
bójczych do rzeki Wilji naprzeciwko szpi- 
tala św. Jakóba. Tonącą dostrzegł poste- 
runkowy rzecznego posterunku, Piotr Ryn- 
kiewicz i wydobył ją z wody. Niemenczyń- 
ską jako umysłowo chorą odwieziono do 
szpitala żydowskiego. 

— Skutki niedozwolonej operacji. W dn. 
17 b. m. o godz. 2 w nocy zarząd szpitala 
żydowskiego zawiadomił policję, że do szpi- 
tala tego przewieziono przed kilku dniami 
w ciężkim stanie Jadwigę Kowalewską (Ogór- 
kowa 2) i że Kowalewska w dniu 16 lipca 
o godz. 23 zmarła. Powodem zgonu była ta 
okoliczność, iż Kowalewska poddała się 
w dniu 13 b. m. zabiegowi spędzenia płodu 
u akuszerki B., zam. przy ul. Mickiewicza. 
Przy operacji tej doznały poważnych uszko- 
dzeń narządy wewnętrzne chorej, co spowo- 
dowało śmierć. W sprawie tej wdrożyły do- 
chodzenie władze sądowe. 

— Nagłe zasłabnięcie. W dniu 17 b. m. 
o godz. 17 min. 20 w barze „Luwr* w czasie 
spożywania parówek zasłabł nagle Rafał Ko- 
bylański, ul. Stara 14. Pogotowie Ratunkowe 
przewiozło chorego do szpitala żydowskiego. 

— Omal nie spadł z 6 piętra. Wczoraj 
w dzień podczas remontowania posesji Kre- 
mera (Kijowska 2) stracił równowagę i spadł 
z rusztowania, zawieszonego na 6 piętrze, 
robotnik nazwiskiem Silin. Padając Silin 
zdołał złapać za sznur, przymocowany do 
dachu a służący do windowania farby, 
i w ten sposób zatrzymał się na wysokości 
4 piętra, unikając niechybnej śmierci. (0) 

    

  

       



| Z OSTATNIEJ CHWILI 
Sowiecki „pacyfizm”. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Z Rygi donoszą: Chociaż Sowiety 
wypowiadały się za pokojowem za- 
łatwieniem zatargu chińsko-sowiee- 
kiego, to jednak demonstracje prze- 
ciw Chinom w Rosji sowieckiej odby- 
wają się pod hasłem wojny. 

W Leningradzie na wiecu uchwa- 
lono rezolucje, które zapewniają. że 
robotnicy gotowi są chwycić za broń 
przeciwko Chinom. W Czycie na Sy- 

berji zorganizowany przez władze 
wiec, powziął rezolucje twierdzące, 
że wojna z Chinami byłaby prowa 
dzoną 0 zwycięstwo komunizmu 
w Chinach. 

W tym samym mieście po wiecu 
urządzono pogrom ludności chińskiej, 
przyczem tłum zdemolował kilka 
sklepów, należących do Chińczyków. 

Wymiana not między Chinami a Sowietami. 
MOSKWA, |17.VII. (Pat.) Dziś 

rząd sowiecki otrzymał w godzinach 
popołudniowych notę rządu chiń- 
skiego w odpowiedzi na swe ulti- 
matum. 

Tegoż dnia wystosowana została 

również i odpowiedź sowietów. 
Treść obu not, to zn. chińskiej 

i odpowiedzi sowieckiej, nie jest 
dotychczas znana. Do wiadomości 
publicznej podana zostanie godz. 2 
min. 30 w nocy. 

Zatarg chińsko-sowiecki próbą ogniową dla paktu Kelloga. 

NOWY YORK, 17.VIl (Pat). 
(Reuter) Dziennik „New-York-World“ 
pisze: Kryzys obecny tosyjsko-chin- 
ski będzie dla paktu Kelloga praw- 
dziwą próbą ogniową. 

Jeżeli kryzys ten nie będzie roz- 

czy pakt wogóle coś oznacza, czy 
też nic nie oznacza. 

W pewnych okolicznościach obo- 
wiązek podjęcia kierownictwa nad 
odpowiednią akcję musiałby przy- 
paść w udziale Stanom Zjednoczo- 

wiązany w sensie pokojowym, wów- 
sygnatarjusze 

paktu mogliby być zmuszeni do 
powzięcia decyzji i 

czas pozostali 
nym, które nakłoniły cały świat, po- 
czątkowo sceptyczny i oporny, do 
przyjęcia tego paktu. 

tego 

zamanifestowa, 

List Costes'a i Bellonte'a z wyrazami współczucia. 

PARYŻ, 

ambasadora 
pujący list: 

W dniu ciężkiej 
nictwa polskiego i wszystkich kra- 
jów składamy wyraz 
głębokiej boleści, jaką odczuwamy 
na wiadomość o smutnym wypadku, 
w którym znakomity pilot Idzikow- 

  

Kim Miejskie 
kułtaralno-oświatowe 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.) 

17.VII (Pat.) Lotnicy 
Costes i Bellonte nadesłali na ręce 

Chłapowskiego nastę- 

ski postradał życie. Prosimy oświad- 
czyć rodzinie Idzikowskiego nasze 
najszczersze wyrazy współczucia 
oraz dać znać majorowi Kubali, jak 
wielki udział przyjmujemy w strasz- 
nej boleści, ktorą odczuwa z powo- 
du utraty swego nieodžalowanego 
towarzysza, zapewniając go o na- 

szej głębokiej i serdecznej przy- 
jażni. 

żałoby dla lot- 

sympatji oraz 

    

Od dnia 16 do 19 lipca 
1929 r. włącznie będzie 

wyświetlany film: 

Komedja w 8 aktach. — 

Początek seansów od godziny 6-ej. 

W roli głównej: RICHARD DiX. 

DZIŚ i dni następnych 

  

Lauk A WOLI ZN SK 1 

Briand stwierdza zbiiżenie frańcusko- 
niemieckie. 

PARYŻ, 17.7. (Pat). Na dzisiej- 
szem rannem posiedzcniu lzby De- 
putowanych Briand wygłosił prze- 
mówienie, w którem wykazywał, że 
Francja nigdy nie ominęła okazji, 
aby przyśpieszyć całkowitą likwida- 
cję spornych kwestyj, powstałych 
wskutek wojny. Aby konferencja od- 
szkodowawcza—mówił minister mo- 
gła doprowadzić do pomyślnych wy- 
ników, jest rzeczą konieczną, aby 
strony, biorące udział w naradach, 
nie były krępowane imperatywnemi 
mandatami. Jest rzeczą niewątpliwą, 
že zbliżenie francusko - niemieckie 
już się dokonało. Wypadek „Zep- 
pelina" daje jaskrawy dowód zmia- 
ny nastroju ludności francuskiej i 
niemieckiej. Rząd dokonywa wscel- 
kich wysiłków, ażeby doprowadzić 
do ostatecznego uregulowania wszel- 
kich spornych kwestyj francusko- 
niemieckich. 

Mówiąc w kwestji wniosku so- 
cjalistycznego, łączącego politykę 
zagraniczną Francji, głównie w spra- 

wie ewakuacji Nadrenii, z ratyfika- 
cją układów o spłacie długów, Fa- 
bry, przewodniczący komisji wojsko- 
wej zaznaczył: Armja francuska nie 
będzie w stanie przeciwstawić się 
skutecznie niebezpieczeństwu, jakie 
stanowić będzie granica otwarta 
wskutek ewakuacji.  Bezpieczeń- 
stwo — zaznaczył mówca—jest naj- 
lepszą strażą pokoju. Fabry życzył- 
by sobie, aby zostały usunięte 
wszelkie przyczyny konfliktów mię- 
dzy Niemcami a Francją, głównie, 
jeżeli chodzi o sprzymierzeńców we 
Wschodniej Europie—Polskę i Cze- 
chosłowację, 

Briand, odpowiadając, zaznaczył, 
że Francja |nie do dowodów ego- 
izmu, gdzy Niemcy podpisały trak- 
taty lokarneńskie i zobowiązały się 
uroczyście nie domagać się rewizji 
granicy wschodniej. 

Fabry, konkludując, zaznaczył, 
że Francja pragnie pokoju, opartego 
na skutecznej gwarancji bezpieczeń 
stwa. 

„Przyczyny zamieszania w Europie. 

PARYŻ, 17.VII (Pat). W przemó- 
wieniu wygłoszonem w Izbie Depu- 
towanych Herriot wskazuje, że za” 
mieszanie gospodarcze w Europie 
wywołane jest ogromem  wierzytel- 
ności Stanów Zjednoczonych. Jeśli 
Europa nie zdoła się zorganizować, 
jednakże nie w zamiarach agresyw" 
nych, lecz jedynie dla uporządko* 
wania swej gospodarki, to padnie 
ofiarą obecnego zamętu. W kon- 
sekwencji rnówca wzywa rząd do 
zrealizowania federacji europejskiej. 
Herriot nie przeczy ważności przy” 
jętych zobowiązań, jednakże z za” 
strzeżeniami, gwarantującemi prawa 
Francji i domaga się w polityce ze- 
wnętrznej takiego kursu, któryby 
oddał Francji inicjatywę w odbudo- 
wie europejskiej. 

Dalej Herriot nadmienił, że obec” 

nie mówi się o ogólnej likwidacji 
wojny, lecz dotychczas jest to wy- 
łącznie likwidacja anglosaska. Trze” 
ba więc, aby w swej polityce ze- 
wnętrznej Francja dążyła też do li- 
kwidacji i do stworzenia pokoju 
francuskiego, opartego na lojalnem 
porozumieniu między Francją a Niem- 
cami. Stresemann wygłosił niedawno 
przemówienie, co do którego cieka” 
wem byłoby otrzymać od niego wy- 
jaśnienie, gdyż plan Vounga  prze- 
widuje. że uroczyste zobowiązanie 
ze strony Niemiec ma zastąpić gwa- 
rancje. Kończąc Herriot oświadczył: 
Byliśmy pierwszymi w niesieniu po- 
mocy republikanom niemieckim i 
pierwszy też zawracamy się do nich 
ze stwierdzeniem, że pragniemy, aby 
zobowiązania były wypełnione. 

  

UBOGI MILJONER” 
Kasa czynna Od godziny 5 m. 30- 

Następny program; *Э п B E D 0 R o ST E X 6, 

zemiewaseeany Tajemnica telefonistki z centrali hotelowej” 
W roli głównej MAGDE BELLAMY i WARNER BAXTER. 

Nad program: Komedja w 2 aktach 
Początek o godzinie 6-ej wieczorem. — — 

„Kajtuś w spodnicy. 
W niedziele i święta o godzinie 4-ej. — — Ceny zwykłe. 

* Polskie Kino DZIŚ! @ Nieporównane i niezapomniane arcydzieło. Tragiczne dzieje emigracji rosyjskiej 
z ezarowny dramat erotyczny 

w 10 aktach na tle życia 
książąt rosyjskich. 

lach ako wyśniony królewicz z bajki w oto- ® 
ul. Wielka 30, tel.14-81 Šio misėk Lowell Shermanu ata 120 kochanek i śysioióco kusząca Paulina Carrosze. 
  

KINO- TEATR 

„AELIOS" 
Wileńska 38. 

Film, który zadziwił świat! 
Premjera! Hymn miłości i wolności! 

Epokowy arcyfilm w 12 akt. 
Chata Wuja Toma 

w/ę ogólnie znanej powieści BERCHER STOWE z niezrównanym tragikiem murzynem JAMES B. JOVE. 
Seeny do łez wzruszające. Wstrząsająca poryw. gra. 
Wszyscy śpieszcie. ujrzeć ten arcyfilm. 

Tysiące statystów. 
Seansy o godz. 6, 

Dla młodzieży dozwolone. 
8 i 10.15. W niedziele od godz. 4.30. 

  

Nr 161 (1506) 

Wykrycie afery szpiegowskieį w Warszawie. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W Warszawie został aresztowany 
pod zarzutem uprawy szpiegostwa na 
rzecz jednego z ościennych mocarstw 
jeden z wyższych urzędników admini- 
stracji państwowej, pracujący w dzie- 
dzinie wojskowości i z tytułu tego 
sprawiający szereg funkcyj w stosun- 

kach i organizacjach wojska. 
Wobec tego, iż afera szpiegowska 

zatacza eoraz szersze kręgi i śledztwo 
nie zostało ukończone, nazwisko 
aresztowanego jak i przebieg śledz- 
twa jest trzymany w tajemnicy. 

Lot sowieckiego samolotu. 
BERLIN, 16. VII. (Pat). Wielki sa- 

molot sowiecki „„Skrzydła Sowietów*, 
pilotowany przez Gromowa, wystarto- 
wał dziś z lotniska w Tempelhofie 

o godz. 1.30 w południe. Samolot so- 
wiecki wyruszył w dalszy lot okrężny 
nad Europą. Najbliższym etapem lo- 
tu jest Paryż. 

  

Proces kanonizacji Piusa X. 

RZYM, 17.7. (Pat). W  przeci- 
wieństwie do poprzednich wiado- 
mości, okazuje się, że proces kano- 
nizacji papieża Piusa X nie został 
jeszcze ukończony. Akta procesu 
kanonizacyjnego dotychczas nie zo- 
siały jeszcze przekazane kongrega- 
cji obrządków. 
DTS SUSE 

KINAiFILMY 

Panienka z protekcją. 
(POLONJA). 

Wesoła, dobrze skomponowana, 
doskonale zrealizowana filmowo — 
komedja. Środowisko małomiejskie 
odtworzone znakomicie — typy — 
świetne. Bajeczne są sceny z wiel- 
komiejską gwiazdą kabaretową, za- 
błąkaną w mały swiatek niemieckiej 
Pipidówki, kontrasty uchwycone bar- 
dzo 'trafnie, żywo, z inteligentnem 
wyczuciem komizmu postaci i sy- 
tuacyj. Wszystko jest pełne łagod- 
nej ironji, najpogodniejszego humo- 
ru w dobrym gatunku, mimo lek- 
kiej łobuzerskości. Mniejsza o jakie- 
kolwiek prawdopodobieństwo tych 
czy innych momentów, jest to kon- 
sekwentnie skonstruowana, bardzo 

  

dobra komedja, czy farsa, a nawet 
groteska. Zrobiona jest tak dobrze» 
iż trudno znaleść w niej jakieś wy- 
rażniejsze defekty, wrażenia daje 
miłe, bezdysonansów artystycznej czy 
innej natury. Co do poziomu arty- 
stycznego, jest to (mimo całej trud- 
ności porównania stwierdzić może- 
my) bezwzlędnie wyższe niż preten- 
sjonalna „Nadkobieta*, o której pi- 
saliśmy wczoraj. 

Ossi Oswaldo zasługuje na mia- 
no najtęższego talentu charaktery- 
styczno komicznego ze wszystkich 
gwiazd nie niemieckiego filmu, a 
może i nietylko niemieckiego. Była 
niezrównana w postaci prowincjo- 
nalnej gąski na ulicach wielkiego 
miasta. Mimika, gesty, wszelkie po* 
zy, strój etc. — wszystko pierwszo- 
rzędne. Reszta postaci dobrana i 
zgrana nader starannie, całość utrzy- 
mana w stylu—niemal bez zarzutu. 
Napisy dowcipne, zredagowane na- 
ogół — zupełnie poprawnie. (sk). 

JAN BUŁHAK 
artysta-fotograt, 

Jagiellońska 8, tel.968. Przyjmuje 9—6.      

  

AKTAI NTT SET KIT TAS T IKS 

Popierajeie przemys! krajowy 
      
  

DDEBEASEOGEABEGA 

8 LEKARZE & 
  

  

KURJER WILEŃSKI S-KA z oGRaN. obr. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»ZNICZ< 
Ś-TO JAŃSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40 

DOKT.R MEDYCYNY 

A. CYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej.   Przyjmuje 9 —2 15—7? 

DOKTÓR   

Li 
  

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI BLA URŻĘDÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCA. 
BILETY WIZYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
| WSZELKIEG8 RODZAJU ROBGTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA °     

LI 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 3 — 7. 
(Telef. 921). 

  

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85.   Poraz pierwszy w Wilnie 

wielki dramat rosyjski „Tancerka Katarzyny 
Wstrząsający dramat w 12 akt. z czasów panowania cesarzowej Katarzyny II. Udziat biorą znakomici artyści 
rosyjscy: OLGA GZOWSKA, OSIP RUNICZ i M. CZERNOW. Ciemnota, rozwydrzenie i rozpusta rosyjskiej szlachty 
pod panowaniem Katarzyny IL. | 

cesarskiego teatru dworskiego w Petersburgu. 
Krwawa groza odległych czasów niewoli chłopskiej. 

Pod biczem despoty! 
Historyczny balet 

Zwycięstwo miłości!     
DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE =e OPRAWA KSIĄŻEK 
PUNKTUALNIE zusu TANIO ====== SOLIDNIE 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy-     

  

  

6-cio strzałowy, straszak 
Nr 10 zagraniczn. roboty, 
naboje metalowe, 6 m/m. Huk ogromny. 

  

oliwa 1 zł. 

Mauser, Lignose, Browning i inne. 
Składnica amunicji I przyborów sportowych 

Warszawa, 

  

Obowiązkiem waszym jest zwiedzenie <qjau== 
Wielkiej wystawy Budownictwa okrętowego, 

+4 portowego, wodnego i t. p., rybołóstwa, lotnie- 
twa, sportu wodnego, propagandy turystycznej, 

która odbywa się w GDAŃSKU, w Hali Tar- g 
gowej (1 ininuta od Domu Polskiego) aż do E 
dnia 11 sierpnia r. b. Otwarta od 9 rane. 

Stowarzyszenia i szkoły otrzymują ułgi przy 
50% zniżka kolejowa w drodze pow- 

2039—11 
wejściu. 

rotnej. 

"Wydawca „Kurjer Wilefiski“ S-ka z age. odp. 

Angielskie AUTO - SYFONY 

SPARTKLETT 
do przyrządzania w domu 
wszelkich napojów gazo- 
wanych. Do nabycia tylko 

w SKŁADZIE APTECZNYM 

J.Prużana 
WILNO, Mickiewicza 15. 

* Vis-a-vis hotelu „Georges* 

Egz. od 1890 r. Tel. 482. 

    

Jedyna 
obrona od złodziejów, mieszkań, letnisk, wozów 
ma szosie, rowerów, samochodów. Wysyłać i po- 
siadać można bez karty na broń. Cena z przesył- 
ką zł. 20. Setka nabojów 4 zł., futerał 3.50 zł., 

Wyciąč i zachować. Przybory do 
rybołówstwa. Wysyłka pocztą za pobraniem. 

Wielki wybór pistoletow Savage, Colt, Webley, 

ulica widok Nr 22/839. 

    

  

  

z procentami i kosztami. 

2032 

        

  

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Konstanty 

Karmelitow, zamieszkały w Wilnie przy ul Gimna- 
zjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U. P. C. podaje 
do wiadomości publicznej, że dnia 5 sierpnia 1929 r. 
o godz. 10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Słowackiego 
24—27, odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do B. Duszańskiej majątku ruchomego, składającego 
się z szafy, biurka, stołu dębowego, wag stołowych, 
oszaeowvanego na sumęzł. 580 na zaspokojenie pre- 
tensji Kasy Chorych m. Wilna w sumie zł. 592 gr. 95 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P C. 

Komornik Saddwy. K. Karmelitow. 

  

1 
69
81
   0. W. Wiino. 

  w „Polsce Zbrojnej”. 
L. Dz. 5566/Bud. 

  

Magistrat m. 

stwowych. 

działu Szkolnego Magistratu 

i zaświadczenie o odbytej 

Warunki konkursu: 

przynajmniej od 2 lat. 

  

   

  

22 lipca 1929 r.      

  

(Dominikańska 2). Do podań należy załączyć 
dyplom lekarski wzgl. jego odpis, życiorys 

zonajmniej 
letniej praktyce klinicznej, wzgl. szpitalnej. 

1) Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej. 
2) Stałe miejsce zamieszkania w Wilnie 

3) Wiek nie wyżej lat 40-tu. 
Termin składania podań upływa z dniem 

Ti? 
REDAKCJA | ABMIWISTRACJA: Jegiellofska 3, Telefon 99. Czynne Ф& деба. 9—3 реей. Moczolny redaktor przyjmuje od godz. 

prryjmaje od gedz. i2—2 ppeł. Qgłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 I 7—9 wiecz. 
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Wilna 
z m 

z datą niniejszego ogłasza konkurs na stano- | B 
wisko aaa dec w szkołach żydow- a Posady 8 
skich prywatnych męskich. Lekarze szkolni 
są pracownikami kontraktowymi, otrzymują 
pobory według VIII kat. płac urzędników pań- 

Reflektanci zechcą złożyć odpo- 
wiednio udokumentowane podania do Wy- 

Inteligentnych 
Pracowników 

pań i panów, poszukuje 
poważna polska instytu- 
cja, de lekkiej akwizycji 
w dziale propagandy kul- 
turalno-oświatowej.  Fa- 
chowość _ niekonieczna. 
Wynagrodzenie bardzo 
solidne. Praca stała, Zgło- 
szenia osobiste z dowo- 
dami osobistemi w godz. 
10—12 i 15—17. Zamiej- 
scowi pisemnie: Wilno, 
Kalwaryjska 15—3. Biuro 
P. Z. Polskiego Instyt. 
Wyd: 2029-1 

BARBRA 

miasta Wilna 

dwu- 

2034   
       

  
GB LJO TEKĄ 

w Wilnie. 

ZAWIADOMIENIE. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Grodnie 

ogłasza na dzień 26 lipca 1929 roku godz. 10 prze- 
targ nieograniczony na remont kuchni szpitala 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się 

3 Okręgowe Szefostwo 
Budownictwa. 

Poszukuję 
posady konduktora 

autobusowego , 

z kaucją. Łaskawe 

zgłoszenia: Wilno, 

Nowoświecka 6—6. 
2011 0 

Ze: książkę wojskową, 
wyd. przez P. K. U. 

Mołodeczno na imię Am- 
brożego Sławińskiego, 

roczn.1896, unieważnia się 

gub. karta mob., wyd. 
przez P. K. U. Wilno— 

pow. na imię Tadeusza 
Michałowskiege, unie- 
ważnia się. 2023 0 

OWORERTCZEA 

    

     

  

  

  

    
      
        
       

   

  

  

    

filis, narządów moczo- 
wych, Elektroterap. 

od Gz AE wiec: ‚ — s. [———— | 1000-1500 zł. | [Fa Z zostan 
STEWNIKI 2еа б , оОНИ mogą pb s 5 

nowie, panie. - kobiece, » 
rzędowe MELICHARA szenia SK a. rządów MOCZOW. od l2—2 

LUNA) | A'Kemosttódz, || tata |lu S, 
rtowe ECKRRTA|| Narutowieza 5. Zna- sól potasową, W. Zdr. Nr_182. 

czek na odpowiedź azotniak, а poleca || załączyć. 2038 cziobą Dr.Keni sberg 

Lygmont Naarodžki Ч Dolata Й снововт “ВхвЕтся- 
sze Kamienica || ПУО Nagrodzki) | beseć Series z: 

ul. Zawalna Nr. Il-a. Z: ala go: WILNO, в 

     

TA 
opałowy, kowalski 
i drzewny, drzewo 

rąbane. 
Dostawa od 100 klgr. 

DA „MO 
Styczniowa 3. 
Tel. Wilao 6 Nr 14. 

1795-1 

EEEE aa 

šLETNISKA 
jojojojofojojojojofojojojojojofoj 

Zakopane 
Pensjonat - Hotel „Złota 
Pantera“, Chramcówki31, 

blisko dworca, doktorowej 
Musiałowej i doktorowej 
Urbańskiej, nowo otwo- 
rzony, cały rok otwarty. 

  

  EMS 
  

  

łożona do sprzedania 
niedrogo. 1998-1 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

  

Od r.. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka I td. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadoszły nowości. 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe" 
racja i strojenie. я 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 1767 

DE EAR 

    
    

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Brakarmia — ul. Ś-te Jańska 1, Telefon 3-40, 

CHNA PRENUMERATY: miesięcznie x eńmomeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zsgranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 49 gr, w tekście I, If str. — 30 gr., Il, IV, V, VH—35 gi, za tekstem — 15 gr., kronika rekl, - komuui- 

łaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ugłvzzewie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz, Bo tych cem dołicza się: za ogłoszenie cytrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżemiem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

namiejstowe — 25% drożej. Dia pomutnięcywh przcy 30% zniżki, Za numer $owodowy 29 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 40-cio łamń-wy. Administracja zestzccga sobie prawo zmiany termina draka ogłoszeń, 

„Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz“ Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-49. 

  

ul. Zawalna Nr. i | 
2031 

Najpewniej 
lokaty pieniężne hipo- 

teczne załatwia 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

2040-1 

Każdą sumę 
gotówki w dolarach, 
rublach i złotych obie- 
gowych lokujemy solid- 
mie pod zabezpieczenie 

hipoteczne. 2836 1 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Miekiewicza 1, tel. 9-05. 

Uczeń 
8.ej kl. gimn. poszukuje 
posady. Adres w Admi- 
nistraeji „Kur.Wil.*. 2027 

Z książkę wojs. 
gu « wyd. przez P. 

K. U. Wilno m. na imię 
Jana Markindorfa uniew. 

się. 2028 

SNES SNS 

  

  

  

    

Mickiewicza 4 
tel. 1090, W. Z. P. 73. 

РЭ Е ЕЕЕ Е Е ЕНЛ ЕНЕИ 
E Akuszerki š 
|lojojojojojojojofojojojojojojcj 

Akuszerka 

muje od 9 rano 
= i ul. Mickie- 

wicza 80 m. 4, W. Zdr. 

Ne. 8008, аеа 
UOEECOGOOEEEEEGE 

RÓŻNE i 

poszukuje posady. Mam 
referencje i świadectwa. 
Zgłoszenia do Admini- 
stracji „Kurjera Wileń- 
skiego* pod „Szofer”, 

Popierajcie 

Ligę MorskąiRzeczną   
2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczege przyjmaje od godz, 6— 7 wiacz, we wiorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca, Redaktor 

Oddział w Grodnie: ul. Bankowa 16% 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewien.


