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Rok VI. 

  

NIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Od federacji europejskiej do poro- 

zumienia francusko-niemieckiego. 
Paryż, w lipcu 1929 r. 

Przyznaję słuszność p. Arnoldowi 

Rechbergowi, który głosi, 2е рого- 

zumienie francusko-niemieckie jest 

podstawą całego postępu europej- 

skiego. Tak brzmi prawda dnia dzi- 
siejszego... Osobisty pogląd p. Jules 

Seuerwien'a, redaktora politycznego 

„Matin'a"» Bynajmniej! z umieszczo” 

nego na wstępie komentarza wynika 

jasno, że na treść artykułu złożyły 

się przewodnie myśli francuskiego 

ministra spraw zagranicznych. | na” 

tychmiast rodzi się zasadniczej о- 

niosłości pytanie: dlaczego idea fe- 

deracji europejskiej—w miarę wyła- 

niania się ze swojej tak płynnej 

koncepcji pierwiastkowej—poczyna 

przyjmować konkretną formę poro- 

zumienia frncusko * niemieckiego?... 

Jakimi względami kieruje się Briand, 

zwężając do tych szczupłych roz- 

miarów chwilowe możliwości swoje- 

go szeroko pomyślanego projektu? 

Przyczyny istnieją — są one bardzo 

ważkie i zupełnie realne. 

Przedewszystkiem, trudno liczyć 

na jakiekolwiek poparcie ze |strony 

Londynu, który już w 1324-ym roku 

zaprotestował przeciw protokółowi 
arbitrażu powszechnego. Forein-0/ft- 

ce zmuszony jest ściśle podporząd- 

kowywać zagraniczną politykę An- 
glii nader skomplikowanym  intere- 

som lmperjum Wielkobrytyjskiego: 

coraz częściej zarysowują się jaskra- 

we kontrasty—wlasnie, natury eko- 

nomicznej—pomiędzy metropolją a 

Dominjami, coraz większych wysił- 

ków wymaga pogodzenie europejskiej 

orjentacji z zaoceanicznemi ciąże- 

niami. W tych warunkach, jedyną 

koncepcją federacyjną, która mogła- 

by znależć przychylny odzew w Ka- 

nadzie, Australji, etc., byłoby poro- 

zumienie wszystkich krajów anglo- 

saksońskich, porozumienie, równo” 

uprawniające Waszyngton z Londy* 

nem. Zdaje sobie dokładnie z tego 

stanu rzeczy Briand, oświadczając 

ustami p. Sauerwien'a „...Ješli me- 
tropolja, ulegając przez słabość (sicl) 

żądaniom Dominjów, wykluczy się 

się dobrowolnie ze społeczności euro” 

pejskiejj wówczas trzeba będzie re” 

alizować projekt bez udziału An- 

glji..." A więc, już z góry przewi“ 

dzieć należy tak poważną amputację 

federacyjną organizmu przyszłego! 

A Rosja?... I na to pytanie nie- 

podobna dać odpowiedzi pomyślnej 

„O ile Rosja zechce zmodyfikować 
swoje koncepcje ekonomiczne w 

ten sposób, by umożliwić współ- 

pracę z innemi państwami i wzbu- 

dzić niezbędne zaufanie, o tyle ry- 

nek rosyjski posiądzie realną war- 

tość. Dopóki to jednak nie nastąpi, 

nie należy próbować innych metod— 

przypuszczalnie, uniknie się jało- 

wych debatów, które prowadzone 

były 1922-go roku w Genui i Hadze. 

Udział Rosji, nawet wyznającej ha- 

sła postępowe, będzie zawsze po- 

żądany, dla bolszewizmu wszakże 

niema miejsca w federacji europej- 

skiej", kategorycznie zapowiada 
dobrze „poinformowany* p. Sauer- 

wein. Jest to wprawdzie zupełnie 

słuszny punkt widzenia, ale powo- 

dujący drugą amputację, szanse bo- 

wiem obalenia w najbliższej przy- 

szłości ustroju sowieckiego nie są 

wielkie. A Moskwa jakoś nie wy- 
raża dotychczas chęci „zmodyfiko- 

wania* swoich bolszewickiah kon- 

cepcji ekonomicznych... 

Stąd, nieoczekiwany wniosek: p. 

Arnold Rechberg — rzecznik prze- 

mysłowego imperjalizmu niemieckie- 

go, zdeklarowany przeciwnik Trak- 
tatu Wersalskiego, rycerz „Jung 

„Deutsch-Orden'u“ nacjonalistycznego 

ma rację, gloszą, že „porozumienie 

francusko-niemieckie jest podstawą 

calego postępu europejskiego“. Ža- 

lowač tylko wypada, iž „Matin“ 
pomija milczeniem warunki, od któ- 

rych tenże właśnie p. Rechberg u- 

zależnia owo porozumienie. Nie sta- 

nowią one żadnej tajemnicy, gdyż 

wymieniał on je niejednokrotnie na 

łamach prasy paryskiej. Mianowicie, 
conditio sine qua non zbliżenia po- 

między Berlinem a Paryżem jest 

„rewizja“ granic wschodnich Rze- 

szy — oczywiście, na korzyść Nie- 

miec! Nastąpić również musi zwrot 

kolonji, zlikwidowana okupacja Za- 

głębia Sarr'y cofnięto veto przeciw 

„Anschluss'wi“ Austrji i t. d. 

Można wprawdzie odrzec, że nie- 

ma celu wdawać się w polemikę nad 

tymi postulatami politycznemi, jako 

iż Briand projektuje federację wyłą- 

cznie ekonomiczną. Niestety p. Rech- 

berg jest zdania, że problem fran- 

cusko-niemieckiego porozumienia о- 
bejmie i polityczną i ekonomiczną 

dziedzinę życia państwowego, two- 

rząc jedną absolutnie nierozerwałną 
całość organiczną — albo porozu- 

mienie na całej linji, albo wcale nie. 

Pan Rechberg — posiadający, na- 

wiasem mówiąc, rzadką w naszych 

czasach zaletę występowania zaw- 

sze z otwartą przyłbicą — nie kry- 

je się i z tem, że dąży ku sojuszo- 

wi francusko-niemieckiemu dlatego, 

by móc skutecznie przeciwstawić 

się ekonomicznej inwazji amerykań- 

skiej, zagrażającej już dziś całej 

Europie. Briand zaś—sądząc z arty- 

kulėw „Temps'a“ į „Matin'a“ — bar- 

dzo kategorycznie zastrzega się 

przeciw zabarwieniu jego koncepcji 

federacyjnej jakiemikolwiekbądź ten- 

dencjami anti-amerykańskiemi. Pan 

Sauerwein posuwa się nawet tak da- 

leko, iż pisze, że Stany Zjednoczo- 

ne same usiłują skłonić Europę do 

utworzenia jednego potężnego „syn- 

dykatu ekonomicznego". Faktem je- 

dnak jest, że niektórzy wybitni pub- 

licyści francuscy popierają gorąco 

inicjatywę Briand'a, wychodząc z 

takich założeń anti - amerykańskich, 

jakiemi stale operować zwykł p. Rech- 

berg. I trudno im się dziwić, skoro 

hasło federacji zostało rzucone w 

chwili, kiedy ekonomiczna hege- 

monja dolarowa zaciążyła na Euro- 

pie w całej swojej potędze. Briand 

zarzeka się zbyt energicznie: „90% 

s'eccużo — s'accuse"... 

Gdyby przeto, istotnie, koncep- 

cja francuskiego ministra spraw za- 

granicznych pokrewną miała być 

planom adwokata imperjalizmu nie- 

mieckiego, to już pierwszy etap na 

drodze ku urzeczywistnieniu pro- 

jektu federacyjnego — etap porozu- 

mienia francusko - niemieckiego — 

mógłby stać się źródłem poważnych 
konfliktów międzynarodzwych. Na 

szczęście, wszystkim wiądomo, jak 

bardzo blizkimi sercu Briand'a są 
ideały pokoju światowego. ljak wy- 

trawnym jest jego rozum polityczny... 
: Z. Kl. 

EEEE IE TCP KOPA 

Wyjazd P. Prezydenta 

na wypoczynek. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzplitej przyjął 
dn. 30.VII. r. b. 4na eudjencji min. 
skarbu p. Matuszewskiego. Popo- 
łudniu P. Prezydent wyjechał do 
Spały na miesiąc wypoczynkowy. 

  

Min. Składkowski 

u Marszałka Piłsudskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

We wtorek Marszałek Piłsudski 
przyjął min, Składkowskiege, zastę- 
pującego szefa gabinetu i odbył z 
nim długą konferencję. 

  

Wycieczka oficerów 

jugosłowiańskich. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Dnia 2-go sierpnia przybywa do 
Warszawy wycieczka oficerów ju- 
gosłowiańskich, złożona z kilkuna- 
stu oficerów sztabu rumuńskiego. 
Goście rumuńscy będą podejmowa- 
= władze wojskowe polskie w 
arszawie, poczem zwiedzą po- 

szczególne miasta kraju. 

Zakaz wwozu mąki pszennej 

i żytniej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj w Dzienniku Ustaw u- 

kazało się rozporządzenie Rady Mi- 

nistrów z dnia 26 lipca 1929 roku, 

mocą którego przywóz mąki pszen- 
nej i żytniej na obszarze Rzplitej 

jest zabroniony, aż do odwołania. 
Rozporządzenie to wchodzi w 

życie z dniem |-go sierpnia r. b. 
  

Jak bolszewicy walczą 

z Cerkwią. 
Zburzenie kaplicy M. B. Iwerskiej 

w Moskwie. 

MOSKWA, 31.7. (Pat). Ubiegłej 
nocy zburzona została do fundamen- 
tów znajdująca się u wylotu ulicy 
Twerskiej kaplica Matki Boskiej 
Iwerskiej, która była w ciągu kilku 
wieków przedmiotem szczególnego 
kultu ze strony ludu rosyjskiego. 

  

Z kongresu sjonistycznego. 

ZURYCH, 31.7. (Pat). Odbywa- 
jący się tu kongres sjonistów wy- 
stąpił między innemi z energicznym 
protestem przeciwko prześladowa- 
niu sjonistów w Rosji Sowieckiej, 
domagając się, ażeby cały świat wy- 
sjąpił przeciwko tym prześladowa- 
niom. 

  

Przeciwko Łotyszom. 

Wychodzący w Rydze „Rygos 
Balsas“ z dn. 20 omawiając dotych- 
czasowe znikomo wyniki pracy zjed- 
noczenia litewsko-łotewskiego uwa- 
ża. że towarzystwo to na drodze do 
ściślejszego zbliżenia obu narodów 
napotyka na wielkie trudności. Przy- 
czyna tkwi w bierności i obojętno- 
ści prasy łotewskiej, która ogranicza 
się w tych sprawach do podawania 
suchych sprawozdań i nie wykazu- 
je żadnych zainteresowań. (W. I. P.). 

  

Wyrok w sprawie zabójstwa 
komunisty polskiego. 

RZYM, 31.7. (Pat). Trybunał w 
Bergamo wydał wyrok w sprawie 
zabójstwa komunisty polskiego Do- 
minika Szamplewskiego, dokonane- 
go w dniu | lipca ub. r. przez mie- 
szkańca Bergamo niejakiego Casa- 
tiago, ktory stanął teraz przed są- 
dem. Po przesłuchaniu świadków, 
między in. polaka Wincentego Tom- 
iewicza, który zeznał, że zabity 

sprowokował zabójcę, trybunał u- 
niewinnił Cesatiego. 

  

ZP. W. K. w Poznaniu. 
CZŁONEK KOMITETU WYSTAWOWEGO 

WSZECHŚWIATOWEJ WYSTAWY W ANT- 

WERPJI O P. W. K. 

W „Le Matin* (Antwerpja) z dnia 13 lip- 
ca ukazał się obszerny artykuł, poświęcony 

Powszechnej Wystawie Krajowej w Pozna- 
niu, pióra Augusta Schmid'a, członka Komi- 
tetu Wystawowego Wszechświatowej Wysta- 
wy w Antwerpji w r. 1930. Z artykułu tego 
cytujemy dosłownie: 

„Wystawa polska, otwarta niedawno, za- 
sługuje na wizytę specjalnie Belgów, którzy 
stoją w przededniu zrealizowania przygoto- 
wań do dwu wielkich wystaw. Reprezentuje 
ona (wystawa polska) wysiłek niebywały, 
który jest dowodem wielkiej inicjatywy i ży- 
wotności organizacyjnej młodego państwa. 
Wystawa sama, która jest syntezą zdolności 
wytwórczych całego narodu, ma zgodnie 
z celem pokazać Światu „czem Polska jest 
i czem chce zostać”. Wystawa ma pokazać 
światu, że Polska w ciągu 10 lat niepodległo- 
ści umiała pracować i że się wysila — w po- 
koju i postępie — aby wejść na listę mo- 
carstw ekonomicznie potężnych. 

P. Kartouquin (tu autor zwraca się do 
dyrektora Wszechświatowej Wystawy w 
Antwerpji) mógłby na wystawie polskiej 
znaleść wiele rzeczy, które należałoby zreali- 

Wrzechświatow 

    

  

        

zować na Wystawie 
w Antwerpji, począwszy od znaczka wysta- 
wowego, małego, ładnego klejnocika, który      
za 2 złote przypina się do butonierki gościa, 
a z czego czysty dochód przeznaczony jest 
dla inwalidów wojennych, — aż do małych 
wózków elektrycznych, które kursują na 
Wystawie, ułatwiając komunikację po 0l- 
brzymich terenach. 

Przez tę wystawę to stare państwo, obec- 
nie młodare publika, licząca 30 miljonów 
mieszkańców (przed siedmiu lat — 27 mil- 
jonów) zamanifesto viatu swą żywot- 
ność i zaakcentowała swoje mocarstwowe 
znaczenie." 

W sposób naprawdę charakterystyczny 
wyraża się dalej p. Schmid o Poznaniu, pi- 
sząc dosłownie: „Jeżeli Warszawa jest mia- 
stem stołecznem, to Poznań po wyzwoleniu 
się z niewoli niemieckiej jest najbardziej 
polskiem miastem. Słyszy się tutaj tylko ję- 
zyk narodowy i tak u mężczyzn jak i w gra- 
cji kobiet widać charakterystyczny smak 
rasy słowiańskiej. 

Dwa momenty frapująco kontrastowe za- 
znaczają dwie epoki zupełnie odmienne w hi- 
storji tego miasta. Z jednej strony pałac 
Wilhelma II, zbudowany w stylu bizantyj- 
skim, o ciężkich linjach (jest to „Zwingburę* 
przez który cesarz chciał gnębić swoich pod- 
danych) — z drugiej „Stary Rynek“, gdzie 
wznoszą się gmachy o formie harmonijnej, 
jak ratusz, zbudowany przez włoskego archi- 
tekta w 15-tym stuleciu, o wdzięcznych i lek- 
kich kolumnadach, zczernionych przez wie- 
ki, które są jakby symbolem narodu, które 
go smak estetyczny i polityczne dążenia 
orjentują się do nacji łacińskiej". 

        

     
Krzyża Walecznych, 

«Е. 
WITOLD ROSZKOWSKI 

pułkownik, Dowódca 3-ej Grupy Artylerji, Kawaler orderów Virtuti Militari, 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i t. d i t, d 

po krótkich, fecz ciężkich cierpieniach zmarł dn, 31 lipca 1929 r. 

O czem zawiadamia Dowódca i Korpus Of.cerski 3 puł«u Art. Ciężk. 

    
      

  
Sensacyjne aresztowanie w.-dyrektora „Elty”. 

Olbrzymią sensację wywo- 
łało w kołach politycznych Lit- 
wy aresztowanie. wyższego u- 
rzędnika ministerstwa spraw 
zagranicznych, a jednocześnie 
wice-dyrektora urzędowej agen- 
cji telegraficznej „Elta* Kara- 

sasa, który oskarżony jest o 
antypaństwową d ziałalność, 
gdyż zarzuca się mu, że pod- 

czas pełnienia swych obowiąz- 
ków wykradł plany i ważniej- 
sze dokumenty państwowe, о- 
trzymywał ścisły kontakt z par- 
tją opozycyjną i emigracją li- 

tewską oraz współpracował z 
Pleczkajtisem i wydawnictwem 
gazety opozycyjnej „Pirmin*, 

wychodzącej w Wilnie. 
W związku z powyższem 

spodziewane są dalsze areszto- 
wania wśród urzędników mini- 
sterstwa. 

Wiadomość powyższa z0- 
stała potwierdzona przez Pol. 
Ag: Telegr. 

KOWNO, 31.VII (Pat). Elta 
urzędowo donosi. W czasie rę- 
wizji u współpracownika litew- 
skiej Agencji Telegraiicznej Ka- 
rosasa policja znalazła wiele 
dokumentów kompromitujących 
Karosasa aresztowano. Oskar- 
żają go o utrzymywanie sto- 
sunków z jednem z państw oś- 
ciennych. : 

Konferencja mocarstw 
w Hadze 6 sierpnia. 

BERLIN, 31. VII. (Pat). Ogłoszo- 
ny dziś komunikat półoficjalny po- 
twierdza wiadomość, że w myśl 
uprzedniej umowy przedstawiciele 6 
głównych mocarstw zbiorą się w dn. 
6 sierpnia w Hadze, gdzie równocześ- 
nie odbędzie się posiedzenie inaugu- 
racyjne konferencji politycznej. 

Wspomniane mocarstwa zwrócą 
się za pośrednictwem dziekana kor- 
pusu dyplomatycznego przy rządzie 
waszyngtońskim do Stanów Zjedno- 

czonych z zaproszeniem na konferen- 
cję. Od decyzji rządu waszyngtoń- 
skiego zależeć będzie forma, w jakiej 
Ameryka weźmie udział w konferen- 
cji: czy zdecyduje się wysłać tylko 
obserwatora, czy też wystąpi w for- 

mie bardziej aktywnej. 
Zaproszone zostaną równeż mo- 

carstwa mniejsze, będące wierzycie- 
lami reparacyjnemi. Część tych mo- 
carstw otrzymała już zaproszenie, po- 
zostałe mają być zaproszone później. 

Polska i inne państwa zaproszone zostały na konferencję 
w Hadze. 

BERLIN, 31. VII. (Pat). W/g in- 
formacyj bukaresztańskiego kores- 
pondenta „Berliner Tageblatt“, kola 

tamtejsze uważają za rzecz pewną, iż 

Polska, jak również Czechosłowacja. 
Rumunja, Jugosławja i Grecja, zosta- 
ną zaproszone na konferencję rządów 

w Hadze. Z zaproszeniem wystąpić 
ma Anglja. Korespondent podkreśla 
z niezadowoleniem fakt zaproszenia 
Polski i państw mniejszych, dowo- 
dząc, że udział ich w obradach nie 
przyczyni się do ułatwienia prac kon- 
ferencji. 

Polska wezmie udział w konfer. międzyn. 
w Hadze jako członek Stały. 

Telefonem od wtasnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj wieczorem powrócił do 

Warszawy min. spraw zagranicznych 

p. August Zaleski. Na dworcu po- 

witali p. min. urzędnicy Minister- 

stwa Spraw Zagranicznych z dyr. 
departamentu p. Łukasiewiczem, 

szefem gabinetu ministra p. Szumla- 

kowskim i naczelnikiem wydziału 

prasowego p. Chrzanowskim. Oprócz 
tego przybyli na dworzec szef ga- 

binetu Min. Spraw Wojskowych 

Beck, oraz przestawiciele poselstw 

zagranicznych w Warszawie. 

Powitanie p. min. Zaleskiego, po 

długiej nieobecności w Warszawie, 

było bardzo serdeczne. Pan min. 

Zaleski rozpoczął dziś rano normal- 

ne urzędowanie. 
W związku z przyjazdem min. 

z Paryża do Warszawy, dowiadu- 

jemy się ze źródeł miarodajnych, że 

Polska weżmie udział w konferencji 
likwidacyjnej w Hadze jako jej 

stały członek od pierwszej chwili. 

Ponieważ prace konferencji to- 

czyć się będą przez cały czas w 

poszczególnych komisjach, w skła- 

dzie delegacji polskiej do Hagi znaj- 

dować się będą eksperci do po- 

szczególnych zagadnień, jakie kon- 

ferencja ma rozstrzygać. 

Program konferncji nie jest je- 
szcze ustalony i jest obecnie przed- 

miotem rozważania. 

Skład delegacji polskiej musiał 

być ustalony do dnia dzisiejszego, 
tak iż w niedzielę lub poniedziałek 

delegacja wyjedzie z Warszawy. 

Najprawdopodobniej na jej czele 

stanie p. min. Zaleski. 

Skład delegacji niemieckiej. 

BERLIN, 31. VII. (Pat). Decyzja 
w sprawie składu personalnego dele- 
gacji niemieckiej w Hadze zapadnie, 
jak zapowiada „Berliner Tageblatt“, 
prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. 
Po powrocie min. Stresemanna do 
Berlina mają się odbyć jutro narady 

z zainteresowanymi ministrami. W 
skład delegacji niemieckiej wejść ma 
70 osób. Sam urząd spraw zagranicz- 
nych wysyła około 12 przedstawicieli. 
Min. Stresemannowi towarzyszyć ma- 
ją podsekretarz stanu Schubert i dy- 
rektorzy ministerjalni Richter i Gaus. 

Delegacja angielska. 

LONDYN, 31. VII. (Pat). Dono- 
szą urzędowo, że w skład delegacji 
angielskiej na przyszłą konferencję 
reparacyjną w Hadze wejdą minister 

skarbu Snowden, minister spraw za- 
granicznych Henderson i minister 
handlu Graham. 

Starcie białogwardzistów rosyjskich 
z wojskami sowieckiemi. 

TOKIO, 31.VII (Pat.) Zarząd po- 

łudnrowo-mandżurskiej linji kelejo- 

wej, znajdujący sią pod kontrolą 

japońską otrzymał wiadomość, iż 

w ubiegłą niedzielę doszło do star- 

cia około miasta Iman o 250 mil na 

północ od Władywostoku, między 

oddziałami białogwardzistów  rosyj- 

skich a wojskiem sowieckim. W 

starciu tem było podobno około 100 

zabitych i rannych. Potwierdzenia 

tej wiadomości z innych źródeł brak. 

Hr. 173 (1518) 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZJAZD ŻYDÓW W ŁYNGMIANACH W TYM 

ROKU DO SKUTKU NIE DOJDZIE. 

Jak wiadomo, co rok Żydzi litewscy oraz 
Żydzi z Wileńszczyzny zbierają się podczas 
święta żydowskiego „Ów*, przypadającego 
w sierpniu, na cmentarzu żydowskim w Łyng- 
mianach, na którym są pochowani liczni ich 
współwyznawcy. Jednocześnie zjazdy te 
użyczają Żydom litewskim i polskim możli- 
wośc zobaczenia swych krewnych, mieszka- 
jących po tamtej stronie granicy. Jak sły- 
chać, w roku bież. litewskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych nie udzieli zezwolenia 
na odbycie takiego zjazdu. 

DELEGACJA ŻYDÓW LITEWSKICH 

W AMERYCE UDAJE SIĘ DO LITWY. 

Z New Yorku donoszą, iż prezes federacji 

Żydów litewskich w Ameryce Hurwicz, zgo- 
dnie ze zleceniem komitetu wykonawczego 
powołał delegacje z 3 osób, które powinny 
wyjechać do Litwy, jako przedstawiciele fe- 
deracji. Delegacja składa się z następujących 
osób: sędziego Wilhelma Lusza, honorowego 
prezesa delegacji, Hermana Wejnera, wice- 
prezesa federacji, i Czermana, członka ko- 

mtetu finansowego 
Delegacja będzi: 

znania z polit 
acją Żydów w Litwie. 

DOROCZNY ZJAZD POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
AKADEMICKIEJ LITWY. 

Jak się dowiadujemy, doroczny zjazd stu- 
dentów Polaków Litwy alne zgromadzenie 
członków Związku Polskiej Młodzieży Litwy) 
projektowany jest na 30—31 sierpnia 1 wrze- 
śnia br. w Kownie. 

ARESZTOWANIE KOMUNISTÓW. 

Wczoraj wieczorem policja dowiedziała 
się, że w gmachu związków zawodowych 
odbywa się nielegalne zebranie komunistów. 
Gmach natychmiast otoczono i wszystkich 
uczestników zebrania w liczbie 26 osób 
aresztowano. 

   

  

miała za zadanie zapo- 

ą i gospodarczą sytu- 

  

     

  

   

  

   

PRAŁAT OLSZEWSKI PONOWNIE PROSI 

© ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA. 

Prałat Olszewski po raz trzeci zwrócił się 
do sądu z prośbą o zwolnienie go na skutek 
choroby z węzienia do rozprawy sądowej. 
w tych dniach prośba prałata Olszewskiego 
zostanie rozważona, 

Wstępna konferencja 
sowiecko - chińska. 

SZANGHAJ, 31.VII (Pat). Wczo- 
raj odbyła się w Manczuli pierwsza 
wstępna konferencja chińsko-sowie- 
cka. Na konferencji tej rząd sowie- 
cki był reprezentowany przez kon- 
sula generalnego Z.S.S,R, w Charbi- 

nie, rząd chiński zaś — przez chiń- 
skiego komisarza spraw zagran. w 
Charbinie. Przedmiotem obrad kon- 
ferencji była sprawa terminu i miej- 
sca oficjalnej konferencji chińsko- 
sowieckiej. 

  

  

Odpowiedź Poincare'go na list 
Brianda. 

PARYŻ, 31VII (Pat). Poincarć, 
odpowiadając na list Brianda, wyra- 
zającego mu w imieniu własnem i 
olegów życzenia oraz wyrazy od- 

dania i szacunku, podziękował za 
dowody sympatji, wyrażając jedno- 
czesnie gorące życzenie powodzenia 
we wspólnie rozpoczętem dziele, 
oraz ubolewanie, że okoliczności 
zmuszają go do zaprzestania współ- 
pracy, o której zachowa piękne 
wspomnienia. 

  

Depesze gratulacyjne 
dla Brianda. 

PARYŻ, 3LVII (Pat). Briand z 
okazji objęcia steru rządu otrzymał 
liczne depesze gratulacyjne, między 
innemi od Primo de R : Ё 
dersona i Mic Dosalda. 7 tap 
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5 POKOJE 
do wynajęcia. Kolonja Wileńska 7, 
Marja Frieman-Jasus. 
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LEKARZ-DENTYSTA 

М. GOLORARG 
ul. Wielka 26 

powrócił i wznowił przyjęcia chorych 
od 10 do 7-ej wiecz. 

Kronika telegraficzna. 
— Onegdaj wieczorem przybyła z pół- 

nocnej Francji do Poznania wycieczka robot- 
ników polskich z rodzinami w liczbie 65 osób 
i grupa dzieci szkolnych w liczbie 30 osób. 

— Z inicjatywy konsulatu polskiego w 
Kiszyniowie odbyło się w tutejszym kościele 
nabożeństwo za duszę ś. p. mjr. Idzikowskie- 
go. Na nabożeństwie obecni byli przedstawi- 
ciele władz cywilnych i wojskowych oraz 
tłumy publiczności. . 

— Donoszą z Fredrichshafen, iż sterowiec 
„Zeppelin* wystartuje jutro o świcie o godz. 
3-ej do nowego lotu transatlantyckiego. 

— Ambasador Chłapowski z polecenia 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej złożył 
premjerowi Poincarć'my z racji choroby 
i spodziewanej operacji życzenia rychłego 
powrotu do zdrowia.
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Dorobek gospodarczy Polski. 

Wrażenia z wycieczki drobnych rolników pow. Wilejskiego na P. W. K. 
w Poznaniu w dniach od 2 do 7 lipca 1929 r. 

W dniu I.VII r. b., zostałem de- 
legowany przez Związek Kółek i 
Organizacyj Rolniczych Ziemi Wi- 

leńskiej do Wilejki dla zorganizo- 
wania wspólnie z miejscowym agro- 
nomem Sejmikowym wycieczki drob- 
nych rolników na P. W.K. do Poz- 

nania. W godz. popołudniowych 
przystąpiliśmy do sporządzania listy 
wycieczkowiczów i okazało się, że 
przybyło z prowincji zaledwie 507/, 
delegatów Kółek Rolniczych. Wobec 
tego przyjęto dalsze 50 osób urzęd- 
ników Starostwa, Sejmiku i miejsco- 
wej inteligencji. 

Szkoda wielka żetak mało przy- 
było uprzednio zarejestrowanych de- 
legatów Kółek Rolniczych ponieważ 
w programie mieliśmy poza zwie- 
dzeniem ogólnem Wystawy poświę- 
cić więcej czasu na zwiedzenie wy- 
stawy hodowlano-rolniczej gospo- 
darstw rolnych i zakładów przemy- 
słowych na prowincji. 

Listę członków zamknięto liczbą 
60 osób, którycb podzielono na dwie 

grupy. 
O godz. l-ej wyjeżdżamy przez 

Mołodeczno do Wilna gdzie łączą 
się wycieczki z innych powiatów 
i o godz. 9,25 udajemy przez War- 
szawę do Poznania, 3.VII r. b. o 

godz. 9,30 jesteśmy już na miejscu. 
Na dworcu spotyka nas główny kie- 

rownik wycieczek z ramienia Zwią- 

zku Kółek i Organizacyj Roln. ziemi 
Wileńskiej p. Stefan Żukowski i de- 

legat Komitetu dla przyjęcia wycie- 

czek na P. W. K. Ulokowano nas 
w jednej ze Szkół Powszechnych 

urządzonej na mieszkania. Po śnia- 

daniu pomimo zmęczenia podróżą 

udaliśmy się na plac Wystawy wraz 

z przewodnikiem przydzielonym z 
ramienia Komitetu Przyjęć Wycie- 
czek. 

Wystawa mieści się na trzech 
placach połączonych ze sobą o łącz- 
nej powierzchni 650 mtr. kwadr. 

Wspaniałe stylowe pawilony zaj- 

mują 130.000 mtr. kw. powierzchni 

zabudowania, mimo ogromnego ru- 

chu wszędzie jednak możliwy do- 

stęp i różnorodne udogodnienia. 
Zwiedzamy pawilony: przemysłu 

ciężkiego, naftowego, metalowego, 
włókienniczego, sztucznego jedwa- 

biu, graficznego i papierniczego, sa- 

mochodowego, lotniczego i pawilon 
Ministerstwa Komunikacji. W dniu 

4NII zwiedzamy dalej pawilony: 

Instytucji kultury i oświaty, organi- 

zacyj rolniczych produkcji roślin, 

doświadczalnictwa rolniczego, ho- 

dowli nasion Buszczyński i Syn, na- 

wozów sztucznych i przemysłu ma- 
szyn rolniczych. 

W dniu 5. 7. — Zwiedzamy pa- 

wilony: organizacji ziemiańskiej, zie- 

mianek i włościanek, jedwabnictwa, 
wzorową oborę stoiska bydła, koni 

świń, owiec, rzeźnię miejską, zabyt- 

ki budownictwa w mieście i ogró 

zoologiczny. Przekonywujemy się, 

że na dokładne zwiedzenie wszyst- 

kich najciekawszych objektów wy- 

stawy i Poznania musielibyśmy po- 

święcić conajmniej 6—7 dni. Oka- 

zuje się jednak to niemożliwem. 
Niepodobna w tym miejscu za- 

mieścić opisu wszystkich ekspona- 

tów, są przewspaniałe, wprowadzają 
w zachwyt widza, dają pojęcie o 

przepięknym dorobku w ciągu o0s- 
tatniego 10-1еста istnienia Polski i 

wskazują, że jesteśmy na dohrej 

drodze rozwoju życia gospodarczego. 
Imponująco przedstawia się prze- 

mysł ciężki, w którym na pierw- 

szem miejscu zajmują eksponaty 
Górnego Śląska, przemysłu górni- 
czo-hutniczego, modele kopalń, węg- 
la, żelaza, cynku. Wykresy dają 
zwiedzającemu pojęcie o rozmiarac 
prac; z tablic widzimy, że Polski 
przemysł węglowy zajmuje w świe- 
cie 5-te miejsce, a 4-te po Anglji w 
Europie. Przemysł cynkowy  pro- 
dukcji światowej poza Stanami Ame- 
ryki Północnej i Belgji zajmuje 3-ie 
miejsce, zaś w Europie "po *' Belgji 
drugie. W produkcji rud cynko- 
wych, Polska zajmuje pierwsze miej- 
sce. Wartość eksportu z Górnego 
Śląska w 1928 r. wynosi 70 miljo- 
nów, t. j. 28”/ę wartości całego eks- 
portu z Polski, który w r. 1928 wy- 
nosił dwa i pół miljarda zł. pol. 

Eksponaty przemysłu naftowego 
mieszczą się w pawilonie przedsta- 
wiającym wieżę wiertniczą, gdzie 
demonstrowane jest dobywanie i 
przeróbka ropy, W podziemiach pa- 
wilonu przedstawione jest wiertnict- 
wo, i giceologja. g 

Z tablic widzimy, że ogólna pro- 
dukcja ropy w 1928 r. była 750 tys. 
tonn wartości 150 miljonów zł. O- 
trzymano z tego produktów 700 tys. 
za 200 miljonów zł. Wzrost kon- 
sumcji w kraju stale wzrasta zwła- 
szcza benzyny, nafty i oleju skal- 
nego. W świecie produkcja parafi- 
ny polskiej zajmuje 10 miejsce. Z 
przemysłu samochodowego zwraca. 
uwagę samochód firmy „Stetysz“ 
wyrób polski we Francji. 

Fabryka samolotów w Białej Pod- 
laskiej wystawiła eksponaty, jak 
twierdzą znawcy, które mogą kon- 
kurować śmiało z zagranicznym wy- 
robem. Stale ona się rozwija, robi 
ulepszenia fabrykacji. 

W pawilonach Ministerstwa Ko- 
munikacji zwracają uwagę ekspona- 
ty fabryki „Zieleniewski i Spółka" 
lokomotywa i wagony kolejowe, 
tramwajowe, które śmiało mogą u- 
chodzić nawet za lepsze od zagra- 
nicznych. 

We wzorowej oborze widzieliśmy 
w rucgu mechaniczną dojarkę „Alfa“ 
poruszaną motorem elektrycznym. 

W dziale hodowli zwierząt, spo- 
tykamy wspaniałe sztuki bydła czer- 
wono-polskiego i czarno-pstrokatego 
o wysokiej mleczności, dochodzącej 
do 40 litrów dziennie. 

Rasy świń przeważają Jorkshire 
i Cornwall czarne. 

Z koni Trakeny pół krwi angiel- 
skiej i Araby. Z owiec przeważnie 
są Merynosy i Krzyżówki. 

Z działu hodowli zamieszony bę- 

dzie wkrótce osobny artykuł po o- 

trzymaniu fotografji i wykazu sztuk 
nagrodzonych. ; 

Fr. Szyszkowski 

instruktor. 

(D. c. n). 

  

Z Izby 
Przemysłowo-Handlowej 

w Wilnie. 
Wczoraj w lokału Izby Handlowo-Prze- 

mysłowej odbyła się narada organizacyj go- 

h. Omówione były dwie sprawy: 
rozumieć pod wyrażeniem „sklep 

spożywczy” i „Prac wymiału żyta”. Nad spra- 

wami temi przeprowadzona została dyskusja 

i powzięto odpowiednie uchwały. (—) 

        

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

_W krainie maszyn i węgla. 
Bodaj że we wszystkich miejsco- 

wościach, które wilnianie zwiedzają, 

chcąc się z wielkością i pięknością 

Rzeczypospolitej zapoznać, najmniej 

wycieczek kieruje się do potężnych 

ośrodków przemysłowych jak Łódź, 

Zagłębie Dąbrowieckie, Śląsk Górny 

i Cieszyński. A przecież to jedne z 

najciekawszych naszych prowincyj 

i miejscowości, te niezmierzone bo- 

gactwa, potęga państwa i pożądana 

niezależność gospodarcza, prowadzą- 

ca do niezależności politycznej. 
Podjeżdżając do rejonu Łodzi i 

widząc las kominów, dymiących z po- 

bliskich Pabjanic, Zegrza i innych 

miejsc fabrycznych, wiemy odrazu że 

znajdujemy się w ośrodku przemysłu 

tkackiego, obsługującego nietylko 

Polskę, ale i Zagranicę, mianowicie 

kraje azjatyckie. Łódź oddawna pol- 

skim Manczesterem zwana, przedsta- 

wia dziwną mieszaninę wielkiego roz- 

machu fabrycznego, niektórych świet- 

nie postawionych urządzeń społecz- 

nych w dziedzinie szkolnictwa np. 

ale w innych skandaliczną niedbałość 

o zdrowie mieszkańców. Czy się da 

pomyśleć o tem, że takie miasto, 

którego ludność sięga 700 tys. nie jest 

jeszcze skanalizowane? To też powie- 

trze w tej Łodzi jest nader nieprzy- 

jemne, po prostu smrodliwe, a brak 

zadrzewienia źle brukowanych, ko- 

ciemi łbami ulic, gęstość zaludnie- 

nia, przepełnienie mieszkań i ciągły 

duży ruch na ulicach, tworzą nieprzy- 

jazne warunki sanitarne. Magistrat, 

aczkolwiek notorycznie lewicowy, 

niezbyt dobrze pamięta o robotni- 

kach i biedniejszej ludności, pozosta- 
wionej na pastwę kurzu i zaduchu. 
Jest tylko jeden ogród i ten nie wy- 
starcza mieszkańcom. Bardzo uczę- 
szczanem jest kino Współdzieleze 
urzędników państwowych i komunal- 
nych, dobrze przewietrzane na odkry- 
tem miejscu gdzie niestety słychać 
właśnie dźwięki bałałajek i śpiewy ro- 
syjskie, przy akompanjamencie do 
filmu „Żywy trup* Tołstoja. * 

Kawiarnia Esplanada i Grand Ho- 
tel, wspaniałe, drogie i niedbale ob- 
służone, kelnerzy siadają z dezenwol- 
turą przy stolikach, opodal gości i 
nie pieszą się do nich. 

Wszyscy, nie wyłączając właści- 
cieli wspaniałych pałaców, narzekają 
na zastój i brak gotówki, ale zdaje się, 
że to zwykłe polskle biadolenie, bo 
ludność na ulicy ubrana strojnie, au- 
tomobile gęsto krążą, strejków i zwol- 
nień masowych niema, a ilość bez- 
robotnych nie wzrasta. 

Wszystkie ośrodki fabryczne na 
dalekiej przestrzeni są połączone 
tramwajami elektrycznemi i ruch 
jest bardzo intensywny. Zwiedzamy w 

Pabjanicach fabrykę Krusz i Ender, 

wielkie warsztaty-przędzalnie baweł- 
nicznych wyrobów, zatrudniające 
około 6 tys. robotników. Miasteczko 
duże, czyste, ulice zasadzone drzewa- 

mi, łudność nosi cechy dobrobytu. W 

całym tym łódzkim ośrodku pracy da- 

je się zauważyć jedna kapitalna zmia- 

na na lepsze od czasów objęcia kraju 

przez rząd własny. Oto poprawiła się 

bardzo znacznie dola robotnicy i ma- 

łoletnich pracowników, ubezpieczo- 

EUR IE 

Sytuacja w rolnictwie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sfery rolnicze żywo komentują 
obecną sytuację na rynku zbożo- 
wym. Że sytuacja ta nie jest dla 
rolnictwa świetną, świadczy fakt, iż 
cena nowego żyta wynosi 25, 50 zł. 
za kwintal, podczas gdy w zeszłym 
roku 0 tej samej porze wynosiła 
ona 42, 50 zł. 

Spadek cen żyta tłomaczy się 
tem, że konjuktura światowa na ży- 
to jest niekorzystna i daje się za- 
uważyć nad produkcją zboża na ca- 
łym świecie. 

Wręczenie orderów 

„Polonia Restituta". 
BIAŁOGRÓD, 31.7. (Pat), We 

wtorek 30 lipca w tutejszem posel- 

stwie polskiem odbyło się uroczy- 

ste wręczenie orderu Polonia Re- 
stituta 53 oficerom jugosłowiańskim. 

Wielką wstęgę orderu Polonia Re- 

stituta otrzymali: prezes rady mini- 

strów gen. Ziwkowicz, dowódcy ar- 

mji generałowie Terficz i Dokicz 

oraz komendant minsta Białogrodu 
gen. Mllisawljewicz. 

Komandorję z gwiazdą otrzyma- 

ło 6 generałów, krzyż komandorski 

11 generałów i pułkowników oraz 

26 innych oficerów. Krzyż oficerski 

otrzymało 7 ofic. i kawalerski — |. 
  

Wyjaśnienie o prawach 

absolwentów 

szkół mierniczych. 

W celu należytego poinformowa- 
nia opinji publicznej o prawach ab- 

solwentów szkół mierniczych i spro- 

stowania fałszywych a szkodliwych 

wiadomości, świadomie rozsiewa- 

nych przez pewne jednostki lub na- 

wet koła, Kuratorjium Okręgu Szkol- 

nego Wileńskiego podaje następu- 
jące wyjaśnienia: 

Sprawozdanie ze zjazdu mierai- 

czych przysięgłych, wydrukowano w 

Nr. Nr. 2—3 czasopisma „Przegląd 

Mierniczy“ i niewłaściwie zatytuło- 
wano jako projekt nowelizacji ustawy 

o mierniczych prząstęgłych, jest zwy- 

czajną tylko uchwałą powyższego 
zjazdu, wyrażającego stałe wpraw- 

dzie dążenie i aspiracje pewnych 

kół mierniczych, do zmonopolowa- 

nia wykonania tego zawodu w rę- 

ku bardzo nielicznej grupy ludzi, 

bez względu na ich uzdo'nienie fa- 

chowe. Aspiracje te nie zasługują 

na poważniejsze rozważanie cho- 

ciażby z tego tylko względu, że ca- 

ły ogrom prac pomiarowych w Pol- 

sce leży jeszcze odłogiem, a do wy- 

konywania i załatwiania bieżących 

tylko spraw, związanych ze zmianą 

ustroju rolnego w kraju, odczuwa 

się stały i powszechny brak techni- 

ków ze średniem i wyższem przy 

gotowaniem mierniczem. 

Wobec takiego stanu rzeczy ani 

w Ministerstwie Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego, ani w 

Ministerstwie Robót Publicznych nie 

było wysuwane i nie istnieją żadne 

zamierzanie, a tem bardziej nie są 

brane pod uwagę żadne projekty, 

zmierzające do zmniejszenia ilości 

szkół mierniczych lub do ogranicze- 

nia praw ich absolwentów, wynika- 
jących z obowiązującej ustawy o 

mierniczych przysięgłych z dnia 15 

lipca 1925 r. 
Zadaniem średnich szkół mierni- 

czych w pierwszym rzędzie było i 

pozostaje nadal kształcić teoretycz- 

nie i praktycznie przygotowanych 

techników, jako siły pomocnicze, do 

wykonywania prac pomiarowych 

obszarów mniejszych (do 50.000 hek- 

tarów). 
Pomiary wielkich obszarów, 0- 

parte na (trjangulacjach wyższych 

rządów, należą do geodozji wyższej 

i są żadaniem inżyniera mierniczego. 

na jest matka i jej dziecko, przez od- 
powiednie instytucje, w salach zapro- 
wadzono wiele urządzeń sanitarnych 

"jako to wentylacje ochraniacze przy 
transmisjach, również w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych, ma tu ro- 
botnik wszystko co ustawa przewi- 

duje. 
Opuszczając przemysłowy rejon 

łódzki, zbliżamy się nocą do granic 
Śląska. W oddali gorzeje łuna, niby 
pożaru, błady blask tysiącznych ogni 
świateł lamp elektrycznych; w tych 
niekończących się fabrykach i mia- 
steczkach, które się niejako łączą ze 
sobą, ciągnąc się barwnym pasem 
wzdłuż szos i linji kolejowej, i dalej, 
jak oko sięgnie, kominy fabryczne 
strzelają w górę jak masztowe nasze 
sosny, i tak prawie gęsto. Z nich bu- 
cha ciągły dym, zasnuwający powie- 
trze mgłą szarawą i wchodzący do 

płuc i gardła. Cały Górny Śląsk zasnu- 
ty temi dymami jak mgłą, i dopiero 
w lasach puszczy Pszczyńskiej zna- 
leźć można prawdziwie czyste po- 

wietrze. 
Ale i nie dziw, na całej przestrzeni 

Zagłębia i Śląska pracuje przeszło 
ćwierć miljona robotników, w prze- 
szło trzech tysiącach zakładów. Ko- 
palnie węgła, cyny, ołowiu, miedzi i 
nawet srebra, przemysł metalurgiczno 
hutniczy, budowa maszyn, ogromny 
przemysł papierniczy, (są fabryki 
produkujący 10 wagonów papieru na 

dobę), przemysł chemiczny, wyrabia- 
jący przedewszystkiem nawozy sztu- 
czne, coraz bardziej używane w rol- 

nictwie naszem i  cementownie, 
a w Ślązku Cieszyńskim znów tka- 
ctwo (Andrychów, Bielsk) i browary 
(żywiec, Tichy i Okocim), oto bo- 
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Czerwony dzień antywojenny. 
W Wilnie. 

Dzień dzisiejszy w Wilnie według 
poleceń O. K.K.P. Z. B. ma przejść 
pod znakiem demonstracyj i wieców 
protestujących przeciwko  „zamie- 
rzeniom wojennym państw europej- 
skich”. 

Odnośne władze administracyjne 
nie udzieliły żadnych zezwoleń na 
zgromadzenie publiczne, tem niem* 
niej wystąpienia komunistów są spo- 
ziewane szczególnie przy fabrykach 

i większych skupieniach robotni- 
czych. 

Instrukcje dla organizatorów de- 
monstracy polecają zwrócenie spe” 
cjalnej uwagi na wojsko i tam właś- 
nie nakazują skierować większą u- 
wagę. 

Nazewnątrz przy rozrzucaniu bi- 
buły i agitacji zatrudniono komso- 
molców, natomiast na terenie robot- 

niczym pracują przedstawiciele ko- 
munistycznych związków  robotni- 
czych i emisarjusze kompartji. 

Władze bezpieczeństwa przed 
sięwzięły jaknajdalej idące środki, 
zapewniające spokój w mieście i na 
prowincji i w celu uniemożliwienia 
jakichkolwiek zamieszek postanowi- 
ły jdokonać aresztowań wybitniej- 
szych wywrotowców. 

Wczoraj w nocy policja przepro- 
wadziła liczne rewizje i aresztowała 
do 20 osób. 

Niezależnie od tego znacznie 
wzmocniono służbę policyjną na 
mieście przez wysłanie licznych pa- 
troli. 

Wstępem do dzisiejszych obcho- 
dów było rozrzucenie na mieście 
miększej ilości bibuły komunistycz- 
nej i wywieszenie czerwonych placht, 

W Warszawie. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W związku z przygotowaniami 
do święta komunistycznege w dniu 
| sierpnia władze bezpieczeństwa w 

Warszawie wydały wszelkie możli- 

we zarządzenia by spokój na mieś- 

cie nie został zakłócony i wszelkie 
próby demonstracyj antypaństowych, 
zapowiadane przez komunistów, pol- 
polskich, całkowicie zlikwidować w 
zarodku. Komuniści warszawscy al- 
bowiem nie kryją się z tem, że w 

dniu dzisiejszym mają zamiar zre- 
wanżować się z nieudanego obcho- 
du w |-go maja. Jednakże policja 
dokonała licznych aresztowań i re- 
wizyj tak, że cały sztab komunisty- 
czny znajduje się w tej chwili w 
więzieniu. 

Wszelkie zebrania i pochody 
zostały zabronione. Policja nigdzie 
nie dopuszcza do zebrania się więk- 
szych grup. 

Aresztowania komunistów we Lwowie. 

LWÓW, 31. VII. (Pat). W związku 
z przygotowaniami komunistów do 
obchodu na tutejszym terenie t. zw. 
czerwonego dnia antywojennego i wo- 
bec ujawnienia prowadzenia akcji na 
szeroką skalę, dokonano w nocy z dn. 

28 na 29 lipca oraz w ciągu dnia 29 

lipca szeregu rewizyj i aresztowań, 

w czasie których organa policji pań- 

stwowej natknęły się na poważny ma- 
terjał agitacyjny w postaci okolicz- 
nościowych odezw i ulotek. 

W szczególności przeprowadzono 
rewizję w klubie Anckiego przy placu 
Strzeleckim, w związkach zawodo- 

wych przy ul. Kotlarskiej, w związku 
pomocników fryzjerskich przy ul. 
Sykstuskiej, dalej w lokalu „Selrob- 
Jedność* przy ul. Wałowej oraz w 
lokalu P. P. S. lewicy przy ul. Zybli- 
kiewicza. Tu natknięto się na ma- 
sówkę, urządzoną z okazji między- 

narodowego dnia  antywojennego. 
Zebranie odbywało się nielegalnie. 

Przeprowadzona rewizja — рглу- 
nosła materjał, świadczący o żywym 
udziałe P. P. S. lewicy w obchodzie 
międzynarodowym. Uczestnicy tej 
masówki zostałi aresztowani, a lokal 
opieczętowano. 

W Paryżu. 

PARYŻ, 31.VII (Pat). Policja a- 
resztowała członka komitetu cent- 
ralnego partji komunistycznej, re- 
daktora „Humanite* oraz sekretarza 
jednej z tutejszych grup komuni- 

stycznych. W związku z zapowie- 
dzianemi manifestacjami w dn. |-go 
sierpnia znajdują się w pogotowiu 
oddziały piechoty i kawalerii. 

  

W Niemczech. 

BERLIN, 31. VII. (Pat), W związ- 
ku z przygotowaniami komunistów 
do demonstracyj na dzień jutrzejszy 
prezydjum policji wydało szereg za- 

rządzeń celem niedopuszczenia do za- 

kłócenia spokoju. W dniu jutrzej- 

szym policja od wczesnych godzin 

znajdować się będzie w pogotowiu. 

Ostre patrole krążyć będą w godzi- 
nach popołudniowych w poszczegól- 
nych dzielnicach. Posterunki policyj- 

ne zostaną wzmocnione, zwłaszcza 
na peryferjach miasta. Prezydjum 

policji zarządziło, aby meeting komu- 
nistyczny obył się na kilka godzin 
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gactwa tej ziemi polskiej, a od tak 
dawna nie naležącej do Macierzy, že 
zachowanie języka i tradycji do cu- 
dów zaliczyć należy. 

Elementem polskim najbardziej 
uświadomionym jest bezwarunkowo 
robotnik i rolnik, wszyscy mówią po 
polsku, ze ślązka, trudnn go naszemu 
bratu z nad Wilji zrozumieć nieraz, 
ale spotykane energiczne twarze 
„Pieronów* przypominają  zajadłe 
walki powstania ślązkiego i patrjo- 
tyczną postawę pracującego ludu. Po 
plebiscycie przechodziła tu uprze- 
mysłowiona kraina ciężki kryzys fi- 
nansowy, z powodu inflacji, oraz wy- 
jazdu do Niemiec wszystkich fachow- 
ców Niemców. Energiczna postawa 
Rządu Polskiego szybko zaradziła złe- 
mu i zmobilizowanie całego zastępu 
inżynierów Polaków, przybyłych 
z Rosji, którzy w Zagłębiu Donieckiem 
tworzyli potęgę przemysłu rosyjskie- 
go, zapełniło szybko opróżnione sze- 
regi. Dziś Ślązk pracuje i produkuje 
po dawnemu, a nawet w wielu dzie- 
dzinach intenzywniej. Zbudowano du- 
żo nowych kopalni, zwłaszcza w nie- 
wyzyskanym pod zaborem rosyjskim 
Zagłębiu Dąbrowieckim, rozszerzono 
znacznie produkcję zakładów, istnie- 
jących i zmontowano nowe. Wszyscy, 
z kim się nam zdarzyło mówić na 
Ślązku w sferach przemysłowych, 
opowiadają zgodnie, iż pracowitość 
polskiej administracji przemysłowej 
wzbudza w dawniejszych gospoda- 
rzach, Niemcach, łatwo zrozumiałą 

irytację i zdziwienie, a także podziw, 

że sobie bez nich dajemy radę. Dodać 
jeszcze należy, iż wszystkie zakłady, 

tak Górnego Ślązka jak i Zagłębia 
Dąbrowieckiego, były przystosowane 

przed meetingem socjalistycznym. 
Komuniści wydali odezwę, wzy- 

wającą robotników do porzucenia 
pracy celem wzięcia udziału w po- 
chodzie. Wzdłuż ulic, któremi prze- 
ciągać będzie pochód komunistyczny, 
ustawione zostaną wzmocnione ostre 
posterunki policyjne. 

Z Hamburga donoszą, że policja 
"wydała odezwę, ostrzegającą ludność 
przed udziałem w manifestacjach 
i pochodach ulicznych. Większość 
robotników portowych odrzuciła we- 
zwania komunistów do ogłoszenia 

strajku. 

  

  

Nowy zespół tancerzy parkietowych 

„Dancing“ od godz. 10 wiecz. E 

do celów wojennych i dopiero trzeba 
było je zdemilitaryzować i zastoso- 
wać do użytku cywilnego i normalne- 
go życia Państwa, co też zajęło sporo 
czasu i pociągnęło za sobą nielada 
koszta: Ogólny widok Górnego Śląz- 
ka przedstawia fizjognomję tak różną 
od naszych stron, że nie trudno zgad- 
nąć odległość, która nas dzieli od bie- 
dnego, kochanego Wilenka. Domki 
wiejskie i miasteczkowe, oczywiście 
murowane, z czerwonej cegły lub bie- 

lone, kryte dachówką, gotyckie, ko- 
Ściołki strzelają wieżyczkami nad sio- 
łem, a wszystko we wzorowym po- 

rządku. Czystość wspaniała, a wszę- 

dzie oświetlenie elektryczne. 
Drogi wszędzie szosowe, można 

podzielić na trzy kategorje: asfalto- 
wane, układane z kamiennej kostki 
i spajane cementem, tak, że przed- 
stawiają się jak powierzchnia stołu, 
a poza tem największe dziwo drogi, 
zalane lśniącem płynnem szkłem, te 
mają największe widoki zastosowania 

na przyszłość. 
Po tych drogach kursują we 

wszystkie strony auta prywatne, au- 

tobusy zbiorowe, motocykle i rowery, 
które posiada każdy robotnik i jego 
żona też, gdyż kobiety jeżdżą na targi 
rowerami, z dziećmi na plecach lub 
przed sobą umieszczonemi. 

Tramwaje elektryczne przebiega- 

ją duże przestrzenie; właściwie cały 
Ślązk przejechać można tramwajem. 
A pociągów na kolejach również jest 
poddostatkiem dla potrzeb publicz- 
ności. Stacje są tak gęste, że się staje 

co parę kilometrów, a że granica 

Ślązka wygina się i zakręca, więc 

w niektórych miejscowościach, za- 

miast psuć linje tramwajowe, najspo- 
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Wartość człowieka. 

Gdy mówimy: „to wartościowy 
człowiek*, mamy na myśli wartość 
moralną, charakter, serce, wiedzę, 
poziom etyczny. Zdarzyło się nam 
nieraz czytać, „ten człowiek, wart 
jest właściwie 7 zł. 40 groszy, „bo 
z nieboszczyka można wyproduko- 
wać coś około kilograma świec, kil- 
kaset zapałek, trochę sołi kuchen- 
nej i t. p. — poprostu kilka artyku- 
łów (w podłym gatunku) dla myd- 
larni.....Fu, wstrętne obliczenia uczo- 
nych głupców! ‚ 

Amerykanie mówią: istotna war- 
tość człowieka polega na jego sile 
produkcyjnej, na jego wydajności 
na jego zarobku. Oto mała próbka 
kalkulacji. 

Przypuśmy, czytelniku, masz lat 
35, jesteś zdrów, zarabiasz przycięt- 
nie miesięcznie zł. 700. Istnieje praw* 
dopodobieństwo, że do 65 roku ży- 
cia będziesz zarobkował. Możliwe 
jest że w miarę postępu lat bę- 
dziesz zarabiał nieco więcej, ale 
także możliwe są przerwy w zarob- 
kowaniu, choroba brak pracy. Mo- 
żemy więc przypuścić, że przecięt- 
nie przez całe lat 30 będziesz zara- 
biał po 700 zł. miesięcznie. Na twoją 
cenną osobę, — ubranie, potrzeby 
osobiste, konieczne wydatki, odli- 
czamy z tego zarobku 150 zł, mie- 
sięcznie, pozostanie — do oddania 
rodzinie 550 zł. miesięcznie t. zn. 
6.600 zł. rocznie a wreszcie w ciągu 
lat 30 zł. 198.000. Ładny kapitał 
zaprezentujesz, mój czytelniku! 

Zróbcie sobie taką  taksację, 
oceńcie własną, przypuszczalną war- 
tość w złotych polskich, nabierzecie 
większego szacunku dla samych sie- 
bie. Bądź co bądź stanowimy po 
ważne kapitały. Kapitały te, należ- 
ne zresztą do naszych rodzin źle są 
strzeżone; narażone są one na licz- 
ne niebezpieczeństwa i każdego 
dnia, każdej chwili mogą utracić 
całą swoją wartość. ulec ostatecznej 
inflacji, stać się mogiłą... 

Czy przy tej refleksji nie przy* 
chodzi wam do głowy myśl trzeżwa, 
że ta Wasza wartość produkcyjna 
utrzymująca Waszą rodzinę, winna 
być zabiezpieczona na wypadek tej 
„ostatniej inflakcji"? Jeżeli nie w 
całości to przynajmniej w pewnej 
części winniśmy zabezpieczyć naszą 
rodzinę od skutków przedwczesnej 
utraty cennego kapitału naszego ży- 
cia i zdrowia. Niema nic latwiej- 
szego jak zaraz to uczynić: zawrzeć 
w spasób prosty, natychmiastowy. 
Ubezpieczenie Życiowe w P. K. O. 
Napiszcie dziś jeszcze do Centrali 
P. K. O. w Warszawie, a otrzyma- 
cie rady i wskazówki jak to uczynić. 

Strzeżcie kapitały które repre- 
zentujecie! 

Ubezpieczcie go na 
szej rodziny. 

rzecz Wa- 
M. Cz. 

  

  

LEKARZ-DENTYSTA 

J. FELDSZTEJN 
powrócił, przyjmuje od 9—2 i od 4—6 

Wileńska 16, m. 1. 2056 
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kojniej plombuje się wagony na prze- 
strzeni kilku kilometrėw i rozplom- 
bowuje, gdy tramwaj wraca w grani- 
ce Państwa Polskiego. Nie ma pasa, 
ani rowu odznaczających granicę, 
tylko słupki kamienne z napisami P. 
lub D. Szmugiel idzie spory, zwłasz- 
cza z Niemiec, mimo wielkich wysił- 
"ków ze strony Rządu Polskiego, by 
temu zapobiedz, zaś Niemcy pilnie 
przestrzegają, by ani kawałek kiełba- 
sy w kieszeni robotnika nie przekro- 
czył granicy. 

W dni powszednie wre praca, 
a w święto, lub wieczorem po biurze 
lub warsztacie idą sobie obywatele 
z „familją* do „piwogródka*, zaś bo- 
gatsi do Caffee i tam, rozwinąwszy 
swoje zapasy (zawsze to taniej i bez- 
pieczniej), posilają się i zabawiają 
w swoisty sposób, często różny od 
przyjętych u nas form towarzyskich. 
Np. opowiadała nam jedna Dyrekto- 
rowa, jak w eleganckiej kawiarni za- 
miejskiej, koło Katowic, w lasach 
Pszczyńskich, miejscowy don Juan, 
kupiwszy kwiatek, powąchał go aku- 
ratnie, a potem podsunął z miłym 
uśmiechem do powąchania, nie znając 
jej wcale. Inny zaś kiwał na nią pal- 
cem z daleka, zapraszając w ten spo- 
sób do tańca. 

Siadanie przy zajętym stoliku bez 
pytania, używanie słów u nas niedo- 
puszczalnych w sferze przyzwoitej, 
bardzo swobodne zachowanie się 
i rozmowy, to po niemieckich nau- 
czycielach zabytek. 

Z tem wszystkiem, żelazni to lu- 
dzie i kraj żelaza, złotem płynący 
w skarb Państwa. 

Oto trochę statystyki, by się prze- 
konać, jak ten kraj się rozwija, 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU KRONIKA 
Z działalności B. 

Brześć n/B. Onegdaj odbyło się 
w Breściu zjazd działaczy B,B.W.R. 
z całego powiatu Brzeskiego. Po 
wysłuchaniu referatu o sytuacji po- 
lityczno - gospodarczej Państwa wy- 
głoszonego przez poc. M. Wawrzy- 
nowskiego zebrani jednogłośnie u- 
chwalili wyrazić Klubowi Parlamen- 
tarnemu B. B. W.R. najgorętsze po- 
dziękowanie i uznanie za gorliwą i 

wydatną pracę dla dobra Państwa 

zmierzającą do uzdrowienia zabag- 

nionych przez partyjnictwo stosun- 

ków polityczno-gospodarczych. 

Dalej w rezolucji czytamy: „Z 
wiarą i pewnością, że utrwalenie sil- 
nej i wielkiej Polski według wska- 
zań Jej wskrzesiciela, budowniczego 
Pierwszego Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego — może nastąpić tylko 
wówczas, gdy zapewnimy Polsce 
silny rząd i silną władzę Prezyden- 

B. W. z Rządem. , 
{а — zebrani zwracają się z gorącą 
prośbą do Klubu Parlamentarnego 
B. B. W. R. aby rozpoczęto dzieło 
naprawy Konstytucji doprowadził do 
końca i tem samem zapewnił siłę i 
potęgę Rrzeczypospolitej, a dobro- 
byt jej obywatelom. 

Sokółka, Onegdaj odbył się tu 
zjazd organizacyjny Rady Powiato- 
wej B.B.W.R. pod przewodnictwem 
p. Gajewskiego. Po wysłuchaniu re- 
feratów zjazd jednogłośnie uchwalił 
wysłać do p. prezesa Klubu Parla- 
mentarnego B. B. W. R. Posła W. 
Sławka depeszę następującej treści: 
„Rada Powiatowa B.N.W.R. w So- 
kółce z racji swego organizacyjnego 
zjazdu zapewnia Cię Panie Prezesie 
o swej gotowości do pracy pod ha- 
słami wskazanemi narodowi przez 
B-B-W 1 

Przewodniczący (—) Gajewski. 

Mianowanie komisarza rządowego 
w Mołodecznie. 

Wykonując zarządzenie władz 
<entralnych, starosta powiatu moło- 
„deczańskiego mianował Komisarzem 
Rządowym nowo utworzonego m. Mo . 
łodeczna p. Adama Modlińskiego 
byłego prezydenta m. Suwałk oraz 
powołał do współpracy z komisa- 
rzem rządowym Radę przyboczną w 
składzie mieszkańców m. Mołodecz- 
na: pp. Bermana Dawida, Chrzon- 
stowskiego Stanisława, Czajewskie- 
go Michała, Eltermana Bencjana, 
JJaczniakowskiego Karola, Kołcza 
Władysława, Łukomskiego Leona, 
Sarola Kazimierza, Sołohuba Stefa- 
na, Wernera Władysława, Widrowi- 
cza Josela, Woroneckiego Józefa. 

Głównem zadaniem komisarza 
sządowego i Rady przybocznej bę- 

dzie dokonanie wszelkich czynności 
przygotowawczych, pozostających w 

związku z wprowadzeniem w m. Mo- 
łodecznie ustroju miejskiego, a prze- 
dewszystkiem: sporządzenie planu 
rozrachunku pomiędzy miastem, a 
gminą wiejską mołodeczańską, do- 
kładne ustalenie w terenie granic 
nowego miasta, oraz sporządzenie 
projektu budżetu miasta na rok 
1930/31. Powołane z nominacji or- 
gana miejskie rozpoczną swe urzę- 
dowanie z dniem | sierpnia r. b., 
które trwać będzie do chwili ukon- 
stytuowania się normalnych organów 
miejskich, powołanych w drodze wy- 
boru. Zarządzenie władz w sprawie 
wyborów do Rady miejskiej w Mo- 
łodcznie nastąpi aktem oddzielnym. 

Równe stawia pomnik ś. p. majorowi 
Idzikowskiemu. 

Chcąc uczcić pamięć bohater- 
skiego pioniera przelotów polskich 
mad Atlantykiem, ś. p. majora Idzi- 
kowskiego, którego tragiczny zgon 
„krył żałobą całą Polskę, wydział 
powiatowy sejmiku rówieńskiego, 
pod przewodnictwem starosty Bogu- 
sławskiego, na posiedzeniu swem w 
tych dniach uchwalił jednogłośnie 

wyasygnować sumę 150 zl., która 
to suma ma być pierwszą cegiełką 
pod cokół pomnika, który stanie ja 
ko wyraz hołdu dla bohaterskiego 
pilota. 

Jednocześnie wdrożono akcję 
składkową w całym powiecie ró- 
wieńskim, by zebrać odpawiedni 
fundusz na budowę pomnika. 

Nie poznali się. 
Na odciuku granicznym Kołty- 

miany nocy wczorajszej miał miejsce 
rzadko spotykany wypadek, który 

a za sobą śmierć trojga lu- 
zi. 

Podczas obławy w rejonie pasa 
pogranicznego spotkały się dwa od- 
działy strażników litewskich, którzy 
«skutkiem ciemnoćci nocnych i zmy- 

lenia hasła, sądząc, że mają przed 
sobą socjal-demokratów, na których 
zarządzono obławę rozpoczęli wza- 
jemną strzelaninę. Zanim spostrze- 
żono fatalną omyłkę strzelanina trwa- 
ła 5 minut i pociągnęła za sobą 
śmierć 3-ch žonierzy 2-ch zaś zo- 
stało rannych. 

  

Pogrzeb 
ś. p. Marjana Cywińskiegg. 

W dniu 26 lipca 1929 r. w ro- 
„dzinnym majątku Szwinta powiatu 
<święciańskiego rozstał się z tym 
światem nieodżałowanej pamięci ś. p. 
Marjan Cywiński. Dnia 28 lipca 1929 
roku odbyła się eksportacja zwłok z 
maj. Szwinta do kościoła parafjalne" 
go w Święcianach. Przed miastem 
ciało spotkały tłumy miejscowej 
ludności. Kondukt pogrzebowy z maj. 
„Szwinta do Šwiecian prowadził ks. 
dziekan Piotr Mańkowski. Za trum- 
ną postępowali mieszkańcy okolicz- 
nych wsi, starosta święciański z żo- 
ną, oraz szereg znajomych i przyja” 
-ciół zmarłego. 

W dniu 29.VII 1929 r. po nabo- 
żeństwie żałobnem w miejscowym 
kościele o godz. 10-ej odbył się po” 
grzeb na miejscowym cmentarzu. 
Na miejsce wiecznego spoczynku 
prowadził zmarłego ks. prałat Cha- 
lecki w asyscie ks. dziekana Mań* 
kowskiego i ks. Sztejna. Tłumy lud- 
ności bez różnicy wyznania i naro- 
dowości odprowadziły zmarłego do 
miejsca wiecznego spoczynku. Nad 
mogiłą przemawiali ks, dziekan Mań- 
kowski podnosząc zasługi zmarłego 
na polu pracy państwowej, samo- 
rządowej i społecznej, zaznaczając, 
że zmarły cieszył się ogólną sym* 
patją wśród wszystkich warstw spo- 
łeczeństwa i był wierny kościołowi 
katolickiemu, następnie przemawiał 

zwłaszcza od czasu stabilizacji mone- 
ty, po przewrocie majowym. Od 1920 
roku stale zmniejsza się ilość wydo- 
bywanego węgla i następuje spadek 
wywozu za granicę, najniższy poziom 
"osiąga w drugiej połowie 1925 roku. 
Rok ten notuje się jako chwila prze- 
łomowa w przemyśle górniczym, gdyż 
od tego czasu rozwój g:órnictwa i wy- 
„dobycie węgla wzrasta, a w 1927 ro- 
ku osiąga 38 miljon. ton, która to 
ilość w dwóch trzecich zużywa się 
w kraju, a reszta wywozi się za gra- 
nicę. Powyżej podana ilość wydoby- 
tego węgla równa się normie przed- 
wojennej, a w rejonach Dąbrowiec- 
kim i Krakowskim znacznie przekra- 
cza ją. Jednocześnie postęp technicz- 
ny pozwala przy mniejszym wysiłku 
pracy robotnika na znacznie większą 
wydajność jego pracy niż dawniej. 
Niżej podajemy parę cyfr, zaczerpnię- 
tych z dziedziny przemysłu metalur- 
gicznego. Wyrobiono żelaza surówki 
w 1925 r. 315 tys. ton, a w 1927 roku 
619 tys. ton. 

Wyrobów walcowanych wyrobio- 
no w 1924 r. 472 tys. ton, a w 1927 r. 
922 tys. ton. Stali zlewnej w 1924 r. 
678 tys. ton, a w 1927 r. 1.244.000 ton. 
Z tego widzimy, że produkcja zwię- 
kszyła się przeszło 0 sto procent. Na- 
stępne lata 1928/29 dają również 
ogromny rozrost produkcji w tej 
dziedzinie, lecz wobec nie posiadania 
dokładnych danych co do ilości, 
ściślejszych cyfr nie podajemy. Dzię- 
ki tak wspaniałemu rozwojowi wy- 
twórczości, opartej przeważnie na 
rudzie krajowej, o wydajności do 
45'/, i wysokoprocentowej rudzie ro- 
syjskiej (do 72'/,), uniezależniliśmy 
«się od rynków obcych, w dziedzinie 

E: 

wytwórczości, gdyż niemal całe zapo- 
trzebowanie w kraju pokrywamy. 
a resztę wywozimy za granicę. 

Trudno dać w feljetonie dokładne 
wiadomości o tym ołbrzymim roz- 
roście naszych fabryk i zacytować 
wyczerpujące statystyki, ale też nie- 
odobna ominąć w wędrówkach po 
lązku, potężnych zakładów przemy- 

słowych w Chorzowie, stanowiących 
własność Państwa. Zakłady te prze- 
chodziły rozmaite koleje: przez rząd 
niemiecki były zmilitaryzowane i fa- 
brykowały przeważnie gazy trujące, 
po plebiscycie zostały całkowicie po- 
rzucone przez fachowe siły niemiec- 
kie, w nadziei, że Polacy nie dadzą 
z tem rady. Jednak, dzięki wybitnym 
zdolnościom fachowym obecnego na- 
szego Prezydenta, Ignacego Moście- 
kiego, Zakłady Chorzowskie nietylko 
zostały uruchomione całkowicie, ale 
zastosowane do pracy pokojowej, po- 
większyły swoją wytwórczość w trój- 
nasób, rozbudowały się do potężnych 
rozmiarów, produkując nawozy sztu- 
czne, dzięki którym podupadłe wsku- 
tek wojny rolnictwo coraz bardziej 
się podnosi i wzrasta jego wydajność, 
a tegoroczny urodzaj, wszędzie na 
ziemiach polskich wspaniały, świad- 
czy wymownie o umiejętnem zasto- 
sowania produktów chemji rolniczej. 

Zakłady Chorzowskie, to całe mia- 
sto, którego kominy zasłaniają hory- 
zont; prócz chemicznego przemysłu 
znajduje się tam największa w kraju 
elektrownia, zasilająca wszystkie fa- 
bryki, osiedla Ślązka połskiego i na- 
wet częściowo niemieckiego. R. 
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OSOBISTE 

— Wyjazd do Warszawy ministra Pr. 
i Op. Sp. pułk. Prystora. Wczoraj wieczo- 
rem przedstawiciele władz miejscowych z p. 
wicewojewodą Kirtiklisem na czele żegnali 
odjeżdżającego do Warszawy ministra Pracy 
i Opieki Społecznej pułk. Prystora, który 
bawił na urlopie w majątku własnym koło 
N. Wilejki. 

— Powrót wieewojewody p. Kirtiklisa. 
W dniu wczorajszym powrócił do Wilna 
i objął urzędowanie wicewojewoda Kirtiklis, 
który dokonał inspekcji powiatów: oszmiań- 
skiego, wilejskiego i mołodeczańskiego. Pod- 
czas inspekcji p. wicewojewoda Kirtiklis od- 
był konferencje ze starostami, kładąc szcze- 
gólny nacisk na stan bezpieczeństwa. 

URZĘDOWA 

— Konferencje w urzędzie wojewódzkim, 
W dniu wczorajszym p. wicewojewoda Kirti- 

klis odbył dłuższą konferencję z senatorem 
Bohdanowiczem oraz przyjął na posłuchaniu 
starostę postawskiego, z którym konferował 
w sprawach powiatu. 

MIEJSKA 
— Kredyty budowlane. Na ostatnio od- 

bytem posiedzeniu Komitetu Rozbudowy m. 
Wilna omawiana była sprawa pożyczek bu- 
dowlanych na kontynuowanie rozpoczętych 
już budowli. Komitet, opierając się na obie- 
tnicy Banku Gospodarstwa Krajowego, uru- 
chomienia na ten cel dla Wilna specjalnych 
kredytów — uchwalił poszczególnym peten- 
tom udzielenie bardzo znacznych pożyczek. 
Postanowiono udzielić 570.000 zł. na cele bu- 
dowy gmachu szkoły powszechnej na An- 
tokolu. Na kontynuowanie robót przy budo- 
wie domu robotniczego na Pióromoncie asy- 
<nowano 150.000 zł. Na cele spółdzielni 
mieszkaniowych blisko 1 miljon zł., oraz po- 
szczególnym prywatnym osobom na dokoń- 
czenie swych budowli postanowiono przy- 
znać pożyczkę na ogólną sumę 400.000 zł. 

— Starania o pożyczkę na remont zagro- 
żonych domów. Jak się dowiadujemy, magi- 

strat m. Wilna postanowił poczynić starania 
o wyjednanie w Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego 5-tej już z rzędu pożyczki na remont 

Zebranie Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

w sali „Lutnia* doroczne walne ze- 
branie Syndykatu Dziennikarzy. W 
zastępstwie chorego prezesa Syndy- 

katu p. red. Czesława Jankowskie- 
go, przewodnictwo objął wice pre- 
zes p. red. Kodź, który przedstawił 
w krótkim sprawozdaniu skromny 
bilans, działalności zarządu Syndy- 
katu za okres ostatniego roku, ogra- 
niczała się ona jedynie do spraw 
reprezentacji dziennikarskich wobec 
wycieczek zagranicznych. 

Zkolei p. Kodž scharakteryzował 
działalność zarządu w związku ze 
zjazdem związku Syndykatów dzien- 
nikarzy w Warszawie, na który zo- 
stali wysłani pp. Kodź i Zdanowicz. 

Po krótkiej dyskusji w czasie 
której jeden z mówców podkreślił 
skromność zarządu, który przyznaje 
się do tego, że nic nie robił, przy- 
stąpiono do wyboru nowego zarzą- 
du. Wybrano prezesa w osobie p. 
red. Szydłowskiego kierownika wi- 
leńskiego oddziału P.A,T., oraz Ko- 
dzia, Witolda Tatarzyńskiego i Bo- 
lesława Wit-Święcickiego. 

Po omówieniu szeregu spraw za- 
sadniczych wybrano jednogłośnie p. 
red. Czesława Jankowskiego nesto- 
ra dziennikarzy wileńskich honoro- 
wym prezesem Syndykatu oraz do- 
konano wyborów komisji rewizyjnej 

i sądu koleżeńskiego. Do komisji 
weszli pp. red. Batorowicz, Lubon- 
ski i Kownacki, do sądu hon. pp.Stani- 
sław Mackiewicz, Kazimierz Oku- 
licz i Szydłowski. 

W formie wolnych wniosków 
wpłynęło szereg spraw, między in- 
nymi wniosek p. Święcickiego w 
sprawie polecenia zarządowi, by 
spowodował usunięcie z Syndykatu, 
tych członków, którzy z zawodem 
dziennikarskim nie mają nic wspól- 
nego. 

Sądząc po składzie nowego za- 
"rządu przypuszczać należy, że „Syn- 
dykat wejdzie nareszcie na nowe 
tory rozwoju i pracy. zdążającej w 
kierunku koniecznej obrony intere- 
sów zawodowych i zerwie z dotych- 
czasowym systemem reprezentacyj- 

nego towarzystwa wzajemnej ado- 
racji i nic nie robienia. Cieszyć się 
należy, że do zarządu weszli nowi 
ludzie, reprezentujący wszystkie kla- 
sy dziennikarskie, którzy nareszcie 
pomyślą realnie o najistotniejszych 
bolączkach świata dziennikarskiego 
i mamy nadzieję — doprowadzą do 
końca tak długo ciągnącą się spra- 
wę przyłączenia * do Syndykatu 
dziennikarzy innycb narodowości— 
co niestety nie zostało dotąd usku- 
tecznione. Iks. 

Szczegóły ostatniego zajścia na posiedzeniu 
wyznaniowej gminy żydowskiej. 
W związku z naszą wczorajszą wzmianką o bójce na ostatniem posiedzeniu 

Wyznaniowej Gminy Żydowskiej od red. czasopisma „Das Wort* p. rabina Szuba 
otrzymujemy następujący list z prośbą o zamieszczenie. 

Szanowny Panie Redaktorzel 

Wobec nieścisłego oświetlenia w 
poczytnem Pańskiem piśmie zajścia 
na ostatniem posiadzeniu Wyznanio- 
wej Gminy Żydowskiej uprzemie 
proszę nie odmówić wydrukowania 
następującego wyjaśnienia: 

Na początku posiedzenia prosi- 
łem o głos w sprawie wniosku. 
Przewodniczący dr. Wygodzki, co 
prawda, głosu mi udzielił, lecz, gdy 
zaczęłem mówić, przerwał, oświad- 
czając ni z tąd, ni zowąd, że mam 
prawo mówić tylko dwie minuty. 
Przeciwko temu zaprotestowałem, i 
protest mój podtrzymał drugi radny 
ortodoksyjny p. M. Świrski. Dr. Wy- 
godzki za to p. S. i mnie nawy- 

myślał najordynarniejszemi wyraza” 
mi druku niegodnemi. Powstał tu“ 
mult, p. S. odpowiedział d-rowi Wy- 
godzkiemu, wtedy p. dr. złapał ka* 
łamarz i rzucił im w S., lecz trafił 
w radnego z frakcji ludowo-demo- 
kratycznej p. B. Lubockiego, które- 
mu splamił twarz, rękę i ubranie. 
Zaraz potem dopadł mnie p. Widu* 
czański (prezes Związku drobnych 
handlowców Żydów, sjonista), i zła- 
pawszy mię za brodę, wyrwał z niej 
kawałek. 

Racz pan, 
przyjąć i t. d. 

Wilno, dn. 31 lipca 1929 r. 

Rabin S. Szub. 
Redaktor czasopisma „Dos Wort". 

Panie Redaktorze, 

starosta święciański p. Stefan My- 
dlarz wskazując, że zmarły $. p. Mar- 
jan Cywiński był wzorowym obywa- 
telem powiatu i Rzplitej Polskiej; 
cechował go nieskazitelny i kryszta- 
łowy charakter, - miłość rodzinnego 
zagonu i bliżnich. Czynną swą pra” 
cą nad podniesieniem rolnictwa przy- 
czynił się do rozwoju jego w samo- 
rządzie i organizacjach rolniczych. 
Był wzorem dla innych w swem ży- 
ciu, dając dowód swej niezmordo- 
wanej pracy dla dobra bliźniego. 

W końcu przemawiał p. Zygmunt 
Bortkiewicz z Koziczyna podkreślając 
niezmierną prawość charakteru i 
niezmordowaną pracę na polu spo- 
łecznem. Ceniono Go jako sąsiada, 
jako obywatela i jako pracownika, 
który był oddany swej pracy na 
kresach Wschodnich. Ten obrządek 
smutny wywołał powszechny żal i 
łzy na obecnych nad grobem, gdyż 
ze zgonem ś. p. Marjana Cywińskie- 
go społeczeństwo nie tylko pow. 
święciańskiego, a i całego woje” 
wództwa traci obywatela i ziemia- 
nina, który całe swe życie oddał 
dla innych, zaś o sobie prawie ni- 
gdy nie myślał. Pracował społecznie, 
bo znajdował w tem najlepszą na- 
grodę dla siebie—dobro kraju i „mi- 
łość bliźniego. 

Ś. p. Marjan Cywiński urodzony 
w maj. Szwinta pow. święciańskiego 
w r. 1883-cim. Po ukończeniu Du- 
blan przez cały czas swego życia 
pracował na polu rolnictwa oddając 
się przedewszystkiem pracy społecz- 
nej. Po wyzwoleniu Państwa Pol- 
skiego był starostą święciańskim, na” 
stępnie członkiem Wydziału Powia- 
towego, członkiem Sejmiku, ostatnio 
był członkiem Rady Wojewódzkiej 
z pow. święciańskiego, oraz człon” 
kiem wojewódzkiej i sejmikowej ko- 
misji Rolnej. Odchodząc "z tego 
świata pozostawił żonę i córeczkę. 

Big. 

+ Postrzelenie gajowego. W tych dniach 
podczas pilnowania lasu został postrzelony 
przez nieznanego sprawcę Michał Sperski, 
gajowy we wsi Kryniczna, gminy Hoża, 
w powiecie grodzieńskim. 

ŚWIĘCIANY 
+ Posiedzenie Wydziału Powiatowego. 

W dniu 26 lipca rb. odbyło się kolejne po- 
siedzenie Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Święciańskiego. Na porządku dziennym było 
25 spraw. Z ważniejszych spraw, rozpatrzo- 
nych na tem posiedzeniu, należy zaznaczyć: 
Sprawozdanie Działu Drogowego z robót, 
dokonanych na drogach w obecnym sezonie. 
Jak wynika ze sprawozdania, zostało skon- 
serwowano i wyreperowano gruntownie 70 
klm. dróg, wybudowano 23 mosty i zabruko- 
wano 18 osiedli. Następnie rozpatrzono spra- 
wozdanie z wykonania budżetu Sejmiku za 
r. 1928/25 — wykonanie którego w przy- 
chodach i wydatkach sięga 869/o przewidzia- 
ngeo budżetu, również wysłuchano sprawo- 
zdań z wycieczki rolniczej na P. W. K., 
zamknięcia rachunkowego Kasy Komunalnej 
za miesiąc czerwiec rb., oraz szereg innych 
spraw. 

Na temże posiedzeniu przy omawianiu 
sprawy szkolnictwa zawodowego był obecny 
naczelnik W-łu Szkół Zawodowych z K.O.S. 
w Wilnie p. Ludwik Kuczewski. Rozpatrzono 
sprawę uruchomienia publicznej szkoły do- 
kształcającej zawodowo, oraz szczegółowo 
omówiono finansowo-organizacyjne sprawy 
Sejmikowej Szkoły Zawodowej w N.-Świę- 
cianach. "W końcu zatwierdzono szereg 
uchwał Rad Gminnych i Zarządów Gmin- 

nych. BIG. 

Z POGRANICZA 
+ Ujęcie dwóch komunistów. Nocy 

wczorajszej w rejonie Rubieżowicz na od- 
cinku granicznym Borkowszczyzna patrol 
K. O. P-u, łustrując pas pograniczny, na- 
potkał kilku osobników, którzy usiłowali 
przedostać się do Rosji sowieckiej. Na okrzyk 
żołnierzy „stój”, zbiegowie odpowiedzieli 
strzałami z rewolwerów. Po krótkiej utarcz- 
ce jeden z osobników padł ranny, drugiego 
zatrzymano. Rannym okazał się Jan Wołk, 
u którego znaleziono szereg kompromitują- 
cych dokumentów, a między innemi legity- 
mację, stwierdzającą, iż jest on członkiem 
hustków białoruskich. 

‚ Towarzyszem Wołka okazał się Włady- 
sław Łagin, który spełniał funkcje łącznika 
pomiędzy centralą St. P. Z. B. a jaczejkami 
komunistycznemi w Polsce. 

zagrożonych domów: W wypadku: pomyśl- 
nego wyniku tych słarań, z sumy tej będą 
przez Komitet Rozbudowy udziełane właści- 
cielom zagrażonych domów pożyczki na re- 
mont swych posesyj. 

— Dodatkowe subsydja dla instytucyj 
dobroczynnych. Magistrat m. Wilna posta- 
nowił dodatkowo wyasygnować na rzecz in- 
stytucyj dobroczynnych 39.849 zł, z czego 
żłobkowi dla niemowląt — 10.141 zł., insty- 
tucjom dla dzieci o charakterze ogólnym —J 

   
14.239 zł.; bursom szkół zawodowych — 
1148; schroniskom izołacj m dla gruzlicz- 
nych — 1663 zł., oraz instytucjom dla star- 
ców — 12.661 zł. 

SPRAWY PRASOWE 
— Odebranie debitu. Na mocy rozporzą- 

dzenia powołanych władz zakazany został 
przywóz do Rzeczypospolitej, rozpowszech- 
nianie w kraju i przewóz za granicę nastę- 
pujących wydawnic 

1) „Mohylowski nin*, czasopisma 
w języku białoruskim, wychodzącego w Mo- 
hylowie. 

2) „Weekły News Bulletin", czasopisma 
w języku angielskim, wychodzącego w Mo- 
skwie. 

3) „Golos 
w Kaludze. 

4) „Lennigradzkaja Prawda“ (Leningrad). 

SPRAWY LITEWSKIE 

— Nastroje wśród Litwinów Wileńskich. 
„Vilniaus Rytous“ z dn. 20 bm. donosi o co- 
raz częstszych utyskiwaniach gości litew- 
skich z Kowna pod adresem społeczeństwa 
litewskiego na Wileńszczyźnie. Przyczyną 
tych utyskiwań jest brak jedności i zgody 

  

Krestjanina*, wydawanego 

„oraz coraz gwałtownejsze tarcia w łonie spo- 
łeczeństwa. 

Ostatnio znana powieściopisarka litewska 
p. Czurlonisowa, goszcząc w Wilnie, ostro 
wyrzucała miejscowym litwinom wzajemne 
antagonizmy, brak jedności i koordynacji, 

działalności kulturalno-oświatowej, zbytnie 

rozpolitykowanie i t. p. Pismo uważa, że 

całą winę za taki stan rzeczy ponoszą emi- 

granci, którzy wnieśli rozkład do zdrowego 

organizmu społeczeństwa litewskiego, roz- 

dmuchali antagonizmy osobiste i partyjne, 

dążą bowiem do zupełnego rozbicia tego spo- 

łeczeństwa, wykorzystując do tej akcji te 

żywioły, które są z istoty wrogie dla litew- 

szczyzny. 
Pismo sądzi, że akcja ła nie da jednak 

oczekiwanych wyników, ponieważ zdrowy 
organ narodowo uświadomionego społeczeń- 
stwa oprze się tym zakusom. (ALP: 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— O žrėdla opieki spoleczneį dla Żydów. 
W związku z wizytą przedstawicieli amery- 
kańskiego Jointu w Warszawie pp. Breslera 
i Heymana zamiesza lwowski „Der Mor- 
gen“ z daty 27 lipca dłuższy artykuł sprawie 
akcji pomocy społecznej wśród Żydów. 
Pismo przestrzega przed przerwaniem już 
obecnie wszelkiej akcji pomocy ze strony 
Jointu, który aczkolwiek w rozmiarach ogra- 
niczonych, subsydjował jednak do końca 
r. ub. cały szereg żydowskich instytucyj spo- 
łecznych w Polsce. 

Przerwanie tej akcji jest z tego względu 
niebezpieczne, że w polskich kołach urzędo- 
wych wytworzyło sę fałszywe mniemanie, ja- 
koby Żydzi mogli sami finansować swe akcje 
społeczne. Ze strony działaczy żydowskich 
było błędem, iż podczas gdy Joint subsydjo- 
wał akcję pomocy społecznej, nie żądano 

ie od rządu i samorządów należytej 

      

      energi y 
pomocy, zadawalniając się petycjami poli- 
tycznemi. Na skutek tego podjęta dopiero 
teraz akcja zdobywania pomocy rządowej 
posuwa się naprzód bardzo opornie i nagłe 
wstrzymanie subsydjów Jointu byłoby dla 
wielu instytucyj żydowskich katastrofą. 

(W. I. P.) 
— © sytuacji Żydów na Litwie i w Rosji 

sowieckiej. Wileńska „Gajt“ charakteryzuje 
sytuację Żydów na Litwie jako rozpaczliwą. 
Żydzi są ekonomicznie zrujnowani, moralnie 
przybiei i żyją w ciągłem niebezpieczeństwie 
napaści. Pismo donosi, że nowo założony 
Związek Żydów litewskich w Ameryce wy- 
syła na Litwę delegację celem zbadania sy- 
tuacji na miejscu i przywołania do porządku 
sfer rządowych. Należy spodziewać się, że 
akcja ta wywrze należyty wpływ na rządców 
małego państewka litewskiego. 

„Lodzer Tageblatt“ z dn. 25 Ipca wyraża 
przekonanie, że nawiązanie stosunków mię- 
dzy Stanami Zjednoczonemi a Rosją sowiec- 
ką wpłynęłoby na poprawę sytuacji Żydów 
w Rosji. Stany Zjednoczone nie mogą 
wprawdzie wtrącać się do spraw wewnętrz- 
nych sowietów, ale mogą wywrzeć wpływ 
moralny w kierunku złagodzenia prześlado- 
wań, jakim podlega żydowskie życie religijne 
i ruch sjonistyczny w Rosji sowieckiej. W 
szczególności sowiety liczyłyby się ze zda- 
niem sen. Boraha, który położył wielkie za- 
sługi dla sprawy uznania sowietów przez Sta- 
ny Zjednoczone, a który nedawno wypowie- 
dział się w sprawie antyhumanitarnego trak- 
towania sjonistów w Rosji sowieckiej, 

(W. I. P.) 

WYCIECZKI 
— Posiedzenie w sprawie przyjęcia mło- 

dzieży polskiej z Ameryki. Wczoraj, we 
środę, odbyło się posiedzenie organizacyjne 
Komitetu przyjęcia wycieczki młodzieży pol- 
skiej z Ameryki. Na posiedzeniu przewodni- 
czył p. wicewojewoda Kirtiklis. Wybrano 
komitet wykonawczy na czele z posłem dr. 
Brokowskim. Poszczególnym członkom ko- 
mitetu powierzono załatwienie różnych, zwią- 
zanych z przyjęciem młodzieży polsko-ame- 
rykańskiej kwestyj. 

Jednomyślnie postanowiono, że przyjęcie 
wycieczki, która ma przybyć do Wilna w po- 
łowie sierpnia i zabawić około dwóch dni, 
powinno być nacechowane jak największą 
gościnnością i serdecznością. Urządzenia 
przyjęcia podjął się magistrat miasta Wilna 
w porozumieniu z województwem. Program 
pobytu wycieczki opracowany będzie w 
szczegółach w późniejszym czasie. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR LETNI (sala „Lutnia*). 

— Ostatnie występy Teatru Artystycznego 
'Stanisławskiego. Zespół Teatru Artystycz- 
nego Stanisławskiego niebawem kończy swe 
występy w Wilnie. Dziś w wykonaniu wy- 
bitniejszych sił zespołu ukaże się warto- 
Ściowa sztuka A. Czechowa „Wujaszek Jaš“. 

Jutro w piątek repertuar zapowiada sztu- 
kę w 7 obrazach Dostojowskiego „Bracia Ka- 
ramazowy“ w inscenizacji Niemirowicza- 
Dąnczenki. 

Kasa czynna od 11—9 bez przerwy. W so- 
botę o godz. 4 popoł. po cenach zniżonych 
„Wiśniowy sad'. 

— Przyjazd słynnych tancerek sióstr Ha- 
lama. Zapowiedź przyjazdu sióstr Halama 
bezsprzecznie najbardziej utalentowanych 
i popularnych tancerek w Polsce wzbudziła 
zrozumiałe zainteresowanie. — Niesłychanie 
szeroka skala ich talentów, olbrzymi zakres 
ich repertuaru, nieporównany temperament 
i prezycja w wykonaniu tańców — wszystko 
to stanowi wyjątkową rękojmię bogatych 
wrażeń artystycznych. 

Siostry Halama wystąpią w Teatrze Pol- 
skim w sobotę 3-go i niedzielę 4-go bm. — 
Bilety do nabycia w kasie teatru od godz. 
11—9 wiecz. bez przerwy. 

— W czwartek, 1 sierpnia 1929 r. odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim kon- 
cert orkiestry symfonicznej pod-dyr. Eugen- 
jusza Dziewulskiego. Jako solistka wystąpi 
świetnia śpiewaczka p. Marja Fiałko, która 
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w ostatnim swoim koncercie zyskała ogrom- 
ne powodzenie. Przy tortepjanie prof. Tade- 
usz Szeligowski. Początek o godz. 20.30. 

RADJO 
Fala 385 mtr. Sygnał: Kukułka. 

CZWARTEK, dnia 1 sierpnia 1929 r. 

11.56—12.12.05: Sygnał czasu i hejnał. 
12.05—12.50: Gramofon. 12.50—13.00: Wieści 
z P. W. K. 13.00: Program dzienny, reper- 
tuar i chwiłka litewska. 17.20—17.45: Po- 
gadanka p. t. „Włóczęga Wygi* (ze wspo- 
mnień bosmana) — wygł. Teodor Bujnicki. 
17.50—18.00: Wystawa Poznańska mówi. 
18.00—18.25: „Pogadanka  radjotechniczna. 
18.25—18.50: Bajeczki dla najmłodszych — 
opowie Zofja Tokarczykowa. 18.50—19.35: 
Audycja literacka, zradjofonizowane frag- 
menty z utworów J. Conrada-Korzeniowskie- 
go — wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.35 do 
19.55: Tygodniowy przegląd filmowy. 19.55 
do 20.05: Sygnał czasu i program. 20.05 do 
20.30: „Problem muzyki polskiej zagranicą”, 
wygł. Tadeusz Szeligowski. — 20.30—22.00: 
Koncert wieczorny z Warszawy. 22.00—22.45: 
Transm.. z Warszawy. Komunikaty P. A. T. 
i inne. 22.45—23,46: Transmisja muzyki ta- 
necznej z restauracji „Polonja* w Wiłnie. 

  

PIĄTEK, dnia 2 sierpnia 1929 r. 

11.56—12.05: Sygnał czasu i hejnał. 12.05 
do 12.50: Gramofon. 12.50—13.00: Wieści 
z P. W. K. 13.00: Komunikat meteorologicz- 
ny. 17.00—17.20: Program dzienny, repertu- 
ar i chwilka litewska. 17:25—17.50: Odczyt 
p. t.: „Zaopatrywanie miast w wodę* — dr. 
Feliks Kasperowicz. 17.50—18.00: Wystawa 
Poznańska mówi. 18.00—19.00: Transm. kon- 
certu z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 19.00 
do 19.25: Opowiadania dla dzieci, wygł. Zuła 
Minkiewiczówna. 19.25—19.50: Feljeton aktu- 
alny. 19.50—20.00: Program na dzień na- 
stępny i sygnał czasu. 20.00—20.30: Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 77 — omówi Dyr.. Progra- 
mów Polskiego Radja w Wilnie Witold Hu- 
lewicz. 20.30—22.00: Koncert symfoniczny 
z Warszawy. 22.00—22.45: Transm. z War- 
szawy. Komunikaty. 22.45—28.45: „Spacer 
detektorowy po Europie" (Retransmisja sta- 
cyj zagranicznych przez Salon Philipsa 

Z Sądów 
WYRODNY OJCIEC PRZEZ 6 ŁAT 
DEPRAWOWAŁ SWĄ CÓRECZKĘ. 

P. Zofja Pietrulewicz pewnego dnia od- 
kryła iakt, który wstrząsnął nią do żywego. 

Dowiedziała się ona bowiem od swej obec- 
nie liczącej lat 12 córeczki Wandzi, iż ojciec 

się na niej zbrodni przeciwko 
ści publicznej i obyczajowości. Mia- 

nowicie od 1923 r., kiedy to Wandzia miała 
zaledwie 6 lat i aż do roku bieżącego, ojciec 
jej Franciszek Pietrulewicz, z zawodu szewc, 
korzystając z tego, że w dnie targowe, 
a więc we wtorki i piątki żona wychodziła 
nad ranem po zakupy artykułów spożyw- 
czych, a córeczkę, jedyne dziecko, pozosta- 
wiała pod jego opieką, tak się z tych oj- 
cowskich obowiązków wywiązywał, że wy- 
zyskując nieświadomość i uległość dziecka, 
deprawował je w wyuzdany sposób. 

Zrozpaczona matka udała się ze skargą 
do policji, która, po przeprowadzeniu do- 
chodzenia, wyrodnego ojca aresztowała 
i oddała pod sąd. 

Wczoraj sprawa ta rozpoznawana była 
przez sąd okręgowy (pp. sędziowie: Kontowtt 
(przewodniczący), Bobrowski i Umiastowski) 
przy drzwiach zamkniętych ze względu na 
wysoce drastyczne okoliczności i szczegóły. 

W rezultacie powodu, w trakcie którego 
podsądny usiłował przedstawić się za ofiarę 
niezgodnego pożycia z żoną, wysłuchaniu 
oskarżenia podprokur. Połowińskiego, który 
domagał się surowego wymiaru kary dla 
zbydłęciałego opiekuna-ojca oraz obrony apl. 
adw. Steckiewicza, sąd, po naradzie skazał 
Pietrulewicza na osadzenie w domu popraw- 
czym przez 4 lata, zaliczając mu na poczet 
kary 5 miesięcy aresztu zapobiegawczego. 

Ka-er. 

    

  

  

O ROZRZUCANIE ULOTEK 

WYWROTOWYCH. 

Dnia 7 października 1928 r. w sali kine- 
matografu „Polonja* odbywała się akademja, 
urządzona przez T-wo Uniwersytetu Robot- 
niczego. 

Po ukończonym programie przedstawi- 
ciele policji zauważyli, iż niektórzy z zebra- 
nych garściami rozrzucają wśród wychodzą- 
cej publczności odezwy Związku Młodzieży 
Komunistycznej Polski i Białorusi Zachod- 
niej, wzywającej ogół młodzieży robotniczo- 
chłopskiej do obalenia istniejącego w Rze- 
czypospolitej ustroju i ustanowienia Polskiej 
Radzieckiej Republiki Rad. 

W związku z tem aresztowano: Janklą 
Fejgelmana, Izaaka Pisarewskiego i Dawida 
Felczera. 

Wszyscy trzej zasiedli na ławie oskarżo- 
nych przed III wydz. karnym sądu okręgo- 
wego. 

W wyniku przęprowadzonego śledztwa 
sądowego sąd pod przewodnictwem p. sę- 
dziego K. Kontowtta przy udziale pp. sę- 
dziów Bobrowskiego i Umiastowskiego ska- 
zał 18-to-letniego Dawida Felczera i 30-to- 
letniego Jankiela Fejgielmana na osadzenie 
w domu poprawczym przez.l rok 6 miesięcy 
każdego z zaliczeniem 9 miesięcy aresztu 
prewencyjnego. 

Trzeciego podsądnego Izaaka Pisarew- 
skiego, liczącego lat 16, sąd uniewinnił. 

Ka-er. 

  

SPORT 
Wilno w reprezentacjach polskiej lekkiej 

atletyki. 

Lekka atletyka w okręgu wileńskim roz- 
wija się żywiołowo. 

Świadczą o tem nietylko poważne impre- 
zy, organizowane w naszym mieście, lecz 
również wybór kilku Wilnian do państwowej 
reprezentacji. 

Ostatnio Gniech i Wieczorek (3 p. sap.) 
reprezentowali godnie barwy polskie w me- 
czu międzypaństwowym Polska — Rumunja, 
a doskonała miotaczka wileńska Lewinówna 
(Makabi) zajęła zaszczytne drugie miejsce 
w zawodach lekkoatlet. Polska — Austrja, 
osiągając najlepszy w tym roku w państwie 
wynik 10.35 w pchnięciu kulą. 

Za tydzień Gniech startować będzie 
w Budapeszcie w zawodach: Polska — 
Węgry. ` 

Mecz lekkoatlet. Warszawa — Wilno. 
W dniach 7 i 8 wrzešnia br. rozegrany 

zostanie w Wilnie po raz drugi z rzędu na 
stadjonie sp. Okr. Ośr. W. F. Wilno na Pió- 
romoncie mecz lekkoatletyczny Warszawa — 
Wilno. 

Warszawa wystąpi w najsilniejszym 
składzie z rekordzistami Polski Sikorskim, 
Szenajchem, Pełbiewiczem, Górskim, Ko- 
strzewskim i t. d. 

Jak wiadomo, zeszłoroczny mecz War- 
szawianie wygrali w stosunku 83:53. 

W tym roku z uwagi na podniesienie się 
poziomu lekkiej atletyki w okręgu wileńskim 
należy oczekiwać emocjonującej walki. 

  

LEKARZ - DENTYSTA. 

В. КАС F.Polulanka 2, 
powrócił. 21221
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Z OSTATNIEJ CHWILI Czerwony Sierpień. . Nawiązywanie stosunków dyplomatycznych 
W Berlinie. między Anglją a Sowietami. 

Rząd Brianda przed Parlamentem. 
Deklaracja rządowa. 

PARYŻ, 31. 7. (Pat). Deklaracja 
rządowa wyraża na wstępie życze- 
nie szybkiego powrotu Poincarego 
do zdrowia, poczem zaznacza, że 
nowy rząd będzie kontynuował dzie- 
ło Poincarego, starając się o do- 
prowa dzenie go do końca. 

Deklaracja stwierdza, że dzięki 
odbudowie finansowej, równowadze 
budżetowej, uregulowaniu sprawy 
długów zagranicznych dwa poprzed- 
nie gabinety umożliwiły dojścia do 
skutku konferencji politycznej w 
Hadze, której wyniki powinny u- 
sankcjować pomyślne zakończenie 
dzieła, zmierzającego do zagwaran- 
towania bezpieczeństwa Francji w 
Europie oraz obrony jej materjal- 
nych i moralnych interesów w 
świecie. 

Rząd sądzi, że w obliczu takiej 
ęwentualności powinnoby być mo- 
żliwe osiągnięcie zgody i spodziewa 

się, że nawet ci, którzy odmówili 
swego udziału w rządzie ułatwią 
swem zachowaniem się międzynaro- 
dową pracę Francji. 

W obecnych okolicznościach żą- 
danie 3-miesięcznego pokoju wew- 
nętrznego- nie wydaje się nadmier- 
nem. Obrona praw i interesów Fran- 
cji na konferencji w Hadze stanowi 
jedyny program rządu. Dla urzeczy- 
wistnienia tego programu, jak rów- 
nież do przemawiania z niezbędnym 
autorytetem w imieniu kraju, rząd 
potrzebuje powszechnego zaufania. 
Rząd gotów jest przy współudziale 
parlamentu ponieść najciežszą od- 
powiedzialność, jaka od chwili za- 
kończenia wojny ciążyła na którym- 
kolwiek rządzie. 

W końcu deklaracja podkreśla, 
że liczy na to, iż deputowani po- 
trafią ponieść przypadającą na nich 
odpowiedzialność. 

Socjaliści będą głosować przeciwko rządowi. 

PARYŻ, 31.7. (Pat), Socjaliści postanowili głosować przeciwko rządowi. 

Radykali społeczni powstrzymali się od głosowania. 

PARYŻ, 31.VII (Pat). Grupa ra- 
dykałów społecznych postanowiła 
powstrzymać się od udziału w gło- 

sowaniu nad votum zaufania dla 
rządu, 

  

Deklaracja rządu została przyjęta. 
PARYŻ, 31. 7. (Pat). Izba przy- 

jęła oklaskami deklarację rządu. 
Briand zażądał natychmiastowego 
przeprowadzenia dyskusji nad inter- 
pelacjami. Dep. Frostard wyłuszczył 

powody, zajętego przez socjalistów 
opozycyjnego stanowiska. Cachin 
krytykował nowy gabinet, powtarza- 
jąc znane argumenty komunistyczne. 

  

Briand o zadaniach nowego gabinetu. 

PARYŻ, 31. 7. (Pat). Briand, od- 
powiadając w lzbie deputowanych 
na interpelacje, podkreślił istnienie 
w łonie gabinetu zupełnego porozu- 
mienia w kwestji realizacji polityki 
locarneńskiej. Premjer podkreślił 
wielką odpowiedzialność, jaka spa- 
da na obecny rząd, zaznaczając, że 
Francja żąda przedewszystkiem, aby 
rząd oraz parlament uczyniły wszy- 
stko, co tylko leży w ich mocy w 
celu zapobieżenia nowej wojnie. 

Dalej podkreśla premjer koniecz- 
ność, jaką odczuwają narody euro- 
pejskie, wyrównania i ujednostaj- 
nienia sytuacji gospodarczej. Nie- 
zbędne jest należyte zorganizowa- 

nie Europy w ramach politycznych 
i gospodarczych. Dzieło takie nie 
powinno być jednak skierowane 
przeciwko jakiemukolwiek z państw. 
Jeżeli każdy mówił Briand — przy- 
będzie na konferencję z pełną lo- 
jalnością i dobrą wolą, mając na 
względzie zarówno interesy swego 
kraju, jako też interesy innych rzą- 
dów, konferencja ta niewątpliwie da 
jak najlepsze wyniki. Po uchwale- 
niu votum zaufania rządowi oraz 
przyjęciu szeregu wniosków, doty- 
czących obniżenia skali podatków, 
sesja lzby deputowanych została 
zamknięta. 

Votum zaufania uchwalono. 

PARYŻ, 31.VII (Pat,) Izba 324 głosami przeciw 136uchwaliła votum 
zaufania dla rządu. 

  

  

BERLIN, 31.7. (Pat). W związku 
z zapowiadanemi demonstracjami 
komunistów i socjalistów, policja 
berlińska, zarządziła wzmocnione ро- 
gotowie alarmowe. Oddziały  poli- 
cyjne obsadzą zwłaszcza dzielnice, 

znajdujące się na peryferjach mia- 
sta. Ponadto wzmocnione  potrole 
czuwać będą w śródmieściu oraz w 
okolicach, gdzie odbywać się będą 
zgromadzenia. 

  

W Bułgarii. 
SOFJA, 31.VII (Pat.) Policja otrzy” 

mała rozkaz podjęcia jak najostrzej- 
szych zarządzeń w celu zapobieże- 
nia wszelkim manifestacjom w dniu 
| sierpnia. Aresztowano wielu agi- 
tatorów, przychwyconych na gorą- 
cym uczynku rozklejania odezw ko- 

munistycznych lub uprawiania ust- 
nej agitacji. 

Według doniesień z Burga wła- 
dze tamtejsze aresztowały trzech 

emisarjuszy sowieckich, przybyłych 
z Rosji, przy których znaleziono 
obfity materjał komunistyczny. 

Aresztowania komunistów w Atenach. 

WIEDEŃ, 31. VII. (Pat). Prasa 
donosi z Aten, że policja aresztowała 
9 przywódców komunistycznych, 
wśród których znajduje się również 
kandydat na stanowisko burmistrza 

ATENY, 31. 7. (Pat). We wszy- 
stkich większych miastach wydane 
zostały zarządzenia prewencyjne ce- 
lem uniemożliwienia wszelkiego ro- 
dzaju zamachów komunistycznych. 
Większe punkty strzeżone są przez 
silne oddziały wojska. Wszelkie ze- 

miasta Aten Berkesis oraz sekretarz 
organizacji dziennikarskiej Apostoli- 
tes. Poza tem aresztowano około 20 
osobników. 

brania zostały zakazane. Przy am- 
basadach i konsulatach cudzoziem- 
skich wystawiona zostanie straż. 
Władze policyjne aresztowały około 
100 komunistów, Dalsze aresztowa- 
nia są w toku. 

W Estonii. 

TALLIN, 31. VII. (Pat). Na mocy 
zarządzenia prefekta tallińskiego, za- 

kazującego urządzania w dniu 1 sier- 

pnia jakichkolwiek pochodów, miej- 

scowi organizatorzy czerwonego dnia 

ze swej strony ogłosili, że przewi- 

dziane demonstracje nie odbędą się. 
Nastrój robotników na fabrykach 
wszędzie spokojny. Policja jest 
wszakże w pogotowiu, zamierzając 
likwidować w zarodku wszelkie usi- 
łowania wykroczeń. 

W Szanghaju. 

WIEDEŃ, 31. 7. (Pat). W/g do- 
niesień dzienników z Szanghaju, a- 

resztowała policja chińska 250 ko- 
munistów chińskich, skonfiskowaw- 

szy u nich broń i odezwy, nawołu- 

jące do wywołania rozruchów w 
dniu | sierpnia. , 

Władze w Szanghaju podjęły da- 
leko idące środki ostróżności. 

  

420 godzin byli w powietrzu. 

NOWY YORK, 31. VII. (Pat). W 

St.-Louis na miejscowem lotnisku wy- 

lądował szczęśliwie aeroplan „St.- 

Louis Robin* po 420 godzinach i 21 

minutach lotu. W ten sposób samolot 

pobił poprzedni rekord, osiągnięty 

przez aeroplan „Angeleno* o 7 i pół 

dnia. Lądowanie odbyło się wobec 

olbrzymich tłumów publiczności, obli- 

czanych na 15 tysięcy osób. Pomimo 

deszczu dzięki czemu lotnisko znaj- 
dowało się w stanie bardzo korzyst- 
nym dla lądowania, aeroplan opuścił 
się bez najmniejszej trudności. 

Lekarze, którzy zbadali lotników, 
stwierdzili, że obydwaj znajdują się 
w świetnym stanie zdrowia. Lotnicy 
otrzymali nagrodę w sumie 32 tysięcy 
dolarów, która będzie podzielona 

między nimi. 

Znowu katastrofa samolotowa. 

PARYŻ, 31. VII. (Pat). W miejsco- 

wości Tirlemont samolot wojskowy 

na znacznej wysokości zapalił się. 

Lotnik, który wyskoczył ze spado- 

chronem, opuścił się na ziemię bez 
szwanku: Samolot spadł na barak, 
który się spalił. W płomieniach zgi- 
nął jeden z robotnków. 

  

_ LONDYN, 31. 7. (Pat). Daisze 
fokowania pomiędzy ministrem spraw 
zagranicznych Hindersonem a am- 
basadorem sowieckim w Paryżu 
Dowgalewskim nie zostały dotych* 

czas podjęte, gdyż ambasador nie 
otrzymał dotąd odpowiedzi swego 
rządu na sprawozdanie, przesłane 
przez niego po pierwszem spotkaniu 
z Hendersonem. 

  

Wielki pożar w Serajewie. 
BIAŁOGRÓD, 31. 7. (Pat). W/g 

doniesień z Serajewa, w ostatniej 
magazynach na dworcu kolejowym 
w Serajewie. Straty obliczają na 8 

nocy wybuchł gwałtowny pożar w  miljonów denarów. 

  

Echa zajścia w Gierwiatach. 
W związku z wypadkiam użycia 

broni przez posterunkowego P. P. 
Olechowicza (w Gierwiatach w po- 
wiecie wileńsko-trockim), który dzia- 
łał w obronie własnej, przyczem jak 
wiadomo, zginął mieszkaniec tam- 
tejszy Tomasz Roziūski, bawił w 
dniu 30 b. m. w Gierwiatach z ra- 
mienia wicewojewody wileńskiego 

naczelnik wydziału bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego p. Bruniew- 
ski wraz z komendantem wojewódz- 
kim P, P. inspektorem Konopką, а- 
żeby z urzędującemi na fimiejscu 
władzami śledczemi powiatu wileń- 
sko-trockiego wziąć udział w jak. 
najdokładniejszem wyświetleniuprze- 
biegu wspomnianego zajścia, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Drobnych kradzieży w dniu wczoraj- 

szym zanotowano dziewięć. Handelman El- 
jasz (Wiłkomierska 28) zameldował policji 
o systematycznej kradzieży, dokonywanej na 
jego fabryce chemicznego papieru i etykiet. 

— Kokarewicz Nina (Zygmuntowska 4) 
zameldowała policji, iż w dniu 28 bm. zo- 
stała skradziona bielizna wartości 100 zł. 
Niezależnie od tego poszkodowana zameldo- 
wała o systematycznej w przeciągu 10 mie- 
sięcy kradzieży bielizny i biżuterji oraz pie- 
niędzy. Ogólne straty Kokarewiczowa obli- 
cza na 640 zł. Dochodzenie w toku. 

— Klimkiewicz Michalina, zam. przy ul. 
Żórawiej, w dniu 30 bm. dokonała kradzieży 
na rynku Łukiskim na szkodę Siniec Ewy 
(Kowieńska 17) — 40 zł. 50 gr. Klimkiewicz 
zatrzymano. Pieniądze zwrócono poszkodo- 

wanej. 
— W dniu 30 bm. dozorca budynków, na- 

leżących do Dowództwa 3 K. A. P. (Legjo- 

nów) Trasewicz Franciszek zatrzymał Ru- 
dzińskiego Adama (Cedrowa 3) i Sochackie- 
go Juljana (Kacza 20) na kradzieży 2 szyn 
żelaznych do budowy domu wartości 50 zł. 

— Oszustwo. W dniu 30 bm. Służel Jan, 
mieszkanec maj. Stoki, gminy m. solecznic- 
kiej zameldował policji, że w dniu 9 bm. 
przyjechał do Wilna w poszukiwaniu pracy. 
Songin Antoni (Ponarska 8) zaofiarował mu 

posadę dozorcy, za co pobrał od niego 50 

złotych. Następnie zaprowadził go na ul. 
św. Jakóbską, gdzie jakiś nieznany mu męż- 
czyzna przedstawił się jako właściciel domu, 
u którego miał objąć posadę dozorcy Służel 
i pobrał od niego tytułem kaucji 200 złotych. 
Podczas tej tranzakcji był, obecny Songin. 
Songina w dniu wczorajszym aresztowano 
wobec tego, iż dokonał oszustwa wyłudzenia 
pieniędzy. у 

— Nagłe zgony. W dniu 30 bm. zmarł 
nagle Mieczkowski Cezary, lat 19, zamieszka- 

ły przy ul. Uniwersyteckiej 4, wskutek wady 

serca. Niezależnie od tego Mieczkowski od 

dłuższego czasu chorował na gruźlicę. 

———— 

A 

— W dniu 31 bm. zmarł nagle w swojem 
mieszkaniu przy ul. Filareckiej Nr. 18 Sien- 
kiewicz Bolesław, lat 52. Lekarz Pogotowia 
Ratunkowego stwierdził śmierć wskutek wa- 
dy serca. 

— Wypadek samochodowy. Auto sani- 
tarne Nr. 465, prowadzone przez szeregowe- 
go z autokolumny Frysia Aleksandra przy 
ul. Piaski najechało na słup telegraficzny, 
łamiąc oś, błotnik i koła. Szofer wyszedł 
bez szwanku. 

— Przejechanie kobiety. W dniu 30 bm. 
przez furmana nieznanego nazwiska, pracu- 
jącego u Juljana Brodki, zam. w maj. Mic- 
kuny pow. wileńsko-trockego, przy zbiegu 
ulic Nowogródzkej i Zawalnej została prze- 
jechana Kroszkin Sora (Stefańska 13). We- 
zwano Pogotowie Ratunkowe stwierdziło 
złamanie prawego obojczyka. Kroszkin prze- 
wieziono do szpitala żydowskiego w stanie 
niezagrażającym życiu. 

— Zaginięcie. W dniu 30 bm. Zaworonek 
Wincenty (Raduńska 27) zameldował, iż 
w dniu 25 bm. samowolnie wyszedł z domu 
syn jego Feliks, lat 18, i dotychczas nie po- 
wrócił. Poszukiwanie zarządzono. 

Rozmaitości 
KAMIEŃ KTÓRY MOŻNA RŻNĄĆ PIŁĄ. 

Jak donoszą pisma sowieckie, w miejsco- 
wości Artig w południowej Armenji, odkryto 
olbrzymie pokłady kamienia, posiadającego 
niezwykłe, dotąd niespotykane własności. 
Kam ten jest mianowicie bardzo lekki, 
porowaty, nieprzepuszczający ani głosu, ani 
ciepła i, co najciekawsze, może być krajany 
w bloki dowolnej formy i rozmiarów. Te nie- 
zwykłe własności nowoodkrytego kamienia 
umożliwiają szerokie zastosowanie go jako 
materjału budowlanego. Według opinji ge- 
ologów kamień ten pochodzi ze złóż wulka- 
nicznych. 

Popierajele przemysł krajowy 

  

  

  

   

  

  

z ННОЕННя ZDERZENIE ——— — 

° аи . Od dnia 29 lipea do 1 sier- = = = wielki dramat 

Kim Miejskie | oss 20 : wnezne e Niezwyci żona flota 0 
dzie wyświetlany film: osnuty na tle 

kulturalnooświatowe | krwawych walk w Chinach. W roli głównej: Henry Edwards. Grožna jest Anglji potęga na 

ь Kasa czynna od godziny 5 m. 30. początek seansów od godz. 6-ej. 
Ostrobramska 5 wszystkich morzach świata... a i Kinas Sua kai 

KINO - TEATR 1 i Szczyt erotyzmu! — — Wieczny hymn poezji i miłości! — — Wyrafino- 

Dziś premjera! wanie elegancka, pikantna bohaterka obrazów „Anna Karenina“ i „Žar Miłości* 

£f b Potężny dramat erotyczny z udzia- 

Greta Garbo BOSKA KOBIETA :5v;;::: Larsa Hanson 
J) w swej najnowszej kreacji nego partnera 

Wileńska 38. Koncertowa gral — — — —  Zachwycająca trešė! — — — — Seansy 0 godz, 6, 8 i 10.15. 

KINO Dziś! (Niewinny przestępca) 

Wzruszający do łez 
dramat w 10 akt. 

miłości i poświęcenia. Piccadilly 
oraz Andre Lafayette. 

Prokurator oskarża 
Główną rolę prokuratora kreuje niezrównany artysta BERNARD GOETZKE 

Fascynujący dramat, 
osnuty na tle wielkiej 

Film, który o'Śniewa i nie zawodzi pod względem napięcia dramatycznego. 

  

w 10 aktach 

Wielka 42. Tel. 17-85. 5 

Kino Kolejowe Od | sierpnia 1929 r. = Ерореа 

Wstrząsający dramat morski a oka miercć z życia 

0 G N Į 5 KO . rosyjskiego   (obok dworca kolejow.) osnuta na tle powieści Leonidowa. Pocz. o g. 6 wiecz. W niedziele i święta o g. 4-ej. 

  

OSŁUGA FACHOWA I RZETELNA. 

     
   
   

    

              

Piotolei 
straszak Nr 6 zagraniczn. 
roboty, naboje metalowe, 
kal. 6 m/m. Huk ogromny, obrona od złodziejów, 
mieszkań, letnisk, wozów, rowerów, samochodów, 

odstrasza wrony i złodziejów od ogrodów owoco- 
wych i t.p. Wysyłamy pocztą bez pozwolenia. 
Cena z przesyłką zł. 12. Setka nabojów 5 zł., 

futerał 2,50 zł, oliwa 1 zł. 
Wybór jak przed wojną pistoletów Savage, Colt, 

Webley, Mauser, Lignose, Browning i inne. 
Przybory do rybołóstwa.  Wyciąć i zachować. 

Składnica broni, amunicji I przyborów sportowych 
Warszawa, | 

Emilji Plater Nr 26-839 | T. Falkowski ..     

Największy i najelegantszy magazyn konfekcji męskiej i damskiej oraz skład futer 

P. LANCMAN, WILNO, 
ZOSTAŁ DZIS OTWARTY. 

Posiadamy na składzie wielki wybór galanterji futrzanej, sukna i pluszu 

najmodniejszych deseni i kolorów. 

Najnowsze modele Paryża, Wiednia i Londynu. 

SPECJALNA PRACOWNIA NA MIEJSCU. 

  

UWAGA!!! Odwiedzenie naszego magazynu nie obowiązuje do kupna. 

  

kė 
ul. Wielka 56, 
(obok kośc. św. Kazimierza) 

CENY UMIARKOWANE. 

Kursy kierowców samochodow, 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH 

w WILNIE ul. Ponarska 55, tel. 18—80. 

W dniu 7 sierpnia r. b. rozpoczną się zajęcia 

w grupie XXXVI AMATORSKIEJ dia Pań i Pa- 

nów z nauką 5-tygodniową i w grupie XXXVII 

ZAWODOWEJ dla kierowców zawodowych 

z nauką 2'/ą miesięczną. : 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela 

sekretarjat kursów codziennie od godz. 12-ej 

do IS-ej przy ul. Ponarska 55, tel. 13-30. 

Ptzy kursach warsztaty reperacyjne dla samochodów 

i ciągówek rolniczych. 2121 3 

— — 

Przy zakupach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. 

  

  
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne | ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i t.d. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

Uwaga! 
Płacimy od złotych i do- 
larów 13%, w stosunku 

rocznym. 
Wileńskie Tow. Handlo- 
wo-Zastawowe (lombard) 
Plac Katedralny, Bisku- 

pia 12, tel. 14—10. 
Wkłady są zabezpiecżo- 
ne złotem, srebrem i dro- 

giemi kamieniami, 
2141-5 

Lokomobila 
Lauza na przegrzaną pa- 
rę sprzedamy, 50 P. 5. 
10 Atm. w ruchu do obej- 
rzenia w dobrym stanie. 
W. Niezgodzki, Nowy Młyn 
Parowy, Gniezno, ul. Trze- 
moszeńska 55. 2142-1 

    

    

  

    
     

   

  

  

   

TAK JEST! 
ZNISZCZONE i NIEMODNE 

OBUWIE 
ORAZ INNE WYROBY SKÓRZANE 

ODNAWIAM i FARBUJĘ 
NA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

TYLKO 

BRAUNA BARWNIKAMI 

    

317 

  

    

  

  

ieruchomość 
w Wilnie w centrum 
miasta z wolnem miesz- 
kaniem dla właścicie- 
la sprzedamy za 6.000 
dolarów. 2128 

Wileńskie Biure 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Poszukujemy 
sum hipotecznych na 
największe oprocento- 
wanie i najpewniejsze 

zabezpieczenie. 
Dom H-K „ZACHĘTA 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. | 

2126-1 

    

  

Dużywybór BBENEOCEGOCEEGEORE 
ri 

majątków ziemskich i D 0 M urosła. 
folwarków posiada do : 

skanalizowany, światło sprzedania 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

elektryczne, ziemi pół dz. 
do sprzedania. Kolonja 
Wil. Nr. 7, Marja Jasus. 

[ojojojolojo|ojojojojojcjofojojo]       
  

EEBECGEOZEECECECEEECEEECEECHLELELI 

Poznańska Sp. Akc. 
poszukuje 2 duże pokoje na biura w centrum 

miasta, dom frontowy, ubikacje reprezentacyj- 

ne jasne nie wyżej | ptr. od zaraz. 

Łaskawe zgłoszenia do „Kurj. Wileńsk.* pod Nr 201 

LE
J]
 

EZEZEFEEEEEEFEFEECEJCJEJCJEEFEIEE] 

    

    

     
     

   

   

  

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA i NTROLIGATONIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

  

      kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

ЕЕЕ WYKONYWA 

EE PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

NN > 
Obowiązkiem waszym jest zwiedzenie <qam== 

Wielkiej wystawy Budownictwa okrętowego, 
portowego, wodnego i t. p., rybołóstwa, lotnie- 

A twa, sportu wodnego, propagandy turystycznej, 

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

Stowarzyszenia i szkoły otrzymują ułgi przy 

wejściu. 50% zniżka kolejowa w drodze pow- 
rotnej. 2039—7 I 

  

  

WOLNE POSADY = 
NAUCZYCIELSKIE 

w gimnazjum państwowem męskiem w Nowemmieście 

(nad Drwęcą) na Pomorzu od września r. b: polo- 
nisty, francuskiego, gimnastyki. Miasto czyste, tanie. 

Okolica piękna, zdrowa. Gimnazjum dobrze urządzo- 

ne. Klasy nieliczne. Podania do Kuratorjum Pomor- 
skiego w Toruniu. *2143 

  

  

  

FYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYVVI 

i i b. r. W dniu 29 lipca 5 s. 
8 1 pół zrana w drodze: 
ul. Tyzenhauzowską, Tar: 
gową, Ostrobramską, Nie- 
miecką i Dominikańską 
została zgubioną pamiąt- 
kowa złota broszka, wy- 
sadzana turkusami. Ucz- 
eiwego znalazcę uprasza 
się o łaskawe odniesienie 
za wynagrodzeniem ul. 
Tyzenhauzowska 4—7. Е

Е
Е
 

2140 

   

  

LEKARZE 5 
ĖuuanauonocanaaO 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

J Sollux, 1508 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKORNE ! analizy le- 
BW zzo 9-12 

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

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 

  

  

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

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

Kobieta-Lekars 

Dr. ZeliowicZOwa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 оа 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152. 

Akuszarki 
ВЕНЕ Е НЕНЕ ВЛВ 

Akuszerka 

Marja Arena 
pra uje od 9 rano 

о 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 8098. 

  

Popierajcie 

Ligę Morskąi Rzeczną 

    

Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydaw- 

Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. : 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr, w tekście I, II str. —30 gr., Il, IV, V, VI—35 gr., za tekstem — 15 gr., kronika rekl, - komunie 

frowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

ministracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. 
nictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniewe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cy! 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki. Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Ad 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. „Karjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

 


