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Program rolny 4 latająte dłu 
ра — 2 

Zainicjowana przez p. ministra rol 

nictwa praca nad programem  rolni- 

czym idzie w dwuch kierunkach: usta 

lenia doraźnych potrzeb i ustalenia 
zasadniczych wytycznych.  Uskutecz- 

niona ona jest zapomocą konferencyj 

z udziałem bezpośrednio zainteresowa 

nych czynników. Takich konferencyj 

odbyło się już trzy: zbożowa, hodowla 

na i przemysłu rolnego, a ma się od- 

być — jako ostatnia — drzewna. Kon 

ferencje te tem się różnią od poprzed- 

nich, że omawiane na nich sprawy о- 

parte były na rzeczowym  materjale 

poprzednio przedyskutowanym w ło- 
nie organizacyj i zrzeszeń rolniczych. 

Powzięte na konferencjach uchwały 

stanowią wyraz zapatrywania się rol- 

ników na istotę potrzeb rolnictwa i 

właściwych środków zaradczych wo- 

bec przesilenia, z drugiej zaś strony 
— zdania jaką powinna być polityka 

rządu względem rolnictwa. . Uchwały 

te są ogólnie znane z prasy. Zaznaczy- 

my tu tylko, że zasadnicze wytyczne 

programu rolnego oparte są na dwuch 

podstawowych założeniach, przedtem 

niedocenianych, względnie nawet zwal 
czanych: 1) że program rolny powi- 

nien być uniezależniony od tej lub in- 
nej wysokości urodzaju, to znaczy, że 

nie powinno być — jak to dotąd miało 

miejsce — dostosowywania każdorocz 

nej polityki rolnej do kolejnych” sprzę 
tów i urodzajów, i 2) że proces in- 

tensyfikacji i zmiany wytwórczości rol 
niczej na bardziej udoskonaloną — wo 

bec braku kapitałów, drożyzny kredy- 

tu a niskich cen na płody rolne — mo 

że należycie rozwijać się tylko wów- 

czas, jeżeli wytwórczość zbożowa bę 

dzie otoczona celową opieką. Pierw- 

sze założenie wynikało ze stwierdze- 

nia, że statystyka plonów nie daje pod 

staw do wniosków, zaś gospodarstwo 
rolne nie znosi ustawicznych zmian. 

Założenie drugie uderzało w metodę, 
przedtem stosowaną w celach spowo- 

“ dowania kierunku intensyfikacyjnego 

** w rolnictwie a opartą na przesłance, 

że niskie ceny zbożowe zmuszą rolni- 

ka do zainiechania starego systemu 
gospodarki. Skutek tej metody był od- 
wrotny — obszar pod zbożem « nie 

zmniejszył się na korzyść bardziej war 

tościowych upraw, natomiast spadła 

konsumcja nawozów sztucznych. Szko 
dliwa polityka niskich cen musiała 

być zastąpiona przez politykę zapew- 

nienia gospodarstwu rolnemu rentow- 

ności. Uchwały powzięte na tle tych 
założeń a dotyczące polityki zbożo- 

wej, unormowania rynku wewnętrzne- 
go, wzmożenia eksportu, stworzenia 

1 równowagi między podażą i popytem i 
tp. — po rozpatrzeniu przez komitet 

ekonomiczny ministrów, mają być re- 

alizowane w możliwie szybkim tempie 
względnie są już częściowo zrealizo- 

wane. Są one wynikiem pierwszej pró 

by dokładnej rewizji dotychczasowej 
polityki rolnej. Możliwie, że nie wszy- 

stkie posunięcia spowodują przewidy 
wany układ warunków. Nie można jed 
nak zaprzeczyć, że nareszcie Polska 
ma zaczątek programu rolnego  pro- 
gramu głęboko przemyślanego, uz- 

, godnionego ze' stanowiskiem zaintere- 
sowanego rolnictwa. 

Tak zarządzenia oparte na wytycz 
nych programu rolnego jak wynikają- 
ce z akcji doraźnej pomocy dla rol- 
nictwa muszą się jednak liczyć z jedną 

poważną okolicznością, decydującą 0 
efekcie tych zarządzeń, mianowicie z 

„deficytem rolniczym. Płatności rolni- 
Cze nieuregulowane w ciągu 1929 — 
30 roku, których termin przypada prze 
ważnie na jesień rb wynoszą około pół 
miljarda zł. W tej sprawie „Przegląd 
gospodarczy zauważa, że „Oczywiś- 
cie rolnicy nie są w stanie pokryć 
SWych zobowiązań z rezerw  kapital- 
nych, gdyż ich nie posiadają — dlate- 

4.80 też powstaje zagadnienie spłaty de 
ficytu w drodze szybkiej wysprzedaży 
zebranych plonów. Ponieważ, zapotrze 

bowanie miesięczne rynku wewnętrz- 

nego na wszelkie zboża wynosi około 

2 i pół miljona centnarów, to przy ce 

nie 25 zł. za centnar, rolnicy musieli- 

by rzucić na rynek odrazu iłości zboża 

równe 8-mio miesięcznemu zapotrze- 

bowaniu, co dopiero mogłoby pokryć 

zaległe płatności. Oczywiście tego ro- 

dzaju próba gwałtownej wyprzedaży 
musiałaby doprowadzić do daleko idą 

czego załamania się cen. Należy usu- 

nąć obowiązek spłacenia tego defi- 

cytu z tegorocznych zbio- 

rów, jeśli chcemy, żeby 

rolnictwo nie poriosło nowej klęski". 

Ze względów finansowych jednak pań 

stw nie jest w stanie przyjść tu z po- 

mocą naprzykład w drodze zamiany 

krótkoterminowych zobowiązań” rolni- 

czych na długoterminowy kredyt. Wo- 

bec tego powstała koncepcja tak zw. 

„latających długów*, polegająca na 

tem, że „płatności odroczone na zasa- 

dzie planu doraźnej pomocy oraz zo- 

bowiązania z 1929 r. w bankach pań- 

stwowych a także w niektórych  in- 

nych instytucjach kredytowych będą 

stale prolongowane do czasu albo zdo 
bycia odpowiednich zródeł kredytu 

długoterminowego albo tež powolnego 

zlikwidowania deficytu przez restauru 
jące się rolnictwo”. Jest to w obec- 

nych warunkach oczywiście jedyne 

wyjście. Nie trzeba jednak zapominać 

że sytuacja finansowa w pewnym mo- 

mencie może nie pozwolić na fruwa- 

nie długów — a wówczas warsztaty 

rolne będą mogły utrzymać się tylko 

kosztem substancji. Kredyt długotermi 

nowy jest nieodzownym warunkiem 

należytego efektu programu rolnego. 

H—ski. 

Radom w przededniu 
zjazdu legjonistów 
RADOM. PAT. W przeddzień 9-go 

zjazdu legionistów od samego rana pa 

nował w mieście ożywiony ruch. Po- 

ciągi przywożą uczestników zjazdu z 

najdalszych zakątków Polski — Rano 

przybył do Radomia ks. biskup Ban- 

durski i odprawił cichą mszę świętą 
w kościele garnizonowym. Przez cały 

dzień mimo deszczu trwały gorączko- 

we prace nad dokończeniem reperacji 

gmachów rządowych, miejskich i bu- 

dynków prywatnych. Wyróżniają się 

wspaniale przybrane zielenią i emble- 
matami państwowemi gmachy  staro- 
stwa, Banku Polskiego, Sejmiku ra- 

domskiego, Magistratu oraz wiele do- 

mów prywatnych. 

Wszędzie wywieszono chorągwie. 

W oknach widnieją portrety Marszał- 

szałka Piłsudskiego. Na placu 3 Maja 
obok kościoła garnizonowego, gdzie 
znajduje się płyta Nieznanego Żołnie- 
rza wzniesiono wysokie maszty, uma- 

jone zielenią i zakończone stylizowane 
mi orłami. Płytę Nieznanego Żołnierza 
przybrano kwiatami. W gmachu staro 

stwa przygotowano apartamenty dla 
Marszałka Piłsudskiego, artystycznie 
ozdobione. Na ścianach umieszczono 

fotogratje i rysunki z życia legionowe 

go, ze zbiorów prezesa związku legjo- 
nistów w Radomiu rotmistrza rezerwy 
Brzęk-Osińskiego. — Wieczorem przy 

był do Radomia minister spraw wew- 

nętrznych gen. Sławoj-Składkowski. 
O godz. 19 min. 30 odbył się na 

ulicach miasta capstrzyk orkiestr woj- 
skowych, kolejarzy i straży pożarnych 

  

PREZYDENT SENATU WŁOSKIEGO 
WARSZAWIE. > 

WARSZAWA. PAT. Wczoraj przybył 
do Warszawy wraz z małżonką prezydent 
senatu italskiego p. Luigi Federsoni, który w 
podróży swej zwiedził Gdańsk i Gdynię. Fe- 
dersoni jest — jak wiadomo współpracow - 
nikiem i to jednym z najlepszych  Mussoli- 
niego. 
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AUDJENCJE, WYJAZDY, 
PRZYJAZDY. 

W dniu 8 b. m. wieczorem wyjechał z 
Warszawy na inspekcję województwa Wo- 
łyńskiego p. minister Leon janta-Połczyń- 
ski. Pan minister Połczyński dokona lustra- 
cji szeregu organizacyj rolniczych, szkół то!- 
niczych oraz liceum krzemienieckiego. Po- 
wrót p. ministra przewidywany jest na Wto- 
rek, dnia 12 sierpnia r. b. 

DOŻYNKI W SPALE. 

Prace nad organizacją tegorocz-. 
nych dożynek u Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w Spale są już ukończo- 
ne. Program tegorocznych dożynek 
znacznie się różni od programu ze- 
szłych lat. Wszystkie zmiany dokona- 
ne są na lepsze, tak pod względem 
programowo-artystycznym, jak rów- 
nież  wewnętrzno - organizacyjnym. 
Przedewszystkiem celem zabezpiecze- 
nia dachu nad głową uczestnikom w 
razie deszczu, zbudowano ogromną ha 
lę, mogącą pomieścić 15 tysięcy osób. 
W hali urządzono nowoczesną scenę 
obrotową. 

Uczestnicy będą mieli zabezpieczo 
ny nocieg w obozie pod namiotami. 
Dla łatwiejszego zaprowiantowania 
uczestników urządzono stołownię, mo- 
gącą odrazu wydać 4 tysięcy obia- 
dów. Pod wzgiędem programowo-ar- 
tystycznym poczyniono szereg zmian. 
Chorowód, który będzie defilował 

  

przed Panem Prezydentem jest zapro- 
jektowany znacznie pełniej. 

Przedstawiać on będzie pracę rol- 
nika przez należyte wyodrębnienie 
grup z różnych okolic kraju, unaoczni 
bogactwa kultury ludu polskiego i po- 
krewnych ludów, zamieszkujących zie 
imie Rzeczypospolitej. Organizacja do- 
żynek spoczywa w ręku specjalnego 
komitetu, składającego się z przedsta- 
wicieli 15 organizacyj społecznych. 

DEPESZA MIN. EYNACA. 

Pan minister komunikacji inż. Alfons 
Kuehn otrzymał w dniu dzisiejszym depeszę 
Od p. ministra lotnictwa Eynaca z Paryża, 
w której składa on serdeczne podziękowania 
p. ministrowi Kuehnowi za nader gościnne 
przyjęcie, jakiego doznał w czasie swego po 
bytu w Polsce w związku z międzynarodo- 
dową wystawą komunikacyjną. Jednocześ- 
nie p. minister Eynac prosi p. ministra Kueh 
na, by złożył w jego niu jękowanie 
rządowi polskiemu, a specjalnie p. ministro- 

"wi spraw zagranicznych Zaleskiemu. 

DYREKTOR ŁUKASIEWICZ ZASTĘ- 
PUJE P. MINISTRA ZALESKIEGO. 

Wobec wyjazdu p. min. Zaleskiego 
z P. Prezydentem Rzplitej do  Estonji 
oraz wobec urlopu podsekretarza sta- 
nu dr. Wysockiego kierownictwo mi- 
nisterstwem spraw zagranicznych na 
czas nieobecności p. ministra Zaleskie 
go powierzone zostało dyrektorowi de 
partamentu konsularnego M. S. Z. Łu 
kasiewiczowi. 

KATASTROFA LOTNICZA. 

TORUN. PAT. Dnia 8 b. m. około 
godz. 17 na lotnisku 4 p. lotn. w To- 
runiu zdarzyła się katastrofa lotnicza. 
W czasie lotu ćwiczebnego samolot 
wojskowy spadł z wysokości 50 mtr. 
na ziemię. Znajdujący się w samolocie 
ppor. — piłot Królikowski Kazimierz, 
oraz młody maszynista wojskowy Ro- 
mański Józet ponieśli śmierć ną miej- 
scu. Samolot ulegt zupełnemu zni- 
szczeniu. 

* * * 

__Wezoraj o godz. 43 wydaczył się na lot- 
nisku mokotowskiem wypadek, który cudem 
niemał, nie pociągnął za sobą jak najtragicz 
niejszych następstw. Z lotniska startował 
na awjonetce PWS — 50 kpt. Babiński. 
Oprócz niego miejsce w awjonetce zajął p. 
Wacław Wiśniewski. Przy starcie strzaskało 
się podwozie samolotu: dzięki niezwykłej 
przytomności umysłu obu lotników, wyszli 
oni z wypadku jedynie z lekkiemi obraże- 
niami. 

DZIENNIKARZE Z KRÓLEWCA. 

POZNAŃ. PAT. Dzisiaj rano przy- 
była do Poznania w dalszej podróży 
po Polsce wycieczka z Królewca, zło- 
żona z grona dziennikarzy i korespon- 
dentów, w tem 2 Francuzów, 1 Szwe- 
da, 2 Niemców oraz kilku studentek i 
studentów. Goście, którymi opiekuje 
się radca M.S.Z. Wyszyński oraz Syn- 
dykat Dziennikarzy Wielkopolskich, 
zwiedzili przed południem M.W.K.T. 
następnie wzięli udział w śniadaniu, 
wydanem przez Syndykat Dziennika- 
rzy oraz zwiedzili miasto. — Wieczo- 
rem goście odjechali do Gdyni i Gdań 
ska, a stamtąd do domu. 

DZIENNIKARZE POLSCY W 
ESTONII. 

TAŁLIN. PAT — Przybyli tu dziś dzien- 
nikarze polscy, serdecznie powitani na dwor 
cu przez prezesa syndykatu dziennikarzy 
estońskich Moorsonae szęfa sekcji prasowej 
m-stwa spraw zagranicznych Mery i wielu 
m-stwa spraw zagranicznych Mery i wielu 
innych. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiegu. 
NOWOGRÓDEK —- Kiosk St. Michalskiego. 

N. WANA Kae EA R: 
OSZMIANA — garnia Spółdz. z 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polsijej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa „Ruch 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek B, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Jtczewska, 
WOŁKOWYSK —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kot. „Ruch, 

BARANOWICZE — ul. Szeptycki: — A. Łaszuk. ! 
BIENIAKONIE — Bufet kókiwy: > į 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Bufet Kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”, 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w „Ruch“,   
CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įsdnoszpaliowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Ea tekstem 15 groszy, Komunikaty oraz nadesłane miłimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

o VOLDEMARAS P. łbie” Et w drodze ) SRPAWIE WILNA 
DZIENNIKARZ ŻYDOWSKI U BYŁEGO 

н = 4 DYKTATORA WARSZAWA. PAT. Statek „Połonia”, eskortowany przez eskadrę ma- Nowojorski „Forward* z dn. 20 [ip- 
rynarki wojennej, ziożoną z konirtorpedowca „Wicher* oraz dywizjonu tor- ca podaje korespondencję z Kowna, sweg3 dowcó kładzi I “ P 26е cy оЕ współpracownika dr. Maxa  Weinreicha, pe lowców w Składzie „Slązak*, „Podhałanin*, oraz „Krakowiak”, wyruszył poświęconą w znacznej części sprawie wi- 
z Gdyni w dniu 8 sierpnia o godzinie 23-ej. Na wysokości Windawy o godz. leńskiej. «| | MAE й . Z: = į i Autor stwierdza, iż jest rzeczą oczywi- 13, w odiegłości 20 mil morskich od iądu, przyłączył się do eskadry statek stą, że Polska dobrowolnie Wileńszczyzny 

itej łe M 0 BV iai nie odda. .Równie oczywistem jest, že Li- Rzeczypospolitej Polskiej „Mazur ‚ który już wcześniej wypłynął w morze, - że w oże jei pdebOs Pn > 
Pierwszej oiicjalnej podróży morskiej Naczelnika Państwa Polskiego od cza- na Litwie panuje nastrój oczekiwania.  Ist- ów 2 ici i 5 2 rieje tam „Związek wyzwolenia W.n2'. sów Zygmunta ш 1пак‹?т1св‹_: sprzyja pogoda, która dopisywała zarówno. w który wydaje specjalnie poświęcone 12j spra 
nocy, jak i podczas dnia dzisiejszego. O godzinie 17-tej statek „Polonia* wie pismo. Korespondent rozmawiał z po-' ma; & + P Я Р 5 iej i 58. s j szczególnymi działaczami Związku z in- znajdował się pod 21,4 stopnia długości wschodniej i 58.4 stopnia szerokości imi politykami Riewaiemi Zła, 

    

północnej, w odległości 30 mil morskich od wyspy Osel. cbozėw, nakoniec zwrucił się po wyjaśnie- 
nia do b. premjera Voldemarasa, któremu 

MINISTER ZALESKI DO DZIENNIKARZY. nawet przeciwnicy przyznają, że jest naj- 
mądrzejszym i najbardziej wykształconym Gazeta „Peewaleht* ogłosiła dzisiaj wywiad z polskim ministrem człowiekiem na Litwie. Voldemaras odmó spraw zagranicznych Zaleskim. Na pytanie korespondenta o opinję ministra W” udzielenia odpowiedzi na pytanie, co do o wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Zaleski odparł, iż omenda geo gdn 2 

CELE INICJATYWY POLSKIEJ 

  

Doktór medycyny 

Jerzy Dobrzański 
POWRÓCIŁ 

odwiedziny te Są rewizytą na pobyt estońskiego Naczelnika państwa Strand- sprawy wileńskiej i zapytał, jak — zdaniem mana. Przyjaźń pomiędzy Polską a państwami bałtyckiemi, szczególnie Esto- Voldemarasa — Litwa może odzyskąć Wil- 
pytanie dziennikarza w sprawie polityki polskiej, minister Zaleski odpowie- i Gawen wia nas. Polacy są- dział, że Polska uprawia przedewszystkiem tradycyjnie politykę pokoju. Da- dzili, że po zagarnięciu Wilna, przez Żeligow lej jest staraniem Polski opanowanie wszelkiemi o kiego przesilenia ekonomicznego. Na dalsze pytanie, jak minister zapatruje SIE A S zę PWR рея SIĘ na rozwój gospodarczych stosunków pomiędzy Polską a państwami bał- jednej hy Karta 2 któż tyckiemi nastąpiła odpowiedź: Polska przypisuje rozwojowi tych stosunków i tej dziedzinie będzie najlepszą rękojmią strony — na zachodzie korytarz Gdański rozkwitu gospodarczego. 

dla oddzielenia Prus Wschodnich od Nie- 
= @ 2 Prusy Wschodnie, powoli je zdławić i PRZYJAŹŃ POŁSKO-ESTOŃSKA. chłonąć. Dzisiaj widać już, że polit ża 

artykuł pod tytułem „Przyjaźń estońsko polska”; W artykule między innemi pisze, iż O, TĘWizii granic, to nie o oddaniu Prus stosunki każdego narodu Z innemi narodami zależne są od oe geogralisznego i Wschodnich Polsce lecz o odebraniu kory- 
pracy i przyjaźni między Estonją a Polską od czasu odzyskania nie ości. Obydwa Później nadejdzie chwila gdy państwa euro- państwa są w silnym stopniu zainteresowane w istnieniu pokoju pon Vikeda peiskie zabiorą się do rewizji granic. Wów- 
Pomiędzy Estonją a Polską niema przeciwieństw, ani też objektów spornych „.„ Korespondent zwrócił uwagę b. PrERIE Dzisiaj możemy, stwierdzić, że przyjaźń polsko-estońska jest historyczną koniecz. JĘroWi, że w ciągu ostatnich lat 10 pojawił 
dzisiejszym i jutrzejszym naród estoński przeżywać będzie radosne momenty, goszcząc !efSZczyzny, mianowicie — Białorusini. Co u siebie pierwszego obywatela zaprzyjaźnionego narodu, Głowę wielkiego mocarstwa Pr2Yda niektórzy politycy  białoruscy / sta- 
narodu estońskiego, wzmacniając przyjaźń polsko-estońską i współpracę dla zapewnienia t2wei; ale wówczas były to nieliczne jed- powszechnego pokoju. > W В A ® Pe nostki, podczas gdy dziś istnieje państwo 

sobie wyobrazić, że dojdzie do starcia z 
Sowietami, które zmusi Połskę do oddania 

W dzienniku „Peewaleht'* pojawił sią również w dniu dzisiejszym ar- jest dowód, że Wilno otrzyma Litwa a m 
tykuł estońskiego ministra spraw zagranicznych Lattika. Minister rozpoczy- Białoruś? "Voldemaras liczył się z tym sę 

2 „AAS aż: > — To, że agitacja białoruska ż i- przedstawiającym przejście żydów przez pustynię i moment, kiedy to na roz- siaj Wilna, nio Deino Atono dziwić, = kaz Mojżesza wytrysnęło ze skały źródło. Legenda ta, budząca wiarę, iż konferencją pokojowa, to į jes 2 < р Ч jasnem jest, že 
nie przemawiałby tam sam Mińsk, lecz po- i nadziei dla wielu narodów w chwilach niebezpieczeństw i ciężkich przejść. skwie. A Moskwa: podpigała ) Ti 

Nawiązując do czasów dzisiejszych minister w artykule podkreśla, iż obraz 1920 roku traktat ai an Wilno į 
Grodno Litwie. Aby te przyrzeczenie zła- 

Polskę i Estonię łączy wspólne umiłowanie wolności, wspólna nadzieja speł kszy wysiłek. Zresztą jeśli Moskwa  usiło- nienia naszych dezyderatów i zadań. W najtrudniejszych warunkach winna RTS Saias Pia G nas ożywiać nadzieja, iż nawet ze skały można wydobyć wodę. : I Polski 
najgorsze. Wówczas wytworzyć się może 
dziwaczna sytuacja, iż Polska pomyśli so- 
bie, że jeśli nie może tych okolic utrzymać 

Sowietom. 
Jak widać, Voldemaras jest nastrojony sns 7 р optymistycznie. żywi on pewność, że ze 

SAMOPOMOC ROLNICZA RAR ŚRODKOWO-WSCH. narodowych zwycięży ta właśnie, która jest 
BUDAPESZT. PAT. W związku z konierencją ministrów rolnictwa, która ma być Mieweki ka ga On dd. 

si lamach „Pester Liayd“ w nast ób: 
н Копіегепёа 1шіепауао :\ч‹›сн es 2 22 do ulepszenia or; A OE a się nowy ruch naro- wienia wspólpracy międzynar odoniej” Kalej toes rolnego, następnie zaś'do oży. pojej seamy lał akkowik, amo już nie może bynajmniej krępować lub zmieniać dążności regjonalnych lub tylko lol Ž 5 które już istnieją w formie jakiejś skoordynowaneį akcji eksportowej. MOWĘ aaa e A NR Polska uważa, że moment obecny nadaje się do stwierdzenia, czy nie mogłaby 0 RE: którą east. + Mranćja 

nie szerszych i czy nie dałoby się osiągnąć pewnej racjonalizacji, produkcji. A wi i ies R 05 konierencja warszawska ministrów rolnictwa miałaby w sau le na acha ar is me) sza WA = stworzyć pomiędzy zainteresowanemi państwami rolnicze porozumienie polityczne. pomimo to przez cały czas Pozostawia =, 
ność zbadania, do jakiego stopnia kraje rolnicze mogłyby wzajemnie przyjść sobie z po- žuvį i mocą w obecnej sytuacji, dla jakich artykułów i w jakich granicach mogłyby otworzyć ilo a im tylko SR sA 

por. в d i towych mogłyby być przyznane. 
taż ści e y Wreszcie konferencja mogłaby też zbadać zagadnienie wspólnej konierencji we- Pd CM do е ės 

że konierencja warszawska nie może być skie 77191 range S rowana przeciwko jakiemukolwiek państwu, nie uczestniczącemu w konierencji. zaledwie przed 200 laty, natomiast Litwa " 2 s к : „. nie może żyć bez Wilna, które jest jej 
0 Zmianę polityki zagranicznej Francji ska nie odda Wileńszczyzny, nie może 

„być mowy o żadnych stosunkach między 

wręczyła memorjał protestujący przeciwko ustępstwom politycznym wobec Niemiec. W lacy przybywaliby na Litwę i natychmiast obszernym memorjale związek olicerów wskazuje, że Francja poniosła wielkie ofiary wybuchłyby nowe konflikty, tym razem 
domaga się ażeby dotychczasowa orjentacja polityki zagranicznej Francji, a zwłaszcza „Dalej korespondent przytacza plan zor kurs polityki ustępstw wobec Niemiec był zaniechany „ ganizowana Litwy na podstawie systemu 

Paksztas. W myśl tego planu Litwa skła- 
dać się ma z 4-ch kantonów, mianowicie: 

Ryż į 3 go i Grodzieńskiego. W pierwszych dwóch Ruch republikański w Południowej Afryce ogromnie wzmaga się w mieliby prźówagć Litwini, w Lui — ostatnich czasach. W Johanisburgu powstala НН В 2 deralnego bytoby Wilno: Par zupełnego oderwania się od (< padu ied go byłoby Anglii i uzyskania przez Połu dniową Airykę całkowitej samodzielności. W sztas sądzi, że ostatecznie i Polska .plan 
sklad „Ligi“ granice i jest w złych stosunkach ze zna- od udziału w rządach, lecz również liczni członkowie parlamentu czną częścią swych sąsiadów. '/ Może jej 

= + * s ь rzeszło 3 i ielskii iej, ż niepomyślnym dla rządu londyńskiego wyniku wyborów w Kanadzie — jest > I z ayjażł: Lie A to czwarty z kolei zagrożony posterunek brytyjskiej potęgi kolonialnej. : 
—. 

WASZYNGTON. PAT. Prezydent Hoover zapowiedział na dzień 14 b. m. konie. | i wznowił przyjęcia chorych w zakre- rencję z prezydentem stanów dotkniętych klęską suszy. Celem konferencji jest przyjście z sie ginekologji i położnictwa. > z pomocą ludności Według doniesień, około 1 miljona rodzin znalazło się w niezmier- awaln a8 mo Sp- p: || 

nią, jest doniosłym czynnikiem konsolidacji pokoju w tej części Europy. Na 30... W odpowiedzi na :tó oświadczył 

środkami obecnego cięż- Skiego uda im się zająć Kowno. Ale to im 

ckie i 
ry ma oddzielać Litwę od Rosji, z drugiej wielkie znaczenie, a współpraca w 

miec. Cel był jasny: otoczyć Litwę i 

Były minister spraw zagranicznych Piip opublikował w dzienniku „Waba Maa« Poniosła fiasco. Jeśli mówi się na Świecie 

gospodarczego i od tradycyj historycznych. Warunki te zadecydowały również o współ tAZa i oddaniu go Niemcom. Wcześniej czy 

jak i na Zachodzie. Tą właśnie polityką pokojową jesteśmy z Polską ściśle związani, CZ45 Litwa otrzyma Wilno i Grodno. 

nością, która nie może być osłabiona wpływami ani z Zachodu ani z Wschodu. W dniu SiĘ nowy bardzo silny pretendent do Wi- 

polskiego. Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pozostanie trwale w Wiali swe żądania już podczas wojny świa- 
o 

bialoruskie ze stolicą w Mińsku. | gdyby 
ARTYKUŁ MIN. ŁATTIKA. 

części jej obecnego terytorjum, to gdzież 

na od wzmianki o zawieszonym w jednej z sal Zamku Królewskiego obrazie Sumentem i miał nań gotową odpowiedź. | 

gdyby zebrała się nowa międzynarodowa 
nawet ze skały można wydobyć wodę, była niewątpliwie źródłem otuchy 

lityka Białorusi określona byłaby w Mo- 

wzmiankowany winny mieć i dzisiaj przed oczyma obydwa nasze n ` : У % JB y JENS E arody mać, musiałaby Moskwa zdobyć się na wię- 

przez to znacznie, a to byłoby dla 

to lepiej, aby dostały się one Litwie, aniżeli 

wszystkich możliwych kombinacyj miedzy- 

zwołana do Warszaw: Iski charge d'afiaires w: Budapeszcie p. i y, pol Н peszcie p. Łazarski wypowiada pod rządami polskiemi, że nawet na Сто- 

wienia współpracy międzynarodowej. Konf: i i i у Е id półpracy między wej. konierencja, której zwołanie nu olska, skiego i uznają się bądź za Białorusinów, 

wstać iadaj i po pomiędzy państwami, posiadającemi interesy wspólne, umowa o ramach znacz 1871, kiedy straciła Alzację i 

St =, 
r $ 7 ч ° 

Występując z propozycją zwołania konierencji rząd polski miał na celu dać moż Niemcami w stosunkach dyplomatycznych, 

wi i i i 
łasne rynki wewnętrzne bez szkody dla samego siebie, jakie redukcje taryf transpor- wielkie prowincje, a Litwa 

swego  terytorjum. 
ter: j. i i = ynaryjnej, Samo przez się rozumie się, Francji tak ważne, bowiem zdobyła je 

1 

stolicą i kolebką jej wielkości. Dopóki Pol- 

PARYZ. Premjer Tardieu przyjął dziś delegację związku oficerów rezerwy, która obydwu krajami. Gdyby zawarto pokój, Po 

podczas wojny i nie otrzymała w czasie pokoju stosownego zadośćuczynienia. Związek iuż nie o Wilno, ale o Kowno. 

3 : kantonalnego. Autorem planu jest profesor 

Południowa Afryk iwko Anglji 0 Ul DNIOWA ry a przeciw 0 ng jl Kłajpedzkiego, Kowieńskiego, _ Wileńskie- 

L „Liga republikanska“, która Polacy, w czwartym — Białorusini.  Sie- 
postawiła sobie za zadanie doprowadzenie do 

4 „yn | в „ ten zaaprobuje. Dzisiaj ma ona zbyt długie wchodzą nietylko wybitni niepodległościowcy, usuwający się : : ое та dotychczas 
; 3 > i rządzącego obecnie stronnictwa. Po fermencie w Indjach i Egipcie oraz Si Zatem opłacać skrócić swe granice o 

nie ciężkiem położeniu. ) 
  

Vol- -



ECHA KRAJOWE 
NIESTANISZKI, pow. Wilejski. 

— Praca i przeszkody. Projekty pracy 
społecznej, oraz projekt założenia Stowarzy 
szenia Młodzieży Polskiej w Niestaniszkach 
błąkający się od pewnego czasu wśród miej 
scowej krzyczącej „Śmietanki', został nare- 
szcie zrealizowany w roku 1927 przez miej- 
scowego duszpasterza, ks. Jana Żytkiewicza. 
Pracowity ten księżulek obok  sumiennego 
spełniania swych obowiązków dużo sił po- 
organizacyj o wydajnej pracy  ošwiato1 
wej, zakładając, w małej mieścinie szereg 
organizacyj o wydjnej pracy oświatowej 
wśród miejscowej ludności białoruskiej. 

Z pośród wszystkich  organizacyj na 
szczególną uwagę zasługuje Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, które założone na zdro- 
wych podstawach i kierowane „mądrą ręką* 
zyskało szerokie masy ciemnego fudu wiej- 
skiego i liczy obecnie już 50 członków, odda 
jacych się ćwiczeniom duchowym i fizycz- 
no - cielesnym. Świetlica zajmuje duże dwie 
sale domu parafjalnego, oraz prywatny bu- 
dynek księdza, gdzie się odbywają przedsta- 
wienia i odczyty. Przy Stowarzyszeniu ist- 
nieje dobrze zorganizowana bibljoteka, skła- 
dająca się z 300 egzemplarzy dzieł najpo- 
pularniejszych pisarzy. Obszerne boisko spor 
towe założone w roku 1929 obecnie po wy- 
kończeniu jest miejscem ćwiczeń klubu spor 
towego. Tu odbywają b. częste gry w pił- 
kę nożna, siatkówkę, koszykówkę, rzuty о- 
szczepem, kiilą, dyskiem i wogóle wiele in- 
nych ćwiczeń wchodzących w skład pro- 
gramu W.F. Obok boiska istnieje kino, 4 
warsztaty stolarskie, 2 szewieckie i 1 kra- 
wiecki, które zaspakajają materjalne potrze- 
by Stowarzyszenia i wychowują chętną mło 
dzież w rzemiośle. 
Członkowie Stowarzyszenia biorą też czyn 

ny udział w konkursach hodowlanych, zy- 
skując pierwsze miejsce na Wystawie w Po 
znaniu z hodowli kukurydzy. Największą 
jednak chyba chlubą Stowarzyszenia jest 
orkiestra dęta, składająca się z 23 instrumen 
tów muzycznych. Przygrywała ona na 6-ciu 
przedstawieniach stowarzyszeniowych, wy- 
jeżdżając również od czasu do czasu, na 
zaproszenie, do innych miejscowości. Pan 
Prezydent Ignacy Mościcki w czasie poby- 
tu swego w Świrze wyraził zadowolenie 
na widok muzykantów z pod wiejskiej strze 
chy. To więc byłaby praca Stowarzyszenia, 
kier wana przez księdza i miejscowe nau- 
czycielstwo. 

A teraz przeszkody. Tych tak b. dužo 
"Czas już porzucić intrygi, władzę protek 

torską i reżyserską w kole samozwańców, 
radzę zespolić się w jedno duże ognisko i 
razem zabrać się do pracy w Stowarzysze- 

niu: s. B. 

DWA POSIEDZENIA. 

Weszło to już w mój nałóg, że artykuły 
zaopatruję stale — wstępem. Wypływa to 
już stąd, że bez — wstępu niema dziś nic 
na świecie. Dziś każdy wieśniak rozumie 
doskonale, co to znaczy nie mieć wstępu np. 
do lasu, na rynek, i t.d. A w mieście jesz- 
cze gorzej: bez wstępu nie wpuszczą nawet 
(klucz u dozorc) za przeproszeniem do.... 
niema. Największą bodajże przeszkodą w 
pracy jest „protektorka“ i „režyserka“ s4mo 
zwańczego koła teatralnego p. A. Kurnoso- 
wa z Polan. 

Widzicie państwo — już wstęp gotowy, 
a teraz pisz co chcesz. Dziś wybrałem sobie 
tytuły t.z. „z powietrza" gdyż posiedzenia o 
którch mowa w tytule odbędą się: jedno 14 
drugie zaś 23 sierpnia rb. No, dobrze, a czy- 
je to i gdzie będą te posiedzenia? Zaraz, ko 
chany i zawsze cierpliwy czytelniku! Naj- 
pierw zastanówmy się nad genezą wyrazu: 
posiedzenie! Uważam, że akademia umiejęt 
ności wzywać tu nie będziemy, bo ona ze- 
psuje nam interes, tak jak to się dzieje z 
powiatem Mołodeczańskim, który ma być: 
(byt“ posiemu!) „motodeckim“. 

Nie znam się ja dobrze na tych przy- 
miotnikach, zato na  rzeczownikach, O, 
nauczylbym nie jednego, znającego wszel- 
kie, mówiąc po Iwowsku, ucusativy tromta- 
drativy“. Posiedzenie, proszę państwa, we- 
dług mnie, oznacza: przyjść do jakiegoś 
lokalu publicznego (może być i prywatny) 
usiąść na krześle z wygodnem podparciem 
i.. kimać. Na każdem zaś posiedzeniu są 
zaledwie dwie osoby czynne: jedna mówi, 
druga coś pisze; poza tem cisza!... Zresztą 
nie jestem i nie byłem nigdy posłem, więc 
dobitniej wyjaśnić tego nie mogę. Tak było 
dotychczas, a czy tak będzie na tych dwuch 
posiedzeniach, zobaczymy, bo się sam na 
nie wybieram. 

A będą to posiedzenia: wydziału i Sejmi 
ku wil. - trockiego. Sprawy bardzo ważne, 
bo i wybory gdzieś przed odlotem żórawi... 

Czekajmy, jeśli otrzymam wstęp — opi- 
szę wszyściutko, co się pod „dwunastką* 
na Wileńskiej działo. J. H. 

Wobec bliższego zainteresowania czy 
telników „Słowa sprawami numizma- 
tycznemi, spowodowanego właśnie po 
wstaniem w Wilnie T-wa numizma- 
tycznego, wreszcie ' odkryciem w 
mieście naszem manuskryptu z opisem 
wspaniałej kolekcji numizmatycznej 
Stanisława Augusta, mogę obecnie po 
niosłą, wiadomością z odnośnej dzie- 
dzielić się z Wami nową, równie do- 
dziny poszukiwań archeologicznych. 

Odkryty bowiem został najbogat- 
szy w swoim rodzaju zbiór starożyt- 
nych monet litewsko - ruskich oraz oś 
ciennego państwa. Wykopano skarb, 
składający się z kilkuset srebrnych 
sztabek, stanowiących obecnie przed- 
miot troskliwych dociekań numizmaty 
„ków wileńskich, a który wywołał na- 
"wet pewną sensację w naszym świat- 
'ku archeologów i antykwarjuszy. 

Na wiosnę roku bieżącego, w pod 
wileńskiej miejscowości, zwanej Ry- 
biszki, pewien włościanin, orząc swój 
kawał gruntu, natrafił w miejscu jego 
'pagórkowatem na. sporą skrzynię 
drewnianą, okutą przerdzewiałą już 
blachą miedzianą, a zapełnioną mnó- 
stwem nieznanych, oczywiście, chłopu 
przedmiotów srebrnych. Były to właś 
nie t. zw. ruble litewsko - ruskie oraz 
grzywny kijowskie i podobno nowgo- 
rodzkie. Pieniądze te poobwijane by- 
ły w jakąś przebutwiałą już niezmier- 
nie tkaninę, podobną do dzisiejszej 
grubej marli. 

Samo pudło, oczywiście, zostało 
przez czas przegniłe i razem ze zgryn- 
szpaniałą blachą miedzianą rozpadało 
się w oczach znalazcy.Drobne szcząt- 
tej blachy oraz tkaniny miałem w rę- 

ż pierwszą pożyczką, uznając pożyczkę 

BARANOWICZE. 

— Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miej- 
skiej. W dniu 5 sierpnia rb. odbyło się nad- 
zwyczajne posiedzenie Rady Miejski 

jek dzienny zawierał 2 punkty 1) 
pożyczki w PZUW w kwocie 

na zakupienie samochodi pożaro- 
wego. 2) zaciągnięcie pożyczki w BGK w 

  

   
   

kwocie 90.000 zł. na wykończenie rzeźni 
miejskiej. 

W trakcie dyskusji jaka wyłoniła się nad 
za 

bardzo potrzebną, konieczną i dogodną u- 
zależniono ją jednak od warunku, iż będzie 
ona potrącona z subsydj: ów udzielanych 
Ochotniczej Straży Pożarnej i taki wniosek 
postawił radny Worobjowski. 

Po wyjaśnieniu przez Pana burmistrza 
iż przyjęcie takiego warunku pozbawiłoby 
nas pożyczki gdyż P. Z. U. W. udziela po- 
życzki tylko magistratowi i uwża:  5a- 
mochód za własność magistratu, wówczas 
radny Głąbik proponuje rozdzielić wniosek 
na dwie części, a mianowicie: 

1. Pożyczkę uchwalić i potrącić z sub- 
sydjów straży pożarnej. 

Pierwszy wniosek przeszedł jednogłoś- 
nie. 

Co do drugiego wniosku wpłynął wnio- 
sek radnego Weltmana o odrzucenie a po- 
stawiony na głosowanie wniosek p. Welt- 
mana nie uzyskał większości wobec czego 
przysetąpiono do merytorycznego rozpatrze 
nia wniosku radnego Głąbika. 

Po dyskusji i za zgodą Koła Polskiego 
przekazano sprawę Komisji Budżetowej, ce- 
lem rozpatrzenia. P. Worobjowski  zapo- 
wiada sprzeciw i z miejsca mówi „szwin- 
del“. 

W czasie postanowienia drugiej sprawy 
część radnych omawiała ostatnie głosowanie 
i nie zauważyła, jak został wniosek przy- 
jęty bez dyskusji większością głosów, wo- 
bec czego radny Worobjowski apeluje do 
Rady, aby ponownie zastanowiła się nad 
sprawą pożyczki, na co nie zgadza się prze 
wodniczący, gdyż formalnie pożyczka  zoa- 
stała uchwalona. 

Radny Janczukowicz stawia wniosek, 
aby pożyczka została użyta wyłącznie na 
budowę rzeźni, co Rada przyjęła jednogło- 
śnie. 

Na tem posiedzenie zakończono. 
— Magistrat buduje szkołę powszechną. 

W dniu 6 sierpnia odbyły się przetargi na 
zakończenie budowy szkoły powszechnej. 

Do przetargu stanęło 3 firmy. Budowę 
oddano firmie inż. Biernacki i S-ka, gdyż ta 
ofiarowała najniższą cenę, mianowicie 
141.000 zł. przyczem na ustnym przetargu 
opuściła jeszcze 3 proc. od sumy oferowa- 
nej. > 

tw tym roku ma być zrobiono robót na 
40.000 zł. 

S. G. 

— Nowe pieczęcie samorządów. W krót- 
kim czasie ukaże się okólnik Min. Spr. We- 
wnętrznych zawierający dokładne przepisy 
o wprowadzeniu w życie nowych pieczęci 
dla samorządów wogóle, a dla gmin wiej- 
skich szczególnie. Nowe te pieczęcie mają 
posiadać kształt elipsy, pośrodku zaś dwa 
godła: państwowe i samorządowe. WW ten 
sposób pieczęcie samorządowe będą się ró- 
żniły od pieczęci państwowych — kształtem 
i dodatkowem godłem. 

— Jak tam jest nad Naroczem? Z wybu 
dowaniem Schroniska nad Naroczem okoli- 
ca nasza stała się. modną i bardzo uczę- 
szczaną przez wycieczkowiczów z całej Pol- 
ski, czasami są nawet goście i zagraniczni 
Był sekretarz ambasady hiszpańskiej z żo- 
ną, gości dłuższy czas pani  wojewodzina 
Raczkiewiczowa z panią Rytą Raczkiewiczo 
wą. Bywa czasami pan wojewoda Raczkie- 
wicz, pan naczelnik dr. Rudziński, pan staro 
sta Niedzwiecki, i panna Hanka Ordonówna 
podpisała się w księdze pamiątkowej i moc 
innych wielkich i małych łudzi, przyjeżdżają 
cych tu autobusami, samochodami. motorów 
kami na własnych nogach.  Nocleg mają 
wygodny i jedzenie dobre, rybka z Narocza 
borowiczki tuż — z lasu, można i kaczek 
nastrzelać, więc miejscowość bardzo zbli- 
żona do raju, bo i stroje kąpielowe robią to 
złudzenie, a choć woda chłodzi młodzież, jed 
nakże krew robi swoje i podobno kilka par 
przygotowuje się już do stanu małżeńskiego. 

Aleksander Szalawa. 

BARANOWICZE 
— Huragan nad Baranowiczami. 6 sierp- 

nia o godz. 15 na stacji Baranowicze towa- 
row silnym wichrem powywracane zo- 
stały drzewa. W zabudowaniach  gospo- 
darczych, magazynie towarowym i ekspe- 
dycji, urzędzie ruchu, łaźni i domie mie- 
szkalnym częściowo pozrywane i uszko- 
dzone zostały dachy. Straty wynoszą oko- 
ło 10.000 złotych. 

ku, a przechowywane one są przez 
pewnego poważnego litewskiego Ба- 
dacza w Wilnie. 

Ów archeolog posiadł również kil- 
ka okazów onych srebrnych /,rubli* 
Zdaniem tego skrzętnego numizmaty- 
ka, który badał resztki pomienionego 
skatbu numizmatycznego, składać się 
on musiał z około 500 sztuk starożyt- 
nego srebra, pochodzącego, odnośnie 
samych rubli litewskich, niewątpliwie 
z czasów przedwitoldowych. 

Jak wiem od pewnego złotnika wi- 
leńskiego, który przed paru miesiąca- 
mi nabył Iwią część owego skarbu mo 
netarnego, owe bezcenne wprost dla 
nauki zabytki składać się mogły istot- 
nie przynajmniej z czterech setek oka- 
zów. Ów szanowny majster złotniczy 
nabył u znalazcy zaś że 300 sztuk o- 
wych „rubli* oraz 17 okazów srebra 
formy romboidalnej, które nazywa on 
grzywnami kijowskiemi. 

Oglądałem niektóre okazy onych 
rubli. Mają one formę krótszych i dłuż 
szych wałeczków spłaszczonych u spo 
du, a grubość+ ich jest nieco mniejszą 
od małego palca. Prawie wszystkie za 
bytki te mają na sobie pewną ilość na 
cięć (liczba ich 8, 10, 15), zaś rzadko 
który z okazów oznaczony jest moty- 
wem jakiejś niby gwiazdki. Waga po- 
szczególnych objektów wynosi prze- 
ciętnie 100 gr. Gatunek srebra dłuż- 
szych sztuk jest bardzo wysoki, bo 
przeszło 900-ej próby, natomiast oka- 
zy krótsze zawierają srebro zbliżone 
do cechowanego dzisiaj, średnio 800 
próby. Oczywiście te ostatnie mają bar 
wę ciemniejszą, zbliżoną do koloru 0- 
łowiu. 
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Międzynarodowy Związek Strzelecki 
ANTWERPJA. PAT. Odbyło się tu walne zgromadzenie delegatów Międzynaro- 

dowego Związku Strzeleckiego. Zebranie to zdecydowało wiele zasadniczych dla roz- 
woju strzelectwa spraw. Między innemi zatwierdzono ostatecznie regulamin strzelania 
małokalibrowego w brzmieniu proponowanem przez komisję ze zmianami wysuniętemi 
przez delegację polską, pozatem dokonano wyboru nowego prezydjum. Na prezesa po- 
wołano ponownie Francuza Carnota na pierwszego wiceprezesa, prezesa polskiego 
związku strzeleckiego p. Anusza Antoniego. Obecnie międzynarodowy związek strze- 
lecki liczy 27 narodów. Zaproszenie przez delegatów polskich członków związku na za- 
wody międzynarodowe w roku 1931 do Lwowa zostało przyjęte przez zebranie ogól- 
nym aplauzem. 

Bezrobocie w Niemczech wzrasta 
BERLIN. PAT. Według opublikowanej dziś statystyki z dnia 15—31 lipca r. b. 

liczba bezrobotnych wzrosła o 42 tys. i wynosi 31 lipca 2.757 tysięcy osób. 

* 

Zarząd fabryki włókienniczej Erlagen 

* * 

wypowiedział pracę całemu zespołowi pra 
cowników wi ilości 847 osób od dnia 14, względnie 15. 

Nowa klęska grozi Japonii 
WIEDEŃ. PAT. Według doniesień dzienników z Tokio, wulkan Asamayama jest 

znowu czynny i wyrzuca potoki lawy zalewając okoliczne miejscowości. Wśród ludności 
wybuchła panika. 

Wydobycie zatopionych skarbów 
X BUDAPESZT. PAT. Węgierscy historycy planują wydobycie z Dunaju 2 okrę- 

tów, które zostały zatopione przez 440 laty koło Ssztengomu. Okręty te wiozące skarby 
żony poległego pod Mohaczem Ludwiga Jagiellończyka, zostały zatopione przez partję 
narodową Zapolyi, w celu uniemożliwienia dostania się do skarbców w ręce cesarza 
Ferdynanda. Prawa Węgier do tych okrętów zostały również uznane 
Trianon. 

w traktacie w 

Wyspa Krakatoa zapadła w morze 
s BATAVIA. PAT Część wyspy, na której znajduje się wulkan Krakatoa, zapadła 

się wczoraj w morze w okresie wzmożonej działalności wulkanu. Przed katastroią zato- 
pioną część wyspy wznosiła się o 170 stóp ponad poziomem morza. 

Komuniści żądają okupu 
SZANTUNG. PAT. Według doniesień z Hankou, do tamtejszego banku National 

City Bank wystosowali komuniści żądanie wypłacenia im 100 tysięcy dolarów, albowiem 
w przeciwnym razie napadną miasto i splądrują. — Sytuacja w Hankou jest krytyczna. 
Cele inicjatywy polskiej 

Ekscesy antymurzyńskie 
NOWY YORK. PAT. — W Marion tłum uprowadził z więzienia murzyna, który 

został śmiertelnie pobity. Następnie tłum się rozproszył. Władze miejscowe zwróciły się 
do miast sąsiednich z prośbą o przysłania oddziałów policyjnych w celu niesienia pomo 
cy policji w Marion. 

Nagroda za przelot Atlantyku 
„_ MADRYT. PAT. Pułkownik armji Stanów Zjednoczonych, Easter Woo, przeby- 

wający obecnie w Madrycie, ustanowił nagrodę 25 tysięcy dolarów dla pierwsżego lot- 
nika, który dokona przelotu bezpośredniego Madryt — Nowy York — Dallas 
gdzie zamieszkuje fundator. 

Point, 

Czesi aresztowali bojowców ukraińskich 
PRAGA. PAT. We wsi Niżnij Wereczki, na Rusi Podkarpackiej, w pobliżu grani- 

cy polskiej, schwytano dwie osoby, nie posiadające dokumentów osobistych, a uzbro- 
jone w rewolwery. Istnieje podejrzenie, że sa „to zbiegli z Polski członkowie U.O.W., 
sprawcy napadu rabunkowego na polski transport pocztowy koło Chlebowca w Mało- 
polsce. Schwytani odstawieni zostali do Użgorodu dla ustalenia ich tożsamości. 

Powrót z raidu awionetek 
BERLIN. PAT. Dziś odleciała z powrotem do kraju, grupa lotników i konstrukto 

rów polskich, biorących udział w raidzie okrężnym awjonetek. 

W ciągu 3-ch tygodni 

a 2.0:0220000000600 

Miasto - Ogród JASZUNY 
Dalsza sprzedaż działek codziennie w dnie powszednie i niedziele w biurze 

Tartaku w Jaszunach. Cena od 15 do 50 gr. za metr kw. 

Na raty miesięczne do 2-ch lat. 
P.P. Urzędnikom i Inteligencji pracującej 15 proc. rabatu. 

Materjały budowlane na miejscu (tartak i cegielnia). 

sprzedano 114 działek. W niedzielę odjazd z Wil- 

na pociągiem o godz. 2 m. 20 po południu, powrót o godz. 9 wieczór. 
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DONIOSŁE ODKRYCIE NUMIZMATYCZNE 
Obecny wileński posiadacz znako- 

mitej kolekcji, pochodzącej ze skarbu 
znalezionego w Rybiszkach, nie zamie 
rza rozsprzedawać detalicznie onych 
monet, za które miał podobno zapła- 
cić 5000 złotych. 

Ciekaw jestem gdzie mogą znajdo 
wać się obecnie owe egzemplarze grzy 
wien kijowskich? Jak nadmieniłem wy 
żej, są one formy romboidalnej, dłu- 
gość ich jest małą, za to znacznie szer 
sze są niż owe wałeczkowate ruble li 
tewsko - ruskie. 

Jak słusznie powiada ów Litwin, 
który najbliżej się zainteresował nau- 
kową stroną odkrytych numizmatów, 
imponujący ów zbiór: przewyższa. iloś- 
cią okazów swych wszystkie dotych- 
czas znalezione na Kresach  północ- 
no - wschodnich Rzeczypospolitej. 

Należałoby bezzwłocznie numizma 
tykom polskim, studjującym tak bar- 
dzo poważnie wykopaliskówe  mone- 
ty, że wspomnę naprzykład o takim 
Marjanie Gumowskim, czemprędzej 
zbadać: jeśli nie na miejscu znalezie- 
nia skarbu rybiskiego, to przynaj- 
mniej w Wilnie szczęśliwie uratowane 
tu zabytki. Dla informacji bliższej o- 
sób bardziej zainteresowanych przed- 
miotem, nadmieniam tu, że owa skrzy 
nia z numizmatami wyoraną została 
na polu w Rybiszkach wpobliżu majęt 
ności Kuprjaniszki (własność miasta 
Wilna). 

Niektórzy z wileńskich złotników, 
będących oczywiście profanami w dzie 
dzinie numizmatyki, mniemają że owe 
wałeczki, być może nie wszystkie na- 
leżą do kategorji tak zwanych ingu- 
zów rzemieślniczych, jak terminologja 
techniczna mianuje stapia kawałki sre 
bra na użytek warsztatu złotniczego. 

ową bogatą kolekcję, niezaprzeczenie 
starożytnego pochodzenia numizma- 
tów typowych, zapewniał kreślącego 
te wyrazy, że gdyby nie znalazł soli- 
dnego nabywcy onego zbioru, to więk 
szość jego stanowczo zwolna przeta- 
piać postanowił na użytek codzienny 
swego warsztatu, co mu uprości robo- 
tę jaką podejmować musi przy przera- 
bianiu rozmaitych objektów srebrnych 
niższej próby. 

Tembardziej więc spieszyć się na- 
leży z ratowaniem tych numizmatów, 
przez dokładne zbadanie i opis nauko- 
wy całości. Co prawda, niektóre typo- 
we egzemplarze projektuje ów złot- 
nik przechowywać w swej maleńkiej 
kolekcyjce monet różnych epok i kra- 
jów. | 

Słyszałem 0d innych złotników, 
chrześcijan, że kilkanaście czy też mo 
że kilkadziesiąt sztuk onych rubli li- 
tewskich znalazło się w rękach speku- 
lantów żydowskich, którzy je sprzeda- 
ją po 20 zł” i więcej za sztukę. 

Wiem również, że jeden z numiz- 
matyków polskich posiadł kilka oka- 
zów monetarnych, pochodzących 7 о- 
nego skarbu i podobno w tej liczbie 
znalazły się i rzadkie egzemplarze 
grzywien kijowskich, a może i nowgo- 
rodzkich. 

Jak wyglądają one ciekawe, prze- 
zywane rublami litewskiemi, sztab'ki 
srebrne, pochodzenia litewskiego 0 
niezmiernie odległej przeszłości, prze- 
konać się można z paru zaledwie oka 
zów, przechowywanych w zbiorach 
wileńskiego T-wa Przyjaciół Nauk. 
Niejeden ze starszych wilnian zwiedza 
jący przed ląty zmarnowane dziś Mu- 
zeum Starożytności, w którem ostatnio 
gospodarzyli urzędnicy rosyjscy, mia- 
nowicie muzeum niegdyš przez Eust. 

Ow szanowny złotnik który posiadł hr. Tyszkiewicza z,ałoż. pamiętać mu 

, litycznych wśród wojowniczych 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
10 SIERPNIA. 

Front południowo-wschodni. Nad 
Dniestrem drobne. utarczki. W rejonie 
Buczacza trwa kontrakcja oddziałów 
ukraińskich. Dalej na północ walki o 
znaczeniu lokalnem. 

W 3-ej armji walki na linji Bugu. 
Na lewem skrzydle armji nieprzyjaciel 
zajął Parczew 

Front północno-wschodni. Oddzia- 
ły osłonowe cofają się w kontakcie 2 
nieprzyjacielem. Część 4-ej armji prze 
znaczona do grupy uderzeniowej wy- 
konują zachodzenie nad rzekę Wieprz. 

Prawe skrzydło lej armji mniej 
więcej na linji kolejowej Wyszków — 
Tłuszcz — Mińsk Mazowiecki. Grupa 
generała Żeligowskiego na przedmie- 
ścia Wyszków. 

5-ta armja generała Sikorskiego: 
Po zaciętych walkach, w których wy- 
różnił się szczególnie 205 pułk ochot- 
niczy pod dowództwem majora Mon- 
da, nieprzyjaciel opanował Pułtusk. 
Dalej na północy zajął Ciechanów i 
Mławę. 

  

  

Powstanie Kurdów i gen. Lawrence 
Niespodziewane powstanie Kur- 

dów przeciwko Turcji, które rzeko- 
mo uśmierzone, trwa i rozwija się 
dalej, przypomniało światu, że oprócz 
znanych ogólnie ognisk powikłań mię- 
dzynarodowych istnieje jeszcze jedno 
i to nie najmniejsze, bo ulokowane 
w miejscu bardzo drażliwem, gdzie 
schodzą się granice Turcji, Persji i 
Iraku, i nad którym pilnie stróżuje ba- 
czne oko angielskie. 

Toteż podobnie jak w niedawnem 
powstaniu afganistańskiem oraz w 
powstaniu Arabów przeciwko — Тиг- 
kom za czasów wielkiej wojny, jak 
również w ostatnich wypadkach w Pa 
lestynie znów wypłynęła na pówierz- 
chnię legendarna postać słynnego czy 
też osławionego pułkownika  Law- 
rence'a. W „Powstaniu w pustyni”, puł 
kownik Lawrence opowiada o swym 
awanturniczym pochodzie na Dama- 
szek, który miał być punktem wypa- 
du na zdobycie Syrji, aby Francję, 
której ten kraj przyrzekła sojuszniczka 
Anglja poseawić przed faktem doko- 
nanym, Chciał on również stworzyć 
z Hedžasu, Nedžu, Jemėnu, Iraku i 
Syrji Wielką Arabję, której „nieuko- 
ronowanym królem' nawet go przez- 
wano. Zawiedziony w swych ambit- 
nych marzeniach Lawrence podaje się 
do dymisji i odchodzi w cień. 

Ale prędko wypływa znów na po- 
wierzchnię w związku z powstaniem 
przeciw Amanullahowi. Na dwa lata 
przed tem powstaniem zjawił się na 
granicy Afganistanu, jakiś duchowny 
arabski, rzekomo dla wystudjowania 
miejscowych języków i nawiązał bli- 
ski stosunek z afganistańskim  kle- 
rem, ażeby razem z nim pójść „szla- 
kiem Bożym”. 

Wtajemniczeni mówili, że pod tu- 
niką arabską Karam-szacha krył się 
nikt inny jak właśnie pułkownik La- 
wrence z londyńskiej  „Inteligence- 
Service“. Oddany fikcyjnym prakty- 
kom duchownym pracuje teraz La- 
wrence nad zdobyciem wpływów RE 

PIE 
mion rozrzuconych nad granicą, za- 
ludniających terytorjum sąsiadujące z 
pasem Hejberskim, przez który pro- 
wadzi droga do Kabulu. 

Osiągnąś swój zamiar  spodzie- 
wał się Lawrence zapomocą Mjan 
Hula, chana Swatu, który miał tutaj 
odegrać rolę, jaką odegrał król Fej- 
sal w Arabji, a dla skaptowania Mjan 
Hula obiecanem mu zostało przyłą- 
czenie niektórych ziem afganistańskich 

Siedząc w Armi - Tsari nowo przy 
były eremita zbiera dokoła siebie 
pielgrzymów, błogosławi kobiety i 
dzieci, modli się o uzdrowienie cho- 
rych i podróżuje po świętych  miej- 
scach. Równocześnie śledzi on pilnie 
za komunistyczną propagandą ze stro 
ny Rosji i organizuje pułk ochotników 
z jednego z plemion afgańskich, któ- 

si umieszczone w witrynie tak zwanej 
wiatraczkowej piękne egzemplarze 
tych „rubli*. Były to, jak pamiętam 
srebrne wałeczki zaokrąglone u koń-' 
ców, nieco grubsze niż nowoznalezio- 
ne, a nacięcia na nich były żłobkowa- 
te. Były tam okazy całe i przepołowio 
ne. [ilość ich wynosiła 5 całych szta- 
bek i 1 połówka, podług katalogu spo 
rządzonego przez kustosza tego Muze 
um F. Dobrjańskiego w 1885 r. 

Przy tej sposobności godzi się nad 
mienić, że znajdowało się tam monet 
litewskich 109, polskich 111 a rosyj- 
skich 91. A więc dawnych monet kra- 
jowych polskich i litewsko - ruskich 
było wogóle 202 sztuk. 

O ileż więcej znajdowało się nu- 
mizmatów naszych w dawnem Muze- 
um z czasów komisji archeologicznej, 
skasowanej przez rząd carski w 1865 
r. Podług wykazu inwentarza sporzą- 

dzonego podczas przekazywania tego 
Muzeum z nakazu władz rosyjskich 
rządzącej i rewidującej Komisji, było 
ogółem 8110 numizmatów, wówczas 
gdy katalog tego Muzeum z r. 1885 
wskazywał zaledwie 5118 monet i 
1308 medali. 

Wileński świat naukowy zajmował 
się zagadnieniem archeologicznem w 
dziedzinie numizmatyki, oczywiście, 
biorąc szczególnie pod uwagę sprawę 
pochodzenia i wartości starożytniczej 
onych, t. zw. rubli litewsko - ruskich 
i wówczas odkryto, że miały one for- 
mę również czółeczkowatą a nie jedy- 
nie wałeczkową. 

W „Ateneum* wileńskiem pisał 
]. ]. Kraszewski o znalezionych pod- 
ówczas w r. 1845 monetach litewskich 
a między innemi jak przypominam, by 
ła tam mowa i o „rublach“ tak podėw 
czas mało znanych. Dopiero w 5 lat 
potem zgłębiał tego rodzaju numizma- 

ry w odpowiedniej chwili miał dać 
hasło do powstania przeciw Amanul- 
lahowi, sympatyzującemu z Ко- 
sją. 

Jak się to powstanie zaczęło i czem 
się skończyło wszyscy wiemy. Po os- 
tatnim jego akcie pułkownik Lawren- 
ce znowu znika z horyzontu. Ale gdy 
polityka „Home'u* żydowskiego w 
Palestynie, polityka dekłaracji Balfo- 
ura zaczyna być niewygodną Wiel- 
kiej Brytanji, zmniejszając jej powa- 
gę w świecie arabskim, niestrudzony 
pułkownik znowu daje słyszeć o so- 
bie, albowiem jak obiegają pogłoski, 
ostatnie powstanie Kurdów inspiro- 
wane zostało właśnie z Iraku, gdzie 
tzekomo ma przebywać obecnie puł- 
kownik Lawrence, podczas gdy w 
Londynie — zbiegiem okoliczności — 
bawił król Fejsal. Wiele się też mówi 
teraz o planie stworzenia nowego kró 
lestwa Kurdów, którego waga strate- 
giczna i polityczna, jako kraju leżą- 
cego na granicy trzech państw dobrze 
jest rozumiana przez kierowników po- 
lityki wielkobrytyjskiej. 

Przeż swoje wpływy w Afganista- 
nie mogła Anglja kontrolować wszyst 
kie wrogie posunięcia rosyjskie, skie- 
rowane w stronę. Indyj, a płynące z 
Turkiestanu. Miejsca z któregoby ona 
mogła kontrolować takie same ruchy 
od strony Zakaukazu Wielka Brytanja 
nie posiada. Czy nie tu wypadkiem 
leży źródło pogłosek o stworzeniu kró 
iestwa Kurdów, które sąsiadowałyby 
prawie z Rosją? 

Na olbrzymiej przestrzeni od Mo- 
rza Czarnego do Chin, toczy się obe 
cnie zakulisowa podziemna wałka 
dwóch potęg — Anglji i Rosji, a jed- 
nym z epizodów tej walki jest przy- 
puszczalnie obecne, wciąż jeszcze * 
nie zlikwidowane powstanie Kurdów. 
Zaś pułkownik Lawrence, jak ongi 
Jackson i Ceil Rhodes są to figury sza- 
chowe, to pionki, które oczyszczają 
drogę głównym siłom potężnego im- 
perjum, walczącego dziś nietylko © 
swoją ekspansję, lecz i o swój byt. 

® 

i „„BELICE“* 

a 
(A. PIASECKI 
! ! 

w KRAKOWIE. 
Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka 

smaków i kosztuje niedrogo. 

Żądajcie wszędzie. 
m a 

   
    

      
    
     

   
Ogłoszenie 

Komenda Placu Wilno zawiada- 
mia, że dnia 19 b. m. od godzi- 
ny 10-tej odbędzie się na rynku 
Kalwaryjskim w Wilnie sprzedaż 
żrebaków od klaczy wojskowych. 

ty Eustachy hr. Tyszkiewicz w książ- 
ce swej pod tytułem „Badania arche- 
ologiczne nad zabytkami przedmiotów 
sztuki, rzemiosł i t.d. w dawnej Litwie, 
i Rusi litewskiej* (Wilno, 1850 u Za- 
wadzkiego). W tej właśnie pracy, 
wśród ilustracyj, odtwarzanych  lito- 
graficznie starożytności, znajdował się 
i ów rubel litewski. 

Nie wszystkie skarby monetarne, 
napotykane różnoczasowo na obsza- 
rach Litwy i Rusi były notowane przez 
prasę i badane naukowo w wydawnict 
wach specjalnych, a 'to dla samych 
trudności skontrolowania takowych na 
miejscu, i wobec ustawicznego rozpra 
szania i ukrywania przez rolników zna 
lazców, wykopanych numizmatów, je- 
dnak niektóre z nich, możliwie skrupu 
latnie, były zgromadzone i zanalizowa 
ne naukowo przez archeologów krako 
wskich i warszawskich, jak oto na- + 
przykład słynny zbior monet, odkryty 
przed 45 laty około Rzeszy podwileń- 
skiej w majątku Sienkiewicza, Czerwo 
ny Dwór. Ь 

Bardzo gorliwie sprawą zaopieko- 
wania się tym skarbem, a były tam nie 
zmiernie ciekawe monetki litewskie, 
polskie, prazkie i t.d. zajmował się, 
pomnę, śp. rotmistrz Lucjan  Mora- 
czewski, niezrównany starożytnik wi- 
leński. On to ułatwił ich zbadanie ta- 
kim numizmatykom i znawcom  jaki- 
mi byli podówczas Ryszard Tejchman 
Bartynowski i in. grupujących się o- 

koło krakowskich „Wiadomości numi- 
zmatycznych i archeologicznych oraz 
historyków, pisujących do warszaw- 
skiego „Ateneum*, i 

Sprawę tę badał również w Wiłe 
nie śp. Józef hr. Tyszkiewicz, autor 
skorowidza monet litewskich. 

L. Uziębło. 
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| wych lekarzy 

BUDOWA OŚRODKA 
KULTURY FIZYCZNEJ 

w. CIECHOCINKU 
Dążność do zaopatrzenia  Zdrojowiska 

w Ciechocinku w urządzenia z zakresu wy- 
do chowania fizycznego, przystosowane 

celów leczniczych, wychowawczych i roz 
rywkowych, skłoniła Komisję Zdrojową 
do zwołania specjalnej konferencji opinjo- 
dawczej na dzień 19 lipca r. b. kon- 
ferencji wzięli udział przedstawiciele ze 
strony: Państwowego urzędu wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego 
Prof. inż. R. Norweth, Inż. Dudrych i 
Major Czyżowski; Towarzystwa Inż. Bu- 

sportowe — Arch. Serwaczyński i 
Łączycki; Komisji Zdrojowej Komi- 

Wiśniewski, Dr. Iwa- 
z Zakładu Zdro- 

Arch. 
sarz Rządowy St. 
nowski, Dr. Chrapowicki, 
jowego Dyr. St. Kozłowski, Prof. Dr. 
Szmurio, Dr. Ciągliński, Dr. Rudzki, Sto- 
wszystkich Lekarzy Prof. Dr. Loth i Dr. 
Cz. Hoppe. 

Na podstawie referatu D-ra T. Chra- 
bowickiego, który domagał się, aby Ośro- 
ek Kultury fizycznej posiadał urządzenia 

^ @ prowadzenia ćwiczeń cielesnych dla 
mężczyzn i kobiet Park Jordanowski, ba- 
sen solankowy, będący jedyną oryginalną 
inwestycją nietylko w Polsce ale i w Eu- 
ropie, finałem zaś prac byłoby zbudowanie 
boiska sportowego, zaopatrzonego we 
wzorowe urządzenia, przystosowane do po 
trzeb Zdrojowiska i miejscowych _ organi- 
zacyj sportowych wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego stwierdzono, 
iż: 

Ciechocinek jako Zdrojowisko wyma- 
ga Ośrodka zbudowanego w myśl wyty- 
cznych referenta. Celem zakwalifikowania 
terenu pod powyższy Ośrodek Komisja 
in corpore zwiedziła możliwe tereny. Po 
wizytacji stwierdzono, iż jednym  najbar- 
dziej charakterystycznym terenem pod bu- 
dowę Ośrodka kultury fizycznej może być 
tylko plac między tężniami. Położenie tę- 
żni, ich wielkość, winny być wykorzysta- 
ne jako symboliczna cecha Ciechocinka 
Dzięki powyższym opinjom Komisja Zdro- 
jowa w Ciechocinku powołała do życia 2 
Komisje: lekarską i techniczną, celem opra 
cowania w szczegółach projektowanych 
urządzeń, by jeszcze w roku bieżącym móc 
przystąpić do prac inwestycyjnych, 

Wobec tego Ciechocinek w róku przy 
szłym mógłby poszczycić się  nowocze= 
snym Ośrodkiem zdrowia i kultury fizycz- 
nej, jedynym w Polsce. 

WYCIECZKI PIESZE 

Najprostszą formą ruchu fizycznego, mo- 
gącą być przez każdego podjętą jest chód 
Zdąż jąc do zwiększenia,ruchu fizycznego 
kuracjuszy, oraz zachęcania do zwiedzania 
okolic Ciechocinka, Komisja Zdrojowa 
organizuje stale systematyczne wycieczki 
piesze. — Pierwsza taka wycieczka od- 
była się na przestrzeni 6-ciu klm. do Ra- 
ciążka. Przy dźwiękach orkiestry — 300 
osób zapisanych, w towarzystwie tłumu od 
prowadzających, wyruszyło na miły, zdro- 
wy spacer. Na wyżynach  Raciążskich 
zorganizowano podwieczorek złożony z sia 
diego mleka z chlebem razowym. — Im- 
preza ta tak zjednała serca kuracjuszy, iż 
Sekretarjat Komisji Zdrojowej otrzymał 
szereg próśb o organizację dalszych i syste 
matycznych wycieczek. — Ustalono _ jako 
dzień wycieczkowy środę. — W dniu 23-g0 
lipca zorganizowano 3 klm. spacer do Ku- 

Vczka, stacji pomp, skąd zaopatrywany jest 
Ciechocinek w wodę słodką. 

ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA 
DZIECI 

Ciechocinek w roku bieżącym jak i 
lat poprzednich posiada ogromną — ilość 
dzieci. — Chcąc dać im pewną rozrywkę 
Komisja Zdrojowa zorganizowała pod kie- 
rownictwem D-ra T. Chrapowickiego na 
razie raz w tygodniu w soboty gry i za- 
bawy ruchowe. — Zabawy te zyskały odra 
zu ogromną popularność i ściągają ogrom- 
ne rzesze dziatwy. W pierwszą. sobotę 
przyszło przeszło 600 dzieci, wobec czego 
musiano znacznie zwiększyć personel in- 
struktorski. 

Cełem dania dzieciom 
fizycznego nieco rozrywek 
Komisja do programu sobotniego 

oprócz ruchu 
umysłowych, 

dodała 
jeszcze krótkie przedstawienia lub inne 
atrakcje. W najbliższą sobotę sztukmistrz 
zółkiewski  zademonstruje szereg dowcip- 
nych i zręcznych doświadczeń. 

ODCZYTY LEKARSKIE PRZEZ RADJO 

Starając się o dokładne poznanie ku- 
racjuszy z działami leczniczemi Zdrojowiska 
w Ciechocinku, Komisja Zdrojowa w po- 
rozumieniu ze Stowarzyszeniem ' miejsco- 

Ц zorganizowała cykl  od- 
czytów lekarskich, wygłaszanych co czwar 
tek przez radjo. — Ciechocinek bowiem po- 
siada swą stację nadawczą. 

Inauguracyjny odczyt wygłosił Prof 
Dr. Szmurło p. t. „O tęzmach i powietrzu 
Ciechocińskiem* w dn. 24 lipca r. b. 

| ATTERSIR ISO TYPE ZTTWORZYP RAEC! 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 
DO 10 SIERPNIA R. B. 

SiO MW 

Strzelanina na pograniczu litewskiem 
Dnia 8 b. m. na pograniczu polsko-litewskiem doszło do strzelaniny z następują- 

cych przyczyn: Grupa nieznanych osób, w ubraniach cywilnych i wojskowych usiłowa 

ła przedostać się do Polski przez zieloną granicę. Na widok uciekinierów straż litewska 

na odcinku Troki, koło wsi Łojce poczęła ich ostrzeliwać, następnie okrążyła i niedo- 

puściła do granicy polskiej. W rezultacie wywiązała się utarczka i obustronna wymiana 

strzałów. Zbiegowie zostali ujęci i odprowadzeni na strażnicę litewską. 
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NIEDZIELA 

10 Das 
Wawrzyńca : 

Jutro 4. 
Zuzanny M. 
DARRORETAOWESEY) 

W. słońca o godz. 4 ш. 10 

słońca o godz. 7 m. 12 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 9. VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 749 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyższa -1-23 

Temperatura najniższa -l- 10 

Opad w milimetrach: 3 mm 

НЕ ! Półn.-wsch. 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

U wagi: po poł. deszcz. 

  

KOŚCIELNA 
— Rozkład nabożeństw na niedzielę w 

Katedrze. Godz. 6 — Msza św Prymarja, 
godz. 8.30 — Msza św. suplikacyjna, godz. 
9.30 — Msza św. wotywa, godz. 10.15 — 
suma celebruje ks. prałat Adam Sawicki, ka 
zanie wygłosi ks. prefekt Kisiel, godz. 15.30 
— wykład z Pisma św. prowadzi ks. kano- 
nik Antoni Cichoński, godz. 16 — nieszpo- 

. (k) 

Ry URZĘDOWA 

— 0 opiekę nad ociemniałymi inwalida 
mi. Wileńskie Starostwo Grodzkie podaje do 
ogólnej wiadomości, iż Min. spraw wew- 
nętrznych reskryptem z dnia 24 r. b. udzie- 
liło zezwolenia związkowi stowarzyszeń ocie 

mnidłych żołnierzy Rzplitej Polskiej na no- 
szenie w klapie ubrania przez ociemniałych 
inwalidów wojennych, członków  powyž- 
szych stowarzyszeń, oznaki z  nadpisem 
„Ociemniały inwalida wojenny". 

W związku z tem uprasza się  publicz- 
ność o roztaczanie szczególnej opieki nad 
ociemniałymi inwalidami wojennymi, którzy 
ze względu na swe kalectwo nabyte w służ- 
bie dla kraju, zasługują na możliwie najży- 
czliwsze traktowanie i pomoc. 

SZKOLNA 

— Nowe Seminarjum nauczycielskie. Mi 
nisterstwo W.R, i O. P. od początku roku 
szkolnego 1930—31 otwiera państwowe se- 
minarjum nauczycielskie im. Franciszka Bo- 
huszewicza w Wilnie. 

Do seminarjum przyjmowani będą kan- 
dydaci obojga płci, którzy ukończyli 7-kla- 
sową szkołę powszechną. Przy seminawjum 
otwarty będzie internat. Nauka będzie odby- 
wała sinę w jężyku polskim i białoruskim. 
Podanie o dopuszczenie do egzaminu wstęp 
nego należy składać do Kuratorjum Okręgu 
ao wileńskiego do dnia 1 września 
1 г 

RÓŻNE. 

— Biskup Bandurski wyjechat do Rado- 
mia. W piątek wieczorem odjechał do Ra- 
domia na zjazd Legjonistów J. E. ks. biskup 
Bandurski żegnany na dworcu prżez grono 
legjonistów. 

— Zatarg w teatrze żydowskim. Z po- 
wodu nienormalnego regulowania naležno- 
ści wstrzymał się od pracy personel żydow- 
skiego teatru narodowego. 

— Sprawa skreśleń budżetowych. Oka- 
zuje się, że województwo skreśliło z budże- 
tu miasta w dziale dochodów 300 tysięcy 
złotych t. j. 150 tys. z elektrowni, 100 tys. 
z wodociągów i 50 tys. z działu ziemi miej 
skiej, a jednocześnie poleciło zwiększyć po- 
zycje: na wybory do Rady Miejskiej z 30 
na 100 tysięcy zł. na przeprowadzenie planu 
regulacyjnego z 60 na 125 tys. i na meljo- 

rację z 15 na 48 tysięcy zł. Po zestawieniu 
skreśleń i podwyższeń w budżecie powstaje 
luka w wysokości 113 tysięcy, wobec czego 
Magistrat zwrócił się do woj ewództwa z 
prośbą o wskazanie jak dopełnić tę lukę, za- 
znaczając jednocześnie że w zakwestjono- 
wanych pozycjach, wydatki zostały odpo- 
wiednio zmniejszone do czasu uregulowania 
sprawy budżetu. 

— Zeznania o podatkach nietylko na 

formularzach. Wielokrotnie zdarzało się, że 
niektórzy płatnicy podatku przemysłowego 

TOS UIETEOOzų Skladali swe zeznania nie na drukach oficjal 

Į Vi iii 0 A g    
Wilno, ul. Skopówka 5. 

wodne i t. p. 

- 
3. — Dostawa žrodiowa materjalėw 

i katalogi 

T oi www cnc SS 

Biuro Techniczno - Handlowe 

„MOTOR-BUD“ 
1. — Sprzedaż maszyn parowych, kotłów, pomp, traktorów i wszelkiego 

rodzaju lokomobili przemysłowych i rolniczych. 

Kompletne urządzenia młynów wałcowych, tartaków 

2. — Silniki przemysłowe: ropno-wybuchowe, 

smarów i olejów różnych gatunków. 

4. — Dział techniczno-budowlany: Przeprowadza wszelkie roboty tech- 

niczne, budownictwa naziemnego, parcelację majątków i t. p. 

5. — Przedstawicielstwo na Województwo Wileńskie i Nowogródzkie sa- 
mochodów: osobowych, ciężarowych, oraz specjalnych i t. d. 

Wszelkich informacyj udzielamy na miejscu; prospekta 

Tel. 12-62. 

i elektrowni. 

gazogeneratory, turbiny 

pędnych, jak gazoliny, benzolu oraz    wysyłamy. 

nych, wskutek czego urzędy skarbowe Od- 
mawiały przyjmowania takich zeznań. 

Obecnie władze skarbowe wyjaśniły, że 
zeznania mogą być składane i nie na oficjal 
nych drukach, jednak muszą zawierać wszy 
stkie rubryki, które posiadają formularze 
urzędowe. 

Na takim arkusiku nieoficjalnym, musi 
również znaleźć się zaświadczenie, że wszy 
stkie dane płatnik oznajmił wedle najlepszej 
wiedzy i sumienia. 

RÓŻNŁ 

— Zjazd chemików Wileńskich. W. pią- 
tek o godz. 15 b. m. rozpocznie się w Wil- 
nie trzyd niowy zjazd absolwentów b szko 
ły chemicznej. 

Na Zjazd ten przybywaja chemicy z 
rozmaitych dzielnic Polski. 

Zapowiedziany również przyjazd  pro- 
fesora Linde z Warszawy, który w okre- 
sie przedwojennym był jednym z wybit- 
nych profesorów w Wileńskiej szkole che- 
micznej. 

Z okazji Zjazdu b. kapelan szkoły ks. 
Adam Kulesza odprawi w piątek 15 b. m. 
o godzinie 8 i pół rano w kościele po Do- 
minikańskim mszę Św. 

Otwarcie Zjazdu nastąpi w lokalu Sto- 
warzyszenia Techników przy ul. Wileńskiej 
Nr. 33 ‘ 

W okresie trzydniowego Zjazdu ucze- 
stnicy zwiedzą wybitniejsze zakłady prze 
mysłowe w okolicy Wilna. 

Szczegółowych  informacyj  dotyczą- 
cych Zjazdu udzielają:  Eugenjusz Land- 
sberg (Antokolska 17, Jan Kiewlicz  Antc- 
a 2 i Zbigniew Śmiałowski Mickiewi- 

cza 0. 

— Dowiadujemy się, że nauka na Wy- 
dziale Elektrycznym w Państwowej szkole 
Technicznej w Wilnie dla kandydatów z 6 
klasowem wykształceniem ewentualnie bę- 
dzie się odbywała w godzinach popołudnio 
wych jest to bardzo duże ułatwienie dla 
osób znajdujących się już na stanowis- 
kach i któreby chciały uzupełnić wiedzę w 
obranym przez się kierunku. 

— Bezpłatna poradnia lekarska. W 
Ośrodku Zdrowia Wielka - 46 uruchomiono 

poradnię lekarską skórno-weneryczną. No- 

wa poradnia czynna jest codziennie od g. 
1. 30 do godz. 2. 30. Dla kobiet w po- 
niedziałki, środy, piątki. Dla mężczyzn we 
wtorki; czwartki i soboty. 

Z poradni korzystać mogą wyłącznie 
chorzy zamieszkali w obrębie 1-g0 Ko- 
misarjatu P. P. 

Przyjęcia są bezpłatne. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Ostatnie 
przedstawienie sztuki „Jej chłopczyk”, Dziś 
ukaże się po raz ostatni tętniąca życiem 
i werwą, rozśmieszająca do łez wyborna 
krotochwila B. Praxy „Jej chłopczyk, w 
wykonaniu całego niemal zespołu artysty- 
cznego pod reżyserją R. Wasilewskiego. 

Jutro wchodzi na repertuar ostatnia 
nowość scen Europejskich wytworna  ko- 
medja  Verneuill a „Kochanek Pani Vidal' 
z Wernicz i Ziembińskim w rolach głów- 
nych. 

Głośna ta sztuka, która obiegła wszy- 
stkie większe sceny, ukaże się w reżysefji 
Z. Ziembińskiego. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim. Ostatnie przedstawienie komedji 
„Wino, kobieta i dancing".  Ciesząca się 
wybitnem powodzeniem, doskonała satyra 
na stosunki powojenne „Wino, kobieta i 
dancing" grana będzie tylko dziś i jutro, 
poczem zupełnie schodzi z repertuaru Z 
powodu rozpoczynających się urlopów nie- 
których artystów. 

— „Рара“. Kierownictwo Teatrów Wi 
leńskich ulegając życzeniu publiczności, 
aby premjery w obu teatrach nie były wy 
znaczane jednocześnie, wystawia w Tea- 

trze Letnim we wtorek najbliższy 12 b. m. 
jedną z najlepszych  komedji repertuaru 
francuskiego „Papa'. 

Komedja ta obok przedniejszego humo 

ru, posiada wiele dowcipu, poezji i senty- 

mentu, które to cechy są właściwością wiel- 

kiego talentu mistrzów francuskich .Cailla- 

veta i Flersa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — A gdy nadejdzie chwila roz- 
stania. 

Hollywood — Księżniczka Dunaju. 
Światowid — Do czego tęskni kobieta. 
Wanda — Zbrodnia barona Wajsen- 

bacha. 
Kino Miejskie. — Miłość murzyńska. 
Ognisko — Zapomniane twarze. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 8 do 9 
b. m. do godz. 9 zanotowano w Wilnie wy- 
padków 42 — w tem kradzieży 7, opilstwa 
11, przekroczeń administracyjnych 11. 

— Ładny synalek. Kondratowiczowi Jó- 
zefowi (Wiłkomierska 109) skradziono 1.100 
zł. z toalety. O kradzież oskarża syna swego 
Ludwika, u którego w czasie rewizji znałe- 
ziono 110 zł. 

— Szopenieldziarka. 8 b. m. zatrzyma- 
no Kokociównę Jadwigę (Kalwaryjska 12) 
która skradła sukienkę w sklepie ubrań Fina 
Salomona (Wileńska 18). Sukienkę zwróco- 
no właścicielowi. 

— Pechowi złodzieje. 8 b. m. Rusewicz 
Helena (Mickiewicza 43) spłoszyła złodziei 
Herbaczenko Antoniego i Podskarbisa Stani 
sława, zamieszkałych przy ul. Cedrowej, 
których zatrzymano i którzy starali się do- 
stać do mieszkania Jezierskiego Stanisława 
(Mickiewicza 43). 

— Kto zgubił walizkę. 8 sierpnia Jarosz 
Anna (wieś W. Legojnie) zameldowała, iż 
na trakcie im. Marszałka Piłsudskiego zna- 
leziono walizę z niewiadomą zawartością. 
Waliza znajduje się w kolonji majątku Swi- 
stniki. Prawy właściciel powinien zgłosić się 
do 3 komisarjatu. 

— Zatrzymanie złodziei. 8 b. m. zatrzy- 
mano Jaczyūskiego Chaima (Ponarska 6), 
który nabył 69 łyżek srebrnych stołowych i 

herbatnich od Rochy Gold (Kijowska 5) 
pochodzących z kradzieży u sędziego sądu 
okręgowego w Grodnie Kuszwejło. 

Również zatrzymano zawodowego zło- 
dzieja Lewina Załmana (Archanielska 54) 
poszukiwanego przez Sąd w Białymstoku 
za kradzież mieszkaniową. 
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rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy 
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LAUDA — Z.A.K.S. 2:2. 

Drużyna ŻAKS'u ma to do siebie, że 
grając b. ambitnie i z temperamentem zmu- 
sza przeciwnika do utrzymania tempa. Po- 
zatem drużyna ta, uważana niesłusznie za 
słabą, wynikami swemi zaprzecza tej opinii 
i niejednemu z przeciwników spłatała figla. 

Wczoraj Żakiści spotkali się na boisku 
Makabi z Laudą. Deszcz i rozmokłe a raczej 
śliskie boisko utrudniały grę, jednak pod ko- 
niec meczu zawodnicy przyzwyczaili się do 
warunków terenowych i grali coraz lepiej. 

Po dłuższym okresie równej i bezbram 
kowej gry zdobywa ŻAKS dwie bramki. 
Zdaje się wszystkim, że zwycięstwo jest 
„murowane' až tu zupełnie niespodzianie 
doskonały bramkarz zwycięzców puszcza 
dwa strzały. 

Łapie, poślizguje się i puszcza, w dru- 
gim wypadku poślizguje się i pada. Piłka 
przelatuje obok. 

Zdobycie przez Laudę pierwszej bramki 
rozpoczyna grę ostrą, Nie taką a la Bućko, 
ale zawsze zbyt brutalną jak na akademi- 
ków(?!) i ex-akademików. 

W drużynie Laudy doskonale jak zaw- 
sze spisywał się Lepiarski w obronie, Oku- 
łowicz w pomocy i dobrze młodzież: Soko- 
liński i Przegaliński w ataku, nie mówiąc już 
o Brewko. 

U Zielonych najlepszy bezspornie mimo 
dwóch kiksów, bramkarz niezły prawy łącz- 
nik, C. skrzydło, pomoc. Obrona w ciężkich 
warunkach niezbyt pewna. Całość ambitna, 
ruchliwa, zgrani i z przyszłością. Ani jedne- 
go „zasłużonego* weterana, ani jednego ka- 
botyna, ani urojonej wielkości.Ani jednego 
też słabego punktu. 

Lauda „w rezerwowym składzie* choć 
doprawdy niewiem dlaczego stary, marny 
gracz zastąpiony” przez młodego i ruchli- 
wego więcej jest ceniony. Brak C. Godlew- 
skiego dał się odczuwać — Nikołajewa, 
Weyssenhoffa, mojem zdaniem nie. Mimo 
to skład był „niepełny”. 

Pod adresem p. Kisiela, sędziującego 
zawody można powiedzieć, że skrzywdził 
ŻAKS nie wyznaczając rzutu karnego. Zmie 
niłoby to zapewne wynik. 

Wogóle p. Kisiel, bezsprzecznie zasłu- 
żony dla sportu jako sędzia na pomnik nie 
zasłuży. Zbyt ma niepewne posunięcia, co 
w rezultacie komentowane jest przez pu- 
bliczność jako stronniczość. Osman. 

DZISIEJSZE IMPREZY. 

Dziś o godz. 10 rano na szosie Gro- 
dzieńskiej przy kaplicy Ponarskiej odbędzie 
się start biegu kolarskiego 0 mistrzostwo 
Wilna. 

O godz. 17.30 na boisku N p. p. leg. 
(Antokol) mecz piłkarski Ognisko — Ma- 
kabi. 

RADJO 
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10.00 Tr. z Radomia. Msza polowa z ka- 
zaniem ks. bisk. Wł. Bandurskiego z racji 
9-go Ogólnego Zjazdu Legjonistów. 

11.58 Sygnał. czasu. 
12.05 — 13.00 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. : 
13.00. — Komunikat meteorologiczny. 
16.00 — 17.00 Tr. z Radomia 9-ty Ogól- 

ny Zjazd Legjonistów. Przemówienie p. 

premjera Sławka i gen. dyw. E. Rydza - 

Smigłego. 
17.10 — 17.25 Odczyt z Warszawy. 
17.25 — 18.45 Koncert popularny z War. 
18.45 — 19.05. Wesoły feljeton w wyk. 

"art. dram. W. Malinowskiego. 
19.25 — 19.50 „Rok Witoldowy'* — pog. 

wygł. dr. W. Charkiewicz. 
19.50 — 20.00 Program na poniedziałek 

i rozmaitości. 
20.00 — 24.00. Tr. z Warsz. Kwadrans 

literacki, koncert, kom. i muzyka taneczna. 

Morderstwo z zasadzki 
Wczoraj o godz. 21 wystrzałem z rewol 

weru przez okno został zabity przez niezna- 

nych sprawców właściciel fołwarku Le- 
szczanka gm. Wsielub, pow. Nowogródzki 

Steianowicz Józef. Zaalarmowana  tajemni- 

czym wypadkiem policja natychmiast przy- 

była na miejsce. Jednakże śledztwo  prze- 

prowadzone przy pomocy psów policyjnych 

nie dało narazie pozytywnego rezultatu. 

Chciał spalić ojca 
Przed dwoma dniami we wsi Iwankowi 

cze gminy Mołczadzkiej niewykryty narazie 

zbrodniarz odrutował drzwi do stodoły, w 

której spała rodzina Worobjewów i podpa- 

lit ją. Na szczęście Worobjew zauważył po- 

żar i przy pomocy przybyłych na alarm 

sąsiadów wydostał się z rodziną z płomieni. 

Wczoraj policja aresztowała sprawcę zbrod 

niczego podpalenia. Jest nim syn Worobje- 

wa Jan, który na tle nieporozumienia z oj- 

cem w ten sposób starał się go pozbyć. 

  

Roczne Kursa Handlowe w Wilnie 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy 
na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz. 4—7 
P.p. oprócz świąt w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul.Mickiewicza22m.5 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 

Program obejmie następujące przedmioty: 

OGÓLNO - HANDLOWA, 
B Buchalterja | 

Niemiecki. 

  

Wysyłki uskutecznia się w ilościach 

W celu terminowego wykonania 

PRZEMYSŁOWA. 
Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 

Stenografja. Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angelski, 

Pszenicę Wysokolitewską, Żyto Dańkowskie do siewu 
poleca majątek CHOŻÓW. 

plombowanych workach. 

zamówienia. 
Majątek Chożów, poczta telegr.-telef. Chożów koło Mołodeczna 

EUGENJUSZ CHEŁCHOWSKI 
oraz Spółdzielczy Syndykat Rolniczy w Wilnie Zawalna 9 

i wszystkie Oddziały. 

ANKOW A, 

Francuski, i 
sr 

nie mniejszych niż 100 klg. w za- 

zleceń uprasza się o wcześniejsze 

  

  

w nowoczesnej, pięknej 

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za 

Informacje w Wilnie, ul. 

świadectwo szczepienia ospy. 

  

lub subl 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU 

Place kudowiane © Warszawie 
dzielnićy miasta 

łokieć. 
wygodna. 

Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 12-ej 

do godz. 13-ej. 

Dyrekcja Szkoły Polsko-Francuskiej 

N. Szepowalnikowowej w winie, ui. Trocka 7. 
Niniejszem komunikuje, iż kancelarja będzie czynna 

dnia 15 sierpnia r. b. od godz. 10—14-ej prócz świąt i niedzieli. 

Przy podaniach o przyjęciu należy załączyć metrykę urodzenia 

Tamże zapisy do francuskiego ogródku dziecinnego. 

ag ba zj o eg p al De ai ba al -° (К о р "= 

poszukujemy sublokatora 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

  

sprzedaje się na długoterminowe 

Komunikacja tramwajowa bardzo 
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codziennie od 

okatorów 
PRZY UL. MICKIEWICZĄ 4. 

„Słowa od 9 do 10. 

si
m 
p
c
z
 

R
A
 
Z
W
 

PONIEDZIAŁEK DN. 11 SIERPNIA 1930 R. PG dd Oo 

11.58 Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
13.00. — Komunikat meteorologiczny. 
15.50 — 16.15 Odczyt turystyczno - kra- 

joznawczy z Warsz. ' 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. sportowy. 
17.35 — 18.00 „Jak się spełniły przewi- 

dywania Norwida, w sprawie demokratyza- 
cji sztuki'* — odczyt wygł. Wł. Arcimowicz. 

18.00 — 19.00 Koncert z Warszawy. Mu- 
zyka lekka. 

19.00 — 19.25 Aud. dla dzieci. Opowia- 
danie wygł. Hanka Kozłowska. 

19.25 — 19.50: „Wrażenia z wycieczki 
do Szwecji część Il-ga pog. wygł. Zula Min 
kiewicz ówna. 

19.50 — 20.00 Program na wtorek i roz- 
maitości. 

20.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert, kom. i muzyka ta 
neczna. 

  

„Ludzie otyli osiągają bez trudu wydaj- 
ne i obfite wypróżnienie używając odpo- 
wiednio i regularnie naturalną wodę Fran- 
ciszka-Józefa. żądać w aptekach i droger. 

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. =. podaje do wilorości 
publicznej, że w dniu 20 sierpnia 1930 r. o 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Podwerki 
Nr. 1 w obr. VI kom. P.P. m. Wilna, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Szymona Ktapłana majątku ruchomego, skła 
dającego się z domu letniskowego i innych 
budynków na rozbiórkę, oszacowanego na 
sumę zł. 1530. 

Komornik (—) F. jecki. 
1410—0 > > 

  

Źądajcie wszędzie 

Znany, opatent. napój orzeźwiający 

Wył. wyrobu fabr. „NEKTAR“'. 

    
     Do działu muzycznego potrzebna jest 

inteligentna EKSPEDJENTKA. Zgła- 

szać się tylko z rekomendacjami do 

sklepu Ch. Dinces ul. Wielka 15. —0       

  

   

   

    

Poszukujemy dzierżawy większych i 
mniejszych majątków ziemskich. Łaska- 
we zgłoszenia do Biura „Polkres* Wil- 
no, Królewska 3, tel. 17-80. —1 

Meble STYLOWE 
inowoczesne 

  

      

  

  

w wielkim у a ‚ 

msze, Be Olkin poleca a 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowości!   
  

   ORYGINALNE 

ŻYTO ROGALIŃSKIE 
Złoty medal na P.W.K. 

odporne na rdzę 
i zimnotrwałe 

"daje 

maksymalne piony 
nawet na lichych glebach. 

  

            
        
   

  

Zarząd Dóbr Rogera 

Hr Raczyńskiego 

w Rogalinie. 

  

    

  

Poczta Świątniki nad Wartą.    
EJ PAP VATA 
ną > ZĄDAJCIE > 
= we _ wszystkich aptekach i = 

‘а składach aptecznych znanego к, 

^ šrodka od odciskėw = 

> Pow A. PAKA > 
OWAJAJLAĄJĄCATAVAY! 1 
  

Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno į ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 
szyldowe jak w mieście tak i na 

prowincji 
Szyldy emaljowe wypalane. 
  

  

Przyjmujemy bezpłatnie 
zgłoszenie wolnych mieszkań. Posia- 
damy poważnych reflektantów. Ajencja 
„Polkres* Wilno. Królewska 3, tel. 17-80.     

  

    

  

NKZMERENZANE ©©©000©60000606 
  

LEKARZE: 
i horob k6i 

I-I Beraszteją aaa as. 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 
hor. у kór- 

0-1 Blumowie? ne,” 7 moszopiciowe, 
Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

tel. 921 

ВН Glngberg oe акбгое, желе- 
ryczne i moczopłciowe, 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

МН KeBIgSdErg wecyczae *5móczo- 
płciowe 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 
I-I Szyrwinit choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

I! Wolfgon choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

1Н ZeldowicOWa Zza: e: 
weneryczne i na- 
rząd 

Mickiewicza 24, Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 

  
lu moczowego.       

    

T ET) 

i! OLEJARNIA " 
| Jerzego PIMONOWAŁ 
R Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

Proponnie po cenach fabrycznych 
w llościach dowolnych 

Pokost 500%. podióg, 

Pokost odbarwlony 
tarb jasnych i t. p. 

dla kitów 
i gruntów Dsad'pokostowy 

Kit szklarski 
Dlej Inian › 
Kuch lniany 

į (w płytach, orzeszkach i mielony na 
a. mączkę. 
Li A LL ПНБ 

  

©000000000000000000000000 
LETNISKO—LANDWARÓW 

Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 

na w uroczej, suchej i zdrowotnej 

Oświetlenie 

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 
Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 

Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 
" cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. 

000000000000000900000000© 
” 

miejscowości przy lesie i jeziorze. 

elektryczne. 
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 3.VI 1930 r. 
453 1. B. „Skład Towarowy Ańtoni Głowiński — spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością*. Sklep włókienniczy, dział 
kolonjalny i dział reprezentacji. Siedziba w Wilnie, ul. Wileńska 
27. Spółka istnieje od 21 marca 1930 roku. Kapitał zakładowy 
2.000 złotych podzielony na 4 udziały po 500 zł. każdy całko- 
wicie wpłacony. Zarządcą spółki jest Antoni Głowiński, zam. 
w Wilnie przy ul. Kasztanowej 5, który podpisuje samodziel- 
nie pod stemplem firmowym wszelkie weksle, czeki, zobowią- 
zania, umowy, plenipotencje, akty notarjalne i hipoteczne oraz 
wszelką korespondencję i pokwitowania. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Juljanem Marcelim Korsakiem, Notarjuszem w Wilnie w dn. 21 
marca 1930 r. za Nr. 891 na czas nieograniczony. 1328—VI 

452. I. B. „Przedsiębiorstwo autoasenizacyjne ROBAS, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Roboty asenizacyj- 
ne. Siedziba w Wilnie, ul. Jagiellońska 3. Spółka istnieje od 22 

listopada 1929 roku. Kapitał zakładowy 4.000 złotych, podzie- 

lony na 100 udziałów po 40 złotych każdy całkowicie wpłaco- 

ny. Zarząd spółki stanowią zam. w zaśc. Poddębówka I, gminy 

Rzeszańskiej, pow. Wileńsko-Trockiego Jan Śnieżko oraz zam. 

w Wilnie: Izaak Chwoles — przy ul. Wielkiej 15, Rocha Feld- 

manowa — przy ul. Jagiellońskiej 3 i Piotr Misiorny — przy ul. 

Lwowskiej 10. Wszelkie umowy, zobowiązania, pełnomocni- 

ctwa, akty notorjalne i hipoteczne, jako też weksle, żyra na 

wekslach i czeki winny być podpisywane * przez wszystkich 

członków zarządu łącznie pod stemplem formowym. Wszelką 

korespondencję nie zawierającą zobowiązań pieniężnych, jak 

również pokwitowania z odbioru korespondencji, z poczty, 

przesyłek z kolei, komór celnych i innych instytucyj podpisuje 

jeden z członków zarządu pod stemplem firmowym. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zezna- 

nego przed Sewerynem Bohuszewiczem, notarjuszem w Wilnie 

w dn. 22 listopada 1929 roku za Nr. 6943 na czasokres trzy- 

letni licząc od dn. 22 listopada 1929 roku z automatycznem 

przedłużeniem terminu istnienia spółki jeszcze na jeden rok, o 

ile na trzy miesiące przed upływem terminu nikt z udziałow- 

ców nie zgłosi żądania likwidacji spółki. 1329 — VI 

w dniu 9.IV 1930 r. : i 

: 454, I. B. „Sklep win, wódek, wyrobów tytoniowych i 

artykułów spożywczych R. Kłodnicki i S-ka, spółka z  ograni- 

czoną odpowiedzi. ią". Sklep win, wódek, wyrobów tyto- 

niowych i artykułów spożywczych. Siedziba w Wilnie, ul. Mic- 

Kkiewicza 29. Kapitał zakładowy 4.000 zł. podzielony na 20 

udziałów po 200 zł. każdy; 3.800 złotych wpłacono w gotowi- 

znie, resztę w postaci koncesji oszacowanej na 200 złotych. 

Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Ryszard Kłodnicki — 

przy ul. Mickiewicza 29 i Nina Sliwowska — przy ul. Zawal- 

nej 7. Wszelkie zobowiązania, weksle, czeki, przekazy, akty i 

pełnomocnictwa podpisują obaj zarządcy pod stemplem firmo- 

« wym; wszelką korespondencję zaś i pokwitowania z odbioru 

towarów podpisuje każdy z zarządców pod stemplem firmo- 

wym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 

mocy aktu, zeznanego przed Sewerynem Bohuszewiczem, no- 

tarjuszem w Wilnie w”dn. 28 lutego 1930 roku. za Nr. 1313 na 

czas nieograniczony. 1330 — VI 

w dniu 9.IV 1930 r. 3 

455. I. В. „Wileūskie Biuro Handlowo-Techniczne, spół- 

ka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Reprezentacja firm tech 

nicznych i elektrotechnicznych oraz sprzedaż artykułów tech- 

nicznych i elektro-technicznych. Siedziba w Wilnie, ul, Mosto- 

wa 27 — 3. Przedsiębiorstwo istnieje od 11 marca 1930 roku. 

Kapitał zakładowy 2.000 złotych podzielony na 20 udziałów po 

100 złotych każdy, całkowicie w gotowiznie wpłacony. Zarząd- 

cą spółki jest Aron Ejzurowicz, zam. w Wilnie, ul. Mostowa 

27 — 3. Weksle, żyra na wekslach i wogóle wszelkie A 

umowy, zawierające zobowiązania, podpisuje w imieniu spółki 

zarządca łącznie z udziałowcami Aleksandrem Jelskim, os 

w Wilnie, ul. Jagiellońska 5 lub jeden z nich z Biempo ia ru 

giego. Reprezentować spółkę, otrzymywać za swojem po e 

towaniem wszelkiego rodzaju korespondencję należne spó! Ee 

od wszelkich bez wyjątku urzędów, instytucyj I g KRA 

nych pieniądze, papiery „wartościowe i towary — a Akiai aż 

każdy z nich samodzielnie. Spółka z ograniczoną odp 

i 
d Władysławem 

nością zawarta na mocy aktu, zeznanego prze a 

Hołownią, notarjuszem w Wilnie w dn. 6 A O Mk io 

6h na czaasajeokreślony: 1 
MTS 

457. |. В. Firma: „GALWANOMECH — Spółka z ogra- 

niczoną odpowiedzialnošcią“ Prowadzenie zakładu ślusarsko- 

mechanicznego i wyrób sposobem fabrycznym: suwaków mier 

niczych, przymiarów bławatnych, numeratorów leśnych, ce- 

chówek leśnych, datowników metalowych, kominków przymu- 

sowych, zacisków do wężów gumowych, przyborów M 

niczych, komposterów biletowych i t. p. Siedziba w keel ul. 

Królewska 5. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia Ai 

Kapitał zakładowy 2.500 złotych, podzielony na 125 udziałów 

po 20 zł. każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki R 

zam. w Wilnie: Konstanty Bek — przy ul. Tyzenhauzowskiej 

i Antoni Zalewski — przy ul. Sosnowej 28. Wszelkie zobowią- 

zania w imieniu spółki, pełnomocnictwa, weksle, , czeki i żyra 

oraz umowy nie dotyczące obstalundów podpisują pod S 

plem firmowym obaj zarządcy łącznie; korespondencję ZW 

pisma i wmowy dotyczące przyjęcia obstalunków od urzędów 

i osób fizycznych i prawnych, wszelkie „pokwitowania z odbio- 

ru pieniędzy, towarów, przekazów pieniężnych, korespondencji 

zwykłej i poleconej z poczty, kolei i telegrafu i zewsząd, gdzie 

zajdzie potrzeba podpisuje pod stemplem firmowym jeden z 

SŁO wos 

członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Janem Klottem, no- 
tarjuszem w Wilnie w dn. 3 kwietnia 1930 roku za Nr. 1849 na 
czas nieograniczony. 1332 — VI 

w dniu 30.V 1930 r. 
291 В. П. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 

i inżynierskich — inž. P. Stabrowski i S-ka — S-ka z ogran. 
odpowiedzialnością w Wilnie". Zarząd obecnie stanowią: Piotr 
Stabrowski z maj. Pużany, pow. Wileńsko-Trockiego, Stani- 
sław Kozłowski»z Wilna, ul.. Sierakowskiego 31 i Zygmunt Pro- 
ttasewicz z Wilna, Makowa 11. Pokwitowania z odbioru wszel 
kiego rodzaju pieniędzy, korespondencji pocztowej, telegraficzn. 
zwykłej, wartościowej, poleconej i pieniężnej, pokwitowania z 
odbioru przesyłek, dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, ko- 
mór celnych i od osób prywatnych podpisuje pod stemplem 
firmowym jeden z zarządców wszelkie zaś zobowiązania, umo- 

wy, akty hipoteczne i notarjalne, weksle, żyra wekslowe, czeki 
przekazy i pełnomocnictwa podpisują pod stemplem firmowym 
dwaj zarządcy. 1333 — VI 

)00000000000803008© 

Jerajtie L.U.P.E. 
)09000000060909290086 

HFLALALALALA RUALALALAMAAE A LRALRNALH! 

przełorg butdowiany. 
Zarząd Związku Międzykomunalnego dla budowy i uirzy- 

mania Wojewódzkich Zakładów Opieki Społecznej ogłasza 
przetarg publiczny, ofertowy na budowę DOMU DZIECKA im. 
Marszałka Piłsudskiego w Wilnie przy ul. Antokolskiej Nr. 143 
© kubaturze 10205,50 m. sześć. 

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w cenie po 5 zł. za 
egzemplarz) i bliższe wyjaśnienia otrzymać można w godzinach 
od 18 — 20 w Magistracie m. Wilna, pokój Nr. 18. 

Wadjum w wysokości 20000 w gotówce i papierach war- 
tościowych państwowych według kursu giełdy warszawskiej z 
dnia poprzedzającego należy składać w Komunalnej Kasie Miej- 
skiej na rachunek Zarządu Związku w zapisach hipotecznych 
przy ofercie. Weksle i listy gwarancyjne są wykluczone. 

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magistrat, pokój nr. 
18) w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dowodem 

uiszczenia wadjum mija 11 sierpnia 1930 r. godz. 12, poczem 

nastąpi ich otwarcie. 

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo wyboru oferty we- 

dług uznania i niezależnie od wyniku przetargu, powierzenie 

Firmie tylko część robót oraz prawo unieważnienia przetargu 

ZARZĄD ZWIĄZKU. 

URE AAAA A NAA AAAA 
  

  

PIANINA i FORTEPJANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 

Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, A. Drygas, 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

K. Dąbrowska .. Neniecż 3   Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.       
  

  

Największy najsłynniej- 

wybór szych firm FOTO-APARATOW 
   

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYR RUBIK 
4 WILNO, ul. DOMINIKANSKA 17 tel. 10-58. 
' Najstarsza tirma w kraju (egzyst. od 1. 1840) 

  

  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 3. 

Od dnia 6 do 10 sierpnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany tilm: 

„Miłość Murzyńska” 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych prawdziwi murzyni: Saora—Czarny bohater, Faru—Jego kochanka, Sakuli 
—jego rywal. Film opracowany w południowo-afrykańskiej Senegambji. p 

seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Strzał wśród dżungli”. 
Kasa czynna Fod godz. 5 m. 30. Początek 

  

  

Pierwsze LŹwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22.   Dziś! Przebój niemy! Zespół artystów światowej sławy LEOTRICE 

JOY, NILS ASTHER i JÓZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t. 
Nad program: Komedja w 2 aktach. Ceny miejsc: do godz. 7-ej 

Początek seansów o g. 5-ej, ost. 10.80. 

KSIĘŻNICZKA DUNAJU 
PARTER 1 zi, BALKON 80 gr 

  

Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 6ugr. PARTER 1zł. PREMJERA! Wielki przebój dźwiękowy! Muzyka—Śpiew. 

A GDY NADEJDZIE CHWILA ROZSTANIA... 
DINA GRALLA. Cudo Paryża „Lido*! Szalone tempo! Oryginalne pomysły. Bajeczna wystawa! Rekordowe powo- 

dzenie na całym Świecie! 1 

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

ЭВЕНГО 5 Początek o godz. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

Sztuka erotyczna ze śpiewem 
W rol. gł. królowa sportu 

  

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81 | Во!та, 

Dziś! Najnowsze arcydzieło polskiej produkcji. Urywek powieści H. Sienkiewicza 

ZBRODNIA BARONA WEJSENBACHA 
Mieczysław Cybulski i in. Nad program: To, czego jeszcze nie było! 

„RYNGRAF“ p. t. 
Potężny dramat w 10 akt., w roli głównej 
o niezrównanej urodzie i wdzięku Janina 

' С Nac Angelo Ferrari i Domira Jacobinį + 
w przepięknym arcydziele 1 raz w Wilnie p. t. „Don Manuel—Bandyta." Salonowo-sensacyjny dramat w 8 akt. |. 
  

  

  

i 

Przy największej słocie niema mokrych nóg! Re, = ы = 

Uwaga! Przy największym deszczu niema mokrej 8 palec o: Taksówka Białe lilje 
odzieży! Dziś 10 sierpnia otwarła się wyłączna placówka p. n. SĘA 10—1. od3 si €I licznikiem w b. do- tulipany i krzewy do 
„Pierwsza Wileńska Chemiczna Impregnowalnia“ przy ul. Toma- й ое rym stamie tanio do Sprzedania za pół ce- 
sza Zana 5, która przyjmuje do impregnowania wszelką odzież, 
ubranie, palta, płaszcze, kostjumy, suknie, kapelusze, parasole. 
płótna, obuwie, buty etc., czniąc je trwało nieprzemakalnemi. 
(przyjm. zgłosz. nakant. przyjęć). 

1-2 pokoje”m ie" 
(bez umeblowania) z z тар 

: SI Las kopałniaki, słupy 
wygodami i osobnem telegraficzne na wyrąb   

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 

jest do nabycia wszędzie 

niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwo Żywieckie    
   

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

„Zdrój Żywiecki", „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“ 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

i t.d, którzy was w niemożliwy 

instytucja, która wszelkie przyrzeczone 

godniej do Oddziału w Wilnie przy ul. W. 

Sekretarjat Związku 

    

| KosMETYKA 

  

Doktėr Gabinet 

ożnictwo, powróci- czej. 
a i przyjmuje 
dziennie GSR 6—7 
wiecz. ul. W. Pohulan- 
ka 28 m. 1. -1 rod 

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg 

CIŁ i wznowił przy-i łupież. 
jęcia chorych od g. 10 zdobycze kosmetyki ra- rannych. 
do 7 wiecz. cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
W, Z. P. 48. 

  

& й\ко'здт'‹д 

oraz (łabinet Kosme- z umeblowaniem lub 
tyczny, usuwa zmarszcz bez. Wszelkie wygody. 
ki, piegi, wągry, łupież, W dogodnym punkcie 
brodawki, kurzajki, wy- miasta. Tylko dla so-poszukuje posady nia- dom z owocowym ogro- nin, 

padanie włosów. Mic- lidnego i samotnego(ej) ni do małego dziecka. dem, 
lokatora. Pańska 4—4. Zakretowa 7 m. 7. kiewicza 46. 

Do wszystkich ajentów losowych! 
Ostrzegamy wszystkich Kolegów(żanki) przed organiza- 

torami, szefami biur, osobnikami mianującymi 
sposób nabierają i oszukują. 

Po dokładnem zbadaniu doszliśmy do przekonania, iż 
warunki 

i dokładnie wypłaca zarobioną prowizję jest Małopolski Żakład 
Kredytowy Lwów, Kopernika 11. Zgłaszajcie się przeto wszy- 
scy, jak jeden mąż pod powyższy adres, względnie komu wy- 

Współpracowników Ajentów 
'Losowych z siedzibą w Poznaniu Wrocławska 22 

Prezes JAN WODNICZAK. 

rzy  Antokolskiej 6 & i mela, wydaje sę „GÓrNOŚNSKI dów 
й meblowany pokój lub Drzewo opałowe | 

dwa ze wszelkiemi wy й ШЩ 
: i ! 

Halina MurawskaRacjonalnej Ko-Soabienu Sieks, J, Kościałkowski В, 
choroby kobiece i po-smetyki Leczni- panu. po a= 

co- Wilno, EA 31 w centrum miasta 

2 MIEKISWIcZA ać m. 8. 
et. 14- 

10.000 
wydzierżawia się no- dolarów 

po 1.000, 2.000 i 
3.000 rozlokujemy 

m. 4. WE EU SRO AG 
kobiecą konser- woczesne mieszkanie D 

4 wuje, doskonali, ze wszystkiemi wygo- 
odświeża, usuwa jej dami (do gazu włącz- 
skazy i braki. Masaż pie), O warunkach 
twarzy i ciała (panie). dowiedzieć się u p. 

. Sztuczne opalenie ce- pułk, Adama Frąckie- 
Wielka 26, POWRÓ-ry. Wypadanie włosów wicza, ul. Wiłkomier- 

Najnowsze ska 1—1i, w 

gruntownie obremonto- 
wane z 3 pok. i kuchni, 
a także 1 pokój oddziel- 

ny do wynajęcia przy wykładany 
ul. Wielkiej 5. Dowie- nowych oponach sprze- 

IAŁOWSKA Pokój do wynajęcia A się u właściciela dam tanio. 

Osoba starsza Do Sprzedania tów, futer, mebli, 

wejsciem do wynajęcia. 25 е 2 
o Z iż ° przedania nad 

Św. Jańska tl m, 5. 0 spławną rzeką do Dźwi- 
ы ny, jest zezwolenie. 

2 pokoje Zgłaszać się: Mickiewi- 
#г 4 Pierwsza Wileń- 

do wynajęcia razem lub ZEGAR > 
osobno, z elektryczno- SkA SPO RAKCCACYJAA 
ścią, słonecznej: suche" оо 
i ciepłe. Wielka 56 m.3 Do sprzedania płyty 
dwa pa Pda A GTAMOLONOWOWGKAZY las 

Niemiecka ny. UL Legjonowa '41 
—1 m. 4. —0 
  

w różnych sumach 
i walutach  załat- 
wiamy na pierwszo- 
rzędne zabezpiecze- 
nia, zupełnie bez- 

płatnie 
Wileūskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21; tel. 
152. —0 
  EJ Poszukuję mieszka- tarnia projekcyjna do 

centrum miasta. Oferty tograficzny „Kodak* i 
"proszę nadsyłać pod ciemnia fotograficzna 
adresem: Urząd Woje- amatorska. Zgłosz. od 
wódzki, pokój Nr 201 godz. do 3. Królew- 
W. H. —0 5Ка 7 m. 7 wejście z 

zauł. Oranżeryjnego. -0 

Komorne z góry 
za pół roku lub rok za- Kursy kroju, szycia, 

   

nia 4—5 pokoi pozaprzeźroczy, aparat fo-  — — 

  

ELOKATYS 

w 

b 5 

  

Wyjątkowa okazja 
sprzedaje się do- 
mek z 8 ha płacu 
na przedmieściu za 

2,000 dol. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handfowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. 

4 

  

         
     

   

  

płacę za mieszkanie 4 robót ręcznych i ‚ Е 
pokojowe od 1ĮIX r. b. a B - 

*w śródmieściu, suche i B siepie,porier uo Lies $, fłefdtuWiczÓwny 
+ . TO. erty o ura i z. s 

się dyrektorami Reklamowego S4 Gia PZYMĘ > ie Majątki, folwarki, 

09 „bowskiego Wilno, Gar- zapisy codziennie, « dla place Semas, WIUE jedyna |] porska I dla. „Solidne- zebyjozdnych porniecz: | Posiada do sprzeda- 
dotrzymuje ZYC R ży w wielkim wy- 

go lokatora" —*v czenie zapewnione. —8 
  

PIANINA  najsłynniej- 

  

borze. 
Dom H.-K. „Zachę- 

  

       
  

  

ohulanka Nr. 1. szej wszechświatowej ta SAONA, 
firmy „Erard* oraz Bet- (AŠ 
tinga i K. A. Fibi- 
gera, uznane za naj- 

SPRZEDAŻ lepsze w kraju, sprze- 
ы daję na dogodnych wz- BEZPLATNIE 

lokujemy  wsśklką 6 I E runkach Kijowska 4 

W PAŁĄCU EGIEL" "i" 

  

stałemu 
  

dogodnie na solid- 
nych hipotekach 

      

miejskich. „BOROWY — | pom H.-K. „Zachę- 
godz i LIPCOWY ta" Mickiewicza 1, 

9008—7 POLECA tel. 9-05.  |—1 

— — | JaiiieWiil Oszczednošci 
Mieszkanie ZAMKOWA 20-a SWoje złote i 

ulokuj na 11 proc. 

  

rocznie. Gotówka two- 
ja jest zabezpieczona SAMOCHÓD 

skórą na 

Ofiarna 4 
m. 5, tel. 15-08. B= 

samochodów 
Filarecka 24 m.1. wszelkich towarów. 

—0 

dolary 25 m. 25. 

gotówkę na mocne 
zabezpieczenie hipo 

teczne. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta", Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0     

  

Przyrodniczka (ima- 
gister botaniki) z pra- 
wem nauczania w szkol- 
nictwie šredniem po- 
szukuje posady nauczy- 
cielki.. Oferty z poda- 
niem warunków łaska- 
wie kierować pod adre- 

Stefańska sem: Wilno, 

  

złotem, srebrem i dro- Buchalter-bilansista 
giemi kamieniami,LUM- Samodzielny  organiza- 
BARD Plac Katedralny, tor, zaprowadza ksiąž- 

Wydaje ki, reguluje zaległości, 

[pożyczki pod zastaw: sporządza bilanse. Ce- 

złota, srebra, brylan- ny b. umiarkowane, Ła- 
pia-skawe zgłoszenia: ul. 

. Żeligowskiego 5 m. 30. 
—1 

    

  
A. ARMANDI | 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Urodziłam się przy nim, jak 
twierdzi poczciwy Niepomucen rządca 
i prawa ręka mego ojca, — ciągnęła 
dalej swe opowiadanie Arabella. Ko- 
cha mnie, a ja bardzo go lubię. 

Gerald zamyślony słuchał jej dzie 
cinnego szczebiotu, myśląc o czem in- 
nem. Idąc za tokiem swych własnych 
myśli zapytał nagle: 

— Nie masz matki, prawda? 
— Nie pamiętam jej nawet. 
Kiwnął głową, jakby ten fakt tło- 

maczył mu wiele rzeczy. 
— Tak samo, jak ja,... Co 

twój ojciec? 3 
Spuściła oczy i odpowiedziała nie- 

chętnie: ' 
4 — Czyż nie mówiłam ci? Zajmu- 

je się polityką. Poza tem ma przedsię- 
biorstwo ubezpieczeniowe... Bardzo 
dużo podróżuje. 

— Czy często towarzyszysz mu? 
— Nie, ojciec mówi, że byłoby to 

ponad moje siły. 
— Ojciec nie bał się zostawić cię 

tak często samą? .. 
— Nie bywałam rigdy sama, Ger- 

ry, — zaprzeczyła, — zostawało moc 
służby i donna Escalanta, która uczyła 
mnie i wychowała. | ' 

— Któż to jest donna Escalanta? 
— Stara kuzynka mego ojca, która 

ślubowała zdaje się że zbogaci wszyst 
kich, fabrykantów świec, tyle ich sta 
wiała przed ołtarzem v kościele Matki 
Boskiej Gwadelupskiej. Okropnie du- 
żo świec paliła i nie rozumiem, jakie 
grzechy mogła tak zamalać, bo była w 

robi 

najwyższym stopniu dobrotliwą  ko- 
bietą. 

— Mówisz „była” czy jej już nie 
ma? 

— Niestety! Umarła przed dwoma 
laty, w czasie epidemji czarnej ospy. 

Gerald zamyślił się. 
— A więc teraz w czasie nieobec- 

ności ojca, będziesz pozbawiona  o0- 
pieki zupełnie? 

— A naco mi ta opieka? — tupnę 
ła nóżką ze złością a nozdrza jej rozdę 
ły się z oburzenia. — Niema żadnej 
potrzeby opiekowania się mną, możesz 
mi wierzyć. Pozatem w najgłuchszym 
nawet zakątku Meksyku wystarczy wy 
powiedzieć imię Pedro Bustamento a- 
by obronić jego córkę od jakiegokol- 
wiek niebezpieczeństwa. 

Tu znów zmieniła temat i powróci 
ła do swego kaprysu. Położyła obie 
ręce na jego kolana i z pieszczotliwym 
uporem powtórzyła: 

— Gerry, zawieź mnie do losemit 
skiej doliny!... 

Odpowiedział jej przeciągłem, ser- 
decznem spojrzeniem i pogładził jej 
ręce: 

— Zawioze 
zechcesz Bello. 

Zaklaskała w ręce, jak mała dziew 
czynka, zerwała się, obudziła drzemią 
cego konduktóra i zaczęła mu tłoma- 
czyć o zmianie planu, o bagażach i t.d. 
Gerald został na miejscu i z uśmie- 
chem przyglądał się swemu dyplomo- 
wi, zdobytemu dla niego przez Bellę. 

cię wszędzie, gdzie 

Rozdział I. Barranco. 
— Niech będzie przeklęty na wie- 

ki ten głupiec, który odkrył Amerykę! 
Ten okrzyk, niezbyt miły dla Krzy- 

sztofa Kolumba padł na terrasie na da 
čhu haciendy. 

Katylina, piekąca w kuchni chleb 
z kukurudzy, przyłożyła dłonie do ust 
i krzyknęła: ' 

‚ — Mendizabal! 
Metys zajęty przy 6-iu koniach o dzi- 
wnej zielonkawej maści, podszedł do 
domu i z obrażoną miną oznajmił: 

— lle razy mówiłem ci, że masz 
mówić unor Mendizabal, ty djabelskie 
plemię? 

— Sto dwadzieścia, — odpowie- 
działa spokojnie Indjanka. — Słysza- 
łam głos pana, wołał ciebie zdaje się. 

—- Dlaczego myślisz, że mnie wo- 
łał? 

— Bo mówił coś o głupcu... 
Metys obrzucił I'adjankę spojrze- 

miem jadowitej żmiji, ale doświadczył 
już nieraz władzy, jaką tu miała Ka- 
tylina, która służyła wiernie swemu pa 
nu od zgórą dwudziestu lat. Jadowi- 
tym szeptem rzucił ohydne przeklęńst- 
wo. Staruszka nie pozostała mu dłuż- 
ną, wyrzucając z siebie cały stek naj- 
obrzydliwszych słów. 

— (Ciszej, Katylino! — rozległ się 
rozkazujący głos zgóry. } 

— Chodž tu, Mendizabalu! 
Momentalnie zapanowała cisza, 

wśród kłócących się. Metys raz je- 
szcze rzucił pełne nienawiści spojrze-- 
nie na swego wroga i wbiegł na scho- 
dy. Dzień był nieznośnie duszny i go- 
rący. Schodzące ku morzu słońce, rzu 
cało duże cienie wysokich gór. Przytu 
lona do skalistego zbocza hacienda, 
zdawała się panować nad morzem, pod 
osłoną gór. Za jej ścianami ciągnęły 
się zabudowania kopalni, tworzącej 
jakby maleńkie miasteczko. W oddali 
na morzu, widniały zarysy bazaltowej 
wysepki, pobielonej przez ptaki, ze 
skałami, pochylonemi ku czerwonym 
wodom kalifornijskiej zatoki. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny. Witold Woydyłło. 

` 

' Na terrasie leżał na noszach Cyp- ranco. Nigdy jeszcze żyła nie pozosta | 

rjan Fortiolis. Jęczał i rzucał się nie- 
spokojnie, lecz gdy usłyszał kroki słu 
żącego, z wysiłkiem opanował się i 
udawał spokój, a nawet podniósł się 
na łokciu. 7 

— Wež lornetkę, Mendi. Tak dłu 
go patrzałem, że zabolały mi oczy, 
słońce spaliło mi je. Zobacz, może coś 
widać na kanale? 

Mendizabal pokręcił lornetką w rę 
ku. 

— Nie w tem niema dziwnego pa- 
nie, że pan źle widzi. Pan nie rozsu- 
nął szkieł, jak należy. 

— Tak myślisz? 
Z dziwnem zaniepokojeniem ha- 

ciendero poprawił lornetkę, ale za 

chwilę oddał ją znów metysowi: 
-— Popatrz i ty. 
Jego bardzo blada, wynędzniała 

twarz, pobladła jeszcze bardziej. 
— Nic nie widać! — oznajmił słu 

ga. ‹ 
— Może statek zarzucił kotwicę 

za wysepką? i 
— Nie, widaćby było maszty. 
Haciendero jęknął głucho. 
— Panu gorzej dzisiaj? — zapytał 

metys. 6 j 
Cyprian Fortiolis nie odpowiedział. 
— Czy kazałeś pozapalać ognie na 

skałach? Oni mogą przybyć w nocy. 
— Wysłałem człowieka. 
Haciendero wyciągnął się znów na 

swych noszach. Twarz jego skurczyła 
się z bółlu. Na bladym niebie, ciemne- 
mi plamami rysowały się czarne, me- 
ksykańskie jastrzębie. Powietrze było 
ciężkie i nieruchome. Duszny żar о- 
garniający zwykle ziemię pod wieczór, 

spalał płuca. Dałeko na południo * 

zachodzie, zbierały się szafranowe о- 

błoki. 

— Jak barometr? 
— Spada. 
— Tylko tego brakowało! Jeszcze 

się zacznie Cordonazzo*) A przeklę- 
ty Alcad nie jedzie! 

— Pan wzywał Alcada? — zapy- 
tał z nagłem zainteresowaniem metys. 

— A tobie co do tego? — krzyk- 

nął, marszcząc brwi Fortiolis. 
Metys ukłonił się uniżenie. 
— Chciałem pomóc, senorze. Tu- 

taj blisko niema Alcąda, najbliższy 
znajduje w Santa - Rozalia, to trzeba 
jechać trzy dni. Czy rozkaże pan po- 
słać po niego? 

— Wszystko już zrobione. 
Mendizabal był widocznie wzbu- 

rzony. Fortiolis jakby chcąc zmiękczy! 
swą odpowiedź, dodał: ) 

— Paczeko, który pojechał po me- 
go syna posłał radio - depeszę do San 
ta - Rozalia. 

-—Paczeko mógł zapomnieć wysłać 
ją, — zauważył metys, który dla mę- 
Ża Katyliny żywił te same uczucia, co 
i dla niej. 5 

-— Paczeko nigdy nic nie zapomi- 

na! — odpowiedział ostro pan.- 
* Sługa znów zgiął się w ukłonie. 

— Czy mam teraz zdać wieczorne 
sprawozdanie senorze? ‘ 

— Ach, tak, ten przekięty reuma- 
tyzm wyrzucił najważniejszą Tzecz:>2 
mojej głowy. Jakże idą poszukiwania? 

— Niedobrze, senorze, procent sre 
bra zmniejsza się. Żyła, widocznie, już 
się kończy... 

Gwałtownie podnosząc się, hacien 
dero przerwał mu: ; 

— Od dwudziestu lat pracuję w Bar 

*) Krótki ale niezmiernie gwałtowny hu 
ragan, źdarzający często w tej części Me- 
ksyktū. 
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dwuch ludzi, żeby znieśli mnie na dół. 
W nocy niech kolejno dyżurują. Jeśli 

-zobaczą ognie statku, niech mnie za- 
iaz zawiadomią. Zrozumiałeś? 

otuliła ziemię nie przynosząc jednak 
tak oczekiwanego orzeźwienia. Dale- 
kie meteory, ognistemi strzałami prze 
cinały niebo. 

pot, spływający strumieniami po jego 
twarzy, Z pod poduszki wyjął słownik 
medycyny, otworzył na zmiętej i wy- 
brudzonej palcami stronicy i, Z wyśił- 
kiem wpatrując 
przeczytał głośno, nawpół na pamięć 
zdanie, które go. przerażało swą praw- 
dą: 

robią wrażenie ludzi, którzy WySZli z 
wody w zmokniętem ubraniu! 

sku, śmiejąc się gorzko: 

czycy z natury 
razę! 

niętych nóg. Zmartwiała skóra nie czu 
la dotknięcia. Serce jego ścisnęło się. 

wała mi dłużną, jeśli od pewnego cza | 
su daje mniej, to tylko dlatego, że ja 
sam nie zajmuję się nią. Kiedy przyje- 
dzie mój syn, wszystko pójdzie ina- 
czej. 

— Ale zapewniam, sen 0... В 

-— Dosyć! Co jeszcze? , | 

— Rtęć się kończy. | 
— Statek przywiezie nowy zapas. 

To wszystko? 
— Wszystko senorze. 
— Dobrze. Możesz iść. Przyślij 

— Wszystko będzie wykonane, se 
norze. : 

Mendizabal wyszedł. Noc szybko 

hr Cyprjan Fortiglis otarł 

się w małe literki, 

„Chorzy ci potnieją tak mocno, że 

Żaczął mówić do siebie po francu- 

— Aci idjoci twierdzą, że europej 
są odporni na tą za- 

Odrzucił kołdrę i dotknął spuch- 

    į


