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RESTAURACJA <SLOMIANKA»
W tych dniach wiełce urozmaicone występy artystyczne
Dancing towarzyski przy współudziale specjalnie

zaangażowanych tancerek.

 

ZAMKNIĘCIE SESJI SENATU.
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent Rzeczypospolitej pod-

pisał następujący dekret:
Na podstawie art. 37 konstytucji zamykam z upływem

dnia 17 lipca 1930 r. sesję nadzwyczajną Senatu.

Spała, dnia 17 lipca 1930 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. MOŚCICKI.
Prezes Rady Ministrów (—) W. SŁAWEK.

 

NIEOCZEKIWANA NOMINACJA.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 14 b. m. została podpisana nominacja

I-go wiceministra spraw wojskowych gen. Daniela Konarzew-

skiego na stanowisko kierownika Ministerstwa Spraw Woj-

skowych. Nominacja ta podpisana została na czas urlopu p. J.

Piłsudskiego, podobnie jak to było w czasie wyjazdu do
Rumunii.

Korygowanie wyborczej listy państwowej.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W poniedziałek odbędzie się zebranie głównej
komisji wyborczej, która dokona skorygowania listy państwowej.
Między innymi klub B. B. traci trzech posłów: Kozłowskiego, Birken-
meyera i Eljasza Hirszbrauna.

Ponieważ w B. B. było dwóch żydów, z których Wiślicki stracił
mandat na Wołyniu, a obecnie spadł z listy państwowej Hirszbraun,
w B. B. nie pozostało ani jednego żyda.

Nowa ustawa o lichwie pieniężnej.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA.

nościach kredytowych
rocznym.

nie mogą

„Dziennik (staw R. P.”
ministrów skarbu i sprawiedliwości
pieniężnej. Maksymalne korzyści majątkowe,

ogłasza rozporządzenie
o zmianie przepisów o lichwie

osiągane przy czyn-
przekraczać 11 proc. w stosunku

Moskiewski metropolita nie uznaje auto-
kefalji cerkwi w Poisce.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Metropolita Sergjusz wysłał zawiadomienie do
warszawskiego metropolity Djonizego, w którem uważa autokefalję
cerkwi prawosławnej za nieprawną. O autokefalji, jego zdaniem, de-
cydować może jedynie patrjarcha i sobór moskiewski.

Minister Kwiatkowski w Sztokholmie.
STOKHOLM. (Pat.). Minister

Kwiatkowski i dyrektor departa-
mentu Nosowicz odbyli wczoraj
przed południem konferencję z
przedstawicielami handlu i prze-

mysłu oraz polsko + szwedzkiej
izby handlowej. Wieczorem p. mi-
nister Kwiatkowski w towarzystwie
posła norweskiego w Warszawie
Ditleffa udał się do Oslo.

Minister Kwiatkowski w stolicy Norwegii.
OSLO. (Pat.) Minister prze-

mysłu i handlu Kwiatkowski wraz
z towarzyszącym mu posłem nor-
weskim w Warszawie Ditleffem
przybył tu dziś rano, powitany
na dworcu przez przedstawicieli
władz norweskich. Natychmiast
po przybyciu min. Kwiatkowski
przyjął przedstawicieli prasy. W
południe poseł polski Malczew-

ski wydał śniadanie na cześć de-
legacji polskiej. W śniadaniu
uczestniczyli również przedstawi-
ciele władz norweskich. O godz.
15 minister wraz z otoczeniem
odjedzie do Riukan.

OSLO. (Pat.) Min. Kwiatkow-
ski wraz z otoczeniem został
przyjęty na audjencji przez króla.

Ministrowie obcy przybywają do Polski.
WARSZAWA. (Pat). Na zapro-

szenie p. min. Kiihna przybywa
do Poznania dnia 23 b. m. mi-
nister komunikacji Belgji p. inż.
Lippens celem zwiedzenia mię-
dzynarodowej wystawy komuni-
kacyjno - turystycznej. 24 b. m.
p. min. Lippens uda się do Gdy-
ni celem zwiedzenia portu gdań-
skiego. Z Gdyni tegoż dnia po-
wraca p. min. Lippens do Belgji.
Pozatem przylatuje dnia 29 b. m.
drogą napowietrzną z Paryża do

Poznania francuski minister lot-
nictwa p. Eynac, który w ciągu
tygodniowego pobytu w Polsce
zwiedzi wystawę poznańską, Gdy-
nię, Warszawę i szereg innych
miast. W końcu bieżącego mie-
siąca i początku przyszłego spo-
dziewany jest przyjazd francus-
kiego ministra robót publicznych
oraz ministrów komunikacji ło-
„tewskiego, estońskiego i prawdo-
podobnie czechosłowackiego.

Flota amerykańska w Gdyni.
GDYNIA. (Pat.). 17 b. m. w

południe zawinęły do tutejszego
portu z Gdańska kanonierki ame-
rykańskiej floty wojennej „Cham-
plin“ i „Mendota*. Przy wejściu
do portu statki oddały na powi-
tanie 21 strzałów. Tyleż strzałów

Pogrzeb ś.p. prof.
KRAKOW. (Pat.). 17 b. m. po

południu odbył się pogrzeb š. p.
prof. Władysława Leopolda  Ja-
worskiego w kaplicy cmentarza
Rakowickiego. W obrzędzie po-
grzebowym wzięli udział przed-
stawiciele władz rządowych, miej-
skich, wojskowości, uniwersytetu
Jagiellońskiego in corpore, repre-
zentanci Polskiej Akademii (lmie-
jętności, członkowie stronnictwa
konserwatywnego, przedstawiciele
towarzystw naukowych i kultu:

na cześć amerykańskiej floty od-
dał okręt Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Bałtyk*, poczem nastąpiła
wymiana wizyt pomiędzy do-
wódcą zespołu amerykańskiego
kpt. Hamletem i dowódcą floty
polskiej.

Wł. Jaworskiego.
ralnych, prasy, legjoniści oraz
tłumy publiczności wszystkich
sfer obywatelskich m. Krakowa.
Na cmentarzu przy grobowcu nie
wygłoszono żadnych przemówień
w myśl życzenia zmarłego. Po
odprawieniu modłów przez księ-
ży-biskupów Komara i Rosponda
trumnę ze zwłokami wielkiego
uczonego i obywatela pochowano
na wieczny spoczynek. Grobo-
wiec zarzucono wieńcami i kwia-
tami.

'dlefen
drukarni: Mostowa V.
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Prof. Zdziechowski honorowym doktorem
uniwersytetu w Szegedynie.

BUDAPESZT. (Pat). Regent
Węgier Horthy na wniosek mi-
nistra oświaty hr. Klebelsberga
zatwierdził doktorat honorowy,
wydany przez wydział huma-
nistyczny w  Szegedynie dla
dr. Marjana  Zdziechowskiego,

profesora U. $. B. w Wilnie. (ni-
wersytet w Szegedynie chciał w
ten sposób uczcić prof. Zdzie-
chowskiego za jego niestrudzoną
pracę na polu naukowego zhliże-
nia polsko-węgierskiego.

Konkurs lotnictwa sportowego.
BERLIN, (Pat). Dziś przed po-

łudniem rozpoczęły się obrady
międzynarodowego kierownictwa
sportowego konkursu awionetek
na rok 1930. W obradach tych
wziął również udział przybyły tu
dziś oficjalny delegat polskiego
Aeroklubu p. Bogdan Sieciński.
Międzynarodowe kierownictwo
sportowe lotu powołane jest do
uzgodnienia wszystkich kwestyj,
związanych ż organizowaniem te-
go lotu i stanowi jego władzę na-
czelną.

BERLIN, (Pat). Dziś nadlecieli
na lotnisko w Staaken dalsze sa-
moloty polskie, biorące udział
w tegorocznym konkursie awio-
netek. Z wyjaśnień przybyłych
lotników wynika, że przymusowo
lądować musiał Rutkowski. Do-
tychczas brak tylko wiadomości
o maszynie, pilotowanej przez
Lewoniewskiego, która została
prawdopodobnie wycofana. Do
godz. 19 nie przybył na lotnisko
w Staaken Budziński i niema ża-
dnych o nim wiadomości. Osta-
teczny termin przybycia na lot-

Dookoła projektu
PRAGA. (Pat). Odpowiedź

czechosłowacka na  memorjal
Brianda, ogłoszona w dniu wczo-
rajszym, rozwija następujące po-
glądy:

Rząd czechosłowacki był zaw-
sze zdania, że układy regjonalne
w rozumieniu art. 21 paktu Ligi
Narodów są najlepszym punktem
wyjścia dla akcji, mającej na ce-
lu zorganizowanie współpracy
wszystkich państw. Organizacja
musi przewidywać pełny udział
państw europejskich poza Euro-
pą, zaś nie powinna zwracać się
przeciwko żadnemu państwu, ani
federacji. Powinna ona działać w
ścisłej łączności z Ligą Naro-
dów.

BUDAPESZT. (Pat.) W odpo-
wiedzi węgierskiej na memorjał
Brianda rząd węgierski uważa za
rzecz zasadniczą, ażeby idea zu-
pełnej suwerenności i całkowitej
równości poszczególnych państw
była postawiona przy tworzeniu
unji w ten sposób, by z chwilą
powstania unji wszystkie nierów-
ności, które jako konsekwencje
pewnych wypadków krępują nie-
które państwa i naruszają suwe-
renność, zostały zniesione. Rząd
węgierski przyjmuje bez wahania
wysuniętą w memorjale zasadę,
że unja europejska nie może
osłabić autorytetu Ligi Narodów.
Natomiast rząd ten uważa, że
unja federalna powinnaby zapeł-
nić pewne luki w statucie Ligi
Narodów. Aczkolwiek rząd wę-
gierski zdaje sobie sprawę z te-
go, że projektowana konferencja
nie będzie się zajmowała rewizją
traktatu, nie może on się zgo-
dzić na takie załatwienie za-
gadnienia, które wyklucza
możliwość rewizji w przysz-
łości. Należałoby wynaleźć w ra-
mach nowej organizacji, albo też
poza nią środki dla rozwiązania
nieporozumień innej natury, niż
prawnej, nawet zagadnień  poli-
tycznych trudniejszych, które mo-
gą stanąć przed państwami, nale-
żącemi do federacji. Rząd węgier-
ski stwierdza z przyjemnością, że
memorjał Brianda dąży do unik-
nięcia przewagi jakiegokolwiek
państwa. Rząd węgierski nie mo-
że się powstrzymać od porusze-
nia kwestji mniejszości narodo-
wych, która interesuje Węgry
więcej, niż jakiekolwiek inne pań-
stwo europejskie. Rząd węgierski
uznaje całkowicie zasadę, wyra-
żoną w memorjale, że federacja
europejska nie będzie powołana
do rozpatrywania zagadnień, le-
żących w kompeteneji Ligi Na-
rodów. To też rząd węgierski po-
rusza sprawę mniejszości jedynie
w celu zwrócenia uwagi na to
żywotne zagadnienie, które jeżeli
nie będzie załatwione w sposób
zadawalający, będzie jedną z naj-
większych przeszkód dla pacyfi-
kacji umysłów na kontynencie
europejskim i osiągnięcia zamie

nisko w Staaken przypada jutro
o godz. 12 w południe.

BERLIN, (Pat). Z pośród pol-
skich uczestników, zgłoszonych do
tegorocznego międzynarodowego
konkursu awionetek wycofane zo-
stały tylko dwie maszyny krakow-
skie, pilotowane przez Działow-
skiego i Piotrowskiego.

BERLIN, (Pat). W godzinach
popołudniowych nadszedł na lot-
nisko w Staaken telefoniczny mel-
dunek policji, donoszący, że je-
den z samolotów polskich, lecący
z Poznania do Berlina, przymu-
sowo osiadł pod Fraustadtem.
Powodem tego lądowania ma być
zabłądzenie wskutek defektu bu-
soli. Somolot ten miał podjąć
dalszy lot do Berlina.

BERLIN, (Pat). Dziś, dnia 17
b. m., w drugim dniu wstępnych
przygotowań sportowych do eu-
ropejskiego konkursu awionetek
na rok 1930, przybył szereg dal-
szych maszyn Francji, Anglji, Hi-
szpanji i Niemiec. Razem z sa-
molotami polskiemi do godz. 5.30
po południu przybyły 44 maszyny.

unji europejskiej.

-

rzonych celów. Ponieważ kwestje,
związane z niektóremi częściami
Europy, m. in. z półwyspem Bal-
kańskim specjalnie interesują Wę-
gry, rząd węgierski pragnąłby,
ażeby unja. także ogąrnęła Tur-
cję, z którą Węgry związane są
tradycyjną przyjaźnią. Zważywszy
na to, że wymienione zagadnie-
nia postawią konferencję przed
szeregiem poważnych i skompli-
kowanych zadań, rząd węgierski
przypuszcza, że należałoby może
powrócić do koncepcji, która
powstała w Genewie we wrzesniu
roku ubiegłego, t. j. zorganizo-
wać najpierw współprace w dzie-
dzinie ekonomicznej. Światowy
kryzys gospodarczy ciąży spe-
cjalnie nad Europą, która nie
podniosła się jeszcze całkowicie
po wojnie. Wobec tego najpil-
niejszem zagadnieniem wydaje
się odrodzenie gospodarcze. Z
drugiej strony rząd węgierski
przekorany jest, że zrealizowanie
współpracy w dziedzinie ekono-
micznej stworzyłoby pomyślną
atmosferę dla rozwiązania zagad-
nień politycznych.

PARYZ. (Pat). — Czego chcą
Niemcy? Oto jest pytanie, które
stawia cała wczorajszai dzisiejsza
prasa, komentując odpowiedź
niemiecką na memorjał Brianda
oraz list marszałka Hindenburga
do prezesa pruskiej rady mini-
strów. „L'Oeuvre* ubolewa nad
tem, że w tym samym dniu, gdy
wręczona została Francji nota
Niemiec, utrzymana w tonie po-
ważnym i umiarkowanym, prezy-
dent Rzeszy wystąpił po stronie
nacjonalistów, biorąc w obronę
hittlerowców. Niemcy grzeją i
chłodzą jednocześnie—oświadcza
w zakończeniu autor artykułu p.
Henri Barde. Z całej prasy jedy-
nie chyba dla „Volonte* odpo-
wiedź niemiecka jest zadawalnia-
jąca. Organy nacjonalistyczne
wykazują natomiast silny niepo-
kói i wielkie niezadowolenie, u-
ważając politykę Brianda za wy-
soce zgubną w tej kwestji.

LIZBONA. (Pat). (Havas). Jak
oświadczył minister spraw zagra-
nicznych w wywiadzie prasowym,
odpowiedź rządu portugalskiego
na memorjał Brianda wyraża
uznanie dla zasady ścisłej współ-
pracy państw europejskich oraz
wypowiada się za nieogranicza-
niem działalności ;Ligi Narodów i
nieosłabianiem jej wpływów. Od-
powiedź podkreśla trudności ko-
lonjalne Portugalji, która nie mo-
że być uważana za państwo wy-
łącznie europejskie. Rząd portu-
galski zaznacza także, że pakt
europejski nie może wpłynąć na
jego stosunki z Brazylją i zawar-
te poprzednio układy z innemi
państwami.

PARYZ. (Pat). Odpowiedź bel-
gijska na memorandum  Brianda
aprobuje całkowicie zasadę unji
europejskiej, któraby w ramach

zagraniczne o 66
miem miejsca e
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Ligi Narodów kontynuowała w
sposób bardziej systematyczny
oraz intensywny rozpoczętą dzia-
łalność w kierunku współpracy
europejskiej. W związku z tem
odpowiedź zaznacza, iż projekto-
wany pakt winien być podporząd-
kowany postanowieniom statutu
Ligi. Rząd belgijski nie sądzi,
ażeby było konieczne tworzyć
stały organizm polityczny.

PARYZ. (Pat). Rząd portugal-
ski w odpowiedzi swej na memo-
randum Brianda wysuwa dwa
zastrzeżenia: 1) co do koniecz-
ności stopniowego rozważania
poszczególnych problematów w
miarę wyłaniania się prawdopo-
dobieństwa pomyślnych wyników
tych rozważań z jednoczesnem
unikaniem budzenia podejrzliwo-
ści, 2) co do zapewnienia Portu-
galji nienaruszalności jej polityki
metropolitalnej i kolonjalnej oraz
więzów etnicznych i językowych,
łączących ją z narodami, miesz-
kającemi poza granicami Europy,
np. Brazylją, oraz nienaruszalności
istniejących obecnie układów z
innemi państwami. Odpuwiedź
zaznacza, że w granicach tych
zastrzeżeń Portugalja będzie współ-
działała nad dziełem współpracy
europejskiej, przyczem odpowied-
ni układ czy pakt winien być za-
warty w ramach Ligi Narodów,
któraby mogła przyczyniać się
do urzeczywistnienia niektórych
zamierzonych celów. (tworzenie
organizacji unji wymaga dojrza-
łego przygotowania poglądów ce-
lu uniknięcia gry, opartej na he-
gemonji poszczególnych państw
oraz niepotrzebnego powtarzania
Ligi Narodów. Nakoniec odpo-
wiedź zaleca, aby najpierw roz-
strzygano sprawy gospodarcze,
co w znacznym stopniu ułatwi
rozwiązanie trudności politycz-
nych.

LONDYN. (Pat.) Odpowiedź
rządu W. Brytanji na memoran-
dum Brianda w sprawie federacji
europejskiej wyraża jaknajwiększe
uznanie dla idei rządu francuskie-
go, zmierzającej, do wzmocnienia
jaknajbliższego współdziałania po-
między narodami Europy i zwięk-
szenia środków, zapobiegających
wybuchowi wojny. Odpowiedź
angielska wyraża szczerą nadzieję,
że inicjatywa Francji prowadzi do
zwiększenia wzajemnego zaufania
pomiędzy narodami, wzmożenia
współpracy ekoncmicznej i
zmniejszenia wszelkich przeszkód,
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hamujących handel międzynaro-
dowy. Zaznaczywszy, że niezawi-
słość i suwerenność każdego kra-
ju winna być uszanowana, podo-
bnie jak i pewne specjalne blis-
kie węzły, łączące poszczególne
ugrupowania, odpowiedź stwier-
dza, że wiele jeszcze może być
czynione w celu poprawy  sytu-
acji ekonomicznej, a ponieważ
działalność polityczna powinna
zmierzać we  wzmiankowanym
kierunku, więc rząd W. Brytanii
aprobuje propozycję ścisłej współ-
pracy miarodajnych czynników
politycznych i ekonomicznych.
Natomiast, zdaniem rządu an-
gielsklego, nie jest wcale pe-
wne, czy dokładniejsze zbada-
nie zagadnienia usprawiediiwi
pogiąd o rzekomej koniecz-
ności i celowości stworzenia
nowych, niezależnych instytu-
cyj międzynarodowych. Tru-
dnem jest wyobrazić sobie,
aby proponowane instytucje
paneuropejskie mogły funkcjo-
nować bez.stworzenia zamętu,

a może nawet rywalizacji, co
niewątpliwie doprowadziłoby do
zmniejszenia autorytetu i skute-
czności działania organizacyj Ligi
Narodów.

Dalej odpowiedź wskazuje na
niebezpieczeństwo, jakie eksklu-
zywna unja europejska mogłaby
wytworzyć, budząc rywalizację i
wrogie nastroje pomiędzy po-
szczególnemi kontynentami, wo-
bec czego poddaje myśl, aby za-
mierzona akcja odbywała się ści-
śle w ramach Ligi Narodów. Do-
świadczenia wykazują, że różne
kwestje o znaczeniu ogólno-euro-
pejskiem, z wielkiem powodze-
niem mogą być traktowane przez
organy Ligi Narodów. Zdaniem
rządu angielskiego, można
stworzyć specjalny komitet
europejski w ramach Rady LI-
gi Narodów, Zgromadzenia Ligi
i organizacyj technicznych Ligi i
w ten sposób uzyskać niezbędną
maszynerję dla popierania jak-
najściślejszego kooperacji euro-
pejskiej, unikając równocześnie
ryzyka i wszelkich trudności, mo-
gących niechybnie powstać przy
stworzeniu nowych, niezależnych
instytucyj międzynarodowych.Wre-
szcie odpowiedź angielska propo-
nuje, aby sprawa memorandum
Brianda została umieszczona na
porządku dziennym obrad najbliż-
szego Zgromadzenia Ligi Naro-
dów.

Konferencja unji międzypariamentarnej.
LONDYN, (Pat.). W dalszym

ciągu obrad konferencji unji mię-
dzyparlamentarnej przedstawiciel
Belgji la Fontaine oświadczył, że
rozbrojenie wojskowe nie wydaje
się mu rzeczą możliwą, dopóki

rozbrojenie moralne
i gospodarcze. Przedstawiciel Nie-
miec Hohl mówił optymistycz-
nie o idei podstawowej memorja-
łu Brianda. podkreślił jednak nie-
bezpieczeństwo wywołania anto-
gonizmu pomiędzy kontynentami.
Mówca zapytał, czy projektowana
federacja obejmie tylko Europę
i zaznaczył, że pokój całego šwia-
ta jest niemniej ważny niż pokój
Europy. Traktaty, zawarte przez
państwa zwyciężone z innemi
państwami, powinny być zwal-
czane, o ile kryje się w nich ja-
kaś niesprawiedliwość. Jest rze-
czą  niemożlwą, ażeby W. Bry-
tanja miała nie należeć do fede-
racji, w której tak ona, jak i jej
dominja będą ważnym elemen-

tem, działającym w kierunku
ustanowienia pokoju światowego.

LONDYN, (Pat.). W czasie po-
siedzenia konferencji unji par
lamentarnej przedstawiciel Ru-
munji p. Stefan Pop dał
wyraz zadowoleniu z powodu
układów w sprawie reperacyj,
zawartych w Hadze i Paryżu.
Układy te usunęły przyczyny

«wielu nieporozumień międzyna-
rodowych. Rumunja — mówił
p. Pop — poświęci wszystko
prócz honoru dla sprawy pokoju.

LONDYN, (Pat) Na dzisiej-
szem posiedzeniu kongresu unji
międzyparlamentarnej przemawiał
również delegat czechosłowacki
Medinger, dając wyraz zaufaniu
w autorytet Ligi Narodów. Me-
dinger zaznaczył jednak, iż Liga
Narodów nie powinna uchylać się
od załatwiania poważnych kwe-
styj, o ile praca jej ma być sku-
teczna.

«Antywojenny» dzień—demonstracja mili-
taryzmu sowieckiego.

MOSKWA. (Pat). „Antywojen-
ny" dzień 1 sierpnia ma być wy-
korzystany przez organizacje ko-
munistyczne dla lustracji przygo-
towawczej w dziedzinie military-
zacji sowieckiego społeczeństwa.
Odpowiednia instrukcja głosi: W
klubach, parkach i ośrodkach

kulturalnych należy organizować
wieczory, poświęcone dniu 1 sierp-
nia, urządzać specjalne pokazy i
demonstracje rezultatów w dzie-
dzinie wojskowego przygotowania
członków Ossoawiochimu, olimp-
jady sportowe itd.

 

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Sekcja Towarzyska urządza dla wszystkich członków Klubu

wycieczkę do Czarnego Boru dnia 20 b. m. w niedzielę. Zbiórka
w dniu wycieczki na dworcu w poczekalni 1-ej klasy o godz. 1l-ej
punktualnie.

Maxymalre koszty wycieczki wyniosą zł. 2,50, oraz pożyweniie
na czas wycieczki.
 

POLECA

- Polska Składnica Galanteryjna
FRANCISZEK FRLICZKA

Zamkowa 9, (róg Skopówki) tel. 6 — 46. 343—30
>

i wszelkie ozdoby do su-
kien spacerowych
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Co mówią liczby i co
robi rząd?

Na jednej ze swych głośnych
herbatek minister przemysłu i

handlu oświadczył podobno, że

przesilenie gospodarcze w Polsce

już powoli mija i wchodzimy w

okres pomyślniejszy. To samo

niezaz czytamy w organach pra-

sy sanacyjnej, która już szykuje

się do tworzenia hymnów po-

chwalnych na cześć rządu puł-

kownikowskiego, który „przesile-

nie opanował i doprowadził do

poprawy sytuacji*.

Rzeczywistość, niestety, nie

jest wcale pomyślna. Ogłoszone

niedawno liczby o wpływach po-

datkowych, bilans Banku Polskie-

go i statystyka przywozu i wy-

wozu wskazują na dalsze pogor-

szenie sytuacji gospedarczej.

Wpływy podatkowe w czerwcu

roku bieżącego są znacznie niż-

sze niż w tym samym miesiącu

roku ubiegłego, co świadczy o

trwającem nadal osłabieniu tempa

życia gospodarczego i o obniże-

niu zdolności płatniczej ludności.

Wpływy do skarbu państwa ze

wszystkich podatków  bezpośred-

nich w czerwcu r. b. wyniosły

ogółem 47,898 tys. zł., podczas

gdy w czerwcu r. 1929 — 49,892

tys. zł., a więc zmniejszyły się o

1,994 tys. zł.
Z podatku przemysłowego —

22,895 tys. zł, podczas gdy w

czerwcu 1929 r.—25.698 tys. zł.

Podatek przemysłowy jest dla

oceny sytuacji gospadarczej w

kraju najbardziej charakterystycz-

ny, gdyż on jest poniekąd baro-

metrem określającym tempo ży-

cia gospodarczego.

Podatek ten tak zwany po-

tocznie obrotowym jest wymie-

rzany w zależności od obrotów

przedsiębiorstw przemysłowych i

handlowych, Obniżenie wpływów

z tego podatku o całe 107, w

porównaniu zrokiem zeszłym świad

czy o bardzo znacznem zmniej-

szeniu się obrotów w handlu i

przemyśle.
Z bitansu Banku Polskiego za

pierwszą dekadę lipca dowiadu-

jemy się o nader niepomyślnej oko-

liczności, mianowicie, o zmniej-

szeniu się obiegu banknotów o
54,391,000 złotych.

Bardzo niepomyślny też jest

bilans handlu zagranicznego za

miesiąc czerwiec. Saldo ujemne

bilansu handlowego w czerwcu

wynosi 8094000 złotych. W po-

równaniu z poprzednim miesią-

cem zmniejszył się zarówno wy-

wóz, jak i przywóz, wywóz jed-

nak w stopniu znacznie większymi,

niż przywóz. Podczas gdy przy-
wóz mniejszył się o 19,317 tysię-

cy złotych, wywóz—o 29,927 ty-

sięcy złotych.

Mamy tu do czynienia ze zja-

wiskiem podwójnie ujemnem. Z

jednej strony ujemnym jest fakt

deficytowości bilansu z drugiej—
zmniejszenie obrotu handlu za-

granicznego.

Z liczb powyżej wskazanych

widać, że sytuacja gospodarcza

w dalszym ciągu pogarsza się.

Wobec tych faktów, ciśnie się

pytanie, co robi rząd w kierunku

opanowania przesilenia? Na to

pytanie trudno naprawdę odpo-

wiedzieć, bo działalności rządu

nie tylko w tym zakresie, ale i w

innych nie widać wcale. Jedyna

działalność w zakresie gospodar-

czym, to naciśnięcie śruby po-

datkowej. Żeby nie spotkać się z
zarzutem gołosłowności, powołu-

jemy się na kompetentną w tych

sprawach „Gazetę Handlową*, w

której czytamy:

„Ze wszystkich stron kraju ko-

respondenci nasi donoszą, iż urzę-

dy skarbowe przystąpiły w bieżą-

cym miesiącu do niezwykle ener-

gicznej akcji egzekucyjnej. Wszel-

kie zaległości podatkowe ściąga-

ne są nader rygorystycznie bez

względu na istotny stan materjal-

ny przedsiębiorstwa, tak iż nie-

jednokrotnie ściągnięcie zaległości

podatkowych wpływa na zatamo-

wanie pracy w przedsiębiorstwie.

Kupcy i przemysłowcy akcją władz

podatkowychzostali kompletnieza-

skoczeni. Inspektorzy skarbowi z

całą bezwzględnością wykonują

swe obowiązki, podczas gdy po-

datnicy oczekiwali dawno zapo-
wiadanych dalekoidących ulg i

liberalnego, a nie jak obecnie,

rygorystycznego traktowania za-

ległości podatkowych". —
Takie postępowanie może

chwilowo zapełnić luki w kasach
państwowych, nie može jednak

Dalsze prześladowania duchowieństwa
w Rosji sowieckiej.

Skazanie administratora apostolskiego.

Administrator apostolski diecezji Kamieniec Podolski, ks.

Jan Swiderski, który ostatnio mieszkał w Barze, oraz kanonik

i proboszcz z Winnicy, ks. Jan Lewiński, zostali skazani na

dziesięć lat obozu koncentracyjnego. Aresztowany, równocze-

śnie z nimi ks. prał. Ryszard Szyszko, został uniewinniony.

Razem z nim w całej diecezji znajduje się na wolności pięciu

księży. (Kap).

Awantura w parlamencie angielskim
LONDYN. (Pat). Dziś „po po-

łudniu parlament angielski stał
się widownią niesłychanej awan-
tury. Mianowicie, poseł lewego
skrzydła Labour Party Brockway
domagał się wszczęcia dyskusji
w sprawie Indyj. Gdy premjer
Mac-Donald sprzeciwił się temu
wnioskowi, Brockway zaczął głoś-
no wykrzykiwać, atakując rząd i
energicznie żądając debaty. Wo-
bec tego speaker powstał ze
swego miejsca, co według zwy-
czaju parlamentu angielskiego
oznacza, że poseł przemawiający
winien przerwać swą mowę.
Brockway jednak stojąc dalej
przemawiał, dając tem samem
dowód jaskrawego nieposłuszeń-
stwa wobec zarządzenia speakera.
Premjer Mac Donald zgłosił wów-

czas wniosek wykluczenia Broc-
kwaya z lzby, Brockway zaś
mimo to przemawia dalej stojąc.
Kolega jego również z lewej
grupy Beckett w pewnym mo-
mencie podchodzi do stołu spe-
akera i porywa buławę przewo-
1iczącego, unosząc ją. Według
gulaminu |lzby może ona pra-
mocnie obradować tylko wów-
s, gdy buława leży na stole.
głosowaniu wniosek Mac Do-

ilda o wykluczenie Brockway'a
przeszedł. Prawie jednogłośnie
również wykluczony został pos.
Beckett. Wśród posłów zapano-
wało nieopisane wzburzenie. Nad-
mienić należy, iż buława przewo-
dniczącego nie była przemocą
usuwana od czasów Cromwella.

Naprężenie sytuacji politycznej w Niem-
czech.

BERLIN. (Pat.) Gabinet Rze-
szy postanowił, na podstawie
art. 48 konstytucji, nadać od-
rzuconej częściowo przez
Reichstag ustawle podatkowej
moc obowiązującą.

BERLIN. (Pat.) W dłuższym
komunikacie rząd Rzeszy uzasa-
dnia konieczność zastosowania
art. 48 konstytucji Rzeszy,” pod-
kreślając między innemi, że rów-
nowaga w budżecie jest podsta-
wą uporządkowania finansów i
możność otrzymania kredytu, za-
równo przez państwo, jak i przez
gospodarkę prywatną. Zrównowa-
żenie budżetu—powiada komuni-
kat — jest tak samo koniecznym
warunkiem dla zrealizowania po-
mocy dla bezrobotnych. Wobec
odrzucenia przez Reichstag prze-
dłożenia podatkowego, prezydent
Hindenburg uważał za rzecz nie-
odzowną przeprowadzenie pro-
jektów rządowych na podstawie
dekretu, stwarzając ten sam
punkt wyjścia dla przeprowadze-
nia szeregu koniecznych prac
państwowych, m. in. ustawy o
pomocy dla prowincyj wschod-
nich Rzeszy. O zarządzeniach, za-
stosowanych na podstawie art. 48,
prezydent zawiadomi natychmiast
Reichstag.

BERLIN. (Pat.) Według „So-
cialdemokratische Pressedienst”,
frakcja  socjaldemokratyczna

złoży na dzisiejszem posiedze-
niu Reichstagu wniosek o vo-
tum nieufności dla rządu.

BERLIN. (Pat.). Dzisiejszy dzien-
nik ustaw Rzeszy podaje zarzą-
dzenie podatkowe, wydane na
podstawie $ 48 konstytucji Rze-
szy. Pierwszy punkt zarządzenia
dotyczy daniny urzędniczej, wy-
noszącej 2 i pół proc. od docho-
du. Punkt drugi rozporządzenia
przewiduje 5 proc. dodatek do
podatku dochodowego, do któ-
rego zobowiązani są wszyscy,
których dochód w roku 1929 wy-
nosił ponad 8 tys. Punkt trzeci
nakłada podatek w wysokości 10
proc. na nieżonatych, których do-
chód miesięczny wynosi najmniej
220 marek. Inne rozporządzenie
upoważnia samorząd do pobiera-
nia podatku obywatelskiego od
osób zamieszkałych w danej
miejscowości powyżej lat 20. Wy-
sokość tego podatku ma być oz-
naczona przez samorząd.

BERLIN. (Pat.). Stosownie do
zapowiedzi posła Breitscheida na
wczoraszem posiedzeniu Reichs-
tagu, frakcja socjaldemokratycz-
na zgłosiła dwa wnioski. Pierw-
szy domaga się wyrażenia votum
nieufności rządowi Rzeszy, drugi
— odrzucenia rozporządzenia pę-
datkowego, ogłoszonego dziś na
podstawie $ 48 konstytucji Rze-
szy.

Cofnięcie likwidacji Stahihelimu w Nadrenii
BERLIN. (Pat.) Rokowania,

prowadzone przez dzień wczoraj-
szy między rządem pruskina a
kierownictwem  Stahlhelmu do-
prowadziły do porozumienia. Pru-
ski minister spraw wewnętrznych
zawiadomił władze miejscowe, iż
nie ma nic przeciwko ponowne-
mu tworzeniu formacyj Stahłhel-

mu w  Nadrenji i Westfalji. W
związku z tem prezydent Hin-
denburg postanowił podróż po
terenach ewakuowanych odbyć
według pierwotuego programu,
to zn. bez pominięcia miejsco-
wości, leżących na terytorjum
państwa pruskiego.

Pomoc dla wschodnich terenów Rzeszy.
BERLIN, (Pat) Reichstag kon-

tynuował w dniu dzisiejszym
obrady nad projektem ustawy o
pomocy dla terenów wschodnich
Rzeszy, poczem przystąpił do gło-
sowania, którego wynikiem było
przyjęcie przedłożenia rządowego
w formie, uchwalonej przez ko-
misję. Dyskusja nad wnioskiem
socjalistycznym o unieważnienie
dekretów podatkowych odbędzie
się w piątek 18 b. m. Na dzisiej-
szym posiedzeniu konwentu sen-

jorów w sprawie dalszego po-
rządku obrad Reichstagu  partja
socjaldemokratyczna domagała się
załatwienia sprawy polsko - nie-
mieckiego traktatu handlowego,
oraz umowy genewskiej jeszcze.
przed  ferjami  letniemi.  Po-
wszechnie przypuszczają, iż w so-
botę, wzgłędnie w nocy z soboty
na niedziełę, nastąpi trzecie czy-
tanie projektu ustawy o pomocy
dla wschodnich obszarów.

 

 

Drobės wiademośc.
Międzynarodowy turniej

tenisowy.
WIEDEŃ. (Pat). W pierwszym

dniu międzynarodowego turnieju
tenisowego w Semmering wszy-
Scy gracze polscy zdołali poko--
nać swych przeciwników i zakwa--
lifikowali się tem samem do dal-
szych rund. Tłoczyński (Polska),.
Laufer (Austrja) 6:0, 6:1, Warmin--
ski (Polska) — Luttig (Austrja 6:2,.
6:2, Warmiński — Simon 6:3, 6:3,
Marszewski (Polska)—Schomburg
(Niemcy) 6:1, 6:3. W grze pań:
Jędrzejowska (Polska) zwyciężyła:
Caracostea (Rumunja) 6:4, 6.3,
a Volkmerówna (Polska) wygrała:

być uważane za działalność w

kierunku opanowania i zlikwido-
wania kryzysu gospodarczego.

Przeciwnie, nadmierne wyci-

skanie gotówki z kraju może tyl--
ko zaostrzyć i tak ciężką sytuację.

Naciskanie śruby podatkowej
do ostatnich granic — to akcja
obliczona na krótką metę. Czy
jest jakiś plan na dalszą metę?
Nikt o nim nie słyszał, nic nie'
słychać nawet, żeby taki plan
opracowywano.
W ministerstwach panuje bez-

wład, odrabia się tylko bieżące:
kawałki. Jedynie Ministerstwo

«Sprawiedliwości

„sywnie obmyšlają(: coraz to nowe

z Scharer 6:0, 6:0. W grze mie-
szanej Jędrzejowska — Warmiński
(Polska) wyeliminowali Radema-
chera i Helmer (Niemcy)6:1,6:2.

Katastrofa lotnicza.
BIAŁOGRÓD. (Pat.) Na wy-

brzeżu dalmatyńskiem spadł hy-
droplan wojskowy rua dach jedne;
'o z domów. Pilot zmarł na sku-

otrzymanych ran, zaś stan
serwatora jest bardzo ciężki.

Y4 ielki pożar iasu we Francji.
PARYŻ. (Pat). Dzięki energicz-

nej akcji ratowniczej wielki pożar
lasu pomiędzy Valescure i Agay
został całkowicie opanowany. Dru-
żyny ratownicze pozostały jeszcze
na miejscu do wieczora w celu
ugaszenia ostatnich ognisk pożaru.

pracuje inten-

„Interpretacje“.

W zakresie gosįvodarczym nie

robi się nic. Słusziiie pisze „Ro-

botnik“, że rząd nie wykazuje

żadnej działalności poza zwoły-

waniem herbatek, podróżami na

na wystawy i uspakajianiem dy-

plomatów, aby nie  przynaglali

rządu do ratyfikacji traiktatow.
Dziś bardziej, niż kieclykoiwiek

staje się jasnem, jak. dalece
szkodliwym dla kraju jest brak

kontroli parlamentarnej nad rzą-
dem.
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Dalsze szczegóły konspiracji sanacyjnej.
„A.B.C.* podaje dalsze szcze-

góły o organizacji sanacyjnej „Bia-
lego Orla“.

Tajne organizacje sanacyjne—
pisze „A.B.C“ — „Związku Zol-
nierskiego Czynu“ i „Orla Biale-
go“, zorganizowane są wedlug
wzorėw przypominających orga-
nizację jaczejek komunistycznych.

Regulamin „Związku Orła Bia-
lego” podaje takie wytyczne pun-
kty organizacji:

Art. 2. Związek dzieli się na
drużyny, związane organizacyjnie
według zleceń Władzy Najwyż-

szej. ;
Art. 3. Stan liczebny jednej

družyny nie može przekraczač 15
osób. Liczbę osób w drużynie da-
nego rejonu działania ustala ko-
menda rejonu.

Art. 4. Na czele każdej druży-
ny stoi komendant drużyny, pod
każdym względem odpowiedzial-
ny za swą drużynę.

Art. 5. Komendant drużyny
utrzymuje ścisłą łączność w dzia-
łaniu ze swoim bezpośrednim
przełożonym, z którym uzgadnia
swoją pracę związkową, od któ-
rego dostaje zlecenia i któremu
podaje informacje. Komendanto-
wi drużyny nie wolno podejmo-
wać żadnej nowej akcji bez zgo-
dy bezpośredniego przełożonego.

Art. 6. Każdy z komendantów
bez względu na stopień jego hie-
rarchji, ai. do najwyższego szcze-
bla (funkcji) obowiązany jest na-
leżeć do jednej z najniższych ko-
mórek (drużyny) na warunkach i
z obowiązkami zwykłego członka.

Jak widać z tego ostatniego
punktu „Związek Orła Białego"
jest konspiracją wielostopniową,
co znów wzorowane jest na ma-
sonerji.

Kto raz do konspiracji tej z0-
stał wciągnięty — wystąpić już
z niej nie może. Mówią o tem
następujące przepisy regulaminu:

Art. 10. Członek nie może wy-
stąpić z organizacji, może nato-
miast przez swoją władzę być
przeniesiony w stan nieczynny.

Art. 11. Przeniesienie w stan
nieczynny nie zwalnia członka od
obowiązku bezwzględnej tajemni-

cy, którą przysięga wstępując do
organizacji.

Te postanowienia malują do-
sadnie charakter organizacji. Re-
welacje „ABC“ wywolaly w kra-
ju silne wrażenie. Słuszne z nich
wnioski wyciąga krakowski „Głos
Narodu“, który pisze:

„Prasa podaje codziennie in-
formacje o tajnych organizacjach
sanacyjnych „Biały Orzeł* i „Zwią-
zek zolnierskiego Czynu*. Wy-
mienia nawet nazwiska kierowni-
ków tej konspiracji. Z rewelacji
tych wynika, ze mamy do czy-
nienia ze spiskiem przeciw pra-
wom zasadniczym Rzeczypospo-
litej. Art. 11 deklaracji ideowej
spiskowców mówi o „konieczno-
ści radykalnej reformy w sposo-
bie rekrutowania i działania ciał
ustawodawczych*, art. 12 brzmi:
„Nie uznajemy konieczności dal-
szego istnienia partji politycz-
nych*, art. 19 zaleca „stosowan'e
śmiałych i radykalnych środk« w,
mianowicie „dyktatury demokro-
tycznej*, a cel spisku ujmuje w
słowach: „Uważamy za konieczne,
aby Polska przebyła twardy, wy-
chowawczy(!) okres despotji (II)
demokratycznej". Z dalszych do-
niesien „ABC“ dowiadujemy się,
że spiskowcy dążą do powołania
Sejmu, mianowanego przez orga-
nizacje gospodarcze Sejmu, ten
byłby narzędziem owej „despotji”,
o jakiej marzą spiskowcy”.

„Zapytujemy władze państwo-
we, jak zareagowały na doniesie-
nia pisma o tym antypaństwo-
wym i antykonstytucyjnym  spi-
sku. Nie chcemy bowiem ani na
chwilę przypuścić, by wobec tej
zbrodniczej konspiracji zachowały
się obojętnie. Widzimy przecież,
że bardzo energicznie doszukują
się przestępstw i przestępców w
manifestacji krakowskiej Centro-
lewu. Konspiracja „Orła Białego"
zmierza wyraźnie do obalenia
istniejącego stanu konstytucyjne-
go, zbrodnia jest w tym wypadku
jasną. Oczekujemy więc wiado-
mości o aresztowaniu przestęp-
ców! Nie wolno zwlekać ani
chwili! Sprawiedliwość musi dzia-
łać szybko i energicznie!',

 

 

Dhień polityczny. |
Wymiana depesz.

Z okazji święta narodowego
francuskiego Pan Prezydent Ignacy
Mościcki i Prezydent Republiki
Francuskiej p. Gaston Doumergue
wymienili następujące depesze:

„Jego Ekscelencja p. Gaston
Doumergue, Prezydent Republiki
Francuskiej. Paryż.

Z okazji święta zaprzyjaźnio-
nego i sprzymierzonego narodu
pragnę złożyć Waszej Ekscelencji
wraz z całą Polską gorące życze-
nia chwały i pomyślności dla
Francji.

(—) Ignacy Mościcki.

W odpowiedzi nadeszła de-
pesza następująca:

„Jego Ekscelencja p. Ignacy
Mościcki, Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej. Warszawa.

Głęboko wzruszony serdecz-
nem pismem przesłanem mi przez
Waszą Ekscelencję, wyrażam wraz
z podziękowaniem serdeczne ży-
czenia moje i narodu francuskie-
go wielkości i pomyślności dia
zaprzyjaźnionej i sprzymierzonej
Polski.

(—) Gaston Doumergue.

Międzynarodowa konfe-
rencja rolnicza.

Jako rezultat rozmów, jakie
Polska przeprowadziła między
państwami  rolaiczemi Europy
Środkowej podczas ostatnich kon-
ferencyj międzynarodowych o
charakterze gospodarczym, jak
również na skutek dążeń poszcze-
gólnych państw Europy Srodko-
wej do wspólnej kollaboracji ce-
lem zażegnania kryzysu rolnicze-
go rząd polski zwrócił się do
państw bałtyckich i państw po-
łudniowo-wschodniej Europy, pro-
ponując zwołanie w końcu sierp-
nia wspójnej konferencji mini-
strów rolnictwa tych krajów ce-
lem omówienia sprawy jednolite-
go stanowiska na terenie między-
narodowej współpracy gospodar-
czej.

Rewizja budowy gmachu
dyrekcji kolejowej.

Sejmowa komisja nadzwyczaj-
na dla zbadania sprawy budowy
gmachu dyrekcji kolejowej w
Chełmie, obradując pod przewod-
nictwem pos. Solańskiego posta-
nowiła udać się do Chełma w
środę 23 bm., gdzie spędzić ma
trzy dni celem przeprowadzenia
badań na miejscu.

Że świata.
sensacyjna wygrana.
Jehanne Dolly, słynna tancer-

ka, wygrała w kasynie Touquete
we Francji 12 miljonów franków.
Grę fprzerwano, gdyż kasyno nie
posiadało dostatecznej ilości pie-
niędzy.
WODE EZ OKTSs1]
Popierajcie Polską Macierz

, Szkolną.
Wiieńska 15—5.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Dziesięciolecie „Cudu nad
Wisłą" na Jasnej Górze.
Od O. Generała Ojców Pauli-

nów otrzymaliśmy odezwę, nastę-
pującej treści:

Dnia 15 sierpnia r. b. cała Pol-
ska obchodzić będzie uroczyście
dziesięcioletnią rocznicę „Cudu
nad Wisłą”. Rocznica ta, jak
zresztą wszystkie niemal rocznice
narodowe, pozostaje w ścisłym
związku z Jasną Górą, owszem
ma w sobie pewne podobieństwo
z wiekopomną rocznicą odparcia
Szwedów: zarówno bowiem w 1920
jak i 1655 roku z Jasnej Góry
spłynęła na kraj cudowna pomoc
Bogarodzicy, Królowej Polski,
okrywająca naród nasz w obliczu
świata nieśmiertelną chwałą bo-
haterstwa.

Jak niegdyś w czasie szwed-
zkiej nawały, gdy zguba Ojczyzny
zdawała się nieuchronną, cała
Polska, uosobiona duchowow nie-
licznej załodze jasnogórskiej, przez
ręce stróżów miejsca świętego
słała do swej Królowej błagalne
modły o ratunek, — tak i przed
dziesięciu laty, wobec grożącego
Ojczyźnie zalewu przez bolsze-
wickie hordy, cała Polska, uoso-
biona duchowo w mieszkańcach
Częstochowy oraz bliższych i dal-
szych okolic, przez. dziewięć dni
krzyżem leżąc przed „Szczytem”
Jasnej Góry, pod przewodnictwem
tychże sług Maryi, z ufnością wo-
łała o miłosierdzie.

Odpowiedzią Maryi w 1655 ro-
ku była sromotna ucieczka Miil-
lera, odpowiedzią Maryi w 1920r.
był „Cud nad Wisłą”.

Słusznie więc, że dziesięcio-
letnia rocznica tego „Cudu* w
szczególny sposób znajdzie swój
wyraz w uroczystościach na Jas-
nej Górze.

_ Program uroczystości jasno-
górskich przedstawia się jak po-
niżej:

Dnia 14 sierpnia o godzinie
17-ej odbędzie się nabożeńst'wo
wstepne z kazaniem przed „Szc:/-
tem“: o godzinie 19-ej uroczysta
procesja z Najśw. Sakramentem
wyruszy z Bazyliki na wały i uda
się przed „Szczyt“, gdzie. Najdo-
stojniejszy Pasterz Diecezji Ks.
D-r Kubina wygłosi kazanie, po-
czem rozpocznie się całonocna
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

Dnia 15:go sierpnia: o godzi-
nie 6-ej rano odbędzie się pod-
czas Mszy św. przed „Szczytem”
odśpiewanie „Godzinek*, kazanie
i zakończenie calonocnej adora-
cji: o godzinie 10.30 J. E. Ks. Bi-
skup Kubina odprawi pontyfikalną
sumę przed „Szczytem“,a jedno-
cześnie druga suma będzie od-
prawiona w Bazylice. Tak przed
„Szczytem* jak i w Bazylice bę-
dą wygłoszone kazania; o godzi-
nie 17-ej zostanie odprawione
przed „Szczytem“ konkluzyjne na-
bożeństwo z kazaniem, na które,
jak corocznie, przybędą procesje
ze wszystkich parafji Częstochow-
skich, jako szczególny wyraz
wdzięczności dla Matki Boskiej
Częstochowskiej za „Cud nad
Wisłą. (KAP)

Nowy dziekan Świętego Ko-
legjum Kardynalskiego.
Wskutek śmierci kardynała Win-

centego Vannutelli, dziekanem
Świętego Kolegjum został kardy-
nał Granito di Belmonte, biskup
podmiejski Albano, który z powo-
du objęcia nowej godności, auto-
matycznie stanie się biskupem
Ostji. Prawo kanoniczne i trady-
cja, rezerwują dla biskupa Ostji
przywilej udzielenia sakry bisku-
piej Ojcu św. na wvpadek, gdyby
Papież w chwili swej elekcji nie
posiadał święceń biskupich.

Na ostatnim konsystorzu kar-
dynał di Belmonte, zastępując ja-
ko wice-dziekan Swiętego Kole-
gjum chorego kardynała Vanu-
telliiego, odczytał w kaplicy Syk-
styńskiej wobec nowych purpura-
tów modlitwę: super cardinales
creatos. Nie jest on ani najda-,
wniejszym, ani najstarszym wie-
kiem kardynałem, lecz tym, któ-
ly najdłużej należy do rzędu kar-
dynałów-biskupów.

Kardynałem o najdłuższej przy-
należności do Świętego Kolegjum
jest kardynał Skrensky Hriste, by-
ły arcybiskup Pragi i Ołomuńca,
którego do najwyższego senatu
Kościoła powołał Papież Leon XIII
w dniu 15 kwietnia 1901 r. Jest
to ostatni żyjący kardynał, który
kapelusz otrzymał z rąk Leona
XIII. Ma on obecnie 67 lat i prze-
bywa stale w stanie spoczynku w
Czechach.

Najstarszym z wieku jest kar-
dynał Friihwirth, który 21 sierpnia
r.b. ukończy 85 lat. Karclerz Ko-
ścioła Świętego, były przeor ge-
neralny dominikanów i nuncjusz
apostolski w Bawarji, należy on
do rzędu kardynałów kapłanów.
Kardynałem mianowany został
przez Papieża Benedykta XV w
1915 roku.

Kardynał Granito di Belmonte
odegrał ważną rolę w nuncjatu-
rze w Paryżu w 1899 r. po śmier-
ci nuncjusza, Mgra Clari. Nastę-
pnie był nuncjuszem w Brukseli
i w Wiedniu, a po otrzymaniu go-
dności kardynalskiej od Piusa X
w 1911 r. dwukrotnie sprawował
urząd legata papieskiego: raz w
lipcu 1914 r. na Międzynarodowy
kongres eucharystyczny w Lour-
des, a drugi raz w maju 1921 r.
na uroczystości św. Joanny d'Arc
w Orleanie. Nowy dziekan Swię-
tego Kolegjum jest z pochodze-
nia neapolitańczukiem, ma lat 79.

(Kap).
Nawrócenia w Anglji i Sta-

nach Zjednoczonych.

(KAP.) W ostatnich czasach
znów zwróciły na siebie uwagę
pewne nawrócenia na katolicyzm
w Anglji i w Stanach Zjednoczo-
nych. W Edynburgu przyjęty zo-
stał niedawno do Kościoła kato-
lickiego Edmunt Taylor Whitta-
ker, profesor matematyki i dzie-
kan wydziału filozoficznego na
uniwersytecie edynburskim, były
prezydent Towarzystwa Matema-
tycznego i królewski astronom
Irlandji. A w Indianopolis nawró-
cił się miljoner, Edwin Showera,
z Bloomington, który był niegdyś
jednym z przywódców masonerji
w Stanie Indiana.

Kardynał O'Conne! ma zwy-
czaj udzielać co rocznie w swej
katedrze w Bostonie sakramentu
bierzmowania konwertytom z osta-
tniego roku. 'W ostatnich latach
liczba ich wynosiła za każdym
razem przeciętnie około tysiąca
osób. Dzień ten ma wyjątkowe
znaczenie także dla pewnej licz-
by niekatolików, ponieważ w cza-
sie tej uroczystości katedra jest
rezerwowana wyłącznie dla przy-
stępujących do bierzmowania,
oraz dla ich niekatolickich krew-
nych i przyjaciół. W tym roku z
powodu bardzo licznych zgłoszeń
musiano dwukrotnie urządzać
uroczystość, raz dla mężczyzn, a
drugi raz dla kobiet. Ilość ucze-
stników ceremonji wynosiła około
czterech tysięcy.

Konwertyta angielski, ks. Ro-
nald Knox, dał wyraz przekonaniu,
że obecne zamieszanie w angli-
kańskim Kościele państwowym,
spowoduje wzmożenie się ruchu
konwersyjnego w Anglji.

to jest najbardziej godne widze-
nia na Międzynarodowej Wystawie
Komonikacji i Turystyki w Poznaniu.

Międzynarodowa Wystawa Ko-
munikacji i Turystyki w Poznaniu,
aczkolwiek pod względem obsza-
ru zajmuje nieco mniej miejsca
od zeszłorocznej Powszechnej
Wystawy Krajowej, zawiera jed-
nak pokaźną ilość ciekawychi
nawet jedynych w swoim radzaju
eksponatów.

O ile na tej Międzynarodowej
Wystawie wystawcy zagraniczni
ukazali wyczerpujące rozwój ko-
munikacji w swoich krajach, o
tyle Polska demonstruje na M,
W.K. T. nietylko swój 10-cio
letni dorobek w dziedzinie komu-
nikacji i turystyki, lecz także
przedstawia niezmiernie interesu-
jąco swe zamierzenia i plany na
najbliższą przyszłość.

Aczkolwiek wszystko na tej
Wystawie jest godne szczegóło-
wego obejrzenia, niektóre jednak
pokazy przykuwają uwagę zwie-
dzających, bądź swoją nieprze-
ciętną wartością, bądź też tem,
iż są prawdziwemi unikatami.

*
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Tak np., jeśli rozpoczniemy
przegląd eksponatów od tak zwa-
nego „Pałacu Geografji*, w któ-
rym to pawilonie mieszczą się

pokazy organizacyj międzynaro-
dowych oraz eksponaty kartogra-
ficzne, mimo woli zatrzymamy
się z podziwem przy pokazach
amerykańskich, angielskich i
szwedzkich. Umieszczona tu ma-
pa Sztokholmu jest dla znawcy
prawdziwem arcydziełem sztuki
kartograficznej. Wielkie zaintere-
sowanie budzą też eksponat;
portugalskie z Angoli. Z pośró
znajdujących się tu eksponatów
polskich zwraca na siebie uwagę
globus, na którym poraz pierwszy
została uwidoczniona Ameryka.
Że globus ten istotnie jest „bia-
łym krukiem*—świadczy fakt, że
Amerykanie w swoim czasie
pragnęli go nabyć, ofiarowywując
zań Ulniwersytetowi Jagiellońskie-
mu około 100.000 dolarów.

Specjalnie zaszczytnem wy-
różnieniem Wystawy Poznańskiej
jest obecność w tymże pawilonie
stoiska Ligi Narodów; od chwili
założenia Ligi odbyło się przeszło
1000 wystaw międzynarodowych,
lecz Liga Narodów* brała udział
tylko w pięciu z nich, w tej
liczbie właśnie obecnie w Wysta-
wie Poznańskiej.

Stoisko Ligi Narodów obej-
muje prace $Międzynarodowego
Komitetu tranzytu i transportu,
będącego organem Ligi.

Dalej widzimy eksponaty naj-
potężniejszego czynnika gospo-
darczego świata — Międzynarodo-
wej Izby Handlowej.

Następny pawilon—Chiński—
zawiera okazy czołowych arty-
stów-malarzy tego kraju, będąc
wystawą egzotycznego krajobrazu
chińskiego.

Sąsiedni pawilon  elektrotech-
niki zawiera liczny szereg ekspo-
natów, świadczących o wielkim
rozmachu Polski w tej dziedzinie.
Na specjalną uwagę zasługuje w
tym pawi!onie krótkofalowy radjo-
aparat nadawczy, którym pan
minister Kiihn nadał depeszę do
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
o dokonaniu otwarcia Wystawy.
W pawilonie Komunikacji fi-

aurują plany rozbudowy sieci oraz
taboru kolejowego w Polsce, jak
też najnowsze modele mostów i
konstrukcji kolejowych. Powszech-
ne zainteresowanie budzi tu pra-
cownia psychotechniczna, w któ-
rej są badane uzdolnienia kandy-
datów do służby kolejowej.

Idąc dalej, widzimy na wol-
nem polu drewniany model ol-
brzymiej łodzi podwodnej w natu-
ralnej wielkości. Łódź ta (kon-
strukcji francuskiej) odpowiada
dwom dotąd nierozwiązalnym wy-
maganiom: rozwija bowiem naj-
większą szybkość podwodną i
nadwodną.
W pawilonie turystyki, w któ-

rym znajdujemy eksponaty nie-
omal wszystkich państw europej-
skich, widzimy stoisko propagan-
dowe przyszłorocznej „Wystawy
Stulecia Postępu* w Chicago.
Fakt, że stoisko to znalazło się
właśnie jedynie na Wystawie, od-
bywającej się w Polsce, nie ba-
cząc na to, że w tym samym
czasie odbywają się wystawy mię-
dzynarodowe w innych państwach,
jest istotnym sukcesem organiza-
torów M. W. K. T. w Poznaniu.

Dominująca część pawilonu
turystyki poświęcono jest Polsce.
Obejrzenie tego pawilonu jest
prawdziwą podróżą po całej Pol-
sce, dającą pojęcie o pięknie na-
szego krajobrazu i innych walo-
rach turystycznych naszego kraju.

Olbrzymi pawilon Wystawy sa-
mochodowej zawiera pokazy nie-
mal wszystkich fabryk samocho-
dowych, świadcząc o szalonym
tempie rozwoju automobilizmu.

Dalej przykuwają uwagę zwie-
dzających: wspaniałe stoisko
awjacji włoskiej oraz hala pol-
skiego przemysłu lotniczego,
mieszcząca 30 awjonetek kon-
strukcji polskiej, które—zdaniem
przedstawiciela francuskiego mi-
nisterstwa awjacji — są jedynemi
na całym świecie pod względem
udatności pomysłu i konstrukcji.

W hali sąsiedniej pieszczą
wzrok przepięknie wykonane mo-

dele portu i miasta Wenecji, por-
tów: Fiume, Neapolu, Kopenhagi,
Gdyni i Havru, dalej stoiska, po-
święcone komunikacji, wśród któ-
rych starannością i pomysłowoś-
cią pokazu wyróżniają się stoiska
Czechosłowacji, Węgier, Belgjii
Rumunii.
W stoisku naszego Minister-

stwa Robót Publicznych dowiadu-
jemy się o stanie rozwoju ruchu
samochodowego i autobusowego
w Polsce. Pokaz ten jest wskaž-
nikiem, że winniśmy większą u-
wagę zwrócić na budowę dróg
kołowych, aniżeli na rozbudowę
sieci kolejowych.
W stoisku Monopolu Spirytu-

sowego widzimy ciekawy aparat,
odwadniający — według najnow-
szego systemu—spirytus, przez co
osiąga się większa niż dotąd ka-
loryczność mieszanek spirytuso-
wych, które z czasem zapewne
wyprą całkowicie benzynę z mo-
torów trakcji spalinowej.

Na olbrzymim podwórku wy-
stawowym, który dla jego malow-
niczości zwiedzający  przezwali
„Placem Świętego Marka*, miesz-
czą się tabory. kolejowe: czesko-
słowackie, włoskie, rumuńskie i
polskie.

Z tego pokazu widzimy, że
polski tabor kolejowy w niczem
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nie ustępuje taborom innych
państw, natomiast jest o50 proc.
tańszy.

Widzimy tu też sprzęgło auto-
matyczne (wynalazek inż. Soko-
łowskiego), które odpowiada 21
warunkom, ustanowionym przez
Międzynarodową Komisję badań
nau sprzęgłami wagonów kolejo-
wych.

Pawilon Poczt i Telegrafów
daje nam znakomity pokaz roz-
woju przemysłu telefonicznego w
Polsce.

Dalej znów podziwiać należy
interesujące pokazy stoiska Szwaj-
carji i wreszcie hale eksponatów
tramwajnictwa, gdzie obok naj-
nowocześniejszych | wozów tram-
wajowych Medjolanu,  luksuso-
wych tramwajów czeskich i gdań-
skich, widzimy wśród ekspona-
tów polskich pierwszy wóz tram-
wajowy w Polsce, który rozpo-
czął kursować we Lwowie w
1894 roku.

Z powyższego krótkiego stre-
szczenia pokazów na M. W. K.T.
łatwo się przekonać, że Wystawa
poznańska zasługuje w
ności na mosowe zwiedzenie jej
przez wszystkich obywateli nasze-
go kraju oraz gości zagranicz-
nych.

 

 

KRON IKA.
Katastrofa autobusowa pod Raduniem
Wczoraj na szosie Wilno —

Grodno w pobliżu Radunia wyda-
rzyła się katastrofa autobusowa.
Autobus, idący z Wilna wskutek
zepsucia się kierownicy, wpadł
do rowu i przewrócił się do gó-
ry kołami. Z pod autobusu wy-

dobyto * osoby ciężko poranio-
ne oraz kilka lżej. Rannych po
opatrzeniu w Raduniuj pozosta-
wiono w miejscowym szpitalu.

Autobusem kierował wlašci-
ciel samochodu Pysz. (d)

 

Wiadomości kościelne.
— Uroczystość kościelna św.

Wincentego a Paulo, patrona
dzieł miłosiernych, odbędzie się
w niedzielę 20 lipca w kościele
Ks. Ks. Misjonarzy przy ul. Su-
bocz. Dla członków Konferencji
św. Wincentego a Paulo, oraz dla
Towarzystw Pań Miłosierdzia św.
Wincentego zostanie odprawiona
msza św. o godzinie 9-tej przed
ołtarzem św. Wincentego, na któ-
rą Zarządy obu tych stowarzyszeń
dobroczynnych zepraszają swych
członków. Sumę pontyfikalną o
godzinie 10-tej odprawi Najprzew.
Ks. Metropolita Jałbrzykowski.

Sprawy administracyjn: .
— Wyjaśnienie w sprawie

kosztów egzekucji administra-
cyjnej. W związku z pobieraniem
przez Magistrat m. Wilna 5 zło-
tych na rzecz gminy przy ściąga-
niu grzywien z osób skazanych
przez władze administracyjne do-
wiadujemy się ze źródeł urzędo-
wych, że ministerstwo spraw
wewnętrznych udzieliło w tej spra-
wie następujących wyjaśnień:

Skierowanie przez Magistrat
do skazanego wezwania do opła-
cenia grzywny w siedmiodniowym
terminie nie należy do czynności
egzekucyjnych, lecz tylko je po-
przedza. Skazany może zatem w
powyższym terminie dobrowolnie
wpłacić grzywnę do Kasy Skar-
bowej ewentualnie sekwestrato-
rowi, i w tym wypadku Magistrat
niema prawa żądać od niego
5 złotych na rzecz gminy.

Odszkodowanie na rzecz gminy
w kwocie 5 złotych, lub więcej
w zależności od ściąganej sumy,
może być pobrane tylko wtedy,
gdy skazany we wskazanym wy-
żej terminie grzywny dobrowolnie
nie uiści i sekwestrator rozpocz-
nie czynności egzekucyjne, t. j.
przystąpi do opisania ruchomości
skazanego.

Sprawy miejskie.
— Magistrat szuka zbytu na

energję elektryczną. Magistrat
m. Wilna projektuje ostateczne
zlikwidowanie elektrowni Raduń-
skiej w drugiej połowie sierpnia
r. b,
W związku z tem obecnie na

Nowym Świecie prowadzone są
intensywne roboty nad rozszerze-
niem sieci oświetlenia.

Jednocześnie Magistrat pro-
wadzi pertraktacje z Wileńską
Dyrekcją Kolejową o zamknięcie
również elektrowni kolejowej i
zasilanie miejską energją elekt-
ryczną wszystkich warsztatów i
objektów kolejowych. d
— Remont teatru na Pohu-

lance. Magistrat przystąpił oneg-
daj do przeprowadzenia gruntow-
nego remontu lokalu teatru n"
Pohulance. d
— Uregulowanie stanowi:

służbowych. Magistrat m. Wilna
prowadzi obecnie intensywne pra-
ce nad regulacją stanowisk służ-
bowych pracowników miejskich.
Istnieje obecnie tendencja do
wydatnego zmniejszenia ilości
pracowników kontraktowych i
rozszerzenia etatów. Została już
sporządzona obszerna lista kan-
dydatów, licząca około 200 osób,
która zostanie przedłożona na
jedno z najbliższych posiedzeń

* Magistratu. d
— Powództwo cywilne prze-

ciwko Magistratowi. Na posie-
dzeniu członków chrzešcijanskie-
go związku zawodowego handla-
rzy mięsnych oraz wędliniarzy
uchwalono wytoczyć powództwo
cywilne Magistratowi m. Wilna,
który w ciągu 10 lat nieprawnie
pobierał podatek za przepustki
do rzeźni miejskiej.

Sprawy sanitarne.
— Stan chórób zakażnych

na terenie województwa. Wy-

dział Zdrowia Ulrzędu Wojewódz-
kiego w ciągu ubiegłego tygod-
nia na terenie województwa wi-
leńskiego zanotował następujące
choroby zakaźne:

Tyfus brzuszny 22 osoby (4
zgony), plamisty 5, czerwonka 7,
płonica 17, błonica 9, odra 5,
róża 7 (1 zgon), krztusiec 22,
gruźlica 28 (8 zgonów), jaglica
223. Razem zanotowano 345 wy-
padków zasłabnięć na choroby
zakaźne w tem 13 zgonów.
W tymże czasie na terenie

województwa odkażono 9 miesz-
kań oraz odwszono 650 osób. d

Handel i przemysi.
— Przeciwko niefachowcom

w handlu mięsnym. Na posie-
dzeniu cechów mięsnych uchwa-
lono przesłać do Izby Handlowo-
Przemysłowej wykaz zawodowych
handlarzy mięsnych. Jednoczesnie

K

zupeł- :
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będą wskazane firmy mięsne,
które są prowadzone przez nie-
fachowców. Izba Handlowo-Prze-
mysłowe ma zwrócić się do władz
skarbowych o cofnięcie świa-
dectw przymysłowych na rok na-
stępny niefachowym handlarzom
mięsnym.

Sprawy akademickie.
— Bal Maskowy organizuje

zarząd Akademickiej Kolonji Wy-
poczynkowej w  Legaciszkach,
w sobotę dnia 19 b. m. Dla aka-
demików wstęp wolny. Pociąg do
Zawias odchodzi o g. 14 m. 15.

Sprawy szkolne.
— Poświęcenie u ko-

lonji letniej w Jerozolimce.
Niezależnie od kolonji letnich dla
dziatwy szkolnej, utrzymywanych
przez magistrat, we wtorek odby-
ło się poświęcenie nowej kolonii
w  Jerozolimce, zorganizowanej
przez Zrzeszenie Komitetów Ro-
dzicielskich Szkół Powszechnych
m. Wilna. Poświęcenia dokonał
miejscowy dziekan w obecności
Inspektora Szkolnego m. Wilna
p. Starościaka, naczelnika woje-
wódzkiego wydziału opieki spo-
łecznej p. Jocza i zaproszonych
gości.

Kolonja mieści 75 dzieci, w
tej liczbie 7 „gości”, dzieci ze
sląska utrzymywanych bezpłatnie,
którzy choć się różnią od kreso-
wiaków djalektem i obyczajami
doskonale z nimi się czują. Ra-
zem z dziećmi w kolonji stale
przebywa 8 nauczycielek — wy-
chowawczyń.

Kolonja powstała przeważnie
z funduszów, pochodzących z do-
browolnych ofiar, składanych przez
rodziców uczniów szkół powszech-
nych w Wilnie.

Kolonja w Jerozolimce jak
wyjaśniał nam p. Inspektor Sta-
rościak jest dopiero początkiem
akcji społecznej w tym kierunku.
Prezydjum wszystkich komitetów
rodzicielskich szkół powszechnych
na swem ostatniem posiedzeniu
wypowiedziało się w formie uch-
wały za tem, aby wszyscy zamoż-
niejsi rodzice uczniów szkół pow-
szechnych dobrowolnie opodatko-
wali się na ten cel w wysokości
20 groszy od dziecka miesięcznie.
Jeżeli się zważy, że do szkół po-
wszechnych uczęszcza około 13
tys. uczniów, to nawet po odtrą-
ceniu rodziców niezamożnych, po-
wstałaby pokaźna suma 20.000
zł. rocznie. Za te pieniądze stop-
niowo możnaby było zakupić plac
pod budowę kolonji, przystąpić
do budowy samych kolonii. (w).
— Kursy dla nauczycieli

staroobrzędowców. Przy pań-
stwowych letnich kursach nau-
czycielskich w Wilnie powstały
kursy religji dla nauczycieli wyz-
nania staroobrzędowego. Kursy te
gromadzą 40 nauczycieli. Koszty
utrzymania lektorów ponosi rząd,
w czem mu z wydatną pomocą
przychodzi gmina staro - obrzę-
dowa. (w). o

Z życia stowarzyszeń.
— Że Zw. Sybiraków. Walne

Zebranie Związku Sybiraków
Okręgu Wileńskiego, odbędzie
się dziś, w piątek, o godz. 6-ej
wiecz., w lokalu Związku (ul. Ja-
giellońska, d. 3/5, lokal Asekurac.
T-wa „Europa”).

Kronika policyjna.
— Strach ma wielkie oczy.

Wczoraj liczni mieszkańcy przed-
mieścia Zwierzyniec zostali za-
alarmowani wieścią, iż w lesie
niedaleko mostu strategicznego
„żmije" „napadły na dziewczęta
zbierające jagody.

Niezwłocznie kilku śmiałków
uzbrojonych w kije pośpieszyło
do lasu, gdzie usłyszeli dobywa-
jące się z gęstwiny niesamowite
krzyki kobiece. Przerażeni chłop-
cy z kijami rzucili się do miejsca
skąd dochodziły krzyki. Wkrótce
dostrzeżono wysoko na drzewie
siedzące dwie dorosłe dziewczyny.

Dziewczęta poczęły prosić bła-
galnie przybyłych, by przejrzeli
pobliskie zarośla, gdzie czatują
na nie wielkie ;żmije.

Przybyli rozpoczęli polowanie
i po dłuższych poszukiwaniach
chłopcy dostrzegli w krzakach
małą jaszczurkę, którą poczęli
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Czyż nie pragnęlibyście powracać

co tydzień.... na wieś?
I Jestto zupełnie możliwe, jakkolwiek dziwnem się to

wydaje! A jednak, tylko od Was zależy zrealizowanie
tego pięknego marzenia, w Waszej mocy całkowicie (J
leży możność powtórnego przeżywania chwil minionych.

Szybko miną wakacje,
na zawsze zachowa je
«Kodak* >

Tej zimy, czy w czasie szarugi jesiennej Wasz album "Kodak"
przeniesie Was znów w słoneczne dni lata spędzone na wsi.
Znów ujrzycie dom, ogród, las, rzekę, przyjaciół, znajomych—

to wszystko, i
co utrwaliliście we własnych zdjęciach "Kodak".

warunki konieczne
do dobrego zdjęcia:

kamera "Kodak", błona "Kodak" i papier *Azura”.

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.

  

co widzieliście przedtem,     
 

kijami bić. Dopiero na interwen-
cję jednego ze starszych puszczo-
no pół żywe stworzenie.

Z trudem uspokojono pół przy-
tomne ze strachu dziewczęta,
które okazały się mieszkankami
ulicy Jasnej.

Dziewczęta wyczytały w „Dzien-
niku* o pojawieniu się jadowi-
tych żmij w Warszawie i na pro-
wincji i od tego czasu ustawicz-
nie żyły w strachu przed jadowi-
tymi żmijami*.

Przeszło godzinę przesiedziały
ofiary własnego strachu ,na galę-
ziach drzew w oczekiwaniu od-
sieczy. (d).

— Kradzież przy ul. Montwiłłow-
skiej. W dniu 16 b. m. Stemaszewicz
Witold, Montwiłłowska 10, m. 2 zamel-
dował o kradżieży z jego mieszkania
zegarka damskiego, 120 złotych gotów-
ką oraz różnych dokumentów. Straty
wynoszą 500 złotych.

— Nagły zgon. W dniu 16 b. m. o
godz. 20 m. 20, w mieszkaniu swem
przy ul. Mickiewicza Nr. 44, zmarła na-
gle właścicielka tego domu Marja Je-
zierska, lat 42. Przyczyna śmierci—
wada serca.

Teatr, muzyka | sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutni*.

Dziś pełna humoru i zabawnysh powi-
kłań nadwyraz wesoła farsa Feydeau
„Dudek*, na której publiczność bawi się
wyśmienicie. W wykonaniu tej kroto-
chwili bierze udział cały niemal zespół
artystyczny z Ceranką, Żurowskim
i Wyrwicz - Wichrowskim na czele.

Z powodu wyjazdu niektórych arty-
stów na urlop sztuka ta graną będzie
zaledwie dni kilka, poczem zejdzie z re-
pertuaru, ustępując miejsce komedji
polskiej T. Jaroszyńskiego „Sąsiadka”.
Reżyserję prowadzi R. Wasilewski.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dzisiejsza premjera
rewji. Dziś zespół rewji warszawskiej
pod kierownictwem E. Czermańskiego
wystawia nową rewję w 18 obrazach
„Wilno miasto moich marzeń”. Program
nadwyraz barwny i urozmaicony składa
się z ostatnich nowości stołecznych
i zagranicznych.

— Rewje — na przedstawieniu
popołudniowem. W niedzielę nadcho-
dzącą 0 godz. 4 po poł. odbędzie się
w Teatrze Letnim przedstawienie po-
południowe po cenach zniżonych. każe
się poraz ostatni rewja w 23 obrazach
„Warszawa — Wilno — Nev - York“.

POLSKIE RADJO WILNO.
11,58. Sygnał czasu.
12,00. Muz. z płyt gramofon. (wyr.

kraj. „Parlophon“). 2
13,00. Kom. meteorolog.
17,15. Progr. dzienny.
1200 PIP,
17,35. „Feljeton wesoly“ w wyk. K.

Wyrwicza - Wichrowskiego.
18,00. Tr. z koncertu z Warsz.
19,00. „Opowiadania dla dzieci".

wygł. Clocia Hala.
10,25. Aud. wesoła „Nie żeń się ze

mną*: skecz Zuli Minkiewiczówny, w
wyk. Z. D. R. W.

19.50. Program na sobotę.
20,00. Transm. z Warsz. Praz. dzien.

radj., koncert i kom.
22,30. Muzyka z płyt

wych.
gramofono-

2 Litwy.
Służalczość litewska wobec

Niemców.

Jak już donosiliśmy z Kowna
wyruszył pochód po Litwie z po-
dobizną W. Ks. Witolda. Przed
wyruszeniem pochodu na placu
Muzeum Wojennego gen. Nagie-
wiczus wygłosił znamienną mowę
charakteryzującą dobitnie sluzal-
czość Kowna wobec Berlina.

„Dziś mija 520 lat, mówił ge-
nerał litewski od dnia, w którym
w  tytanicznem zmaganiu się
dwóch potęg—krzyżackiej i pol-
sko - litewskiej — zwyciężyła ta
ostatnia, a do zwycięstwa tego
przyczynił się głównie bohater
narodowy Litwy Witold. Dzień
ten stał się przełomowym w dłu-
giej, bo półtora wieku trwającej,
krwawej walce Litwy z odwiecz-
nym wrogiem —  krzyżakami.
Krzyżaków nieraz utożsamia się
z Niemcami. Nie trzeba jednak
plątać tych dwóch odrębnych. po-
jęć. Zakon krzyżowy to twór
awanturników pod osłoną krzyża.
W skład jego oprócz Niemców
wchodzili również Francuzi, An-
glicy, Włosi, Hiszpanie, Portugal-
czycy i inne narody. To też ob-
chodząc 520-tą rocznicę zwycię-
stwa nad krzyżakami, nie skiero-
wujmy swych wystąpień prze-
ciwko swym sąsiadom Niemcom.
Naodwrót, obecnie naszym wro-
giem są nasi byli sprzymierzeń-
cy — Polacy. Krzyżaków teraz
niema. Na zachodzie jest spokój.
Na południu jednak znaleźli się
nowi krzyżacy — Polacy i z ich
szponów musimy wyrwać nasze
ujarzmione Wilno,.

Bez komentarzy!

Premjowanie książek 0-
szczędnościowych P. K. 0.

W dniu 16 b. m. odbyło się
XVII ciągnienie 1-ej serji książeczek
na wklady premjowane P. K. O.,
przyczem zostaly wylosowane na-
stępujące numery:

112 3192 3807 4363 5231 5744
6452 8955 9295 10519 11834 13073
13769 14650 14969 16093 18625
19993 20407 21000 21066 21555
22079 23561 24883 25114 25473
30035 30204 30492 31112 32048
33222 34152 34543 34580 34595
35058 35100 35439 37834 38108
38236 38823 39085 39701 39711
40227 40424 41081 41160 41314
41442 41831 42991 43859 44026
44050 46738 47023.

Przedruk wzbroniony |

RUDOLF BRINGER.
11)

Sztylet z kryształu.
ROZDZIAŁ VII.

Ucięta głowa i skradziona marynarka.

Rosic i Lahuche jedli śniadanie w hotelu „Pod
Złotem Słońcem”. Podawał im sam Norć, który
nie zdążył jeszcze ochłonąć z podniecenia.

Podobny wypadek nieczęsto się zdarza, będzie
przynajmniej temat do opowiadań na długo.

Rosic zatelefonował do Ljonu i wydał dyspo-
zycje, aby zaaresztowali mordercę, w chwili, gdy
będzie wysiadał z pociągu; był teraz zupełnie spo-
kojny. Powtórzył swoją rozmowę z bankierem pa-
nu Lahuche. Dozorca pokiwał głową.4

— Pan wciąż wierzy w winę tego człowieka?
—Bardziej niż kiedykolwiek. Przecież sam

powiedział, że wypadł z pociągu B-14. W pociągu
tym znaleziono trupa. Czy nie dziwny zbieg oko-
liczności? A sztylet kryształowy, co pan o tem mó:
wi? Ten człowiek pisze kartkę: „pamiętać o kry-
ształowym sztylecie”. Wypłaca mu się tysiąc fran-
ków w dziwnych okolicznościach i znów jest mo-
wa o kryształowym sztylecie. Wreszcie obok za-
mordowanego znaleziono narzędzie zbrodni, którem
jest kryształowy sztylet. To się rzuca w oczy.

— Tak, możliwe — rzekł Lahuche — ale ta
głowa, głowa, która znikła! | ślady na drugim to-
rze. | coś jeszcze, na co pan nie zwrócił uwagi:
zbrodniarz nie ma grosza. Jeśli się kogoś morduje,
to dla pieniędzy. Ten podróżny, Anglik, musiał mieć
pieniądze. W jaki więc sposób morderca ich nie
miał, kiedy stwierdzono, że walizka ofiary została
otwarta.

Rosic udawał, że kraje z zainteresowaniem kur-
czę, chcąc w ten sposób zyskać na czasie; uwagi
Lahuche'a wprowadzały go najwidoczniej w zakłopo-
tanie. Wreszcie powiedział:

— Drogi panie, zapewniam pana, że mam
doświadczenie w tych sprawach. Tutaj tak samo,
jak we wszystkich podobnych wypadkach, są cie-
mne punkty. Byłoby za dobrze, gdyby wszystko
mogło się odrazu wyjaśnić. Policja byłaby zbytecz-
na. Co się zaś tyczy waizki, nic nie wskazuje, że
została otwarta i że zawa tość jej znikła. Dowiemy
się o tem wkrótce. Wrócę do Walencji, gdy tylko
otrzymam wiadomość od moich ludzi.

Jedli śniadanie w doskonałych humorach; Ro-
sic był dobrym kompanem a Lahuche najlepszym
i najweselszym chłopcem na ziemi.

Gdy około godziny wpół do trzeciej wychylili
ostatnie kieliszki, przyniesiono Rosicowi depeszę.
Otwiera ją pewny triumfu, ale nagle rzucił na stół
serwetkę i klnąc siarczyście, zawołał:

— Uciek!! Wysiad! z pociągu przed Ljonem.
ale gdzie, gdzie?

Po chwili uspokoił się trochę i rzekł:

— W każdym razie mamy jeszcze jeden do-
wód, że jest winien, bo jeśli ktoś kupuje bilet do
Ljonu, to poto, żeby tam jechać. Nikt nie traci na
darmo czasu.

Rosic zapłacił rachunek pomimo protestów
Lahuche'a i ściskając mu rękę, rzekł:

— Bardzo się cieszę, że pana poznałem. Jesz-
cze zobaczymy, gdyż mam przeczucie, że ta spra-
wa zaprowadzi mnie daleko. A zatem do przęd-
kiego zobaczenia!

Wskoczył do auta
— Prędko do Walencji.
Lahuche wrócił do Pierrlatte, zachwycony:

Brał udział w śledztwie i poznał słynnego Rosica,
będzie miał czem wprowadzić w zdumienie swych
przyjaciół przy kieliszku.

Tymczasem Rosic był wściekły.
Po godzinie samochód zatrzymał się przed

gmachem sądu. W dwóch susach był w gabinecie
prokuratora Chaulveta.

Cóż, złapał pan mordercę?
— Nie.
— Ani przez chwilę nie łudziłem się,

dzie inaczej—rzekł prokurator złośliwie.
„ Rosic wzruszył ramionami.
— Mle trafiłem na jego ślad. Wsiadł do po-

ciągu w Viviers i wysiadł przed Ljonem. A ponieważ
mam jego rysopis...

— Rzeczywiście?
Chalvet uśmiechnął się.
— Mój biedny Rosic,

że bę:

zdaje się, że pan jest

na fałszywej drodze. Myśmy mieli więcej szczęścia,
niż pan. Wprawdzie nie złapaliśmy mordercy, ale
znależliśmy głowę.

— W wagonie?
—.Nie, w Izerze, albo raczej

brzegiem tej rzeki pod mostem,
jeżdża pociąg.

— Ach—mruknął Rosic, starając
zmieszanie, gdyż było rzeczą oczywistą,
ziona głowa obalała całą jego teorję.

Chaulvet opowiadał:
— Dziś rano jakiś rybak znalazł pod mostem

dużą paczkę, owiuiętą w kąpielowy ręcznik; w
paczce była świeżo odcięta głowa ludzka. Lekarz
stwierdził, że głowa ta należy do trupa, znalezio-
nego w pociągu.

— Dziwne! — rzekł Rosic.
Detektyw był bardzo niezadowolony. Cała

sprawa, która z początku wydała mu się zupełnie
prosta, zaciemniła się całkowicie. Nie starał się
nawet ukryć wzburzenia. FA co gorsza, Chaulvet
zdawał się rozkoszować niepowodzeniem słynnego
detektywa.

— Zatem pan Guillenot nie mylił się—ciągnął
prokurator—twierdząc, że widział głowę. Zabrano
ją na dworcu w Walencji, co znaczy, że morderca
był w pociągu.

— Ale w jaki sposób ta głowa w ciągu paru
godzin zaledwie znalazła się nad lzetą?

— Guillenot nam to wytłumaczył. To zdolny
chłopiec, byłby doskonałym detektywem...

na piasku nad
przez który prze-

się ukryć
że znale-
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Sport.
Wieść z wodnego szlaku

do Konstantynopola.
Konstantynopolitańska grupa

Akademickiego Związku Sporto-
wego spuściła swe łodzie dopie-
ro pod Tarboszinem będąc zmu-
szona pierwszy etap drogi  prze-
być samochodami gdyż Orawka
całkiem wyschła. Fzetesiacy pły-
ną już Wagiem minąwszy Zamek
Orawski. Podróż odbywa się ze
znacznem opóźnieniem, gdyż za-
łoga zmuszona jest walczyćz tru-
dnościami, wynikłemi z niskiego
stanu wody i licznych kamieni,
oraz nieco wadliwej budowy ło-
dzi. 23 lipca spodziewają się wil-
nianie dotrzeć do Komarna.

Regaty w Grodnie.
Trzeciego sierpnia w Grodnie od-

będą się wielkie propagandowe regaty
wioślarskie o mistrzostwo m. Grodna.

Program zawodów obejmuje nastę-
pujące konkurencji:

1. Bieg czwórek półwyścigowych
klepkowych dystans 2000 mtr. o mi-
strzostwo 29 Dyw. Piech. Bieg dostępny
dla osad wojskowych.

2. Jedynki klepkowe dystans 2000
mtr.

3. Bieg czwórek klepkowych dy-
stans 2000 mtr.

4. Bieg czwórek wyścigowych o mi-
strzostwo m. Grodna — 2000 mtr.

5. Bieg czwórek półwyścigowych
dostępny młodzieży szkolnej 7 i 8 kla-
sy. Dystans 1300 mtr.

6. Jedynki klepkowa pań 1300 mtr.
7. Czwórki klepkowe pań dystans

1300 mtr.
8. Czwórki klepkowe dostępne mło-

dzieży szkolnej 6 i 5 klasy dystans
1300 mtr.

9. Bieg d:ójek klepkowych ze ster-
nikiem, dostępny tylko dla młodzieży
szkolnej.

Wioślarze nasi mają zamiar wziąć
czynny udział w regatach Grodzieńskich.

Echa mistrzostw Polski.
Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski,

które odbyły się w Warszawie zawiodły
w znacznej mierze wszystkich tych,
którzy oczekiwali od dnich deleko
lepszych wyników w poszczególnych
konkurencjach. Sama organizacja za-
wodów o których prasa sportowa od-

wnem zabarwieniem żalu przyczyniła się
wielce do obnizenia poziomu zawodów.

Nasi zawodnicy zajęli te miejsca
jakie były do przewidzenia nie spra-
wiając żadnych niespodzianek i tak.
Sidorowicz — (A. Z. Ś.) zajął drugie
miejsce w biegu na 1.500 mtr. mając
czas 4 min. 10,6 sek. będąc za Kuso-

cińskim, a przed Mędrzyckim, Prusz-
kowskim, Strzałkowskim i Bielmerem.
Na 800 mtr. Sidorowicz uplasował się
dopiero na piątem miejscu. Wieczorek
(3 p. sap.) o tyczce skoczył 3 mtr.
40 cmtr. zajmując czwarte miejsce. W
biegu zaś 110 przez płotki Wieczorek
został skrzywdzony przez sędziów, gdyz
przybiegł jako trzeci, a przyznano mu
miejsce czwarte. Zieniewicz (A. Z. S.)
startował w rzucie dvskiem i w oszcze-
pie, zajmując czołowe miejsce.

Najlepsze wyniki w konkurencjach
poszczególnych osiągnięto 100 mtr.
Szenajch 11 sek, skok wdal Nowo-
sielski 685 centm., skok wzyž Meyro
175 centr., rzut dyskiem Cyzik 41 m.
53 c. 800 mtr. Petkiewicz 1 m. 57,6 sek.,
rzut oszczepem Mikrut 57 metr.

Ja. Nie.

Z kraju.
Potomkowie zesłańców
syberyjskich obozują

pod Wigrami.
„A BC" suwalskie podaje, że

nad jeziorem Wigierskiem, w po-
bliżu wsi Bryzgiel, rozbił swoje
namioty, a ściśle mówiąc szałasy,
Obóz Młodzieży Dalekiego Wscho-
du. Dzieci z tego obozu, urodzo-
ne na Syberji, są potomkami ze
słańców politycznych z lat 1861—
1863, oraz z 1905 roku, które dro-
gą przez Japonię i Amerykę przy-
były do Polski.

Burza na pograniczu
polsko-litewskiem.

Onegdaj nad pow. wileńsko-
trockim przeszła burza, która wy-
rządziła dotkliwe szkody w gmi-
nie mejszagolskiej. Najbardziej
od uderzeń piorunów ucierpiała
wieś graniczna Kunigiszki, gdzie
spaliło się 12 zabudowań, ale wię-
cej niepokoju i popłochu wzbu-
dziło u  „odważnych* stra-
żników litewskich.

Od piorunów zapaliły się dwie
straznice litewskie i skład amuni-
cyjny. Litwini biegali wzdłuż po-
granicza jak obłąkani. Dopiero
oddział saperów położył kres bez-
radnej bieganinie i w ciągu nie-
spełna godziny zlokalizował po-
żar.

Znowu zatarg o teatr
w Grodnie.

Donosiliśmy, że grodzieńska
rada miejska uchwaliła teatr
miejski w Grodnie oddać p. Br.
Skąpskiemu. Przeciwko tej kan-
dydaturze wystąpiła ostro sanacja
grodzieńska, zaś Związek Hrty-
stów Scen Polskich, który od nie-
dawna zabawia się w przedsię-
biorstwo, wystawił swą kandyda-
turę i konwencji  Skąpskiemu

odmówił. š
Jak donosi „Nowe Życie” gro-

dzieńskie, ustępujący wojewoda,
p. K. Kirst, w d. 14 b. m., a więc
w ostatnim dniu swego urzędo-
wania w Białymstoku, zawiesił
uchwałę Rady Miejskiej z d. 3
lipca r. b. o wydzierżawieniu te-
atru miejskiego w Grodnie p. Br.
Skąpskiemu. P. Kirst
swych motywach na stanowisku:
1) że decyzja w sprawie wyboru
dyrektora teatru należy do Magi-
stratu i 2) że uchwała R. M. jest
szkodliwą dla miasta.

Aresztowanie w Smorgo-
niah sprawcy morderstwa.

Jak już donosiliśmy przed ty-
godniem, w niewyjaśnionych oko-
licznościach znikł mieszkaniec m.
Derewna w pow. Stołpeckim Herc
Kosmajewicz, który wyjechał
z większą sumą pieniędzy na jar-
mark i od tego czasu wszelki
ślad po nim zaginął.

Policja wszczęła dochodzenie,
zdążające do wyjaśnienia sprawy
tajemniczego zaginięcia derew-
niańskiego kupca. Nici prowadzi-
ły w kierunku powiatu oszmiań-
skiego. Zarządzona obserwacja za
sprzedającymi konie, gdyż zacho-

Ww L

stanął w:

 

 

dziło podejrzenie że Kosmajewicz
został zamordowany i bandyci ze-
chcą spieniężyć zrabowaną fur-
mankę z końmi, doprowadziły do
aresztowania w Smorgoniach pow.
oszmiańskiego sprawcy morder-
stwa. Jest nim Edward Dubicki
pochodzący ze wsi Ichalnięta pow.
wilejskiego, który przyparty do
muru, w ogniu pytań przyznał się
do dokonania zbrodni, wskazując
na Karola Łukszę i Józefa  Poł-
krztę jako na wspólników zbrodni.

Z Sosnowca do Wilna ło-
dzią motorową.

Z przystani Ligi Morskiej
i Rzecznej w Sosnowcu wyjecha-
ła wycieczka, która łodzią moto-
rową popłynie rzekami: Przemszą,
Wisłą, Bugiem, Narwią, Niemnem,
przez Kanał Augustowski do Wilji
i Wilją do Wilna.

Wycieczka ma charakter kra-
joznawczo-sportowy.

Pożary od piorunów.

Dnia 16 b. m. nad powiatem
wileńsko-trockim przeszła wielka
burza, połączona z ulewnym
deszczem. Wskutek uderzenia
piorunu na drodze koło Niemen-
czyna została zabita 18 letnia Wa-
lerja Rutkowska, mieszkanka Nie-
menczyna.

Również od uderzenia piorunu
we wsi Balkiszki, gm. niemen-
czyńskiej, spaliły się gospodar-
skie zabudowania Piotra Wysoc-
kiego, wraz ze zbożem i inwen-

tarzem.

Pożar w gminie Lebie-
dziewskiej.

Onegdaj w domu Ludwika
Kruka, w zaścianku Sieczki, gm.
iebiedziewskiej, wskutek wadliwe-
go komina wybuchł pożar, który
strawił dom mieszkalny i zabu-
dowania gospodarcze L. Kruka.
Z powodu panującego silnego
wiatru, ogień przerzucił się na
sąsiednie zabudowania, wskutek
czego spłonęły jeszcze trzy zabu-

dowania gospodarcze: M. Borko,
J Kruka i A. Dubowika. Straty
wynoszą z górą 21 tysięcy złot.

Poświęcenie gmachu izby
Skarbowej w Nowogródku.

Dnia 20 b. m. o godzinie 2-ej
po południu odbędzie się uroczy-
ste poświęcenie nowowzniesione-
go gmachu lzby skarbowej w No-
wogródku. Na uroczystość tę za-
powiedział między innemi swój
przyjazd wice-minister skarbu p.
Starzyński. Po akcie poświęcenia
odbędzie się przyjęcie w sali te-
atru miejskiego, w którem weź-
mie udział około 100 zaproszo-
nych osób.

Rald lotniczy Turyn—War-
szawa—Tokio.

Wczoraj przez granicę polską
w rejonie Stołpców przelecieli na
awionetce znani włoscy lotnicy
kpt. Francesco Carlo Lombardo
z mechanikiem Giui Campamini.
Lotnicy odbywają wielki raid na
awionetce włoskiej z Turynu do
Tokjo. Wczoraj zaś ud"!i się do
Moskwy.

Onegdaj również przez grani-
cę polską w rejonie Dzisny prze-
leciały 2 samoloty niemieckie,
które udały się do Moskwy. (d)

Wzrost bezrobocia w N. Wi-
lejce.

Według danych na terenie
N. Wilejki zarejestrowano 363 bez-
robotnych, w tej liczbie 42 ko-
bieży. Bezrobocie w ciągu ostat-
niego miesiąca zwiększyło się o
50 osób.

Zasiłki z funduszu bezrobocia
pobiera 8 bezrobotnych. d

Łotwa wydała kryminał-
nego przestępcę.

Onegdaj na pograniczu pol-
sko-łotewskiem w rejonie Dukszt,
władze łotewskie wydały obywa-
tela polskiego niejakiego Jana
Drozdowicza, który jest oskarżo-
ny o szereg kradzieży i włamań.

Nr. 163

Drozdowicz przed odpowiedzial-
nością zbiegł na teren Łotwy,
gdzie przebywał u znajomych na
pograniczu. d

Aresztowanie dzieciobój-
czyni.

Policja aresztowała niejaką
Rafałowiczową mieszkankę Trok,
pod zarzutem zamordowania swe-
go dziecka i wrzucenia go do
jeziora celem zatarcia śladów. d
Nain — AE — WALT AA A A| A————————

GIEŁDA
WARSZAWA 17VII (Pat)

Waluty i dewizy:

Belaja 124,56 124,87—124,25.
Gdańsk 173,30—17.,73—172,87.
Holandja 358,76-—359,65 —357,85.
Londyn 43,36—43,47—43,25.
Nowy York 8,902—8,922—8,882.
Paryż 35,08—35,17—34,99.
Praga 26,62' ,—26,49'/,—26,36
Nowy York kabel 8,914—8,934—8,894
Szwajcarja 173,28',—173,71'4—172,61.
Włochy46,69'i,—46,81 '/,—46,57' .
Berlin w obrotach prywatnych 212,82'/,

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 112, Prem-
jowa dolarowa 63,25, 5'4 konwersyjna
55,20, 6 i, dolarowe 78,50, 8*:, L. Z. Ban-
ku Gosp. Krajowego | Banku Rolnego;
ob. B. G. K. 94. Te same 7',—83,25, 8'4
obl. budowlane Banku Gosp. Kraj. 93,
84, L. Z. T. K. Przem. Polskiego 88,50—
89, 70/, T. K. Przem. Polskiego 78,50 —
79, 7% ziemskie dolarowe 76,50, 4'4%9
ziemskie 55—53,50, 8%, ziemskie dola-
rowe 28, 4*,0:, warszawskie 55, 5%, war-
szawskie 59,25, 8, warszawskie 76,25—
76—76,10, 8:, Częstochowy 56,25, 8%
Lublina 66,25, 10%. Lublina 81, 10 Ra-
domia 79, i0*, Siedlec 79, 6'ł, obl. poż.
konw. m. Warszawy em. VI —59,50, 81,
obl. Polskiego Banku Komunalnego 81,50.

Akcje:
Bank Polski 166, B. Zachodni 72, Cu-

kier 30,50, Węgiel 40, Modrzejów 8,75.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego*.

Dla rodziny S$. W. ks. Jan Lupa —
5 zł.

Na schronisko im. Zubowicza dla
dzieci gruźlicznych Tadzio L. — 5 zł.

Na Dom Dzieciątka Jezus Rakowski
Władysław — 2,50 zł.

|
| zywa się nawet humorystycznie z pe-

 

ODPOWIEDNIM DESEREM dy
Wielki popyt na budynie Dra Oetkera po-
woduje, że nabyć je można zawsze świeże
w każdym składzie. Żądajcie w składach
spożywczych nowej barwnie ilustrowanej ksią-

żeczki z przepisami Dra Octkera wydanie F

za 40 gr, a w razie wyczerpania za nade-
słaniem znaczków wprost od

Dra Augusta Oetkera, Oliwa.

  jest i pozostanie smaczny budyń Oetkera,

którym dziatwa się zachwyca, a który do-

rośli chwalą jako wyśmienity smakołyk.

Pożywne, smaczne, łatwo strawne są bu-

dynie Oetker, wyrabiane obecnie w gatunku

jeszcze lepszym niż dotychczas. Proszki

budyniowe Dra Oetkera zawierają po-

trzebne dla organizmu sole odżywcze.
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Marja Laknerowa Zastępczynie i Zastępcy Losowi!

Sprzedajemy 3”, Premjową Pożycz-
kę Budowlaną pojedyńczo i w gru-

Przyjmuje od godz. 9 do

PROSZKI OD 7 w., Kasztanowa 7 m.5.

 

i 2 WZP69 pach na raty!
JBÓLU„SŁOWY 3 Czopkt Z Moaknij i Najwyższe stawki prowizyjne! Wy-

PRACA |] zemoroldane >> Varicol“ Gzeeiegs ||syłamy do Was Naszego Inspektora!

z.t. „KOGUTEK“
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK*
A. GĄSECKI i S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

Wzywamy wszystkich, którzy sprzedażą obli-
gacji premjowych i dolarowych na raty się już
zajmowali, jakoteż i tych, którzyby sprzedażą
tą zając się chcieli, by we własnym interesie
zgłosili się osobiściewgodzinach od 10-ej rano
do 1-ej w poł. i od 3-ej do 5-tej po pol.

do p. H. FRISCHA: w dniu 18, 19 i 20 lipca
w Wilnie, Hotel Bristol.

w dniu 21 lipca, Nowe Šwieciary, Hotel Polski,
w dniu 22 lipca Oszmiana, Hotel Polski.

Otrzymacie gwarantowaną wypłatę peł-
nej najwyższej prowizji ewentualnie stałe

pete I = weoołe. more sk,
zmniejszają guzy, żylaki.—Sprzedają większe apteki

1805-7111 A
"2 pieczenie, krwawienie,

 

miesięcznie zarobią in-

ni przy Eivenių e. Dyrekcja Państwowej
mówień na artyku! o-

A Szkoły Technicznejkupny. Natychmiastowe

im. J. Piłsudskiego w Wilnie,
zgłoszenia; Generalny za- a

stępca Lewistan Wilno Pil-
sudskiego 6, m. 6. —s
woz   

  

    

 

   3 5 podaje do wiadomości, że w roku szkolnym| pensje i zwrot kosztów podróży, zaś już

Wrogowie ludzkości! 1930—31 (od 1 września 1930 r.), w myśl SAI po okresie próbnym KasęEnorych i

2 ca i m i ===“Sa aa W. Ę iO.P., otwiera Wy- P. P. ę najbliższej okolicy zgłaszający się

uchy są bardzo spostrzegawcze, " 5 zia ektryczny z kursem nauki 3-letnim.|u naszego inspektora otrzymają zwot kosz-

szybko znajdują i siadają na naj- WŁOS w BY: Kłopoty kumotra. Na kurs | będą przyjmowani kandydaci,| (ów Podróży! 772—0 o

drobniejsze cząstki pożywienia, „Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" Kumoter Hondras ku- którzy ukończyli 6 klas szkoły średniej ogólno-
kształcącej.

Szczegółowych
tarjat szkoły.

pił sobie konie. Ale ma-
ło miał owsa, to też co-
dzień zmniejszał im por-

) przenosząc w ten sposób brud i

chorobotwórcze zarazki. Flit

kr. ks. wojsk. wyd.|””POSESJ pm
informacji udziela sekre- S przez Dao 77 B POSE JĘ

w Lidzie na imię Zien- |w pobliżu centrumI „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy

 

rozpylany wyniszczy je przedtem, apteczne. Główny skład Fpteka by się wreszcie zu- Podania o przyjęcie do szkoły będą przyj- kiewicza Jana, zam. w| składającą się z 4 do- |

zanim zdążą się ulotnić. zl GASECKIEGO, ul. Freta NE. 16. sisa Žas Tšk Po mowane do dnia 20 sierpnia b. r. mająt. Szumieliszki, gm. | mów mieszkalnych w į

Flit niszczy doszczętnie muchy, ilku tygodniach konie 881—2 o Dyrekcja Szkoły. Solsk, un. się. 293| dobrym stanie, placu |
Wydz. Zdr. Publ. Nr. 154. 2.000 sążni kw. sprze-

  

 

 

  

komary, pchły, mole, mrówki, ka- zdechły. Z E. damy dogodnie

raluchy. pluskwy oraz ich zarod- TA AS 1 _ — Nie mem ja też KONKURSJ Z A koBro | Dom H-K. „Zachęta”

„i. Zabójczy dla owadów, jest zu- bo Gospodyń dbających o czystość miesz- SLomo W633 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciėl. Ošwiaty "/Buglem na imię Gu- Mickiewicza 1, =

pełnie nieszkodliwy dla ludzi. Nie = si łabryka - Rzumi | sie Już oduczyły jeść, to w Smorgoniach niniejszym ogłasza konkurs na St%wa Holtza, zam. we =

plami. tk ap sa OE Zuma| musiały zdechnąć! stanowisko dyrektora 3-klasowej Koedukacyjnej OS'eNIki, gm. Mick. —
„o w Osako wypuścia na Średniej Szkoły Handlowej w Smorgoniach. Hono- U" się. 255

Flit nie należy porównywać do

innych środków na owady. Żądaj-

cie żółtej blaszanki z czarną opas-

ka, wystrzegając się naśladow-

nictw.

ELIT

 

rynek udoskonalony proszek
„KATOL''* w żółtych pudełkach,
który jest nieco droższy od
poprzedniego wyrobu Katolu w
niebieskich pudełkach, lecz za
to wielokrotnie mocniejszyI
radykalnie tępi: muchy, mole,

====== | rarjum dyrektora wynosi 500 zł. miesięcznie przy
obowiązkowem nauczaniu 8 godz. tygodniowo, Zs”: ks.
niezaleznie od płatnych godzin dodatkowo wy- przez PKU — Wilno,
kładanych. na imię Witolda Milewi- Misszkenie 5 pok. z

Oferty należy nadsyłać na ręce niżejpodpi- Cza, zam. przy zauł. Bia- wygodami do wyna-
sanego Zarządu wraz z dokumentami, życiorysem łym 8—un. się. 257 jęcia Pańska 4, m. 3.

 

wojsk. wyd.

KUPNO-
SPRZEDAŻ |

 

      
 

 

komary,pehiy,Nszy,pluskwy, LEKKA ŁÓDŹ i referencjami do dnia 10 sierpnia r. b. Sprawy 704—0

prusaki. mrėwki, mszyce na 101— a

Siec DO widziPOMOCE CO SA IB a
wych i w inspektach.

Dzisiaj walka z robactwem pia 21 Ap aw południe Brzeg Antokoi- 1! kilometrów od Wilna, przy samej szosie Wil- s wynajęcia ogl. od 3—7

Okazyjnie Mickiewicza 19—31.     

  

domowem nie stanowi wielkiej | ski 13 m. no — Mej- į + Rak “

Y -2 trudności. Kupcie pudełko Ka- i 2 ta gr Šaudė sprzedajesię djałkę ZIEMI, puka. ) 253—2

w” tolu i będziecie miałyspokój !Sprzedam Mtodrogo tać ań, obszarą 24,7479 ha za 3000 dolar. Oględ: - W Son kolei ę "kz < Ba”

5 i SE oraz czystość w domu, a szczególnie unikniecie ; ksówkę europejkę z PY DZ, ozwolenia. Dojazd autobusami Ne 20. In- wniane domy z dużym umeblowany

"Niszczy zybciej żgorób dek to: malaci tyfusuIionych| płe. |jęzakiem* Kalwaryjska formacje: Wilno,„ul. IŚelmaktwne.' © 50/62000 dalWieńskieBiuro Pokój o wynaje
atol w składach a nyc - —18. —Stelmai š > k

— HS. Si A 2 kach. 2 < > | 101, m. 2 260 RSA © Komisowo-HandloweMie- <ia Garbarska 7, m. 5.
kiewicza 21, telon 152. 259

 

 

 

121—S0ITT

Dochód

  

Od dnia 15 do 18 lipca 1930 roku dramat w 8 aktach. W ro- "a
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