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W ubiegłe dwa dni świąteczne od- 

bywał się w Warszawie ,„Ogółnopań- 

stwowy Zjazd rosyjskich organizacyj 

mniejszościowych. Celem tego zjazdu 

było skoordynowanie działałności róż- 

nych organizacyj rosyjskich w Polsce 

i utworzenie ogólnej reprezentacji lud- 

ności rosyjskiej — poza emigracją. 

Jak wynika z ankiety, urządzonej 

przez miejscową gazetę .„Nasze Wrie- 

mia”. organizatorowie Zjazdu zmie- 

rzają do uzyskania dla zorganizowa- 

nych i stale w Polsce zamieszkujących 

obywateli narodowości rosyjskiej praw 

  

mniejszości narodowej stosownie do 

postanowień konstytucji polskiej i tra- 

ktatu mniejszościowego z dn. 28.VI. 

1919 5 

Podług ustawodawstwa polskiego 

prawa te przysługują obywatelom na- 

rodowości ukraińskiej, białoruskiej, li- 

tewskiej, żydowskiej i niemieckiej. 

Mniejszość rosyjska prawnie dotąd 

nie istniała, jakkolwiek faktycznie ko- 

rzystała z niektórych praw mniejszości 

nprz. w dziedzinie szkolnictwa. Orga- 

nizatorom Zjazdu chodzi oczywiście 
o formalne załatwienie tej sprawy, o 

wyraźne uznanie ze strony państwa 

mniejszości rosyjskiej i uzyskanie wy- 

nikających stąd uprawnień. 

Zasadniczo aspiracje te są zrozu- 

miałe i trudno im odmówić zasadności. 

Jednakże istnieje cały szereg kwestyj, 

wymagających wyjaśnienia i rozstrzy- 

gnięcia przed podejściem do zasadni- 

czego zagadnienia. Kwestje te wyni- 

kają przeważnie z dość dużego zróż- 

niczkowania ludności rosyjskiej w Pol 

sce pod względem zrośnięcia się z tery- 

torjum obecnie zamieszkiwanem. Nie 

mam tu oczywiście na względzie emi- 

  

gracji, która z natury rzeczy stanowi 

kategorję odrębną i która, zresztą, w 

Zjeździe warszawskim udziału nie bra 

ła. Chodzi mnie tylko o Rosjan — oby- 

wateli państwa polskiego. 

Jeden z organizatorów 

baron Sztejngel wygłosił 

Zjazdu, 

referat 0 

„prawnej sytuacji rosyjskiej mniejszo 

ści w Polsce* w którym odrazu poru- 

szył jedną z kwestyj wymagających 

wyjaśnienia. Mianowicie referent po- 

stawił tezę, że rosyjska mniejszość w 

Polsce składa się z 3-ch grup: 1) ro- 

syjsko-halickiej, 2) 

ców i 3) Rosjan rozsypanych po ca- 

staroobrzędow- 

łej Polsce. O ile co do dwóch ostatnich 

grup nie mamy żadnej wątpliwo 

  

że 

należą one do narodowości rosyjskiej, 

o tyle wątpliwości te zaraz powstają, 

skoro jest mowa o rusinach galicyj- 

skich. Bar. Sztejngel ma tu na myśli 

ten odłam ludności „„ruskiej”, który 

przeciwstawiał się jeszcze za czasów au 

strjackich ukrainizmowi i znany był 

pod nazwą „Moskalofiłów*. Nie są- 

dzimy, aby filorosyjskie tendencje po- 

lityczne tej grupy uprawniały do uzna 

nia ich za Rosjan. Bar. Sztejngel z 

tą przyznaje, że po polsku nazywają 

się oni Rusinami. 
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Wažniejszą nato- 

miast rzeczą jest, że sami zaintereso- 

wani używają terminu ,„Rusin* nie po- 

to by identyfikowć się z Rosjanami, 

lecz aby odciąć się od separatystycz- 

nych w stosunku do rosyjskości kultu- 

ralno-narod. tendencyj Ukraińców, z 

którymi łączy ich niewątpliwie wpółl- 

ność pochodzenia. 

Oczywiście subjektywne poczucie 

przynależności narodowej jest momen- 

tem decydującym. Ale czy nie zbyt po- 

špiesznie bar. Sztejngel przesądza, że 

owi Rusini oderwawszy się od Ukra- 

ińców politycznie — stali się już przez 

to samo w swej świadomości wewnę- 

trznej Rosjanami? 

Cale to bardzo zasadnicze nieporo- 

zumienie przeniosło się z referatu bar. 

Sztejngela do uchwał Zjazdu. Powstał 

spór co do nazwy, która ma być u- 

stalona dla przyszłego Związku rosyj- 

skich organizacyj mniejszościowych. 

Proponowano nazwę „Ruski Zwią-   

MT KU 
zek“ a nie „Rosyjski*, sądząc najzu- 

pełniej błędnie, że przymiotnik ,,Rosyj- 

ski* może być rozumiany jako ozna- 

czający przynależność państwową ro- 

syjską! 

Dziwny doprawdy spór. Czyż na 

Zjeździe nie było ludzi mogących wy- 

tłumaczyć zebranym, że po polsku 

przymiotniki „ruski* i „rosyjski* ma- 

ją zupełnie różne znaczenie. Wszak do 

tąd jeszcze większość społeczeństwa 

polskiego w b.-Galieji uporczywie trzy- 

ma się terminu „ruski* w odniesieniu 

do Ukraińców. 

W referacie bar. Sztejngela prze- 

bijają pozatem inne dość niefortunne 

reminiscencje historyczne co do „Hali- 

ckoj Rusi'*. Takie rozszerzanie pod- 

stawy zadań Zjazdu nie przyśpieszy za 

  

łatwienia jego zadań, bowiem będzie 

wymagało wyjaśnienia wszyst. tych 

nieporozumień pojęciowych i języko- 

któremi niektórzy członkowie 

skomplikowali 

wych, 

Zjazdu niepotrzebnie 

całe zagadnienie. 

Objawem dodatnim jest wybór na 

prezesa Związku organizacyj rosyj- 

skich p. B. Pimonowa, posła na Sejm 

i członka Klubu Bezp. Bloku, który bę 

dzie miał ułatwione zadanie usunięcia 

i wyjaśnienia kwestyj spornych. Po- 

za wyżej poruszoną istnieje bowiem 

ich więcej. Sądzimy, że sprawa może 

być załatwiona pomyślnie, jeżeli we- 

wnątrz wybranej na Zjeździe Rady 

Związku przeważy realne, wolne od 

mętnych historycznych reminiscencyj. 

ujęcie potrzeb i zadań mniejszości ro- 

syjskiej w Rzeczypospolitej . 

` Testis. 
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Deklaracja polityczna 
Wołyńskiego Ukraińskiego 

Zjednoczenia. 
ŁUCK, 1. 7. (Pat). — W związku z odby- 

tem w dniu 29 b. m. kongresem Wołyńskie- 
go Ukraińskiego Zjednoczenia podajemy w 
Streszczeniu deklarację, dotyczącą ideologji 
politycznej Zjednoczenia, odczytaną na kon- 
gresie przez posła Pewnija. 

Zbrojnym wysiłkiem ©0bu narodów — 
ukraińskiego i polskiego — część ziemi Wo- 
łyńskiej została zwolniona z okupacji mos- 
kiewskiej i z woli losu weszła w skład ziem 
Rzeczypospolitej. Ludność ukraińska Woły- 
nia korzystała i korzysta z wszelkich dobro- 
dziejstw, jakich państwe polskie udziela 
swym obywatelom. Wziąwszy udział czynny 
w pracach izb ustawodawczych Rzeczypospo- 
litej, zwołanych przez jej zwierzchnią wła- 
dzę, wybrała do niej swoich przedstawicieli, 
którzy złożyli pr: ę na wierność konsty - 
tueji Rzeczypospolitej Połskiej, _ Wszelkie 
próby czynników wrogich państwu polskie- 
mu tworzenia na Wołyniu partyj politycz- 
nych, zmierzających ku wznieceniu nienawi- 
ści pomiędzy narodem polskim a ukraiń- 
skim lub ku sponiewieraniu idei narodowej, 
zbankrutawały w samych zaczątkach. W głę- 
bi ukraińskich mas ludowych Wołynia, jego 
demokracji g pdarczej i proletarjatu doj- 
rzał już uzgodniony wewnętrznie nakaz dla 
warstwy przodującej — inteligencji i działa- 
czy społecznych — szukania porozumienia 
z przodującemi warstwami społeczeństwa 
polskiego w sprawie utrwalenia siły pań- 
stwa polskiego i normalnego rozwiązania 
problematu ukraińskiego w Polsce, zgodnie 
z współczesną strukturą państw demokra- 
tycznych. W tych warunkach życia ukraiń- 
skiego powstaje wywołane zupełnie natural- 
ną jego potrzebą i odpowiadające tej pot: 
rzebie Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, 
powstaje ono jako organizacja polityczna, 
mająca na celu ochronę regjonalnych warto- 
ści Wołynia w imię tej przeszłości jasnej, 
która wypełniła najświetniejsze karty histor- 
ji obu narodów. Wołyńskie Zjednoczenie 
Ukraińskie, jako wyrazicieł zorganizowanej 
woli politycznej i narodowej ludności ukra- 
ińskiej Wołynia na swym zjeździe krajo- 
wym, stwierdza wierność ludności ukraiń- 
skiej w Polsce ustawie konstytucyjnej Rze- 
czypospolitej i jej prawom, pragnąc zacie- 
śnić przyjaźń obu narodów — polskiego i 
ukraińskiego — owaz skonsolidować mysi 
polityczną i narodową szerokich mas ukra- 
ińskich, rozbudować i wzmoenić ich życie 
kulturalno-narodowe. ` 

W ten sposób formułuje wytyczne pun- 

kty Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie. Z 
kolei wyliczone są poszczególne punkty, z 
których jeden stwierdza co następuje: 

Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie, ja- 
ko zjednoczenie całego narodu ukraińskiego, 
broniące swoich praw narodowych, społecz- 
nych i wyznaniowych, stwierdza, że roz- 
wiązanie probiematu ukraińskiego w Polsce 
jako problematu mniejszościowego należy do 
kompetencji rządu Rzeczypospolitej i jego 
parlamentu. 

    

   

    

      

Zeppelin leci do bieguna. 
BERLIN, 1. 7. (Pat). — Według depzszy 

iskrowej z godz. 3.45 nad ranem według eza- 
su środkowo-europejskiego lot arktyczny ste: 
rowea „Hr. Zeppelina* odbywa się w warun- 
kach pomyślnych. 

o tych cen dolicza się: za ogłoszenia 

Za numer dowedowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administra 
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NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Minister pracy i opieki spot. 
na urlopie. 

_ WARSZAWA 1.7. Pat — Minister 
pracy i opieki społecznej dr. Stefan 
Hubicki wyjechał w dn. 1 bm. na ur- 
lop wypoczynkowy. Zatępować go bę- 
dzie podsekretarz tanu Ministerstwa 

Pracy i Opieki Społecznej p. Tadeusz 
Szubartowicz. 

Pożegnanie posła Neumana 
w Paryżu. 

PARYŻ 1.7. Pat. — Z powodu wy- 
jazdu mianowanego na stanowisko po 
sła Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo 
radcy ambasady polskiej p. Władysła 
wa Neumana kolonja polska wydała 
wczoraj pożegnalny obiad, na który 
przybyło bardzo liczne grono jego 
przyjaciół i kolegów. Obecni byli am- 
basador Chłapowski z małżonką, min. 
Muehkiein, konsulgeneralny Poznań- 
ski, członkowie ambasady i konsulatu 
i wielu innych wybitnych przedstawi 
cieli kolonji polskiej. Po szeregu prze- 
mówień kierownik księgarni polskiej 
Krawczyński doręczył p. ministrowi 
Neumanowi ozdobny dyplom ezłonka 
honorowego kolonji polskiej w Pary- 

żu. 

Zmiany taryfy pocztowo - te- 
legraficznej. | 

WARSZAWA 1.7. Patł — W „Dz. 
Ustaw Rzplitej* Nr. 57 z dnia 30 czer- 
wca 1931 r. okazało się rozporządzenie 
p. ministra poczt i telegrafów w spra- 
wie zmian na taryfy pocztowe, telegra- 
ficzne i telefoniczne, które wchodzą 
w życie 1 lipea b. r. 

  

Paderewski nie przybędzie 
do Polski. 

WARSZAWA, |-VII. (Pat).. We 
środę wieczorem nadeszła do Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych de- 
pesza od posła polskiego w Bernie 
p. Modzelewskiego, w której p. Mo- 
dzelewski komunikuje, że w stanie 
zdrowia pani Paderewskiej nastąpiło 
nagłe pogorszenie, 
Ignacy Paderewski musiał w ostat- 
niej chwili zrezygnować z wyjazdu 
do Polski. Jak wiadomo, lgnacy Pa- 
derewski miał przybyć w dniu 3 
lipca jako gość Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej do Warszawy, a nastę- 
pnie udać się do Poznania na uro- 
czystości odsłonięcia pomnika pre- 
zydenta Wilsona' 

  

Centralizacja prasy 
w Šowietach. 

MOSKWA 723. Pat. — Moskiew- 
skie pisma „Prawda“, Izwiestja“ i 

„Krestjanskaja Gazieta“ przystąpiły 
do drukowania swoich organów w sze 
regu miast prowincjonalnych, między 
innemi na Ukrainie i Kaukazie. Druko 
wanie odbywa się na podstawie ma- 
tryc, nadsyłanych z Moskwy specjal- 
nemi samolotami. Tego rodzaju spo- 
sób. jak podaje prasa, spowodował 
znaczny wzrost poczytności central- 
nych organów sowieckich. 

Nie ulega wątpliwości, że tego ro- 
dzaju metoda rozpowszechniania cen- 
tralnej pras y stanowi idealny środek 
rusyfikacyjny, który znakomicie przy 
czynia się do zabicia wegetującej naro 
dowościowej prasy. 

  

    

Nauczyciei sowiecki musi być 
komunistą. 

MOSKWA 2% 5, Pat. — Na odby- 
wającym się w Moskwie zjeździe nau- 
czycielstwa wystąpił komisarz oświaty 
Bubnow, który oświadczył że władza 
sowiecka żąda od nauczyciela, aby był 
organizatorem mas, ściśle związanym 
z partją komunistyczną i jej ideologją 
oraz żeby był przesiąknięty duchem 
partyjnym. Kiłkudniwe obrady zjazdu 
mają być poświęcone tej ideologji. 

Lot naokoło świata. 

LONDYN, 1. 7. (Pat). — Według otrzy- 
manych tu doniesień, lotnicy Post i Gatty 
przybyli do Edmonton po 14 godzinach 1 10 
minutach lotu. Jak wiadomo, lotnicy wystar - 
towali w Fairbanks. Gatty odniósł lekką ra- 
nę wskutek potrącenia o śmigło. Lotnicy © 
mieli o świcie podjąć dalszy lot do Stanów 
Zjednoczonych. Jest rzeczą możliwą, że obe- 
cenie zakończą oni swój lot naokożo świata 
jednym przełotem Edmonton—Nowy York, 
2 tysiące mił liczącym. 

CLEVELAND, 1. 7.' (Pat). — Lotniey Post 
i Gatty wylądowali tu o godzinie 16 min. 15. 

EDMONTON (AMERYKA, STAN ALBER- 
TA), 1. 7. (Pat). — Lotnicy Post i Gatty wy- 
startowali w kierunku Nowego Yorku. 

    

  

  

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 

wskutek czego. 

od godz. 9 —3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekow 

7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., 

cyfrowe i tabelaryczne 50*/,, z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w mimerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100*/,, zamiejscowe 25%/,. 

cja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

PAWEŁ OPEROWIEC 
Towarzysz Sztuki Drukarskiej, 

zmarł śmiercią tragiczną w wieku lat 25 w dniu 1 lipca 1931 r. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul Sołtańskiej 20 do cerkwi 

"na Zwierzyńcu nastąpi w piątek dnia 3-go lipca o godz. 10-ej rano, zaś 

na cmentarz prawosławny o godz. 6-ej wiecz. tegoż dnia. 

į O czem zawiadamiają KOLEDZY. 

ZET о93 

ZAKOPANE. 
    

Perła uzdrowisk polskich daje emocjonujące 
widoki Tatr, tężyznę ducha i ciała, spokój, 

wypoczynek i zdrowie, a więc jedźmy do Zakopanego. 

BRISTOL. Najtańszy reprezentacyjny luksusowy hotel- 
pensjonat w Zakopanem, daje pierwszorzęd- 

ny komfort i wygody, a w sezonach głównych codziennie 
rozrywki towarzyskie i zabawę. 

W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 50*/, 

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
' па zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MAŁOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do.30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Pani Marszałkowa Piłsudska w Wilnie. 
Wczoraj o godz. 18 m. 15 osobo- 

wym pociągiem przybyła z W arszawy 

do Wilna p. Marszałkowa  Pilsudska 

wraz z córeczkami. 

Na dworcu powitali p. Marszałko- 

wą p. wojewoda Beczkowicz, dyrektor 

P. K. P. w Wilnie p. Falkowski, p. A- 

dam Piłsudski, pułk. Wenda, p. sta- 

rosta grodzki lszora i inni. 

Pani Marszałkowa zatrzymała się 

u rodziny poczem wyjedzie do Pikieli 

szek. 

Rysy na przyjaźni niemiecko-sowieckiej. 
MOSKWA, 1. 7. (Pat). — Przyjaźń nie: 

miecko-sowieęcka, przypieczętowana przed 
paru dniami podpisaniem protokółu o prze- 
dłużeniu traktatu berlińskiego z 1926 roka, 
zaczyna wykazywać pewne rysy. Koła sowie- 
ckie zarzucają . swemu kontrahentowi, że 
prowadzi on grę nieszczerą i podwójną. Przy 
czynę tych podejrzeń stanowi fakt podpisa- 
nia umowy handlowej między Niemeami a 
Rumunją. 

„Krasnaja Zwiezda* pisze, że wprawdzie 
niewiadomo j: ze, jak umowa odbije się 
na sowiecko-niemieckich stosunkach handło- 

    

wych, ale Niemey pamiętać winny, że ro7- 
wój stosunków handłowych ze Związkiem 
$. В. R. stanowi dla nich życiową koniecz- 
ność, a stan zamówień sowieckich dla nich 
pozostaje w prostym stosunku do rozmiarów 
Sowieckiego eksportu do Niemiec. 

Gazeta wyraża nadzieję, że rząd niemiec: 
ki weźmie to wszystko pod uwagę i że nie 
pójdzie na tamowanie rozwoju interesów 
Związku Sowieckiego w momencie, gdy okre- 
Ślił już zdecydowanie drogi swej wschodniej 
polityki, podpisując z Sowietami protokół 
o przedłużeniu traktatu berlińskiego. 

Walki komunistów z policją i hitlerowcami 
w Nizmezech. 

BERLIN, 1. 7. (Pat). — W miejscowości 
Peine, powiatu hannowerskiego, napadli ko- 
munišci na pochód demonstrantów hitlerow- 
skich, przyczem doszło do krwawych bójek 
i wymiany strzałów. Interwenjująca polie- 
ja użyła broni palnej. 13 osób zostało ciężko 
rannych. Wobec trwania niepokojów do pó- 
źnej nocy i dalszych napadów na policję 
funkejonarjusze polieji, uzbrojeni w kara- 
biny, zmuszeni byli opróżnić ulice. Dwóch 
policjantów zostało przytem rannych. 

BERLIN, 1. 7. (Pat), — W. dzielnicy 
wsehodniej Berlina doszło wczoraj wieczo- 
rem do krwawych starć między policją a ke- 
munistami. Około 800 demonstrantów komu- 

  

nistycznych zaatakowało odział policyjny, 
zasypując go gradem kamieni i salwami re- 
wolwerowemi. Wachmistrz policji trafiony 
kulą zmarł w czasie transportu do szpitala, 
Arcsztowano 17 osób. Wdrożone w tym cza- 
sie dochodzenie ustaliło, że napad zorgani 
zowany był przez centralę komunistyczną. 
Również i w innych dzielnicach miasta do- 
szło do rozruchów komunistycznych. Z uwa- 
gi na ich groźny charakter pruski minister 
spraw wewnętrznych Severing po naradzie 
z wiceprezydentem polieji berlińskiej wydał 
ponownie zakaz odbywania t. zw. spartak- 

jad. 

700 gołębi podjęło lot z Łotwy na Górny Śląsk. 

Odnośne władze polskie w porozumienia 

z władzami łotewskiemi przeprowadziły pró 

by gołębi pocztowych. Przywieziono 700 

gołębi z Górnego Śląska do Łotwy, skąd zo 

stały wypuszczone, Dotychczas na miejsce 

OE c przeznaczenia przybyło już 650 gołębi, resz- 
› ЗМ 

145835   

ta zaś widocznie zbłądziła względnie wybra 

ła dłuższą trasę drogi. 
Ciekawem jest, że niektórzy skrzydlaci 

pocztyljoni przebyli droge 1000 klm. w cią- 
gu jednej doby.   

2— 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 8 рро!. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

e P.K.O. M 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40, 
w tekście I, HH str.—30 gr., III, IV, V, VI--35 gr., za tekstem—15 gr, kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

Dla poszukujących pracy 30%/, zniżki. 
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WIADOMOŚC! z KOWNA 
MIESZKAŃCY WILEŃSZCZYZNY POJADĄ 

DO LITWY PRZEZ ŁOTWĘ. 

Litewski minister spraw wewnętrznych 
postanowił w swoim czasie opracować prze- 
pisy o przyjeździe do Litwy osób, zamiesz- 
kałych w Wileńszczyźnie celem odwiedzenia 
krewnych. 

Jak podaje „Id. Stimme* zrazu projek- 
towano, by przyjazd z Wileńszczyzny od- 
bywał się przez linję administracyjną. Obe 
cnie projekt ten upadł. Przyjazd będzie się 
zapewne odbywał przez Łotwę. 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA 
RADZIWIŁŁA, 

W ub. niedzielę odbyło się w Birżach 
odsłonięcie pomnika Janusza Radziwiłła. Na 
uroczystość odsłonięcia zostali zaproszeni 
przedstaciciele rządu, prasy i społeczeństwa 
W uroczystości wziął również udział pułk 
huzarów, których patronem jest Janusz Ra- 
dziwiłł, 

Twóreą pomnika jest art. Zikaras. 

„LIETOWOS ŻINIOS* O SŁUSZNOŚCI 
‚ SWYCH PRZEWIDYWAŃ. 

Jeszcze przed wyborami do samorządów 

miejskich organ ludowców „Lietuwos Ži- 

nios“ uderzal na alarm, že przy nowej usta- 

wie samorządowej, która uniemożliwiła opo- 

zycji udział w wyborach, przewagę w samo- 

rządach mogą otrzymać mniejszości naro- 

dowe. Obecnie, gdy się wyjaśniło, że @ 29 
miast litewskich, zaledwie w 14 Litwini o. 

trzymali większość, „Lietuwos Żinios* piszą, 

że „już i narodowcy muszą przyznać, że wy- 

danie nowej ustawy wyborczej dało Litwi- 

nom niepomyślne rezultaty, gdyż utracili oni 

większość w tych samorządach, gdzie ją po- 

siadali. 

Wyniki te mogą zagranicą wywrzeć wra- 

żenie, że ludność Litwy w połowie składa 

się z mniejszości narodowych, podczas gdy 

w rzeczywistości stanowią one jedynie pe: 
wien procent. 

Rezultaty wyborów wykazują, iż spraw- 

dziły się przewidywania demokratycznej opo 

zycyjnej grupy”. 

ŻYDZI CHCĄ BYĆ BURMISTRZAMI. 

W. tych dniach delegacja Żydów w skła 

dzie redaktora „Id. St.* Rubinstejna, inż 

Rogińskiego i prof. Lazersona została przy- 

jęta przez Ministra Spraw Wewnętrznycł. 

pułk. Rustejkę, z którym naradzała się w 

sprawie wyborów i zatwierdzenia burmi- 

strzów i wiceburmistrzów miast prowincjo- 

nalnych. Życzeniem delegacji jest, by w 

miasteczkach, gdzie większość radnych jest 

Żydami, burmistrze również byli narodowo- 

ści żydowskiej. Minister obiecał, iż jeśli wy 
brani będą odpowiadać wszelkim warunkom 

obywatelskim, to bez względu na ich naro- 

dowość, będą oni zatwierdzeni. 

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW PAŃSTWA 
LITEWSKIEGO. 

Komisja budżetowa ministerstwa skarbu 

opracowuje obecnie budżet państwa na rok 

1932. W związku z ogólnym kryzysem bud- 

żet wydatków państwa na rok 1932 zostanie 

zmniejszony o 12—15 milj litów. 
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WOŁDEMARASOWA OPUŚCIŁA LITWĘ. | 

Małżonka prof. Woldemarasa wyjechała 

do Francji, aby w ciągu dłuższego czasu 7a- 

mieszkać u swych krewnych. Wraz z Wo!- 

demarasową opuścił Litwę siostrzeniec pro 

Woldemarasa, który został ranny podczas 

zamachu na swego wuja. Wyjazd Wołldema- 
rasowej do Francji nastąpił podobno prze- 
dewszystkiem ze względów materjalnych. 

4 TYSIĄCE TONN SOWIECKIEGO CUKRU 
PRZYBYŁO DO LITWY. 

Sowieckie przedstawicielstwo handłowe 
w Litwie sprowadziło do Litwy przez port 
w Kłajpedzie 4 tys. tonn sowieckiego cukru. 
Jest to już druga tak znaczna partja tego 
towaru do Litwy. Ładunek cukcu sowiec- 
kiego przybył do Litwy na statku rosyjsko- 
greckim „Diamand”*. 

ZAKOŃCZENIE STRAJKU ROBOTNIKÓW 
PRZY BUDOWIE KOLEI TELSZE—KRE- 

TYNGA. 

Onegdaj zakończył się strajk robotników 

zatrudnionych przy budowie kolei żel. Tel- 
sze—Kretynga. Strajk ten miał charakter 
ekonomiczny. Prowadzący roboty dostawcy 

płacili robotnikom po 50—60 ct. za godzi- 
nę pracy, co nie edpowiadało warunkom u- 
mowy. Obecnie pracodaw zgodzli się na 
pewne ustępstwa i strajk, trwający od kil- 
kunastu dni, został zlikwidowany. 

BIBUŁA KOMUNISTYCZNA NA ŻYDOW- 
SKIM CMENTARZU. 

Onegdaj funkcjonarszuje policji krymi- 
nalnej ujawnili na cmentarzu żydowskim w 
Poniewieżu skład literatury komunistycznej. 
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Giełda warszawska z dn. 1.VII. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
Dolary . . . . . « . « « . 8,96—8,08—8,94 
Gdańsk . . . - . . 1738,50—173,93—173.07 
Holandja ... 358,00 -8 9,90—338 '0 
Londyn . . « « «. . « :*5,89—48,50- 43,18 
Nowy York . . . « . . 8,919—8,639—8,85w 
Nowy York kabel . . . 8,923—8,943 — 8,Yl 3 
Paryż . . .. .. „  34,92 — 35,01-—34,83 
Praga . . « » » с —. + - 25,43—26,49—26,37 
Szwajcarja . « . . . 142,78 — 173,21 —172,35 
Wiedeń. . . . . . . 128,37—125,08— 125,06 

Włochy . „ 46,12—46,84— 46,60 
Berlin w obr. pryw. . › B1I,E0 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyczka inwestyc. seryjna . . . 870 
3% pożyczka budowl. . . . . . . . 3750 
5% Konwersyjna . . » « « « « » | + 46,25 

6% dolarowa. + « « « « « « . 74,50—7 +0 
7% Stabilizaeyjua „ .. . . - o. * 81,00 
10% Кое)0та —. ©. - . з .. .. - Ва 

8% L.Z. B. G. K.i B.R., obl.B.G.K. - 94,00 

Te same 7% - - « « « « + « « « - + 8325 

4% £, Z. ziemskie . . . « « « « - „39,25 

505 warszawskie + + „+ « - - 84,0 

8% warszawskie LŚ 70,00—69 50 

69/, obl. m, Warszawy Vlem. . . . « 47, U 

RAKCJE: 

Bank Polski . . « .. . „ » 116,50—116,00 

Siła i Światłe . . . « « « « « » - 3910 

       



  

Nieprzedłużenie polsko-niemieckiei 
umowy 

Rząd niemiecki zdecydował się na 
krok, który będzie miał niemałe zna- 

czenie dła wyglądu stosunków gospo- - 
darezych między Niemcami a Polską 
Graz handlu płodami rolniczemi Pol- 
ski. Rząd niemiecki nie zgodził się 
mianowicie na przedłużenie umowy 
żytniej z Polską. 

Po raz pierwszy zawarilśmy poro- 
zumienie w sprawie eksportu żyta z 
Niemcami jesienią 1929 r. Umowa ta, 
aczkolwiek regulowala wywóz żyta z 
Polski i z Niemiec, zawierała przy te- 
chnieznem jej wykonywaniu szereg 
niedogodności dla nas. Z tego też wzglę 
du podczas rokowań w czerwcu 1930 
r. strona polska wysunęła postułat na- 
prawienia umowy w kierunku zrów- 
nania praw obu kontrahentów. Pod- 
sławę umowy stnowił stosunek у 
wozu 60 dla Niemiec, 40 dla Polski. 
Niemcy, bogatze kapitałowo, jeżeli 
chodzi o fundusze zaangażowane w 
handel zbożem, prowadziły w r. ub. 
politykę wyczekiwania. Rolnictwo pol- 
skie natomiast zmuszone było uciekać 
się do jak najszerszego wywozu, ce- 
lem zdobycia potrzebnych funduszów 
na raty amortyzacyjne i procentowe 
długów. To było przyczyną, że polsko- 
niemiecka komisja mieszana w Berli- 
nie, sprzedająca żyto, operowała głów- 
nie materjałem polskim. Żyto nie- 
mieckie skupowano w kraju i prze- 
chowywano w składach. W ten posób 
Niemcy nie wyzyskali swej kwoty 
kontyngentowej. Polska obecnie nie 
mogła zgodzić się na podniesienie 
kwoty kontyngentowej Niemiec, jako 
rekompensaty za rok ubiegły. 

Zawierając umowę żytnią z Niem- 
cami, Polska dała dowód chęci poko- 
jowej współpracy międzynarodowej 
nad opanowaniem kryzysu gospodar- 
czego, a to przedewszystkiem na od- 
cinku rolniczym. Zawarliśmy umowę 
z Niemcami mimo nieprzychylnego 
stanowiska Rzeszy dla nawiązania 
normalnych sąsiedzkich stosunków 
handlowch z Polską. Umowa żytnia 
polsko-niemiecka miała być wyrazem 
kompromisu z obu stron. Polska po- 
szła w tym kompromisie tak daleko, 
jak tylko pozwalały jej najžywolniej- 
sze interesy państwa. Zawarcie umo- 
wy stworzyło z bloku żytniego połsko- 
niemieckiego najpotężniejszą w Euro- 
pie jednostkę, eksportującą żyto. Po- 
rozumienie to bezwątpienia dało ko- 
rzystne rezultaty nietylko dla niemiec- 
kiego i polskiego rolnictwa, ale rów- 
nież i dla całego europejskiego handlu 
zbożem. Współzałeżność bowiem po- 
szczególnych dziedzin handłu na ryn- 
kach światowych jest obecnie tak Sil- 
ma, że uregulowanie pewnej części te- 
go handlu musiało wpływać dodatnio 
na całokształt tych interesów. 

Nieprzedłużenie umowy żytniej 
'polsko-niemieckiej natomiast stawia 
handel zbożem w Polsce przed nową 
erą. Dwuletni okres związania się na- 
szego handlu eksportowego z ekspor- 
tem niemieckim w dziedzinie żyta 
wprowadził nas dość mocno na zagra- 
niczne rynki odbiorcze. Dzięki wysy- 
łaniu w roku ub. głównie żyta pol- 
skiego, możemy uważać, że znaczna 
część dotychczasowych rynków od- 
biorczych pozostanie i nada! przy nas. 
mimo, że w roku ubiegłym żyto nasze 
wysyłane było przez komisję berliń- 
ską pad marką „żyta polsko-niemiec- 

    

   

  

    

  

kiego. Ta nazwa szkódziła — jeżeli 
chodzi o renomę — ziarnu polskiemu. 
Obecnie natomiast będziemy mieli 
rozwiązane ręce przy dałszem prowa- 
dzeniu stosunków handlowych na o- 
panowanych już przez nas rynkach. 

Zarówno rząd polski, jak i sfery 
gospodarcze polskie liczyły się Ž tą 
ewentualnością, że umowa żytnia z 
Niemcami może być nieprzedłużona. 
Dlatego też polskie sfery rolnicze i 
handlowo-rolnicze przygotowane są 
do kontynuowania eksportu zboża 
przez koncentracyjne biuro sprzedaży. 
Ramy organizacyjne tego biura są już 
opracowane, a jako siedziba ma być 

- Dożynki w 
Kto zbyt długo marzył przy księ- 

życu szukając śladów Grażyny w rui- 
nach, ten zaspał, kto zaś wołał wschód 
słońca oglądać z kopca, ten się zerwał 
i poił się widokiem cudownej prze- 
strzeni grającej delikatnemi barwami 
i mglistej dali, tęsknej pociągającem 
wołaniem... Odwiedziło się wczorajsze 
miejca uroczystości, zajrzało do mie- 
kiewiczowskiego dworku, gdzie wczo- 
raj odsłonięto tablicę pamiątkową na 
ścianie, bo choć dworek nie ten sam, 
ale taki sam, i na temże miejscu zbu- 
dowany. Przebiegając ulice czyste i 
pełne zieloności, widzimy, że się tu 
sporo domów buduje, że gmachy wo- 
jewództwa i Izby Skarbowej, są este- 
tyczne i wielkie, siedziby urzędników 
schludne i gustowne. (Co się z tem 
wszystkiem stanie, jeśli jak pragnie 
ogół, (o ile mogłam wnioskować) i jak 
nakazuje racja państwowa, zleją się 
oba województwa w jedno? 

Przyjemnie wygląda Gospoda Zw. 
Pracy Ob. Kobiet, pełno w niej w dni 
targowe, odbywają się tam porady 
prawne; tablice pouczające na ścia- 
nach, polskie i białoruskie gazety na 
stole, kuchenka do odegrzewania po- 
siłków i gotowania dla przyjezdnych. 
Ale niema czasu badać wszystkich kul- 
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żytniej. 
wyznaczony jeden z portów polskich. 
Już podczas pertraktacyj o przedłuże- 
nie umowy polsko-niemieckiej w czer- 
wcu roku ub. wysuniąto postulat prze- 
niesienia siedziby komisji żytniej pol- 
sko-niemieckiej z Berlina do Gdańka 
Chodziło o zapewnienie stronie pol- 
skiej swobodniejszego funkcjonowania 
komisji Niemcy jednak, oparli się 
wówczas tej propozycji tak silnie, że 
podtrzymanie jej groziło wówczas roz- 
biciem umowy. Obecnie posiadamy 
całkowitą swobodę co do wyboru 
miejsca urzędowania naszego biura 
sprzedaży. Należy przypuszczać, że 
samodzielna działalność racjonalnie 
zorganizowanego handlu polkiego zbo- 
żem będzie dla gospodarki krajowej 
owocna i że roln. nasze nie odczu- 
je zmiany na gorze. W każdym bądź 
razie osiągniemy jedną niewątpliwą 
korzyść, a mianowicie tę, że będziemy 
sprzedawali ziarno nasze pod marką 
polką, która zdobywać sobie będzie 
powoli renomę. 

Na rolnictwie naszem spocznie 
więc obowiązek podniesienia jakości 
ziarna, przez co uzykiwać będziemy 
mogii wyższe ceny na rynkach zagra- 
nicznych. W ten zaś sposób podniesie 
się ogólna wartość i naszego wywozu 
rolniczego i naszej wytwórczości rol- 
nej. 

Rolnicy i eksporterzy zbożowi po- 
winni przystąpić z wiarą do pracy 
organizacyjnej nad samodzielnym wy- 
wozem z Polski, zdając sobie sprawę 
z tego, że tylko niezwykła sumienność 
kupiecka w stosunkach z zagranicą 
oraz wysoki poziom organizacyjny 

    

handlu potrafią przynieść nam korzy- 
ści materjalne i zapewnić rozwój na- 

Zet.   
szego handlu zbożowego 

  

Położenie gospodarcze 
Prus Wschodnich w maju r. b. 

Ze sprawozdania Izby Handiowej 
i Przemysłowej w Królewcu za maj 
wynika, że sytuacja gospodarcza Prus 
Wschodnich w dalszym ciągu jest zła. 
Przemysł młynarski był słabo zatrud- 
niony, w branży mazyn rolniczych pa- 
nowało sezonowe ożywienie. Rolnictwo 
powstrzymuje się jednak od czynienia 
większych inwestycyj. Przedmiotem 
zakupów są tańsze narzędzia rolnicze. 
Maszyny droższe, jak żniwiarki, ko- 
siarki i t. d. nie znajdują nabywców. 
Eksport maszyn rolniczych do kra- 
jów bałtyckich doznał bardzo znacz- 
nego zmniejszenia. W przemyśle i 
handlu drzewnym panuje w dalszym 
ciągu zupełna stagnacja. Oczekiwane 
z wiosną ożywienie rynków drzew- 
nych nie nastąpiło. Ceny drzewa 
kształtowały się zniżkowo z powodu 
wyprzedaży zapasów przez firmy ban- 
krutujące. Handel bydłem nie doznał 
ożywienia. Ceny nierogacizny zniżko- 
wały. Obroty w handlu zbożowym 
zmnieszyły się. Ceny zbóż, prócz żyta, 
wykazywały tendencję zniżkową. Na 
rynku roślin strączkowych panował 
zastój. Groch, a zwłaszcza groch siew- 
ny, cieszył się dobrym popytem przy 
zwyżkowej tendencji. Powodem tego 
było podwyższenie cła na na groch. 
Natomiast na rynku soczewicy, pod- 
wyższenie cła nie wywarło dotąd żad- 
nego wpływu. Nasiona traw, koniczy- 
ny, buraków, były poszukiwane. Ceny 
nie doznały żadnych zmian. (ISKRA). 
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II Kongres Pedzgogiczny 
Związku Nanczycielst wa Polgkiego 
na tle aktualnej sytuacji szkolnictwa 

powszechnego. 

Głęboki i groźny kryzys, któremu pod- 
lega obecnie szkolnictwo powszechne, wyma 
ga energicznego skupienia sił społecznych. 
zawodowych i państwowych w kierunku ra- 
towania sprawy oświaty przed destrukcją i 
zmarnowaniem. Wśród czynników najmoc- 
niej zainteresowanych losem szkolnictwa 
i poczuwających się do odpowiedzialności 
za dalszy jego rozwój, znajduje się w pier- 
wszym rzędzie Związek Nauczycielstwa Pol 
skiego, samym swym składem dający świa. 
dectwo idei jednolitej platformy zawodowej 
i organizacyjnej. 

Prócz licznych bardzo Zjazdów poświęco 
nych poszczególnym zagadnieniom oświaty 
pozaszkolnej, kształcenia nauczycieli, czy 
szkolenia ich w kierunku pracy społecznej, 
ostatnie lata przyniosły dwa wielkie Kongre 
sy Pedagogiczne, jako wyrazy oceny zawodo 
wej tego co jest i co należy zrobić na po- 
lu szkolnictwa. 1 Kongres Pedagogiczny 
Związku N. P. miał miejsce w Poznaniu 
podczas P. W. K., stając przez to na tej sa 
mej linji powszechnego przeglądu dorobku 
państwowo-narodowego pierwszego 10-lecia 
niepodległego bytu. Dorobek ten w dziedzi 
nie szkolnictwa wykazać się mógł olbrzy- 
mim krokiem naprzód od poziomu szkoły 
powszechnej i średniej, oddziedziczonych z 
czasów z niewoli. 

  

Pod względem zdolności organizówania 
sił zawodowych i społecznych dla pożytku 
sprawy której służą. Kongres Związku Nau 
czycielstwa Polskiego złożył imponujący do 
wód siły i konsekwencji czynu. Dalszym kęqa 
kiem w tym samym kierunku będzić П. 
Kongres Pedagogiczny w pierwszej połowie 
lipca w Wilnie z tą różnicą, że stoimy dziś 
w sytuacji stokroć gorszej, trudnej p. 
stwowo i społecznie, w obliczu obosiecznego 
niebezpieczeństwa kryzysu finansowego i 
załamania się szkolnictwa powszechnego, na 
którem gruntować się musi i powinna sa 
mowiądza i uzdolnienie narodu do prawid: 
łowego rozwoju. 

   

Na tle tej sytuacji Związek Nauczycie!- 
stwa Polskiego z całą żywotnością i uporem 
kontynuuje właściwą mu jako organizacji 
nauczycielskiej pracę pedagogiczną, by pod- 
dać rzeczowej krytyce dotychczasowy stan 
szkolnictwa powszechnego i średniego pod 
względem ustrojowym, wychowawczym i dy 
daktycznym, a grożące dziś  przekreśleni: 
względnie obniżenie szkolnictwa powszechne 
go oświetlić z całą obywatelskąi zawodową 
bezwzględnością. 

Z tego stanowiska II Kongres Pedagogicz 
ny jako wielka manifestacja czynnych zain 
teresowań szkolnych, mieć będzie głębokie 
znaczenie propagandy samej idei szkolniet. 
wa w społeczeństwie, tak jeszcze dotychczas 
względem niego chłodnem, tak nie umieją- 
cem skupić własnej twórczej mocy okóło 
zagadnień budowy, wartości, reformy szko- 
ły w czasach dla państwa wyjątkowo kryty 
cznych i zinuszających je do poważnych о- 
graniczeń w zakresie oświaty powszechnej. 

II Kongres Pedagogiczny postara się wy- 
kazać ile energji marnuje się przez złe na- 
stawienie nauczania i wychowania, jak da 
leko nam do koordynacji istniejących już, 
lecz rozstrzelonych i przez to niemal bez- 
silnych poczynań opieki społecznej wzgłę- 
dem szkoły; jak wszełkie zasoby drzemiącej 
i nieuświadomionej mocy spoczywają w 
obojętnych* jeszcze dla szkoły masach ro- 
dzicielskich, na które rzucić należy haste 
współdziałania ze szkołą i jej dążeniami. 

Wychowanie obywatela, zdolnego zrozu 
mieć troski swojego państwa i pomieścić 
ich ciężar w zakresie swoich sił i obowią- 
zków; oszczędność i rozwój sił duchowych 
i fizycznych młodzieży przez ich racjonal- 
niejsze traktowanie w szkołe; daleko idącą 
redukcja i przekształcenie programów szkoł 
nych w kierunku większej giętkości, życio. 
wości i zróżniczkowania poziomów, oto są 
czysto współczesne, a zarazem niezmiernie 
praktyczne zagadnienia, które szkolnictwo na 
sze mogą z czasem uzdrowić i uczynić mo- 
torem istotnego postępu 

To były motywy, które kierowały Związ- 
kiem Nauczycielstwa Polskiego, by w okre- 
sie powszechnej depresji zagrał pobudkę do 
celowego wytrwałego czynu wychowawczego. 
Echo pobudki tej iść będzie przez całą Pol 
skę na znak, że za sprawą szkoły stoją sku- 
pione rzesze zorganizowanego nauczycielst- 
wa, świadome celu, do kiórego idą, drogi, 
którą wybrały i sił narodowych, które chcą 

powołać do współnego działania 
л 

    

    

  

Przedłużenie wysiawy mickiewiczowskiej 
w Nowogródku. 

Zniżki kolejowe dla zwiedzających. 

NOWOGRODEK, | Vil. (Pat). 
Wobec przedluženia trwania wysta- 
wy mickiewiczowskiej do dnia 15-go 
lipca r. b. zniżki kolejowe przysłu- 
giwać będą aż do tego terminu dia 
przyjeżdżających do Nowogródka w 
wysokości 507/, ceny biletów powrot- 
nych do miejsca zamieszkania dla 

Soplicowie. 

turalnych urządzeń  Nowogródka, 
gdyż nieunbłagany i sprawny przewod- 
nik wycieczki, dr. Lorentz, woła grom- 
kim głosem że czas siadać i ruszać. 
A kto z kim? Odczytuje z listy... 
Umiejętnie ją ułożono, ale drobne in- 
tryżki i ciche nawoływania jeszcze lep 
szą czynią harmonję i wedle wywoła- 
nych numerów wyślizgują się auta i 
pędzą w tumanach kurzu, ku Sopli- 
cowu. Stanowczo Czombrów za dwór 
z „Pana Tadeusza” uznano i p.. Kar- 
powiczowie, mają z tego powodu 
wieczny „Zajazd na Litwie, ale ci 
anielscy ludzie znoszą pogodnie sza- 
rańczę wycieczkowiczów, którzy im 
łażą po pokojach i zaglądają w kąty 
zaciekawieni i szukają mickiewiczow- 
skich pamiątek czy wrażeń. Nad Świ- 
tezią wyznać trzeba ze wstydem, że 
wszyscy, poeci i prozaicy, malarze i 
rzeźbiarze, przyrodnicy, ba, konser- 
watorzy i muzycy, wszyscy, zamiast 
w stronę jeziora, które się niebiesz- 
czyło szafirowo przez zieleń bujnych 
drzew, pobiegli ku werandzie4chroni- 
ska i rzucili się „jak wilki* na mleko 
i wiadro poziomek... Ci co najpierwsi 
wpadli i najwięcej zjedli, zaczęli krzy- 
czeć potem że to wstyd! Że, chodźmy 
raz do jeziora! Że dość jadła i napoju 

  

  

osób pojedyńczych i biletów powrot- 
nych bezpłatnych dla wycieczek —- 
liczących ponad IO uczestników. Dla 
otrzymania powyższych zniżek wy: 
magane jest zaświadczenie Komite- 
tu Mickiewiczowskiego w  Nowo- 
gródku. 

    

a tamci wołali „a zasłtawcież nas w 

spokoju... 
Świteź ożywiona obozem skautów, 

z łódkami na modrej toni, piękna jest 
i krągłością swą spoczywa jak oko 
w otoczy lasów. Ledwieśmy się za- 
częli nastrajać poetycznie... wyją au- 
ta, jazda! Małe bunty, ciche kwilenia, 
ale subordynacja jest... jazda!... Z gór- 
ki na pazurki mkniemy ku wspaniałej 
Worończy, wjeżdżamy do dworu zie- 
lonym tunelem gęstych lip, a potem 
siedziba starożytna, z domu Mierze- 

jewskich do Lubańskich przeniesiona, 
ukazuje się wśród krzewów. Uprzej- 
ma dziedziczka prowadzi nas do ogro- 
du, słynnego z dębów, a zwłaszcza 
jednego, który ma najmniej 660 a mo- 
że 900 lat, siedmiu panów ledwie 

pień objęło i dziwowały się przybyłe 
literaty i dziennikarze, profesorowie i 

że tu takie dęby rosną. Może 
znałeźli jakieś analogje między tą 
krzepkością drzew i mieszkańcami... 
W. każdym razie ten Baublis godzien 
poematu, bo to chyba najstarsze drze- 
wo w kraju. 

Po odprawieniu w kościele woroń- 
czańskim modłów za duszę Ś. p. Józe- 
fy Tuhanowskiej, przez J. E. ks. bi- 
skupa Bandurskiego, który niezmordo 
wanie od wczoraj uczestniczy we 
wszystkich uroczystościach, udajemy 
się na śliczny, cichy zadrzewiony 
cmentarz opodal i tam jesteśmy wzru- 
szonymi świadkami poświęcenia ka- 
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Losy propozycji Hoovera. 
Czy Francja 

WIEDEŃ, 1. 7. (Pat). — Z berliń- 
skich kół dyplomatycznych dowiadu- 
je się „Neue Freie Presse*, że Fran- 
eja w rokowaniach z Ameryką w spra 
wie moratorjum na rzecz Niemiec za- 
žądala m. in. gwarancyj politycznych, 
mianowieie, iż Niemcy sum zaoszczę- 
dzonych nie użyją na wojsko ani 
też na cele dumpingu. Sekretarz sta- 
nu Melion odrzucił żądanie Francji, 
twierdząc, że powinna ona sama ure- 
gulować swe żądania polityczne, plan 
Hoovera bowiem jest czysto gospodar- 
czej natury. 

Korespondent „Neue Freie Pres- 

zgodzi się? 

se“ zaznacza, że gdyby w ostatniej 
chwili nie doszło do porozumienia, 
wówczas należałoby uznać cały plan 
za nieudany. Rząd niemiecki musiał- 
by zwrócić się z prośbą © morator- 
jum, przewidziane w planie Younga. 
Moratorjum to, które przyznaje Niem 
com 300 miljonów marek nie jest wy- 
starczające. Rząd niemiecki zmuszo- 
ny byłby postarać się o dalsze kredy 
ty. Wątpliwe byłoby jednak, aby mógł 
je uzyskać. Jeżeli plan Hoovera nie 
doszedłby do skutku, wówczas musia 
łaby być zaniechana podróż mini- ' 
strów niemieckich do Paryża. 

Zastrzeżenia Beigji. 

BRURSELA, 1. 7. (Pat). — Urzę- 
dowy tekst odpowiedzi belgijskiej na 
propozycję Hoovera stwierdza, że Bel- 
gja pragnie szczerze sukcesu inicja- 
tywy amerykańskiej, przypomina jed- 
nak, że pragnie zachować swe niez- 
łomne prawo do odszkodowań za 
szkody, które bez swej” winy ponio- 
sła. 

W związku z tem nie możnaby 
przyjąć projektu. któryby narzucił 
Belgji kosztowne ustępstwa i naraził 
ją na poważne trudności finansowe. 
Czyniąc te zatrzeżenia, Belgja wypo- 
wiada się z całą szczerością za zasa- 
dami, wysuniętemi przez propozycję 
Hoovera. 
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Wiochy przyieiy propozycįe Hoovera. 
BERLIN, 1. 7. (Pat). — Prasa po: 

ranna wita z entuzjazmem przystą- 
pienie Włoch do planu Hoovera, no- 
tyfikowane wczoraj wieczorem rzą- 
dowi amerykańskiemu. 

RZYM, 1. 7. (Pat). — Włoski mi- 
nister spraw zagraniczeych w porozu- 
mieniu z ministrem finansów poinfor 
mował rządy państw, będących dłuż- 
nikami Włoch, że rząd włeski nie za- 

Gdłożenie zebrania 

PARYŻ, |-VII. (Pat) Ambasada 
Stanów Zjednoczonych potwierdza, 
że delegaci Stanów Zjednoczonych, 
mający prowadzić rokowania z La- 
valem, nie otrzymali jeszcze osta- 

mierza wymagać spłat, należnych mu 
w wykonaniu planu Younga i ukła- 
dów haskich na dzień 1 lipca 1931 r. 

Jednocześnie Włochy poinformo- 
wały państwa wierzycielskie, že w 0- 
czekiwaniu na właściwą decyzję po- 
wstrzymają się tymczasem od doko- 
nania spłat należnych z tego tytułu od 
Włoch. 

z braku instrukcyj. 

tecznych instrukcyj od Hoovera i 
wobec tego zwrócili się z prośbą, 
aby odłożyć zebranie, wyznaczone 
na dzisiejszy ranek. 

Różnica poglądów. 
PARYŻ, 1. 7. (Pat). — Rokowania 

pomiędzy ministrami fancu$kimi i 
amerykańskimi rozpoczęły się © godz. 
15 min. 15. Amerykanie posiadali już 
ostatnie instrukcje, nadeszłe z Wa- 
szyngtonu. 

Konferencja zakończyła się o go- 
dzinie 18. Nowe spotkanie wyznaczo- 
no na czwartek wieczór. 

Jak podaje agencja Havasa, Mel- 
lon i ambasador Edge zakomuniko- 
wali ministrowi franeuskiemu treść do 
kumentu rządu amerykańskiego, roz- 

patrującego omawiane zagadnienia 
ze wszystkich technicznych punktów 
widzenia. Dokument ten podkreśla 
wsłę rządu Stanów Zjednoczonych 
kontynuowania rokowań. 

Zaznaczyć jednak należy, że różni- 
ce poglądów między obu rządami są 
jeszeze dość znaczne. Dokument ten 
będzie ogłoszony w Waszyngtonie. 
Zbadają go najpierw zainteresowani 
ministrowie franeuscy, poczem wej- 
dzie on pod obrady jutrzejszej rady 
ministrów. i 

Optymizm. 
PARYŻ, 1. 7. (Pat). — W środowiskach 

dobrze poinformowanych w związku z roko- 
waniami francusko-emerykańskiemi panuje 
pewien optymizm. Rząd amerykański skła - 

nia się podobno do pewnych ustępstw, któ- 
re prawdopodobnie umożliwią dojście do po- 
rozumienia. 

A $owiety—zawsze na stary, oklepany motyw... 
MOSKWA, 1. 7. (Pat). — Plan Hoovera 

i toczące się dokoła tego planu pertraktacje 
napawają w dałszym ciągu czynniki sowiec- 
kie niepokojem. 

Prasa nie przestaje twierdzić ,że projekt 
prezydenta Hoovera nosi antysowieckie 
ostrze i że Ameryka inspiruje stworzenie 
przeciwsowieckiego frontu gospodarczego, 
przedstawiając błok taki jako jedyny šro- 
dek walki z kryzysem. 

Niepokój w kołaeł sowieckich wywołała 

również wiadomość o zwyżce papierów ro- 
syjskieh, a głównie akeyj dawno znacjonali- 
zowanych przedsiębiorstw rosyjskich. 

Wszystko to — pisze „Krasnaja Zwiezda* 
— dowodzi, że jakieś pertrakiacje są prowa- 
dzone i że jakieś decyzje co de wysunięcia 
kwestji rosyjskiej zapadają. Gazeta dochodzi 
do wniosku, że około planu Hoovera prze- 
prowadzona jest konselidacja sił kapitali- 
stycznych, zmierzająca do stworzenia anty- 
sowieckiego bloku. 

Ofenzywa przeciwko bandom komunistycznym 
w Chinach. 

NANHANG, t. 7. (Pat). —  Ofenzywa 
wojsk rządowych przeciwko grupującym się 
w prowincji Kiang-Si bandem komunistycz- 
nym rozpoczęła się atakiem 200 tys. żołnie 
rzy na froncie długości 130 mił. 

Zadanie wojsk rządowych jest trudne, 
ponieważ większość kemunistów kryje się 
w rejonie górskim, Jednakże armja rządowa 
pod dowództwem Czang-Kai-Szeka prowadzi 
akcję zdecydowanie. 

„Wampir Diisseldorfski" będzie ścięty. 
BERLIN, 1. 7. (Pat). — Rząd pruski od- 

rzucił na wezorajszem posiedzeniu prośbę o 
ułaskawienie masowego mordercy Kuertena, 
skazanego w kwietniu na śmierć. Egzekucja 

nastąpi w czwartek o godz. 6 na dziedzińcu 
więzienia karnego w Kiłonji, Kuerten będzie 
ścięty na gilotynie. 

Znalezienie 711-Karatowego opala. 
Jest te największy i najrzadszy сКах na Świecie. 

GAMBORRA, 1. 7. (Pat). — W miejsco- 
wości Lighingridge znaleziono jeden z naj- 
rzadszych i największych w tej dziedzinie 

  

mienia grobowego tej wielkiej patrjot- 
ki. Żywot ś. p. Tuhanowskiej powi- 
nien wejść do jakiejś Złotej Księgi za- 
służonych Polek, obok żywotu p. Za- 
mojskiej i innyeh. Żyła dla kraju ro- 
dzinnego, wszystką siebie mu oddała, 
pamiątkowe Tuhanowicze pieściła jak 
klejnot drogi sercu własnemu i roda- 
ków, których tam tak gościnnie przyj- 
mowała. A ileż zapisów, ileż celów 
szlachetnych popierała, wtedy, gdy 
mało kto o potrzebach narodowych 

yślał. I ciężkie lata otatnie znasiła 
niężnie i nie ustawała w szerzeniu ko- 
ło siebie tak jasnych promieni ze wej 
miłującej duszy że do dzisiaj odblask 
jej stów gra echem w ustach ludzi co 
jej cele pojęli. J. E. ks. biskup Ban- 
durski w krótkich i serdecznych sło- 
wach błogosławi pamięci tej co ziemię 
rodzinną miłowała a p. wojewoda 
Beczkowicz zaczął wspomnienie o Niej 
słowami: „Byłem Twym uczniem szła- 
chetna Pani, nauczyłaś mię znać i ko- 
chać tę ziemię bliżej i służyć jej jak 
kochający syn', przemówienie to peł- 
ne prostoty, pełne głębokiego wzru- 
szenia, jak do wiecznie żywej. obecnej 
istoty, dało miarę kultu dla zmarłej, 
wpływu jaki umiała szerzyć i szlachet 
nego oddźwięku, którego wyraz usły- 
szeliśmy. Po wojewodzie przemówił 
p. Lubański w imieniu ziemiaństwa, 

(które świeciło nieobecnością), potem 
student p. Soplica od młodzieży wiej- 
skiej, bardzo serdecznie i  rzewnie 

      

okazów świata, mianowieie czarny opał, wa- 
żący 711 Kkaratów. 

wspominając głęboką ofiarną, kocha 
jąca opiekę ś. p. Tuhanowskiej nad 
tymi, z których chciała mieć dobrych 
obywateli Rzeczpospolitej. Czuć było 
w tych słowach młodzieńczych szcze- 
rą wdzięczność i mocną wołę spełnie- 

nia pokładanych przez zmarłą — па- 
dziei w pracę młodych. Zbiorowa mo- 
dlitwa licznej rzeszy prostaczków ze- 
branych zakończyła obrzęd. P. Tuha- 
nowska spoczywa w grobowcu pod ka- 
mieniem polnym, z napisem i oznaką 
Polonia Restituta, której była kawa- 
lerem, a obok, pod dużym krzyżem, 
leży jej wierna i długoletnia towa- 

rzyszka, zabita w jej oczach przez ban 
dytów w 1924 roku, w czasie napadu 
na dwór. Opowiada nam o tem jej 
dawny rządca, który był przy tem ra- 
niony i p. Tuhanowska, staruszka bli- 
sko 890 letnia całą noc spędziła na o- 
patrywaniu ran rządcy i obok trupa 
przyjaciółki... Zastała Tuhanowicze 
zrównane z ziemią przez pociski ar- 
matnie, wszystkie pamiątki zniszczo- 
ne, a na jej schronienie w leśniczówce 
napadli bandyci... I mimo to, do ostat- 
ka promieniowała energją. wolą dob- 
rego czynu, wolą dokonania jeszcze 
więcej dla wolnego już kraju! Cały 
majątek zapisała na cele kulturalne i 
rolnicze ziemi rodzinnej. 

Owiedzać teraz Tuhanowicze, jest 
czemś niezmiernie smutnem mimo że 
się tam aż puszy od bujnej zieloności, 
potężnych drzew i krzewów, że łąki 

Nr. 149 (2091) 

Jaki będzie urodzaj i ceny 
na owoce. 

Na podstawie relacyj prasy gospodarczej, 
bezpośrednich obserwacyj ważniejszych ob- 
jektów, oraz otrzymanych przez naszą Redak 
cję wiadomości, należy przypuszczać iż w 
roku bieżącym zbiór owoców nie zapowiada 
się dobrze. Ś 

ie, które po jabłkach stanowią naj- 
niejszy produkt ogrodniczy, dadzą zbiór 

lichy i nie przekraczający 25 proc. dobrego 
zbioru. Chociaż kwitły one pięknie, to jednak 
zawiązki zostały zniszczone przez suszę, a 
następnie przez burze. 

Wyłłocznie posiadają jednak pewne za- 
pasy soku wiśniowego, który oczywiście wsku 
tek nieurodzaju musi w najbli zym czasie 
zwyżkować. Zapotrzebowanie wiśni ze siro- 
ny wytłoczni będzie minimalne. Jagody i ma- 
liny zapowiadają się dobrze i zbiór pierw- 
szych rozpocznie się z końcem czerwca. Sto- 
sunkowo największem zainteresowaniem będą 
się cieszyć najpierw porzeczki a następnie 
jabłka, których urodzaj jest średnio dobry. 
Wobec jednak tego, że wytwórnie win po- 
siadają jeszcze duże zapasy, popyt, e strony 
wytwórni zależy od niskich cen. Sz ólniej 
daje się odczuwać corocznie brak białych po- 
rzeczk, które znajdą łatwy zbyt. Tak więc 
naogół należy stwierdzić, że wytwórnie bę 
dą zachowywać dużą rezerwę. Notowania na 
owoce są jeszcze przedwczesne i ukażą się 
one dopiero z początkiem lipca. Dzis można 
tyłko po w przypuszczeniu fabryczną ce- 
nę rynkową jagód, która wyniesie około 50 
zł. — za pojedyńczy centnar. 

Wobec słabego zbytu warzyw w r. ub. sze- 
reg producentów iego towaru przerzuciło się 
na plantowanie truskawek i przy normalnym 
urodzaju podaż tego towaru na rynek sto- 
łeczny jest bardzo silna. W dniach ostatnici: 
przywóz dochodził do 40—50 wagonów dzien- 
nie, przyczem wobec niskich cen towar ten u- 
legał całkowitej rozsprzedaży. W tygodniu 
ohecnym nastąpiło przesilenie w dostawach, 
które w dalszym ciągu będą się zmniejszać 
i ceny w ciągu najbliższych dni będą wzras- 
tač. Do Warszawy przybywa towar przeważ- 
nie z okolic Wilanowa i Jeziornej. 2—3 wa- 
gony dz ie są z Warszawy 
do Gdańska, za pośrednictwem którego idą 
one do miejscowości nadmorskich. Brak w 
Gdyni większego hurtownika owęcarskiego 
uniemożliwił ominięcie pośrednictwa gdań- 
skiego. Obecnie w hurcie ceny truskawek wa- 
hają się w granicach 1 —1,50 zł. za gatunek 
1-szy, i 0,50 do I zł. za gatunek drugi. Wobec 
dużych mrozów podczas zimy z przed dwu 
laty wielkie ilości czereśni zmarzły, skutkiem 
czego towaru na rynku jest niewiele, choć 
z roku na rok przybywa go. Obecnie w sto- 
sunku do roku 1928 zbiór czereśni waha się 
w granicach 40 proc. Ceny czereśni kształtu 
ją się w ciągu paru ostatnich dni bez więk- 
szych zmian gdy zwykle w okresie 20-25 
czerwca ceny te ulegają gwałtownej zniżce. 
Obecnie w hurcie kształtują się następujące" 
ceny czereśni: bladoróżowe 1—1,20 zł., ciena- 
ne 2 zł. szklanki, które w ostatnich dniach 
pojawiły się na rynku, 70—90 gr., czereśnie 
będą na rynku do połowy lipca. Poziomek 
zbyt wiele na rynku niema. Zapotrzebowanie 
rynku kryte jest przeważnie przez poziomkę 
leśną, gdyż plantowanie poziomek w ogro- 
dach jest zbyt kosztowne i nie opłaca się. 
Obecnie notują w hurcie za 1 kg. poziomek 
ogrodowych 2 do 2,50 zł., leśnych 1—1,50 zt. 
Pogoda tegoroczna sprzyja rozwojowi plan- 
tacyj. 

Agrestu na rynku jest bardzo niewiele, 
wskuiek tego, iż w ostatnich paru łatach to- 
war zniszczył prawie zupełnie grzybek. Spro- 
wadza się towar ten przeważnie z okolic Czę- 
stochowy. Ceny utrzymują się w granicach 
1,50 do 2 zł. za gatunek 1-szy i 0,85 do 1,20 za 
gatunek drugi. W końcu b.tygodnia powinny 
ukazać się na rynku pierwsze maliny. Zbiór 
malin przewidywany jest bardzo obficie, po- 
dobnie jak i truskawek, ponieważ w roku bie- 
żącym zwiększono plantacje. To też spodzie- 
wać się nałeży znacznej zniżki cen. 

    

        

  

      

        

   

  

    

    

   

„Teroi“. 

Peglairajeis przemysj krajowy 

    

Radje a przyszła wojna. 
Gdyby nam jeszcze niedawno powiedzia- 

no, że przyjdzie czas, kiedy wyładowanie e- 
lektryczne czy, by spowodować gdzieś 
w odłegł: kilkuset lub nawet kilku ty- 
sięcy kiłometrów wybuch nagromadzonych 
amunic potraktowalibyśmy takie twier- 
dzenie jako zwykłą utopję. Dziś w dobie za- 
wrotnego rozwoju techniki krótkich fal, nie 
możemy już nie uwzględniać w biłansie ho- 
roskopów przyszłej j pozycji „tele: 
ataku“, nie možemy się nie liczyć z moż- 
liwością wysadzania w powietrze za pomocą 
krótkich fał — rezerwuarów benzyny, skła- 
dów prochu, magazynów, załadowanych bom- 
bami z trującemi gazami i pociaskami wszel- 
kiego rodzaju i t. p. W ten sposób postęp 
techniczny z dniem każdym podcina korzenie 
przestarzałej koncepcji „przemocy fizycznej”, 
inaczej rozprawy wojennej; pocóż bowiem ta 
lub tamta strona wojująca miałaby fabry- 
kować i gromadzić u siebie najstraszniejsze 
środki zniszczenia, gdyby nieprzyjacielowi 
wystarczało nacisnąć jakiś guzik i wywołać 
w ten sposób działanie niewidoczizej i bez- 
dźwięcznej, kilkocentymetrowej fali, aby cała 
szałańska moc przeznaczonych dła wroga 
plag, obróciła się przeciwko napastników** 

    
   

    

   

   

  

   

  

   

  

są wonne, a lipy dają cień. taki sam 
jak wtedy, gdy stojąc pod niemi Ma- 
ryla dawała młodemu Filarecie pa- 
miątki z włosów i wstag... Tak żal, że 
właśnie tutaj padały te potworne po- 
cisk Zmęczeni i smętni siadamy 
znów do aut i mkniemy zpowrotem 
do Nowogródka, od którego jesteśmy 
o 120 klm. Wicher gwiżdże koło uszu 
i usypia poirochu. Milkną dowcipy i 
żarty.. bo już się kończy miła dwu- 
dniówka, już się zaraz rozjedziemy... 

Ale jeszcze trochę się posilić w Ognis- 
ku (dużym gmachu urzędn.), trochę 

otrzepać z kurzu i jako tako dopro- 
wadziwszy spalone słońcem twarze da 
przyzwoitego wyglądu, ruszamy do 
ślicznego dworu pp. Beczkowiczów, 
w którym uprzejma pani wojewodzina 

przyjmuje nas kawą i truskawkami, 
wśród estetycznie urządzonych salo- 

nów, pełnych dobrych obrazów i arty- 
stycznych drobiazgów. 

Jest sporo osób z miejscowego 5ро- 
łeczeństwa, specjalnie z Komitetu Mic- 
kiewiczowskiego. Rozmowy są oży- 
wione, a przyśpieszone ich tempo 
świadczy, że spotkani mają sobie jesz- 
cze dużo do powiedzenia, 

Wreszcie cóż zrobić? Trzeba się 
żegnać i wyjeżdżać... dziękując sto- 
krotnie miłym gospodarzom za tak 
niezmącenie piękną uroczystość. 

    

> Hel. Romer. 

 



Nr. 149 (2091). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Krwawa zbrodnia w lesie niemeńczyńskim. 
Wczoraj z rana w lesie niemenezyńskim, 

wpobliżu folwarku Likowo, znaleziono 'e- 
żąeą w kałuży krwi z poderżniętem gardłem 
młodą dziewczynę, dającą słabe oznaki ży- 
cia. 

Wkrótce ustałono, że jest to mieszkanka 
tegoż folwarku Helena  Gasperow wna, 
kióra padła ofiarą brutalnego napadu. 

Wezoraj z rana Gasperowiczówna udała 
się do lasu po jagody. W pewnej chwili wy- 
szedł do niej z gęstwiny leśnej jakiś osob- 

  

  nik, który usiłować ją zniewolić. Gaspero- 
wiczówna odepchęła go od siebie i poczęła 
uciekać. Napastnik nie dał jednak za wy- 
graną — dopędził ją, obalił na ziemię i wy- 

  

    

dobywszy brzytwę, poderźnął nią jej gardło, 
poczem m e, że dziewczyna już nie ży- 
je zbiegł w niewiadomym kierunku. 

Gasperowiczównę przewieziono w stanie 
groźnym do kliniki chirurgicznej U. S. B. 

Policja zarządziła pościg za zbrodnia- 
rzem. (e). 

Kięska pożarów. 
W dniu wezorajszym wybuchł duży po- 

żar we wsi Wołoszki (gm. wojstomskiej, 
powiatu wiłejskiego). Ogień strawił 5 do- 
mów, 4 chlewy, 5 stodół i jeden spichrż, 

PASKOWSZCZYZNA, gm. so- 
tecznickiej. 

a młodzieży. Nie wszędzie mło 

jska jest nieczuła na sprawy Spo: dzież wiejs в i a spo- 

łeczne i pozostaje w biernocie duchowej — 

ośrodki bardziej ożywione, gdzie kwestje 

    

    tstwa, rozbija sobie głów i L. P. > 

z porządku dziennego — miejsce = 

nałomiast praca nad sobą czy . 

w zak! esie rolnictwa (konkursy o . 

czy oświalowa — kursy, świetlice lub szko 

lenie fizyczne i przysposobienie wojskowe. 

Jednym z takich ośrodków w powiecie 

wileńsko-trockim jest wieś Paskowszczyzna 

położona tuż przy sal kolejowej Stasi 

a linji Wilno—Lida. > 

У 0; "| wieje od tej młodej gro- 

madki, kt przez kilkuletnią pracę i współ 

życie towarzyskie i organizacyjne stała się 

jakoby jedną rodziną. > 

em widza zzewnątrz ten tak KZ 

szczegół silnie rzuca się w oczy i RO: 

wywołuje zapytanie — czemu tak nie jes 

wszędzie. Sceptycy i mater jaliści chcą BE 

nąć cia względnie nie uznając ideałów 

— a przecie nie co innego, a tylko ideały 

młodzieńcze, umiejętnie i celowo podtrzymy 

wane przez starszych, a szczerze życzliwych 

dla młodzi społeczników, są motorem i 

bodźcem w pracy twórczej, kształceniu cha 

rakierów, wyrabianiu zdolności wrodzonyc! 

i co najważniejsze w zdobywaniu „wiedzy 

  

puje 

  

    

  

  

  

  

  

    

  

życi 

Mż z 23-na 24 r. b poruszył Paskow 

szczyznę Miejscowe Koło Młodzieży Wiejs 

skiej przy pomocy niestrudzonych swych 

pomocników i opiekunów pp. Harkawówny 

Stanisławy. Sperskiej Heleny, nauczyci lek 

szkoły powszechnej i p. Rympo Józef „ wój 

ta gminy solecznickiej — zorganizowało w 

tym czasie niebywałą na terenie tutejszej 

wsi uroczystość „Święta Kupały”. Kilka fur 

manek pełnych młodzieży i gości z muzyką 

i śpiewem hucznie i szumnie wyruszyło 

przed północą na leśną polankę, gdzie przy 
dźwiękach wiejskiej muzyczki przy potęż: 
nem ognisku tańczono, hasano i śpiewano 

nastrojowe pieśni i słuchano gawędy Kupa: 

łowej. Doskonałe bułeczki z wędliną sma- 

kowaly na wolnem powietrzu wyšmienicie. 

Urocze kolarki, przystrojone w zieleń na tle 
«iemnej nocy i buchających snopów iskier 
wygłądały jak rusałki z jakiejś ZACZATÓWA 

nej krainy. Wreszcie pełni wrażeń i rozba- 
wieni uczestnicy tej imprezy wrócili do wsi, 

by tu jeszcze trochę potańczyć. 
- Nadmienić nale że przed wyjazdem do 

dasu odbyła się inna; iowo związana 
z tą drugą — uroczystość — zakończenie 
ogólno-kształcą o kursu dla dorosłych i 
młodzieży poza Inej. Kurs zorganizowany 
przy szkole powszechnej ukończyło 23 słu- 
<haczów i słuchaczek z wynikami naogół 
dobremi a nawet bardzo dobremi. $ 

Po zakończeniu kursu jego słuchacze nie 
źle odegrali dwie sztuczki sceniczne: „Poseł 
i Kominiarz* oraz „Sieroca dola*. Szereg 
pieśni dobrze odtworzonych mile urozm 
<iło program. Śpiew — ten prawdzi ie 
ski dar” w życiu Koła Młodzieży Wi 
w Paskowszczyźnie odgrywa pierwszorzęś 
mą rolę. Śpiewa się tam przy każdej © › 
wiedniej okazji, co ludzi ogromnie zbliża, 
<ementuje i wytwarza przemiłą atmosferę, 
jaka nie wszędzie się znajduje. : 

W całej uroczystości wzięli udział goście 

         

   

   

  

     
  
  

  

      

     

  

   
     

    
z Wilna: p. Stubiedo Edward, instrukter 
20% у zaszkolnej -przy. Kuratorjum G. 
$. W.. niżej podpisany i nauczycielstwo 0- 
*kolicznych szkół powszechnych. 

о E. Aluehna, 

TROKL 
+ Zakeńczenie roku w szkole powszech- 

nej. Dnia 27 czerwca r. b. w szkole powsz. 
w Trokach odbyła się uroczystość zakończe 
nia roku szkolnege. O godz. 16 w jednymi 
z ciasnych łokali szkoły zebrali się przedsta 
wiciele społet twa trockiego. Wśród о- 
becnych zauwa śmy p. hr. Tyszkiewiczo 
wą, ks. kan. Potrzebskiego, ks. pr. Wielicz- 
ko, Ułłu-Hazzana Karaimskiego Sz. Firkowi 
«za, burmisir. Łakowicza, oraz personel 
nauczycielski miejscowego seminarjum na- 
uczycielskiego. W podniosłem przemówieniu 
<do dziatwy szkolnej, kierownik szkoły p. Ba 
ran, wskazał na doniosłe znaczeniu w życiu 
społecznem ukończenia szkoły powsz. Za- 
sługuje na podkreślenie fakt isinienia przy 
szkole stolarni i pracowni szycia i kroju, 
które szczególnię rozkwitły za czasów krót- 
kiego lecz umiejętnego kierownictwa p. Ba- 
rana Po ukończeniu uroczystości ściśle szkoł 
nej obecni udali się na wystawę szkolną. 
imponująco obrazującą dorobek dziatwy w 
pomienionych pracowniach. Każdy opuszcza 
jący lą skromną uroczystość składał kierow- 
mikowi szkoły p. Baranowi, oraz personelo- 
wi szkoły życzenia dalszej owocnej pracy 

Sz. F, 

DUKSZTY 
+ Jeszcze © wystawie szkolnej. Uważa- 

       

  

     

    

  

     
jąc. że notatka o Duksztach zamieszczona 
w 146 „Kurjera Wil.* jest stronniczą, 

„a raczej krzywdzącą  instruktorkę robót 
krawieckich w szkole powszechnej w Duk- 
sztach p. Wład. Rostowską, czuję się w 
obowiązku ową notatkę uzupełnić. 

Na wystawie szkolnej robót ręcznych w 

Duksztach pokaźna ilość eksponatów kra- 
wieckich świadczyła o zainteresowaniu się 
dziatwy robotami ręcznemi. Stosownie do 
programu szkolnego roboty mają charak- 
ter raczej praklyczny, niż artystyczny; nie- 
tylko bielizna, ale i sukienki nawet wykony- 
wane z wielką starannością przez dziewczyn 
ki IV i V oddziałów budziły podziw u osób 
fachowych, zwiedzających wystawę, czemu 
miałem możność kilka razy się przysłuchać, 
sam bowiem tego fachowo ocenić bym nie 
potrafił Natomiast podobały mi się zdobie- 
nia robót, gdzie obok dokładnych czystych 
linij wyszywanego wzoru i harmonijnego do- 
boru kolorów znać było pomysłowość dzie 
ci w tej dziedzinie. 

Recz prosta, że prac tych jak krawieckich 
tak koszykarskich nie można ocenić tak, ja- 
kby się je krytykowało na wystawie szko. 
ły zawodowej — połe do postępu otwarte, 

to jednak fakt, że wśród nazwisk wykonaw- 
<zyń robót widzimy dużo młodszych dziew- 
czynek, świadczy o ich zainteresowaniu, a 
zarazem mówi o celowości robót krawiec 
kich w szkole powszechnej. 

Znana już w Duksztach od szeregu lat 
praca pani Rostowskiej, która w warsztacie 
swym popiera i potrzeby miejscowego pow- 

  

wyrządzając strat na ogólną sumę 18.000 
złotych. 

Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 
Dochodzenie w toku (e) 

stającego kościoła przez wykonywanie do 
niego, jak dotychczas: bielizny kielichowej, 
baldachimu, chorągiewek — daje rękojmię 
powodzenia na przyszłość warsztatu krawiec 
kiego w szkole powszechnej w Duksztach. 

A panu „Widzowi* należałoby zwrócić 
uwagę, że tego rodzaju sprawozdania zawsze, 
możliwie najprawdziej podawane do wiado- 
mości publicznej powinny mieć na celu za 
chęcenie ludzi do pracy, a nie zniechęcanie 
go stronniczością spostrzeżeń, jak to jest w 
jego recenzji. Takie postępowanie nie świad- 
czy o szlachetności autora. X. P.-W. St. 

E PO6RANIEZA 
-- Karygodne wybryki 

tewskieh. Onegdaj w rejonie odcinka gra- 
nicznego Orany, kilku, widocznie pijanych, 
strażników litewskich oddało szereg strzu 
łów karabinowych w stronę naszego tery- 
torjum. Jedną z kul ranny został w nogę 
Jan Wołczacki, mieszkaniec gminy kołty. 
niańskiej. 

Rannego przewieziono do szpitala. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W „Kurjerze Wileńskim" Nr. 139 z dnia 
19 czerwca b. r. ukazała się korespondencja 
z Głębokiego opisująca uroczystość rozdania 
matur w gimnazjum im. „Unji Lubelskiej" 
w Głębokiem. W korespondencji tej wymie- 
nione zosłały nazwiska niektórych profeso- 
rów gimnazjum, którzy „Niezmordowani w 
pracy, oddani sprawie gimnazjum, wszelki 
swój wysiłek zwrócili w tym kierunku*, aby 
wynik matury był jak najlepszy. 

Z rozmysłu jednak, czy też wskutek prze- 
oczenia pominięto mazwisko p. polonistki 
Goszczyńskiej; tudzież prof. matematyki p. 
Merlisówny. Ponieważ tak p. Goszczyńska, 
jak i p. Merlisówna, jako nauczycielki przed- 
miotów głównych i przy egzaminie matural- 

nym może najważniejszych, położyły również 

    

   

wiele trudu i pracy około przygotowania nas 
do egzaminu, ponieważ każdy swój wolny 
czas, nawet ferje świąteczne — zupełnie bez- 
interesowanie nam poświęcały, a stosunek ich 
do nas, jak i do reszty młodzieży był zawsze 
szczególnie przyjacielski i życzliwy, chcieli- 
byśmy wyrazić im tą drogą naszą serdeczną 
wdzięczność i nasz głęboki szacunek. 

Pozatem wyrażamy podziękowanie i p. 
prof. Madejowi, który aczkolwiek uczył nas 
tylko 1 półrocze w klasie VIII — jednak 
przyczynił się w dużej mierze do naszej fak- 
tycznej „dojrzałoś — item, że zwracając 
naszą uwagę, przy omawianiu materjału pro- 
gramowego z Historji i Nauki o Polsce na 
najbardziej aktualne zagadnienia chwili 
współczesnej — budził naszą świadomość 
obywatelską. 

  

    

   

      

Absolwenci gimnazjum 
im. „Unji Lubelskiej" 

w Głębokiem. 

Głębokie dn. 29.VI 1981 r. 

190000600000044000900000000000 

Czem węgiel dla maszyny, i 
a cukier dla organizmu, 
tem radjo dla kultury — 
ogniska domowego. 

2004009000900 110010000006 PROT 0065009000000 

Ciągnienie dolarówki. 
„WARSZAWA. (Pat) Urząd Pożyczek 

Państwowych podaje do wiadomości numery 
obligacyj 49/0 premjowej pożyczki dolarowej, 
na które padły wygrane w dniu 1 lipca 
1931 roku: > 

12 tysięcy dolarów — Nr. 1.416.283, po 
3 tysiące dolarów — 0.979.060 i 1.095.498, 

  

po tysiąc dolarów — 1.022,186, 1.103.040, 
0.556.991, 0.916.633, — 1.416.257, 1.144.354, 
0.737.621, po 500  dołarów — 1.079.089, 
0.504.961,  0.104.987,  0.582.790, 0.425.585, 
1.469.945, 0.548.913, 0.002.419,  1.008.546, 
0.727.392. 

KERS 

  

  Dziś: Nawiedzenie N. M. P. 
| Czwartek 

Jutro: Heljodora. 
2 | 

Lipiec 

Spestrzaženia Zakladu Mstesroto 
w Wilnie z dnia 1/VI|—1331 raku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia -- 16” C. 

-L 200 C. 
69 С 

  

| Wschód słończ—g. 3 m. 20 

МОа aim 

S. B 

  

  

    

3 najwyžsz: 

    

+ najnižsza: 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważejący: zachodni. 

Tendencja barorma wzrost, pot. lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Ograniczenie wyjazdów zagranicę. W 
ciągu ostatniego tygodnia do starostwa grodz 
kiego złożono około 200 podań o ulgowe pa 
szporty zagraniczne. W związku z akcją 
oszezędnościową podania te będą segregowa 
ne bardzo ostro i prawdopodobnie niewie] 
ka ich część zostanie uwzględniona. 

— Poborowi - aresztanei. Wobec częste- 
go i długiego przetrzymywania przez orga- 
na policji osób w wieku poborowym, nie. 
posiadających żadnych dokumentów okre- 
ślających ich stosunek do służby wojskowej, 
władze administracyjne poleciły szybkie za 
łatwianie tego rodzaju spraw. 

SAMORZĄDOWA. 
— Sejmik wiłeńsko-trocki zastosował sze 

reg ulg w płaceniu podatków komunałnych 
Sejmik wileńsko-trocki, chcąc ułżyć płatni- 
kom upoważnił wydział powiatowy do ob 

strażników li- 

KU R JE R 

Zmiany w sądownictwie 
wileńskiem. 

Jak się dowiadujmy, stanowisko 
prezesa Sądu Okręgowego w Wilnie 
opróżnione przez p. Wacława Wyszyń- 
skiego, mianowanego prezesem ape- 
lacji wileńskiej, ma objąć p.. sędzia 
Czesław Muraszko z Warszawy. 

Dotychczasowy wiceprezes  wy- 
działu karnego Sądu Okręgowego, p. 
Michał Kaduszkiewicz, nominow. na 
prezesa Sądu Okręgowego we Lwowie, 
od dnia dzisiejszego począł korzystać 
z urlopu wypoczynkowego. 

Kierownictwo wydziałem karnym 
S. O. objął p, sędzia Wacław Brzo- 
zowski. 

Z dniem dzisiejszym począł korzy- 
stać z urlopu naczelny sekretarz kan- 
celarji IH-go wydziału karnego S. O. 
p. Leon Wilkaniec. 

Jak się dowiadujemy. p. Wilkaniec 
również przechodzi do lądownictwa 
we Lwowie. K. 

Ze Związku Legionistów. 
— Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddz. 

Zw. Legjonistów Połskich w Wilnie, Dnia 
28 b. m. w salach Kursów Gimnazjalnych 
im. Kochanowskiego odbyło się Nadzwyczaj 
ne Walne Zebranie Oddziału Wileńskiego 
Związku Legjonistów Polskich. 

Na przewodniczącego wybrano ob. Olech- 
nowicza, na sekretarza ob. -Świderskiego, na 
asesorów ob. Lasonia i Prószyńskiego, 

Po sprawozdaniu Zarządu i dyskusji u- 
chwalono -czterokrotną większością głosów 

votum zaufania Zarządowi, w odpowiedzi na 
rezygnację Zarządu wybrano nowy Zarząd, 
w tym samym składzie: Do Zarządu wesz 
ponownie jako członkowie: ob. Biński, Wćój 
cicki, Pazowski, Krzyszkowski, Świderski. 
Skotnicki oraz ob. Lasoń, jako zastępcy po 
nownie ob. Śniechowski i Gierczycki oraz 
ob. Łysakowski, Łodziński i Drajewicz. 

Wkońcu. uchwalofo by Zarząd wystąpił 
z inicjatywą, -zwołania Nadzw. Okręgowego 
Zjazdu Delegatów, w jaknajkrótszym czasie. 

Wkońcu jednomyślnie i przez aklamację 
wśród uroczystego nasiroju i gromkich c- 
klasków przyjęta wniosek Zarządu o nada- 
nie godności Członka Honorowego Związku 
na najbliższym Walnym Zjeździe w War- 
szawie J. E. Ks. Biskupowi Dr. Władysła- 
wowi Bandurskiemu 

    

     

    

  

— Walne zebranie Związku Legjonistów 
w Postawach. W dniu 28 czerwca b: w 
lokalu Federacji P. Z. O. O. przy ul. Wileń 
skiej 18, odbyło się Walne Zebranie Odd. 
łu Związku Legjonistów Polskich w Post: 
wach. Zebraniu przewodniczył ob. Boczoń, 
sekretarzował ob. Paw. 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum, wy. 
głosił sprawozdanie z działalności Zarządu 
ob. Boczoń. Ze sprawozdania wynika, że 
Zarząd poza sprawami organizacyjnemi Зу- 
wo interesował się pomocą dla swych człon 
ków. Sprawozdanie kasowe złożył ob. Hcf. 
fmann. Po krótkiej dyskusji oba sprawozda 
nia przyjęto do wiadomości i udzielono 
absolutorjum ustępującemu Zarządowi. Po. 
czem uchwalono kilka wniosków natury or- 
ganizacyjnej i w sprawach samopomocy, 0- 
raz wybrano Władze Związku w składzie 
następującym: prezes ob. Boczoń Stanisław, 
vice-prezes ob. Paw Stanisław, skarbnik 
ob. Hoffmann Wincenty, sekretarz ob. Rajs 
Kazimierz, członek Zarządu ob. Oszmiański 
Wawrzyniec. Na delegata wybrano ob. Bo- 
czonia. Komisja Rewizyjna: ob Brudziński 
Mirosław, Ryżewski Rafał, Gęgotek Piotr. 
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli ob.ob.. 
Surga Andrzej, Brudziński Mirosław, Ryżew- 
ski Rafał, Boczoń Stanisław i Paw Stanisław 
Na delegata do Zarządu Powiatowej Federa- 
cji P. Z. O. O. w Postawach wybrano ob. 
Hoffmana Wincentego. Zebranie zakończo- 
no odśpiewaniem Pierwszej Brygady. 

  

    

Z akcji na powedzian. 
Hasło pomocy materjalnej powodzianom 

padło ze strony organizacyj b. wojskowych, 
a mianowicie Związek Legjonistów i Stow. 
Rezerwistów urządziły 2 imprezy dochodowe 
Dnia 2 maja b. r, odbył się dancing w sa- 
lach Cukierni B. Sztrala (czerwony). Dochód 
brutto wyniósł 742 zł. 65 gr. rozchod 
zł 70 gr., przyczem nadmienić należy, że 
przy tej okazji Firma B, Sztral ofiarowała 
na powodzian 100 zł. — orkiestra z tej fir- 
my pod batutą p. Włodz. Fraźe — 100, fir- 
am Moczulak ofiarowała bezinteresownie 
dekoracje kwiatowe. Nadto przy urządza- 
niu tej imprezy pośpieszyły z b. wydatna 
pomocą 3 kobiece organizacje nie szzcędzą: 
czasu,i trudu, a mianowicie: P. Ż. P. w osa 
bie P. Sztralowej i Wilczewskiej, Rodzina 
Wojskowa w osobach: P. Płk. Filipkowskiej 
i P. Mjr. Fildorfowej oraz Rodzina Policyj- 
na, reprezentowana przez p. Insp. Izydor: 
czykową. 

Przedstawienie teatralne w dniu 7 maj» 
r. dało deficyt. 

  

   

        

niżenia kary za zwłokę przy wpłacaniu da- 
nin komunalnych o 1 proc. 

ldąc jeszcze dalej Sejmik uchwalił inne 
ulgi, mianowicie: zaległości będą wpłacane 
w ratach, przyczem pierwsze 25 proc. z9- 
ległości należy wpłacić do października, dru 
gie 25 proc. w styczniu i lutym 1932 r.,-co 
zaś do reszty — Sejmik poweźmie w tej 
sprawie specjalną uchwałę. 

— Odnowienie szosy Landwarów—Troki. 
W chwili obecnej odbywa się odnawianie na 
wierzchni szosowej na szlaku Landwarów: 
Troki. Dotychczas odnowiono 2100 metrów 
szosy na najgorszych odcinkach. Prace po- 
trwają jeszcze do dwóch tygodni 

Ogółem szosa będzie odnowiona na prze- 
strzeni 3 kilometrów w miejscach najbar- 
dziej zniszczonych. 

  

MIEJSKA. 
Meldunki i wymełdunki eudzoziem- 

eów, przyjeżdzających na krótki pobyt do 
Wilna. Magistrat m. Wilna w najbliższych 
dniach wyda rozporządzenie w sprawie pro. 
wadzenia meldunków cudzoziemców, przy- 
jeżdżających na krótki pobyt do Wilna. 

W myśl lego rozporządzenia w wypadkn 
przyjazdu do Wilna cudzoziemca na czas 
krótki lub nagłego wyjazdu z Wilna, gdy 
potwierdzenia zameldowania lub wymeldowa 
nia nie jest możliwem otrzymać z biura ewi- 
dencji ludności, osoba prowadząca meldun- 
ki w danym domu lub zakładzie, obowiąza- 
na jest wydać meldowanemu cudzoziemcowi 
pokwitowanie z odbioru karty meldunkowej 
względnie wymeldowania. 

Właścieciele, dzierżawcy lub inni odpo- 
wiedzialni kierownicy hoteli, pensjonatów, 
zakładów, domów noclegowych i_ innych 
wszelkiego rodzaju zakładów w Wilnie, 
przeznaczonych do przyjmowania osób na 
mieszkanie lub nocleg za opłatą lub bez. 
płatnie, obowiązani są przy zameldowanin 

WOEDE SK I 

Subwencje rządowe dla teatrów wileńskich. 
Jak się dowiadujemy, p. wojewoda 

Beczkowicz podczas swego ostatniego 
pobyłu w Warszawie wyjednał u 
władz centralnych wydatne zwiększe- 
nie subwencyj rządowych na rzecz 
teatrów wileńskich, poczynając od ną- 

wego sezonu teatralnego. 
W związku z tem dyrektor Zelwe- 

rowicz, który zamierżał opuścić Wil- 
no prawdopodobnie pozostanie nadal 
na stanowisku kierownika miejskich 
teatrów w Wilnie. 

Redukcje urzędników. 
W związku z ciężkim kryzysem 

gospodrczym jaki przeżywa państwo, 
w całym szeregu urzędów w Wilnie 
przeprowadzono redukcje personelu. 
Z dniem wczorajszym otrzymały wy- 
mówienie 22 osoby zatrudnione w Dy- 

rekcji Robót Publicznych, 30 osób w 
Urzędzie Ziemkim i około 20 osób w 
Urzędzie Wojewódzkim. 

Ogółem redukcji uległo około 100 
osób. EF 

  

  

Rozstrzelanie dezertera-mordercy. 
Jak juž donosilišmy w swoim 

czasie, Sąd Wojskowy w Wilnie ska. 
zał na karę Śmierci przez rozstrze- 
lanie dezertera 23 pułku ułanów Sta- 
nisława Monkasa, 

Monkas skazany został na karę 
Śmierci za mord rabunkowy, które- 
go dokonał w dniu 26 listopada r. ub. 
Po zdezerterowaniu z pułku, Monkas 
zbiegł do wsi Pierkinie pod Świę- 
cianami, gdzie wdarł się w celach 
rabunkowych do domu mieszkańca 
tej wsi Zienkiewicza. W mieszkaniu 
zastał 12-toletniego chłopca Romu- 
alda Zienkiewicza. Monkas nie na- 
myślając się zadusił chłopca, gdyż 
ten, widząc że nieznajomy zabiera 
pałto i ubrania ojca począł krzyczeć. 

Po wykryciu morderstwa policja 
natychmiast wszczęła pościg za mor- 
dercą, który jeszcze tegoż dnia zo- 

stał zatrzymany w połu w odległo- 
Ści kilku kilometrów od miejsca 
zbrodni. 

Skazany w pierwszej instancji 
Monkas odwołał się do Naj- 
wyższego Sądu Wojskowego, który 
wyrok pierwszej instancji zatwier- 
dził. 

Wówczas dezerter - morderca u- 
dał się z prośbą do łaski Pana Pre- 
zydenta Rzplitej. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej nie skorzystał jed- 
nak z przysługującego mu prawa 
łaski i prośby Monkasa 0 ułaskawie- 
nie nie uwzględnił. 

Wobec uprawomocnienia się wy- 
roku, St. Monkas został przed trze- 
ma dniami rozstrzelany. Egzekucja 
odbyła się o godzinie 6-ej rano na 
wzgórzach Antokolskich, (c) 

Okradzenie zwycięskiej reprezentacji polskiej 
w trójmeczu bałtyckim. 

W kołach sportowych naszego miasta, 
wywołała wielkie poruszenie wiadomość o 
zuchwałem okradzeniu zawodników zwycię- 
skiej naszej reprezentacji, biorącej udział w 
trójmeczu bałtyckim. W chwili gdy zawodni 
cy nasi walczyli na boisku o palmę pierw- 
szeństwa, niewykryci narazie sprawcy, ko- 

rzystając z braku dozoru zakradli się do 
szatni, gdzie oczyścili kieszenie naszych 
sportowców nietylko z pieniędzy, lecz i z 
biletów kolejowych powrotnej jazdy. 

Fakt ten wskazuje na słabą organizację 
tej tak poważnej i jedynej, jak dotychczas 
imprezy sportowej w Wilnie.” (e) 

"Człowiek posiadający tajemnice... 
We wtorek wieczorem wywiadowcy wy- 

działu śledczego zauważyli jakiegoś podej- 
rzanego osobnika, którego zatrzymali i po 
prosili o wylegitymowanie się. Ponieważ о- 
sobnik ów żadnych dokumetów nie posia- 
dał a władając jedynie językami niemiec- 
kim i francuskim nie mógł się wytłumaczyć 
i zaczął dawać jakieś mętne wyjaśnienia, о- 
sadzono go aż do wyświetlenia tożsamość. 
w areszcie centralnym. = 

Dopiero wczoraj z rana wyjaśniło się, że 
jest to niejaki Dawid Frejdman, urodzony 

  

lub wymeldowaniu cudzoziemców czasowo 
w ich zakładach przebywających dostarczać 
do biura ewidencji ludności należycie wy- 
pełnione karty zameldowania lub wymeldo 
wania w dwóch egzemplarzach. 

— Przegląd taksówek został odwołany. 
W. związku ze strajkiem  dorożek samo- 
chodowych przegląd taksówek wyznaczony 
na dzień dzisiejszy na placu Łukiskim zo 
stał odwołany i odbędzie się dopiero po za- 
kończeniu strajku. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu. 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 

Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego przy 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczącej się 
50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

-— Zamknięcie wystawy obrazów art. 
malarza Witolda Kajruksztisa oraz 4 b 
uczniów jego przy ul. Jakóba Jasińskiego 
6 nastąpi w piątek 38 lipca. Dzisiaj i jutro 
wystawa otwarta od godz. 10 do 18, Wstep 
wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Nowy kurator „Ż.A,K.S.* W tych 

dniach p. dziekan prof, Jasiński przyjął d>- 
legację Żydowskiego Akademickiego Klubu 
Sportowego, która prosiła p. dziekana o ła. 
skawe objęcie kuratorstwa nad klubem, woa- 
bec tego, że dotychczasowy kurator ŻARS-u 
p. prof. Komarnicki zrzekł się powyższej go- 
dności. Prof. Jasiński wyraził żywe zaintere 
sowanie dla działalności sportowej ŻAKS-u 
iw ził swą zgodę na objęcie kuratorstwa 
nad klubem. 

  

  
   

     

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zarząd Ogniska Kolejowego w Wilnie 

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zapisy 
uczniów i uczenic do wszystkich czterech 
Oddziałów Szkoły Powszechnej Nr. 26 przy 
Ognisku Kol. w Wilnie (ul. Kolejowa 191, 
zatwierdzonej przez  Kuratorjum Szkolne 
Okręgu Wileńskiego od dnia 1 lipca 
do dnia 1 września b r. w godz. od 15 do 
19-ej. 

— Zakończenie roku szkolnego. Dnia 25 
czerwca 1981 r. odbyło się w męskiej szkole 
handl. Stow. Kupców i Przemysł. Chrześci- 
jan uroczyste zakończenie roku szkolnego 
połączone z rozdaniem świadectw z ukończe 
nia tegorocznym abiturjentom szkoły. Po wy 
słuchaniu mszy św. w kapl. w Bazylice, 
uroczystość rozpoczął p. dyr. S. Niesowicz 
w serdecznych słowach żegnając swych wy- 
chowanków. Dalej kolejno przemawiali 
prof. Bekisz, p. Daukszanka i w imieniu o- 
pieki rodzicielskiej p. Piotrowski. 

W imieniu absolwentów pożegnał absol- 
wentów p dyr. Nestorowicza i radę pedago 
giczną Wincenty Pańko ucz. kl. III. B. oraz 
dla odchodzących kolegów  królkie słowa 
pożegnania miał, ucz. kl. II Wiszniewski. 

Na uroczysiości przygrywała orkiestr: 
szkolna. 

— Ukończyli Średnią Szkołę Handlowa 
St Kupców i Przemysłoweów Chrześcijan 
w Wiinie: Anusewicz Czesław, Balcer Win- 
centy, Bogusławski Wiktor, Chomicz Romu- 
ald, Ciuksza Edward, Czepułkowski Romu- 
ald, Fiedorowicz Piotr, Gilis Olgierd, Górs- 
ki Kazimierz, Kajetowski Antoni (z dob 
wynikiem), Kałłaur Konstanty, Kieńć 
jan, Kołomecki Włodzimierz, Komarowski 
Stanisław, Kostecki Józef, Korzienok Alek 
sander (z wynikiem dobrym), Kozakiewicz 
Bronisław, Kozłowski Leon, Lachowicz Sta 
nisław, Mackiewicz Władysław (z wyn. do- 
brym), Makrocki Edward, Michalak Boles- 
ław, Palczewski Zdzisław, Pańko Aleksan- 
der, Pańko Wincenty (z wyn. dobrym), Pa. 
pakul Jan, Pawłowicz Gustaw, Pietkiewicz 
Stefan, Piotrowski Marjan, Polakiewicz Wa. 
cław, Puchalski Wacław, Rudziński Bolesław, 
Rutkowski Eustachy, -Sadowski Jarosław, 
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w Zurychu i posiadający zagraniczny pa- 
szport, wydany mu jako obywatelowi pol- 
skiemu przez tutejszy konsulat  Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

Wobec braku konkretnych poszlak Frejd 
mana zwalniono. 

Twierdzi on, że przybył do Polski celem 
ogłoszenia jakichś sensacyjnych rewelacyj o 
314 miljonach franków, i kilku międzynaro- 
dowych bankach. 

Na czem polegają te sensacyjne rewelacje 
Frejdman narazie nie chciał wyjaśnić. (e) 

   
Stankiewicz Antoni, Statkiewicz Walerjan, 
Staszkiewicz Konstanty, Szabłowski Jan (z 
wyn. dobrym), Szyszman Michał (z wyn. do- 
brym), Walentynowicz Antoni, Wierzbowski 
Ludwik, Wierzbowski Zdzisław, Wojczalis 
Stanisław, Zielonkowski Wojciech, Zienkie 
wicz Jan, Zimodro Tadeusz. 

Z POCZTY. 
— ŹZwinięcie agencji pocztowej. Z dniem 

31 lipca 1931 r. zostaje zwinięta ageneja p- 
cztowa Czeressa w powiecie brasławskim. 

7 KASY CHORYCH. 
— Komisja z Warszawy bada admiai- 

strację Kas Chorych. Wydelegowana z ra 
mienia władz centralnych Komisja, która od 
szeregu już miesięcy bada stan gospodarki 
Kas Chorych przystąpiła obecnie do rew.- 
zji czynnośsi i trybu postępowania admini. 
stracyjnego zarówno w Powiatowej Kasie, 
jak i w Kasie Chorych m. Wilna. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Ze Zjednoczenia Robotniczych Związ 

ków Zawodowych Ziem Półnoene-Wschod- 
nich. Na posiedzeniu Rady Głównej Zjedno- 
czenia Robotniczych Związków Zawodowych 
Ziem Północno-Wschodnich przy ul. Wiel 
kie 34 w dniu 26, V. 1931 r, postanowiono 
wybór stałego prezydjum Rady ódłożyć do 
tzasu przybycia delegata Związku Zwiąż 
ków Zawodowych w Polsce (przypuszczal 
nie do 10 sierpnia). 

Jednak wobec konieczności kontynuowa 
nia rozpoczętych prac organizacyjnych po- 
wołano Tymczasowe Prezydjam w składzie 
następującym: 1) Tarasow Jan, 2) Mackie- 
wicz Stanisław, 3) Walukiewicz Konstanty. 

Na posiedzeniu w dniu 27. V. Tymczaso- 
we Prezydjum Rady Głównej Zjednoczenia 

  

   Rob. Z Zaw. ukonstytuowało się następu- 
jąco: Pre — Mackiewicz Słanisław, Se. 

  

kretarz — Tarasow Jan, Skarbnik — Wału 
kiewicz Konstanty. 

— Baczność Reboiniey! W niedzielę 5 
b. m. p ul. Wielkiej 34 odbędą się Walne 
Zebrania: 

      

   
  

  

o godz. 11 Rob. Z Cegielników. 
o godz. 2 Rob. +. Dozorców Do 

mowych. 
We czwartek 2 b m. przy ul. Wicłkie: 

34 o godz. 15 i pół odbędzie się Walne Ze 
branie Sekcji Kanalizacyjno-Wodociągowej 
Rob. Zw. Zaw. Przem. Budowlanych. 

W środę 1 b. m. o godz. 7 przy ul. Ży 
dowskiej 15 odbyło się posiedzenie Zarza 
du Rob. - Zaw. Dozorców Domowych. 

We czwartek 2 b. m. o godz. 6 przy uł. 
Wielkiej odbędzie się posiedzenie Zarządu 
Kl Zw. Zaw. Dozorców Domowych. 

W piątek 3 b. m. o godz. 7 przy ul. Wiel 
kiej 34 odbędzie się wspólne posiedzenie Za 

ów Robotniczego i Klasowego Zw. Zaw. 
Dozorców Domowych w celu omówienia 
sprawy połączenia tych Związków, które z0- 
stanie formalnie dokonane w niedzielę 5 5 
m. na Walnem Zebraniu Dozorców Domo 
wych. 

— Strajk w cegielni. W cegielni Milikow 
skiego, mieszczącej się przy ul. Zwierzyniec 
kiej wybuchł ajk na tle ekonomicznym. 
Robotnicy żądają za wyrób 1000 cegieł zwię 
kszenia płacy z 3 złotych na 4. 

Strajk krawców chałupników. W W:l- 
nie wybuchł strajk wszystkich krawców 1. 
zw. chałupników. 

Strajk objął około 500 osób. 
Podłożem strajku są zatargi z pracodaw- 

cami w sprawach pracy i płacy. 

  

     

  

    

  

RÓŻNE. 
— Sekretarjat Koła Wileńskiego Bezpar- 

tyjnego Bloku Współpracy z Rządem jest 
czynny w poniedziałki, środy i piątki od 

godz. 18-ej do 19-ej w lokalu przy ul. Za- 
walnej I m. 4. 

— Podziękowanie, Zarząd T-wa Pomocy 
Żołnierzowi Polskiemu składa serdeczne pe- 
dziękowanie pp.: Dowódcy 3 p. Saperów, 
Dowódcy 1 p. p. Leg., Dyr. P. K. P., Zespo- 
łowi Chóru Pocztowego z prof. Leśniewskim 
na czele oraz Magistratiowi za wydatną po 
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moe w uświelniemiu doroeznej tradyeyjnef 
zabawy. 

Czysty zysk wyniósł zł. 1394 86 gr, prze: 
znaczony na Schronisko sierót im. Marszał- 
ka J. Piłsudskiego oraz cele kulturalne- 
oświatowe Żołnierza. 

— Słaba frekwencja na letniskach. Nis- 
kie ceny. W. roku bieżącym frekwencja na 
letniskach i uzdrowiskach przedstawia się 
nieszczególnie wskutek obecnej sytuacji go. 
spodarczej. 

Na letniskach wpobliżu Wilna zaledwie 
połowa mieszkań jest dotychczas wynajęta. 
W ostatnich dniach jednak w związku z u- 
kończeniem roku szkolnego ruch w dziedzi- 
nie wynajmowania mieszkań wzmógł się 
znacznie albowiem ze względu na brak płyn 
nej gotówki wiele osób odkładało wynajem 
letniska do ostatniej chwili . 

Jedynym dodatnim objawem jest znaczna 
redukcja opłat w pensjonatach, na letnis- 
kach zniżka jest jeszcze wydatniejsza. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka Wojskowego Klubu Mo- 

tocyklistów do Trok. Wojskowy Klub Moto 
cyklistów w Wilnie urządza dnia 5 b. m. 
wycieczkę towarzyską do Trok na regaty 
wioślarskie, na które zaprasza wszystkich 
motocyklistów z Wilna. Wobec tego, że re- 
gaty wioślarskie zgromadzą w tym dniu w 
'Trokach elitę z całej Polski, nie może za 
braknąć na nich żadnego motocyklisty z Wil 
na. Zbiórka uczestników dnia 5 b. m. o go- 
dzinie 8 na placu Katedralnym. 

ZABAWY. 
— Najweselsza niedziela łata — to nad- 

chodząca niedziela 5 lipca, w którym to dniu 
całe Wilno wybiera się do ogrodu w Zakre- 
cie na urządzaną zabawę ludową. 

Specjalnie obmyślony program dla dzie- 
ci i zabawa, pod kierownictwem freblanki, 
szereg nagród za udział w rozmaitych 
grach — to dla naszej dziatwy. 

Tańce, losy sze: a, siłomierz, karuze- 
la, strzelnica, słup szczęścia i t p. wypełnią 
program zabawy dła dorosłych. S 

Wszyscy chodźmy do Zakrełu na najwe- 
sełszą zabawę w ciągu lata. į 

— Sobótka w Resursie Rzemieślniczej. 
Dnia 4-go b. m. odbędzie się 3-cia Sobótka 
w Resursie Rzemieślniczej przy ul. Niemisc- 
kiej 25. Początek o 8.30 wiecz. Goście mi- 
le widziani. 
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— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15 wiecz. ujrzymy przezabawną kroto- 
chwiłę W. Rapackiego „Cichy wspólnik*, w 
kapitalnem wykonaniu Sawickiej, Zelwero- 
wiczówny, Balcerzaka oraz Wyrwicza, który 
zarazem sztukę wyreżyserówał. 

Niemałą atrakcją jest melodyjna piosen- 
ka „Zawsze będę cię kochała” w wykona- 
niu S. Sawickiej przy akojnpanjamencie p. 
Zygmunta Wajnberga. 

Doskonała komedja ta cieszy się wieł- 
kiem powodzeniem. 

— Teatr letni w ogrodzie po-bernardyń: 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. ciesząca 
się niezwykłem powodzeniem sensacyjna 
sztuka Vicki Paum p. t. „Ludzie w hotelu* 
Emocjonująca akcja, ukazująca nam w dra- 
matycznych skrótach życie wielkiego, luk- 
susowego hotelu i rozgrywającą się na tem 
tle tragedję szeregu istot ludzkich, trzyma 
widza w napięciu przez cały czas trwania 
widowiska. 

Doskonała obsoda 
wińską, Rychłowską, Ciecierskim, J. 
czem, Kreczmarem oraz Wasilewskim 
czele zbiera zasłużone oklaski 

— Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja Teal. 
rów Miejskich w Wilnie zwraca się do Sza- 
nownej P. T. publiczności z prośbą o pun 

ktualne przybywanie do teatrów, celem u- 
możliwienia rozpoczęcia widowisk w czasie 
oznaczonym i nie kończenia ich ó zbyt póź- 
nej godzinie. 

BRA6BIO 
Fala 244 m. mocy 21.5 Kw. 

GZWARTEK, dnia 2 lipca 1931 r. 5 

12.05: Koncert popularny 

      

  

  

    

z Eichlerowną, Ni- 
iewi- 

na 

  

   

  

  
  

У 

      

11.58: Czas. L 
(płyty). 13.10: Kom. meleor z Warszawy 
16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. dla że- 
glugi. 16.50: „Łodzie podwodne* — odcz. 
17.10: Wiadomości przyjemne i pożytecz- 
BCH Utwory J. $. Bacha (płyty). 17.35: 
„Indje a Europa* — odcz. 18.00: Koncert 
Heleny Szyrmo-Kulickiej (fort.), prof. Her. 

(skrz). 19.00: „Skrzynka 
19.20: Program na piątek 

: Koncert z 
Doliny Szwajcarskiej w Warsz. 22.00: Dja- 
log o dziennikarstwie. 22.15: Kom. i muzyka 

taneczna, 9 ; 

PIĄTEK, dnia 3 lipca 1931 roku. 
11.58: Czas, 12.05: Instrumenty rozmaite 

i egzotyczne (płyty). 13.10: Kom. meteor. 
z Warsz. 16.40: Program dzienny. 1645: Kom. 
dla żeglugi. 16.50: Lekcja francuskiego. 17.10: 
Utwory Chopina (płyty). 17.35: „Teatr ama- 
iorski podstawą kultury teatralnej" odczyt. 
18.00: Koncert popułarny. 19.00: Kom. Ł. O. 
P. P. 19.15: „Trynopol--Werki—K 
ll-ga pogadanka z cyklu „Znasz li ten kraj”, 
19.50: „Rzym—Pompea—Florencjo* feljeton 

am na sobotę i roz- 

20.15: Koncert symf. 
poświęcony twór Paderewskiego. 22.00: 
„Papa Stefan i jego rodzina” felj. 22.15: Kom. 

  

   

    

    

         

        

      

NOWINKI RADJOWE. 
ZMIANY ADMINISTRACYJNE. 

Dyrekcja programów Rozgłośni Wileń- 
skiej w związku ze zmianami wywołanemi 
przejściem na wielką antenę, zmieniła gc- 
dziny urzędowania. Interesantów przyjmu 
się teraz w godz. od 11-ej do 12-ej. Niem- 
niej nie ulega żadnej zmianie drakońska 
zasada sekretarjału programowego, który w 
dalszym ciągu nie zwraca niezamówionych 
rękopisów. 

KONCERT POŚWIĘCONY SONATOM. 

Radjostacja Wileńska nadaję  kóncert 
kameralny, poświęcony w całości sonatom. 
Jako wykonawcy wystąpią: prof. Herman So 
łomonow (skrzypce) i.p. Helena Szyrmo-Ku- 
licka (fortepian). Program obejmuje utwo 
ry Mozarta i Beethovena. 

MĄDROŚĆ CHOCIAŻ PO SZKODZIE. 

Wiadomość o katastrofie angielskiej ło- 
dzi podwodnej „Posejdon* zatopionej pod 
Weihaiwei wstrząsnęła światem całym. Nie- 
wątpliwie więc zainteresuje radjosłuchaczów 
odczyt inż. Zygmunta Kacprowskiego, któ 
ry, nawiązując do tego tragicznego wypadku 
mówić będzie dnia 2 lipca o godz. 16.50 o 
„Łodziach podwodnych*. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
LEKKOMYŚLNOŚĆ. 

— 80 ub. m. Gajdelis Paweł (Słomianka 
8) lat 17, rozbijając kamieniem znalezioną 
łuskę od naboju karabinowego, spowodoważ 
wybuch, przyczem odłamek łuski utkwił w 
nodze przechodzącej obok w tym czasie Ko- 
złowskiej Łonginji (Trębacka 22). 

ODNALEZIENIE MATKI. 
— Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 

że matką podrzutka przy zaułku Białym A 
jest Droniewiczówna Helena )Krzywe Koło 
7). 

      

   

         



SPORT. 
3-cie zwycięstwo Polski w trójmeczu 

| bałtyckim. | 
Kusociński i Piechocki bohaterami spotkania. 

Już po raz czwarty odbywa się trój 
mecz lekkoatletyczny państw bałtyc- 
kich. Trzy razy triumfowła Polska, 
raz jeden tylko dając się w Rydze wy- 
przedzić Łotwie. 

Tegoroczne zawody zapowiadały 
się bardzo ciekawie ze względu na os- 
tatnie dobre wyniki lekkoatletów Ło- 
twy i Estonji. To też pytanie, kto zwy- 
cięży, było na ustach całej sportowej 
Polski. Wilno, które tym razem stało 
się terenem walki, wykazało również 
ogromne zainteresowanie, czego do- 
wodem były przepełnione w obu 
dniach trybuny stadjonu na Pióromon 
cie. 

Już od piątku zaczęły się zjeżdżać 
do Wilna reprezentacje walczących 
państw. Pierwsza przybyła drużyna 
Estonji, w sobotę zaś Łotysi i częścio- 
wo Polacy, reszta naszych zawodni- 
ków przybyła dopiero w niedzielę rano 
i kto wie, czy tu właśnie nie kryje się 
główna przyczyna wycofania się Kos- 
trzewskiego z biegu na 800. mtr. przez 
co straciliśmy 5 pewnych punktów. 

Pierwszy dzień zawodów. Stadjon 
na Pióromoncie przybrany flagami 
Polski, Łotwy i Estonji. Trybuny na 
długo jeszcze przed godziną 5-tą za- 
pełniły się publicznością. Pogoda sło- 
neczna, chociaż na boisku daje się od- 
czuwać fala silnego wiatru. 

Za chwilę następuje defilada zawo 
dników, witanych przez trybuny bu- 

rzą oklasków. 
Krótkie przemówienia, wymiana 

proporczyków i... zawody rozpoczęte. 

Na starcie stumetrówki 6-ciu zawo- 
dników sprężyło się w oczekiwaniu na 
strzał startera, by za chwilę w huraga- 
nowem tempie runąć na zdobycie taš- 
my. Następują trzy zkolei falstarty E- 
stończyków, Labetta i Sziitza. Zdener- 
wowanie zawodników udziela się pu- 
bliczności. Wreszcie za czwartym ra- 
zem ruszyli. Sikorski (P.) i Kivits (Ło- 
twa) idą równo pierś w pierś. Na 05- 
tatnich 15 metrach wysuwa się na czo- 
ło Trojanowski II, który wśród głoś- 
nych okrzyków publiczności, dopingu 
jącej Polaków, po zaciętej walce z Ki- 
witsem zwycięsko przerywa taśmę w 
doskonałym czasie 10,8 sek. Drugim 
jest chluba sprinterów łotewskich Ki- 
vits (11 sek) 3) Sikorski (P)., 4) Lubett 
(E.), 5) Nusbergs (Ł)., ostatnim przy- 
chodzi kulejąc Szutz (E). Kurcz nogi 
jakiego doznał podczas biegu nie po- 
zwolił mu na zajęcie lepszego miejsca. 

Pierwsza konkurencja zawodów 
wygrana. Polska prowadzi 10 punk- 
tami przed Łotwą i Estonją. 

ie zdążyły jeszcze trybuny och- 
łonąć z emocjonującej setki, a już na 
boisku rozegrywa się nowa walka — 
w rzucie kulą. Rzuty są to mocne pun- 

kty Łotyszów i Estończyków wśród 

których klasa miotaczy jest bardzo wy 

równana, wyróżniają się Viding (E). 

i Dymza (Ł). Polacy Heljasz i Siedlec- 
eki odpadają na dalsze miejsca. W 
pierwszej kolejce na czoło wysuwa się 
Dymza, w ostatnich jednak rzutach 
przewagę uzyskuje Widing (E.), który 
ostatecznie rozstrzyga konkurencję 

na swoją korzyść, uzyskując 14,51,5, 
2) Dimza (Ł) 14,43,5, 3) Rozenberg 
14,16,5 4) Heljasz (P). 13.97, 5) Sunk 
(E.) 13,87. Ostatni Siedlecki (Р.) 
13,06. 

Prowadzenie w trójmeczu obejmu- 
ją Łotysi. Wśród dźwięków hymnu 
państwowego na maszcie powiewać 
zaczyna sztandar łotewski. 

  

Bieg na 800 metrów przyniósł du- 
żo emocji. Z Polaków startują Ma- 
szewski i Kostrzewski. Ten ostatni jest 
powszechnie uważany za zdecydowa- 
nego faworyta. Prowadzenie z miejca 
obejmuje Kostrzewski, prezentując 
przepiękny styl, idzie równo zdawało 
się że nie dotyka ziemi. Tuż za nim 
biegnie Maszewski. Po pierwszem 0- 
krążeniu publiczność z przerażeniem 
spostrzega, że Kostrzewski zaczyna u- 
ykać. Tuż przed trybunami następuje 
katastrofa — bolesny skurcz twarzy 
i Kostrzewski ostatnim wysiłkiem 
zszedłszy z bieżni pada na trawę. 
Skurcz czy zwichnięcie nogi? Na try- 
bunach konsternacja. Otatnia nadzieja 
teraz w Maszewskim. Ten odczuł całą 
odpowiedzialność, jaka na nim spo- 
częła. Z piersi tłumów wyrywa się roz- 
paczliwy doping. Maszewski rzuca 
krótkie spojrzenie wstecz na Kost- 
rzewskiego i zwiększa tempo. Na na- 
stępnej prostej Jiirlan (E.) dochodzi 
Maszewskiego, który walczy jednak 
nadzwyczaj ambitnie i ostatnim wysił- 
kiem woli wysuwa się zdecydowanie 
do przodu, zwyciężając w czasie 
2,2,6. Drugim jest Estończyk Jiirlan 
2,28. Trzecie miejsce zajął Mijta (Ł.), 
4) Martinfeld (Ł.). Ostatnie miejsce 
przypadło Estonji. 

Zkolei niemniej emocjonującą kon- 
kurencją był skok wdal. Zawodnicy 
nasi Sikorski i Nowak znajdują się w 
świetnej formie. Polacy odrazu wysu- 
wają się na pierwsze miejsce. Sikorski 
skacze 725, Nowak 693. 

W trzeciej kolejce skoków Sikorski 
bije rekord Polski, uzyskuje 732. Za 
chwilę startuje Nowak i osiąga rów- 
nież wspaniały wynik lepszy od włas- 
nego przed chwilą pobitego rekordu. 
Skok Nowaka 731. Megafon ogłasza 
wspaniałe wyniki naszych lekkoatle- 
tów. Trybuny reagują burzą oklas- 
ków. 

W ostatnim jednak rekordowym 
skoku Sikorski nadwyrężył kolano i 
nie mógł wziąć udziału w sztafecie 
4 X 100. 

Ostateczny wynik: 1) Sikorki 732) 
rekord Polski, 2) Nowak (731), 8) 
Róbn (E). (719), 4) Dimza (Ł). 5) 
Rudits (Ł.) (708), 6) Labut (E.) 667. 

Oszczep to łatwe zwycięstwo Estoń- 
czyków. Polacy słabi. Pierwsze miej- 
sce zajmuje Sule (E.) 61.53, 2) Jurgis 
(Ł.) 57,12, 3) Majmer (E.) 57.12, 4) 
Mikrut (P.) 53,14, 5) Dimza (Ł.) 
50,80, 6) Szydłowski z b. słabym wy- 
nikiem 48,65. 

Następna konkurencja 110 metrów 
przez płotki przynosi Polsce dwa 
pierwsze miejsca użyskane przez No- 
wosielskiego i Trojanowskiego, który 
przybiegł w czasie 16 sekund. 3) Róhn 
(E)., 4) Paluver (E.). Łotysz Firillings 
i Dimza zajęli ostanie miejsca. 

Nareszcie odbył oczekiwany z nie- 
zwykłem zainteresowaniem bieg na 
5000 metrów. Co do pierwszego miej- 
sca nie było dwóch zdań. Udział Ku- 
socińskiego mówił sam za siebie. Naj- 
groźniejszym z rywali był Beldinsky 
(E.), który w tym sezonie przekroczył 
już 16 sekund. Z miejsca prowadzenie 
obejmuje popularny „,„Kusy“, który po 
kilku okrążeniach oderwawszy się od 
współzawodników wśród burzy okla- 
sków walczy jedynie z czasem i prze- 
strzenią, regulując tempo trzymanym 
w ręku stoperem. Czas Kusocińskiego 
stosunkowo słaby 15 m. 19,5 sek., 2) 
Beldinsky (E.) 15,35, 3) Bucenieks 

  

KU R JE R w _I DL ВОМ оК 

Zwycięska drużyna Polski, która bezapelacyjnie zdobyła 

pierwsze miejsce w trójmeczu bałtyckim. 

  

Stoją od prawej: Heljasz, Trojanowski I, Siedlecki, Szydłowski, Sidorowicz, Majtkowski, 
Maszewski, Nowak, Adamczak i Kusociński. 

Ztyłu widoczni od prawej Piechocki i Trojanowski II. 

(Ł.), 4) Adamczyk (P.), 5) Prost (E.), 

6) znany maratończyk Bukas (Ł.). 
Pierwszy dzień zawodów zakoń- 

czyła sztafeta 4 X 100 metrów. Zwy- 
cięża Łotwa w doskonałym czasie 

43,8 sekundy, bijąc rekord łotewski. 
Drugie miejsce zajmuje Polska, gdyby 
zie zabrakło nam Sikorskiego, mieli- 
byśmy szanse na zajęcie tu pierwszego 

miejsca. 
W ogólnej punktacji w pierw- 

szym dniu zawodów prowadzi Polska 
62 pkt. przed Łotwą — 54 punkty 
i Estonją 51 punktów. ; 

Drugi dzień zawodów zgromadził 

w stadjonie jeszcze większe tłumy pu- 
bliczności (ponad 3000 osób), która 
żywo reaguje na rozgrywającą się na 
boisku walkę, zachęcając swych za- 
wodników do uzyskania  jaknajlep- 
szych wyników. do dania z siebie ma- 
ksimum ambicji sportowej i ofiar- 

ności. 
Decydujący ten o ostatecznym wy- 

niku dzień rozpoczęto biegiem na 200 
metrów. Po żywej i ładnej walce zwy- 
cięża na finiszu Kivits (Ł). 22,6 
2) Trojanowski II (P.) 23 sek.. 3 
Róhn (E)., 4) Rudzits (Ł). 

Dysk przyniósł zdecydowane zwy- 
cięstwo Łotwie, która obsadziła dwa 

pierwsze miejsca przez Jordansa 
(42,52) i Rozenbergsa (42,04), 3) 
Freldman (E.) 41,51, 4) Heljasz (P.) 

41,39, 5) Siedlecki (P.) 40,66. 

W skoku wzwyż Szmidt (E.) i 
Dimza (Ł.) podzielili się pierwszemi 
miejscami z wynikiem 175, Suże (E.), 
Sława (Ł.) i Pławczyk (P.) osiągnęli 

170 etm. 
1500 metrów to łatwe i pewne zwy- 

cięstwo Kusocińskiego, który oder- 
wawszy Się od reszty zawodników 

przerywa taśmę w czasie 4,01. Dru- 
gim jest wilnianin Sidorowicz, który 
nieustannie dopingowany przez pub- 
liczność bije rekord okręgu wileńskie- 
go, przychodzi do mety w czasie 
4,07,1, trzecie miejsce zajął Estończyk 
Prost. 

W biegu na 400 metrów walka to- 
czy się między Kivitsem (Ł.) a nie- 

zwykle ofiarmym i ambitnym  Pie- 
chocekim. Zwycięża Łotysz w czasie 
50,8, 2) Piechocki 51 sek. Trzecim jest 
Herm (E.). 

Za chwilę ma się odbyć bieg na 
10.000 metrów. W barwach polskich 
mają startować Miałkas i Adamczyk. 
Trybuny głośno domagają się Kuso- 
cińskiego, który ulega publiczności i 
mimo zmęczenia biegiem na 1500 mt. 
decyduje się na start Witany burzą о- 
klasków Kusociński wbiega na bież- 
nię. Strzał. Bieg rozpoczęty. Niezmor- 
dowan „Kusy* obejmuje prowadzenie 
za nim biegnie Miałkas, następnie Bel- 
dinsky (E.), który po czterech okrą- 
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ISALA BEJSKA W rolach głównych: Marja Zola» Renato del Torchio i Bebo Coradi. 

Qatrobramska 5. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — 

NAD PROGRAM: Wycieczka z przygodami Komedja w 2-ch aktach. 
Początek seansów od godz. 6-ej. — Następny program: Pasierbica. 

  

   

© Dramat w 7 aktach 

FCI Bańca Sbatini. 

  

Dziś! Pierwszy, wspaniały, prze- 

żeniach wysuwa się na drugie miej- 
sce. Łotysi idą narazie ostatni. Bucie- 
niks (Ł.) zaczyna jednak powoli nad- 
rabiać utracony teren, dystansując ko- 
lejno Miałkasa i Beldinskyego. Kuso- 
ciński tymczasem oderwał się już da- 
leko od swych rywali i nie niepoko- 
jony przez nikogo przychodzi pierw- 
szy w dobrym czasie 32,38,8. Drugim 
jest Bucieniks (Ł.) 33,12. Trzeci mija 
metę zupełnie wyczerpany Beldinsky, 
którego publiczność darząc sympatją 
nieustannie dopingowała. Czas Bel- 
dinskyego 34,1. 

Tyczka — to bezkonkurencyjne 
zwycięstwo Połaków. Pierwszy Adam- 
czak 3865 ctm., 2) Majtkowski 360. 
Na trzecie miejsce wysunął się Łotysz 
Saachs skaczące 350, 4) Sule (E.) 340 
ctm. 

Po skończonej konkurencji Adam- 
czak, który mimo podeszłego wieku 
znajduje się w doskonałej formie 
próbuje pobić własny rekord. Próba 
jednak z powodu zmierzchu i przemę- 
czenia nie daje korzystnego rezultatu. 

Wreszcie ostatnia konkurencja za- 
wodów — sztafeta 4 X 400. Polska 
osłabiona brakiem najlepszych swych 
zawodników: Biniakowkiego i Kost- 
rzewskiego. Startują Gniech (wilnia- 
ni) Maszewski, Meyro i Piechocki. 
Zwycięstwo w tych warunkach zdawa- 
ło się być cudem, a jednak cud się 
stał. Niebywały wprost doping pub- 
liczności zaelektryzował naszych za- 
wodników. Dali oni z siebie dosłow- 
nie wszystko na co ich było stać. 

Sztafeta jednak nie zgrana. Fatal- 
na wprost zmiana przyczyniła się od- 
razu do utraty kilku metrów. Cały cię- 
żar spoczął na ostatnim naszym za- 
wodniku Piechockim, który stał się 
bohaterem dnia, wygrywając ten bez- 
nadziejny bieg. 

Huraganowe oklaski były wyrazem 
entuzjazmu publiczności i jedyną na- 
grodą dla zawodników zwłaszcza zaś 
Piechockiego, który zdobył ogólną 
sympatję i podziw. 

Trójmecz po raz trzeci wygrany. 
Publiczność zalega boisko, wiwatując 
na cześć bohaterów spotkania: Kuso- 
cińskiego i Piechockiego. 

Ogėlny wynik: Polska — 126 puk- 
tów. Lotwa 111,5. Estonja — 97,5 
punktėw. 

Organizacja zawodów nienajlep- 
sza. 

Bohaterami spotkania, jeżeli cho- 
dzi o naszą repreznt., byli Kusociński 
i Piechocki. Obaj z całą ofiarnością 
startowali do konkurencyj, do których 
zgłoszeni nie byli, byle tyłko przy- 
wrócić barwom Polski zgrożone pierw 
sze miejsca. Zato też publiczność da- 
rzyla ich największą sympatj. 

Wierzyciele 

p. Praskowii Żuk 
zechcą zgłosić dowody swoich pretensyj komi- 

Nr. 149 (2091) 

Kierownik K. Ch. w Landwarowie 
o przywłaszczenie. 

W połowie stycznia b. r. w czasie rewi. 
zji dokonywanej w oddziale Powiatowej Ka: 
sy Chorych "w Landwarowie stwierdzono 
niedobór kasowy w sumie 716 zł. 18 gr. 

Dochodzenie ustaliło, iż sprzeniewierze 
nia dopuścił się kierownik oddziału Józet 
Giinter, który objął to stanowisko po roz- 
wiązaniu z nim stosunku służbowego w Ku- 
ratorjum Wil. Okręgu Szkolnego, gdzie G. 
pełnił obowiązki referenta szkolnictwa śred- 

niego. 
Skompromitowanego Giintera  przekaza: 

no urzędowi prokuratorskiemu, który post: 
wił go w stan oskarżenia z art. 578 cz. I i 
IM K. K. £ j. o przywłaszczenie pieniędzy 
znajdujących się u niego z urzędu. 

Sprawa ta była wczoraj przedmiotem roz 
prawy w Sądzie Okręgowym w trybie upro 
szezonym, którą rozpoznawał p. sędzia K. Ba 
browski. 

Oskarżenie wnosił wice-prokurator Kor 
kuć. 

Oskarżony Giinter przyznał się do winy 
i na swe usprawiedliwienie podał okoliczneś 
ci, jakie skłoniły go do zużycia sum kaso 
wych. 

Oświadczył on, że Kasa Chorych zalega 

  

ła w wypłacaniu należnych mu poborów już 
od lipca ub. roku a tymczasem, dawał nut 
się odczuwać niedostatek materjalny. Korzy 
stając z pieniędzy kasowych, był pewny, że 
nie będzie mu to poczytywane za złe, lecz 
niedobór pokryty zostanie przepisaniem na- 
leżnego mu od Kasy wynagrodzenia na ra- 
chunek tejże kasy. 

Okoliczność, że istotnie Kasa Chorych 
była winna oskarżonemu tytułem wynagro- 
dzenia za pracę około 700 zł. stwierdził je- 
dyny występujący w tej sprawie świadek, 
Tadeusz Diszlajtis, b. zastępca kierownika 
Powiat K Ch, w Wilnie. 

Oskarżony prosił o wzięcie pod uwagę 
okoliczności łagodzących jego winę i możli. 
wie zastosowanie ich przy ferowaniu wy- 
roku. 

Po krótkiej przerwie sąd ogłosił wyrok, 
którego mocą uznał osk. Giintera za winne- 
go dokonania inkryminowanego mu czynu, 
lecz uwzględniając to, że oskarżony szcze- 
rze przyznał się do winy, był w trudnych 
warunkach moterjalnych i wreszcie, że na- 
leżały mu się pobory z kasy, skazał go na 
pół roku więzienia, a wykonanie kary zawie 
sił na lat 5. Ka-er. 

   

Zamach na życie właściciela tekturowni 
„Grzegorzewo". 

Oskarżonego o usiłowanie zabójstwa sąd poddał badaniom 
psychjatrów. 

W styczniu b r. obiegła miasto wiadomość 
o dokonanym zamachu na życie popułarne- 
go u nas przemysłowca Grzegorza Kureca, 
właściciela tekturowni p. f. „Grzegorzewo“ 
pod Landwarowem. 

Oto dn. 21 stycznia około godz. 1 po poł. 
kiedy p. Kurec przyjechawszy sankami przed 
dom Nr. 14 przy ulicy Wileńskiej, gdzie na 
piętrze mieści się biuro „Tektura”, skierował 
się na klatkę schodową, rozległ się szereg 
strzałów rewolwerowych. 

Jedna z kul ugodziła p. Kureca w prawy 
policzek, wskutek czego ranny zalany krwią 
runął w sieni klatki schodowej. 

Na miejsce wypadku pierwszy nadbiegł 
Ignacy Marinkiewicz któremu zatrzymany 
sprawca zbrodni oświadczył: ,,to sprawa 0So- 
bista, postanowiłem zemścić się i tego doko- 
nalem“. 

Przechodzący tędy por. Gorączko odebrał 
od strzelającego rewolwer i dopomógł prze- 
prowadzić go do aresztu centralnego przy 
zaułku Ignacowskim. 

Okazało się iż jest to niejaki Michał Bej- 
narowicz, liczący lat 30, który oświadczył, iż 
czując wielki żal do Kureca, w przystępie sil- 
nego wzruszenia psychicznego wywołanego 
samym jego widokiem, chwycił rewolwer i 
kilkakrotnie wystrzelił, usiłując zabić znie- 
nawidzonego. 

Dalsze śledztwo wyjaśniło że w kwietnia 
1929 r. Bejnarowicz został zaangażowany do 
zakładów „Grzegorzewo* w charakterze ek- 
spedytora i pracował do dn. 5 lutego ub. r., 
poczem zwolniony został z pracy wskutek 
złego wykonywania obowiązków. 

Bejnarowicz rościł sobie pretensje o trzech 
miesięczną odprawę w kwocie 575 zł., lecz 
Kurec nie chciał uwzględnić tych żądań. 

W tej sprawie Bejnarowicz kilkakrotnie 
zwracał się do Kureca, który w pewnych go- 
dzinach przebywał w biurze „Tektura', lecz 
zabiegi nie odnosiły skutku. 

W krytycznym dniu, Bejnarowicz również 
był w biurze, dowiedział się, że Kurec przy- 
był do miasta i jest w drodze do biura. 

Wobec tego Bejnarowicz wyszedł z lo- 

kalu zeszedł na dół i lu oczekiwał na peja- 
wienie się Kureca którego też powitał strzała 
mi. 

Ranny długi czas kurował się, gdyż kula 
przebiła kość policzkową i naruszyła funkcje 
narządów przelykowych, co biegli lekarze 
zakwalifikowali do kategorji ciężkiego vsz- 
kodzenia ciała. 

Wczoraj przy szczelnie zapełnionej sali 
tragedja ta była przedmiotem rozprawy przed 
Il-im wydziałem karnym sądu okręgowego. 

Przewodniczył p. sędzia W. Brzozowski 
przy współudziale pp. sędziów K. Bobrow- 

skiego i J. Zaniewskiego. 
Oskarżenie wnosił wice-prokurator p. Z. 

Łubkowski, z obroną zaś wystąpił adw. O- 

lechnowicz. 

W charakterze oskarżyciela posiłkowego 
ze strony pokrzywdzonego (. Kureca wystą- 
pił mec. Petrusewicz. 

Do sprawy powołano dwu biegłych leka- 
rzy-psychjatrów dr. Podwińskiego i dr. Wir- 
szubskiego. Oskarżony Bejnarówicz zmienił 
poprzednie tłómaczenie. Tym razem oświad- 
czył, że w krytycznym momencie był pijany 
i nie zdawał sobie sprawy ze swego czynu. 
Szczegółów nie pamięta. Począł strzelać obu- 
rzony na widok Kureca, który go skrzywdził. 

Sąd przystąpił do badania wielu świadków 
którzy zobrazowali przebieg wypadku oraz 
oświetlili stosunek służbowy Bejnarowicza w 
fabryce „Grzegorzewo*. 

Świadkowie ze strony Bejnarowicza pod- 
kreśłali złe traktowanie pracowników przez 

Kureca. 
Zapytani biegli psychjatrzy o stan umy- 

słowy oskarżonego, oświadczyli że obecnie 
nie mogą wypowiedzieć się kategorycznie, w 
tej kwestji i wyrazili konieczność przeprowa- 
dzenia nad oskarżonym obserwacji klinicz- 
nej. 

Sąd licząc się z opinją lekarzy, sprawę 
odroczył do czasu zbadania władz umysło- 
wych osk. Bejnarowicza, a wobec tego polecił 
umieścić go w szpitalu psych jatrycznym. 

Ka-er. 

  

ROZGRYWKI O TYTUŁ MISTRZA PIŁKAR- 
SKIEGO. 

W dalszym ciągu rozgrywek o mistrzo- 
stwo okręgu wileńskiego 1 p. p. Leg. po- 
konał Ż. A. K. S. w stosunku 2 : t (1:0), na- 
trafiając na nadzwyczaj zacięty opór druży- 
ny akademików żydowskich. 

Bramki dla zwycięzców zdobyli Halicki 
i Godlewski. 

ŻARS. swój jedyny punkt uzyskał z rzu 
tu karnego. 

Ognisko — Makabi (Baranow.) 2 ' 6. 

Rozegrany w Baranowiczach mecz przy- 
niósł rewelacyjny wynik w postaci druzgo- 
czącej klęski Ogniska, które wystąpiło w 
swym pełnym składzie. 

Wyniki ćwierćfinałów 
w wielkim międzynarodowym 

turnieju tenisowym. 
LONDYN, 1. 7. (Pat). — Rozegrane wczo- 

raj ćwierćfinały w wielkim 'międzynarodo- 
wym turnieju tenisowym w Wimbledon dały 
wyniki następujące w grze pojedyńczej pa- 

Ó elds przeciwko Austinowi w stosun- 
7, 7:5 i 6:1, Wood (Stany 
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KURJER WILENSKI 
Spólka z. ogranicz. odpowiedz, 

dnoczone) contra Hughes (Anglik) 4:6, 5-1. 
6:3, 6:1, Perry (Anglja) contra van Ryn 6:4, 
8:6, 7:5, Borotra (Francuz) contra Satob (Ja- 
pończyk) 6:2, 6:3, 4:6, 6:4. W ten sposób 
do półfinałów w grze pojedyńczej panów we- 
szli dwaj Amerykanie Shields i Wood, jeden 
Francuz Borotra i jeden Anglik Perry. 

Ai 

„Bibljoteka Nawaści” 
Płac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do 0s- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim orsz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

   Czynna od godz. 1!-ej do I8-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonement 2 2] 
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             Iš | Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wena 
ryczna i moczopłciowe 

Wiieńska 3 
od godz, 8—1 1 £4—5. 

tel. 567. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

CEUING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

tetowi wierzycieli Praskowji Żuk w terminie 
do dnia 7-go lipca r. b. pod adresem: Gimna- 
zjalna 6 m. 15 łub Wileńska 24 m. 3 w godzi- 
nach 4—5 po południu. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Włądysław 

Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra Bouffałowa 19 m. I, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 10 
lipca 1931 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy 

piękny film dźwiękowo-muzyezno- 
śpiewny produkcji szwedzkiej Student z Sztokholmu 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. Główne role odtwarzają najwybitn. artyści teatrów szwedzkich. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. Ż-ej., — — — — 

AUZARKA I ATROLIGKTORIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 

Akuszerka 

Marja Lainerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 
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Ceny zniżone. 

Dziewczyna ze spelunki 
Sensac. bistorja niewinnej dziewczyny, szantaż. przez bandę przestępców. W rol. gł.: Marry Astor i Ben Bard. 

Kulisy świata przestępczego! Podłoże sensane. zbrodni wielkomiejskich! Walki policji ze światem podziemnym! 

  
3-40 

Dziś i dni nast. 

Wielki film 

Siao Kolejowe 

0GNISKO 
  

Dzieła książkowe, dru- 
ki księzla dA urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakłodów nau- 

WoS którzy po- 
siadają jakiekolwiek 

informacje o  obecnem 

  

  

  

т а 
kowych, Bilety wizyto- miejscu pobytu Aleksan- 

(ebok dworeakclejów.) | po.) „aansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Awantury miłosne z Harry Lidtke wrol.gł, | Magdaleny 2, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- SE opel zapióć Ary Justów JaszeBARIGOŹ 
; blicznego ruchomości, należących do T-wa Ubezpie- szenia, afisze i wezel- żony Wincentego Jasttzęb- ч 

7 Žž ezen „Piast“, skladających się z maszyny do pisania kiego rodzaju roboty skiego, a córki Rocha i 

3 O ł firmy „Remingłon*, oszacowanych na sumę 350 zł. w zakresie drukarstwa Teofili z Archackich Jus- 

MAŁE SEMINARJUM ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY GIOSZENIE. e20/Vi--3704 Komoraik (7) WI Giohoń. WYKONYWA tów, urodzonej w x. 1884 
  w Podgórzu koło Łomży, 

ostatnio w latach 1905 do 
1907 zamieszk. w Łomży, 
uprasza się o podanie in- 
formacji do Konsystorza 
Ewangelicko- Reformowa- 

Iš | nego w Wilnie, ulica Za- 
walna Nr. ll. 

laktań krawiecki 
M. Orłewski 
Wiino, ułiea Kalwaryjska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE 
— CENY DOSTĘPNE. — 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

k 
ЛОНО elaktrytine | „LETNISKO 

Ę dwa pokoje z ume- 
dzwonki sygnalizacyj- Į 
ne, a blowaniem i lab bez 

radjowych i telefonów | umeblowania, las so 
wykonywa koncesjonowa- | snowy, rzeka, ogród 

ny elektromonter owocowy, BOA 

ST. PIÓREWICZ| 4kl., wieś Łowce 19, 
uł. Ofiarna Nr. 4, m. 9. | stacja Bieniakonie. 

ta; jncię | Sprzedajesię DOM Dkatyjiegpodjac | posad zde, e 
fortepian | Dueżi«. sordzo tale. 

ulica Stefańska 33, m. 19. O warunkach dowiedzieć 
5701 | sią: ul. Lwowska 12 — & 

Św. WINCENTEGO a PAULO 

Wilno, ul. Subocz 18. 

(Internat i gimnazjum niższe typu staroklasycznego z prawami). 

Chłopcy wzorowi i zdrowi, pragnący zostać kapłanami w Zgroma- 

dzeniu Księży Misjonarzy, mogą być przyjęci do zakładu za umiarkowaną 

opłatą. 

Po ukończeniu klasy IV dalsza nauka i utrzymanie bezpłatne. Wy- 

magane ukończenie przynajmniej czterech oddziałów szkoły powszechnej. 

Bliższych informacyj udziela ustnie i listownie Dyrekcja. 

Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 10-go lipca r. bież. 

o godz. 10 rano w sali licytacyjnej przy ul. 

Trockiej Nr. 14 odbędzie się licytacja różne- 

go rodzaju sprzętów domowych, zasekwe- 
strowanych u poszczególnych płatników w 

celu pokrycia zaległości podatkowych. 
MAGISTRAT. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Władysław 

Cichoń, zam. w Wilnie, ul. Góra Bouffałowa !9 m, |, 
na zasadzie art 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 17 
lipca 1931 г. od godz. 10 rano w Wilnie przy ulicy 
Fabrycznej Nr. 14 m.3, odbędzie się sprzedąż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do Chaima 
Sołonojcia, składających się z umeblowania mieszka- 
nia, oszacowanych na sumę 1060 zł. 
619/V1—5705 Komornik (—) Wł. Cichoń. 

      Qgłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa P. K. P. w Wilnie ogłasza 

niniejszem ofertowe przetargi publiczne w terminach zi 
wskazanych poniżej na dostawę materjałów niżej wy- At 
szczególnionych: 

Na 24 lipca 1931 roku 
Pendzle do farb olejnych i rogowce. 

Na 28 lipca 1931 roku 
Olej do transformatorów, czerwień angielską, my- 

dło szare, tlen, brezent i miotły ryżowe. 

Na 31 lipca 1931 roku 
Szczotki różne. 

Na 4 sierpnia 1931 roku 
Smar stały Tavotta i wazelinę techniczną, 

Na 11 sierpnła 1931 roku 
Petardy ostrzegawcze i farbę olejną szarą. 

Warunki przetargowe można otrzymać w Wydziale 
Zasobów Dyrekcji Okręgowej (ul. Słowackiego Nr. 2, 
III piętro, pokój 38) osobiście (w godz. od 12 do 13) 
lub pocztą po zgłoszeniu prośby. 618/V1—5703 
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(ETO TOSA ZETOR AZOTY TIE TTK NIO TDIA TIT ATS 

Czy chcesz się dowiedzieć co powie o Twoich zdolnościach, 

przeznaczeniu słynny Psycho-grafolog Szyller-Szkolnik. Czy 
chcesz wiedzieć, jak żyć, czynić i postępować, aby zwycięs- 

ko przeciwstawić się losowi? Napisz imię, rok i miesiąc uro- 
dzenia, otrzymasz analizę charakteru darmo. Poznasz kim jes- 
teś, kim być możesz. WARSZAWA — Psycho - Grafolog 
SZYLLER-SZKOLNIK, Nowowiejska 32. 75 gr. znaczkami 
pocztowemi na przesyłkę załączyć. Analiza szczegółowa, 

edpewiedzi słynnego medjum Evigny-Rara zł. 3.— 

  

  

Laboratorium 
chemiczno-bakterjolog. 
Dr. A. Romera 
Wileńska 22, m. 2. 

5700 

BROS 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 3 

        
  

Druk. „Zaicz“, Wilno, ul. $-to Jaūska 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzialny Wtadystaw Monkiewicz 

‚ \ 

   


