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Byłoby rzeczą niezmiernie intere- 

sującą wiedzieć, jak daleko sięga 

myśl interwencji amerykańskiej pre- 

zydenta Hoover'a. 

Stany Zjednoczone mają w Euro- 

pie wierzytelności na wiele miljardów 

dolarów. Stąd lęk, by niewypłacal- 

ność dłużników w Niemczech, która 

groziła doraźnie, nie unicestwiła 

części tych bogactw. Bankructwo nie 

tylko firm, lecz i państw stało się w 

XIX-go niemal .systemem. 

jednego z 

któreby 

ciągu w. 

Niema ani większych 

państw europejskich, w u- 

biegłem stuleciu nie ratowało się ban- 

kructwem z trudności finansowych; 

zresztą w formach bardzo rozmaitych. 

Nie da się zaprzeczyć, że dła współ- 

czesnych Niemiec istnieją z tej strony 

istotne pokusy. 

Być może więc. że interwencja 

amerykańska jest zabiegiem kapitali- 

płatniczą sty, ratującego zdolność 

dłużnika swego i niczem więcej. 

Ale może być i inaczej. Przecież ze 

Stanów Zjednoczonych również, z tej 

samej * Ameryki, przywędrowała 

przed dwunastu laty myśl Ligi Naro- 

dów. Idea, wykraczająca daleko po za 

horyzont wyraźnej spekulacji kupiec- 

kiej i.. po za znaną doktrynę Mon- 

roe'go. Myśl trzeźwa, nawskroś prak- 

tyczna, służąca najniewątpliwiej inte- 

resom również i gospodarczym naro- 

du ..Yankesów*', lecz nietylko wy- 

łącznie gospodarczym. 

Oddalenie w czasie i przestrzeni 

sprzyja kontemplacji zjawisk dziejo- 

wych w sposób najbardziej objektyw- 

ny, wszechstronny, głęboki. Prze- 

nieśmy się wyobraźnią w przeszłość 

i postarajmy się odpowiedzieć sobie 

na pytanie, jak oceniać musiał ongiś 

z za morza, np. z Aleksandrji, ta- 

meczny mędrzec-badacz walki zacięte 

pomiędzy republikami Grecji? Dla u- 

czonego tego Grecja starożytna, oglą- 

dana z afrykańskiego brzegu, stano- 

wiła wielki i jednolity świat ducha, 

świat odrębnej, potężnej, nęcącej, 

czcigodnej kultury. Kultura ta powo- 

dowała naturalną, niejako przymuso- 

wą solidarność Greków wobec cudzo- 

ziemców, i wobec 

siebie samych nawewnątrz. Jakżeż 

drastycznie wyglądać musiały *w 0- 

czach takiego mędrca z Aleksandrji 

i jak dziecięco naiwnie ambicje Spar- 

ty. Attyki, Beocji i zacięte walki mię- 

dzy niemi, wzbudzane przez minjatu- 

rowe szowinizmy owych mikro-two- 

rów państwowych zamierzchłej prze- 

szłości. Spokojny, beztroski umysł 

oceniać musiał te burze w szklance 

wody, jako obłęd, grożący samouni- 

cestwieniem rzeczy wielkiej i szanow- 

nej, jaką była ówczesna cywilizacja 

helleńska dla krajów sąsiednich. 

a zdawałoby się, 

Być może, że istnieje wiele analo- 

gji pomiędzy ówczesną Grecją, oglą- 

daną z nad Nilu, a współczesną Euro- 

pa. badaną z Waszyngtonu, czy Chi- 

cago. Przytem badacz dzisiejszej Eu- 

ropy, zamieszkały gdzieś w New-Yor- 

ku ma. być może, dane psychiczne, 

które czynią świat europejski dostęp- 

niejszy jego poznaniu, niż to. było 

udziałem aleksandryjskiego mędrca, w 

stosunku do: Hellady przed dwudzie- 

stu wiekami. 

Yankes jest bowiem krew z krwi 

i kość z kości potomkiem Europejczy- 

ków i to nawet egzemplarzy wyse- 

lekcjonowanych, najdzielniejszych, 

które nie zawahały się przed ryzy- 

kiem wychodźtwa i kolonizacji pust- 

kowi Nowego Świata. Stworzył on od- 

mianę swoistą kultury śródziemno- 

morskiej, lecz nie wyzbył się poczucia 

łączności z tą ostatnią. Przeciwnie: 

ma nawet ambicje przewodzenia Sta- 

remu Światu, jako bardziej życiowa, 

zdobywcza, prężna latorośl aryjska, 

przeszczepiona za Oceanem i bujnie 

tam rozwinięta. 

Prezydent Woodrow Wilson 

był naiwnym narzucając 

znękanej Europie w 1919 r., po czte- 

roletnich jatkach ludzkich, pakt Ligi 

Narodów. Upłynęło zaledwie 12 lat 

od tej chwili. A już przez ten krótki 

czasokres, wyrosło w nas dużo prawd 

z powyższej inicjatywy. prawd, prze- 

obrażających i podnoszących naszą 

psychikę na wyższy szezebel hierar- 

chji ludzkiej. 

Zaczęliśmy 

wszechmoc egoizmu narodowego nie 

jest ostatecznym i wystarczającym u- 

zasadnieniem stosowania przemocy 

silniejszego państwa nad słabszem. 

Apeluję do pamięci tych, eo byli już 
przed wielką wojną ludźmi dojrzały- 

mi. Porównajmy nasze odruchy in- 

stynktowne w dziedzinie etyki mię- 

dzynarodowej z przed lat 15 i dziś. 

Różnica jest we wspomnianej dziedzi- 

nie 

utopistą, 

  

naprz. uznawać, że 

nie niewątpliwą i wybitną. 

A wychowywanie instynktu pozosta je 

zawsze kapitalnem zagadnieniem. Na 

tym podkładzie dopiero pojawiają się 

przeobraża się 

a więc 

nawarstwienia pojęć; 

świat intelektualny człowieka, 

zmieniają pobudki bezpośrednie jego 

czynów. 

Stany Zjednoczone 

kilkunastu laty na szalę walki ogrom 

swej techniki, oraz pieniądza i zde- 

cydowały o jej wyniku. Następnie na- 

jako najpotężniejszy sojusz- 

sprzymierzeń- 

rzuciły przed 

rzuciły, 

nik, warunki pokoju, 

com i przeciwnikom. Z ich woli po- 

wstał wówczas organ widomy solidar- 

ności ludów, zamieszkujących kulę 

ziemską, które zechciały uznać pod- 

stawy etyki i prawodawstwa aryj- 

skiego w stosunkach międzypaństwo- 

wych. Zrodziła się Liga Narodów. 

Zachodzi pytnie, czy dziś, po 12 

latach, inicjatywa Stanów Zjednoczo- 

nych, rzucona przed niewielu dniami 

nie ma również dalszego zasięgu, niż 

to się na pierwszy rzut oka zdawać 

może. Okoliczności mogłyby przema- 

wiać za tem przypuszczeniem. 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia 

rozpostarło się bowiem na 7-ej części 

kontynentów globu niebezpieczeństwo 

większe dla cywilizacji europejskiej, 

niż przed 15 laty ambicja teutońska 

do hegemonji w Świecie. Niebezpie- 

czeństwo to nabiera rozpędu ideowego; 

wychowuje ono zasadami nowej dok- 

tryny uniwersalnej, wszechogarnia- 

jącej, młode pokolenia 150-miljonowej 

masy ludzkiej Związku Sowieckiego. 

Bolszewizm wypowiedział walkę 

na śmierć i życie naszej cywilizacji 

i z każdym rokiem wzmaga znakomi- 

cie odpowiednią akcję burzącą i tru- 

jącą. Burzącą nasz ustrój gospodar- 

czy a trującą naszego ducha. Pod tem 

niebezpieczeństwem stoi Europa dziś, 

rozdarta przez rozżarzone do białości 

niby Hellada starożytna, skłócona i 

nacjonalizmy, a pogrążona w prze- 

wlekłej niemocy ekonomicznej. 

Zarówno więc stan gospodarczy, 

jak i stan psychiczny zagrożonych u 

podstaw swej cywilizacji narodów nie 

daje możności zwalczania niebezpie- 

czeństwa, które jutro, być może, za- 

mieni się w grozę. 

Prawdopodobnem wydaje się w 

tych warunkach przypuszczenie, że 

wystąpienie - Stanów Zjednoczonych 

nie jest chwytem odosobnionym ku 

ratowaniu finansów swoich w Euro- 

pie, tak „z dziś na jutro*, przez krót- 

koterminowe moratorjum. W ten spo- 

sób bowiem Ameryka nie uratuje swo- 

ich miljardów na trwałe. Tu paljatyw 

nie zaradzi. Stany Zjednoczone, być 

może, poczuły dziś, jak i przed 14 laty, 

że podstawy ich istnienia, jako potęgi 

światowej, są zagrożone. Tym razem 

podmywa je ta sama fala, która usi- 

niejszeję czy w Waszyngtonie istnieje 

świadomość, że interwencja w stosun- 

ki Europy staje się ponownie, po 14 

latach, równie konieczną jak wów- 

czas i. że dalsze pozostawanie St. Zjed- 

noczonych za parawanem doktryny 

Monroe'go zamienia się w bierne ocze- 

kiwabie własnej zguby. 

łuje zdemoralizować i zburzyć gospo- 

darczo kontynent Starego: Świata. 

Stany Zjednoczone posiadają dziś 

blisko 40"/, zapasów światowych zło- 

ta; skądinąd trzymają w ręku Europę, 

dzięki 11 miljardom swoich wierzytel- 

ności u. nas. Mają więc czem grać. 

Nie wiemy jednak rzeczy najwaź 

    

Sprawa moratorium Hoovera. 
Porozumienie z Francją osiągnięto. 

PARYŻ, 4-Vil. (Pat). Około godziny 1 w nocy podsekretarz 

stanu Frangcis-Poncet przybył do Izby i zakomunikował premje- 

rowi, że osiągnięto zasadnicze porozumienie, przyczem minister 

Mellon oświadczył, że po zaznajomieniu się z tekstem odpowiedzi 

francuskiej na aide-memcire Stanów Zjednoczonych prezydent 

Hoever przyjął francuski punkt widzenia w sprawie t. zw. nieuwa- 

runkowanej części wypłat reparacyjnych. 

Była to główna kwestja, © Którą chodziło Francji. Pozostałe 

drugorzędne sprawy będą mogły być rozpatrzone przez ekspertów 

lub stanowić będą przedmiot obrad proponowanej przez Anglję 

konferencji międzynarodowej. 

Marszałek Piłsudski w Wilnie 
w drodze do Pikieliszek. 

W dniu 4 b. m, w sobotę, 6 godzinie 18 min. 15 pociągiem 

osobowym z Warszawy przybył do Wiina Pan Marszałek Piłsudski. 

Na dworcu zebrani byli celem powitania Pana Marszałka p. woje- 

woda Beczkowicz, p. Adam Piłsudski, pani Zofia Kadenacowa, do- 

wódca 1 dyw. piech. pik. Stachiewicz, dowódca brygady K.0.P. płk. 

Kruk-Szuster, dowódca 1 p. p. leg. pik. Wenda, mjr. Drotiew, w za- 

stępstwie dowódcy Obszaru Warownego, p. prezydent m. Wilna 

Folejewski, dyrektor P.K.P. inż. Falkowski, naczelnik wydziału bez- 

pieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego p. Bruniewski, starosta grodz- 

ki p. Iszora i inni. 

Przygodnie zebrana na dworcu publiczność witała p. Marszałka 

gromkiemi okrzykami „Niech żyje! * 

Z dworca p. Marszałek Piłsudski w towarzystwie adjutanta 

odjechał samochodem wprest do Pikieliszek, gdzie bawi już od 

kiiku dni pani Marszałkowa Piłsudska z córkami. 

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

wypoczynek i zdrowie, a więc jedźmy do Zakopanego. 

B P l $ T 0 L Najtańszy reprezentacyjny luksusowy hotel- 
a pensjonat w Zakopanem, daje pierwszorzęd- 

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

  

  

5737 ! 
Tel. 315. В W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 500/, 

  

   

HENRYK KUBIK 
Absolwent Wydziału Teologji Ewangelickiej 

Uniwersytetu Warszawskiego 
utonął podczas kąpieli 2-go lipca b. w 28 roku życia. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Ewangelicko- 

Reformowanym dnia 5-go lipca o godzinie 17-ej, po którem 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz ewangelicki w Wilnie 

RODZINA. 
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Agentura 
Światowej Organizacji Podróży 

Wagons-Lits-Co0k 
zostala przeniesiona do nowego lokalu 

Wilno, ul. Mickiewicza 6, tel. 10-42. 

Bilety krajowe i zagraniczne | Il i III klasy. 

Ceny nominalne, 
5738 

BEER TS SPSS ITA SSRS 

Ceny nominalne. 
  

Wszechświatowa skala gospodar- 

czej i propagandowej ofenzywy bol- 

szewickiej unicestwia wygodną dla 

Amerykan zasadę trwania w odosob- 

nionym egoiźmie. Świadomość wspól- 

nego z Europą niebezpieczeństwa, jak 

się zdaje, miała już czas dojrzeć po- 

śród ludzi, którzy w Waszyngtonie 

niosą odpowiedzialność za przyszłość 

gwiaździstej bandery. 

Gdyby tak było, współpraca St. 

Zjednoczonych i Starego Świata zda- : 

walaby się zabezpieczoną. Niebezpie- 

czeństwo bolszewizmu, jako wojują- 

cej idei, doceniane jest bowiem w Eu- 

ropie w czasach ostatnich coraz głę- 

biej. 

St. Zjednoczone mając w swem rę- 

ku potężne środki finansowego naci- 

sku na Europę mogą — i jedynie one 

mogą — narzucić w roku 1931 nowy 

Pakt, tym razem „Ligi Gospodarczej 

o wszechświatowym zakroju. Autory- 

tet moralny Briand'a, czy innych Eu- 

ropejczyków, nie starczy do przefor- 

sowania takiego dzieła. Mądra, prze- 

widująca i zdecydowana akcja w tym 

kierunku musi bowiem mieć ze sobą 

jakieś potężne narzędzie nacisku. 

Prawa wierzyciela St. Zjednoczonych 

stanowią właśnie ten instrument. 

Pozostaje zaś pewnikiem. że Euro- 

pa współczesna jedynie po uzdrowie- 

niu ekonomicznem potrafi zarówno 

spłacić diugi Ameryce, jak i opierać 

się skutecznie bolszewizmowi. 
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Szanowny autor 

stara się odnaleźć w propozycji Prezydenta 

powyższego artykułu 

Zniwiarki szwedzkie 
„VIKING“ 

NA DOGODNYCH WARUNKACH 

poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 

с ROLNICZO-HANDLOWYCH 

iS WILNO, UL. MICKIEWICZA Nr. 19 

GEST róg 

«Kair» 
PLUTOS 

| Zėwschodniemigo 

  

    

"JAPONSKi 
| PROSZEK KATOL 
jradykalnie tępi muchy, komary, 
„pchły, płuskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

_ dach Aptecznych i Aptekach. 
© Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 

kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 
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ulica Oflarna Nr. 2 

niesie interwencja amerykańska? 
Hoovera pobudki szerszej, możnaby rzec— 

ideołogicznej natury, poza temi, które 'wy- 

dały mi się decydującemi (artykuł p. t. „Ra- 

chunek i szlachetność; w Nr. 143 „Kurj. 

Wil). 

Nie chciałbym osłabiać pokrzepiającego 

optymizmu, który przebija z ciekawych uwag 

p. A. C. Byłbym bardzo rad, gdyby prze- 

widywania jego okazały się trafne. Ale na 

podstawie realnych faktów nie można oprzeć 

się wrażeniu, że isloiną troską Hoovera. jest 

w pierwszym rzędzie ratowanie wypłacalno- 

ści swego niemieckiego dłużnika. 

Nie należy bowiem mniemać, że w tej 

całej sprawie rozchodzi się wyłącznie o długi 

t. zw. wojenne i reparacje. Dłużnikiem wo- 

jennym Stanów Zjednoczonych Am. Półn. 

są państwa b. koalicji i spłaty tych długów 

Hoover nie ma bynajmniej zamiaru uzależ- 

niać od wypłacalności Niemiec z tytułu re- 

paracyj na rzecz swoich byłych poeci 

ków. 

Przed kilku dniami w paryskiem „Figaro“ 

zamieścił p. Morton Fullerton szczegółowy 

wykaz kapitałów, inwestowanych lub wypo- 

emczech po wojnie przez fir- 

Oto ta lista z liczbami, 

oznaczającemi dolary: 

  

      życzonych w 

my amerykańkie. 

Banque Morgan: 179.422.900 

Equitable Trust: 25.703.000. 

Guaranty Tr 500. 

Kuhn, Łoeł ct Co: 29.065.000. 

Becker (Chicago): 1.600.000. 

Emerich: 7.295.000. 

Harris, Forbes: 142.148.500. 

Lee, Higginson: 58.027.000. 

Blythė, Witter: 41352 

Brown Bross el 

E. H. Rollins.: 

J. et W. O 1.341.000. 

Speyer et Co: 64.138.000 

    

Ames, 

    

  

Blair: 14.018.500. 

I. J. Lisman: 3.900.000. 

Chase Sec: 20.000.000. 

A. G. Becker: 20.688.000. 

National City Bank: 285.561.000. 

Dillon, Read: 252.347.000. 

  

Halsey, Słuart: 21.189.000. 

Howe, Snow et Berilets: 12.287.500. 

W. A. Harriman: 9.930.000. 

Brokaw (Chicago): 1.919.000. 

Potter: 1.030.500. 

P. W. Chapman: 1.095.500. 

Lehman Bros: 0.000. 

Field, Glore: 15.472.500. 

  

Wynosi to razem okrągłą sumkę 1.237.822.900 

dolarów, czyli przeszło 10 miljardów złotych. 

Jest o co się zatroszczyć! A przecież to nie 

wszystko. Suma ta nie obejmuje ogromnej 

kategorji pośrednich zainteresowań finansa- 

wych banków amerykańskich w Niemczech. 

Niemcy są w ciężkiej sytuacji ekonomicz- 

nej i politycznej. Rząd Briininga świadomie : 

wyzyskuje ją, strasząc wierzycieli widmem 

bankructwa, anarchji i rewolucji, w której 

odmętach przepadną wierzytelności, tak jak 

przepadły w Rosji. Wystraszony wierzyciel 

amerykański śpieszy ratować dłużnika przed 

katastrofą, która pociągnię za sobą jego nie- 

wypłacalność. 

Oto zgruba nakreślona geneza propozycji ё 

a raczej ultimatum Hoovera. Nie będą 

się spierał, że są w niej pobudki szlachetne. 

Ale nie one tylko. Jest też rachunek — i ta 

bardzo sumienny. 

Testis. 

— lil-cie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

E 

| Prospekty gratis. 

E 

Kancelarja czynna od godz. Il do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 

w" 
KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego | 

AAAA 444414 BB 
  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

* z $ 
ggj Kursy Koeduk. Im. Ks. Piotra Skargi i; 
a = dla przerosłych wiekiem w zakresie gimnazjum 8 
= UL. MICKIEWICZA Nr 22-—LOKAL GIMN. E. DZIĘCIELSKIEJ З 

BV $ przyjmują wpisy: na kurs Il odpowiadający kl. 4i 5, — II 5 1 6, — 1У 61 7, = 
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Pierwszy dzień Kongresu 
Pedagogicznego w Wilnie. 

W Sali Śniadeckich U. S. B. zgro- 
madzili się w dniu 4-ут lipca r. b. 
przedstawiciele dzisiejszej myśli pe- 
dagogicznej polskiej na II-gi Kongres 
Pedagogiczny, organizowany przez 
Wydział Pedagogiczny Związku Nau- 
czycielstwa Polskiego. Kongres ten ma 
być dalszem kontynuowaniem prac 
I-go Wielkiego Kongresu Pedagogicz- 
nego w Poznaniu, organizowanego w 
roku 1928-ym, w czasie P. W. K. 

Po odśpiewaniu hymnu związko- 
wego prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego senalor Stanisiaw Nowak 
powitał przybyłych na Kongres przed- 
stawicieli władz i organizacyj spolecz- 
no-oświatowych. 

W Kongresie uczestniczą: wojewo- 
da wileński p. Zygmunt Beczkowicz, 
przedstawieiel p. ministra W. R. i O. 
P. dr. Mendys, przedstawiciel Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego prof. Rydzew- 

ski. kuratorowie Szelągowski z Wiłna 
i Pogorzelski z Poleskiego wraz z na- 
czelnikami Wydziałów, wizytatorami 
i inspektorami szkół powszechnych 
oraz p. major Adam Kozłowski, któ- 
remu I-szy wieeminister Spraw Woj- 
skowych polecił reprezentować oświa- 
tę wojska na Kongresie Pedagogicz- 
nym w Wilnie oraz wyrazić uczestni- 
kom Kongresu Pedagogicznego w 
Wilnie wdzięczno: jaką żywi woj- 
sko do nauczycielstwa za pomoc w аК- 
cji kulturalno-oświatowej wśród żoł- 
nierzy. Nadto przybyli reprezentanci: 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 

  

            

   

   
е Wolnej Wszechni- 

cy Polskiej, Związku Młodzieży Wiej- 
skiej, wiceprezydent m. Wilna i wielu 
innych. 

  

Przewodniczący Kongresu w swo- 
jem  inauguracyjnem przemówieniu 
podkreślił, że w momencie kiedy spo- 
ieczeństwo ugina się-pod brzemieniem 
kryzysu ekonomicznego, nauczyciel- 
stwo nie może zbaczać z dróg wytknię 
tych przez Sejm Nauczycielski w roku 
1919 i musi spełnić misję budowy 
wiasnego narodowego systemu szkol- 

»s Kongres pragnie zainteresować 
oki ogół społeczeństwa kwestjami 

wychowania. Przewodniczący wspo- 
mina o dotkliwych ciosach jakie spot- 
kały szkolnictwo wskutek kompresji 
budżetu szkolnego. Senator Nowak 
przeciwstawia się zapędom w kie- 
runku redukowania etatów nauczy- 
cieliskich i wyraża wdzięczność z po- 
wodu zdecydowanej woli Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
aby do tej groźnej ostateczności nie 
dopuś ć. (burza oklasków). Następ- 
nie mówca zgłosił uroczystą deklara- 
cję. że Związek Nauczycielstwa Pol- 
Aaie6 poprowadzi walkę o realizację, 
byt i rozwój siedmioklasowej szkoły 
powszechnej, jako podstawy jednoli- 
tego ustroju szkolnego aż do zwycię- 
stwa. Przemówienie to zakończyła ż 
wiołowa manifestacja na cześć P. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i Wielkiego 
Budowniezego Polski Współczesnej 
Marszałka Piłsudskiego. 

   

  

  

    

   

  

  

        

Pan wojewoda Beczkowicz w swo- 
jem przemówieniu podniósł zasługę 
Zw Nauczycielstwa Polskiego w 
nawiązywaniu myśli pedagogicznej 
polskiej mimo trudnych warunków 
pracy do pięknych tradycyj wycho- 

  

   
  

  

wawczych Grodu Wileńskiego. Imie- 
niem Ministerstwa W. R. i O. P. prze- 
mawiał dr. Mendys, który zakomuni- 
kował zebranym o żywem zaintere- 
sowaniu się pana ministra Oświaty 
zagadnieniami, które są tematem ob- 
rad Kongresu. Obecny rząd Rzeczy- 
pospolitej z p. Prystorem na czele 
dzięki osobistemu wybitnemu wpły- 
wowi Marszałka Józefa Piłsudskiego 
czyni wszystko co możliwe w dzisiej- 
szych trudnych warunkach dla rato- 
wania szkolnictwa. 

Imieniem rektora Uniwersytetu 
Stefana Batorego, który udzielił goś- 
ciny obradom Kongresu, przemawiał 
prof. sen. Rydzewski, zwracając uwa- 
gę na sentyment, z jakim społeczeń- 
stwo polskie odnosi się do Uniwersy- 
tętu Wiłeńskiego, który jest najdalej 
na wschód wysuniętą płacówką myśli 

rehow > polskiej. Wszechnicę 
w - Warszawie reprezentowała 

P. Radlińska, mtówiąc o konieczności 
nawiązania kontaktu między teo: 
pedagogiczną i nauką o wychowaniu 
a pracą dziecka i nauczyciela w szko- 
le. Przemawiali jeszcze p. Starościak 
Inspektor Szkolny m. Wilna w imie- 
niu Związku Inspektorów Szkolnych, 
p. Staniewiczowa w imieniu „Zrębu* 

i p. Hillerowa, która podkreśliła prace 
nauczycielek 'w Z. P. O. K. Ostatni 
przemawiał kurator  Szelągowski, 
wspominając o zasługach Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i witając Zjazd w 
imieniu swego Okręg ju Szkolnego. Po- 
czem, przewodniczący senator Nowak 
zarządził krótką przerwę, oddając prze 
wodnictwo Kongresu przewodniczące- 
mu Wydziału Pedagogicznego Związ- 
ku, jako organizatorowi Zjazdu p. Ka- 
rolowi Makuchowi. 

Do stołu prezydjalnego- zasiedli 
oprócz przewodniczącego senatora 
Nowaka wiceprezesi Związku: poseł 
Smulikowski Juljan, Nowieki Zyg- 
munt, posłanka Jaworska Marja, se- 
nator Sienko, Klementyna Statlerów- 
na i poseł Dobosz Stanisław przewod- 
niczący Okręgu Wileńskiego. 

P. Karol Makuch wygłosił referat 
p. t. „Cele i zadania wychowania i 
nauczania w związku z postulatami 
Kongresu poznańskiego'. Szkoła jest 
organem wychowania społeczno-pań- 
stwowego. Nie może ona wysuwać na 
plan pierwszy celów indywidualnych 
jednostki, lecz uznając zasadę, że jed- 
nostka isinieje dla służby społeczeń- 
stwa, dzięki któremu może istnieć, 
rozwijać się i doskonalić — szkoła 
powinna stworzyć atmosferę, w któ- 
rej wychowankowie nauczą się cele 
własne i społeczno-państwowe stawiać 
jako jedyne i nieodłączne. Ponadto 
szkoła musi urabiać w dziecku poczu- 
cie odpowiedzialności za czyny włas- 
ne i za działalność grupy społecznej 
do której ono należy. Wreszcie szkoła 
musi w dziecku urobić przeświadcze- 
nie, że pełnię swej wartości osiągnie 
ono przez wiasną pracę samowykształ- 
ceniową i samowychowawczą po 0- 
puszczeniu murów szkolnych,  pod- 
czas gdy szkoła jest mu tylko prze- 
wodnikiem i _ przyjacielem-doradcą 
przez kilka lat uczęszczania do niej. 

Po przerwie obiadowej p. Halina 
Pohoska w referacie n. t. „Rozwój pol- 
skiej myśli pedagogicznej w ciągu 

   

  

   

      

Pomnik Witolda dłóta Ślendzińskiego. 
Od paru dni na Wystawie Związku 

Plastyków w pałacu reprezentacyj- 
nym, wilnianie mogą oglądać projekt 
pomnika W. Ks. Witolda, wykonany 
przez profesora Ludomira Śłendziń- 
skiego, któremu wileński Komitet ucz- 
czenia Witołdowej rocznicy oddał to 
zaszczytne i piękne zadanie. 

W sprawie tej, obchodzącej tak ży 
wo najszersze sfery nietylko wileńskie 
i nietylko obywateli naszej Rzeczypo- 
spolitej, uczyniono więc krok naprzód 

    

  

  

ważny. przełomowy. Z wielu wzglę- 
dów wypada powięcić mu dłuższą u- 
wagę. 

Wykonany projekt przyjął komi- 
tet i zaaprobował z całem uznaniem. 

Zanim przejdziemy do jego szczegó- 

  

łowszej oceny. warto zastanowić się 
nad paru momeniami zasadniczemi, 
jakie tkwią w samej idei postawie- 
nia w Wilnie monumentalnego pomni 
ka na płacu publicznym, a zwłaszcza 
pomnika Witolda. 

Jedno i drugie powitać należy z u- 
czuciem wyjątkowego zadowolenia. 
Wilno, to miasto, na które od wieków 
wysypywały się obficie trzosy złota, 
królewskie i magnackie fortuny, dla 
ozdobienia go wspaniałemi dziełami 
architektury i sztuk plastycznych, — 
miasto. dla którego za Jagiellonów 
pomniki - grobowce rzeźbili potentaci 
artystyczni tej miary eo Jan Cini ze 
Sieny i Jan Maria Padovano, a w do- 

bie Sobieskiego cudowne stiuki lepi- 
Ji. w katedrze i na Antokolu, inni 
twórcy o skali znowu europejskiej, — 
miasto to doznało od złowrogiego losu 
a zwłaszeza od wschodniego najeźdź- 
cy wyjątkowych spustoszeń zwłasz- 
cza w zakresie rzeźby figuralnej. Po 
pełnych grozy latach 1655—1661 prze 
padł grobowiec Witolda z jego wy- 
obrażeniem, fundowany przez Bonę i 
biskupa Protasewicza. Przepadł impo- 

  

nujący nagrobćk królowej Elżbiety, 
żony Zygmunta Augusta. Jedyny oca- 
lały fragment z tego właśnie, jak są- 
dzę, nagrobka tkwi dotąd w b. Ru- 
miancowskiem Muzeum w Moskwie. 
wywieziony przez Murawjowa. W 
miejsce muzealiów jakie razem z tą 
rzeźbą Wilnu po roku 1863 zabrano, 
nasłano nam pomnik tego satrapy, od 

którego i w Rosji także wszystko co 
lepsze odwracało się ze wstrętem. 

Pomimo całego nacisku delegacji 
polskiej, nawet ocalałego fragmentu 
pomnika Elżbiety Zygmuntowej, do- 
tąd rząd sowiecki Wilnu nie oddał *). 
Przepadł też dawno pomnik grobowy 
Barbary Radziwiłłówny, nie doszedł 
nas słynny ołtarz dłuta włoskich mi- 
strzów, kreowany w XVI w. dła tej 
stolicy. Wandalizm pogruchotał cały 
szereg innych jeszcze rzeźb figura!- 
nych, a czego on nie dokonał, to do- 
kończyły pożary w XVII i XVE stu- 
leciu. 

Ucisk polityczny w XIX w. i zwią- 
zana z tem bieda, uniemożliwiły też 
dotąd wilnianom ozdobić place pub- 
liczne miasta pomnikami godnemi ta- 
kiep nazwy. Te zaś jeśli są udane, pod. 
noszą tak silnie nastrój uroczysty, — 
wprowadzają ducha strojności w spo- 
sób wyjątkowy. 

  

„Florencja północy — jak Wilno 
-nazwał niedawno jeden z zagranicz- 
nych historyków sztuki — otrzyma 
wreszcie ten tak pożądany, tak wręcz 
konieczny dla niej rodzaj ozdoby 
przez brak którego była dotąd w sto- 
sunku do innych miast Polski wręcz 
upośledzoną. Przy bogactwie archi- 
tektury brak ten zwracał szczególniej 
uwagę. 

Ale pozatem będzie pomnik Wi- 

*) Piszę o tem osobno i bliżej w „Ate- 

neum'", w tomie mającym się wkrótce ukazać. 

dziejów * podkreśliła, że polska myśl 
pedagogiczna dążyła stale do swobody 
indywidualnej i równości społecznej 
dziecka, oraz do budowy jednolitej 
organizacji szkolnictwa. 

P. Marja Librachowa w referacie 
n. t. „Stan i wyniki nowoczesnych 
nauk psychołogicznych* omówiła no- 
woczesne kierunki nauki psycholog 

    

zastosowanie jej do potrzeb nauki 
szkolnej i  podkerśliła _ wielkie 
znaczenie, jakie posiada znajomość 
duszy dziecka w nauczaniu i wycho- 
waniu. 

Wkońcu p. Stanisław Somorowski 
w referacie p. t. „Zagadnienie str ju 
szkolnictwa” nakreślił projekt organi- 
zacji szkolnictwa w Polsce. Po ukoń- 
czeniu 7-mioletniej i 7-mioklasowej 
szkoły powszechnej, będącej podsła- 
wą ustroju szkolnego, młodzież idąca 
do pracy zawodowej podlega obow 
kowi uczęszczania do 3-letnich szkół 
dokształcających wieczorowych, w 
których otrzyma obok wiadomości po- 

trzebnych jej w pracy zarobkowej pod 
stawowe wykształcenie obywatelskie. 
Może być również skierowywania do 3- 
letnich szkół zawodowych niższych 
(przemysłowych, handlowych,  rolni- 
czych i t. p.), przygotowujących do za 
wodów praktycznych i dających jed- 
nostkom najzdolniejszym prawo przej 
ścia do szkół zawodowych średnich o 
2-letnim kursie nauczania. 

Pozatem istnieją szkoły średnie « 
gólnie kształcące, o 3-letnim progr 
mie nauczania, po których młodzież 
może przejść do 2-letnich gimnazjów 
o typie humanistycznym; klasycznym 
i matematyczno-przyrodniczym, któ- 
rych zadaniem będzie przygotowanie 
młodzi do szkół wyższych. 

Dodainią stroną tego ustroju bę- 
dzie opóźnienie wyboru specjalności 
kształcenia lub zawodu, przez co 
zmniejszy się ilość pomyłek žycio- 
wych i wykolejeńców, a szkolnictwo 
zawodowe, wplecione w całokształt u- 
stroju szkolnego, uzyska prawa równe 
ze szkolnictwem  śŚredniem  ogólno- 
kształcącem. 

        

   

  

    

204000000400000000400400100000600004 000000 

i Najlepsze Farby, Pokost, 
Tanio! Pati kokosų 

poleca 5752 

SKŁAD FARB 

F. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 

4400990000 

61
00
90
 

  

00: 05500001 660000 

Narady w Sprawach Przed- 
soborowych. 

We środę dn. 1 lipca i w czwattek 
dn. 2 lipca r. b. w apartamentach ks. 
metropolity Djonizego odbyły się ko 
lejne narady w sprawie prac Zebrania 
Przedsoborowego. W zastępstwie cho- 
rego ks. metropolity, naradom prze- 
wodniczył J. E. arcybiskup grodzień- 
ski Aleksy. W naradach brali udział 
przedstawiciele rządu w osobach: Pp. 
H. Józewskiego, F. Potockiego i H. 
Suchenek-Sucheckiego. 

Następne posiedzenia odbędą się 
16 i 17 lipca r. b. (P. I. P.) 
PASEK DZDWOO SE ZZZTOWOIZROWOZZDIŚSZAWÓ 

Bepierajele Prigijo) krajowy 
PERU IASS дар 

  

tolda jako taki, pomnikiem walorów 
duchowych Polski dzisiejszej w o wie 
le jescze szerszem znaczeniu aniżeli 
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DEN, SKT Nr. 152 (2094) 

Odsłonięcie pomnika Wilsona w Poznaniu 
POZNAŃ. 4.7. (Pat.). — 4 lipca b. 

r. obszerny plac koło pomnika w -prze 
pięknym parku imienia wielkiego pre 
zydenta  przepelnili przedstawiciele 
społeczeństwa miejscowego i delegacje 
z całej Polski. Bardzo licznie zjawiła 
się delegacja „.Polonji amerykań- 
skiej”. Tuż przed godz. 11-tą zjawil 
się Jego Em. ks. prymas Hlond w 0- 
toczeniu licznego / duchowieństwa. 
Wnet potem przybył, witany entuzja- 
stpeznemi okrzykami tłumów publicz 
ności i ekskortowany przez szwadro- 
ny honorowe kawalerji, Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej z panią Wilson 
i otoczeniem. 

Pan Prezydent. w towarzystwie pa 
ni Wilson, J. Em. Ks. prymasa Hlon- 
da, p. ministra Załeskiego z małżonką 
p. ambasadora Willysa z małżonką i 
p. ambasadora Filipowicza, zajął miej 
see na specjalnej trybunie. Oddzielne 
miejsca przeznaczone były dla wybit 
nych gości z Ameryki, wśród których 
znajdował się płk. Allen, Amstrong. 
sen. Bernard Baruch z żoną i eórką, 
twórca pomnika Borgblum z żoną i 
dziećmi, były ambasador amerykań- 
ski w Rzymie Unterwood itd., jak rów 

ież najwybitniejsi przedstaw iciele Po 
lonji a 

Uroczystość rozpoczął p. prezydent 
m. Poznania Ratajski przemówieniem, 
wygłoszonem z mównicy, ozdobionej 
flagami polskiemi i aimćrykańskiemi, 
Kiedy p. prezydent Ratajski zakoń- 
czył przemówienie, zbliżył się do pom 
nika Pan Prezydent i dokonał aktu 
odsłonięcia. Zerwała się burza oklas- 
ków. Orkiestra odegrała hymny naro- 
dowe amerykański i polski, a równo- 
cześnie wypuszczono kilkaset gołębi 
pocztowych. 

Następnie odczytał orędzie prezy- 

denta Hoovera p. ambasador Willys. 
Zkolei przemawiał w imieniu rządu p. 
minister Zaleski, a działalność i zasłu 

   

  

  

  

     

    

   
  

  

  

gi prezydenta Wilsona scharaktery z0- 
wał prof. Adam Żółtowski w języku 
angielskim. Nastąpiło składanie wień 
ców u stóp pomnika. Pierwszy wie- 
nie złożył Pan Prezydent Rzeczypospo 
litej, następnie p. ambasador Willys, 
potem minister Zaleski od rządu pol- 
skiego, wojewoda poznański Raczyń- 
ski, konsulowie francuski i czechosło 
wącki oraz delegacje z kraju i Polonji 
amerykańskiej. 

Na zakończenie odbyła się przed 
pomnikiem defilada organizacyj i sto 
warzyszeń ze sztandarami, przyjmo- 
wana hucznemi oklaskami. 

Po akcie odsłonięcia pomnika Pre 
zydent Rzeczypospolitej z otoczeniem 
oraz z panią Wilson i J. Em. ks. kar 
dynałem i innymi gośćmi udał się do 
palmiarni w parku Wilsona, którą do 
kładnie zwiedził, poczem dostojni goś 
cie powrócili przed pomnik, gdzie Pan 
Prezydent wygłosił krótkie przemó- 
wienie do mikrofonu radjowego i 
przed dźwiękowym aparatem  filmo- 
wym. W przemówieniu Pan Prezy- 
dent podkreślił, że dzisiejsza uroczy- 
stość odsłonięcia pomnika prezydenta 
Wilsona jest jeszcze jednym aktem 
zbliżenia polsko-amerykańskiego i 
przemówienie swe zakończył słowami: 
„Tu mówi Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacy Mościeki'*, poczem na 
stąpiło śniadanie w ratuszu, wydane 
przez prezydenta miasta Ratajskiego 
i prezesa rady miejskiej na cześć Pana 
Prezydenta i dostojnych gości, przyby 
łych na uroczystości. 

Po śniadaniu Pan Prezydent odje 

chał na krótki odpoczyneg do Zamku. 
Po odpoczynku Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej ze świtą i gośćmi udał się o 
godzinie 17 na hippodrom, gdzie od- 
bywały się zawody konne. Pan Prezy- 
dent wraz z otoczeniem w ciągu godzi 

ny prawie przypatrywał się zawodom, 
poczem powrócił na Zamek. 

        

Orędzie 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, 

wygłoszone w Poznaniu przez Ambasadora Willysa, podczas uro- 
czystości odsłonięcia pomnika b. prezydenta Stanów Zjednoczonych 

WOODROW WILSONA. 

Mimo dziełącej Polskę i Stany Zje 
dnoczone odłegłości, mimo różniey 
języka istnieją specjalne przyczyny, 
dla których uważam na naturalne wy 
razić meje szczególne zainieresowa- 
nie dzisiejszą uroczystością. Szezęśl 
wy jestem, że dane mi było widzieć 
Polskę; szczęśliwy jestem, że pozna- 
iem wybitnego obywaiela polskiego, 
którego iniejatywie zawdzięczać na- 
leży tę uroczystość; szczęśliwy jestem 
że znałem prezydenta Wilsona, które- 
mu bylo danc odegrać rolę w hist. Pol- 
ski. Czyniąe to, Wiison miał niewątpli 
wie na myśli ową burzliwą epokę w 
dziejach Świata, kiedy Kościuszko, Pu 

łaski i inni ochotnicy polscy, po prze- 
byciu mórz, o wiełe wówczas mniej 

  

  

   
  

dostępnych i trudnych do przebycia, 
walczyli w nędznie odzianych puł- 
kach Washingtona. Następnego pół- 
torastulecia dawne te węzły po- 
między obu naszemi narodami zosta- 
ły ponad wszelkie oczekiwania odno- 
wione i pomnożone. Dlatego też szcze 
gólnie jesteśmy wzruszeni tem, że 
uroczystość taka, jak dzisiejsza jest 
obchodzona w Polsce, w dniu roczni- 
cy, która u nas pierwsze zajmuje 
miejsce. W imieniu ludności Stanów 
Zjednoczonych oraz w mojem włas- 
nem pragnę dać wyraz głębokiemu 

uczuciu, z jakiem oceniamy tak wy- 
bitny dowód pamięci, sympatji i przy 
jajaznych uczuć. 

Mowa ministra Zaleskiego. 
„Szezęśliwy jestem, iż w imieniu 

Rządu Polskiego mogę w dniu dzi- 
siejszym złożyć hołd pamięci wielkie- 
go bojownika idei sprawiedliwości 
międzynarodowej, wybitnemu mężo- 
wi stanu, Woodrowowi Wilsonowi, 

nieżapomnianemu prezydentowi wiel- 
iej Republiki Amerykań 

  

  

   
  

         
   

    

może sama strona to, jakie tworzyć 
artystyczna dzieła takiego. 

Będzie pomnikiem świadomego 

Projekt pomnika W. Ks. Witolda — dłóta Ludomira Ślendzińskiego. 

jednego z naszych najwybitniej 
obywateli, którego sława sięga dale- 
ko poza granice własnej ojczyzny, 
wzniesiony właśnie na prastarej zie- 
mi polskiej, jest widocznym symbo- 
lem ziszczenia się tej sprawiedliwości 
dziejowej. 1 

We wzniosłej uroczystości dzisiej- 
szej łączy się cały naród polski, wspo- 

   

  

  

stałego nawrotu do idei Polski odwie- 
cznej, do tego co w niej jest i było 
najlepszem i najgłębszem. — Będzie 
najpiękniejszym, bo w piękno formy 
zakutym wyrazem ducha braterstwa 
ducha dobrej woli, — walki 
też ale walki z nienawiścią. Wyrazem 
tego lotnego ducha, eo -ponad mo- 
ment bolesny rozdarcia wznosi się 
intencją czystą zgody. 

Zaiste nie każdy naród w chwili 
gdy ciemne siły między Kownem a 

Wilnem cheą tylko pogłębiać zło „dla 
nas i dla was* odpowiadałby na rocz- 
nicę litewskiego nad wszystko boha- 
tera monumentalnym posągiem na 
jego cześć. Jakżeż łatwo było zbyć 
rocznicę jakąś tablicą pamiątkową, 
albo zepchnięciem całej sprawy w 
cień. — Akt zbiorowego ale nadwszy- 
stko polskiego wysiłku, jaki prze- 
jawia się w formie, monumentalnego 
pomnika Witolda reprezentuje dal- 
szy ciąg tej wiekowej „polityki* co 
nad przyziemne pojęcie tego słowa 
wznosi się potęgą zasady, postawionej 

na wstępie aktu horodelskiej Unji: 
„Nie dozna zbawienia kto się na 

miłości nie oprze”. : 
A wiemy przecież že ta, zdałoby 

się, nadmiernie lotna idea, okazała się 
czem$ innem niż lataniem pod obłoki 
zbyt oderwanem od ziemi, okazała 

się czemś innem niż sentymentaliz- 
my. wytrzymała próbę kilku wieków. 

Zapewne nie miała w sobie wy- 
mowy tego żelaza, z którego się broń 
bratobójczą. kuje, — ale w lotności 
jej był i jest łopot skrzydeł orlich i 
poszum dziejowych potęg tych co nie 

  

  

gubią a ratują narody. — Tych co 
mają w sobie rodzącą cuda realne 
magię, — magnetyzm sił przyciąga- 
jących, aby tworzyć a nie burzyć. 

Tych parę zasadniczych myśli u- 
ważałem za konieczne nakreślić lub 
przypomnieć dlatego, że pomnik Wi- 
tolda w Wilnie musi w wykonaniu 
odpowiadać wyjątkowej i wielkiej 
skali. nietylko skali normalnych wy- 
magań artystycznych, lecz i tamtych 

  

minając z wdzięcznością szlachetne 
hasła, głoszone przez Prezydenta Wil- 
sona, hasła zjednoczenia Polski w jed- 
ną wielką całość i daną jej możno 
swobodnego rozwoju i dostępu po- 
przez morza do wielkich demokracyj 
światła. Miło mi jest, że powitać po- 
śród nas mogę dostojną małżonkę te- 
go wielkiego obywatela. 

    

  

Czyż nie jest znamiennem, lo- 
som wielkiej Republiki Amerykańskiej 
przewodniczy obecnie mąż stanu, któ- 
rego imię również zapisane jest w ser- 
cach szerokich warstw społeczeństwa 
polskiego za jego ofiarną i wydatną 
pomoc, okazaną w najcięższych chwi- 
lach Polsce, tak silnie dotkniętej wów- 
czas skutkami kataklizmu wojennego. 

Szczere słowa tradycyjnej prz 
jaźni, łączącej oba narody od czasu 
walk o niepodległość Stanów Zjedno- 
czonych, które przed chwiłą w imie- 
niu Prezydenta Hoovera wygłosił tak 
wybitny i przez nas ceniony jego 
przedstawiciel, znajdą serdeczny od- 
dźwięk w całym narodzie polskim*. 

    

  

  

  

  

Życiorys sen. B. M. Barucha. 
Towarzyszący małżonce ś. p. Prezydenta 

Wilsona w podróży do Polski, senator Ba- 
ruch Bernard Mannes urodził się w r. 187: 
jako syn znanego chirurga. Od wielu lat 
jest en członkiem giełdy nowojorskiej. 

Jako wybitny ekonomista był w roku 
1916 mianowany przez Prezydenta Wiłsone 
członkiem komisji doradczej przy Radzie O0- 
brony Narodowej, potem był przewidnicza- 
cym komisji surowcowej i metalowej, a tak- 
że komisarzem rządowym do spraw surow 
cowych przy Urzędzie Przemysłu Wojenne- 

go Ameryki, następnie był członkiem zaku 
pów dla mocarstw sprzymierzonych. Od ma" 

ca 1918 r. był szefem Urzędu Przemysłu Wo 
jennego, a złożył len urząd w styczniu 1914 

roku. 
Podczas rokowań pokojowych był człon- 

kiem komisji redakcyjnej sekcji ekonomicz 
nej, „dalej członkiem Najwyższej Rady Eko- 
nomicznej i przewodniczącym sekcji surow 
cowej tej Rady, oraz delegatem amer: 

skim przy układaniu klauzul gospod: 
i reparacyjnych traktatu pokojowego i go- 

spodarczym doradcą amerykańskiej Komisji 
Pokojowe 

W październiku 1919 r. był członkiem 
ustanowion przez Prezydenta Wilsona Kon 
ferencji Kapitału i Pracy, a w r. 1922 pre- 
zydentem Amerykańskiej Konferencji Roln:- 

    

  

  

  

  

    

   

   

  

   

  

       
acielem osobistym prezydenta 
czne fundusze poświęcił na ce- 

le popierania nauk poli nych. 

    

  

Odprężenie na giełdzie 
pieniężnej. 

Zgodnie z naszemi przewidywaniami, na 
wczorajszem zebraniu giełdy walutowo-dewi 
zowej nastąpiło w stosunku do banknotów 
dolarowych odprężenie, wywołane zmniej- 
szonem zapotrzebowaniem na dolary zarów- 
no ze strony banków prywatnych jak i ku- 
lisy giełdowej. Bank Polski w dalszym ciągu 
sprzedaje każdą żądaną ilość banknotów 
larowych, bez ograniczenia. Należy zauw 

żyć, że dolar podczas dzisiejszego zebr 
giełdy wykazywał tendencję zniżkową. 

W obrotach pozagiełdowych banknoty do 
larowe były w zaofiarowaniu po kursie 9,03 
tak że kurs ich spadł poniżej kursu oficja!- 
nego. Sfery giełdowe twierdzą, że dol 
które były nabywane na spekulacje, wr 
zpowrotem do kas bankowych z wielką st 
tą dla spekulantów. Ci co wczoraj nab, 
dolary po kursie wyższym, już dziś potra 
li po kilka punktów na dolarze. (Iskra). 

Wyprawa polarna turystów. 

MOSKWA, 4. 7. (Pat). — Dnia 15 lipea 
wyjeżdża z Archangielska na ziemię Francisz 

ka Józefa wycieczka turystów zagranicznych 
na łamaczu lodów „Małygin*. Wśród ucze 
stników wycieczki znajduje się również No- 
bile, który ma nadzieję podczas tej podróży 
natr na dy Amudsena. 

    

        

   
   

  

     
  

      

  

  

  

      

wielkich spraw duchowych. To co w 
pomniku Śleńdzińskiego nas najwię- 
cej ku artyście skłania, to uznanie za 
to, że z tego całego kręgu ideowego 
umiał sobie widocznie w całej pełni 
zdawać sprawę i że wyraz temu dał 
nie przez jakie literackie w rzeźbie na 
leciałości ale przez Ściśle artystyczne 
walory, przez to, iż w bryłę tę 
tchnął nadewszystko ogromną powa- 
gę, dosiojnošė i rzeczywistą siłę. 

Że Ślendziński głównie jak dotąd 
malarz, sprostał temu zACARAi i in- 
nym jeszeze, tłómaczy się to nade 
wszystko, przez zasadniczy kierunek 
jego dążeń artystycznych. Kładzie on 
nacisk zawsze i nadewszystko na kon- 
strukcję, na architekturę każdego 

    

   

dzieła sztuki, i obrazu także; — na 

znalezienie i stworzenie głównych 
brył, masy, linij i plam, — na zbu- 

dowanie z nich całości mocno powią- 
zanej, mającej zawsze w sobie tenden- 
cję ku temu co w wielkie przez układ 
i proporcje wzajemne części składo- 
wych bez względu na rozmiary dzieła 
szłuki. 

I stąd to już nawet w tym tak nie- 
wielkim narazie projekcie, czuje sie 
tego ducha monumentalności, który о- 
czywiście tem silniej wystąpi, gdy po- 
mnik otrzyma w wykonaniu swe bar- 

dzo znaczne rozmiary; znaczne, bo 
sama postać Witolda ma. mieć blisko 
trzy metry wysokości. 

Drugą zaletą projektu jest jego 
przystosowanie się do ducha obu mo- 
mentów czasu: tego w którym żył Wi- 
told i tego który przez pomnik daje 
wyraz nie tylko jemu lecz i sobie. 

Projekt bowiem ma w sobie do 
pewnego stopnia ducha gotycyzmu 
ХУ м., а jednocześnie jest bardzo 
związany z "nowoczesnemi prądami 

sztuki dzisiejszej. Nie ma on w sobie 
nie z mdłego ducha akademizmu co 
dawniej w XIX w. pomniki czynił ko- 
piami zamarłych dawno stylów. 

Pomimo najdalej idącej ścisłości w 
oddaniu, stroju, zbroi i akcesorjów z 
dokładnością archeologicznie nauko- 
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Nr. 152 (2094). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Usunięcie wiech granicznych. 

WARSZAWA, 4. 7. (Pat). — Dnia 3 lip- 

ca r. b. w godzinach wieczornych litewska 

straż graniezna usunęła wiechy graniczne 

na odcinku kompanji K. O. P.-u Dukszty 7 

zachodniego brzegu jeziora Dukszty. 

   W sprawie powyższej dowódziwo tutej 

szej brygady Korpusu Ochrony Pogranicza 
komunikuje: 

Litev straż graniczna usunęła polskie 
wiechy, umieszczone wzdłuż zachodniego 
brzegu jeziora Dukszty. W powyższej spra- 
wie interwenjow: wladze K. O. P. oraz 
starosta šwiecianski. W dniu 4 b. m. odb 
się konferencja graniczna, która na razie nie 
dała wyniku. Sprawa jest w toku. 

  

    

Na tropie zagadkowej zbrodni. 
Fale rzeki zdradziły tajemnicę tragicznej Śmierci plutono- 

wego 77 p.p. 

  

Wpobliżu wsi Wyspa (gminy bielie ej) 
fale rzeki wyrzuciły na brzeg zwłoki nagie 
go mężczyzny w stanie rozkładu. Nogi i ręce 
topielea związane były pasem pochodzenia 

wojskowego i owinięte w resztki munduru z 

odznakami plutonowego 77 pułku piechoty. 
Już pierwsze oględziny zwłok topielca upew- 

niły władze śledcze, że ma się tu do czynie- 
nia z ja zagadkową zbrodnią. Eksperty- 
za lekarska ustaliła, że osob ów został 
wpierw zamordowany, później zaś wrzuco- 
my do wody. Ze znalezionych przy zamordo 

   

  

   

  

  

    
   

  

wanym dokumentów udało się ustalić, że 
jest to plutonowy 77 pułku piechoty Broni- 
sław Siersta, który zaginął przy nader ta- 
jemniezych okolicznościach, w jesieni 1928 
roku. Wszelkie usiłowania władz śledczych 
odszukania zaginionego,dotychezas nie dawa 
ły żadnego wyniku. Dopiero obecnie fałe 
rzeki zdradziły straszliwą tajemnicę. 

Władze śledcze prowadzą energiczne do- 
chodzenie celem wyjaśnienia zagadkowej 
śmierci plutonowego Siersta. (e) 

  

Niezwykły wypadek wśród burzy. 
Samolot sowiecki uiegł katastrofie na naszem terytorjum. 

  

Mieszkańcy wsi Ilanówka, położonej na 
terenie gminy niedźwieckiej byli onegdaj 
świadkami niezwykłego wypadku. Wśród 
odgłosów szalejącej podówczas burzy dał 

się raptem słyszeć przerywany warkot Sa- 

molotu, lecącego na wysokości 20—30 met- 

rów nad ziemią. Pilot najwidoczniej wal- 

czył z defektem motoru i zamierzał wyłą 
dować. Niestety w ostatniej chwili zawa- 
dzi! skrzydłem samolotu © jeden z domów, 
powodując katastrofę. Samolot uległ częścio 

wemu rozbiciu zaś obaj lotnicy odnieśli ogól 
ne b. poważne obrażenia ciała, 

I tu najaw dopiero wyszedł sensacyjny 
szczegół. Był to aeroplan sowiecki, z eska- 
dry stacjonującej na Białorusi sowieckiej. 
Lotnicy naskutek panującej burzy widocz- 
nie zmyliłi drogę i znaleźli się nad pols: 
kiem terytorjum, gdzie spotkała ich tak nie- 
miła przygoda. 

Obaj lotnicy zostali chwilowo internowa 
ni i są obecnie na kuracji. 

  

Ucieczka więźniów politycznych 
z Rosii sowieckiej. 

W rejonie odcinka granicznego  Dołhi- 
nów na teren Polski zbiegło z Rosji sowiec- 
kiej 4 osobników. Podług ich opowiadania 
skazani eni zostali jako „kułaey* za dzia 
łalność kontr-rewolucyjną na ciężkie rebo 
ty przymusowe, odsiadują jednocześnie karę 

w więzieniu mińskiem. 

Korzystając z niedostatecznego nadzoru 
udało się im zbiec w chwili, gdy zatrudnieni 
byli na robotach i po dłuższej tułaczce prze- 
dostali się szezęśliwie do Polski. 

Władze KOP-u prowadzą dochodzenie. 

  

A — 

BRZEŚĆ LITEWSKI 
+ Pożar. Dnia 2 lipca nad ranem we wsi 

Zarzeczka, pow. drohickiego, wybuchł ро- 
żar. Pomimo akcji ratunkowej przez okolicz 

i „ spłonęło 18 gospodarstw. 

  

     
tys. zł, Według wszelkiego prowdopodobień- 

\ zaszedł tu fakt zbrodniczego podpale: 
zysku. Bliższych szczegółów w 

tej sprawie brak. 

      

= Dwie ohydne zbrodnie, We wsi Łunin, 
'. Łuninieckiego, na tle nieporozumień 
tkowych popełnioną została dzika zbrod 

ym Karpiec domagał się od swegc 

szwagra Damiana Timoszy zwrotu posagu, 
jako spłata za żonę.-Ti- 

c gotówki obiecał dać 
Kiedy przyszedł termin płatności 

pierwszego, weksel poszedł do protestu. Zde 
nerwowany wierzyciel przyszedł do zagrody 
dłużnika i rzucił się nań uderzając kilka- 
krotnie Timoszę siekierą po głow W sto: 
nie beznadziejnym przewieziono ciężko ran- 
nego do szpitala, gdzie nie odzyskawszy przy 
tomności T. zmarł. Zabójca aresztowany us: 
dował popełnić samobójstwo. 

Posterunek Policjj w Kam. Łiiews] 
pow. brzeskiego, został powiadomiony 
zbrodni dokonanej na Maksymie Murynie. 
m-cu wsi Muryny-Duże, który jadąc furman 
ką ze swoim szwagrem Pawłem Słautyczem, 
został napadr przez nieznanego osobni- 
ka i iordowany. Jak śledztwo wykazało, 
sprawcą mordu był Paweł Słautycz. 

  

   
   

       

  

   

   
   

        

    
    

Początkowo Słautycz do zbrodni się nit 
przyznawał. ale po dokładnem sprawdzeniu 
wszelkich okoliczności sprawy wyjaśniło się, 
że Słauty miał zatarg z Murynem 0 zie- 
mię spadkow Ponieważ ziemię tę mogła 

oddziedz jego żona dopiero po śmierci 
swego brata Muryna, Słautycz postanowił 
szwagra pozbawić życia. Nie chcąc jednak 
bezpośrednio przyjmować udziału w zabó 
stwie, 1ówił do tego swego kolegę Jana 
Jarmułowicza z Kam. Litewskiego dla usku- 

  

   

  

    

  

wą. „Wiłoid* Ślendzińskiego stano- 
wi cenny wyraz sztuki naszej epoki, 
przez cechy charakterystyczne specy- 
ficznych układów bryły i linji. Linja 
ta uderza w sylwecie i szczegółach 
grą ciekawą rzutów śmiałych a pro- 

Projekt pomn' ka W. Ks. Witolda 
dłóta Ludomira Ślendzińskiego. 

słych, obok oryginalnie skomplikowa- 
nych, łamanych. W końcu aby choć 
tylko pokrótce zalety najważniejsze z 
grubsza wymienić, uderza nas, że ar- 

tysta szczególniej starał się o to, aby 
przy obchodzeniu pomnika przez wi- 
dza, całość masy dawała coraz nowe 
dany daje sylwetę szeroką, z boku bar 
dzo wąską. co uzyskał Śleńdziński 
konfiguracje. Pomnik frontowo oglą- 

  

   

    

tecznienia powziętego planu. Słautycz wywa- 
bił Muryna w pole pod pozorem udzielenia 
mu pomocy przy zasiewie, a Jarmułowicz n 
krył się w przydrożnych krzakach. Gdy 
Słautycz z Murynem powracali z pola, Jar- 
mułowicz wyskoczył z kryjówki i celnym 
strzałem pozbawił Muryna życia. Słautycz 
w tłoku prowadzonych dochodzeń przyznał 
się do tego. Zatrzymanych Słautycza i Jar- 
mułowicza przekazano do Sędziego Śledcze- 
go w Wysokim Litewskiem, decyzją które 
go osadzeni zostali w więzieniu w ażanie 

   

        

LIBA 

+ Požar. 

Nocy ubiegłej o godz. 24 wskutek nieo- 
strożnego obchodzenie się z ogniem powstał 
pożar we wsi Kiedry gminy lipniskiej w za- 
budowaniu gospodarza Kiewrytana. Ogień 
przeniósł się na sąsiednie zabudowania i w 

rezultacie, mimo natychmiastowej akcji ra- 
tunkowej, spłonęło doszczętnie 10 domów 
mieszkalnych wraz ze stłajniami i chlewami 
oraz 6 słodół i kilka s Straty się 
gają 80 tys. zł. Pożar złokalizowała miej. 
scowa ludność. (Pat). 

    

  

  

    

     
  

  

+ Dymisja burmistrza. 

Na ostatniem posiedzeniu rady miejskiej 
w Lidzie rozpatrywane było podanie burmi- 
strza m. Lidy dr. Ordyłowskiego o dymisję 
Rada miejska 18 głosami przeciwko 3 posta: 
nowiła prośby dr. Ordyłowskiego nie uwzglę 

»dnić. (Pat). 

WILEJKA 
-- Obozy i koionje letnie w Wi 

źnie. Przed kilku dniami za pog 
sko sowieckie w rejonie Wilejki przybyło 
ze środkowej Połski 135 harcerzy, którzy 
iu w obozach zamierzają spędzić ferje let 
nie. 

  

   

Pozatem na Wileńszczyznę na kolonie 
letnie przybyło 135 dzieci polskich z Nie 
miec oraz 250 z Górnego Śląska. 

przez sposób odziania Witolda płasz- 
czem. Stąd przy obchodzeniu pomni- 
ka cieszy się oko nasze tak pożąda- 
nem bogactwem form i efektów. Pod 
stawę słusznie pojęto jak najprościej, 
co daj e znów cenne kontrastowanie. 

Krótkie te tymczasowe i za krótkie 
uwagi można z całem przekonanienr 
i satysfakcją zakończyć zdaniem, że 
tylko pragnąć trzeba, aby projekt ten 
jak najprędzej odlany w bronzie, jak 
najprędzej stanął na wybranem miej- 
scu o którem jeszcze pisać będziemy 
osobno. Wilno uzyska przez taki pom- 
nik bardzo cenną ozdobę, za którą mo 
że być tylko prawdziwie wdzięczne ar- 
tyście. 

  

Dr. Marjan Morelowski. 

* о* # 

Przed paru dniami odbyło się posiedze. 
nie Prezydjum Komitetu uczczenia 500-nej 
rocznicy zgonu W. Księcia Witolda z u- 
działem Komisji artystycznej pod przewod- 
nietwem Prezesa Komitetu prof. Witolda 
Staniewicza, Zebrani obejrzeli model projek 
tu pomnika skomponowanego przez pro$. 
L. Śledzińskiego i jednomyślnie postanowi- 
li przyjąć go do wykonania, wyrażająe naj: 
wyższe uznanie za tak świetne, wywiązanie 
się znakomitego artysty z powierzonego mu 
zadania. Model można oglądać na Wystawie 
Instytutu Propagandy Sztuki w pałacu po- 
Biskupim. 

Następnie zebrani zajęli się wyborem 
miejsca, na którem ma stanąć pomnik. Pier- 
wotny projekt ustawienia go na Górze Zam- 
kowej musiał być zaniechany, ponieważ 
przy odkopywaniu dolnej kondygnacji ruin 
zamkowych okazało się, że jest to jeszcze 
nie ostatnia kondygnacja, wobee czego trze- 
ba będzie kopać dalej wgłąb, Zwiększa to 
znacznie zakres robót ziemnych i przedłu- 
ża ieh zakończenie. Ponadto konfiguracja 
powierzchni góry o tyle się zmieni, że u- 
stawienie przed Zamkiem pomnika będzie 
niemożliwe. 

Wyłonił się projekt obrania miejsca pod 
pomnik ztyłu Katedry, frontem do Góry 
Zamkowej, oraz parę innych. Rozpatrzenie 
tych projektów i przedstawienie Komiteto- 
wi umotywowanych wniosków  poruczono 
Komisji, złożonej z autora projektu pomni- 
ka proi. L. Ślendzińskiego, konserwatora p. 
Lorentza i architekta p. Narębskiego, któ: 
rzy będą mogli dokooptować innych rzeczo- 
znawców. 

KU RJ ER WIEE NS KI 

Wojewoda Beczkowicz do urzędników. 
W dniu wczorajszym do zebra- 

nych w sali konferencyjnej urzędu wo 
jewódzkiego wszystkich urzędników 
województwa Pan Wojewoda Beczko- 
wicz zwrócił się z krótkiem przemó- 
wieniem, w którem podkreślił, że ze 
względu na trudną sytuację gospoda 
czą, jaką obecnie przeżywamy, Rząd 
zmuszony był obniżyć uposażenia u- 
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Zachód . 

MIEJSKA. 
— Badanie miar i wag. Kontrolerzy U 

rzędu Miar i Wag dokonali w ciągu ostat- 

nich dni lustrację miar, odważników i wag, 
na terenie wszystkich rynków oraz w skle- 
pach na nych ulicach miasta Wilna. 

W: wyniku tej kontroli sporządzono о- 
koło 25 protokółów za używanie fałszywych 
wag i odważników. 

— Strajk dorożek samochodowych nie 
wpłynął na powiększenie się frekwencji w 
autobusach. Wobec straku dorożek samo 
chodowych w Wilnie, przypuszczano, że do 
datnio wpłynie to na wzrost frekwencji w a- 
utobusach. . 

Przypuszczenia te zawiodły całkowicie, 
co nałeży przypisać tej okoliczności, że z 
dorożek samochodowych w Wilnie korzysta- 
ła bardzo nieznaczna ilość pasażerów. 

— Ceny chleba nie będą podwyższone. 
Pomimo akcji piekarzy, którzy wstrzymaii 
się od wypieku chleba pytlowego, chcąc w 
ten sposób zmusić władze do podniesienia 
cennika, Starostwo Grodzkie postanowiło 

nie podwyższać dotychczasowego cennika, 
a ponadto poleciło organom policyjnym pil- 
nie baczyć, by wypiekany chlep. był sprze- 
dawany po cenach normalnych. 

— 5-ciominutowy strajk protestacyjny 
autobusów miejskich. Wczoraj punktualnie 
© godz. 3-ej po południu stanęły wszystkie 
autobusy na przeciąg 5 minut. 

Był to swego rodzaju strajk protestacyj 
ny przeciwko wprowadzeniu w życie ustawy 

o funduszu drogowym. 

— Bezrobotni domagają się pracy. W 
dniu wczorajszym do vice-prezydenta miasta 
p. W. Czyża zgłosiła się delegacja bezrobo!- 
nych. Delegacja scharakteryzowała pokrót- 
ce rozpaczliwą sytuację bezrobotnych, pro: 
sząc Magistrat o dostarczenie pracy. Dele: 
gacja otrzymała odpowiedź, że narazie z 
braku kredytów Magistrat nie jest w stu 
nie zatrudnić bezrobotnych ponad ilość już 
pracujących. я 

— Regulacja ul. Zawalnej. W początkacł. 
zeszłego tygodnia Magistrat rozpocznie regu- 
lację ul. Zawalnej na przestrzeni od W. Po- 
hulanki do Sadowej. Na odcinku tym ul 
Zawalna otrzyma zarówno nowe chodniki 
jak i jeźdnię. z 

— Fundusze na likwidację strat, wyrza- 
dzonych przez powódź. Władze miejskie za- 
mierzają zaciągnąć w Banku Gospodarstwa 
Krajowego pożyczkę w wysokości 75.000 zł. 
w złocie w celu utworzenia funduszu po- 
życzkowego dla właścicieli nieruchomości 
na remont objekiów uszkodzonych w cza- 
sie powodzi. 

   

  

* * 

Na częściowe pokrycie strat spowodowa- 
nych powodzią Magistrat m. Wilna wyjednał 
w komunalnym funduszu pożyczkowo 
pomogowym subwencję bezzwrotną w wy- 
sokości 60.000 zł. 

Niezależnie od powyższego, czynione są 
starania o uzyskanie pożyczki bezprocento 
wej w wysokości 100.000 zł. 

— Magistrat chce przyjść z pomocą bez- 
robotnym. Magistrat wszczął starania w Mi. 
nisterstwie Skarbu o zaciągnięcie pożyczki 
krótkoterminowej w wysokości 200.000 zi. 
Pieniądze te samorząd zamierza wydać na 

zatrudnienie bezrobotnych. 
Starania te mają duże widoki powodze- 

nia. 
— Umorzenie zaliczek roboinikom. Ma- 

gistrat m. Wilna postanowił. uwzgl 
ciężką sytuację robotników, umor: 
ki, wydane w swoim czasie robołnikom, z: 

trudnionym przy miejskich robotach kana- 
lizacy jno-wodociągowych. 

Sprawa ta zostanie jednak definitywn:« 
rozstrzygnięta na jednem z najbliższych po: 
siedzeń Rady Miejskiej. 

— Projekt w sprawie terenów budowla- 
nych. Władze miejskie postanowiły uznać 
wszystkie tereny, położone w obrębie Wie/!- 

kiego miasta Wilna, za tereny budowlane. 
Obecnie chodzi tylko o zaakceptowanie te 
go projektu przez Radę Miejską. 

— Udźwiękowienie kina miejskiego. Ma 
gistrat ostatecznie postanowił udźw 
kino miejskie i w tym celu wkrótce 7 
i zainstaluje aparaturę dźwiękową. 

W ten sposób w Wilnie będzie już A 
kin dźwiękowych. 

— Nowe stupendjum miasta. Oprócz już 
istniejących dwuch stypendjów miejskich, 
Rada Miejska wkrótce uchwali jes trze 
cie typendjum im* Antoniego Ałyszewskie- 

go, dr. Stanisława Klikowicza, Dominiki Pu- 
chalskiej i dr. Adama Surwiłły, dla młodzie 
ży, wstępującej do średnich zakładów na- 
ukowych, szkół zawodowych i seminarjów 
nauczycielskich. 

Projekt statutu tego stypendjum jest już 
opracowany. 

  

   

   

      

  
      

        

   

   

  

   

   

    

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. 

— Wileńska Wystawa Sztuki w Druskie- 
nikach. W dn. 12 lipca 1931 r. o g. 12 pp. za 
stanie otwarta l-sza Wystawa Obrazów Ar- 
tystów Wileńskich w. Druskienikach. 

Wyslawa obejmuje wszystkie kierunki 
współczesnego malarstwa. 

Wysława ta ma na celu propagandę sztu 
ki wśród szerokich warstw społeczeństwa 
Rzeczypospolitej, zaznajomienie tejże re 

rzędnicze. Rząd zdaje sobie sprawę z 
tej ciężkiej ofiary, poniesionej przez 
ogół urzędniczy dla dobra Państwa i 
ufa, że nie osłabi to tętna ich pracy 
dla przetrwania tego okresu. Następ- 
nie pan Wojewoda odczytał okólnik 
Pana Prezesa Rady Ministrów w tej 
sprawie. 

  

Szłuką Wileńską oraz umożliwienie miłoś- 
nikom Sztuki nabycia dzieł artyst. 

W Wystawie biorą udział: Adams 
ba K., Białogórski Sz., Borowski L., Herma- 
nowicz P., Hoppen J., Horyd Jamont! 
B. Karniej E., Kazimierowski Kulesza 
M. Kwiatkowski K., Lejbowski M., Między- 
błocki A. Rouba M. Szwaneba T. Szer 
J., Zalkind R.. Znamierowski Cz., Cukierman 
B, Dawidow. W., Žyngiel P. 

Stroną artystyczną zawiaduje Rada Nad 
za A „w skład której wchodzą 

й Dawidowski W., Hermanowicz 
P., Kule M. Rouba M., Zalkind B. 

Komitet Honorowy Wystawy w Druskio 
nikach składa się z następujących osób: 

Dyrektor zdrojow Senator Witold 
Abramowicz, Dr. Herman Bryzman, Dr. 
Blumsztejn, Dr. M. Girszowiez, Burmistrz 
Trojan Przybora, Poseł Pułk. Edward Per 
kowicz, Dr. Tadeusz Rymkiewicz, Inż. Jan 
Jabłoński, Leśniczy Pereświet Sołtan, Ks. 
Proboszcz Wołej Dr. Jakób Wygodzki. 

Wystawa mieścić się będzie w lokalu 
Szkoły Powszechnej im. Księdza Piotra Skar 
gi przy ul. Piłsudskiego. Otwarta będzie od 
godz. 12 do 20. 

Zaproszenia na otwarcie można otrzymać 
w księgarni zdrojowis 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Rozstrzygnięcie Konkursu na projeki 

znaczka dla absolwentów USB. Komitet Wy 
konawczy Zjazdu Absolwentów U. S. B. na 

podstawie protokółu Sądu Konkursowego, 
przez członków tego Sądu: 

Dziekana, prof. F. Ruszezyca, prof. L. Šlen- 
ińskiego i dr. W. Charkiewicza, — podaje 

do wiadomości wyniki konkursu na projekt 
znaczka dla absolwentów U. S. B. 

Zgłoszonych zostało 10 projektów, nadesła 
nych przez artystów, którzy byli zaprosze- 
ni imiennie do wzięcia udziału w zamknię- 
tym konkursie. 

Nagrodę I jednomyślnie przyznano inży- 
nierowi Ignacemu Widawskiemu. 

Nagrodę II — p. Tadeuszowi Godziszew- 
skiemu. 

Pozatem, na wniosek Sądu Konkursowe 

      

  

    
    

    
    

  

  

        

     

          

   

- go, Komitet Wykonawczy zakupił projekt p 
Feliksa Sienkiewicza, jako wyróżniony z no 
śród pozostałych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ, 

— Zarząd Stow. Oficerów przeniesionych 
w stan spoczynku w Wilnie uprasza wszyst 
kich PP. Oficerów emerytów, którzy nie о- 
trzymali emerytury za miesiąc lipiec r. b. 
o łaskawe zgłoszenie się w dniu 7 lipca r. 
b. o godz. 18-ej w lokalu Stowarzyszenia 
Kasyno Garnizonowe ul. Mickiewicza 13, ce- 
lem omówienia wspólnej interwencji w 
Gredzkiej Izbie Skarbowej w Warszawie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Centrali Związku Właścicieli 
Śr. i Drobn. Nieruchom. niniejszem powiada 
mia, że w dniu 5 lipca b. r. o godz. 12 po 
nabożeństwie w lokalu Domu Ludowego na 
Sołtaniszkach odbędzie się Walne Zebranie 

członków Związku Właść. Średn. i Drobn 
Nieruch. dzielnicy Zwierzyniec. 

Sprawy ważne. Właściciele nieruchomoś- 
ci proszeni są o jak najliczniejsze przy 
cie 

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajki w cegielniach. Strajk w ce- 
gielni Milejkowskiego trwa nadal. Robotni- 
sy obstają przy swych żądaniach — 4 zł. 
od tysiąca cegieł, wobec czego cegielnia jest 
nieczynna. 

W cegielni Purdy robotnicy również za: 
czynają szemrać i możliwem jest, że w tej 
cegielni również wybuchnie strajk. 

RÓŻNE. 
— Ruch w przemyśle. Fabryka konserw 

rybnych w Wilnie „Adrjatie* zawiesiła swą 
pracę zdaje się na czas dłuższy i wymówiła 
pracę swym robotnikom. 

W Święcianach powstała fabryka woj- 
łoków, założona przez miejscowego kupca 
Szapirę. Zatrudniła ona kilkanaście robot 
ników. 

— Zmiana lokalu. Oddział Wileński Ajen- 
cji Wschodniej i Gazety Handlowej z dniem 
1 b. m. został przetranzlokowany do nowego 
lokalu przy ułicy Ludwisarskiej Nr. 7 m. 1. 
Tel. 2-43. 

— Słatki kursują między Wilnem a Wer 
kami z przystankami w Pośpieszce, Woła 
kumpji, Plaży, Piaskach i w Kalwarji (Try 
nopol). Od dnia 15 czerwca kursują w godz. 

odjazd z Wilna o godz. 8, 10, 12, 14, 14.30, 
16, 17, 18, 19.30, 20. Odjazd z Werek o g.' 
7, 8, 9.30, 11.30, 13.30, 16, 17.30, 18.30, 29 
(ostatni). W niedzielę i dni świąteczne od 
godz. 7 r. co godzinę, ostatni statek odcho- 
dzi z Werek o godz. 21. W razie większej 
frekwencji publiczno: statki będą kurs“ 
wać dodatkowo co pół godziny. W razie 
zaś złej pogody statki będą kursować, wed- 
ług rozkałdu na dzień powszedni. W: dni 
powszednie wolne są statki dla wycieczek 
Wszelkie informacje udziełane są na przy- 
stani statków przy ul. Tad. Kościuszki. 

ATR | YKe TEATR | MUZ 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie przed 

stawienie „Cichego wspólnika, Dziś o godz. 
8 m. 15 w. ukaże się po raz ostatni w sezo- 
nie „Cichy wspólnik* arcywesoła krotochw:- 
la W. Rapackiego, która wkrótce grana bę 
dzie na otwarcie sezonu w Teatrze Lelnim 
w Warszawie. Publiczność gorąco oklaskuje 
wykonawców w osobach Sawickiej, Zelwero 
wiczówny, Balcerzaka oraz Wyrwicz-Wich 
rowskiego, zarazem reżysera sztuki. _ Me- 
lodyjna piosenka „Zawsze będę cię kochała” 
śpiewana przez p. S. Sawicką przy akompan 
jamencie p. Z. Wajnberga, stanowi niemal 
atrakcję. т 

Jutro 0 godz. 8 m. 15 wiecz. 
wileūska“. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. „Ludzie 
w hotelu* Vicki Baum, jedna z najciekaw 
szych .pozycyj współczesnego repertuaru nie 
mieckiego. Pomysłowa reżyserja R. Wasilew 
skiego, pełna wyrazu gra całego zespołu z 
Eichlerówną,*Niwińską, Rychłowską, Ciecier 
skim, Jaśkiewiczem i Kreczmarem na czele 
oraz,niezwykle oryginalne dekoracje J. Haw 
ryłkiewicza stwarzają z widowiska tego nie- 
zapomnianą całość. " 

Jutro 0 godz. 8. 
w hotelu". 
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„Rewia 

      

m. 15 wiecz. „Ludzie 

— Dzisiejsze przedstawienie popołudnie - 
we w Teatrze Letnim, Dziś o godz. 4 pp. 
ukaże się w Teatrze Letnim, po cenach zni 
żonych, od 25 gr. po raz ostatni w bieżą- 
cym sezonie, przemiła krotochwila Z. Ge- 
yera „Szalona okazja”, ciesząca się niesłab- 
nącem powodzeniem w Wilnie. Doskonałą 
obsadę stanow Eichlerówna, Niwińska, 
Budzyński, Jaśkiewicz, Puchniewski oraz 
Wyrwicz-Wichrowski. 

— jutrzejszy występ Rewji wileūskiej“ 
w Teatrze „Lutnia*. Znany i ogólnie lubia- 
ny zespół „Rewji wileńskiej* wystąpi jutro 
w poniedziałek, dnia 6 b. m. o godz. 8 m. 
15 wiecz. w nowym, arcywesołym programie 
składającym się z szeregu piosenek, ske: 
czów, produkcyj tanecznych oraz reweler- 
sów. Udział biorą: L. Winogradzka ze swym 
zespołem tanecznym, M. Mirski, J. Konstan 
tynowicz, J. Kropiwnicki, J. Świętochowski 
oraz Z. Wajnberg. 

Ceny miejsc normalne. 
— Najbliższa premjera w „Łutnićć W 

nadchodzący wtorek, dn. 7 b. m. odbędzie 
się w Teatrze „Lutnia* o godz. 8 m. 15 w. 
premjera arcywesołej, lekkiej komedji M. 
Hennequina p. t. „Szukam dziecka*. Arcv- 
zabawne widowisko to reżyseruje Karol Wyr 

, który jednocześnie objął jedną z ról 
głównych. W pozostałych wystąpią: Jasiń 
ska-Detkowska, Kamińska, Małyniczówna, Sa 

wicka, Balcerzak, Puchniewski oraz Wasi- 
lewski. 

Fala 244 m. mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIELA, DNIA 5 LIPCA 1931 R. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Wielkich Piekar 
. Śląsku. 11.58: Czas. 12.05: Koncert po- 

pularny. 13.10: Kom. meteor. z Warsz. 13.20: 
Pogadanki i muzyka z Warszawy. 15.00: 
„Hodowla polskiego bydła czerwonego* od 
czyt. 15.20: Aud. rolnicze z Warszawy. 
16.40: Aud. dla dzieci z Warsz. 17.15: Trans 
z "Regat międzyklubowych na jeziorze w 
Trokach. Reportaż prowadzą: Antoni Bob- 
dziewicz, Jarosław Nieciecki i St. Malanow- 
ski, 18.00: Koncert popularny. 19.10: „Ku- 
kułku wileńska* mówiony dwutygodnik ha- 
morystyczny. 19.21: Program na niedzielę. 
19. Skrzynka techniczna. 19.45: Kom. 
meteor. z Warsz. 19.50: Opera z Warszawy. 
23.20: Komunikaty i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK dnia 6 pca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Mu wolna (płvty). 
13.10: Kom. meteor. z Warsz. 16.40: Prog- 

ram dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi + War 
16.50: Lekcja francusk 
Utwory Schumana (pły 

                          

   
   

      

   

  

— odczyt. 18. Muzyk 
19.00: Wileński komunikat sportowy. 
„Facecje króla filozofa* — felj. wygl. Elž- 

  

   

  

19.30: Program aa 
19.40: Kom. z Warsza- 

ka radjotechniczna z War 
awy. 22.00: 

bieta Minkiewiczówn 
włorek i rozmaito: 
wy. 20.15: Pogadan 
szawy. 20.30: Koncert z Wa 

  

   
         „Reinhardt inni“ — Telj. wygł. prof. Ste- 

fan Srebrny: 22.15; Kom. z Warszawy. 22.30:       

  

  Recital fort. R. Jasińskiego z Warszawy. 
23.00: Muzyka lekka z Warszawy. 

WTOREK, dnia 7 lipca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i ta 
neczna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40. 
Program dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi 
16.50: Wakacje w obozie — odczyt. 17.10 
„Uro ości mickiewiczowskie w Nowo- 
gródku* — pogadanka. 17.25: Utwory Beet- 
hovena (płyty) 17.35: „O tajemniczych pro 
mieniach ultragamma* — odczyt. 18.00: Kon 
cetr popularny. 19.00: Kom. Tow. Gimn. „So 
kół*. 10.10: Koncert Lwowskiego Chóru N: 
uczycielskiego Ogniska Zw. Naucz. Polsk. 
19.50: Program na środę. 19.55: Kom. 20.15: 
Koncert. 22.00: „Poezje nicości* — feljeton. 
22.15: Kom. i muzyka taneczna. 23.00: „Ka- 
baret* (płyty) z konferansjerką Karola Wyr- 
wicz-Wichrowskiego. 

NOWINKI RĄDJOWE. 
PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE. 

Przysposobienie rolnicze młodzieży wiej: 
skiej stanowi bardzo ważny dział pracy o 
światowo.rolniczej. Obok sieci, wprawdzie 
bardzo jeszcze rzadkiej, szkół rolniczych, 
przygotowuje ono młodzież wiejską do zawo 
du rolniczego. Polskie Radjo, układając pro 
gramy rolnicze po linji zainteresowań rol- 
ników pogadanki z dz sobienia 
rolniczego młodzieży włąc 
go programu, nadając stale, w pewnych od- 
stępach czasu, odczyty gadnieniu temu po- 
święcone. Pierwszy niedziełny odczyt 
czy w dn. 5 lipca r. b. o godz. 15.00 n 
dzie właśnie tytuł „Z r i 

    

    

      
  

    

    

   
   

  

   

    

    

    

   
  

czego** — wygłosi go p. inż. St. Wyrzy 

REGATY NA JEZIORZE GAŁWA 
(TROCKIEM). 

Niedziela dnia 5 lipca o godz. 17.15 na ca- 
łą Polskę. 7 

Jez. Gałwa, zwane przez laików Trockiem 
od położonego nad niem miasteczka, będzie 
d widownią emocjonującej imprezy spor- 

  

     

         
    

tow Na gładkiej albo pomarszczor za- 
leżnie od stanu wiatru tafli odbędą re- 
gaty wioślarskie oraz żeglarskie, któ- 
re w cz: „pomi 

   

  

   

nają w 

ępowanie, podsłuchu 
jąc przebieg zawodów i 

rakterystycznych odgłosów spor 

  

towyc h. 

„HALKA“ PRZYCZYNĄ ZMIAN PROGRAMU 

O godz. 19.15 Warszawa nadaje operę 

Halka*, wobec tego transmi 
dzi „Kukułkę Wileńską* ni 

19.20, łecz o 19.10 a feljeton p. t. „W 

i yjemne i pożyteczne” radjosłuchacze u- 
szą nie o 20.00, lecz o 14.30. 

ŁAW WASYLEWSKI PRZED 
MIKROFONEM. 

Karti książek Stanisława Wasyłewskiego 
przerzuca się jak szeleszczące, pożółkłe pa- 
miętniki. Spoglądają na nas słowa, w któ. 
rych roman na młodość prababek, 
styl i urok epoki, a odeszła w zmierzch, 
zoslawiając po sobie, jak wszystko, smętny 
urok wspomnienia. W niedzielę dnia 5 lip- 
ca o godz. 22.00 będą mieli możność radjo- 
słuchacze zapoznania się bliżej ze Stanisła- 
wem Wasylewskim przez mikrofon. Prelegent 
wygłosi feljeton p. t. „Strachy w zamku Mo. 
hortów*. 

      

  

  

   

  

  

  

      
   

     

    

RADJOWY REGITAL_ 
ROMANA JASIŃSKIEGO. 

Dnia 5 lipca o godz. 22.30 usłyszą radjo- 
słuchacze w ramach recitalu _ wieczornego 
młodego, utalentowanego pianistę, Romana 
Jasińskiegó. Program zawie. utwór Boro 
dina pełen akcentów nastrojowych „Au cou- 
vent“, Balladę Assdur Chopina — jedną z 
najbardziej monumentalnych kompozycyj w 
literaturze muzycznej, opartą na jednym mo 
tywie rytmicznym, trzy Minjatury Schuma- 
na „Des Abends*, „Obraz nocy* i „Toecatę 
C-dur“, oraz na Zakończenie Capriccio F. 
mol! Dohnanyi'ego. | 

PROF. ST. SREBRNY © TEATRZE - 
REINHARDTOWSKIM. 

Poniedziałek dnia 6 lipca o godz. 10.00 
na całą Polskę. Znakomity filolog i human; 
sta wiłeński prof. Stefan Srebrny w odczy 
cie p. t. „Reinhardt i inni* omówi szereg 
ważnych problemów życia i sztuki teatral- 

nej. ы ' 

RADJOWY KONCERT POSWIĘCONY 
TWÓRCZOŚCI GRIEGA. 

Dnia 6 lipca Polskie Radjo transmituje 
o godz. 20.15 koncert z Doliny Szwajcarskiej 

    

  

    

3 

U łudzi cierpiących na żołądek, kiszki 
i przemianę materji, stosowanie naturalnej 
wody gorzkiej „Franeiszka-Józefa* pobudza 
prawidłowość funkcji narządów trawienis 
i kieruje odżywcze dla organizmu soki do 
krwioobiegu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

Lili MIEĆ SOD 
poświęcony twórczości przedstawiciela mu 
zyki północnej — Griegowi. W ramach tego 
koncertu wykonana zostanie pełna subtelno- 
ści harmonicznej oraz barwności instrumen- 
tacji Suita „Peer Gynt* Nr. 2, napisana do dra 
mału Ibsena. Jako solista wystąpi tenor ope 
rowy p. Wiktor Bregy, który odśpiewa kil 
ka pieśni owianych subtelnością i mię 
uczuciowością o zdumiewającem bogactwie 
odcieni nastrojowych — „Łabędzia*, „Pój 
dźmy tam*, „Ja kocham cie“ i „Sen“. Orkie- 
strą dyryguje Bronisław Wolfstal. Akompan 
juje p. Ignacy Rosenbaum. 

   

    

   

  

Przypominamy iż Dyrektor Radja przyj- 
muje obeenie w godz, 11—12. 

SPORT 
PÓŁFINAŁY W TURNIEJU WIMBLEDOŃ- 

SKIM. 

LONDYN. (Pat), Rozegrane zostały oneg- 
daj w ramach wielkiego turnieju międzyna- 
rodowego w Wimbledonie gry półfinałowe. 

W grze pojedyńczej pań Niemka Krah. 
winkieł pokonała dość łatwo Angielkę Round 
7:5, 6:3, a faworytka angielska Nuthall ule- 
gła Amerykance Jacobs bez gorętszej walki. 
2:6, 3:6. Wreszcie Fracuzka Mathieu z 
ciężyła junjorkę angielską Seriven 1:6, 
7:5. Powyższe mecze rozegrane były jako 
ćwierćfinały. 

W ćwierćfinałach podwójnej gry panów 
uzyskano wyniki: Lott - van Ryn (Ameryka- 
nie) — Kehring - Ariens (para węgiersko- 
austrjacka) 6:3, 6:2, 6:8, 6:1. Amerykanie 
Shields-Wood pokonali Anglików Gregory 

Cellins 6:3, 3:6, 6:4, Wreszcie Angli 
cy Hughes—Perry pokonali parę  Rogers- 
Satoh (Anglik-Japończyk) 6:3, 6:4, 4:6, 7:5. 

Wreszcie w półfinałach gry pojedyńczej 
panów zwycięstwa odnieśli dwaj Ameryka- 
nie. Jeden z nich, Shields zwyciężył słyn- 
nego Francuza Borotrę 7:5, 3:6, 6:4, 6:4, a 
Wood pokonał Anglika Perry 4:6, 6:2, 6:4, 
6:2. Tym sposobem finał rozegrany zostanie 
pomiędzy graczami amerykańskimi. 

Dodać należy, że w czwartym ćwierć. 
finale gry pojedyńczej pa Niemka pokona- 
ła Belgijkę Payto 2:6, 6:2, 6:1. (Pat). 

NOWE REKORDY ŚWIATOWE NA 1.500 
i 2.000 METRW. 

VGFORS. (Pat... — Na zawodach 
ch w Helsingforsie słynnę 

Purje, ustanowił nowy re- 
kord ‹ owy w biegu na 1500 mtr., osią- 
gając czas 3 m. 34,4 sek. 

PARYŻ. ( — Znany lekkoatleta fran 
cuski, mist la Ladoumegue, ustanow'1 
nowy rekord wy w biegu na 2000 mt., 
mając czas 5:21,8 sek. 

Dawny rekord na tym dystansie należał 
do Findlandczyka Purje i wynosił 5:23.4 sek. 

NOWE KONKURENCJE W MISTRZOST- 
WACH STRZELECKICH ŚWIATA. 

Polski Komitet Organizacyjny miedzyna. 
rodowych zawodów strzeleckich, myśliwskich 
i łucznych, które odbędą się w sierpniu b 
r. we Lwowie, rozszerzył program zawodów 
strzeleckich. 

Zostały mianowicie wprowadzone nowe 
konkurencje na dalekie odłegłości z broni 
małokalibrowej, strzelanie „olimpijskie* z pi 
stoletu, oraz kunkurencje z pistoletu wojsko 
wego, jak również otwarte przyrządy celow- 
nicze przy broni małokalibrowej, 

Inowacje te zostały р międzynaroda 
wy świat strzelecki w cało: zaaprobowane. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NAPAD AWANTURNIKÓW NA AKTORÓW ŻYDOWSKIEGO TEATRU NARODOWEGO, 

Onegdaj wieczorem teatr żydowski był 
terenem zajść wywołanych przez grupę a- 
wanturników. Mianowicie: po skończonem 
przedstawieniu, gdy artyści opuszezali teatr, 
do teatru, znajdującego się przy ulicy Lua- 
wisarskiej 4, wtargnęło kilku awanturników, 
którzy rzucili się na aktorów i dotkliwie 
ich pobili. Krzyki i wałania o pomoce napad 
niętych zwabiły z ulicy przechodniów, któ- 
rzy powiadomili o wypadku polieję. 

Przybyli poliejanci położyli kres zajściu 
i zatrzymali 6 napastników, których osadze- 
no w areszcie centralnym. 

Rannym artystom udzielił doraźnej po 
mocy specjalnie zawezwany lekarz teatrał- 
ny. (e). 

SESI 

Jak się odżywiać podczas > 
laia? 

Nalura daje nam wyraźne wskazówki w 
czem należy szukać nadewszystko poży 
nia w okresie upalnego lała. Obfitość j 
i owoców, dojrzewających o tej porze roku 
stanowi wskaźnik najlepszy w tym względzie, 
Bogactwo i urozmaicenie paszy: na pastwi- 
skach dła bydła mlekodajnego wp: a na 
podniesienie obfitości i pożywno mleka 
i przetworów miecznych: masła, sera, śmie- 
tany. Mamy tem samem wskazany przez sa- 
mą nalurę gotowy jadłospis, z którego czer- 
pać się da z łatwością. 

ajwłaściwszą djelą w 
a upalnej, jest o > 

nami, sałałami, owocami, mlekiem i 
z dodatkiem cukru i cytryny, czy so- 

ków owocowych. Kto jednak nie może, a 
przynajmniej wmawia sobie, że nie może 

się bez mięsa, ma w lecie młody drób: 

nielłuste kaczki, a także ryby rzecz- 
żywe — śniętych w lecie go- 

y piec nie należy, ze 
wzg sie się ich i wytwarza- 
nie niebezpiecznego ry o jadu. Posiłki 
mięsne, czy rybne, lakże jaja, załem wszyst. 
kie pokarmy azotowe, mogą być jednak spo- 

ane w porze upałów letnich conajwyżej 
raz dziennie, przy obiedzie, nigdy przy kola- 
cji, ani przy rannem śniadaniu. 

Za napój woda, o ile można źródlana, 
a w braku dobrej, nadającej się do picia w 
surowym sianie, zakwaszona sokiem cytry- 
nowym i osłodzona cukrem, albo też tylko 

przegolowina i ostudzona. Możliwie należy 
unikać podczas upałów wszelkich napojów 
wyskokowych, piwa, wódki, a nawet wina, 
które nietylko nie gaszą pragnienia, ale pod- 
noszą i tak spotęgowane upałem ciśnienie 
krwi. Najlepiej chłodzi i gasi pragnienie 
zimna osłodzona herbata, także lemonjada 
lub oranżada. 

Na ranne śniadanie: herbata czy lekka ka- 
wa, mleko, pieczywo, masło, miód; na obiad 
zupa jarzynowa, bezmięsna, zabielona śmie- 
laną, jedno lekkie danie mięsne czy rykne, 
duży półmisek sałaty, kilka jarzyn do wy- 
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boru, zamiast wszelkich tłustych i ciężkich | 
legumin, owoce we wszełkiej postaci: surowe 
czy w kompotach; na podwieczorek znów 
owoce i kawałek chleba z masłem; na wie- 
czerzę zsiadłe młeko z kartoflami, danie ja- 
rzynowe; kio przywykł do gotowanej kolacji 
—kluseczki na mleku, kasze, omlety ze świe- 
żą konfiturą, za napój.lekka herbata, pie- 
czywo, masło i znów do poduszki trochę 
owoców. 
nieprzeciążający żołądka, niedrażniący ka- 
nłu pokarmowego, a zatem jedynie odpo- 
wiedni na porę upalną, kiedy należy wogóle 
jadać mniej, a nadewszystko rzeczy lekko_ 
strawne. ZM. 

Jadłospis bogaty i urozmaicony, ' 

     



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Encyklika papieska 

na temat zatargu między faszyzmem a Watykanem. 

CITTA DEL VATICANO, 4. 7. 
(Pat). — Ageneja Havasa donosi: „O- 
sservatore Romano* ogłasza encykli- 
kę papieską na temat ostatniego za- 
targu między faszyzmem a Akeją Ka- 
tolicką. Dokument ten potępia meto- 
dy, stosowane przez faszyzm i zbija 
tezy, wysuwane przez  półoficjalne 
enuncjacje, wygłaszane przez radjo i 
transmitowane przez włoskie radjo- 
stacje. Dalej encyklika wskazuje na 
powrót wpływów masońskich we Wło 
szech i protestuje przeciwko monopo- 
lizacji wychowania młodzieży na pod 
stawach statolatrji pogańskiej, prze- 

ciwnej prawom naturalnym rodziny 
i naprzyrodzonym prawom  Kościo- 
ła. Ojciec Święty potępia stanowczo 
i wyraźnie metody, ujawnione przez 
ostatnie wypadki i podkreśla niewła- 
ściwość przysięgi faszystowskiej, któ- 
rą należy skorygować przez wprowa- 
dzenie klauzuli, głoszącej obronę Bo- 
ga i Kościoła. W zakończeniu Ojciec 
Święty zastrzega, że nie potępia stron 
nietwa faszystowskiego, lecz te części 
programu partji i te czyny, które są 
niezgodne z wiarą katolicką, oraz wy- 
raża uznanie dla prześladowanej mło- 
dzieży. 

  

Likwidacja strajku autobusów i taksówek. 
WARSZAWA, 4. 7. (Pat). — W 

dniu 4 lipca przedstawiciele Związku 
Właścicieli Autobusów i Centralnego 
Związku  Właścicieli  Autodorožek 
zgłosili audjencję w Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. Po otrzymaniu odpo- 
wiedzi, że delegacja może być przy- 
jęta dopiero po wydaniu przez cen- 
tralę Związków polecenia podjęcia 
ruchu, przedstawiciele obu Związków 
przybyli o godz. 14 do Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, by zakomunikować, że 
polecenie podjęcia ruchu zostało już 
przez Związek wydane w drodze te- 
legraficznej i by przedłożyć memor- 
jał, wyłuszczający postulaty Związ- 
ków w sprawie opłat. Delegację przy- 
jał szef biura ekonomicznego prezesa 
Rady Ministrów Jastrzębski, który 
zakomunikował przedstawicielom 
Związków, że po podjęciu ruchu 
autobusowego postulaty zawarte w 
memorjale poddane zostaną przez 
rząd rozważeniu. Pan Jastrzębski 0- 
świadczył, że rząd nie zamierza utru- 

dniać przedsiębiorstwom autobuso- 
wym i taksówkowym podjęcia ich 
czynności i że władze administracyj- 
ne będą mogły, uwzględniająć indy- 
widualne trudności poszczególnych 
liczki na należne opłaty drogowe za- 
liczki na neleżne opłaty drogowe za 
podstawę do zezwolenia na uruchó- 
mienie przedsiębiorstw. 

RADOM. (Pat). —-Strajk autobu- 
sów i taksówek został częściowo zlik- 
widowany. W sobotę kursowały już 
wszystkie autobusy miejskie i podmiej 
skie. 

ŁÓDŹ. (Pat.). Naskutek zawia 
domień, wystosowanych przez Zwią- 
zek Właścicieli Taksówek i poszczegól 
nych członków, w godzinach popołu- 
dniowych ukazały się na mieście pier- 
wsze taksówki. 

  

Nadeszły pozatem wiadomości z 
całego szeregu miejscowości o likwi- 
dacji strajku. 

Ostateczny wynik wyborów węgierskich. 
BUDAPESZT. 4.7. (Pat.). — Wczo 

raj przeprowadzono obliczenie głosów 
w ostatnich okręgach / Budapesztu, 
gdzie głosowano na listy tajne: W ca- 
łym kraju rezultaty wyborów są nastę 
pujące: 

Partje rządowe otrzymały 177 man- 
datów, w tej liczbie partja zjednocze- 
nia, stojąca pod wodzą hr. Bethlena, 
149 mandatów: Opozycja rozporzą- 
dza 32 mandatami, z czego partja a- 
grarna 8, demokraci i liberali również 

8, opozycja chrześcijańska 2, narodo 
wi radykali 1 i socjal-demokraci 14. 
Prócz tego jest 18 niezależnych, któ. 
rzy jednak będą podtrzymywali rząd. 

Wybory miały przebieg zupełnie 
spokojny. Udział głosujących był bar 
dzo znaczny i dochodził w niektórych 
okręgach do 90 proc. uprawnionych. 
W samym Budapeszcie frekwencja gło 
sujących była nieco słabsza, wynosiła 
jednak około 70 proe. 

Od dnia 3-go do 6-go 
lipca 193! roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

W roli głównej Mary Pickford. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — 

alg Hiejskie 
IBALA GIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

PASIERBICA 
NAD PROGRAM: 
KERS AAA 

Początek seansów od godz. 6-ej. — 

KU BLE R WI B.E Kk SK O] 

Dookoła propozycji Hoovera. 
Komentarze w środowiskach politycznych. 

PARYŻ. 4.7. (Pat). — Wiadomość 
że ubiegłej nocy zapadło zasadnicze 
porozumienie eo do wprowadzenia w 
czyn planu Younga była dziś przed- 
miotem obszernych komentarzy w śro- 
dowiskach politycznych. Niektórzy są 
zdania, że wiadomość ta jest przed- 
wczesna, że istnieje jeszcze wiele kwe- 
styj, co do których stanowisko Fran- 
cji i Niemiec nie zostało uzgodnione. 
Dotyczy to, oczywiście różnych szcze- 
gółów, gdyż należy uważać, że w 
głównych zasadniczych zarysach po- 
rozumienie zostało osiągnięte.  Dal- 
sze rokowania dotyczyć będą tylko 

kwestyj raczej o charakterze technicz 
nym. Potwierdza to dziennik „Le 
Temps*, według którego porozumie- 
nie zapadło bezwzględnie w. duchu 
zasadniczej sugestji, zawartej w odpo- 
wiedzi francuskiej. Najgłówniejszą rze 
czą jest fakt, że rząd Stanów Zjedno- 
czonych przyznał, że utrzymana być 
powinna spłata przez Niemców bezwa 
runkowych annuitetów, gdyż tym spo 
sobem uchroniona została zasada nie- 
tykalności planu Younga, wraz ze 
wszystkiemi wypływającemi z niego 
prawami wierzycieli Rzeszy Niemiec- 
kiej. E 

W stanie rokowań nie zaszła żadna zmiana. 
WASZYNGTON, 4. 7. (Pat). — Po 

odbyciu rozmowy telefonicznej z se- 
kretarzem stanu Mellonem oraz po 
dwugodzinnej naradzie z prezyden- 
tem Hooverem i zastępcą sekretarza 
skarbu Millesem zastępca sekretarza 
słanu Castle oświadczył, że w stanie 
rokowań, dotyczących spłaty długów 
nie zaszła żadna zmiana. Castle do- 

dał, że Francja i Stany Zjednoczone 
są zgodne co do większości punktów. 
Niezwłocznie po wspomnianej konfe- 
rencji prezydent Hoover opuścił Bia- 
ły Dom, udając się do nowej letniej 
rezydencji. Powrót jego do Waszyn- 
gtonu nie jest oczekiwany przed po- 
niedziałkiem rano. 

Dalsze prace. 
PARYŻ, 4. 7. (Pat). — Minister 

Flandin oraz minister Mellon i amba- 
sador Edge pracowali wspólnie nad 
usunięciem pozostałych. rozbieżności 
zdań. Mellon wręczy Lavalowi notę, 

streszczającą obecny punkt widzenia 
Stanów Zjednoczonych poczem zbie- 
rze się rada ministrów, celem pow- 
zięcia ostatecznej decyzji. 

ROCA WRECZ о 

Finałowe rozgrywki w Wimbiedon. 
LONDYN, 4. 7. (Pat), — W. dniu wezo. 

rajszym odbyły się w Wimbledon finałowe 
rozgrywki o mistrzostwo świata. W loży 
królewskiej zasiadł książę Jerzy, w otocze- 
niu wielu przedstawicieli domu królewskie- 
go i członków rządu. W finale gry pojedyń- 
czej pań zwyciężyła Austen (Niemcy), bijące 
swą rodaczkę Krawinekel 6:2, 7:5. W finale 
gry podwójej panów Amerykanie Lott i van 
Ryn odnieśli zwycięstwo nad parą angielską 

  

  

  

Perry i Hughes 6:4, 11:9, 8:6. W grze mie- 
szanej para angielska Perry i mis Heeley wy 
cofała się w półiinale z powodu wypadku, 
jakiemu uległ Perry. Do finału weszli zatem 
walkowerem Lott i Harper (Ameryka). W 
finale gry pojedyńczej panów mieli się spot- 
kač Shields i Wood. Pierwszy jednak, po 
zwycięstwie nad Borotrą, zwichnął nogę i 
wycofał się z finału, zwyciężył więe Wood 
walkowerem. 

  

Zwycięstwo Niemca w zawodach pięściarskich. 
LONDYN, 4. 7. (Pat). — Mecz o mistrzo 

stwo świata wszystkich wag pomiędzy do- 
tychezasowym mistrzem niemieckim Mak- 
sem Schmellingiem a Amerykaninem Stri. 
blingiem zakończył się po zaciętej walce zwy 
cięstwem Niemca. Pimimo widocznej prze. 
wagi Schmelllinga rutynowany i wytrzyma- 

ły Amerykanin dobrnął do ostatniej 15-tej 
rundy i dopiero na kilka miunt przed za- 
kończeniem ostatniej rundy, sknock-outowa- 
ny przez Schmellinga, padł na ring bez przy 
tomności. — Walee przygłądała się ogromna 

. ilość widzów. 

Upały w Austr]i. 
WIEDEŃ, 4. 7. (Pat). — W całej Austrji 

panują obeenie niezwykłe upały, W Wied- 
niu wynosiła wczoraj temperatura 34 stop- 
nie w cieniu. Minister oświecenia zarządził, 
aby ferje w szkołach, które miały się roz      

począć 15 lipea, przyśpieszone zostały o 4 
dni. Meteorolog wiedeński dr. Myrbach przy 
puszcza, że w Europie Środkowej zanosi się 

na powrót klimatu kontynentalnego, jaki 
panował od roku 1873 do 1877. 

  

Silne lotnictwe to potęga Państwai 
122 T SI ISI IS S, OREW OCE OOO OOO ZSEPESTERE. 

Przepiekny dramat, ilustrujący Žy- 
cie i przygody poszukiwaczy złota 
na Dalekim Zachodzie. Aktów 7. 

1) Tygodnik Eclalr Nr. 48 — Aktów |. 
2) Feluś laureatem — Kom. w | akcie, 

  
DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS" 
Wileńska 83, tel. 9-28 

Premjera! Ulubien. pu- 
bliczności słynny amant 

NAD PROGRAM: 
Ceny znižone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. 

Włodzimierz Gajdarow 
NA FALACH NAMIĘTNOŚCI 

Dźwiękowy przegiąd wszechświatowy. — 
Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 

Następny program: Wróg kobiet. 

i pznakna a vdzlcla 
gwiazda Ita Rina śpiewno-dźwięk. 

Przepiękna muzyka rosyjska! 
Fascynująca treść! Artystyczna gral 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  BZWIĘKOWA KIN 

„BOLLINONO” 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Wielki dramat miłos. na tle epok. wydarzeń 

- Ramonem NGVaFFo» « roli stównej 
W pozost. rolach: Alice 
Perry i Lewis Stone. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

NAD PROGRAM: 
ma 
    SCARAMOUCHE 

2 dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów e godz. 4, 6, 8.i 10.30. 

  
Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziš! Pierwszy, wspaniały, przepiękny film 
dźwiękowo-muzyczno-śpiewny prod. szwedzkiej 
Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. 

Student z Sztokholm 
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. — Jutro premjera! — JEGO EKSCELENCJA POSŁANIEC W rol. gł: Hans Junkermann i Mary Kid. 

© godz. 2-ej. — — — Ceny zniżone. J 

  

10-aktowy dramat miłoś- 
ci niewinnie skazanego 
i córki policjanta. 

Miłość— tarcza prze- 
ciw brudom życia. 

OGNISKO == Kawalerowie nocy 
ec dao Wówack Wiktor Mc Laglen, Nick Stuart i Lois Moran 

A Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Awantury miłosne z Harry Liedtke w rol. gł. 
  

    

  

OSTRZEŻENIE! | Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna Iniane surowe do robót 

Głos żydowski o nastrojach 
panicznych. 

„Hajnt“ z dnia 3 lipea zwraca u- 
wagę na szczególne zjawisko, że właś- 
nie w chwili, gdy na całym świecie 
nastroje uległy poprawie w związku 
z propozycją Hoovera, u nas w dniach 
ostatnich wybuchło coś w rodzaju pa- 
niki. Wycofuje się wkłady z banków. 
ludzie uganiają się za dolarami, co 
doprowadziło już do dość pokaźnej 
zwyżki kursu. Dziennik oświadcza, że 
osoby, które orjentują się w sytuacji, 
spoglądają ze zdziwieniem na te ob- 
jawy niepokoju. Faktycznie bowiem 
nietylko niema powodu do jakiejkol- 
wiek paniki, lecz przeciwnie — ocze- 
kiwać należy ogólnej poprawy sytua- 
cji finansowej Europy, nie wyłączając 
Polski, w związku z projektem mora- 
torjum. Odprężenie sytuacji gospodar- 
czej zapowiadają i inne symptomaty. 
Tak np. urodzaj tegoroczny zapowia- 
ad się gorzej, niż w latach ubiegłych, 
co poprawi sytuację rolnictwa, które 
cierpi skutkiem nadmiaru zboża. 
Dzięki odprężeniu sytuacji na świato- 
wym rynku finansowym Polska uzy- 
ska możliwość otrzymania większych 
pożyczek zagranicznych. Nastroje 0- 
statnich dni są. zupełnie nieuzasad- 
nione. Są one — zdaniem dziennika 
wytworem starań pewnych czynni- 
ków, które korzystają z każdej spo- 
sobności dla szerzenia paniki. Okazję 
taką dały obecnie redukcje uposażeń 
urzędniczych, które musiały oczywi- 
ście wywołać pewne niezadowolenie; 
dziennik przypuszcza, że w sferach u- 
rzędniczych wkrótce zapanuje spokój 
i do straku nie dojdzie. Ludność we 
własnym interesie nie powinna dawać 
posłuchu fałszywym alarmom, które 
zachwiać mogą równowagą życia go- 
spodarczego i przynoszą szkodę za- 
równo jednostkom, jak i ogółowi. 

(Ww. I. P.) 
ZSEE PROTO OTO TAROTA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRACE NAD BUDOWĄ MUZEUM WITOLDA 

Prace przygotowawcze nad budową Mu. 
zeum Witolda są w całej pełni. 

Przy budowie pracuje 240 robotników i 
3 maszyny do wyrobu betonu. Prace ziemne 
są już niemal zakończone. Zainteresowanie 

   pracami budowlanemi wśród ludności jest 
znaczne, często wycieczki z prowincji przy 
jeżdżają specjalnie w celu obejrzenia sta- 
nu robót. 

HANDEL LITEWSKO - SOWIECKI. 
Brak umowy handlowej litewsko-sowiec: 

kiej sprawia, iż handel między temi kraja- 
mi jest wybitnie pasywny dla Litwy. Odby 
wa się on na podstawie prowizorycznego po 
rozumienia handlowego, zawartego w 1918 
roku, a wyrażającego jedynie zasadę wza- 
jemnego największego uprzywilejowania, 
tak i że w gruncie rzeczy handel Litwy z Z. 
S. S. R. niemal nie posiada podstaw praw- 
nych. 

Obecnie eksport litewski do Rosji wyraża 

Nr. 152 (2094, 

się cyfrą niespelna miljona lit., podezas gdy 
wart inportu przekroczyła już sumę 10 
milj. lit. i wciąż gwałtownie wzrasta. W 1995 
r. Litwa importowała z Sowietów towarów 
za 3 milj. lit, w 1926 — za 4, w 1927 — za 
8, w 1928 — za 9, w 1929 — za 10, zaś w 
1930 r. — za 13 milj. It. Wkrótce wartość 
importu z Rosji może dosięgnąć, a nawet 
przewyžszyč 20 milj. It., eo wywołuje niepo 
kój w miarodajnych sferach litewskich. 

STRZELCY WZNOSZĄ POMNIK GENERA- 
ŁOWI GIEŁGUDOWI. 

Strzelcy kłajpedzcy przygotowują się do 
obchodu 100-nej rocznicy śmierci Giełguda. 
Jak wiadomo, gen. Giełgud zginął w r. 1831 
podczas powstania, gdy dowodził oddziałem 
wojskowym w bitwie z Rosjanami. Pochowa 
no go na cmentarzu w Kisynie w kraju 
Kłajpedzkim, gdzie obecnie zamierza się 
wznieść mu pomnik. 

ZAKAZ DEBITU 2 PISM NIEMIECKICH. 
Z rozporządzenia ministra spraw wew 

nętrznych Rustejki został zakazany debit 
pism „Hartungsche Zeitung“ do specjalne - 
80 zorządzenia i „Ostpreussische Zeitung“ 
— па przeciąg 1 roku. Zakaz debitu spo- 
wodowało podawanie w tych pismach sprze- 
cznych z prawdą wiadomości o kraju kłaj- 
pedzkim. 

ROZSZERZENIE KAS CHORYCH NA CAŁY 

    

   

    

KRAJ. 
Najwyższa inspekcja pracy  rozesłała 

okólnik wszystkim inspekcjom pracy, na-   
kazujący im nadsyłanie statystycznych da- 
nych, niezbędnych dla wprowadzenia Kas 
Chorych. Po otrzymaniu tych danych Inspe- 
keja Pracy prz pi do zakładania Kas Cho 
rych we ich powiatach, które insty- 
tucyj tych jeszcze nie mają. 

ZAPOMOGI DLA KOLONISTÓW. 

Zarząd Reformy Rolnej uchwalił wyda- 
nie kolonistom—ochotnikom 2 milj. 440 tys 
lit. zapomóg oraz wszystkim kolonistom na 
wzniesienie zabudowań 140 tys. lit. Zapo- 
mogi te będą wydane w naturze. Przedew- 
szystkiem zapomóg udzieli się tym koloni- 
stom-ochotnikom, którzy jeszcze żadnej po- 
życzki nie otrzymali, pozatem zapomogi bę- 
dą udzielane wyłącznie tym kolonistom, któ 
rzy zaczęli pracę na swych działakch w rb 

KONGRES ROLNICZY. 
26 i 27 września w Kownie odbędzie się 

pierwszy w Litwie kongres rolniczy. 
OGÓLNOKRAJOWY ZJAZD SOCJALDEMO- 

KRATÓW. 
Komitet centralny litewskiej partji so- 

cjaldemokratycznej wyznaczył na pocz 
października ogólny zjazd” partji socjalde- 
mokratycznej w Litwie. 
przy nYpchj brąkamiTwcce-hq.e29aMppA 

WZROST SŁUCHACZÓW W UNIWERSYTE- 
CIE KOWIEŃSKIM. 

W. tych dniach rozpoczęły się w uniwer- 
sytecie kowieńskim wpisy nowych abitnr- 
jentów. Przewiduje się, iż w początku nowe 
go roku studjów złoży prośby około 1 tys. 
abiturjentów. W ten sposób uniwersytet 0- 
gółem będzie posiadał około 6 tys. słucha- 
czów. 

DŹIEKANAT WIELOŃSKI WRĘCZYŁ PISM% 
PREMJEROWI TUBEŁISOWI. 

W tych dniach dziekanat Wieloński wre 
czył premjerowi Tubelisowi pismo w sprz 
wie sytuacji Akcji Katolickiej i procesów 

       
    

        

    

  

    
śnietwie: 

ię w 
sosnowych w olbrzymiej ilości szkod- 

niki drzew (Lophyrus Rufus), które 
zjadają igły wskutek czego drzewa usycka- 
ją. Plagą tą objęte jest 100 ha lasu sosno- 
wego. 

  

   
    

  

  

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 
rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia. 
  

  

DOM 
HANDLOWY K. RYMKIEWICZ 

Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

WIELKĄ OKAZJA 
Tania wyprzedaż obić papier. (tapet). 
5744 Rabat od 5 do 25 proc. 
  

  

ZAKŁAD KRAWIECKI DAMSKI 

A. WISZNIEWSKI 52 
Wilno, Zamkowa 20-a (wejście z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje roboty fantazyjne i angielskie. 

  

Poszukiwani 

Zdolni Akwizytorzy 
na stałą pensję i prowizję. 

Zgłoszenia, 
GIMNAZJANA 6 m. 12 

w godzinach od9—12 i 3—6 po południu. 1 

5765 

  

  

Кир!е 

domek, 
mniej więcej o 2-ch 
mieszkaniach z ogro- 
dem owocowym i wa- 
rzywnym w dzielnicy: 
Wielka Pohulanka, 
Legjonowa, Zakreto- 
wa. Szczegół. oferty 
pod adresem: W.Po- 
hulanka 53—4, dla B. 

° 5750 

Do WYNAJĘCIA 
dužy с 

pokój 
ROEE 

  

Uratowane miljony 
futer i dywanów najdo- 
skonalszym patentowanym 
workiem  „Mormitstahl* 
er metycznie zamkniętym 
hichemicznie spreparowa: 
nym przeciw molom, Cena 
2.50. Wysyłamy za zali- 
czeniem od 4 sztuk. 

Poszukiwani  odsprze- 
dawcy. Worki do naby- 
cia w sklepie „Janina“ 
Wilno, Wielka Pohulanka 
9, tamže do wynajęcia je- 
dnopokojowe mieszkanie. 

5061-0 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 

  

robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,uplawom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
breszury pouczającej I 
Adres: Liszki, Apteka. 

  

2-8 pokoje 
poszukuję. 

Oferty nadsyłać do Adm. 
„Kurjera Wil.“ dla S. M. 

5743 

TANI MIESIĄC 
(od I lipca do I sierp- 

nia) wyznaczyła 

Farbiarnia i pralnia mechan. 

„EXPRESS“ 
ULICA WIELKA 31 

(r. Szklanej). Tel. 1700 
Prosimy się przekonać! 

Laberatorjum 
chemiczno-bakterjolog. 

Dr. A. ROM 
Wileńska Nr. 22, m. 2. 

  

5700 

Doktor 

Aleks. Libo 
choroby: 

uszu, gardła i nosa. 

Zawalna 22, od II—12 
i 3—5 po poł. 5741 

Doktor 

Wład. fandrowski 
przyjmuje jako specjalista 

chorób kobiecych. 
Gimnazjalna Nr. 6 m. 19. 
Od 3 do 8 codzień prócz. 

świąt. 54393 

Dr. GINSBERG 
choraby skórne, wene 
ryczne i moezopłoicwe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 567. Р 

Akuszerka 

Marja Brzedina 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

  

    

  

  

        

ręcznych we wszystkich szerokościach oraz 
wielki wybór kreponów, muślinów, jedwabi, 
markizet deseniowych oraz krepe moteor, ge- 

  

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 
Tłumacz języków obcych 

Akuszerka    g wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 5754 

  

orgette, mongol i jedwabi surowych. 

Uwaga — Wileńska 27. 
  Tomaso“ Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
  

  

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
5769 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62, 

5748 

      

Iii Lilewskiego Stow. Pomocy Sanit 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

GABINET RENTGENOWSKI 

Opłata za leczenie i uttzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżone. 

Przyjęcia 10—3 pp. 

czynny 11 — 6 pp.   
  +0 

  

FFEFEFFFEFEFFFEFEFE 
HURTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich        

|   

ORTIN 
/PRIMA/ 

w BLASZANYCH PUDEŁKACH. 

Buchalter- 
korespondent 

władający jęz. polskim, 
niemieckim i żydowskim 
(żargonem) w słowie i pi- 
smie, obeznany z wszel- 
kimi pracami, rytunowany 

        

    

ja | 
„| PO CENACH FABRYCZNYCH NISZCZY DOSZCZĘTNIE bandloice = Zbraletwią 

I KARALUCHY, nie na niewypowiedzia- 

M DEULL nem stanowisku zmieni 5764 a 

    
Bialos Jagiellońska 3, tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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sg PLUSKWY, 
ga MUCHY, MOLE 

: PCHŁY i T.P.. 
Cena blaszanego pudełka zł. 1.20. 

  

posadę ewent. przyjmie 
pracę lub tłumaczenia w 
godzinach wieczorowych. 

Łaskawe zgłoszenia upra- 
sza się nadsyłać do Adm. 
„Kur. Wil” pod „Ргаса“. 

5757   
wychodzi miesięcznie w trzech wydaniach: angiel- 
sko-polski (A), francusko-polski (B), niemiecko-pol- 
ski (C). Ciekawa treść: opowiadania, anegdoty, 
karykatury. Cena n-ru 60 gr. Do nabycia w księ- 
garniach. Bezpłatny n-r okazowy wysyła admin, 
„Tłumacza*, Warszawa, Skrzynka pocztowa 396 

  

Uwadze P.p. wyjeżdżających na ietniskal 

SKŁAD MEBLI 
Spółdzielni „Zjednoczeni Stolarze* 

w Wilnie, ulica Trocka 6. 
poleca: leżaki, wózki dziecinne, krzesła, łóżka skła- 
dane, oraz różne meble. Ceny zniżone. Przyjmuje 
wszelkie obstalunki w zakres stolarstwa wchodzące.       

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ill zawiadamia, 

że w dniu 20 lipca 193) roku o godz. 10 odbędzie 
się w Grodnie przetarg nieograniczony na dokończe- 
nie budowy stajni w Podbrodziu, budowę studni arte- 
zyjskiej i 2-ch studzien kopanych na kręgi w Pod- 
brodziu, remont dachów na 4-ch budynkach 77 p.p, w 
Lidzie, remont stacji pomp w Nowej Wilejce, remont 
instal. elektr. zewn, 5 pułku leg. Wilno, remont stacji 
Pomp, wieży ciśnień i szopy szpit. O. War. Wilno. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Monitorze 
Polskim* w Warszawie i „Przeglądzie Technicznym" 
w Warszawie. 

Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ill 
Grodno 

4756/V1 L. dz. 4327/Bud. 

Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  
Duży pokój 
dla samotnego z osobnem 

wejściem i balkonem. 
Ad. Mickiewicza 15—20. 

5759 

‹ i such Lokal dažy, tikt. 
ny, wygodny, skladający 
się z 10 pokoi do wyna- 
jęcia na godz. popoludn. 
od 2 i pół przy ul. Troc- 
kiei 7—4. O obejrzenie lo- 
kalu zwracać się do do- 
zercy. Bliższe informacje 
u właścicielki: Zarzecze 
zaułek Ponomarski 2—]| 

od 4 — 6 pp. 5753 
Linn 

Uwagał 
Tylko przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 13 firma „REPE- 
RACJA* dorabia stopki 
do pończoch i skarpet 
tanio, solidnie i prędko. 

5740 

  

LJ: się zgubioną 
zniżkę kolejową wyd. 

przez U. S. B. w Wilnie 
dnia 20.VI. 193] r. stud. 
Zelickiemu Józefowi na 
przejazd koleją z Wilna 
do Radomia i zpowrotem 

5745   
Student medyk 

| (chrześcijanin) 

potrzebny 
dla przygotowania do 
wstępnego egzaminu na 

tenże wydział. 
Wiadomość: Benedyktyń- 

ska 2, hotel, pokój 5. 
5742 

МИ ° 
Pensjonat „ZOFJA“ przy 
plažy slonecznej i placach 
tennisowych poleca 25 po- 
koi dobrze urządzonych. 
Radjogramofon. Kuchnia 
wykwiotna i djetetyczna. 

Ceny umiarkowane. 
5746—1 ————— 

PIERWSZORZĘDNA 
Restauracja 
„EAZAR“ 

Wilno, Mickiewicza Nr. 4 
Telefon 871. 5760 
SA AAA 

PENSJONAT w majątku 
„Łosza*, przyst, i poczta 
Szumsk. Dobre utrzyma- 
nie 5 zł. dziennie. Sosno- 
wy las, rzeka. Właściciel 

Bobrowski.   
Marja LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja 
jest zabezpieczona  zło- 
tem, srebrem i drogiemż 
kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 
pod zastaw: złota, srebra. 

  

brylantów, futer, mebli, 
pianin, oraz wszelkich 
towarów. 3900 — @ 

  

Poszukuję ' 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych lub. 
prywatnych. Posiadam do- 

bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do. 
Redakcji „Kurjera Wileń— 
skiego“ pod Nr. 87.871 

dla W. S. 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

  
  

   


