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Rałeżność pocztowa opłacona rycza:tem. 

Cena 20 rroszy. 
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Zwyciestwo 
republiki hiszpańskiej. 

Wybory do Kortezów hiszpańskich 
odbyły się we względnym spokoju, jak 
na gorące temperamenty południowe 
i olbrzymie zainteresowanie wybora- 
mi w kraju, który doniedawna uwa- 
żano za kompletnie obojętny w spra- 
wach politycznych. Wynik wyborów 
dał kompletne i decydujące zwycię- 
stwo stronnictwom republikańskim, a 
przedewszystkiem koalicji republikań 
sko-socjalistycznej. Monarchiści jaw 
ni i ukryci, oraz nied: zdecydowani 
i niedość postępowi przeszli w bardzo 
małej ilości i z wielką biedą. 

W ten sposób załatwiona została 
sprawa prowizorycznej abdykacji kró 
la Alfonsa, który oświadczył po opu- 
szczeniu kraju, że dalsze swoje postę- 
powanie uzależnia od wyroku, któ 
wypadnie przy wyborach parlame ntar 
nych. Wyborcy oświadczyli się bardzo 

dobitnie przeciw monarchji i byłemu 
królowi. 

Społeczeństwo hiszpańskie obda- 
rzyło swojem zaufaniem przedewszyst 

em te ugrupowania, które stoją mo- 
eno na gruncie republikańskim, a rów 

nocześnie dają gwarancję utrzymanią 
spokoju i nieschodzenia z drogi ewolu- 
cyjnego rozwoju. Grupy te stanow 
łącznie centrum i lewicę umiarkowa- 
ną, a poza ich obrębem znajdują się 
ugrupowania prawicowo-monarchi- 
styczne i skrajnie lewicowe, komuni- 
styczne, syndykalistyczne itd. 

Socjaliści hiszpańscy, którzy w 
krótkim czasie zreorganizowali się, 
będą najsilniejszą grupą w parlamen- 
cie. Socjaliści francuscy, (trzeba pa- 
miętać, że wpływ francuski na rozwój 
wypadków w Hiszpanji jest bardzo 
znaczny, gdyż wczorajsi emigranci, a 

iejsi władcy Hiszpanji w znacznej 
i w okresie dyktatury przygoto- 

wywali się na terytorjum francuskiem 
do odegrania obecnie swej roli) zarzu- 
cają swoim kolegom hiszpańskim 
zbytnią ustępliwość wobec swoich nie 
socjalistycznych sprzymierzeńców. A- 
le właśnie ta koncepcja „kartelu lewi- 
cy* sprzyja skonsolidowaniu się sto- 
sunków. 

Po socjalistach najsilniejszą grupą 
ze 100 mandatami będą radykali, któ 
rych wodzem jest Aleksander Lerroux 
minister spraw zagranicznych, wybra 
ny aż w 7-miu okręgach. Stronnictwo 
to stanowić będzie rodzaj centrum i od 
niego będzie zależało czy dalszy roz- 
wój pójdzie w kierunku bardziej u- 
miarkowanym czy radykalnym. Przy- 
puszczają, że p. Lerroux otrzyma mi- 
sję utworzenia gabinetu. Wobec tego 
szeroko komentowana jest deklaracja 
p. Lerroux, który oświadczył w nie- 
dzielę, że: „W obliczu reakcji jest re- 
wolucjonistą, natomiast w stosunku 
do anarchji jest konserwatystą, bro- 
niącym tepubliki i wolności'. 

Na trzeciem miejscu pod wzglę- 
dem ilości mandatów znajduje się pra- 
wica liberalno-republikańska pod kie- 
rownictwem dotychczasowego premje- 
ra Zamorry i ministra spraw wewnę- 

  

     

     

  

  

  

    

  

   

  

   
  

   

   

dobrowolnie prz 

trznych, Maury. Z innych ugrupowań 
wymienić nałeży radykałów społecz- 
nych, których przywódcą jest mini- 
ster oświaty, Domingo, i posłów Akcji 
republikańskiej, kierowanej przez mi 
nistra wojny Azanę. 
Przeszło cztery piąte mandatów w Ka- 
talonji zdobyli lewicowi autonomiści 
pod przywództwem niesłychanie popu- 
larnego byłego emigranta i zamachow- 
ca pułkown. Macii, który jest szefem 
rządu w Barcelonie. Jest to starzec nie 
poszlakowanej uczciwości i wielki ide 
alista, ale hasła jego autonomistyczne 
są dosyc ogólnikowe, a w rokowaniach 

bardziej praktyczni politycy z Madry 
tu będą mieli nad nim niewątpliwie 
przewagę. O ile w Katalonji zwycię- 

żyli autonomiści lewicowi, to w trzech 
prowinejach baskijskich uzyskali prze 
wagę autonomiści prawicowi, pozo- 
stający pod wpływem duchowieństwa 
i mający pewne tendencje monarchi- 

styczne. 

Z najważniejszych problemów, któ 
remi zajął się rząd prowizoryczny i 

które niewątpliwie będą dalej zapr 
tały uwagę rządców Hiszpanji, wy- 
mienić należy problem autonomji pro 
wineji. który będzie załatwiony prz 
dewszystkiem w rokowaniach między 
Madrytem a Barceloną. Dalej rząd pro 

wizoryczny w celach oszczędnościo- 
wych zmniejszył wydatnie nadmierną 
w stosunku do ilości żołnierzy, ilość 
generałów i oficerów, których sporo 

zło na emeryturę. 
Hiszpanja odzyskała obecnie swo- 

ją reprezentację narodową i wstępu- 
je oficjalnie w nowy, bardzo ciekawy 
okres, zamieniwszy godła monarchji 

na sztahdar Republiki. 
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Encyklika papieska ukazała 
się w druku. 

RZYM, 7. VII, (Pat). „Osservatore 
Romano“ wydrukował encyklikę pa- 
pieską, będącą odpowiedzią na dekla- 
rację premjera Mussoliniego oraz na 
odezwę rządową, rozpowszechnianą 
przez radjo i drukowaną, w sprawie 
Akcji Katolickiej. Encyklika składa 
się z 5 części i wstępu i zajmuje peł- 
nych 12 szpalt dziennika. 

  

Popierajcie Lige Morską 

ŻNIWIARKI 
Massey - Hurpis'ą. sms kašskie 

is/m Deeringa 
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Grabie konne różnych systemów 

POLECA 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE I 

  

| DRUSKIENIKI £ 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. B.. 

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

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 
Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Poseł Patek u P. Prezydenta 

WARSZAWA, 7.VII. (Pat).. W dniu 
7 lipca Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej przyjął na audjencji posła polskie- 
go w Moskwie ministra Patka. 

Nad czem radził zjazd 
wojewodów. 

WARSZAWA, '7. VII. (Pat). W 

późnych godzinach wieczornych za- 

kończył się zjazd wojewodów, który 

obradował pod przewodnietwem mini- 

stra Pierackiego. Tematem obrad 

zjazdu była sprawa usprawnienia i 

uproszczenia administracji państwo- 

wej, z zagadnienie oszczędności w związ 

kach komunalnych oraz kredyty ko- 

munalne. 

Praca kolei żel. 

WARS Idę Pats 
nych I onych, koleje 
maju rb. 

w maju. 
— Według da- 

przewiozły w 

h, co w po 
7 osób) da- 

  

    
       

          

    

  

równa 
ło zwiększenie « o 8 proc. Towarów, z Wy- 

jątkiem kolejowych gospodarcz, prze- 
wiozły koleje w maju przy 24 dniach robo- 
ty. 4.633.645 ton. węgla”' przez 

Gdańsk i Soę w maju r. b. 
sj niż w kwietniu 

`о 11,3 proc. Ogólny wywóż z 
nicę przez wszystkie kolejowe 

iczne i przez port gdański i 
b. 101.476 wa 

kwietniem 
kszenie o 

przejśc 
gdyński wyniósł w maju r. 

gonów, co w porównaniu 
(100.126 wagonów) wykazuje z 

1.3 proc. 

Artykuł posła Hołówki. 

W niedzielnym „Ekspresie Poran- 

nym ogłosił pos. Tadeusz Hołówko 

list otwarty do urzędników państwo- 
sh. w którym uzasadnia koniecz- 
oszczędności budżetowych i prze 

iczy przed odda- 
eniu i przed a- 

strajku żywiołów 
Artykuł zasługuje na 

uwagę ze względu na 7 
nacechowane gorącą tros 
państwa ujęcie sprawy. 

Autor wy stępuje jako urzędnik ur- 

lopowany znający doskonale troski i 

kłopoty rodzin urzędniczych. Omawia 

przerost maszyny biurokratycznej i 

wskazuje na konieczność utrzymania 

równowagi budżetu, od której zależy 

dobro wszystkich obywateli, a także 

i urzędników. 

„Zacisnąč zęby i trwać karnie i 

spokojnie — pisze w końcu pos. Ho- 

łówko — nim burza nie minie i nie 

przeszkadzać, a przeciwnie pomagać 
komendantowi statku polskiego... Nie 

może przetrwać ten statek, jeżeli zało- 

ga myśli nie o tych skarbach narodo- 

wych, które zostały powierzone jej pie 

czy, nie o losie pasażerów tego statku, 

ale o sobie... Nie wolno, aby budżet 

państwa załamał się z winy świata u- 

rzędniczego““. 

Pisząc 6 namowach do strajku po- 

set Hołówko wskazuje na niebezpie- 

czeństwo tych „nierozumnych aktów 

rozpaczy i woła do ogółu urzędnicze- 

go: „Strzeżcie się urzędnicy, ci ludzie 

(agitatorzy strajkowi) chcą sprowa- 

dzić Was z drogi obowiązku, chcą zła- 

mać w Was poczucie obywatelskiej po 
winności wobec państwa. : 
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Dowcipny ambasador 
sowiecki. 

TOKJO, 7. VII. (Pat). W klubie 
bankierów w Tokjo odbyło się zebra- 
nie rosyjsko-japońskie z udziałem am- 
basadora Sowietów Trojanowskiego, 
przedstawicieli finansów sowieckich 
oraz japońskiego rządu i japońskiego 
przemysłu i finansów. Na zebraniu 
tem dyskutowany był projekt pożycz- 
ki 50 miljonów jenów dla Sowietów 
na zakupno w Japonji statków, mater- 
jałów budowlanych, taboru kolejowe- 
go, maszyn i t. d. Na zapytanie, czy 
rząd sowiecki skłonny jest dać gwa- 
rancję na wypadek strat, poniesionych 
przez dostawców japońskich, ambasa- 
dor Trojanowski odpowiedział nega- 
tywnie, twierdząc, że samo istnienie 
Sowietów jest najlepszą gwarancją. 

W rezultacie powyższa tranzakcja 
doszła do skutku. 

gi 

Sprawa wykrycia trądu 
w Królewcu. 

BERLIN 7.7. Pat. — W sprawie wypad 
ku trądu, stwierdzonego w Królewcu, do- 
chodzenia wykazały, że chory robotnik na: 
zwiskiem Stammler, przebywał w latach 
1912 — 1925 w Argentynie i Brazylji, gdzie 
prawdopodobnie nabawił się tej choroby. 

Pierwsze objawy ujawniły się u niego 
dopiero przed pół rokiem, co zgadzałoby się 
z doświadczeniem, że wykrycie choroby na- 
stąpić może dopiero po 5—10 latach. Osoby 
które obcowały ze Stamlerem poddane zo 
staną obserwacji lekarskiej. Pacjent prze 

wieziony został do leprotorjum pod Kłaj- 

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

wypoczynek i zdrowie, a więc jedźmy do Zakopanego. 

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

ny komfort i wygody, a w sezonach głównych codziennie 
5737 rozrywki towarzyskie i zabawę. 

W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 50/, Tel. 315. 

Sensacyjne wystąpienie Stalina. 
RYGA, 7-VIl. Stalin wygłosił na konferencji sowieckich organi- 

zacyj gospodarczych sensacyjne przemówienie, w którem zapowie- 

dział radykalny zwrot w polityce gospodarczej Sowietów. Stalin 

oświadczył, iż należy spalić dotychczasowe świętości komunistycz- 

ne i przywrócić wiele z tego, co było potępiane. 

Odwrót czy „pieredyszka” ? 

MOSKWA. 7.7. (Pat.). — W ostat- 
nich czasach miały miejsce w Sowie- 
tach pewne posunięcia i enuncjacje, 
które zdają się świadczyć o doj 
niu jakiegoś, nie dającego się je- 
szcze e określić, kursu polityczne - 
go. Nowy kurs znamionuje przedew- 
szystkiem pewne pogodzenie się ze sta 
rą inteligencją zawodową, przyciągnię 
cie do pracy pewnych kół bezpartyj- 

nych oraz pewne złagodzenie metod, 
stosowanych dotychczas wobec wsi, a 
w szczególności wobec t. zw. kułaków. 

Trudno obecnie powiedzieć, czy 
jest to tylko typowa dla stosunków 
sowieckich „pieredyszka”, czy też je- 

den z pierwszych objawów przeradza 
nia się systemu wojennego komuniz- 
mu w nową, bardziej normalną i usta- 
bilizowaną formę państwową, zbliżo- 
ną do systemu kapitalistycznego. 

Niemniej trzeba przyznać, że roz- 
porządzenie o przywróceniu praw oby 
watelskich wysiedlonym i zesłanym 
kułakom po 5-letnim okresie nieskazi- 
telnego prowadzenia się, a w Szczegól- 
ności w ostatniej mowie Stalina nie- 
które tezy w zestawieniu 'z rzeczywi- 
stością sowiecką brzmią rewelacyjnie. 

W odróżnieniu od wystąpień in- 
nych wodzów komunizmu, mowa Sta- 
lina odznacza się pewną szczerości: 
mówca ani jednem słowem nie wspom- 
niał o piatiletce, nie użył nawet tego 
terminu, jakby wstydził się osiągnięte- 

  

  

  

  

      

go sukcesu, ale na przestrzeni całego 
przemówienia podkreślał chaos, bra- 
ki i niedociągnięcia, panujące w prze- 
myśle sowieckim. Krytykował dotych- 
czasowe metody pracy, zwalając przy- 
tem winę na aparat partyjny. W 
swych wnioskach Stalin domagał się 
pewnego ograniczenia klasy panującej 
na korz inteligencji zawodowej i 
pracown w bezpartyjnych, zanie- 
chania komunistycznych metod pracy 
i płacy i wprowadzenia zarówno w sy- 
stemie pracy, jak i w ustaleniu płacy 
mierników, stosowanych w świecie ka- 
pitalistycznym. Wreszcie domagał się 
on zastąpienia dotychczasowego kole- 
ktywnego kierownictwa w przedsię- 
biorstwach dyrekcją jednoosobową. 

Na temat mowy Stalina przepro- 
wadzona już została dyskusja w kil- 
ku fabrykach moskiewskich i lenin- 
gradzkich. O ile wnioskować można 
z ogłoszonych sprawozdań, nie wszyst 
kie wysunięte przez Stalina tezy spot- 
kały się z uznaniem robotników. Mo- 
wa Stalina wywołała krytykę w sto- 
sunku do własnych przedsiębiorstw, 
wykazując pokrywane dotychczas bra- 
ki i panujący chaos gospodarczy. 

Koła rządzące dotychczas w fabry- 
kach. należące do kliki partyjnej, nie 
wykazują najmniejszej chęci do rezy- 
gnowania z posiadanych praw i ko- 
rzyści. 

  

   
  

  

  

Zajście na granicy polsko - litewskiej. 
Litwini roszczą pretensje do części jeziora Dukszty. 

WARSZĄWA 7.7. Pat. — Dnia 3 
bm. litewska straż graniczna — jak 
już donosiliśmy — usunęła z półno- 
eno - zachodniego brzegu jeziora Du- 
kszty wiechy graniczne, które w tere 
nie zaznaczają linję graniey polsko- 
litewskiej. Oddział korpusu ochrony 
pogranicza, wysłany 4 b. m. dla przy 
wrócenia wiech, spotkała straż litew- 
ska ogniem karabinowym, nie wy- 
rządzając jednak nikomu szkody. 

W wyniku spotkania przedstawi- 
cieli polskich i litewskich władz gra- 
nicznych zostało wyjaśnione, że stro- 
na litewska kwestjonuje dotychczas 
ustaloną linję granicy i podjęła pró- 
bę samowolnego włączenia części 
jeziora Dukszty do terytorjum Litwy 
Władze polskie podjęły kroki w kie- 
runku wspólnego wyjaśnienia tła za- 
targu. 

  

Konflikt Kwirynału z Watykanem zaostrza się. 
PARYŻ, 7. VII. (Pat). Zgodnie z 

zapowiedzią, cała wieczorna prasa 
rzymska wystąpiła z artykułami, о- 
mawiającemi ostatnią encyklikę, trak- 
tując ją jako odwołanie się papieża do 
cudzoziemców w sprawach, dotyczą- 
cych wyłącznie zagadnień, obchodzą- 
cych jedynie królestwo włoskie i pań- 
stwo watykańskie. Naogół panuje prze 
konanie, że spór włosko- watykański 
wszedł w fazę ostrego zaognienia, 

  

Nie wyklucza się potępienia przez 
Kościół doktryny wychowania faszy- 
stowskiego, z drugiej zaś strony mówi 
się o możliwości zerwania konkordatu 
aczkolwiek prasa włoska, komentując 
głosy prasy zagranicznej o encyklice, 
z naciskiem podkreśla respektowanie 
układów laterańskich przez Włochy, 
które i dziś skłonne są do prowadzenia 
pertraktacyj. 

Katastrofalna burza w Wisiózóth, 
BERLIN 7.7. Pat, — W Zachod- 

nich Rudawach szalały wczoraj bu- 
rze, połączone z oberwaniem się 
chmur. Szereg mostów zostało znie- 
sionych. Woda podmyła w wielu miej 
seach drogi i tory kolejowe. Odcinek 
Sehwarzenbach — Johannes — Ge- 
orgenstadt jest doszczętnie zniszezo- 
ny. Przewodniki wysokiego napięcia 
oraz kable telegraficzne i telefoniczne 
zostały w wielu miejscach przerwane 
Również rury gazowe i kanalizacyjne 
zostały znacznie uszkodzone. Nagły 

przybór rzek wyrządził wielkie szko- 
dy w zabudowaniach nadbrzeżnych. 
W mieście Schwarzenburgu dobytek 
mieszkańców i ulice doznały poważ- 
nych szkód. Oddziały straży ogniowej 
niosły pomoc zagrożonym mieszkań- 
eom. Straty wyrządzone przez burze 
wczorajsze oceniają na 15: miljonów 
mk. Dotychezas stwierdzono 3 ofia- 
ry w ludziach. Ludność miejscowa 
tworzyła doraźne oddziały ratowni- 
cze. 

„Akcja przeciwdziałania komunizmowi. 
NOWY YORK. 7. VII. (Pat). Utwo- 

worzył się tu komitet, złożony z około 
stu wybitnych przedstawicieli społe- 
czeństwa amerykańskiego, mający na 
celu zwalczanie komunizmu zapomocą 
bojkotu handlowego i kontrpropagan- 
dy. W skład komitetu wchodzą mię- 
dzy in. wiceprzewodniczący amerykań 
skiej Federacji Pracy i b. ambasador 
Stanów Zjednoczonych w Berlinie Gue 
rard. 

W ogłoszonej liście 600 zwolenni- 

ków komitetu figuruje między innemi 
nazwisko Elihu Roota. Sprzeciwiają 
się oni uznaniu Sowietów przez Stany 
Zjednoczone przed spłaceniem przez 
Sowiety szkód, które Stany Zjednoczo- 
ne poniosły z powodu konfiskaty 
swych dóbr na terenie Rosji Sowiec- 
kiej i t. d. Podobne komitety powstać 
mają we Francji, Anglji, Belgji, Niem- 
czech, Włoszech, Kanadzie i państ- 
wach bałkańskich. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZJAZDY NARODOWCÓW. 

W sierpniu r. b. odbędą się 4 zjazdy от 
ganizacji narodowców. Zjazdy te odbędą się 
w porządku nast.:- 15 sierpnia — w Ucia- 
nie, 16 — w Rosieniach, 23 — w Możej- 
kach i 30 — w Olicie. 

UNIEWAŻNIENIE WYBORÓW 
W PRENACH. 

Sędzia Pokoju w Prenach unieważnił na- 
skutek złożonej skargi wybory do rady miej 
skiej w Prenach. 

PODRÓŻE PREMIERA TUBELISA. 

Ostatnio Prezes Ministrów p. Tubelis od- 
wiedził szereg instytucyj na prowincji. 27 
czerwca p. Tubelis obe ł prace nad prze 
prowadzeniem szosy rc kiej oraz zwie- 
dził rzeźnię budowaną w Taurogach. 29 czer 
wca p. Tubelis w towarzystwie Ministra 
Spraw granicznych dr. Zauniusa i guber- 
natora kraju kłajpedzkiego obejrzał rzeźnię 
i aki w Kłajpedzie. 1 lipca Prezes Min:- 
strów w towarzystwie Gubernatora p. Merki- 
sa obejrzał w Pogiegiach budowę gmachów 

komory celnej i gimnazjum. Pozatem p, Tu- 
belis odwiedził w Kretyndze urzędy miej- 
scowej administracji. 

WIZYTA FRANCUSKIEJ ESKADRY 
POWIETRZNEJ. 

13 sierpnia przybędzie do Kowna fran- 
cuska eskarda powietrzna i zabawi tu 24 
godziny. 

POŚWIĘCENIE FUNDAMENTÓW 
NOWEGO GMACHU FAKULTETU 

MEDYCZNEGO. 

W ub. piątek odbyło się poświęcenie fun 

damentów i kamienia węgielnego nowego 
gmachu Fakultetu Medycznego przy ul. V 
ckiewicza (na miejs 1 dawnego Anatomi- 
cum). Na uroczys poświęcenia był о- 
becny Prezes Ministrów p. Tubelis. Mint- 
ster ošwiaty inž. Szakenis, Rektor Uniwer- 
sytetu "W. W. prof. Czepinskis, Burmistrz 

PS 1 tm 

budowy nowego gmachu który 
anowił kombinację 8 i 4 pięter. 

wyniosą ok. 800.000 litów. 

SPRAWA O EKSCESY ANTYSEMICKIE 
W SŁOBODZIE. 

W tych dniach Kowień 
wyznaczył na po 

            

  

  

   

  

      

  

   

   

    
     Sąd Okręgowy 

. r. spra- 
scesach antv- 

miały miejsce w Słobodzie 

          

1 sierpnia 1929 r. 

dia au ius a 

  

cukier 
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Marmelady, konfi- 
tury, dżemy, soki, 

kompoty — to pod- 

stawa oszczędności 

gospodarstwa 

domowego. 

SEZON W PEŁNI: 

Tanie książki 
Zz przepisami 

w każdej księgarni. 

      

  

Giełda warszawska z dn. 7.VII. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Polary. 5 000 . 9,00—9,02— 8,98 
Belgja . . . . . . . 124,65—124,96— 124,34 
HolAnijai ae AR —360,15—348,35 
Kopenhaga . . . '. .239,11- 239, 71—238,51 
Londyn . . . . . . .15,431/,—43,54 - 43,33 
Nowy Xofk „5503 8,922—8,942—8 Už 
Nowy York kabel .. . 8,926—8.946 - 8,9(6 
Paryż . - 3496—35,05—34,87 
DRACO Ea 126 „44!/,—26, 50—26,39 
Szwajcarja . . . . » 173,03—173,46—172,60 
Wiedeń. . .. . . . 120,45—125,76 — 125,14 
МОВ уер ui 2 . . 46,15—46,87—46,63 

  

Berlin w obr.pryw. . . . .. . . . 211,57 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . . . . . . 33,50 
4% inwestycyjna . . . . . . . . . . 30,60 
5% Konwersyjna . . . . . . . .  . 46,00 
6% dolarowa. . . .. .. . 75,50—76,00 
109/; Kolejowa —. . . . . . aa 
895 L. Z. B. G. K. i B.R,, obl.B. 6. K. + 94,00 
Te same 7% ..... SaaS 
8% obl. budowlane В. G. K. +. 93,00 
8% L. Z. ziemskie . . . . . . . . - 88, 0 
70/, ziemskie dolarowe . . . . + 12,50 
4:/,% L. Z. ziemskie 
4'/,% warszawskie . . . . . . . „50,75 
5% warszawskie . . - +7:485, 25-155, 5 
80, warszawskie. . - .71,50—70,50— 70 › 
895 Częstochowy .„ „. - .. ‚ ‚ 62,00 
10% Lublina . . . . . . . . 79,00—8010 
69/, Obl. m. Warszawy Vlem. . . . . 4500 
8% 6bl Klee „u os 5. WUS WADEO 

RKRCJE: 

Bank Polski „. - .. . . 117,50—118,000 
OnestodlabL ati 6 m atei es D 
DIDO EW NE 00 a AO 
Ostrowiec serja В. .. . . . . . . . 37.50 
SLATAGKOWIOG GF GROBU 01 CID 

    

  

. 50,50—50,75—50,25. 

„



2 

fPożeracze przestrzeni u celu. 
(Korespondencja własna). 

Dwóch nowych bohaterów narodowych amerykańskich, — Upały a entuzjazm. — 

Od Magellana przez Eckenera do Posta i Gaity. 

New-Yoórk, w lipcu. 

W życiu zbiorowem obywateli Sta 
nów Zjednoczonych A. P. są dziedziny 
wobec których bledną wszystkie pro- 
blemy polityczne, ekonomiczne, czy in 
ne, któremi zajmują się prezydent koń- 
gres i senat. Są to boks i lotnictwo. Te- 
mi dwoma dziedzinami przeciętny A- 
merykanin pasjonuje się najwięcej, w 
tych dwóch dziedzinach gotów jest pa- 
sować na bohaterów narodowych wy- 
bitnych championów. Takim bohate- 
rem był swego czasu Tunney za swe 
zwycięstwo pięściarskie nad straszli- 
wym Dżekiem Dempseyem, takim bo 

haterem został następnie Lindbergh. 
na takich bohaterów pasowani zosta- 

li obecnie dwaj śmiali lotnicy, którym 

udało się pobić rekord szybkości lotu 
naokoło świata: Post i Gatty: 

Gdy Post i Gatty pojawili się nad 
lotniskiem, oczekiwało ich w palących 

promieniach słońca 10.000 wielbicieli 

z pułkownikiem Lindbergh'iem na 

czele, który monosylabami wyrażał 

swój zachwyt nad wyczynem kolegów 

dotąd nikomu nieznanych. Lotnietwo 

ma bowiem to do siebie, co miały da- 

wniejsze wojny: w ciągu kilkunastu go 

dzin można wyjść z szarości na jasne 

światło sławy. Tak wypłynął Lind- 

bergh, miss Johnson, dr. Eckener, pro 

fesor Piccard, a ostatnio Post i Gatty. 

W wilję dnia, w którym lotnicy 

mieli wrócić po 9-dniowym niemal 

nieprzerwanym locie: do New-Yorku, 

służba zdrowia wydała specjalne wska 

zówki, jak pubłiczność ma się zacho- 

wać na lotnisku, aby się uchronić od 

niespodziewanej śmierci z powodu 

niesłychanych upałów, panujących w 

obecnej chwili w Stanach Zj. Każdy 

więc przyniósł ze sobą nietylko wil- 

gotną chusteczkę w kieszeni, ale i gąb 

ki, nasycone sokiem cytrynowym. 

Już na wysokości 300 stóp Gatty 

zamknął gaz i ześlizgnął się z samolo- 

tem gładko na wypaloną upałem mu- 

rawę, wśród wycia syren fabrycznych, 

klaksonów samochodowyct : 

nia głośników i krzyku dziesiątka ty- 

sięcy entuzjastów. 
Ktoś zeskakuje z samolotu, raczej 

zsuwa się ociężale. To Post. Ujmują 

go pod ramiona, wspierają. Jest wy- 

czerpany, lecz nie do tego stopnia, co 

Gatty, który siedział przy sterze. Ten 

nie może się wogóle ru ze swego 

siedzenia. Kości w nim z ywniały, 

mięśnie odmówiły posłuszeństwa. 9 

dni bez należytego odżywienia, bez snu 

bez spoczynku. Triumf ostateczny nie 

był łatwy. Lecz już wydostałi się na 

samołot koledzy i delikatnie znieśli 

Gatty'ego na ziemię i usadowili w au- 

cie, w którem siedział już Post z mło 

    

   

  

    

dą żoną, całą we łzach szczęścia. I o, 

dziwo! — tłum Amerykanów, dla któ 

rych zwykle entuzjazm nie ma granie, 

którzy potrafią zadusić w spaźmie po- 

dziwu i radości, tym razem uszanował 

śmiertelne wyczerpanie swych nowych 

bohaterów, nie napadł na ich auto, nie 

rozszarpał ich w kawałki. Zamierzał 

powełować to wszystko nazajutrz, na 

Broadway'u podczas triumfalnej de- 

filady lotników w deszczu konfetti. 

Post i Gatty jednak nie spożywają 

samolubnie swego szczęścia. Dzielą 

się niem jeszcze z jednym  człowie- 

kiem. Niejeden bowiem w Stanach za 

pytywał, dlaczego lotnicy nazwali swój 

samolot „Winnie Mae*. Winnie Mae 

to jest dorodna córka jednego z en- 

tuzjastów, powiedzmy mecenasów lot 

nictwa, Franka Halla, króla naftowe- 

go z Oklahoma. Już od szeregu lat fi- 

nansuje on wszystkie wielkie loty, co 

doprowadziło go w r. 1928 niemal do 

ruiny. Uratowało go odkrycie nowych 

źródeł nafty, z których dochód prze- 

znaczył na nowe loty. On to sfinan- 

sował obecny epokowy lot naokoło 

świata, który pozwala lotnikom ame- 

rykańskim wpisać swe nazwiska na li 

šcie, na ktėrej w roku pańskim 1519 

pierwszy zapisal swe nazwisko Magel- 

lan. Nie mamy dokladnych danych co 

do godzin i minut, jakich, oprócz dni, 

potrzebował Magellan do odbycia swej 

podróży naokoło świata. Ale było tych 

dni 1.083! Każdy następny śmiałek po 

prawiał ten rekord o kilka czy kilka- 

naście dni, aż w r. 1924 samoloty ar- 

mji Stanów Zjednoczonych odbyły tę 

drogę w 175 dniach, z czego na lot e- 

fektywny wypadło zaledwie 14 dni. W 

tym samym czasie 14 dni lotu efektyw 

nego, a 20 wogóle, obleciał świat do- 

koła przed dwoma laty Zeppelin. о- 

becnie ustanowiony rekord wynosi 8 

dni, 15 godzin, 51 minut. 

Czy jednak rekord ten utrzyma się 

długo? Zamierzają go już pobić dwaj 

Francuzi, Le Brix i Doret, którzy po- 

stanowili oblecieć Świat dookoła w 

czterech gigantycznych etapach: Pa- 

ryż—Tokio—San Francisko — Nowy 

York. 
Świat należy do lotników. 

Em. 

iii 

Usprawnienie administracji 
skarbowej. 

Przez cały dzień sobotni odbywa- 

ły się w Ministerstwie Skarbu nara- 

dy prezesów izb skarbowych i dyre- 

kcyj ceł. Otworzył i zagaił zjazd p. 

minister skarbu Jan Piłsudski, pod- 

kreślając znaczenie zjazdu dla pod- 

niesienia sprawności urzędów skar- 

bowych. Następnie dłuższe przemó- 

wienie wygłosił p. wice-minister St. 

Starzyński, dając ocenę obecnej sytu- 

acji gospodarczej oraz przedstawia- 

jąc najpilniejsze zadania administra- 

cji skarbowej. 

W dalszym ciągu wygłosili refe- 

raty: dyr. dep. akcyz i monopolów 

p. J. Kulski, zast. dyr. dep. podat- 

ków i opłat p. P. Michalski i kier. 

dep. ceł p. W. Fabierkiewicz. Obrady 

z krótkiemi przerwami trwały do 

wieczora. 

Sobotni zjazd prezesów izb skar- 

bowych i dyrekcyj ceł będzie miał 

niewąpliwie doniosłe znaczenie w 

dziedzinie usprawnienia administrac- 

ij skarbowej. 

W zjeździe brał udział prezes Wi- 

leńskiej Izby Skarbowej, p. Ratyń- 

ski „który wczoraj wrócił do Wilna. 

Ze szkolnictwa białoruskiego. 

Z powodu odmowy Kuratorjum 

Szkolnego na odnowienie koncesji 

na gimnazjum białoruskie w Klecku, 

delegacja Komitetu  Rodzicielskiego 

tegoż gimnazjum odbyła szereg kon- 

ferencyj z władzami szkolnemi w 

Wilnie i Warszawie, starając się o 

zmianę tej decyzji Kuratorjum. 

Po bezowocnych staraniach w 

Warszawie, delegacja ostatnio była 

przyjęta przez P. Kuratora Szełągow- 

skiego, który oświadczył, że jedynym 

powodem odmowy koncesji jest ni- 

ski poziom nauczania i wychowania 

w gimnazjum w ostatnich latach. Mi 

mo zapewnień ze strony delegacji, 

że poziom się podnosi, oraz że zam- 

knięcie gimnazjum będzie społeczeń- 

stwo białoruskie uważało za zarzą- 

dzenie skierowane przeciwko biało- 

ruskim prawom i interesom kultural- 

nym, p. Kurator decyzji swej nie cof 

nął i radził przystąpić do likwidacji 

gimnazjum, zaznaczając przytem, że 

interesy kulturalne białoruskie stok- 

roć lepiej będą zabezpieczone, jeśli 

zamiast gimnazjum o niezmiernie ni- 

skim poziomie, jedno z „pozostałych 

gimnazjów białoruskich zostanie u- 

państwowione w najbliższej przysz- 

łości, na co ma nadzieję uzyskać zgo- 

dę Ministerstwa Oświaty. 
Hg 

Policja zakazała. 
BERLIN 7.7. Pat. — Policja za- 

kazała urządzenia zebrania manifes- 

tacyjnego przeciwko traktatowi wer- 

salskiemu, do udziału w którym na- 

woływał rektorat uniwersytetu w Kró 

lewcu. 
W odpowiedzi na to zarządzenie 

rektor uniwersytetu wywiesił na ta- 

blicy uniwersyteckiej pismo, wyraża- 

jące ubolewanie rektora i związków 

młodzieży akademickiej z powodu 

tego zakazu. Rektor podkreślił poza- 

tem, że wśród docentów i studentów 

panowała jedność przekonań tak że 

do przewidywanych zaburzeń nie po- 

winno było dojść. 
Mimo zakazu studenci urządzili 

we wtorek zebranie, nawołując do 
manifestacyj w dniu 8 b. m. 
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Zjazd w Gdyni Naczelnej 

Reprezentacji Kupiectwa 
Polskiego. 

Chwila obecna wysuwa na czoło zagad- 

nień polskiej polityki gospodarczej — zarów- 

no ze względu na sytuację wewnętrzną jak 

iw związku z układem stosunków międzyna 

rodowych — konieczność intensyfikacji na- 

szej ekspansji w handlu zagranicznym. Po 

myślne rozwiązanie tego zagadnienia — w 

dziedzinie tak eksportu jak i importu — wy- 

maga sprawnej organizacji aparatu handlo - 

wego, co uwarunkowane jest przedewszyst- 

kiem stanem naszego handlu wewnętrznego. 

Ten doniosły i aktualny dla całego gospo- 

darstwa polskiego problem stanowił przed- 

miot obrad Zjazdu Delegatów Naczelnej Ra- 

dy Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego, który Od- 

był się ostatnio — specjalnie ze względu na 

przedmiot obrad — w Gdyni w dniu 29 czerw 

® Obrady, w których wzięli udział delegaci 

prawie wszystkich zrzeszeń Z całej Polski, 

wchodzących w skład Naczelnej Rady 206 

worzył prezes Towarzystwa Kupców m Gdy 

ni, p. Mucha, poczem przewodnictwo cbjął 

wice?prezes Naczelnej Rady, p. Tadsusz Mar- 

chlewski z Grudziądza. 
, ZA 

WW charakterze gości uczęstniczyli w Zjeż- 

dzie pp. radca Celichowski z r: 

jewództwa pomorskiego, dr. Da kiew 

mienia Państwowego Instytutu Eksporto 

prezes Pomerskiej Izby Skarbowej p. Kossior 

or wice-prezes tamtejszej Izby Przemysł 

wo-Handlowej dr. Smoleń. M 

nieni goście podkreślili w sw 

niach wstępnych głęboką ' 

zrzeszonego kupiectwa nad organizacj nasze 

go handlu ze ranicznege Oraz doniosłość 

współdziałania na tym odcinku polskiej po” 

lityki „gospodarczej między zrzeszen mi ku- 

pieckiemi a organizacjami administracji pań- 

stwowej. 
ё 

Obecne położenie handlu wewnętrznego Da 

tle ogólnej sy ji gospodarczej oraz naj 

ważniejsze środki zaradcze, stanowiące pus 

wyjścia dla panowych prac nad intens; lua 

cją ekspansji zagranicžnej, przedstawił dy- 

rektor Naczelnej Rady, p. J. Jakubowski, pod 

kreślając gwałtowne kurczenie się zdolności 

konsumcyjnej coraz to nowych warstw (re- 

dukcje uposażeń), P dstawiając 2 za- 

prowadzoną przez organa N elnej 

y, wykazując konieczność niezwłocznego 

rozpoczęcia planowej akcji naprawy handlu 

w Połsce i kładąc w związku z tem nacis« 

na wewnętrzną pracę zawodowo-organiza- 

cyjną zrzesz ń kupieckich. i : : 

"" Referat, poświęcony roli i zadaniu polskie 

go kupiectwa w: organizacji handlu zagranicz 

nego, wygłosił sekretarz Naczelnej Rady, P- 

Е. Wencel; w referacie tym przedstawiono 

stanowisko Państwowego Instytutu Ekspor- 

towego w Spr wie udziału kupiectwa w I 

dlu zagranicznym, stosunek kupiectwa do ak- 

cji organizacyjnej Instytutu, najistotniejsz 

warunki wzmożenia naszego eksportu i zra- 

cjonalizowania importu oraz rozwoj stosun 

ków polsko-gdańskich. : 

Referat został uzupełniony przez P- 

Zwięrzykowskiego Z Grudziądza, który zapo- 

znał Zjazd ze stanem prac nad SA 

niem w Gdyni przez zrzeszone kupiectwo pa 

skie Syndykatu Hurtowni Kolonjalno-5Spożyw 
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Nad wygłoszonemi referatami „rozwinę a 

sie ożywiona dyskusja, w „której zabierali 

głos między in. pp. dr. Dalkiewicz (P. ВЫ 

dyr. Poszwiński z Poznania, prez. Sutkow 

z Bydgoszczy, prez. Żejmo z Wilna i kant“ 

W dyskusji tej zwrócono szczególną uwa- 

gę na sprawy organizacji spedytorstwa, kon: 

kurencji Gdańska, realizacji doraźnego PRO" 

gramu gospodarczego dla Polski z chodniej 

pogłębiające rozwuj W UA- 

iwej i dzikiej konkurėn- 

    

    

oraz na warunki, 

szym handlu nieucze 

S idea zamanifestował. pozatem raz Je 

w sposób zdecydowany konieczność wauki z 

t zw. handlem maskowanym oraz utrzyjna- 

zu handlu w dni świąteczne, co 

alny postulat całego kupiectwa 

chrześcijańskiego. 
: : 

Obrady zZjazdu, stanowiące poważną ma 

nifestację zaintereso» aniem ze strony pol- 

skiego kupiectwa naszym handlem a 

nym oraz rozwojem portu w Gdyni, uzupeł- 

nione zostały wspólnym zwiedzeniem urzą- 

dzeń portowych oraz wycieczką na Hel. 

ер 

Walny zjazd Federacji 

Polskich Związków Obrońców 

Ojczyzny. 

W najbliższą niedzielę, dnia 12-go 

b. m. odbędzie się w Warszawie wal- 

ny zjazd delegatów Federacji Polskich 

Związków Obrońców Ojczyzny. | 

Zjazd rozpocznie o godzinie 9-ej ra- 

no nabożeństwo w katedrze św. Jana 

i poświęcenie sztandaru wojewódzkiej 

organizacji warszawskiej
, poczem na- 

stąpi pochód do grobu Nieznanego Żoł 

nierza i złożenie na nim wieńców. 

O godzinie 11-ej min 30 obrady 

Zjazdu otworzy w sali rady miejskiej 

prezes dr. Roman Górecki. W toku о- 

brad Zjazdu udekoruje premjer Ale- 

ksander Prystor ociemniałych i zasłu- 

żonych żołnierzy nadanemi im odzna 

czeniami. 
Po przerwie obiadowej kontynuo- 

wane będą plenarne obrady zjazdu, 

który wysłucha sprawozdań prezyd- 

jum i komisji rewizyjnej za rok 1930, 

przeprowadzi nad niemi dyskusję oraz 

zatwierdzi skład zarządu głównego na 

rok. 1931/32 i uchwali budżet na ten- 

że rok sprawozdawczy. (Iskra). 

  

    

    

Szlakiem Mickiewicza. 
* 

(Wrażenia z wycieczki po Nowogródczyźnie). 

(Dokończenie) 

* Wreszcie przyszedł dzień drugi, w 

którym mieliśmy zwiedzić Czombrów 

— domniemane Soplicowo — Tuhano 

wicze, Worończę i Mir. Najpierw, o- 

czywiście po śniadaniu, bo gospodarze 

o wszystkiem pamiętali — pod kie- 

rownictwem p. inż. J. Żmigrodzkiego 

wielkiego miłośnika i znawcy zabyt- 

ków Nowogródczyzny, autora „Prze- 

"wodnika po Nowogródku i Nowogród- 
czyźnie* oraz towarzyszącego nam z 
Nowogródka p. red. T. Garzteckiego, 

udaliśmy się do Czombrowa. 
Zabudowania i położenie Czombro 

wa faktycznie bardzo odpowiadają о- 
pisowi Soplicowa, a chociaż toczy się 

spór pomiędzy uczonymi czy Czomb- 

rów miał na myśli Mickiewicz, pisząc 

„Pana Tadeusza, czy też jaki inny 
mniej lub więcej do niego podobny 

dworek, nie przeszkadzało to nam pa- 
trzeć na Czombrów, jako na rzeczy- 
wiste Soplicowo. W białym dworku z 

kolumnami powitaliśmy bardzo miłą 
właścicielkę Czombrowa p. Karpowi- 
czową, która następnie oprowadziła 
nas po rozległym parku, wszędzie u- 

dzielając wyjaśnień i snując przypu- 

szczenia co do miejsc uwiecznionych 
w „Panu Tadeuszu*. Tu prawdopo- 

dobnie była „świątynia dumania“, tu 

na wzgórku wznoszącym się w koń- 

cu rozległego parku, kto wie, może 

stał niegdyś zamek Horeszków, zaś 

tam u dołu u stóp wzgórza, na któ- 

rem rozłożył się Czombrów — stawy 

dziś zupełnie suche, bo z nich wodę 

dawno spuszczono. Ale wszystko to są 

przypuszczenia oparte raczej na do- 

mysłach niż na faktycznych danych. 

„Natomiast z przeżyć rzeczywistych 

Czombrowa — ciągnie p. Karpowiczo 

wa — mogę opowiedzieć państwu pra- 

wdziwe zdarzenie, które tylko za do- 

wód czuwającej nad nami Opatrznoś- 
ci poczytywać mogę. Oto tam wdole 

przy drodze stoi krzyż drewniany. A 

historja jego tam postawienia jest ta- 
ka: W grudniu 1918 roku, gdy po e- 
wakuacji Niemców zapanowało tu u 
nas „bezkrólewie”, bo i bolszewicy je- 
szcze nadciągnąć nie zdążyli, w noc 
wigilijną trzech drabów z pobliskiej 
wsi szło tą drogą z siekierami pod po- 
łą do Czombrowa z zamiarem wyraź- 
nym, bo „śmierć burżujom* była wów 
czas na ustach każdego tutejszego chło 
pa. Idąc pokłócili się ze sobą i oto w 
miejscu gdzie się krzyż teraz wznosi, 

jeden z nich wydobył z ukrycia siekie 
rę i z całej siły rozpłatał przeciwiniko 

wi czaszkę. Po tem tragicznem zaj- 

ściu dwaj pozostali przy życiu zawró- 

cili, dalej już do Czombrowa nie po- 

szli“. 
„Ale nie wszyscy okoliczni miesz-, 

kancy są u nas tacy — opowiada da- 
lej p. Karpowiczowa. — Są uinas i 
ludzie godni największego szacunku, 
Oto w Zubkowie, niedaleko stąd poło- 
żonem, mi eszka staruszek Michał Za- 
krzewski, człowiek niezwykle poboż- 
ny. Ponieważ wpobliżu niema kościo- 
ła, przed jedenastu laty postanowił 
własnoręcznie wybudować kaplicę, w 

Ww. LEB N SAK I 

Porozumienie co do moratorium 
osiągnięto. 

Hoover zgodził się na nową propozycję Francji. 

PARYŻ, 7-VI. (Pat). Po dniu pełnym wrażeń i niepokoju, wśród 

atmosfery dość napiętej, wobec odrzucenia w niedzielę przez prezy- 

denta Hoovera ostatniej propozycji francuskiej, osiągnięto w ponie- 

działek wieczorem porozumienie między przedstawicielami Francji 

i ministrem Mellonem i ambasadorem Edge. 

Na nadzwyczajnem posiedzeniu Rady Ministrów, które odbywa- 

ło się od g. 17-ej pod przewodnictwem Doumera i trwało 2 i pół 

godziny, opracowano tekst ugody, który zakomunikowano ambasa- 

dorowi Edge i ministrowi Mellonowi, a ci ostatni przetelefonowali 

tekst ugody do Waszyngtonu i po otrzymaniu zgody prezydenta 

Hoovera podpisali na wieczornej konferencji ostateczny tekst poro- 

zumienia, który został podany do 

nym komunikacie. 

publicznej wiadomości w oficjal- 

W Ameryce zadowolenie. 

NOWY YORK, 7. VII. (Pat). Po- 
myślne zakończenie rokowań z Fran- 

cją nad planem Hoovera wywołało 0- 

gólne zadowolenie. 

Wymiana grzeczności. 
PARYŻ 7.7. Pat. — Według urzędowego 

doniesienia, na konferencji francusko-ame- 

rykańskiej przedstawiciele Stanów Zjedno- 

czonych oświadczyli, że Stany Zjednoczone 
przyjmują proponowany tekst i zaznac 
że prezydent Hoover stwierdził iż zawarty 
układ godzi się z propozycją amerykań- 
ską. Powinien on jednak uzyskać aprobatę 
pozostałych państw zainteresowanych. Na 

stępnie minister Mellon i ambasador Edge 
wyrazili w imieniu Hoovera i własnem ser- 

   

      

deczną wdzięczność rządowi francuskiemu 

za czynione przez niego szlachetne wysiłki 

w kierunku odrodzenia gospodarczego Świa- 

ta. Premjer Laval podziękował przedsta- 

wicielom Ameryki za ich energiczną współ- 

pracę i stanowisko, nacechowane . duchem 

zgody i ustępliwości, poczem wyraził pra- 

gnienie ażeby inicjatywa prezydenta Hoo- 

vera wydała rezultaty których od niej o 

czeku ją. 

  

Oświadczenie francuskiego ministra handlu. 

PARYŻ, 7. VII. (Pat). Minister 

Flandin oświadczył przedstawicielom 
prasy, że propozycja Hoovera jest do- 

wodem, że Ameryka, a w większym 

jeszcze stopniu Francja nie mogą izo- 

lować się od reszty świała. Mówca za- 

znaczył, że przewidziane są dalsze ro- 

    

Główne zasady 

PARYŻ 7.7. Pat. — Główne zasa- 

dy zawartej ugody odpowiadają 

mniej więcej wiadomościem, które 

uprzednio trafiły do prasy. с 

Francja zgadza się mianowicie na 

zawieszenie na okres czasu między 

1.VII br. a 1.VII 1932 r. wszelkich wy 

płat między poszez. rządami, a to pod 

warunkiem, że rząd niemiecki wpła- 

ci do Banku Wypłat Międzynarodo- 

wych całkowitą bezwarunkową część 

annuitetu, wynoszącą 620 miljonów 

mk. Wpłata ta będzie miała miejsce 

jedynie pro forma, gdyż w równowar 

tości otwarte zostaną rządowi niemie 

ekiemu kredyty za pośrednictwem 

kolei żelaznych Rzeszy. Te ostatnie 

wciągnięte zostały do sprawy, aby 

o ile to jest możliwe nadać pożyczee 

kowania, które będą ożywione tem sa 

mem dążeniem do przywrócenia mię- 

dzynarodowego zaufania. Przyjęliś- 

my na siebie mówił minister — 

przypadającą na nas część ofiar. Obec- 

nie jest rzeczą innych przyjąć tę część 

ofiar, która na nich przypada. 

  

  

porozumienia. : 

tej charakter komercyjny. Wielkie 

banki, poparte w tem przez odnośne 

rządy, będą mogły przyjść z pomocą 

krajom europejskim, którym ргоро- 

zycja Hoovera wyrządziła pewien u- 

szczerbek finansowy. 

Sprawa świadczeń w naturze 0d- 

dana została do rozstrzygnięcia ko- 

mitetowi ekspertów. Wreszcie, uwa- 

żając za niedostateczne zobowiązania 

powzięte przez Rzeszę Niemiecką wo 

bee Stanów Zjednoczonych i chcąc 

mieć sama głos w tej sprawie, Fran- 

cja pozostawia za sobą prawo zażą- 

dania od rządu niemieckiego zapew- 

nienia, iż fundusze, które zaoszczę- 

dzi Rzesza Niemiecka dzięki morator- 

jum, zostaną użyte jedynie na potrze 

by gospodarcze kraju. 

Opinja publiczna nie reaguje zbyt entuzjastycznie. 

PARYŻ, 7. VII. (Pat). Opinja publiczna nie 

reaguje w sposób zbyt entuzjastyczny na za- 

warcie porozumienia w sprawie planu Hoove- 

Dziennik „Le Temps* oświadcza, że po- 

myślny wynik pertraktacyj, jakie się toczy- 

ły w Paryżu w przeciągu dwóch dni, przy- 

jęty zostanie z wielkiem zadowoleniem przez 

cały świat, który nie omieszka widzieć w tem 

wydarzenie wielkiej doniosłości dla rozwoju 

polityki międzynarodowej. Natomiast pis- 

    

  

      

ma na yczne dają ujście nastrojom 

pesymistycznym 

Ludzie naiwni — pisze „La Liberte“ — 

mogą dzisiaj dekorować flagami swe okna 

i zapałać ognie radosne. My nie przyłączym; 

się do tego orszaku. Trudno wygrywać wszy- 

stkie bitwy. Gdy się przegrywa — lepiej przy- 

znać to lojalnie wobec samego siebie, choćby 

dlatego, by skutecznie zebrać swą energję i 

przygotować się do odpowiedniego oporu. Ww 

walce dyplomatycznej, która toczyła się mię- 

dzy Waszyngtonem a. Paryżem, Waszynglon 

zdobył 80 proc. nakreślonych celów. Oto 

cała prawda. W: 

  

  

    < /szelkie szumne frazesy nie 

zmienią nic w rzeczywistym stanie rzeczy. 

Pisma lewicowe, które nie przestały być 

gorącymi rzecznikami polityki locarneńskiej 

widzą jej triumf w ostatecznym wyniku roz- 

mów _franeusko-amerykańskieh.  Wyrażają 

one jednak opinję, że lepiej było posłucha 

Brianda który pierwszego dnia po otrzyma- 

niu propozycji prezydenta Hoovera był zda- 

nia, že nal wyrazić na nią zasadniczą Zg0- 

dę, pozostawiając ekspertom opracowanie 

szczegółów jej wykonania. Uniknęłoby się 

tym sposobem — pisze „Le Soir* — podję- 

cia inicjatywy, która właściwie do niczego nie 

doprowadziła i której Francja zmuszona by- 

ła prędko wyrzec się wobec pogróżek Stanów 

Zjednoczonych. 

Ten sam ton pesymistyczny daje się sły- 

szeć w innych pismach o zabarwieniu bardziej 

umiarkowanem. W dzienniku „L'Homme Li- 

bre* pisze się między innemi: Opowiadają, że 

otrzymaliśmy satysfakcję, dotyczącą zasady 

wypłaty nieuwarunkowanego annuitetu. Są 

to czyste żarty. Niemcy odegrają komedję z 

płaceniem jednej raty nieuwarunkowanej an- 

nuitetu, którą Bank Wypłat Międzynarodo- 

wych natychmiast Rzeszy Niemieckiej zwró- 

ci i na tem będzie koniec. Co się zaś tyczy 

doniosłej i zbyt szybko poświęconej sprawy 

funduszu gwarancyjnego z racji moratorjum 

planu Yonga, pozostaje nam porozumieć się 

ze Snowdenem co, jak wiadomo, jest rzeczą 

niemożliwą. 

  

  

      

   

   

Koła parlamentarne patrzą na tę sprawę mniej pesymistycznie 

PARYŻ, 7. VIL. (Pat). Koła parlamentarne 

w znacznej większości nie podzielają pesymiz- 

mu, który daje się odczuć w prasie. Jak słu- 

sznie zauważył w rozmowie jeden z najwybit- 

niejszych parlamentarzystów, wszelkie ugody 

polegają na wzajemnych ustępstwach. Jest 

to jedyna rzecz, którą można zarzucić ostat- 

niemu porozumieniu francusko-amerykańskie 

mu. Główne ustępstwo uczynione w ostatniej 

chwili przez Francję, dotyczyło świadczeń w 

naturze, o których ma stanowić komitet ek- 

spertów. Natomiast Francja uzyskała rzecz 

wielkiej wagi, mianowicie,, że kwestja długów 

wojennych związana będzie na przyszłość 

ściśle z kwestją odszkodowań. 

Zakończenie turnieju w Wimbledon. 
WIMBLEDON. Turniej tenisowy w Wim 

bledon zakończony został finałami w grach 

podwójnych,* przyczem w grze panów para 

Lott—Ryn pokonała parę Cochet—Brugnon 

m 

Silne lotnictwo to 

której on i jego sąsiedzi mogliby co 

niedzielę do Stwórcy się modlić. Jak 

postanowił tak i uczynił. Przez jedena 

ście lat w pocie czoła pracował, aż 

wreszcie w tym roku budowę kaplicz- 

ki ukończył. Niedługo jednak dziełem 

swem się cieszył, bo po pewnej nocy z 

kapliczki tylko zgliszcza zostały. Kto 

ją podpalił == nie wykryto. Ale Za- 

krzewski na duchu nie upadł i zamie 

rza kapliczkę znowu budować tylko 

już teraz nie z drzewa, a z pustaków 

lub gliny”. 

Po wysłuchaniu tych ciekawych 

opowiadań oraz zwiedzeniu parku i 

wnętrza dworku, gdzie w specjalnej 

księdze złożyliśmy swoje podpisy, ku 

wiecznej rzeczy pamiątce, wyruszyliś- 

my do miejsca najpiękniejszych śnień 

Mickiewicza — do Tuhanowicz. Op- 

rócz parku, dziś tu już nie więcej nie- 

ma. Dworek Maryli zmiotła z oblicza 

ziemi zawierucha wojenna, pozostały 

* po nim tylko fundamenty wskazujące 

miejsce gdzie ongiś stał; taki sam los 

spotkał i domek, w którym podczas 

wakacyj Mickiewicz mieszkał. Pozosta 

ła tylko, dziwnym trafem ocolała. al- 

tana z kilku rozłożystych lip utworzo 

6:2, 10:8, 9:11, 3:6, 6:3, zaś finał pań wygra- 
ła Baron — Mutford bijąc parę Metaxa — 
Schamppard 3:6, 6:4, 6:3. 

potęga Państwa! 

na. Pomimo zbyt już sędziwego wieku 
są to drzewa jeszcze bardzo piękne i 
najprawdopodobniej tak wyglądały i 
wówczas, gdy Miekiewicza z Marylą 
w cieniu swych gałęzi tuliły. Jedyna to 
realna w Tuhanowiczach pamiątka po 
Wieszczu i jego najukochańszej. 

Z Tuhanowicz, pełni nowych wra 
żeń, zawróciliśmy do Worończy, pięk 
nej rezydencji p-twa  Lubanskich, 
gdzie byliśmy podejmowani przez u- 
przejmych gospodarzy obiadem, stąd ' 
zaś auta poniosły nas do Mira, 

Okazałe zamczysko, wzniesione w 

końcu XV wieku przez Illiniczów, by- 

ło później własnością Radziwiłłów, od 

których przeszło do rąk Mirskich, i 

jest dziś własnością ks. Michała Mir- 

skiego. Piękny okaz średniowiecznego 
warownego budownictwa, pomimo 

przebycia prawie pięciu wieków, w 

głównych swych murach jeszcze 

nieźle się trzyma, a jak opowiadał 

nasz cicerone p. inż. Zmigrodzki, ma 
być całkowicie odrestaurowany przez 

obecnego właściciela, który cały swój 

dochód z 5 tysięcy morgów okolicznej 

ziemi w jego odbudowę wkłada. Od- 

restaurowanie zamku, który, zdaniem 

  

    

  

Nr. 154 (2096) _ —- 

Na powodzian zebrano 
300 tys. zł. 

WARSZAWA, 7. VIL (Pat). Głów- 
ny Komitet Społeczny Pomocy Ofia- 
rom Powodzi woj. wileńskiego, nowo- 
gródzkiego i białostockiego podaje, że 
do dnia 4 lipea złożono na rzecz ofiar 
powodzi ogółem 309.194 zł. 11 gr. 

Wolność prasy w Turcji. 

ANKARA, 7. VII. (Pat). Izba pro- 
wadziła w dalszym ciągu dyskusję nad 
interpelacją w sprawie wolności pra- 
sy. Zebrani jednogłośnie poparli wnio- 
sek Ismeta-Paszy, stwierdzający, że 
wolność prasy jest integralną częścią 
nowożytnego ustroju demokratyczne- 

go. 

Raid kolarski do morza. 
WARSZAWA 7.7. Pat. — Dnia 9 b. m 

o godzinie 8 m. 45 z placu Marszałka Pił- 

sudskiego wyruszy raid kolar do morza 

polskiego. W raidzie bierze udział sto za- 

wodników, uczniów wyższych klas szkół 

średnich po 10 z każdego D. O. K. Wszyscy 

zawodnicy jadą na rowerach marki „Łucz- 

nik*, wyrabianych przez Państwowe Wy 
twórnie Uzbrojenia. 

Raid udaje się do morza lewym brze 

giem Wisły. Powrót do Warszawy — pra- 
wym brzegiem. Raid trwać będzie 30 dni. $ 
bm. o godzinie 11 uczestnicy raidu wyru 

z przed gmachu Ośrodka Wychowania Fi- 

zycznego na próbną wycieczkę do Pustel- 

nika szosą raszyńską. 

    

   

  

  

  

Kolarze polscy w Stambule. 
STAMBUŁ 7.7. Pat. — Do Stambułu 

przybyło 4 członków Warszawskiego Towa 

rzystwa Cyklistów: Gołębiowski, Bendkow- 

ski, Chodaczyński i Szeszke, odbywających 

raid rowerow Kolarze polscy przebyli do 
tąd ę z Warszawy przez Czerniowce, Pu 
kareszt. Sofję, Adrjanopol, Stambuł będac 

w drodze 22 dni, w tem 7 dni odpoczynku. 

Przebyty dystans liczy 2300 km. 
Nasi kolarze powitani byli w Stłambu- 

le przez konsulat generalny oraz przedsta- 

wicieli sportowych towa tw tureckich. 

   

  

    
    

  

    

Qlimpjada robotnicza 
w Wiedniu. 

WARSZAWA 7.7. Pat. — W drugiej po 

łowie lipca rb. odbędą się w Wiedniu II 

robotnicze igrzyska olimpijskie, w których 

wezmą udział przedstawiciele wielu pa 

europejskich. Polska reprezentowana bę 

dzie w Wiedniu w następujących gałęziach 

sportu: piłce nożnej, lekkiej atletyce, kolar- 

stwie i boksie oraz gimnastyce, koszyków- 

ce i piłce ręcznej. 
I 

   

  

Znižkowe wycieczki do Gdyni 
i na Hel. 

Polskie instytucje emigracyjne, popułary- 
zując problemy kolonjalne, nie omijają 
gadnień związanych z polską polityką mor 

ską, któr ciśle się wiążą z zagadnieniami 

emigracyjnemi. Inicjują więc imprezy za- 

poznające społeczeństwo: zarówno 7 istotą 

morza, jak i zagadnieniami polskiej poli: 

tyki morskiej. ` 
Ostatnio Koło Akademickie Polskiego 

stwa Emigracyjnego, pragnąc umo- 

najszerszym warstwom społeczeń- 

stwa zwiedzenie polskiego morza i pierwsze- 

go polskiego portowego miasta, urządza zni 

žkowe, ośmiodniowe wycieczki do Gdyni i 

na Hel pod hasłem „Zobaczcie Gdynię i Poł 

skie Morze”. Wycieczki trwać będą od 18-g0 

lipca do końca września r. b.; wyrusz ją z 

Warszawy w każdą sobotę i przybywają 

Gdyni nazajutrz, w niedzielę rano. Powrót 

do Warszawy, po ośmiu dniach, w każdy 

poniedziałek w godzinach rannych. 

Koszt wycieczki wynosi zł. 68— i obej- 

muje: przejazd III klasą w obie strony, zwie 

dzanie portu w Gdyni motorówką, wyciecz- 

kę Hel, oraz kwaterę w Gdyni w ciągu 

dni ośmiu. 
Utrzymanie na żądanie: za osiem dni zł. 

42.— 
Korzystajcie z okazji, by zobaczyć pol- 

skie wybrzeże, by wśród szumu srebrnych 
fal nasycić się widokiem merza, jego pięk- 
nem i potęgą. 

Zgłoszenia na pierwszą wycieczkę, wy. . 

ruszającą z Warszawy dnia 18 lipca, przyj- 
mowane będą do dnia 11 lipca włącznie. 

Zgłoszenia na wycieczkę drugą — do dn. 
18 lipca, na wycieczkę trzecią do dnia 25 

lipca i t. d. 
Zgłoszenia przyjmuje i bliższych infor- 

macyj udziela Sekretarjat Koła Akademic- 
kiego Polskiego Towarzystwa Emigracyjne- 

go, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 33, w 

godzinach od 18 do 20. Tel. 3805-63. 

(J M k A UA 

„Bibljoteka Nowości i 
Plac Orzeszkowej 3. 

E Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. —. Lek- 

E tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 
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Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. 

Kaucja 5 zł — Abonament 2 zł 

jego właściciela, powinien nadal słu- 
żyć za siedzibę rodu Mirskich — po- 

chłonie dobrych parę miljonów  zło- 

tych, bo zniszczenie jest znaczne. 

Wszędzie leżą kupy gruzu. Z piwnice 

zawalonych rumowiskiem i porośnię- 

tych drzewkami, niebo widoczne, a 

ściany nietylko są dobrze już zębem 

czasu szarpnięte, ale w wielu miej- 

scach przeświecają olbrzymiemi dziu 

rami. Czy więc jest sens doprowadzać 

do stanu używalności ten skąd inąd 

bardzo piękny zabytek, ale i tyle — 

śmiem wątpić, a pieniądze, które w tę 

odbudowę zostaną włożone, uważam, 

że lepiejby było raczej obrócić cho- 

ciażby na budowę kilku szkół, których 

tak bardzo ziemie nasze potrzebują. 
Ale ot, pański kaprys. 

Po zwiedeniu Mira, przez Turzec 
i Korelicze, gdzie przy drodze na jed- 
nym z pagórków wznosi się cerkiew- 

ka unicka, w której ścianach (we- 
dług również przypuszczeń)  „Dzia- 
dy się odbywały — wróciliśmy do 

Nowogródka, a stąd do miejsc swojej 
codziennej żmudnej pracy. 

Jotwicz.
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Nr. 154 (2096). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
„Żelazny wilk" wydaje wyrok śmierci. 

Mord na pograniczu litewskiem. 

W dniu 6 b. m. około godz. 12 wpobliżu 
błiżu kolonji Antoksno w odległości zaled- 
wie 30 metrów od linji granicznej polsko- 
litewskiej, miał miejsce wypadek mordu. 
który podług wszelkich cech prawdopode- 
bieństwa nosi charakter zemsty politycznej 
Wystrzałem z rewolweru zamordowany 20- 
stał mieszkaniee wsi Podbirża, gm. kołty- 
niańskiej Wincenty Wojtkiewicz który przez 
dłuższy czas przebywał w Litwie, gdzie za- 
ciągnął się w szeregi organizacji litewskiej 

„żelazny wilk*, z którą przez dłuższy czas 
pozostawał w ścisłym kontakcie i który 
miał podobno oddać duże usługi. Zrażony 
jednak bezwzględnem postępowaniem erga- 
nizacji Wojtkiewicz porzucił szeregi „żelaz- 
nego wilka* i przeniósł się do Polski. Kie- 

  

   

  

  

rownietwo organizacji oskarżyło go o zdra: 
dę i wydało na niego wyrok Śmierci, który 
onegdaj został wykonany. Zamachowcy ko 
rzystając z tego, że Wojtkiewicz zamieszkał 
wpobliżu granicy postanowili wyrok wyko- 
nać w chwili dła siebie najdogodniejszej L. 
j. w momencie gdy Wojtkiewicz znajdował 
się w odległości zaledwie kulkudziesięcu met 

rów od linji granicznej. 
Jak się wyjaśniło mordu dokonał niejaki 

Jasiolis vel Stasianiec, pochodzący z gminy 
twereckiej, który zbiegł do Litwy. 

Tok mniejwięcej przedstawia się hipo- 
teza opisanego mordu, czy jest ona w zu: 
pełności prawdziwa wyjaśni toczące się Śle- 
dztwo. 

Walka z przemytnikami. 
W rejonie wsi granicznej Żabiszki na 

odcinku Łozdzieje zaezajone placówki K. 

O. P.-u natknęły się na czterech przemytni- 
ków, którzy usiłowali przeszmuglować wię 
kszy transport tytoniu. Zaskoczeni  znie- 
naeka przemytniey zostali bez oporu schwy- 
tani, jeden z nich jednak korzystając z cie- 

i noenych usiłował zbiec. Gdy okrzyk 
S nie odniósł pożądanego skutku, Żot- 

nierze dali salwę. Zbieg otrzymawszy po- 
Strzał, padł wpobliżu linji granicznej i ze- 
stał ponownie ujęty. Jest to znany w tych 
okolicach przemytnik Antoni Kulajtis, któ- 
rego pod eskortą przewieziono do szpitala. 

  

Pomysłowy zbieg z raju sowieckiego. 
Służba kolejowa w  Stołpcach została 

onegdaj zaskoczona niezwykłym wypadkiem. 
iu pociągu towarowego z Rosji 

kiej zauważono, że z jednej ze 
„ służącej do przewozu maszyn wy- 
się niało jakiś zbiedzony czło 

    

    
   chylił 

wiek, który dowiedziawszy się że jest w 

Kosą odciął 
Mrożący krew w żyłach wypadek miał 

miejsce przedwczoraj we wsi Uciecha (gm. 

ostrowickiej). 
Podczas sprzeczki, wynikłej na tie po- 

Polsce z radością oświadezył, że w przeid- 
dzień aresztowania udało mu się zbiec z 

Rosji sowieckiej. Jest on emigrantem nie- 
mieckim przez dłuższy czas był zatrudnio- 
ny w jednej z fabryk w Połoeku, a ostat- 
nio posziakowany o sabotaż. Dzięki jednak 
udanej ucieczce uniknął on aresztowania. 

bratu głowę. 
działu odziedziczonych po zmarłym ojeu 
gruntów, mieszkaniee tej wsi Jan Zygier 
kosą odciął głowę bratu swemu Pawłowi. 

Bratobójeę aresztowano. (e). 

Podpalacze puścili z dymem 35 domów. 
Straty wynoszą 

Wczoraj wieczorem, we wsi Žartkie (gm. 

niedzwiedzkiej) wybuchł nagle ogromny po- 

żar, który dzięki sprzyjającemu  wiatrowi 

z błyskawiczną szybkością objął sąsiednie 

budynki. Wkrótee w płomieniach stanęła 

większa ezęść wsi. 

Po kilkugodzinnnej walce z roszalałym 

300.000 złotych. 
żywiołem, ogień zniszczył 35 domów miesz- 
kalnych i większą ilošė zabudowań gospo- 
darczych wraz z żywym i martwym inwen- 
tarzem. Według prowizorycznych obliczeń 
straty sięgają ponad 300,000 zł. 

Požr powstał naskutek podpalenia. Do- 
chodzenie w toku. (e). 

Pożar w majątku Półbuciszki. 
W dniu wczorajczym z powodu wadliwej 

budowy komina wybuchł nagle d pożar 

w majątku Półbuciszki (gm. dziśnieńskiej! 
   

— wł ć p. Wacława Bernala. 
Dzięki szybkiej interwencji, pożar zlikwi 

dowano. Straty wynoszą ponad 25,000, zł. (e) 

    
   

Utopienie się podczas Kąpieli. 
Wpobliżu folwarku Janowo (gm. smor- 

gońskiej), podczas kąpieli w Wilji utonął 18 

Śledztwo w sprawie 

  

letni Aleksy Kozakiewicz. Zwłoki topielea wy 
dobyto z wody po upływie trzech godzin. (e) 

zderzenia się pociągu 
z drezyną kolejową. 

Śledztwo prowadzone w sprawie zderze 
nia się pociągu pasażerskiego Nr. 411, zdą- 

żającego z Wilna do Mołodeczna, o czem do 

nosiliśmy już we wczorajszym „Kurjerze Wi- 

   

BRASŁAW 

   
M-to Brasław w dniu 26 

a r. b. przeżywało miłą uroczystość, : 

było nią Pierwsze Powiatowe Święto Pieśni. 

Wzięło w niem udział 6 chórów ludowych: 

Plussy, Dryświaty, Nowy-Pohost, Gierczany, 

Opsa i Platerowo i 8 chórów szkonych: Bra- 

sław, Widze, Plussy, Miory, Turmont, Klausy 

i Szałciny, w liczbie 475 uczestników śpiewa- 

jących. Program Święta Pieśni był następują - 

cy: 1) Koncert orkiestry 19 Baonu K. O. P. w 

Słobódce. 2) Przemówienie p. Stopy Michała 

instruktora oświaty pozaszkolnej, o znacze- 

niu pieśni w życi 

    

     życiu jednostki i społeczeństwa. 

3) Chór zespołowy odśpiewał hymn narodo 

wy „Jeszcze Polska nie zginęła”. 4) Kon 

kurs chórów szkelnych i ludowych w któ- 

rym odśpiewano 47 pieśni 3 i 4 głosowych 
5) Chór zespolony odśpiewał cztery pieś 

ludowe: „Oj ziemio”, „Niesiemy plon*, „W 
lija” i „W zielonym gaiku*. 6 Przemówienie 

p. Edwarda Szczerbiekiego, Inspektora Szkot 

nego w Brasławiu, zachęcające do pracy dy 
rygentów i poszczególne zespoły śpiewacze. 
7) Balet — „Taniec motyli* — w wykona: 
niu uczenie 7 klasowej zskoły powszechnej 
w Brasławiu. Z chórów ludowych wyróżnio- 
mo chór Z. O: S. P. w Platerowie — dyry 
gent p. Pawlik Jan, nauczyciel, i chór lu- 
dowy w Opsie — dyrygent p. Ziemliūski 
Henryk, nauczyciel, z chórów szkolnyca 

wyróżniono: chór szkolny w Widzach — dy 
rygent p. Romaniecki Stanisław, nauczyciel, 
i chór szkolny w Brasławiu — dyrygent p. 

Adamczyk Stanisław, nauczyciel. Całość 

„Święta Pieśni* wypadła okazale ku wielkie- 

mu zadowoleniu tłumnie zebranej publicz- 

ności (około 2006). Wypada zastanowić się 

nadtem, komu możemy zawdzięczać podno- 

szenie kultury muzycznej wśród  tutejsze- 

go ludu. Otóż nikt inny tego nie uczyni — 

jak tylko nauczycieł" szkoły powszechnej. 

   

   
     

leńskim* ustaliło, że drezynę pozostawili na 
torze urzędnicy kolejowi, Aleksander i Jó- 

zef Posochowie. (e) 

  

Rozśpiewa on nietylko dzieci szkolne, lecz 
niosąc kulturę wśród starszych zachęci do 
śpiewu i rozmiłuje do pieśni rodzimej ucze 
stników kursów dła dorosłych i uczestników 

świetlic. Należy życzyć powodzenia wszy- 
stkim tym, którzy z kulturą pieśni idą 
wieś i miasteczka tptejszego powiatu. Nie. 
chże te skromne dane z oświaty pozaszko! 

nej będą w części tylko odpowiedzią na za- 
rzuty skierowane przeciwko Inspektorowi 
Szkolnemu i Nauczycielstwu przez „nieopa- 
miętanego młodzika*, który za podszeptetm 
„malkontentów* zdobył się na nieudolny 
artykuł — w treści niesprawiedliwy — za 
bierając głos jako uczeń w sprawach oświa- 
ty pozaszkolnej w Nr. 131-2639 „Słowa” z 
dnia 11 czerwca 1931 r. 

   

  

    

Obserwator. 

Z POGRANICZA 
+ Wysiedlenie do Polski robotników. 

Władze sowieckie wysiedliły onegdaj na od- 
cinku granicznym Stołpce trzech  robotni- 
ków transportowych, zatrudnionych na gra- 
nicznej stacji sowieckiej' Niegorełoje. 

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6-ej. 

  

Typ zwyrodniałego zbrodniarza przed sądem 

Wszyscy pamiętamy wstrząsające szcze- 
góły potwornej zbrodni spełnionej dla ra- 
bunku w nocy z 27 na 28 września ub. roku 
mna osobie staruszki Franciszki Kołodzinowej, 
zamieszkałej przy ul. Popławskiej Nr. 28. 

Inicjatorem bestjalskiego mordu, jak wia 
domo, był wnuk i wychowanek ofiary 20-to 
letni Bolesław Kołodan, który dobrał sobie 

do pomocy Ignacege Michałowskiego i fa- 

chowca-wlamywacza Ignacego Wiktorowicza. 

Poruszone ohydną zbrodnią władze śle- 

„dcze w ciągu kilku dni ujęły wszystkich 
zbrodniarzy, a sąd w ostatecznym wyniku 
sprawców zbrodni skazał na dożywotne cięż- 
kie więzienie. 

Jeden z wykonawców wspomnianego 
mordu, Ignacy Wiktorowicz, na swem sumie 
niu posiada cały szereg kradzieży z włama- 
niem, za co kilkakrotnie odbywał już kary 
z wyroków sądowych. 

Na kilka dni przed dokonaniem mordu 
na Kołodzinowej, bo w nocy z 20 na 21 
września ten sam Wiktorowicz po wyciśnię 
ciu szyby w oknie, dostał się do mieszkania 
p. Jadwigi Matejunasowej (ul. Sygnałowa Nr. 
1), i skradł maszynę do szycia i talję kart 
do gry. 

Policja ustaliła, iż sprawcą tego włama- 
miai kradzieży jest Wiktorowicz i po uję- 
ciu go w związku z później spełnioną zbro- 
dnią. wytoczono mu także sprawę i za okra- 
dzenie p. Matejunasowej, za co odpowiadał 
właśnie w dniu wczorajszym przed sąder: 
okręgowym w składzie p. sędziów: Brzozow- 

skiego, Zaniewskiego i Achmatowicza. 
Oskarżeny, „byty z ławą oskarżonych 

<zuje się na niej b. swobodnie. 

  

  

okręgowym. 
Na zapytanie przewodniczącego odpowia- 

da dobitnie i szczerze. 
Po odczytaniu aktu oskarżenia, podsądny 

Wiktorowicz oświadcza, że przyznaje się do 
inkryminowanego mu czynu i wyjaśnia, ża 
nie mając środków do życia, wdarł się do 
mieszkania p. M. Skradzioną maszynę spie- 

niężył za 80 zł. 
Sąd postanowił wezwanych w liczbie kil- 

kunastu świadków dowodowych nie badać. 
Oskarżyciel, p. wice-prokurator p. Kor: 

kuć, domagał się wymierzenia oskarżonemu 
jak najsurowszej kary, jaką przewiduje art. 
587 cz. 2 k. k. 

Argumentując swój wniosek, oskarżyciel 
podkreślił, że kilkakrotne wyroki, zasądza- 
jące oskarżonego nietylko nie poprawiły go, 

lecz przeciwnie zaprowadziły go do jeszcze 
większej zbrodni, czego dowodem jest, że 
dopuścił się nawet mordu. Szczerość oskar; 
żonego, okazana przed sądem, nie może być 
uznana za skruchę, lecz świadczy o jego cał 
kowitem zwyrodnieniu. Żadna kara już dla 
niego nie straszna, gdyż i tak zasądzony jest 
na bezterminowe więzienie. 

Jakby potwierdzając wywody prokurato- 
ra, oskr. Wiktorowicz nie skorzystał z gło- 
su udzielonego mu przez przewodniczącego. 

Po krótkiej, naradzie sąd ogłosił wyrok, 
skazujący osk. Wiktorowicza na 6 lat cięż- 
kiego więzienia. 

Oskarżony, zapytany zgodnie z procedurą 
czy zapowiada apelację i żąda wystosowania 

motywów wyroku, oświadczył z całą rezyg- 
nacją, iż apelować nie ma zamiaru. 

Ka-er. 

KoUEROJ ECK 

Jak radzić sobie na letniskach 
bez lekarza i apteki? 

Rozumny zwyczaj spędzania całego lata 

na. wsi ma jednak i pewne ujemne strony 

Najgłówniejszą jest brak w wielu letniskach 

lekarza i apteki. Brak ten daje się odezuć 

w razie nagłego zasłabnięcia, nieszczęśli- 

wych wypadków, a o to nie trudno, zwła- 

szcza tam, gdzie są dzieci. 

Należy więc być przygotowanym, aby ra- 

dzić sobie w takich wypadkach. 

Najpospolitszemi zasłabnięciami podczas 

letnich miesięcy z ich obfitością owoców 1 

upałami, powodującemi picie wielkich ilo- 

ści zimnych napojów, są rozstroje gastrycz: 

ne, wyrażające się w postaci nagłych. sil- 

nych bólów żołądka, biegunki, mdłości i wy 

miotów, a także podniesionej temperatury. 

Pierwsza domowa pomoc w tym razie po- 

winna polegać na środkach łagodzących, na 

zastosowaniu surowej djety, ograniczając 

się do przecedzonych, bardzo - mało słonych 

i również mało kwaszonych kleików z ka 

szy owsianej czy jęczmiennej, odwarów z 

ryżu, z czarnych jagód oraz do podawaniu 

  

     
ciepłej, lekkiej, mało ocukrzonej herbaty. 

Z leków można dawać co j „Ato ti 

ko w razie silnej biegunki i bólów — parę 

kropli opium czy Inoziemcowa. Konieczny 

jest przytem spokój, leżenie w łóżku, oraz 

zastosowanie ciepłego okładu na brzuch. 

Moda opalania się i wystawiania twar 

obnażonej szyi i ramion na działanie pa 

cych promieni słońca naraża na bolesne za: 

palenia skóry, a nawet niebezpieczeństwo 

udaru słonecznego. Bolesne oparzelizny skó- 

ry leczyć się dają najlepiej przez smarowa 

nie dotkniętych miejsc wazeliną i posypa- 

nie pudrem talkowym, przy wypryskach 

do jakich często dochodzi, należy smarowa* 

maścią cynkową. 

W razie udaru słonecznego... 

nam tu w Wileńszczyźnie nie grozi, 

szcza tego lata. 

Przy ratowaniu wyciągniętych z wody 

topielców, co nierzadko się na wsi przy 

niedostatecznem zabezpieczeniu miejsc dla 

kąpiących się w rzece należy przedewszY- 

stkiem opróżnić jamę ustną I gardzielową, 

a lakże Żołądek i płuca, od nagromadzonC; 

w nich wody i szlamu. Jamę ustną i gar- 

dzielową opróżnia się przez wprowadzenie 

możliwie głęboko do jamy ustnej owinięte- 

go w czystą płó ienną szmatkę palca. Poza 

tem ratujący kładzie topielca brzuchem na- 

dół po przez swoje kolano tak, aby klatka 

piersiowa ratowanego zwisała swobodnie, 

głowę odchyla mu nieco wtył, wywierają: 

przytem ręką ucisk na plecy, co przyśpie: 

Sza i ułatwia odpłynięcie resztek wody, ja- 

ka dostała się do brzucha i dróg oddecho- 

wych. Uratowanego należy położyć do łóżka 

i pod kołdrą rozcierać mu ogrzaną Nanelą 

członki, dopóki całe ciało zupełnie się nie 

rozgrzeje. Dobrze jest w tym celu poło: 

mu pod stopy worek gumowy czy, kamioa 

kę z gorącą wodą. Do wąchania dawać mu 

sole trzeźwiące, eter czy amonjak. 

W wypadkach ukąszenia przez owady, 

zwłaszcza osy i pszczoły, stosować „okł 

spirytusu. W wypadkach oparzeń oczy 

$ oparzone miejsce możliwie delikatnie 

i dokładnie ciepłą wodą czy pirytusem, po- 

czem nałoż opatrunek, używ ąc do tego 

płatków g2 zwilżonych mieszaniną Z ole 

ju Inianego i wody wapiennej. W razie mo- 

cno krwawiących skaleczeń, silnie podwią- 

zać miejsce powyżej krwawienia ręcznikiem 

czy chustką, obmyć samo miejsce skaleczo- 

ne pod bieżącą wodą, zajodynować je, po- 

sterylizowaną gazę, watę i zabandażo- 
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zwła- 

  

   

    

      

   

  

        

  

  

  

  

    

   

    

   
Z powyższych wskazań jasno wypływa 

konieczność zabierania ze sobą na wieś ma- 

łej podręcznej apteczki, zawierającej naj: 

niezbędniejsze środki lecznicze: kwas bor- 

ny, płyn Burowa, olej Iniany z wodą wa- 

pienną, wazelinę, talk i z wewnętrznych” 

aspirynę, krople walerjanowe, Inoziemcowa, 

także materjały opatrunkowe, aby w razie 

nagłego zasłabnięcia nie być bezradnie za- 

skoczonym i móc zastosować wszystko, cze 

go stan chorego wymaga. Dr. S. C. 

= 

Ważne dla ubezpieczających 

w Powsz. Zakładzie Ubezp. 

Wzajemn. 

W celu dostosowania szacunków budowli 

do panujących obecnie cen na materjały bu- 

dowlane i robociznę i zgodnie z przepisami 

zawartemi w art. 26 ust. II i art. 27 ust. Im 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z 27 maja 1927 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 46, poz. 

410) szacunki budowli, podlegających przy 

musowi ubezpieczenia w Powsz. Zakładzie 

Ubez. Wzajemn., a położonych w powiatach 

dziśn., mołodeczańskim, oszmiańskim, po 

stawskim, święciańskim i wilejskim zostały 

z dniem 1 lipca 1931 r. obniżone o 10 proc., 

niezależnie od dokonanej już poprzednio ta 

kiej samej 10 procentowej obniżki. Obniżenie 

szacunków nie dotyczy budowli wielkomiej- 

skich oraz wszystkich budowli szacowanych 

przeszacowywanych bądź 
lustrowanych w ro 

ku bieżącym. Jednocześnie z obniżeniem sza 

cunków ulegnie zniżce 0 taki sam proceni 

druga rata składek, przypadających za ubez 

pieczenie tych budowli, a przytem różnica 

składek powstała wskutek obniżenia szacun- 

ków, zaliczona zostanie na poczet składek za 

rok 1932. Cdyby jednak nastąpił wzrost cen 

na materjały budowlane i robociznę lub w po 

szczególnych wypadkach oszacowanie Powsz. 

Zakładu Ubez. Wzajemn. nie odpowiadało zda 

niem właścicieli budowli rzeczywistej warto- 

ści budowli, przysługuje wówczas właścicie- 

łom budowli prawo zgłoszenia organom Pow. 

Zakładu Ubezp. Wzajemnych lub w urzędech 

gminnych wniosku o podwyższenie 'szacun- 

ku do rzeczywistej wartości. W wyniku po- 

wyższego zarządzenia, poczynając od dnia 1 

lipca 1931 r. Powsz. Zakład Ubezp. Wzajemn. 

wypłacać będzie odszkodowania pogorzelowe 

na podstawie obniżonych szacunków. 

4 Centrala Powsz. Zakładu Ubezp. Wzajem- 

nych przesłała już powyższe zarządzenie de 

magistratów i urzędów gminnych celem ro- 

zplakatowania. 

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

w Nr. 151 (2093) z dnia 4 lipca 1931 r. 

czasopisma „Kurjer Wileński* ukazała się 

wzmianka pod tytułem „P. Wojewoda od- 

mówił wysłuchania delegatów Związku. Za. 

wodowego Kierowców autobusów dalekobież 

nych*. W treści tej wzmianki komunikuje 

się iż delegaci nie zostali przyjęci z powodu 

przyłączenia się członków Związku do straj- 

ku. 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowni- 

ków Samochodowych z. Wileńskiej stwier- 

dza, że Związek ten jest jedyną organizac 

ją zawodową kierowców i innych pracowni. 

ków samochodowych na terytorjum z. Wi. 

leńskiej. Żadnego Związku Zawodowego Kie- 

rowców autobusów zamiejskich nie ma, a 

wobec tego i delegaci od wspomnianego 

Związku być nie mogło. 

Jak wiadomo powszechnie autobusy za- 
miejskie i dorożki samochodowe były unie- 
ruchomione przez właścicieli a nie przez kie- 
rowców. 

J. Buturlin — Sekretarz. 

St. Sakowiez — wz. Przewodniczący, 

W 1 LEE Ń SK I 

Wstrząsający mord na ul. Legionowej. 
Po 18-letnien pożyciu mąż zamordował żonę. 

Zabójcę aresztowano. 

Wczoraj mieszkańcy ulicy Legjo- 

nowej wstrząśnięci zostali wiadomo- 

ścią o krwawej tragedji, która roze- 

grała się w godzinach porannych w 

mieszkaniu właściciela domu Nr. 35. 

Q godz. 6 rano mieszkańcy tego 

domu posłyszeli nagle w mieszkaniu 

Kozakiewicza rozpaczliwe krzyki i 

wołania o pomoc. Za chwilę z miesz- 

kania wypadł Franciszek Kozakie- 

wicz, który szybko pobiegł w kierun- 

ku ulicy Zakretowej. Tknięci złem 

przeczuciem sąsiedzi wbiegli do mie- 

szkania Kozakiewicza, gdzie oczom 

ich przedstawił się mrożący w Žy- 

łach krew widok: Na środku pokoju, 

leżała na podłodze w kałuży krwi, 

bez oznak życia żona Kozakiewicza 

— Stanisława. Natychmiast zawezwa- 

no pogotowie ratunkowe, lekarz któ- 

rego stwierdził zgon, który nastąpił 

od dwóch śmiertelnych ran zadanych 

jej nożem kuchennym w okolicę pier 

si i brzucha. 
Powiadomiona o wypadku polie- 

ja niezwłocznie wdrożyła dochodze- 

nie, które ustaliło, że Stanisławę Ko- 

zakiewiczową zamordował jej mąż 

Franciszek. Okoliczności mordu są 

następujące: 

Po 18-letniem szezęśliwem poży- 

ciu 38 letnia Kozakiewiczowa zako- 

chała się w swoim lokatorze nieja- 

kim W. z którym nawiązała bliższe 

stosunki, a gdy ten ostatni w stycz- 

niu r. b. przeniósł się na inne miesz- 

kanie poszła za nim, porzucając mę- 

ża i dwoje dzieci. W poniedziałek ule 

gając żądaniu męża powróciła do do- 

mu. Wczoraj z rana między małżon- 

kami wynikła sprzeczka podczas któ- 

rej Stanisława  Kozakiewiczowa 0Ś- 

wiadczyła mężowi że zgodnego współ 

życia między nimy nie będzie i ona 

zmuszona jest go opuścić. Po tem 

oświadczeniu zaczęła się ubierać, a 

gdy mąż usiłował przeszkodzić jej w 

tem pochwyciła nóż kuchenny, gro- 

żąc że zabije go. Wyprowadzony z 

równowagi Kozakiewicz wyrwał jej 

nóż i dwoma silnemi ciosami położył 

ja trupem na miejscu. Żonobójcę w 

dniu wczorajszym aresztowano i osa- 

dzono w więzieniu. (O. 

Nieudane ekscesy bezrobotnych na ul. Subocz. 

Policja rozproszyła demonstrantów. 7 osób aresztowano. 

Po poniedziałkowej demonstracji bezro- 

botnych, którzy pod wpływem agitatorów 

komunistycznych dopuścili się ekscesów, © 

czem donosiliśmy już we wczorajszym Nu. 

„Kurjera Wileńskiego* również dzień wezo- 

rajszy przyniósł nową próbę ponowienia 

tych demonstracyj. 

Około godziny 10.25 wpobliżu ulicy Su- 

pocz Nr. 20 zgromadził się większy tłum bez 

robotnych w ilości 180—200 osób, z zami 

rem udania się pod gmach urzędu wojewó- 

dzkiego. 
Lecz zanim pochód ruszył z miejsca, dro 

  

gę demonstrantom zastąpiła policja, która 

zażądała rozejścia się. Żądanie policji nie 

odniosło pożądanego skutku. 

Z pośród tłumu podniecanego przez agi- 

tatorów rozległy się okrzyki, poczem na po- 

liejantów posypały się kamienie. 

Policja rozproszyła demonstrantów i 

przywróciła porządek. 7 osób zatrzymano. 

W związku z tem na ulicy Subocz i na 

przyległych przez pierwszą połowę dnia pa- 

trolowały wzmocnione posterunki poliey jne, 

   

  

„by nie dopuścić do ponownych prób demon- 

stracyj. (e). 

W związku z poniedziałkową demonstracją 
21 osób pociągniętych zostało do odpowie- 

dzialności sądowej. 
poniedziałkowej demonstracji 

policja zatrzymała 28 osób. W dniu wezo- 

rajszym 7 zwolniono z aresztu, zaś Ż1 osób 

  

pociągniętych zostaje do odpowiedzialności 

sądowej. (e). 

ciężka katastrofa z samochodem 
inżyniera A. Kawenoki. 

Inż. Kawenoki 

Wczoraj z rana do lecznicy „Miszmeret 

Chojlim“ Wilnie dostarczono znanego w 

sferach przemysłowych i kupieckich, członka 

zarządu związku kupców żydowskich i wła- 

Ściciela biura technicznego przy ulicy Wiel- 

kiej Nr. 60 inżyniera A. Kawenoki, który padł 

ofiarą © j katastrofy samochodowej. 

W niedzielę wieczorem p. Kawenoki wy- 

jechał w pilnej sprawie samochodem z Wil- 

na do Dzisny. 
W odległości 8 kilometrów od Dzisny dro 

gę przecina głęboki jar, na dnie którego prze 

pływa ruczaj. Podczas ostatniej powodzi wą- 

ski ruczaj zamienił się w burzliwą rzekę któ 

ra na tyle uszkodziła przerzucony przez jar 

Wilja wydała zwłoki 

    

  

  

   

i szofer ranni. 

most, że komunikacja stała się niebezpieczną. 

Szofer prowadzący maszynę p. Kaweno- 

kiego nie wiedział o tem, a że miało to miej- 

sce w nocy, nie zauważył ostrzegawczej tabli 

cy i z szybkością 20 kilmometrów na godzi- 

nę wjechał na most. 

W tejże chwili rozległ się trzask łamią 

cych się desek i samochód zahamowany przez 

szofera w ostatniej chwili, spadł z wysokości 

7-.miu metrów na dno jaru. Maszyna została 

zdruzgołana. zofer i inżynier Kawenoki 

doznali ; ń i pokaleczeń. 

Przejeźdni przewieźli ofiary katastrofy na 

stację kolejową, zaś wczoraj rano pociągiem 

dostarczono ich do Wilna. (e). 

ofiary zabawy w noc 

  

   
  

    

  
   

  

    

    

  

  

  

świętojańską. 
W swoim czasie „Kurjer Wileński* do 

nosił o tragicznym wypadku, jaki miał miej- 

sce na Wilji w noe Świętojańską. Naskutek 

zderzenia się łodzi wpadła wówczas do wo- 

dy niejaka Urbanowiczowa, której mimo na- 

tychmiastowej pomocy nie udało się urato- 

wać. Ciało jej pochłonęła rzeka. Prowadze- 
ne poszukiwania nie dały: żadnych rezulta- 

     

      

  

Dziś: Elżbiety kr. 
Środa 
8 Jutro: Weroniki. 

Wschód słońca—g. 3 m. 25 
Lipiec 

P Zachėd . —. 19 а. 57 

Spostrzaženis Zakiadu Meteoralva:! U. & В 

w Wilnie z dnia 7 VII—1931 rak». 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia +-.230 C. 

ь najwyższa: -|- 289 C. 

2 najniższa: |- 169% C 

Opad w milimetrach: 2: 

Wiatr przeważający: wschodni. 

'Tendencja baroma spadek ciśnienia. 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz, od- 

legła burza. 

  

KOŚCIELNA. 

— Synod Arehidjecezji Wileńskiej W 

dniach 9, 10 i 11 b. m. odbędzie się w Wilnie 

synod duchowieństwa archidjecezji wileń- 

skiej. Podczas nabożeństw synodalnych chór 

księży misjonarzy z Krakowa wykona pie- 

śni religijne. 

SAMORZĄDOWA. 

— Najbliższe kolejne posiedzenie Wydzia 

łu Wojewódzkiego ma się odbyć, jak się 

dowiadujemy, w dniu 13 b. m. Na porząd - 

ku obrad będą doniosłe sprawy, obchodzą- 

ce żywo nasze związki komunalne. 

" MIEJSKA. 
— Piekarze żądają podwyższenia cen na 

chleb pytlowy. Wczoraj odbyło się posiedze 

nie Związku Piekarzy, na którem omawiana 

była sprawa wypieku chleba i ustalenia no- 

wego cennika 
Na posiedzeniu tem zapadła uchwała zwró: 

cenia się do starostwa z prośbą wprowadze 

nia w życie nowego cennika na chleb pytlo- 

wy, przyczem podług kalkułacji piekarzy ce- 

ny muszą być podniesione z 43 do 45 gr. za 

kilogram. 

— Roboty kanalizacyjne w ogrodzie Ber: 
nardyńskim, Przed kilku dniami Magistrat 
rozpoczął roboty wodociągowo-kanalizacy j- 

ne w ogrodzie Bernardyńskim, gdzie dodatko 

wo zatrudniono kilku bezrobotnych. 

— Trudności ze zbilansowaniem nowe- 
go budżetu. Magistrat m. Wilna ma obecnie 
wiele kłopotów z ostatecznem  zbilansowa- 
niem nowego preliminarza budżetowego, w 
którym naskutek zwiększenia wydatków na 

KRONIKA 

tów. Dopiero wczoraj wieczorem mieszkań 

cy gminy rudomińskiej natknęli się na brze- 

gu na zwłoki kobiety w stanie rozkładu. 

Zaalarmowane władze policyjne po przepro- 

wadzeniu dochodzenia ustalily, že jest to 

Urbanowiczowa ofiara tragicznej zabawy w 

noc Świętojańską. (e). 

kuliuralno-oświatowe powstała luka w 

У i 300.000 zł. Wynalezienie źródła 

pokrycia nastręcza wobec rozpaczliwej 

acji finansowej miasta trudności wprost nie 

do pokonania. 
Nad sprawą tą obecnie głowi się radziec- 

ja Finansowa. 

        

  

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 

56 gr. wycieczki po 25 groszy od osoby. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dziesięciolecie Państwowej Szkoły Po 

łożnych. W dniu 12 lipca r. b. przypada 

Dziesięciolecie istnienia Państwowej Szkoły 

Położnych w Wilnie. Wobec tego w dniu 

tym ma się odbyć o godz. 9,30 nabożeństwo 
w kościele św. Jakóba, a o godz. 12 — uro- 

czysta akademja (w gmachu szkolnym), na 

którą podobno mają się zjechać również 

byłe uczenice szkoły. 

WOGJSKGWA. 
— Wypłata zasiłków rezerwistom. Refe 

rat wojskowy Magistratu m. Wilna czyni 
już ostatnie przygotowania do wypłaty za- 
siłków rezerwistom powołanym na ćwiczenia. 

W roku bieżącym tryb wypłaty został zna 
cznie uproszczony i nastąpi natychmiast po 
zwolnieniu pierwszej tury powołanych na 
ćwiczenia. 

Z POLICJI. 
— Polieja wprowadza oszczędności. Ko- 

menda Policji Państwowej wydała rozkaz po- 
lecający zostosowanie jak najdalej idących 
oszczędności w wydatkach policji. Między in- 
nemi mają być przeprowadzone redukcje po- 
sterunkowych policji we wsiach, gdzie na 
tem nie ucierpi stan bezpieczeństwa publicz. 
oraz zniesione t zw. posterunki reprezenta- 
cyjne, jak. naprz. przy Urzędzie Wojewódz 
kim, starostwach itp. 

GOSPODARCZA 
— Cła wywozowe od materjałów tar- 

nych i papierówki. Na ostatniem posiedze- 
niu Komitetu Ekonomicznego Ministrów za- 
padła uchwała w przedmiocie wprowadzenia 

3 

ceł wywozowych od materjałów tartych i pa 

pierówki. Uchwała ustaliła stawki celne w 

następujących wysokościach. 10 zł. od 100 

klgr. materjałów tartych i 3 zł. od 100 klg. 

papierówki. 

Zgodnie z zasadami ustanowionemi przez 

Komitet Ekonomiczny Ministerstwo Przemy- 

słu i Handlu w porozumieniu z Ministerst- 

wem Rolnictwa projekt rozporządzenia ©0 

cłach wywozowych przyjęło. 

Odnośne rozporządzenie ukaże się prawdo 

podobnie w końcu lipca r. b. i wejdzie w 

życie z początkiem nowej kampanii, 

RÓŻNE. 

— Loterja T-wa „P. 20 W. dniu 1 

i 12 lipca w pawilonie cukierni B. Sztralia 

odbędzie się loterja z wielu cennemi fanta- 

mi: Pierścień złoty, serwisy, platery, jed- 

wabie, piękne koronki, trykotarze, cukry, 

żywe fanty i wiele innych. 

Cena losu 50 gr. ' 

— 7% Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. Izba Handlowa Polsko-Łacińsko: 

Amerykańska podaje do wiadomości sfer 

zainteresowanych, że wychodzące w Buenos: 

Aires czasopismo „Polonia Economica Y 

Cultural“, poświęcone polskiej propagandzie 

gospodarczej i kulturalnej na terenie Argen- 

tyny, ostatnio zreorganizowało się i dzięk: 

swemu poważnemu chrakterowi może przy- 

czynić się w. znacznym stopniu do zacieśnie- 

nia stosunków gospodarczych Polski z Ame- 

ryką Południową, a szczególnie do zdoby ° 

nowych rynków zbytu dla eksportu polskie- 

о. 
Ё Powyžsza Izba objęla "zastępstwo pisma 

na Polskę i jest upoważniona do przyjma- 

wania artykułów, notatek lub innych mater- 

jałów propagandowych oraz ogłoszeń. Bliż- 

szych informacyj udziela biuro Izby. Han- 

dlowej Polsko-Łacińsko-Amerykańskiej, War 

szawa, ul. Hortensja Nr. 6. 

—- Podziękowanie. Zarząd Koła Wileń- 

skiego Związku Podoficerów Rezerwy R. B. 

składa tą drogą serdeczne podziękowanie p. 

Feliksowi Nazarewiczowi, który pod pseu- 

donimem „człow k-mucha* popisywał się 

trzykrotnie w Wilnie i z zebranej do puszek 

kwoty podczas Jego produkcji przeznaczył na 

   

   

  

  

  

rzecz Związku Podoficerów Rezer sumę 

zł. 586,48, z której to sumy Zw ek ze swej 

JSK 
strony przeznaczył na powodzian zł. 

YEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś po raz 

drugi doskonała farsa M. Hennequina Dak 

„Szukam. dziecka”, która na premjerze do- 

znała niezwykle gorącego przyjęcia. Koncer- 

towa gra artystów na zele z pp.: Kamiń 

ską, Sawicką, Balcer zakiem i W: iczem 

—- miłe dekoracje J. Hawryłkiew — za- 

pewnią sztuce dłuższe powodzenie. Režyse: 

rował K. Wyrwicz. 

—, Teatr Letni w ogrodzie po-Bernatdyn- 

skim. Dziś o godz. 8.15 w. wciąż ciesząca 

się ogromnem powodzeniem sztuka Vicki 

Baum „Ludzie w hotelu. Świetną obsadę 

stanowią: Eichlerówna, Niwińska, Rychłow- 

ska, Ciecierski, Ja: wicz, Kreczmar i inni. 

Ё erja R. Wasilewskiego. 

Szt. Vicki Baum jest ostatnią nowo- 

$ Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie 

zyskała niebywałe powodzenie. 

— „Rewja Wileńska* w ogrodzie po-Ber 

nardyńskim. Dziś o godz. 8.30 w. powtórze- 

nie doskonałej Rewji zespołu wileńskiego p. 

t „Tańczące nóżki”, z udziałem: zespołu 

tanecznego p. L. Winogradzkiej, Z. Wajnber 

ga, M. Mirskiego, J. Konstantynowicza, J 

Kropiwnickiego i 4. Świętochowskiego. 

ВАО 
Fala 244 m., mocy 21,5 Kw. 

ŠRODA, dn. 8 lipca. 

11.58: 5, 12.05: Muzyka r: 

ty). 13.10: Kom, meteor. 1 Progra 

dzienny. 16.00: Aud. dla Ci 6 

„Przygoda Anielci* — opowiadanie dla dzie- 

ci pióra Elżbiety Minkiewiczówny. 16.30 

Koncert dla młodzieży w wykonaniu Bołe- 

sława Romanowskiego.  (cymbaly). 16.45: 

Kom. dla żeglugi. 16.50: „Radjo na wsi“ — 

pog. 17.10 Słynni skrzypkowie (płyty). 

17.35: Odczyt. 18.00: Muzyka lekka. 19.04. 

Chwilka strzelecka. 19.1 Feljeton humo 

rystyczny w wyk. Wacława Malinowskiego. 

Kom. Związku Młodzieży Polskiej. 

Program na czwartek i rozmaitości. 

.35. Kom. 20.15: „Radjo w życiu Ameryk: 

20.30: Koncert kameralny. 22.00: Feljeton, 

kom. i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 9 lipca: 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa i le- 

kka (płyty). 13.10: Kom. meteor. z Warsz. 

16.40: Program dzienny. 16.45: Kom. dła žė: 

glugi. 16.50: „Bogactwo Karpat na tle ostat- 

nich badań" — odcz. 17.10: Pieśni Schuber - 

ta (płyty). 17 „Powieść w starożytnym 

Rzymie” — о@ 18.00: Koncert popołud- 

niowy. 1. Pieśń hebrajska w opracowaniu 

Eugenjusza Dziewulskeigo, wykona Emma 

Tauber (sopran). Przy fortepjanie kompo 

zytor. W przerwie recytacje. II. Orkiestra 

salonowa pod dyr. Michała Szabsaja. 19.00: 

„Skrzynka pocztowa Nr 157%. 19.20: „Try- 

nopol—Werki—Kalwar — pog. z cykłu 

„Znasz-i ten kraj“ — wygł. dr. Stanistaw 

Lorentz, 19.35: Program na piątek, i. rozm. 

19.50: Kom. 20.10: Muzyka lekka. 2180: 

Słuchowisko ze Lwowa. 22.00: Rzeczpospolit. 

podchorążacka — felj. 22.15: Kom. 22. 

Koncert solisty z Warsz. 23.00: Muzyka 

neczna. 

  

                

    

  

  

  

  

jska (pły-     
    

  

  

    
  

  

  

    

  

       

      

NOWINKI RADJOWE. 

OPOWIADANIE DLA DZIECI. 

Środa dnia 8 lipca o godz. 16.15 na całą 

Polskę. 

Nic tak nie nęci, jak przygody. „Przygoda 

Amelci* opowiadanie dła dzieci pióra p. ЕН 

žbiety Minkiewiczowny, zawiera mnostyo al- 

raktcyjnego materjału enegdotycznego, który 

niewątpliwie wywoła duże wrażenie wśród 

małych radjosłuchaczy. 

HUMORESKA LOTNICZA. 

Dnia 8 lipca o godz. 21.00 odczytana zo- 

stanie przed mikrofonem warszawskim we- 

soła humoreska lotnicza p. L. „Zawodowy 

aresztant", pióra najwybitniejszej polskiej lot 

niezki p. Trzcińskiej-Kosterbiny. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

— 6 b. m. zažyla strychniny Kieżun Zi- 

naida (Krakowska 21). Pogotowie odwiozlo 

desperatkę do szpitala Sawicz. 

i NAGŁY ZGON, ‘ 

— 6 b. m. zmarł nagle Niewiardowski, Wł 

dysław (Antokolska 44) wskutek wady ser- 

ca. 

KRADZIEŻE. 

— 6 b. m. Berkowiczowi Dawidowi (Win- 

gry 19) skradziono książek na sumę 30 zł. 

Kradzieży tej dokonali bracia Boruch i Szlo 

ma Szmererowie oraz Gorberg Jankiel. Spra- 

wcy kradzieży wyjechali do Zdołbudowa. 
6 bm. Barafinowi Józefowi (Rymarska 

10) skradł 20 zł. z kieszeni Zygo Józef, zam. 

tamże. Zygo został zatrzymany. 
— 6 b. m. na szkodę dorożkarza Śmolera 

Szai na postoju dorożek przy ul. Montwiłłow 
skiej skradziono 7 zł. i prawo jazdy. Kradzie- 
ży tej dokonał Kasperowicz Stanisław (Lipo- 
wa 1), którego zatrzymano. 

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Oświadczenie ministra finansów Rzeszy 

w związku z wejściem w życie planu Hoovera. 

  

BERLIN, 7. VII. (Pat). Po wtorko- 
wej naradzie gabinetu minister finan- 
sów Dietrich przyjął przedstawicieli 
prasy niemieckiej, którym złożył sze- 
reg oświadczeń w związku z wejściem 
w życie planu prezydenta Hoovera. 

Minister wskazał na olbrzymi od- 
pływ dewiz, trwający właściwie bez 
przerwy od ostatnich wyborów Reich- 
stagu. Wysokość tych strat na rynku 
finansowym oceniają na 3—4 miljar- 
dy mk. Pesymizm nie jest jednak na 
miejscu, ponieważ mimo tych strat go- 
spodarka niemiecka wykazała wielką 
odporność. 

W związku z tem minister wystąpił 
przeciwko metodzie kredytów krótko- 
terminowych. Środki zwolnione przez 
moratorjum rząd niemiecki zużyje 

  

w pierwszym rzędzie na skonsolidowa 
nie budżetu, spodziewając się, że w 
ten sposób nastąpi upłynnienie na 
rynku pieniężnym i że wycofane kre- 
dyty powrócą do Niemiec. 

Rozwiązanie uzyskane w Paryżu 
nie jest jeszcze zupełne. Chodzi teraz 
o to, aby szereg niezałatwionych kwe- 
styj rozwiązać w duchu porozumienia. 
Należy się spodziewać, że przyszłe ro- 
kowania przyczynią się do uspokoje- 
nia atmosfery politycznej, a przede- 
wszystkiem doprowadzą do zbliżenia - 
francusko-niemieckiego. 

Z wywodów ministra wynika, że 
dalsze kroki w kwestji reparacyjnej 
podjęte będą dopiero po wizycie mini- 
strów brytyjskich i Stimsona w Berli- 
nie. 

Chiny interwenjują przeciwko rozruchom 
na Korei. 

NANKIN 7.7. Pat. — Chiński minister 
spraw zagranicznych oświadczył, że u rzą- 
du japońskiego poczyni energiczne kroki w 
sprawie rozruchów antychińskich w Korei. 

Władze chińskie domagają się od rządu ja- 
pońskiego zapobieżenia podobnym eksceson: 
na przyszłość. 

Zderzenie się samolotów. 
LONDYN 7.7. Pat. — Nad lotniskiem 

Filton wpobliżu Bristołu zderzyły się 2 sa- 
moloty wojskowe. Jeden lotnik poniósł 

śmierć, drugi zaś odniósł ciężkie rany. Od 
początku roku bieżącego jest to juź 25-ta 
katastrofa lotnicza, Zginęło w nieh 47 osób. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwai 

  

K UR J "E R 

Z prac nad „Słownikiem 
Geograficznym" państwa 

polskiego. 
W wykonaniu uchwał ostatniego ogólno 

połskiego kongresu krajoznawczego, Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze przystąpiło do 
prac nad wydaniem nowego Słownika Geo 
graficznego i w tym celu powołano komitet 
redakcyjny, złożeny z przedstawicieli nauki. 

W celu jak najszybszego skompletowania 
materjałów, które muszą być oparte na naj 
szerszych, ściśle naukowych i sprawdzonych 
danych źródłowych, biuro redakcyjne „Sło- 
wnika* wydelegowało ostatnio do szeregu 
województw swych pracowników na spec: 
jalne badania terenowe, z poleceniem dotar- 
cia do najdalej położonych osiedli. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pra- 
gnąc przyjść z pomocą komitetowi redakcyj- 
nemu, rozesłało do wszystkich wojewodów 
okólnik, z poleceniem poinformowania wszy 
stkich urzędów o wspomnianych wyżej pra- 
cach biura redakcyjnego, oraz okazania pra 
cownikom tegoż biura wszelkiej pomocy i 
dostarczenia oficjalnych wykazów miejsco 
wości, wskazania źródeł historycznych i 
Ed. 

Wyniki spisu ludności 
w Czechosłowacji. 

Drugi spis ludności w Czechosłowacji 
dał interesujęce wskazówki co do wzrostu 
i przetasowania ludności. Liczba mieszkań - 
ców wzrosła z 13.612 tys. do 14.726 tys. a 
zatem o 8,2 proc. jednak nie we wszystkich 
prowincjach wzrost był jednakowy. W kra- 
jach sudeckich wzrosła liczba mieszkańców 
o 6,6 proc. na rusi Przykarpackiej, korzysta- 
jąecj z autonomji, wzrost wynosił aż 12.6 
proc. Mimo to gęstość zaludnienia w tej pro. 
wincji jest ciągle jeszcze bardzo słaba, wyna 
si ona zaledwie 65,9 mieszkańców na 1 klm. 
kw. gdy w krajach sudeckich wynosi obec 
nie 135,4. Ruś Przykarpacka jest zatem w 
dalszym ciągu terenem ekspansji dla silnie 
uprzemysłowionych i gęsto zaludnionyci: 
Czech właściwych. Również okolice zamiesz- 
kałe przez Niemców, są nieco słabiej zalud- 
nione, gęstość wynosi tam 126,8, gdy okolice 

    

o ludności wyłącznei czeskiej mają 1395 
mieszkańców na I klm. kw. 

W ciągu 10 lat (1920—1930)- zaszły w 
składzie ludności zmiany, których statystyka 

WYTCDCEN=OSCRCE 

nie ujmuje. Sporo Czechów przybyło w cha- 
rakterze reemigrantów z Ameryki, masowo 
wracali Czesi do Wiednia, Węgrzy opuścili 
dawne węgierskie komitaty na Rusi i w Sło- 
wacji, z Rusi Przykarpackiej duża fala emi. 
gracyjna popłynęła do Ameryki. Słowem 
ruch był w ytm okresie bardzo znaczny, zaś 
spis daje tylko ostateczne rezultaty, a więc 
cyfry per saldo. Ar. 

Z dziedziny mody. 
Jasne żakieciki. 

Wkraczamy w okres przełomowy pod 
względem mody: late jest w pełnym roz- 
kwicie, a o jesieni jeszcze myśleć się nie 
chce. Sprawiać sobie letnich rzeczy już nie 
warto, każdy nosi więc to, co sobie spra- 

wił na początku lata. Jest to również sezon 
wyprzedaży i szalonych okazyj — niekiedy 
rzeczywiście warto za bezcen kupić sukien- 
kę, która nam się może przydać w roku na- 
stępnym. Trzeba się strzec natomiast ku 
powania jakichś oryginalnych  fantazyj, 
zwłaszcza jeśli trochę trącą rokiem ubie- 
głym, o co na wyprzedaży tak łatwo. Na- 
pewno nie będziemy miały z takiej rzeczy 
na przyszły rok pociechy. za 

Jeśli chodzi o rzecz ładną, modną i prak- 
tyczną, to bardzo warto sprawić sobie jasny 
żakiecik z ciężkiego, nieprzezroczystego jed- 
wabiu. Żakieciki te są bardzo noszone do 
ciemniejszych sukienek, w przeciwieństwie 
do czarnych żakiecików, tak w modzie ze- 
szłego roku, kiedy do każdej niemal koloro- 
wej sukienki nosiło się czarny żakiecik. Jas- 
ny, a zwłaszcza biały żakiecik, nadaje się do 
wszystkiego, można więc go nosić do gład- 
kiej granatowej, czarnej, czy zielonej sukni, 
kiedy tworzy rodzaj bluzki i może być uwa- 
żany zarówno za strój spacerowy, jak wi- 
zytowy. Można też go nosić do jaśniejszych 
sukienek z toile de soie, albo czesuczy. Do 

„skonale się pierze, jest twarzowy, każdą su- 
kienkę odświeża i jest bardzo wygodny. Ka- 
pelusz do takiego ensemble'u nosi się albo 
jasny, do koloru żakiecika, albo ciemny do 
koloru sukni. W kolorze kapelusza powinny 
być utrzymywane rękawiczki i pantofle. 

Nietylko teraz, latem, ale i wczesną jesie- 
nią można będzie jeszcze nosić taki ensemble 
z powodzeniem. 

    

Ponieważ moda lubi wyprzedzać kalen 
darz o parę miesięcy, więc już teraz są ele- 
gantki, noszące wielkie aksamitne kapelusze 
do powiewnych sukien szyfonowych. Nie jest 
to jednak ani przyjemne, ani zdrowe męcze- 
nie się w upały w takim kapeluszu. To też 
wymyślono kapelusze z główką przezroczy 
stą, plecioną z jedwabiu albo aksamitnych 
tasiemeczek, a tylko rondo pozostaje aksa- 
mitne, wielkie faliste. To już jest znacznie 
higjeniczniejsze. Kto jednak nie chce wy- 
przedzać mody i nosić wszystko we właści- 
wym sezonie, może nosić spokojnie dalej pa- 
namy i słomki aż do września. 

Do kapeluszy słomkowych ulubionym 
przybraniem są szerokie lakierowane wstąż- 
ki. Jest to pendant do szerokich pasków, ja- 
kie teraz nosi się przy sukienkach. 

H. N. 

PRTTOREYTOR ZRT CREOLE PO ECA ATCRENE 

Z tajemnic sztuki kucharskiej. 
Istnieje stare wschodnie podanie o ku- 

charzu karle, którego kunszt kucharski zje 
dnał mu łaski wielkiego kalifa. Ale gdy raz 
gość z Frankistanu skrytykował doskona- 
ły pasztet, w którym rzekomo brakowało 
specjelnej przyprawy, biednemu karzełkowi 
zagrożono karą śmierci. Wyratowała go z 
opresji jego zaufana gęś, naturalnie zacza 
rowana księżniczka, która nocą poprowadzj- 
ła go w miejsce, gdzie rosła trzeina cukro 
wa i domieszka tego specjału przywróciła 
pasztetowi jego właściwy smak, a słynnemu 
kucharzowi dobre imię. 

Wschodnia tajemnica stała się znaną 
wszystkich sławnym kucharzom. W postaci 
szczypty eukru udoskonala się i wydelikat 
ca smak potrawy. Kto nie zna dobrze zaku- 
lisowych tajemnic kuchni, ten nie zdaje so- 
bie sprawy, jak szerokie zastosowanie po 
siada cukier przy sporządzaniu różnych 
dań. Weźmy np. nasz narodowy barszcz. 
Jest on niemożliwy bez cukru, tak samo jak 
ryby po polsku, powiedzmy szczupak w sza 
rym sosie, czy też karp? Zupy pomidorowa, 
szparagowa, sos grzybowy, pomidorowy, sa- 
łaty, majonezy, kapusta, szparagi, kalarep- 
ka, marchew, groszek, nawet pospolita bru 
kiew, różne mięsne potrawy i t. d. bez cuk- 
ru nie miałyby właściwego smaku. 

Przysłowie „szczypta soli, szczypta cu- 
kru* decyduje nieraz o nagrodzie, jaką no- 
wa potrawa zyska na konkursie. Mając 
wszelkie zalety innych przypraw, nie posia- 

Nx. 154 (2096) 

da cukier ich wad, nie podnieca jak korze: 
nie i nie działa szkodliwie na organizm. A 
że posiada często właściwości lecznicze, e 
tem świadczy historja, która opowiada, że 
zanim cukier znany był jako przyprawa, u 
żywali go jako środka leczniczego Babiloń- 
czycy, Grecy i Arabowie. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Zaleski A. „Krótki podręcznik pływa- 

nia*. Główna Księgarnia Wojskowa. War- 
szawa 1931 r. Cena zł.1. 

Pływanie jest jednym z najprzyjemniej- 
szych i najzdrowszych sportów. Rozwija on 
śmiałość, wytrwałość, siłę woli, wyrabia 
pewność siebie, hartuje organizm i zapewnia 
jego wartość. 

Sport ten był ceniony nawet w starożyt- 
nym Rzymie, gdzie nieznajomość pływania 
była traktowana jako objaw beznadziejnej 
niezdarności i niedołęstwa. Obecnie zagra- 

nicą sport ten zyskał szerokie rozpowszech- 
iemie, zwłaszcza w Ameryce, gdzie sport 

cki jest przedmiotem nauczania w wie- 
lu uniwersytetach. U nas pod tym względem 
jest dużo do zrobienia, gdyż sprot tten nie 
znajduje jeszcze należytego zrozumienia, 
zwłaszcza wśród starszego społeczeństwa. 

Istnieje kilka styłów pływania, a więc tra- 
dycyjna „żabka trudgen crawi i inne. Ostat 
ni z tych stylów zyskuje coraz bardziej u- 
znanie, gdyż jest to najszybszy i najmniej 
męczący sposób pływania, a zarazem naj 

ła y do nauczania. Przy nauce pływa- 
żą pomocą są odpowiednie podręcz- 

niki, jeden z nich ukazuje się obecnie na 
rynku księgarskim, pióra inż. Zaleskiego 
pod powyższym tytułem. 

W podręczniku tym, ujętym niezwykie 
popularnie, autor omawia urządzenie tanież 
pływalni, naukę i styl pływania, zasady za- 
prawy, skoki, zawody, a wreszcie ratowanie 
tonących. Jest on zwolennikiem  cerawlx, 
przeciwnikiem zaś żabki, uważając ją słusz- 
nie za wadliwy sposób pływania. To też w 
omawianej pracy prawie wyłącznie uwzględ- 
niony jest crawl. Na końcu książki podane 
przepisy co do ratowania tonących. Uzupe?. 
nia ją 23 rysunków. Zarówno przystępny 
wykład, oparty na najnowszych wiadomość. 
ciach i bogatem doświadczeniu autora jak 
i niska cena podręcznika (1 zł.) sprawiają, 
powinien on znaleźć się w rękach jak n. 
szerszych warstw mieszkańców miast i wsi. 
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Kip Miejskie 
(SALA KIEJSKA 

    

Obwieszczenie. —|jiąd (niekli Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX rewiru о, Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- | Sprzedaje się 
z powodu wyjazdu 

  

Bomba śmiechu 
w 10-ciu 

Od dnia 7-g0 do 9-go 
lipca 193] roku włącznie 

będą wyświetlane filmy: 

NAJTANIEJ 
kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy wełny, jedwabie, jedwabie sztuczne, 
jedwabie bieliźniane, perkale w pięknych de- 
seniach, markizety deseniowe oraz jedwabie 

WRÓG KOBIET CE. 
W roli słównej Hąrold Lloyd. nazjalnej Nr. 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P.C., po- 

      
  

mego, składającego się z 7 zegarów ściennych w dę- 
bowych szafkach, oszacowanego na sumę 600 zł., na 
zaspokojenie pretensji Masy Upadłościowej Żydow- 
skiego Banku Spółdzielczego w sumie 652 zł. i 15 dol. 
z %% i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P. С. | 

ю е Ostrobramska 5. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — Początek seansów od godz. 6-ej. — Następny program: Karjera Chaplina. płaszczowe. daje do wiadomości publicznej, > dniu 3 lipca w mieście ruchliwem = 
5784 Uwaga — WILEŃSKA 27. 1931 r. o g. 10-ej 1ano w Wilnie, przy ulicy Wielkiej ь ats AA + g k Nr. 44, odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego z całem urządzeniem. DŻWIĘK. KINO-TEATR Dziś! Nowa wersja dźwiękowa! do firmy „Adelson i S-wie* w Wilnie majątku rucho- | Cena 1000 złotych. ZIŚ!: Przebój dźwiękowy! 

‚ Požądane byloby na- 
bycie zakladu ze stro- 
ny katolickiego fry- 
zjera. Wiadom.: Cala 
Szereszewski, miast. 

  Cud techniki i sztuki! „HELIOS“ [< sg W rol. gł: Niezapom. mistrz maski LON CHANEY, urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 5000 statystów. 
Wileńska 33, tel. 9-28 Na scenie opera „Faust. Bajeczne zdjęcia kolorowe. — NAD PROGRAM: Mtrakcje dźwiękowe. 

5 A Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, VII rewiru, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej Nr. 14 m. 3, 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 
16-go lipca 193] roku o godz. 10 rano w Wilnie przy 

      

  

  
    

  

  

PŹWIĘKOWE KINO Wielki ul. Zawalnej Nr. 9, odbędzie si daż z li ji | В я Zdzięcioł, pow. no- > Ę + gdzie się sprzedaž z licytacji | 643/VI Komornik Sądowy K. Karmelitow. * + «|== Каргу$ тайдате Рогпрафоишг| лоы ооа wogrėdzki || 5107 ao“ | 32 A a LR : э Romantyczne dzieje na dworze Ludwikėw NAD PROGRAM: T dź i k Para ountu do słomy firmy „Velgera”, oszacowanego na sumę is SE S noc Р H Ke h + Mloklow. 22, tel. 15.2g | 7 udz: Marceli Denya i Andre Beauge. == | V. UZWIeK. m 2500 złotych, na zaspokojenie pretensji Wacławy Sła- : k SS Lu g NIQS rg "= GW Lė 2 Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. wińskiej. Choroby skórne I 638/V 1--5788 Komornik Sądowy A. Uszyński. M0 = NEC A] s p [| f | wenaryczaj : @ pace Ki ) | ени: “утотот JEGO EKSCELENCJA POSŁANIEC Eo i a 

  

ulica Mickiewicza 4, film egzotyczny 

  

  

е ° 
w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. i 
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Kino Kolejowe Program od 8-go * cytacji publicznej majątku ruchomego lzydora Slyczko, 
ы d. 12- li składającego się z inwentarza żywego, oszacowanego г CE į ] | 19а zs5 włędznte: A WA N I Li R Y M I £ O S N E na ślmę ZI60s=Totyeh, «nė zaspakojdkie miełeweji Ba. KURJER WILEŃSKI przyjmuje od9 do 7 wiecz. ; 

j wła Marcinkiewicza Spółka z ogranicz. odpowiedz. ulica Kasztanowa 7 m. 5. ‚ Wesoły i pikantny film w I0 aktach z niezrównanym HARRY LIEDTKE i uroczą HILDĄ RAUSCH w rol. główn. 639/V1-—5789 Komornik Sądowy /A. Uszyński Ww. Z. P, Nr; 69: 2 iebok d kol Zajmująca treść! Wspaniała gra artystów! Bogata wystawal Moc pikantnych scenl й | i Į { |worea kolejow,) Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Słodycz grzechu z Conradem Nagiel w rol. gł. | Rower do sprzeda- i 

Ogłoszenie zzz | ina! Dziś! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy najnow- 3 g u mało używ. firmy „Świ Ło Diwiękowy Kino-Teatr szy superfilmi Ostatnia kreacja genjalnego SP. LO N c H A N EY A Н › < Kišlewski Nr. 4 „Sport“. Dyrekcja Okręgowa P. K. P. w Wilnie ogłasza 
niniejszem ofertowe przetargi publiczne w terminach 
wskazanych poniżej na dostawę materjałów niżej wy- 
szczególnionych: 

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

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

5782 _ 
Reprezentacja Okocim- 
skiegu Browaru — Wilno, 
ulica Piłsudskiego Nr. 17, 
telefon -Nr. 11-61, poleca. | 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 

Emocjonuj. dramat miłości i zemsty. 
W rolach głównych: Lon Chaney Na zachód od Zanzibaru Wsz 

NAD PROGRAM: Cudowna niespodz. dźwięk., arcyzab. kom -farsa LODY NA GORĄCO z Sunchine i Sammy. 

Obwieszczenie. Obwieszczenie. Zakład krawiecki 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 

  

  

              
        я ч kowych. Bilety wizyto- i 5780 dło „ tlen, brezent i miotł: e. 1 porter. u Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru, Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru B. Ławrynowicz A sA a 1 lipca dad Kok wa „prospekty, zapro- 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja | Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja Śniadeckich Nr. | „m. 8. Szczetki różna: RB: afisze i wszel- gub. książ. poborową Nr. 13 m. 6, na zasadzie art 1030 U. P. C. obwieszcza, | Nr. 13 m, 6, na zasadzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, Wykonanie solidne. Na 4 si ia 1931 rok ао rodzaju roboty wydaną przez Urząd «^ iż w dniu 10 lipca 1931 r. o godz. 10 rano, w Wilnie | iż w dniu 10 lipca 1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie Ceny dostępne. 5781 s ł a sierpnia Ni a o 8 w zakresie drukarstwa Akcyzy w Wilnie, na im. į przy ul. Tatarskiej 3, odbędzie się sprzedaż z licytacji | przy ul. Zawalnej 51, odbędzie się sprzedaż z licy- mar staly "Lavor a 1 wazeliię techniczną. ы WYKONYWA Rebeka Kukus, uniew. się 1 publicznej majątku ruchomego, należącego do Mieczy- | tacji publicznej majątku ruchomego, należącego do ZAKŁAD Na 11 sierpnia 1931 roku PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIBNIE sława Malinowskiego, składającego się z samochodu | Chaima Rudnera, składającego się z urządzęnia mie- dętych instrum. muzyczn Petardy ostrzegawcze i farbę olejną szarą. R angieiski taksówki firmy „Chevrolet“, oszacowanego na sumę | szkaniowego, oszacowanego na sumę 3190 zł, na za- с 3 Warunki przetargowe można otrzymać w Wydziale х ower mało užyws 500 zł, na zaspokojenie pretensji firmy „Auto-Garaże" | spokojenie pretensji Szlomy Lewinsztejna w sumie Moldczanowa Zasobów Dyrekcji Okręgowej (ul. Słowackiego Nr. 2, do sprzedania. Zamko- w sumie 500 zł. z %% i kosztami. 3000 zł. z %% i kosztami. Uniwersytecka 2/16 m. 6. | III piętro, pokój 38) osobiście (w godz. od 12 do 13) wa Nr. 4, L. Rakowski.. 642/V1—5791 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 641/V1—5790 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 5783 lub pocztą po zgłoszeniu prośby. 618/У1—5703 -:д“"" E 5775 

TADEUSZ SIKORSKI. 18) „Wichrowski zamiast odpowiedzi zagadkowo się |  rowski. Chińczycy rzadko kiedy jeżdżą konno w tych | opowiadała słowami zwykłemi, prosto i szczerze, lecz Fog EN S uśmiechnął, myśląc, że sprawa z planami się nie uda- stronach. umiała nadać rozmowie o rzeczach banalnych charak- 
ła. Nigdy jednak nie dowiedział się, jaki był ostatecz- Na koniu jechała młoda Europejka. Pełnym ga- terystyczne odcienie, znamionujące kobietę bystra, ы ny wynik dochodzenia. lopem przeleciała obok zdumionego Wichrowskiego. spostrzegawczą i obdarzoną nieprzeciętną indywidu- 

Przed samym odjazdem Cyglera do Polski, Wi- Pęd silnego wiatru uderzył go w twarz, koń parsknął alnością. i Obrazki z Dalekiego Wschodu. chrowski był u niego na przyjęciu. Kiedy goście wy- i rzucił się w bok. Mózg jego w tym momencie oświe- — To pana omało nie przejechałam tam, w polu : ROWE ` : szli, Cygler pod wpływem wypitego wina bardzo się ciła myśl, że amazonką była tajemnicza dama ze spe- — zagadnęła żywo Tamara, przyglądając się z zaję: „ Kiedy plan działania został ułożony i prokurator rozrzewnił, całował Wichrowskiego i zapewniał go lunki. | : ' : ciem Wichrowskiemu. obiecywał sobie złapać wielkorządcę na gorącym o swej dozgonnej przyjaźni. Więc, zaczyna się — pomyślał — patrząc z dużem — Do przejechania było jeszcze daleko, bo ster 

POOR ZWT оНО ANA A Ea MW aa al moka ara OE pI Ao a: w sprawę po. į у Ž- ii tos 03 a ., Spoty- „ad ‹ . RSE 2 GOA 
= dz OE 2 las ŻA rein O kyu o sprawie, jednak Cygler milczał. KARMA Gi Pa — | i RA żę spotkam ją as ła pani z przestworzy tak „niespodziewanie, A pędziła | 
wspólników. — A co się stało z planami? — nagle zapytał. R З 8 To tak szalenie prędko, že myšlalem, že to nie žywa isto- 

Prokurator wyczuwał już ogromną sensację, któ- й Cygler skrzywił się, machnął ręką i wzdrygając W głębi duszy obawiał się kobiety z palarni xe Sza Akad, ai k 4 rą wywoła sprawa z planami w Petersburgu. Oczy- się krótko odparł: : 2 względu na jej przeszłość, lecz powierzchowność nie- sia Aa I : PRI ORO a BR“ : wiście, władza do procesu sądowego i rozgłosu nie do- — Podlec policmajster zdradził. znajomej i jej tajemniczość przyciągały go pomimo czułby pan dotykalnie, że to nie zjawa. Gdyby Dar d puści. Nie leży w interesie państwa wytaczanie tego Martwy step mandżurski zasnuł się muślinową po- woli. się teraz ze mną nie poznał, to mógłby pomyśleć, że RA 

   

rodzaju spraw, przeciwko ludziom zaufanym, wybit- 
nym generałom. Bez skandalu usunie się go z zajmo- 
wanego stanowiska. A jego, prokuratora, szanse służ- 
bowe podniosą się znakomicie. Order Włodzimierza 
pewny, a może ranga rzeczywistego radcy stanu. 

Upłynęło kilka tygodni. Cygler zachowywał zu- 
pełne milczenie w sprawie planów, Wichrowski rów- 
nież nie poruszał tego tematu, wyczuwał jednak, że 
stało się coś niepomyślnego dla prokuratora. Cygler 
o swoich udatnych posunięciach lubił szeroko opowia- 
dać, natomiast o porażkach milczał. 

— Słyszał pan ważną nowinę — zapytał raz Wi- 
chrowskiego podprokurator Iwanow. Szef nasz pro- 
kurator Cygler zaawansował. Przeniesiony w pańskie 
strony na prezesa sądu okręgowego. 

— (óż to za awans, prędzej degradacja, szczegól- 
nie pod względem materjalnym — odparł zdziwiony 
Wichrowski. — Przecież prokurator w Charbinie jest 
znacznie lepiej uposażony od. prezesa izby. 

— Niby tak, ale zgarnie parę tysięcy kosztów prze- 
siedlenia, potem znowu się gdzie przeniesie. Cóż ża- 
łuje pan szefa?   

włoką jesiennego mroku. Leciutkie nieuchwytne cie- 
nie miękko opadają na zastygłą w bezruchu fałistą 
równinę. Pośród ponurej ciszy stepowej nie drgało 
żadne życie. 

Wichrowski wolno jechał stepem, wracając z dale- 
kiej wycieczki. Lubił namiętnie przeraźliwą pustkę 
i bezmierną przestrzeń, na której czuł się jedynym 
władcą. Zrzadka mijał długi sznur wózków dwukoło- 
wych, na których pociesznie kiwały się senne figury 
chińskich woźniców. Suchy szelest piasku, mielonego 
pod kołami wózków, dziwnie harmonizował z jego na- 
strojem. Zdawało mu się, że całe masy gnanego nie- 
znaną tęsknotą ruchomego piasku przenoszą się z miej. 
sca na miejsce. Osnuły go zjawy niespodziewane. Ta- 
jemna moc spowitego w mroku stepu przykuła go do 
siebie. Ociągał się, wstrzymując konia, nie chciał do- 
jechać do miasta, gdzie kłębiło się inne życie. Był pod 
wrażeniem spotkania. Jechał spadzistym wąwozem, 
kierując się w stronę ruin, dawno wymarłego miasta 
chińskiego, kiedy ujrzał na horyzoncie ciemny pankt. 
Zarysowała się sylwetka konia i jeźdźca. 

Z pewnością jest to Europejczyk, pomyślał Wich- 

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

  Nie omylił się. Tego wieczora spotkał ją znowu. 
Stała w towarzystwie młodszej blondynki przed willą 
księcia Niemirowa, a obok nich był Bujnowski, z któ- 
rym amazonka prowadziła ożywioną rozmowę. 

Bujnowski zatrzymał go, a kiedy zeskoczył z ko-, 
nia, nastąpiło poznanie. 

Nie czekając na przedstawienie jej Wichrowskie- 
go, sama się wylegitymowała: 

— Tamara Niemirowa, moja siostra Marta. 
Wichrowski przyjrzał się badawczo Marcie. Sio- 

stry były do siebie zupełnie niepodobne. Marta była 
typem wybitnie słowiańskim, natomiast Tamara mia- 
ła w rysach coś semickiego. Marta mogła mieć lat 
20, była jasną blondynką z włosami, okałającemi wy- 
sokie czoło, jakby aureolą. W bystrem spojrzeniu ciem- 
nych wyrazistych oczu tkwiła niezłomna wola i hart 
ducha. Zdawało się na pierwszy rzut oka, że była 
usposobienia poważnego i raczej smutna, lecz kiedy 
lekki uśmiech zadrgał na różowych wąskich wargach 
przeistaczała się kontrastowo. Była wtedy uosobieniem 
wesołej trzpiotki, rwącej się do życia pensjonarki. 

W rozmowie nie przybierała pozy nienaturaln ;. 

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

  

  
w Mandżurjł hasają po stepach błędne amazonki, ja- 
kieś zaklęte księżniczki. 

— A tymczasem była to najprawdziwsza księż- 
niczka z żywyem ciałem, duszą i paszportem — za- 
śmiał się Wichrowski. 

— Proszę tylko bez tytułów — z lekko obrazą 
rzekła Tamara. Jestem pierwszej klasy demokratką. 
Inaczej się pogniewamy. 

— W tym wypadku kapituluję i zgóry przyrzekam. 
poprawę — żartobliwym tonem odparł Wichrowski. 

— Są jednak na świecie rzeczy ważniejsze od ty- 
tułów — wtrącił Bujnowski. — Powstaje tragiczne py- 
tanie, co zrobimy z dzisiejszym wieczorem. 

— Zgadzam się bez zastrzeżeń na decyzję więk- 
szości, a gdyby nastąpiła rozbieżność zdań oddaję swój 
głos pannie Tamarze w dowód wdzięczności za dzisiej- 
sze niestratowanie mnie w stepie — zawołał wesoło 

Wichrowski. 

Tamara z wdzięcznym uśmiechem skinęła mu 
głową. 

  

(D.C. N) 

Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewicz 

   


