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DWOMA SZEREGAMI MYŚLI.i 
Prawie równocześnie z nader traf- 

nem ujęciem stosunków w bieżącej na- 
szej strukturze gospodarczej przez pre- 
mjera Prystora, dokonanem w jego 
przemówieniu, wygłoszonem — jak to 
podała prasa — na zebraniu u wice- 
prezesa Klubu BB pos. Jędrzejewicza, 
ukazała się w Wilnie w druku broszu- 
ra pod tytułem ,„.Memorjał w sprawie 
stanu gospodarczego i najważniej- 
szych potrzeb ziem półn.-wschodn. *. 
Memorjał ten jest wydany nakładem 
Izby Przemysłowo-handłowej w Wil- 
nie i — jak głosi przedmowa — opra- 
cowany w szczegółach oraz zredago- 
wany przez biuro tej izby. Dyrekto- 
rem biura Izby jest prof. W. Zawadz- 
ki. 

Memorjał był wręczony na spec- 
jalnej audjencji Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej. 

Broszura ta posiada niewątpliwie 
to dodatnie znaczenie, że zwraca uwa- 
gę na konieczność podniesienia pozio- 
mu życia gospodarczego omawianych 
w niej 2-ch północno-wschodnich wo- 
jewództw i na niezbędny udział skar- 
bu w inwestowaniu na tym terenie. 
Jednak mimo to, że memorjał ten 
przechodzi kolejno przeróżne działy 
życia i o każdym z nich mówi mniej 
lub więcej szczegółowo, — to jednak 
nawet po parokrotnem odczytaniu go 
od początku do końca i po uporządko- 
waniu sobie w myśli różnych, niesy- 
stematycznie niestety ujętych, działów 
trudno odnaleźć tam plan realny — 
na tle projektowanych w nim kolosal- 
nych inwestycyj finansowych. Wyczuć 
się też daje, że widoczna dążność do 
uzgodnienia w nim sprzecznych ze so- 
bą interesów zlikwidowała w jego u- 
kładzie wyrazistość głębszej myśli spo- 
łecznej. Aczkolwiek przedmowa do 
memorjału upatruje w fakcie osiągnię- 
cia uzgodnienia różnych: sfer — sui 
generis wartość tego memorjału, to je- 
dnak całość jego jest przykładem tak 
często w Polsce widywanego przesad- 

      

nego uzgadniania — kosztem samych 
wartości. Łatwo bowiem wówczas 
rzecz poważna traci, jako całość, swój 
organiczny puls. a zostaje zlepkiem 
myśli i zagadnień, porozstawianych 
obok siebie tylko z zewnętrzną tema- 
tyczną łącznością. 

Memorjał wylicza na 140 stroni- 
cach potrzeby woj. wileńskiego i no- 
wogródzkiego w zakresie kredytowym, 
podatkowym, komunalnym, omawia 
niedomagania polityki socjalnej, tary- 
fowej, celnej, komunikacyjnej i t. d. 
Słusznie stwierdza, że jest tu dużo po- 
trzeb, których zaspokojenie jest ko- 
nieczne. Ale jeśli zsumować z sobą wy- 
magane w memorjale w poszczegól- 
nych działach kapitały pieniężne lub 
gwarancje, jako nakład w zaktywiz 
waniu tych działów, — to okaże się, 
że autorzy memorjału obliczają go na 
sumę zgórą pół miljarda złotych Li- 
czba ta, zarówno obecnie jak i w la- 
tach najbliższych jest nierealną. 

A jednak wyjście z obecnego stanu 
realne z pewnością jest. Ja bynajmniej 
nie twierdzę, że memorjał daje złe ko- 
sztorysy, ale widzę w nim typowy o- 
braz szukania wyjścia z marazmu go- 
spodarczego — stojąc u rozstajnych 
dróg: dawnych form życia i nowoczes- 
nych. Natomiast oszczędniej i prościej 
wiele rzeczy da się załatwić, jeśli z roz- 
stajnych dróg ruszyć zdecydowanie w 
określonym kierunku i zdecydować 
się na poparcie tylko nowoczesnych 
form tego życia i jeśli liczyć А 
na pieniądz, ale i na człowieka, jako 
takiego, z tem. że jest on w życiu gos- 
podarczem aktywniejszym i ofiarniej- 
szym, niż był nim dotąd w tem życiu, 

w stosunku do interesu państwowego. 
Niedziw więc, że bez zastosowania w 
zdecydowanej formie tych racyj, kosz- 
torys remontu tego życia w Ił dro- 
gi. W nawiasach zaznaczę, że zazwy- 
zaj remont starych pudeł kosztuje 

drożej, niż budowa nowych. 
Powołałem się na początku na prze- 

mówienie obecnego premjera. Miano- 
wicie wskazał on nietylko na przyczy- 
ny światowe kryzysu i na jego skutki 
u nas, ale i na grzechy polskiej psychi- 
ki, na rabunkowość przedsiębiorc 
stosunku do państwa, gdy pracuje egoi 
stycznie; na grzech śmiertelny naszych 
sfer gosp. t. j. grzech zbytniej uf- 
ności w miłosierdzie skarbu, na brak 
w społeczeństwie oszczędnego dyspo- 
nowania wogóle i t. d. A właśnie dru- 
Sim błędem konstrukcyjnym omawia- 
nego tu memorjału, narówni z błędem 
pierwszym t. j. z nieliczeniem się wy- 
łącznie z nowoczesnemi kierunkami u- 
stroju gospodarczego (głównie wsi) — 

            

   
     

  

  

jest tam, jako błąd drugi, to że czło- 
wiek często nie ma tam takiej roli, jak 
to przed chwilą od niego zażądano (np. 
tam. gdzie jest mowa w memorjale o 
sposobach potanienia kredytu i. t.p.). 
Przeczytajmy  memorjał raz jeszcze. 
myśląc podczas jego czytania — dwo- 
ma szeregami myśli jednocześnie: my 
ślami samego memorjału i równocześ- 
nie myśleniem 0 obecnych nowych 
formach ustroju naszego i o człowieku, 
takim jak go ehce widzieć premjer. 

Uwypuklimy sokie wówczas błędy 
memorjału, a w konsekwencji program 
stanie przed nami jasno: jako realny 
i oszczędny: 

Dobrze że w obecnych ciężkich cza- 
sach mamy takiego premjera, który, 
przemawiając do sfer gospodarczych, 
zaznacza, że na to, aby było u nas le- 
piej — powinien być w Polsce że 
się tak wyrażę, — odwrotny porządek 
niż był w Starym Testamencie a mia- 
nowicie: przedtem musi być człowiek, 
a potem dopiero będzie mu tworzony 
raj na ziemi. Istotnie jest to skutecz- 
niejsza i tańsza polityka inwestycyjna. 

  

  

  

Słowem, idąc w kierunku poprawy 
tego życia, — zapowiada premjer Pry- 
stor przedewszystkiem żelazną rękę 
wobec egoizmu, uzależnia pomoc od 
dowodów, że sfery gospodarcze dosto- 

  

„ sują w swoim zakresie życie do dale- 

  

kich oszczędności, osobistych i ogól- 
nych, że wreszcie interesowi państwa 
podporządkowane będą interesy branż 

i klas. 

A wówczas, gdy jednostka poczuje 
się nie biernem narzędziem losu, szu- 
kającem z zewnątrz pomocy, ale — 
czując w sobie swoją psychiezną sa- 
mowystarezałność — uporządkuje tą 
drogą i swój stosunek do państwa w 
swoim zakresie, — wówczas wszystko 
będzie u nas łatwiejsze i do uzgodnie- 
nia i do zbudowania. 

Tak więc temi oto dwoma szerega- 
mi myśli przechodząc przez dany me- 
morjał, uczynimy mu właściwą „„kom- 
presję** i damy programowi grunt i kie 
runek realny. Zilustrujmy jednak rzecz 
przykładami. 

Stosunkowo najwięcej miejsca po- 
święca memorjał sprawom, związa- 
nym z rolnictwem, stwierdzając w tym 
zakresie przedewszystkiem brak kre- 
dytu, gdyż przed wojną światową da- 
ne 2 województwa miały kredytów 
długoterminowych w rolnictwie 330 
miljonów złotych, a obecnie — 72,5 
milj. zł. czyli 22 proc. w stosunku do 
okresu przedwojennego. Przytem — 
kredyt ten przed wojną był „normal- 
nym kredytem, zastosowanym do ów- 
czesnych potrzeb większej własności. 
Obecnie — „kredyt w tych samych 
rozmiarach, jak przed wojną, nie wy- 
starczyłby na postawienie naszych 
warsztatów rolnych na stopie conaj- 
mniej przedwojennej, nie mówiąc już 
o podniesieniu poziomu naszej kultu- 
ry roln. do wysokości inn. dzielnie* 
(str. 31). Bezpośrednio zaś potem po- 
daje memorjał zapotrzebowanie na 
długoterminowe kredyty inwestycyjne 
dla rolnictwa „na podstawie przybližo 
nych obliczeń** — na sumę 75 milj. zł. 
(oprócz posiadanych już obecnie). 
Czy te 75 milj., które mają wystarczyć 
są niezbędne oprócz powyższych 330 
milj. zł. czy też są ich składową częś- 
cią, czy inaczej —.mniejsza o to. Dość 
że i jedne i drugie byłyby właśnie. pie- 
niędzmi, które mają dać albo rządowe 
banki albo Wileński Bank Ziemski, 
którego listy zastawne miałby — jak 
chce memorjał gwarantować rząd (str. 
32). A że odsetki takich kredytów są 
zbyt wysbkie, więc rząd miałby asyg- 
nować rocznie sumy na częściowe nad 
płacanie odsetek bankom za rolników, 
którzy pożyczki te wzięli (str. 27) (t.j. 
i bankom prywatnym). Z temi jednak 
długoterminowemi kredytami związa- 
na jest daniem memorjału — ko- 
nieczność sfinansowania innej inwe- 
stycji, bez której „nie jest do pomys- 
lenia naprawa stosunków w rolnic- 
twie* (str. 107), (a więc i kredyty po- 
wyższe poszłyby na marne?), a miano 
wicie koniecznem jest dokonanie pod- 
stawowych meljoracyj, których koszt 
ogólny ma wynieść około 120 miljo- 
nów złotych (str. 109). Przytem, zaz- 
nacza memorjał, obecne tempo akcji 
meljoracyjnej na danym terenie jest 
takie, że „mogłaby ona być u nas za- 
kończona nie wcześniej, niż za 150— 
180 lat“. A że memorjał jest zdania, że 
bez dokonania tej meljoracji „naprawa 
stosunków w rolnictwie— nie jest do 
pomyślenia”, więc istotnie rzecz to 
ważna, gdyż inaczej powyżej podane 

  

    

   

            

  

   

380, milj. zł. czy 75 milj. zł. czy też 
jędne i drugie potrzebne będą do- 
piero — za 180 lat czyli dopiero w 
22-em stuleciu! — Streszczając dalej 
potrzeby memorjału, widzimy, że za- 
równo dla rolnictwa, jak i dla innych 
zawodów należy zmnie * obcią- 
żenie podatkowe, gdyż „samych tylko 
bezpośrednich . podatków  państwo- 
wych płacimy obecnie zgórą 3 razy tyle 
co za czasów Mikołaja drugiego (str. 
5 Pozwolę sobie przejść nad temi 

ystkiemi tezami memorjału — my- 
właśnie o nich dwoma szeregami 

yśli. Więc — podatki: w istocie są 
ciężkie, system powinien być zmienio- 
ny, ale argument, że są one dlatego 

za wielkie, że były za czasów rosyj- 
skich trzykrotnie mniejsze, — niczego 
nie dowodzi; to zupełnie tak samo, 
jakby się dziś skarżyła na złe czasy 
obecne jakaś leciwa dama dlatego, że 
20 łat temu miała większe powodzenie. 

  

        

  

     

  

  

  

Bo przecież, moi panowie, — inne są 
wogóle podstawy wartości obecnie 
a inne były przed wojną; cały 
szereg okoliczności powojennych prze 
wartościował i pojęcia i wartości wszel 
kie. Nawet gram złota z przed wojny 
nie jest w stosunku do całokształtu po- 
wojennych wartości i stosunków w tej 
samej roli. 

    Co zaś się tyczy powyższych kredy- 
tów — to nierealność ich rozmiaru 
jest wyraźną. Jeżeli jednak. czytając 
o tych potrzebach, — mieć w myśli 
obowiązujące w Polsce ustawy o re- 
formie rolnej — to chyba najważniej- 
szemi są kredyty dla nowych warszta- 
tów rolnych. (,Niedostatęczność obe- 

cnych kredytów dla gospodarstw osa- 
dniczych i komasowanych*, str. 34). 
Oczywiście wszelka własność rolna, 
która w wyniku zmiany ustroju rolne- 
go pozostanie, musi być kredytowa- 
ną, — jednak jeśli tę ustawę realnie 
mieć w myśli — to w podanych w me- 
morjale kredytach b. dużo ulegnie 
redukcji już teraz. Wreszcie co do odse 
tek zbyt wysokich:— jest to rzecz waż- 
na nietylko przy długoterminowych 
kredytach, ale przy wszelkich. Jednak 
obniżyć je należy nie drogą dopłacania 
przez rząd za klienta bankom (np. pry- 
pryw.?) części odset., ale drogą obniże- 
nia odstek przez bankierów. Właśnie 
przypomniano nam, że „mamy prawo 
oczekiwać, że sfery kierown. w życ 
gospodarczem dadzą również przykład 
oszczędnego dysponowania groszem *... 
albo, że „do pomocy rządowej mają 
odtąd prawo tylko ci, którzy umieją 
zdobyć się w tych wyjątkowo trud- 
nych czasach na podporządkowanie 
swego interesu egoistycznego dobru о- 
gólnemu*. W kredycie zaś krótkoter- 
minowym jest b. ważnem, aby dyre- 
ktorzy banków ...„podporządkowali 
się dobru ogólnemu” t. j. w pierwszej 
linji obniżyli odsetki od pożyczanych 
pieniędzy. (Na Łotwie w 1930 r. pań- 
stwowy bank „Latvias bankas“ zapo- 
wiedział, że tym prywatnym bankom, 
zamknie u siebie kredyt, które będą 

pożyczały drożej niż o 3 proc. rocznych 
ponad stopę dyskontową banku pań- 
stwowego). Czemu w memorjale nie 

poruszono konieczności obniżenia od- 
setek przy pożyczkach krótkotermino- 
wych w bankach prywatnych? Prze- 
cież są u nas i takie banki (między fil- 
jami zamiejscowych banków) które 
umiały w okresie wahań waluty wy- 
pompować różnemi waloryzacjami i 
odsetkami od tutejszych swoich klien- 
tów więcej, niż stanowi obecnie cała 
suma zaległości wogóle w podatku o- 
brotowym na terenie całej tutejszej 
Izby Skarbowej. Oszczędność, jej zasa- 
dy, muszą przecież wsiąkać u nas 

ędzie, a szczególnie w obrocie pie- 
niężnym. 

O potrzebach przemysłu, handlu i 
rzemiosł pisze memorjał, wyszczegól- 
niając wszystkie działy u nas istnie- 
jące lub możliwe. O przemyśle stwier- 
dza — że na uprzemysłowienie potrze- 
ba tu 80 miljonów złotych długoterm. 
kredytu (str. 52). Istotnie przemysłu 
nowoczesnego nie mamy naogół, ale 
należałoby, mówiąc o tych 80 miljo- 
nach zł., podkreślić kolejność ważnoś- 
ci tych wkładów, a głównie podkreś- 
lić, ile w tej liczbie jest pilnych pie- 
niędzy na modernizację już istnieją- 
cych tu zakładów przemysłowych, a 
ile na nowe fabryki. Ta pierwsza część 
jest pilna i ważna, gdyż na uspraw- 
nienie istniejącego zakładu pożyczać 
można, ale nowe fabryki instalować i 
uruchamiać wyłącznie  pożyczonemi 
pieniędzmi, jest — po wileńsku mó- 
wiąe — bardzo „obojętnie. 

Memorjał oczywiście pamiętał i o 

  

  

   

    

  

    

      
  

lnie i domaga się kredytów (około 9 
miljonów zł.) na utworzenie tu dwóch 
przędzalni i 10 mechanicznych mię- 
dlarni. Tych pieniędzy żałuję najwię- 
cej, gdyż te mechaniczne międlarnie 
żadnego wpływu na podniesienie Inia- 
rstwa naszego z pewnością nie wywrą, 
a przędzalnie (łącznie na 10 tysięcy 
wrzecion)  przerobią najwyżej 1500 
ton włókna lnianego, a że mamy na 

terenie danych 2 województw około 
50.060 ha upraw lnianych czyli około 
20.000 ton włókna. więc wpływ na pod 
niesienie Iniarstwa byłby minimalnym. 

Zresztą i bez tych fabryk można 
stosunki u nas w Iniarstwie poprawić, 

e nie tarcić su na pomysły zgóry 
skazane niezależnie od konjunktur na 
zagładę. Należy w organizacji Iniar- 
skiej skupić praktycznych. doświad- 
czonych i poważnych rolników i op- 
rzeć całą akcję na podniesieniu cha- 
łupniczej obróbki włókna na wsi i kie- 
rować akcją całą przez fachowców 
praktyków. Zagadnienie Inu u nas — 
to zagadnienie opłacalności rolnictwa 
i dobrej wyprawy włókna w chatach 
włościańskich, to najlepsza lokata pra- 
cy ręcznej drobnego rolnika. Te mo- 
menty udoskonalać należy, a nie two- 
rzyć międlarnie, w których za opłatą, 
w tej lub innej formie mieliby słomę 
Inianą przerabiać. 

   
  

    

  

Na zakończenie parę uwag. Me- 
morjał, pisząc o pomocy rządu w za- 
kresie sfinansowania listów  zastaw- 
nych na potrzeby wsi, — zapomniał 
o miastach. A przecież należy czynić 
zabiegi o utrzymanie dotychczasowego 
charakteru miast, szczególnie Wilna, 

które obecnie jest w kłopotliwej sytu- 
acji. gdyż z powodu masowej podaży 
nieruchomości na sprzedaż, — w zwią 
zku z brakiem kredytów hipotecznych 
— zagraniczni obywatele zaczynają 
się temi domami bardzo interesować. 
O istniejącem w Wilnie Towarzystwie 
Kredytowem m. Wilna (nie akcyjnem) 
emitującem długoterminowe listy za- 
stawne — w memorjale niestety niema 
ani słowa, choć kłopoty z listami za- 
stawnemi i tu są te co i gdzieindziej. 
Pozwolę sobie zakończyć zdaniem, 
wziętem dosłownie z memorjału (str. 
14) — choć w znaczeniu głębszem, 
niż je tam podano. Niech mi jednak 
przepisanie tego zdania z memorjału 
nie będzie policzone na karb mego i- 
ronizowania nad stylem redaktorów 
memorjału: „własne znaczenie i sku- 
teczność każdego z wymienionych (w 
memorjale) środków zaradczych by- 
łyby silnie podniesione przez połącze- 
nie go z innymi* (z tego drugiego sze- 
regu myśli). : 

Stanisław Brzostowski. 

  

  

Zarząd Wileńskiego T-wa Handlowo-Zastaw. 
(Lombard) Wilno, Biskupia 12, telef. 14-10 
podaje niniejszem do wiadomości, że wy- 
słany ostatnio do niektórych klientów, 
ustawicznie zwlekającyh w opłatach, okól- 
nik z prośbą o urególowanie należnych 
odsetek, z jednoczesnym zwrotem części 
pożyczki, nie może być tłumaczony rze- 
komą likwidacją Lombardu. Tylko ma na 
celu, oprócz przypomnienia co do płace- 
nia odsetek, także przeszacow. zastawów, 
gdyż większość z nich była zastawiona 
b. dawno i dawny szacunek, w związku z 
ogólnym spadkiem cen podlega również 
zmniejszeniu Lombard w dalszym ciągu 
przyjm. w zastaw: złoto. srebro, brylanty, 
futra, ubrania. pianina i in. rzeczy. Rów- 
nież nadll przyjmuje lokaty kapitałów na 
dogodnych warunkach. Biuro Lombardu 
czynne codziennie od 9 do 2-ej po poł, 

  

  

  

| KOEDUKACYJNE KURSY 

. PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6-ej. 

Roczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

W WILNIE 
UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Oflarna Nr. 2 — Ill-cie piętro 5736 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. 11 do 13 i 0d 17,20 do 2l-ej. 

E ananaa [l 

;s| Kursy Koeduk. im. Ks. Piotra Skargi |x| 
® 

a dla przerosłych wiekiem w zakresie gimnazjum i ® 
2 UL. MICKIEWICZA Nr 22—LOKAL GIMN. E. OZIĘCIELSKIEJ į g 

SV Ż przyjmują wpisy: na kurs Il odpowiadający kl. 4i 5,— III 5 i 6,6—1V6i7, $ ® 
A 7 i 8 oraz na roczny kurs klasy 6smej. ® 
=Ё Typ humanist. i matem. — przyrodniczy. Język niem. lub franc. do wyboru. 18 3 Na kursach wykładają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Program dostoso- $ & 
@ 2 $ мапу 90 gimn. państwowych. Gabinet fizyczny i przyrodniczy oraz bibljo- 
EE teka do dyspozycji uczni. Kancelarja kursów czynną będzie w lipcu we $ 2 
Ss wtorki, czwartki i soboty w godz. od 17 do 19, w sierpniu — codziennie ъ 

5843 w godz. od i7-ej do I9-ej. £. 
  

DRUSKIENIKI ž 
E  ZDROJOWISKO 

POŁOŻONE NAD NIEMNEM 
prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE SOLANKOWE 

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

a 
ž 

z NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 
Hi  HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 

i lekarzy-konsultantów. — 

i 

E 
E 

  

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 
Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 
KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
WYCIECZKI BLIŻSZE | 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. 
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"proszek KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

fm dach Aptecznych i Aptekach. 

Gloria 
znane zeswej 
dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenią 

  

odznaczone medalami w kraju i zagranicą ESR: ©% Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
į WSZĘDZIE DO NABYCIA. ** kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 
  

  

MILJARDERCE Z RIVIERY 
zaimponuje Pani przywdziawszy na plažę elegancki kostjum kąpielowy 

ze sklepu Franciszka Frliczki 

POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 
5833 Zamkowa 9, tel. 6-46.     
ZAKOPANE—BRISTOL. zzz 
Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, CENY BARDZO UMIARKOWANE. 
5830 Adres: Hotel Bristol, Zakopane. Telefon 315. 

  

Wileński Związek Sekcja Drzewna 

Zaiądku Przemysłowców Polskich" Przemysłowców Roprów Brewnyth 
ul. Dominikańska 1. ul. wielka Pohulanka 5. 

Podają do wiadomości wszystkich przemysłowców drzewnych, 
właścicieli tartaków i eksporterów drzewa, że na zjeżdzie Związ 
ków Drzewnych w Warszawie przy współudziale przedstawicieli 
Rządu, powołano do życia dwie organizacje eksporterów a miano- 
wicie: dla eksportu materjałów tartych miękkich oraz dla ekspor- 
tu papierówki z oddziałami (sekcjami) w każdym rejonie. 

Wobec powyższego, wszystkie firmy drzewne mające siedzibę 
w rejonie wileńskim obejmującym województwa: Wileńskie, Nowo- 
gródzkie i część Białostockiego do linji kolejowej Grajewo, Biały- 
stok, Wołkowysk, Baranowicze i Stołpce włącznie, powinny nie- 
zwłocznie wstąpić do jednego z niżej podpisanych Związków oraz 
zarejestrować się w sekcjach eksportowych papierówki lub ma- 
terjałów tartych. 

W związku z mającemi nastąpić zarządzeniami Rządu—-firmy, 
które nie należą do żadnego ze Związków, a tem samem nieza- 
rejestrowane w odnośnych sekcjach — będą pozbawione możności 
prowadzenia eksportu. 

Ogólne zebranie Sekcyj dla wyboru władz i reprezentacji — 
odbędzie się w końcu lipca r. b. w Wilnie. 

Wszystkie informacje oraz, deklaracje — można otrzymać w 
kancelarjach powyższych organizacyj do dnia 25 lipca 1931 r. 

Wileński Związek Sekcja Drzewna 
EC а Związku 

RASA I Ros Przemysłowców Polskich 
Drzewnych. 5835 w Wilnie. 

Žž M
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Czego można dokonać w ciągu doby. 
Kobieta i samolot. 

W dobie obecnej, w wieku samoło- 

tów i radja. przestrzeń skurczyła się 
do rozmiarów znikomych. Dla czło- 
wieka współczesnego przestrzeń nie 
istnieje. Z niewolnika przestrzeni stał 
się człowiek władcą i poskromicielem. 
To, co ongiś wymagało lat, dziś da się 
uskutecznić w dni kilka. Paręset lat 
temu podróż dokoła naszego globu wy- 
magala 2—3 lat. Juljusz Verne, gen- 
jalny prekursor wynalazków  dzisiej- 
szych marzył o podróży naokoło świa- 
ta w ciągu 80 dni. Dziś lotnicy oblatu- 
ja naszą planetę w 8 dni z ułamkiem. 
Tempora mutantur. 

Wyścig pracy i wyczynów sporto- 
wych nie ominął żadnej bodaj dziedzi- 

1 1ego życia, a w niektó- 
rych dziedzinach stał się nawet condi- 
tio sine qua non egzystencji. Weźmy 
więc np. prasę. Gdzie jak gdzie, ale w 
prasie szybkość zdobywania informa- 
cyj jest wprost koniecznością. Na usłu- 
gi dzisiejszej prasy są: telefon, telegraf, 
radjo. Wszystko to są jednak środki de 
auditu. Gdy więc zachodzi potrzeba 
zbadania czegoś na miejscu, de visu, 

ucieka się prasa do najszybszego dziś 
środka komunikacji — samolotu. 

Redakcja tygodnika francuskiego 
„L'*Europe Nouvelle“ zapragnęła uzy- 
skać krótki wywiad polityczny w kil- 

    

ku stolicach europejskich. Zależało 
oczywiście na szybkości. Redakcja 
przeznaczyła na uzyskanie wywiadu 

   
okrągło dobę. W ciągu krótkich 24 go- 
dzin wysłannik redakcji miał odbyć 
rozinowę z politykami następujących 
krajów: Czechosłowacji, Austrji, Wę- 
gier, Jugosławji, Rumunji, Turcji. Był 
by to swego rodzaju rekord. 

Wybór redakcji padł na panią 
Blankę Vogt. Była to młoda i ładna 
współpracownicza ((L'*Europe Nouvel- 
le“. Stara samolotemby nie pojechała. 
a brzydkiej trudnoby było o uzyska- 
nie wywiadów. Temi widocznie wzglę- 
dami kierowała się redakcja. Dość, że 

cała impreza udała się znakomicie i 
czytelnicy „L'Europe Nouvelle'* mogli 
się po upływie doby delektować impre 
sjami pani Blanki. Oddaję więc głos 
odważnej niewieście: 

Godzina 4-ta rano. Loinisko Le 
Bourget pod Paryżem. Ogromny 
torowy samolot pasażerski „Cy 
szykuje się do odlotu. Głucho warczą 
motory. Jacyś ludzie ładują do samo- 
lotu bagaż, worki, pakiety. Naostatku 
wchodzą do środka pasażerowie. Po 
chwili samolot startuje i wznosi się 
szybko w przestworza. W dole gasną 
świalła Le Bourget. Samolot rozwija 
szybkość 150—200 klm. na godzinę. 

W promieniach wschodzącego słoń 
ca widać wyraźnie miasteczka i wioski. 
Czasem mignie srebrna wstęga rzeki. 
Grunta poszczególnych właścicieli wy- 
glądają z lotu ptaka jak szachownica 
złożona z prawidłowych geometrycz- 
nych figur. Wiją się pomiędzy niemi 
białe drogi, bądź proste jak wystrzelił, 
bądź też wężowate. Od czasu do czasu 
widać w zieleni osiedla, położone ma- 

lowniezo w sąsiedztwie wody. 

  

   

Krajobraz szybko się zmienia. Po 
paru godzinach „Cydna* leciała już 

nad piękną Alzacją. Góry i lasy, a na 

równinach ciemno-czerwone dachy do- 

mostw. Czarne pasmo zalesionych Wo- 

gezów. 
Godzina 6.30. Mały odpoczynek 

na lotnisku w Enigheim, na pogra- 

niczu francusko-niemieckiem. Od Le 

Bourget dzieli już „„Cydnę* 400 klm. 

Po chwili znów zawarczały moto- 

ry i aparat wzbił się w górę. Lecia- 
no nad terytorjum niemieckiem. Styn 
ny Czarny Las zamajaczył w dole, 
by po chwili ustąpić miejsca malow- 
niczym a żyznym dolinom i falistym 
łańcuchom wzgórz, na których zie- 
leniły się winnice. Tam znów wyraź- 
nie widać samotny, starożytny zamek 

jakiegoś średniowiecznego Raubritte- 
ra. Omszałe mury, dumają nad zni- 
komością spraw doczesnych. Śpią 
snem wiecznym w sarkofagach zam- 
kowej kaplicy rycerze. 

Burg ginie w oddaleniu. Pojawia- 
ją się kominy miast fabrycznych. 
Niestety, mnóstwo z nich nie dymi. 
Bezrobocie. 

Stara, piękna Norymberga. Drugi 
zkolei przystanek i kontrola doku- 
mentów. Potem „Cydna'* znów pruje 
powietrze, wytrwale zmierzając na 
południowy wschód. 

Urozmaicone krajobrazy czeskie: 
pastwiska, lasy, pola uprawne, schlu- 
dne osiedla rolnicze. Wreszcie Zlata 
Praha, najeżona śpiczastemi dacha- 
mi i wieżyczkami. Stary gród słowiań 
ski, stolica wolnej Czechosłowacji. 
„Cydna* opuszcza się lekko na lot- 
nisku w Kbćly. Czeka już tam na pa- 
nią Vogt młody attachć czeskiego 
m-stwa S. Zagr. i wysłannik p. Bene- 
sza. Rozmowa trwa 10 minut zaled- 
wie. Młody atiachć poinformował go- 
ścia o ogólnej sytuacji gospodarczo- 
politycznej w kraju i oświadczył, że 
Czechosłowacja chętnieby podpisała 
ugodę ekonomiczną z Austrją, gdyby 
ta ostatnia doszła w tej sprawie do 
porozumienia z Węgrami. Współpra- 
cowniczka „L'Europe Nouvelle* usi- 
łowała rozwinąć ten temat. Czas jed- 
nak naglił, a zresztą czyż można po- 
ważnie traktować doniosłość proble- 
mów politycznych, rozstrzyganych 
przez dwoje młodych luzi na lotnis- 
ku w Kbćly? Końby się z tego uś- 
miał. 

Pani Vogt była jednak z przebie- 
gu rozmowy i — the least not the 
lest — osoby interlokutora zadowo- 
lona. Poszybowała więc dalej: 

Oto olbrzymia wstęga żółtej, 
wprost cytrynowej wody. To Dunaj, 
„piękny, żółty Dunaj*, jeżeli wolno 
strawestować słowa znanej piosenki 
przedwojennego Wiednia. Powierz- 
chnia wody jak okiem sięgnąć pusta. 
Ani statków, ani łodzi. Tu i ówdzie 
tylko widnieją na żółtem tle ciemne 
plamy zalesionych wysepek. 

Wiedeń. Wielkie miasto pałaców 
i ogrodów. Samolot zniża swój lot i 
ląduje w Aspern, gdzie ongiś niezwy- 
ciężony Napoleon poniósł poważną 
klęskę. Piękne, komfortowe lotnisko, 
zaopatrzone w restauracje, kawiar- 
nie, tarasy wypoczynkowe. 

Krótka rozmowa polityczna z dwo 
ma dyplomatami: francuskim i au- 
strjackim. Potem znów unosi samo- 
lot dziennikarkę ku Budapesztowi. 
Leci nad Karpatami. nad wspaniałem 
Neusiedler See, nad Dunajem. Wresz- 
cie widać Budapeszt. rozsiadły wdzię 
cznie po obu stronach potężnej rzeki. 

Znowu przystanek w Matgasfold, 
świetnie urządzonym  aerodromie. 
Znowu rozmowa z ugrzecznionym 
dyplomatą węgierskim. Wkrótce po- 
tem leciała już pani Vogt do Belgra- 
du. Cały czas ponad Dunajem, nie 
licząc innych wód pomniejszych. Ju- 
gosławja wyglądała z góry dość mo- 
notonnie. Obszerne pastwiska i niwy, 
a zrzadka skromne sadyby. W Bel- 
gradzie, stolicy samowładnego kró- 
la Aleksandra przyjęto gościa bardzo 
mile. Jednocześnie zapewniono pa- 
nią Vogt, że obecną dyktaturę w Ju- 
gosławji uważa król Aleksander je- 
dynie za formę przejściową rządów. 
Jego poddani cieszą się  licznemi 
swobodami. Uspokoiło to republikan- 
kę. która udała się następnie do Bu- 
karesztu. 

Góry Bałkańskie. Potężny wyłom 
Dunaju, a potem kraj rolniczy, jed- 
nostajny. Po drogach nie mkną auta, 
jeno wloką się antiquo more prymi- 
tywne wozy, zaprzężone w woły a 
rozłożystych rogach. 

W Baneasa, porcie lotniczym pod. 

RZDOROJSE vR 

P. Prezydent w Wiśle. 

WISŁA 11.7. Pat. — W dniu 11 b. 
m. o godzinie 9 min. 30 specjalnym 
pociągiem przybył tu na miesięczny 
pobyt wypoczynkowy Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz z rodziną. Panu 
Prezydentowi towarzyszą wojewoda 
śląski dr. Grażyński oraz przedstawi- 
ciele władz kolejowych. 

Wypadek samochodowy wice- 
wojewody białostockiego. 

Onegdaj okeło godz. 5 po poł. wice-woje- 
woda białostocki p. Zawistowski, powraca- 
jąc samachodem do Białegostoku w towa- 
rzystwie naczelnika wydziału drogowego 
województwa inż. Malinowskiego uległ ka- 
tastrofie samochodowej. Na 30 klm. w oko- 
liey Radzymina pękła tylna oś, samochód 
uderzył o drzewo i rozbił się, zaś jadący 
znaleźli się pod gruzami samochodu. Prze- 
jeżdżający szosą autobus zaopiekował się 
rannymi i przewiózł ich do jednej z lecznie 
warszawskich. Wice-wojewoda Zawistowski 
uległ silnemu  potłuczeniu się i ogólnemu 
wstrząśnieniu zaś inż, Malinowski ma zła- 
mane lewe ramię. (Pat). 

Widzewska fabryka wznawia 
pracę. 

ŁÓDŹ 11.7. Pat. „Republika“ 
donosi, że wczoraj w godzinach wie- 
czornych wywieszono na murach fa- 
brycznych od dwóch tygodni nieczyn- 
nej Widzewskiej Manufaktury zawia- 
domienie następujące: „Administracja 
Widzewskiej Manufaktury, S. A., po- 
daje do wiadomości robotnie i robot- 
ników fabryki, iż przystępuje do czę- 
ściowego uruchomienia  przędzalni i 
tkalni w czwartek dnia 16 lipca r. b. 
przyczem szczegóły podane będą we 
wtorek dnia 1 4lipca. Ogłoszenie ni- 
niejsze zostaje przesłane inspektorowi 
pracy 13 obwodu do wiadomości. 

GO 

Oryginalny sposób ratowania 
finansów. 

WIEDEŃ, 11. 7. (Pat). — Dzienniki do- 
noszą, że rząd austrjacki ze wględu na tru- 
dną sytuację gotów jest udzielić koncesji na 

utworzenie domu gry w Austrji. Nie jest je- 
szcze ustalone, czy dom gry będzie w Bade 
nie, czy na Semmeringu. 

  

NOWOŚĆ AMERYKAŃSKA! $ AMERYKAŃSKA! 

Fotografujemy każdego w 6-ciu 
różnych pozach wspaniałych. 

6 fotografij zamiast 6 zł. tylko 1.50 

Fot. „Rekord 
K.-Wilno, Szopena 5. 

P. 5. Przy okazaniu ogłoszenia niniej- 
szego otrzymuje się 7-mą fotografję 

BEZPŁATNIE. 5841 
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Najlepsze Farby, Pokost, 
Pendzie, i Szczotki ada nania Tanio! 
poleca 5752 

SKŁAD FARB 

į F. Rymaszewskiego 
Wilno, uł. Mickiewicza 35. 
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Bukaresztem czekał na panią Vogt, 
sekretarz generalny prezydjum Ra- 
dy Ministrów. Zapewnił on gościa, że 
premjer prof. Jorga (my, wilnianie 
oglądaliśmy go przed kilku laty) jest 
człowiekiem wielkiej pracowitości, 
że wybory ostatnie dowiodły rozsąd- 
ku ludności i t. d. i t. d. W rezulta- 
cie, pani Vogt, uspokojona co do lo- 
sób Rumunji, zdrzemnęła się parę 
godzin, by nazajutrz o świcie wyle- 
cieć do Stambułu. Nad Złotym Ro- 
giem, mieniącym się blaskiem topa- 
zów nie udało się jednak uzyskać wy- 
wiądu. Trzebaby w tym celu lecieć 
aż do Angory, wgłąb Azji Mniejszej. 
Nie leżało to w planach pani Vogt, 
więc powróciła do Paryża. 

Pięć wywiadów w ciągu 24 godzin 
w pięciu stolicach europejskich. Oto 
co może kobieta! 

Spektans. 

Wo BD sE NOS KCI 

Starania o kredyt Niemcy będą miały 
ułatwione 

jeżeli odłożą budowę drugiego krążownika i zrzekną się 
unji celnej 

WIEDEŃ, 11-VII. (Pat). 
Freie Presse*, 

rencję, w czasie której oświadczył, 

z Austrją. 

W depeszy z Londynu potwierdza „Neue 

że Henderson odbył z posłem Rzeszy Niemieckiej konie- 

że starania o kredyt będą znacznie 

ułatwione, o ile Niemcy odłożą budowę drugiego krążownika i zrzekną 

się unji celnej z Austrją. Angielski świat finansowy gotów jest udzielić 

Niemcom dalszych kredytów tylko w razie współudziału Francji i Ame- 

ryki. Z tego powodu konieczne jest uwzględnienie życzeń Francji w tym 

kierunku. 

Warunki Francji dla zabiegów dr. Luthera. 
PARYŻ, 11. 7. (Pat). edług 

wiadomości ze źródeł miarodajnych, 
     

„rząd francuski postawił dr. Luthero- 
wi, prezesowi Banku Rzeszy, 5 za- 
sadniczych warunków hez których 
przyjęcia nie zgodzi się wziąć udziału 
w ratowaniu Reichsbanku, 

Warunki te są następujące: 
1) Natychmiastowe zaniechanie 

zamiaru unji celnej z Austrją. 
2) Dostarczenie bezwzględnych 

gwarancyj, że w ciągu 12 lat udzie- 
lonej przez moratorjum zwłoki dla 

zwrotu sum, których wypłata została 
odłożona, Niemey nie będą zwiększa 
ły budżetu swych wydatków wojsko- 
wych. 

3) Rozpoczęcie rokowań dla 
zawarcia traktatu hanlowego z Fran- 
cją. 

4) Przeprowadzenie surowych re- 
strykceji udzielania kredytów przez 
Bank Rzeszy. 

5) Podpisanie Locarna Wschod- 
niego. 

Zaniepokojenie prawicy niemieckiej. 
BERLIN, 11. 7. (Pat). — Prasa 

prawieowa w alarmujących depe- 
szach z Łondynu donosi o daleko 
idących  postulatach  kompensacy j- 
nych Franeji odnoszących się do t. 

zw. Locarna Wschodniego. W donie- 
sieniach tych uwidaczniać się ma 
również wpływ przyjazny dla Polski 
brytyskiego urzędu spraw zagranicz- 
nych. 

Dr. Luther lata dotąd bez skutku. 
Banki żądają gwarancyj politycznych. 

PARYŻ, 11. 7. (Pat). Prezes 
Reichsbanku dr. Luther odjechał w 
sobotę rano drogą powietrzną do 
Berlina, skąd ma się udać w niedzie- 
lę do Bazylei. W Berlinie złoży on 
rządowi niemieckiemu sprawozdanie 
z rozmów, które miał w Paryżu z 
różnymi finansistami oraz z guber- 
natorem Banku Francuskiego i mini- 
strem finansów. — Według obiegają- 
cych w kołach miarodajnych wiado- 
mości, rozmowy te nie doprowadziły 
do pozytywnych rezultatów. Guberna- 
tor Banku Francuskiego miał oświa- 
dczyć dr. Luiherowi, że w obecnej 
sytuacji, po tem, jak Francja zgodzi- 
ła się przed 6 dniami na wykreśle- 
nie z aktywów swego budżetu 2600 
miljonów franków, które nałżały się 
od Niemiec, trudno żądać, aby mog- 

W Banku 
BERLIN, 11. 7. (Pat). — Zapotrzebowa- 

nie na dewizy wzrosło w dniu 11 b. m. dwn 
krotnie w porównaniu do dnia poprzedniego 
wynosząc sumę około 100 miljonów marek. 
Bank Rzeszy zamierza wobec tego zwięk- 
Szyć restrykcje kredytowe. W kołach giełdo- 
wych utrzymują, że poza restrykejami kre- 
dytowemi ma być wydany również nowy 
dekret, regulujący obrót dewizami zagrani- 
cznemi. Od przeprowadzenia tych zarzą- 
dzeń uzależnione ma być udzielenie przez 

  

ła prócz tego przyznać jeszcze Ban- 
kowi Niemieckiemu kilka miljardów 
franków, o które obecnie chodzi dr. 

Lutherowi. 
Z drugiej strony dano mu do zro 

zumienia na wydanem z okazji jego 
przybycia Śniadaniu z udziałem dy- 
rektorów głównych banków  parys- 
kich oraz w czasie audjeneji z mini- 
strem finansów, że wymienione ban- 
ki, aczkolwiek byłyby w stanie udzie 
lić Niemcom od 3 do 4 miljardów 
franków, jednak nie mogą liczyć na 
poparcie publiczności francuskiej, za- 
nim nie zajdzie pewna zmiana na le- 
psze w zachowaniu się Niemiee i do- 
póki nie uczynią one jakiegoś kroku, 
który wzbudzi w społeczeństwie fran- 
euskiem zaufanie do nich. 

Rzeszy. 
zagranicę kredytów, © które zabiega prezy- 
dent Banku Rzeszy. Dotychczas jednak żad- 
na decyzja nie zapadła w sprawie tych no- 
wych zarządezń, ani też rada naczelna Ban- 
ku mie została jeszcze zwołana. Dyrekcja 
Banku Rzeszy czekać ma na wynik wzmożo- 
nych dotychczas reskrykeyj oraz na rezul- 
tat narad gabinetu Rzeszy z prezesem Ban- 
ku Lutherem. Na giełdzie panowała w sobo- 
tę tendencja słaba. 

  

Dla reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe! 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda: 

grę i bóle nerwowe nie powinien wątpić w 
możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty- 
siące udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomicy Togalu. O swych doświadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 
p. J. Szerr, Lwów, Lindego 2/I1 m. i. co na 
stępuje: od wielu lat cierpiałem na reuma- 
tyzm i okropne rwanie w prawej nodze. 
Przez ten czas używałem niezliczonej ilości 
różnych środków leczniczych, jako też dwa 
razy byłem w miejscowościach kąpielowych 
zagranicą. Skutek był jednakowoż tylko 
przjściowy, bóle zawsze wracały i nie od 
czuwałem poprawy. Przed około trzema mie 
siącami zwrócił mi mój znajomy uwagę na 
Togal, który też natychmiast nabyłem w apte 
ce. Togal zażywałem codziennie trzy razy 
po 2 tabletki. Już w pierwszym tygodniu od- 
czułem znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem 

się tej przykrej dolegliwości i czuję się jak 
nowonarodzony. Tabletki Togal będę każde- 
mu cierpiącemu gorąco polecał. Podobnie 

jak p. Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyj 
mowali Togał przy reumałyźmie, podagrze, 
rwaniu w stawach, bólach nerwowych, i głc- 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedomaga 
niach. * Tabletki Togal są nieszkodliwe dla 
żołądka serca i innych organów. Togal nie- 
tylko natychmiast uświerza bóle, lecz usu- 
wa w naturalny sposób pierwiastki chrobo- 
twórcze, a więc zwalcza w zarodku te niedo- 
magania. Dlatego nawet w chronicznych wy- 
padkach osiągnięto przy pomocy Togalu nad- 
spodziewnie pomyślne rezultaty. Jeśli wiele 
tysięcy lekarzy ordynuje ten środek, to każ- 
dy z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
że. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko 
Togal. Niema nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach, już od Zł. 2— 
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Chamberlain żąda gwarancyj 
polit. cd Niemiec. 

LONDYN 11.7. Pat. — W związku 
z akcją prasy angielskiej na rzecz o- 
fiar politycznych, jakie Niemcy powin- 
ny zadeklarować z własnej inicjatywy 
w charakterze ekwiwalentu za ofiary 
ponoszone przez inne państwa na ko- 
rz Niemiec z tytułu propozycji Ho- 
overa, dzienniki ogłaszają w dniu 11 

b. m. list otwarty jednego z najwy- 
bitniejszych przedstawicieli politycz- 
nych opinji brytyjskiej b. ministra 
spraw zagranicznych w okresie Locar- 
na sir Austina Chamberlaina, który 
wypowiada się stanowczo za domaga- 
niem się od Niemiec koncesyj politycz- 

nych. 
Chamberlain, wysuwając znacze- 

nie politycznej strony obecnego kry- 
zysu, stwierdza, że brak zaufania spo- 
wodowany jest niepokojem politycz- 
nym conajmniej w tym.samym stop- 
niu, co przyczynami ekonomicznemi. 
Za ten niepokój polityczny stwier- 
dza Chamberlain — Niemcy ponoszą 
znaczną część odpowiedzialności. Zko- 
lei Chamberlain wymienia ruch hit- 
lerowski, demonstracje Stahlhelmu i 
dążenie do unji celnej, jako czynniki, 
które podważyły wiarę w dobrą wolę 

Niemiec. 
List swój Chamberlain kończy za- 

pytaniem: „Czy byłoby za wiele żądać 
od niemieckiego rządu i Niemców „a- 
żeby zaprzestali stawiać przeszkody 
na drodze tych, którzy prowadzą do 
pokoju oraz aby przyjmując zaofia- 
rowaną im pomoe w tym duchu, w ja 
kim jest ona im udzielana, sami przy- 
czynili się wydatnie do onieśmielenia 
prowokatorów, którzy działają w ich 
własnem gronie?“. 

      

  

    

Prasa niemiecka przeciwko 
gwarancjom politycznym. 

BERLIN 11.7. Pat. 
miecka występuje w dalszym ciągu 
przeciwko postułatom politycznym, 
związanym z kwestją udzielenia kre- 
dytów Niemcom. Centrowa ..Germa- 
nia* podkreśla, że Francja żąda nie- 
tylko politycznej, lecz także i gospo- 
darczej poręki wzamian za przyjście 
z pomocą finansową. 

„Berliner Tageblatt'* donosi z Pa- 
ża, że rokowania dr. Luthera utru- 

dniają pewne warunki, stawiane przez 
Francję, wykraczające poza ramy su- 
gestyj, wyrażanych przez Anglję. Pra- 
sa prawicowa ostro krytykuje polity- 
kę porozumienia. 
zywa dążenie rządu niemieckiego do 
porozumienia z Francją utopją. 

— Prasa nie- 

  

  

Banki Genewski i Kataloński 
zawiesiły wypłaty. 

PARYŻ 11.7. Pat. — Agencja Ha- 
vasa donosi z Genewy, że Bank Gene- 

wski zawiesił wypłaty. Bilans Banku 
ma być ogłószony w poniedziałek. 

BARCELONA 11.7. Pat. — Bank 
Kataloński zamknął swe kasy. Dyrek- 
cja Banku oświadczyła, że zamknię- 
cie kas spowodowane zostało chwilo- 
wemi trudnościami, istnieje jednak 
nadzieja, że w najbliższym czasie Bank 
podejmie normalną pracę. Kapitał za- 
kładowy Banku wynosi 50 miljonów 
pesetow. 

Norwegja zajeta 
część wschodnią Greniandji. 

OSLO 11.7. Pat. — Norweska agen- 
cja telegraficzna podaje, iż rząd nor- 
weski zajął terytorja, położone we 
wschodniej części Grenlandji, gdzie 
przeważają interesy norweskie, w celu 
uzyskania podstaw, umożliwiających 
Stałemu Trybunałowi Sprawiedliwoś- 
ci Między: narodowej wydanie ostatecz- 
nej opinji w sprawie suwerenności 
Wschodniej Grenlandji, będącej przed 
miotem sporu pomiędzy Norwegją a 

Danją. 

U PRZYJACIÓŁ. 
Lato jest w mieście zawsze uciąż- 

liwe, a najbardziej upał dokucza w 
dnie świąteczne, to też co niedziela 
tłumy warszawskie jadą na Pragę, 

  

Do przyjaciół... 
4 

a jkotniej do ogrodu zoologicznego, 
który zaczyna mieć zakrój zupełnie 
europejski. 

Wizytę ogrodu rozpoczyna się od 
rzucenia kilka rybek wydrze. Łapie je 
w łocie bez żadnego szmeru. Patrzy 
nieprzyjemnie przenikliwym wzrokiem 

swych oczu nito ryby, nito ssaka — 
i mknie ku swojej wysepce, gdzie leży 
na trawie cełemi godzinami, podobna 
do kłody przedziwnie oślizgłej. Zupeł- 
ne milezenie wydry jest wprost żenu- 
jące, a dzieci nieomal przeraża, to też 
wydra jest nielubiana. 

Większem powodzeniem cieszą się 
sąsiednie orły. Olbrzymie te ptaki o ko 
losalnych, szeroko rozpostartych skrzy 
dłach — na tle malowniczej dekoracji 
sztucznej skały wyglądają bardzo efe- 
ktownie. Jednak jest to przyjemność 
głównie wzrokowa, to też dzieci stają 

przed klatką orłów na krótko, albo i 
nie zatrzymują się wcale. 

Bo nie ptaki, a słonie i niedźwie- 
dzie są tymi przyjaciółmi, których dzie 
ci tak chętnie odwiedzają. 
Na widok klatek z niedźwiedziami — 
dzieciarnia zaczyna biec. Zmęczony u- 
pałem, duży, jasny niedźwiedź stracił 
całą werwę i nawet apetyt ma już nie 
taki. Kiedy otwiera paszczę, żeby zła- 
pać jakąś bułkę w locie — przymyka 
oczy i ma „minę* jakby straszliwie 
ziewał. „Nie, z tem słońcem to już sta- 
nowczo przesada — myśli napewno 
— i czegóż to ludzie tak się z upałów 
cieszą? Żeby nie woda wypadłoby już 
chyba wyzionąć ducha niedźwiedzie- 
go. Ale i ta woda wstrętnie ciepła”. 
Mimo to niedźwiedź co chwila wędru- 
je w głąb klatki ku sadzawce i staran- 
nie zwilża pysk łapą. 

W sąsiedniej klatce brutalna nie- 

dźwiedzica nie ma czasu rozpaczać z 
powodu upałów. Dwa prześliczne, ma- 
lutkie niedźwiadki sprawiają jej zbyt 
wiele kłopotu. Zwłaszcza ten najmniej 
szy — cóż z nim za utrapienia. Prze- 
łazi wciąż przez pręty i ucieka z klat- 
ki. Co to można wiedzieć, co ludziom 
może przyjść do głowy, jeszcze gotowi 
dziecko skrzywdzić. Tymczasem „dzie- 

    

„Gorąco* |... 

cko* czai się dzikiemi ruchami i łapie 
za ubranie każdego, kto ośmieli się doń 
zbliżyć. Dozorca gromi publiczność tu 
balnym głosem, żeby nie deptała tra- 
wników i nie szła za klatkę, gdzie nie- 
dźwiadek tarza się po trawie. Miś nie 
myśli poprzestać na tej zabawie: ko- 

rzysta z wolności, żeby wszystko zoba- 
czyć i wspina się na olbrzymią, w po- 
równaniu z nim, skrzynię ze śmiecia- 
mi, z taką ciekawością i z takim niedź- 
wiedzim wdziękiem, że nawet surowy 
dozorca nie może powstrzymać się od 

uśmiechu. 
Niedźwiedź z trzeciej klatki różni 

się zasadniczo od swoich sąsiadów. 
Jak wszystkie niedźwiedzie malajskie 
jest małego wzrostu i ma na szyi pięk- 
ny krawat z białej sierści. Przednie 
łapy zabawnie wykręca do środka, co 
cechuje znakomitego wspinacza. 
Sierść ma śliską i krótką, więc mniej 
cierpi od upałów, niż niedźwiedzie ko- 
smate. Zresztą ten łakomczuch wszy- 
stko zniesie, byleby wypijać surowe ja 
ja. Miażdży je jednem pogłaskaniem i 
zlizuje starannie mrużąc oczy z zado- 
wolenia. Czyni to z miną przedziwnie 
filozoficzną. Zda się mówić: ;.ludzie, 
gdybyście wiedzieli, jakie rozkosze 
kryje w sobie niedźwiedzie podniebie- 
nie“. 

Po odwiedzeniu niedźwiedzi wszy- 
scy śpieszą do „„Jasia* i „Kasi*, dwóch 
olbrzymich słoni. Ta para kochanków 
świetnie czuje się na fikcyjnej swobo- 
dzie, jaką stwarza brak klatki. Od pu- 
bliczności słoni dzieli rów nabity kol- 
cami. Kasia jest rozkoszna. Z wdzię- 
kiem słoniowej baletnicy staje na 
trzech „nóżkach i wyciąga trąbę po 
smakołyki. Jaś jest bardziej stanowczy. 
Nie wdzięczy się, nie prosi, tylko wy- 
maga. Ruch jego trąby, wyciągniętej 
do ludzi, jest rozkazem nie znoszącym 
oporu. Gdy to nie pomaga — Jaś na- 
biera do trąby piasku i puszcza go w 

  

, oczy gapiów, którzy myślą, że można 

tak sobie patrzeć i patrzeć i nie dać za 
to ani kilku jabłek. ani łuzina bułek. 
ani nawet kilku marnych pęczków mar 
chwi. Po takiem „„wymiarze sprawied- 
liwości*, — Jaś odwraca się od publi- 

czności z widoczną pogardą, trąca Ka- 
się trąbą i kroczy do basenu, gdzie cze- 
ka taka świetna kąpiel. Woda, co za 
rozkosz ! Szare olbrzymy mrużą swo- 

  

Miś na wolności. 

je oczka i pławią się bez końca. Wyw- 
rócone na grzbiet, poruszają ciężkie 
kopyta i wypuszczają całe gejzery wo- 

dy z trąb. 
Jakże po takim widoku ma się dzie 

ciarnia zatrzymywać przed byle sową? 
Mnóstwo klatek i stoisk omija się bez 

    

zainteresowania. Dwugarbne wielbłą- 
dy leżą w cieniu, pełni rezygnacji. Nie 
warto do ludzi podchodzić. Nie nie da- 
dzą zwierzęciu, które nie jest barwne 
etektowne. Prawda, że za to bezcelowe 
życie w ogrodzie można nie pracować, 
ale o wiele milsze od tej bezczynnej 
niewoli są piaski pustyni, którą prze- 
mierza się szybkim, równym krokiem, 
niosąc w podgardlu ośmiodniowy za- 
pas wody dla siebie, a czasem dla ezło- 
wieka, któremu życie ratuje się wła- 
sną śmiercią, dając mu wodę  zabar- 
wioną krwią z poderźniętej gardzieli. 
Tu nie podobnego nie grozi, ale zato 
nie się nie dzieje i tyle trzeba było na- 
marznąć zanim przyszło słońce. 

Opodal stoi stary żubr, również 
samotny. Zato ludzie ciekawie przy- 
glądają się zwyczajnemu bykowi, bo 
ma aż sześć kopyt, z których dwoje 
wrośniętych w kark. Trudno, tak już 
jest: ludzi wyraźnie bawią wszelkie 
anomalje, wszelkie okropności. 

Naprzeciw stoiska byka kroczą po 
sadzawce komicznie poważne pelika- 
ny. W najbliższem ich sąsiedztwie jest 
klatka z wiewiórką. Jakaś malutka 
dziewczynka pokazuje wiewiórkę oj- 
cu, i zapewnia go, że to „mala klowka“. 
Dziecko zapamiętało jedną nazwę i sto- 

suje ją do wszystkich zwierząt, doda- 
jąc, jako bliższe określenie „mała”, 
albo „duża. 

Marja Milkiewiczowa. 

„Local Anzeiger“ na- 

* 
a
c
.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Utonęła ratując dziecko. 

Tragiczny wypadek miał miejsce w dniu 
wczorajszym w m-ku Zalesie, Mieszkanka 
tegoż miasteczka Jadwiga Poczewiecka, prze- 
chodząc brzegiem Wilji zauważyła tonace 
dziecko. 

P. Poczewiecka nie namyślająe się — 
rzuciła się do wody w celu uratowania dziec 

ka. 
Zanim jednak dopłynęła do dziecka, por: 

wana została przez silny wir i utonęła. 
Utonęło i dziecko. Zwłoki bohaterskiej ko- 
biety i dziecka wydobyto z wody po upły- 
wie kilku godzin. (c). 

Samobójstwo żołnierza. 
W miasteczku Wejpsztemańce w powiecie 

wileńsko-trockim zastrzelił się z karabinu 
żołnierz Adam Żurowski. 

Przy samobójcy znaleziono kartkę w któ- 

rej Żurowski wyjaśnia, że odbiera sobie ży- 
cie, z obawy przed karą za popełnione prze- 
stępstwo. (c). 

Podpalenie w miasteczku Zaśkiewicze. 
W miasteczku Zaśkiewicze (gminy bie- 

miekiej) nieznani osobnicy obleli w nocy 
maftą Ściany domu mieszkańca tegoż mia- 
steczka Elji Zareckiego i podpalili go. 

Na szezęście ogień zauważono zawczasu 
i pożar ugaszono. Podpałaczy narazie nie 

Duży pożar we wsi Łapuny. 
Wezoraj wieczorem we wsi Łapuny (gm. 

komajskiej, pow. Święciańskiego) wybuchł 
duży pożar, który strawił kilka domów mie- 
szkalnych i zabudowania gospodarskie na 
szkodę mieszkańców tej wsi Macieja, Ludwi- 

W Grodnie strajkuje 25 osób. 

Prawda o grodzieńskim strajku 
generalnym. 

Z powodu zamieszczonych w prasie war- 
szawskiej w dniu 10 b. m. alarmując, 
domości o wybuchu generalnego strajku w 

Grodnie, zwróciła się Agencja „Iskra do mia- 
rodajnych czynników  administracyjnych i 

bezpieczeństwa w powiecie grodzieńskim, 
oraz w województwie białostockiem, które 
z całym naciskiem stwierdzają, że wiadomo- 
ści o „strajku generalnym* w Grodnie są w 

mieprawdopodobny wręcz sposób przesadzo- 
ne. 

Zatarg magistratem  grodzień 
skim i pracow ni elektrowni i wodocią- 
gów datuje się od dość dawna i pozostaje w 
związku z zarządzeniami oszczędnościowemi 

u grodzieńskiego. Zarządzeniami te- 
ali dwaj pracownicy miej- 

scy: Jan Kied Anatol Piasecki, czynni 
<zionkowie Związku Pracowników Komunal- 
mych i Instytucyj Użyteczności Publicznych. 
Po zredukowaniu tych dwóch pracowników 
wszczął sekretarz miejscowej organizacji za- 

j stojącej pod wpływami P. P. S., С. 
K. W., p. Krasiński — zresztą osobnik ma- 
jący już za sobą zatargi z kodeksem karnym 

i okres zawieszenia w prawach członka par- 
tji akcję za urządzeniem strajku demonstra- 
«cyjnego przeciwko zredukowaniu p. p. Kiedy 
i Piaseckiego. 

Akcja p. Krasińskiego dała rezultaty i w 

dniu 9 b. m. rano pracownicy elektrowni, oraz 
wodociągów miejskich porzucili pracę. Ww 

elektrowni grodzieńskiej zatrudnionych jest 
27 osób, a w wodociągach grodzieńskich — 
4 osoby. 

Strajk objął tylko elektrownię i wodocią- 

gi а strajkowało wobec tego 31 osób. 

Z uwagi na to, że miasto nie mogło być 
pozbawione prądu elektrycznego i wody przy 
pomocy techników w owych uruchomiono 
elektrownię i wodociągi już o godz. 1 po poł. 
w dniu 9 b. m. — Str; nie objął żadnej in- 
nej dziedziny gospodarki miejskiej, a w szcze- 
gólności — wbrew doniesieniu „Robotnika” 

        

   

        

   

       

  

  

  

    

    

   

  

ujawniono. (c). 

ka i Andrzeja Łowkisów. 

Straty spowodowane pożarem sięgają 
12.000 zł. Przyczyna pożaru — zaprószenie 
ognia w stodole Andrzeja Łowkisa. (+). 

  

nie objął szpitali, straży ogniowej, rzeźni i 
teatru miejskiego. Teatr miejski w Grodnie 
jest zresztą teatrem objazdowym i gra obecnie 
w Białymstoku, a nie w Grodnie . 

Z powodu braku prądu elektrycznego od 
godz. 8 rano do godz. 1 po poł. zatrzymana 
została praca w fabryce tytoniowej i w kil- 
ku zakładach, korzystających z siły elektry- 
cznej. Pracownicy tych zakładów — znów 
wbrew doniesieniu „Robotnika* — nie przy- 
łączyli się do strajku, lecz przy warsztatach 
oczekiwali na wznowienie dopływu prądu i 
natychmiast po uruchomieniu elekrowni przez 
techników wojskowych — do pracy przystą- 
pili. 

Wkrótce po uruchomieniu elektrowni zgło- 
sił się z pośród strajkujących do pracy 1 star 
szy mechanik, 2 mechaników i trzech robot- 

ników. Wymienionych sześciu pracowników 
przystąpiło do pracy wspólnie z technikami 
wojskowymi, tak, iż obecnie w Grodnie 

strajkuje równo 25 osób. 
W całym mieście panuje zupełny spokój. | 

Wśród strajkującej garstki robotników miej- 
skich, należącej zresztą z tytułu wysokiego 
uposaže w elektrowni i wodociągach do 
najzasobniejszych w Grodnie pracowników 
— znać wyraźnie załamanie się tendencji do 
strajku wywołanej sztucznie przez trzy 0s0- 

by, działające z pobudek osobistych — p. p. 
Krasińskiego, Kiedę i Piaseckiego. 

W Grodnie spodziewają się ogólnie zakoń- 
czenia niefortunnego strajku w ciągu najbliż- 
szego czasu, tembardz dzięki szybkiej i 
sprawnej pomocy techników wojskowych z 
3 dyonu samochodowego i baonu telegrafi- 
cznego nikt w mieście strajku nie odczuwa. 
(iskra). 

2 POGRANICZA 
-- Skutki kontaktu z przymytnikami, О- 

negdaj w rejonie odcinka granicznego Świę- 
ciany żandarmerja aresztowała 4 żołnierzy 

K .O.P. którzy poszłlakowani są o utrzy: 
mywanie kontaktu z przemytnikami. co u 
łatwiało tym ostatnim uprawianie ich niec- 
nego procederu. 

Śledztwo w tej sprawie jest w toku. 
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Doroczny wojewódzki Zjazd Restauratorów. 
Wielką żywotność wykazuje powołanie 

«do życia zaraz po odzyskaniu niepodległa 
ści Stow. właścicieli zakładów restauracyj- 
nych w Wilnie, promieniujące stąd na całą 
Wileńszczyznę, a stojące na str zarówna 

interesów poszczególnych członków jak. też 
ddbające o ich poziom moralny i kulturalny. 

Że rezultaty pracy Stowarzyszenia są po- 
ważne zawdzięczać to trzeba wielkiemu 
uspołecznieniu stojących u steru instytucji 
ma czele z p. Edmundem Kowalskim, odgry- 
wającym w życiu społecznem znaczną role. 

W piątek ubiegły w lokalu reustauracji 
„.Zacisze* odbył się właśnie doroczny zjazd 
<złonków tego Stowarzyszenia, na którem 
zarząd składał sprawozdanie ze swej działal- 
mości w ciągu ostatniego 1930-31 roku. 

Zaznaczyć należy, że rok ubiegły, aczko)- 

wiek przyżyty w okresie ciężkiego kryzysu 
przyniósł instytucji wiele zasadniczych ko- 
rzyści, które trzeba zawdzięczać wytrwałym 
zabiegom kierujących Stowarzyszeniem. 

Zjazd otworzył i zagaił prezes p. Ed- 
mund Kowalski. który po wezwaniu zebra- 
mych do uczczenia pamięci zmarłych w ciągu 
roku członków. zaprosił na przewodniczące- 
go obradom p. Władysława Brzezińskiego z 

  

   

   
   

« Lidy. 
Po załatwieniu wstępnych formalności, 

głos zabrał prezes Kowalski, który jasno i 

treściwie zobrazował intensywną działalność 
zarządu za okres sprawozda A 

W tym czasie zwołany był zjazd dzier- 
żawców bufetów kolejowych, zagrożonych 
na swych placówkach. Po omówieniu bola- 
<zek, zarząd interwenjował odpowiednio u 
prezesa Dyr. Kolejowej. 

Stow. wzięło czynny udział w akcji wy- 
borowej do ciał ustawodawczy 

Licząc się z ogólnym kryzysem prze- 
prowadzono redukcję cen dań w restaura- 
«jach. Dzięki poczynionym staraniom @с 
komisji szacunkowej powołano przedstawi- 
cieli Stow. 

Zarząd zabiegał się o obniżenie obciążeń 
na rzecz samorządów, pobieranych w wy- 
sokości 200 proc. od podatków, wymierza- 
nych na przedsiębiorstwa. 

Sukcesem nie lada jest nowa ustawa al- 
koholowa, która aczkolwiek nie jest idealną 
z punktu widzenia restauratorów, to jednak 
jest zadawalniająca. 

Wreszcie p. Kowalski zaznaczył, iż mi- 
mo ogólnej stagnacji Stow. mogło pracować 
normalnie. Gospodarka zarządu prowadzc- 
na była sprawnie. To też Stow. nie popadło 
№ zadłużenie, jak to się dzieje w innych 
dzielnicach, a nawet wykazała pokaźne 0S7- 
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- <zędności osiągając zysk. 

  

    
    

Świadczy to o uspołecznieniu członków, 
którzy naogół chętnie, popierają władze Sio. 
warzyszenia. Dowodem tego jest, że rzuco- 
na na poprzedniem zgromadzeniu inicjaty- 
wa ufundowania własnego sztandaru, zosta- 
ła żywo podjęta przez członków, którzy na 
ręce p. Kneblewskiego złożyli już 922 zł, i 
50 gr. i niebawem organizacja będzie posia- 
dała swój znak. 

Entuzjastyczne oklaski zebranych były 
podziękowaniem za wydatną a bezintereso- 
wną pracę ich prezesa dla dobra Stow. 

i Sprawozdanie kasowe złożył skarbnik 
Stow. p. Władysław Kieliszczyk i wyjaśnił 
iż dzięki oszczędnej gospodarce a nadewszy- 
stko bezinteresownej pracy prezesa Kowal. 
skiego, który liczne wyjazdy w sprawach 
Stow. pokrywał z własnej kieszeni, osiągnie- 
0 zysk i dziś Stow. posiada kapitał 3.300 zł. 

Przedstawiciel komisji rewizyjnej p. Ro- 
szczewski stwierdził wzorowy porządek w 
rachunkowości, wobec czego zebrani udzie 

dili absolutorjum zarządowi. 
Z kolei p. Aleksander Zadornowski po 

  

stawił wniosek o obniżenie składek człon 
kowskich, co też zgromadzenie przyjęło. No. 
we stawki obowiązują od 1 b. m. 

P. Zieliński przedstawił preliminarz bud- 
żetowy na następny rok, który zamyka się 
sumą 2160 zł. z przewagą zysku w kwocie 
576 zł. 

Sprawozdanie ze zjazdu delegatów dziel. 
nicowych, odbytego w dniu 6 b. m. w War- 
szawie zreferował p. Zadarnowski. Okazu- 
je się, iż centrala Stow. bardzo  owocnie 
zabiegała u władz odnośnych w sprawach 
Stow. i jego członków. 

P. Kneblewski referował nowo obowiązu 
jącą ustawę alkoholową, udzielając obja- 
śnień poszczególnych jej artykułów. 

Po złożeniu przez p. Zadarnowskiego 
sprawozdania z działalności zarządu sekcji 
dzierżawców restauracyj dworcowych, za 
rządzono wybory do władz Stow. 

Do zarządu wybrani zostali p. p. Edm. 
Kowalski, Wład. Kieliszczyk, M. Kiełmuć, 
Al. Zadarnowski, Z. Kneblewski, W. Usjan, 
A. Topolski, J. Maj i Z. Znośko. 

Komisję rewizyjną tworzą p. p. F, Rosz- 
czewski, B. Wieliczko, S. Kusek, A, Klima- 
szewski i A. Daniszewski. 

W wolnych wnioskach p. Maj, odczytał 
projekt ustawy o funduszu turystycznym, 
który zasadniczo uznano za pożyteczny, lecz 
kwestję wysokości świadczeń na ten cel re- 
stauratorów przekazano do rozpatrzenia za 
rządowi. 

P. Kneblewski poruszył sprawę wyszym: 
ku alkoholu przez osoby niekoncesjonowabe 
i nie opłacające podatków co krzywdzi dot. 
kliwie restauratorów. 

P. Kiełmuć podkreślił doniosłość nowej 
ustawy alkoholowej, regulującej życiowo tę 
sprawę. 

: Po wyczerpaniu porządku dziennego, 
zjazd zamknął p. prezes Kowalski. Kr. 

lakai Sul Ko 

Konkurs graficzny o temacie 
sportowym. 

Wdniu 8 b. m. został rozstrzygnięty 
konkurs graficzny o temacie sportowym, о- 
głoszony przez Instytut Propagandy Sztuki. 

W skład jury weszli pp. prof. Wł. Skoczy 
las, dyr. Dep. Sztuki, prof. W. Jastrzębow 
ski, jako przedstawiciel Instytutu Propagan- 
dy Sztuki, p. E. Czerwiński — Związku Pol. 
Art. Grafików, p. SŁ O. Chrostowski—Stow. 
Pol. Art. Graf. „Ryt“ i płk. K. Glabisz — 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Konkurs nie dał wyników dostatecznych 
wobec czego przyznano tylko trzy nagrody 
po 500 zł. p. Janinie Konarskiej za pracę 
pod godłem „Padwa*, p. Edwardowi Man- 
teufflowi, godło „Nadprodukcja* oraz p. 
Wiktorowi Podoskiemu, godło ,,Piłka nożna” 
i postanowiono ogłosić konkurs powtórnie, 
z terminem 10 grudnia b. r., przekazując 
na ten cel pozostałe z sumy przeznaczonej 
na nagrody 2.500 zł. 

Prace konkursowe będą od soboty 11 b 
m. wystawione w Instytucie  Propagandv 
Sztuki, Stare Miasto 32, Dom Baryczków. 
Wystawa otwarta w godz. 10—16. 

      

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!       

    

KU RJ E R 

Z Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

Fenomenalna klęska powodzi, jaka się 
zdarzyła w Wilnie w kwietniu rb., nie omi- 
nęła też gmachu T. P. N., zatapiając wszyst 
kie jego sutereny i piwnice. Poczyniła też 
znaczne szkody w centralnem ogrzewaniu 
oraz mieszkaniach dwóch rodzin służby: 
woźnego i palacza. Natomiast zbiory muze- 
alne i bibljoteczne nie ucierpiały. W zwiąż- 
ku z tem nastąpiła półtoramiesięczna przer- 
wa w niedzielnem zwiedzaniu Muzeum trwa- 
jąca od 25.IV r. b.; dopiero po zupełnem u- 
sunięciu skutków powodzi, Muzeum zostało 
w dn. 7.VI r. b. ponownie otwarte dla pu 
bliczności. 

Zwiedziło zbiory od 1.IV do 1.VII 1030 
osób. 

Nie też dziwnego, że w ubiegłym kwarta- 
le zmniejszył się dopływ nowych  dorów, 
których w tym czasie przybyło do Muzeum 
19 przedmiotów od 13 osób. Z przedmiotć 
tych na szczególne wyróżnienie zasługu,ą 
następujące: 

Distinetorium kanoniekie djec. żmudz- 
kiej z w. XVIII, po biskupie żmudzkim Jó. 
zefie Giedroyciu (dar p. Jadwigi B.). 

Haft ręczny od ornata z w. XVIII i od- 
cinek adamaszku jedwabnego ze spalonej w 
czasie wojny cerkwi w Nowogródzkiem (u 
ratowany i ofiarowany przez p. Bonawentu- 
rę Lenarta). 

Oryginalny rysunek Wojciecha Gersona 
(dar p. Haliny: Siewiczowej). 

Dwie fotogratje z natury Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego: 1) z autografem „kolega-- 
kolegom“, darowana w r. 1930 do jedno- 
dniówki wileńskiej p. t. „Wilno Wyzwolone* 
i 2) ostatnie zdjęcie, zrobione w Wilnie dn. 
13.VI r b. przez L. Siemaszkę, też z auto 
grafem (dar p. o. Wojewody wileńskiego 
p. Stefana Kirtiklisa). 

Nowa serja odznak pamiątkowych woj- 
ska polskiego, jak dywizji syberyjskiej (dar 
p. Aleksandra Korbutta), 6-g0 p. p. Leg. i 
1-g0 pulku artylerji konnej legjonów (dar 
Dowództwa tychże pułków) i in. 

Wreszcie zdobiąca obecnie dział sztuk: 

polskiej naszego Muzeum, piękna grupa wy- 
konana w marmurze „Amor i Psyche* (czy- 
li „Podszepty miłości*), jedno ze znakomit- 
Szył dzieł dłóta Wiktora Brodzkiego, ur. 
w r. 1825 na Wołyniu i zm. w r. 1904 w 
Rzymie (od pp. Oskarostwa Meysztowiczów). 

Na rzecz zbioru rękopisów w ciągu kwar 

tału ubiegłego złożyli dary: pp. Brensztejn 
Michał, Lutosławski Wincenty, (dalszy ciąg 
listów robotników polskich przeważnie ze 
Śląska i Westfalji), Łopaciński Stanisław 

(tom zawierający „Silva rerum“ literackie 
i polityczne z XVIII w.), Ptaszycki Stanisław 
(indeks do wydan. przez siebie tomu „Me. 
tryki litewskiej*), Rómerowa Zofja, Siewi- 
czowa Halina, Stawarz Stanisław (18 auta- 
grafów i dokumentów treści majątkowej i 
politycznej z XVII — xVIII w. z autogra- 

i: Augusta Ill-go, Stanisława Augusta, 
efa Poniatowskiego), Życka Ludwika 
innemi ciekawe wspomnienia o Li- 

dzie i Żołudku z poł. xIX w. Eustachego 
Szalewicza oraz NN-2 rękopisy z r. 1831 
w tem oryginał uchwały Senatu i Sejmu z 
dn. 23.IX. 1831 , powziętej w Płocku w 
sprawie dymisji Prezesa Rządu Narodowego 
Bonawentury Niemojewskiego i Wodza Na- 
czelnego Macieja Rybińskiego, a nominacji 
na Wodza Naczelnego gen. Jana Umińskie 
go). 

Najcenniejszym wszakże darem w dziale 
rękopisów jest 8 doskonale uporządkowa- 
nych staraniem p. Ludwiki Życkiej tek z 
materjałami do dziejów Oświaty polskiej w 
pocz. yX w., pochodzącemi ze spuścizny pa 
dawnem T-wie „Oświata*, „Komitecie Edu- 
kacyjnym i prezesie obu tych instytucyj ś. 
p. Drze Witoldzie Węsławskim. 

W omawianym okresie (kwiecień -- 

czerwiec r. b.) na rzecz Bibljoteki złożyło 
dary: 46 ofiarodawców — 207 dzieł w 239 
tomach. W: tej liczbie najcenniejsze dary 
złożyli: Uniwersytecka Bibljoteka Publiczna 
w Wilnie (27 dzieł — 32 tomy), Dyrekcja 
Państwowych Zbiorów Sztuki za łaskawem 
pośrednictwem Dyrektora D-ra A. Lauter- 
bacha (18 dzieł — 19 tomów), Bibljoteka 
Raczyńskich w Poznaniu (6 dzieł — 7 to- 
mów), Towarzsystwo Przyjaciół Nauk w Po 
znaniu (6 dzieł — 6 tomów) i in. 

Zarząd Towarzystwa składa wszystkim 
ofiarodawcom wyrazy  najserdęczniejszej 
wdzięczności, żywiąc w dalszym ciągu nie- 
płonną nadzieję, iż piękne przykłady ofia:- 
ności obywatelskiej na rzecz Zbiorów T. P. 
N. znajdą dalszych naśladowców. 

Przy sposobności zaznaczamy, iż z po: 
wodu wakacyj Zbiory Towarzystwa (Mu- 
zeum i Bibljoteka) zamknięte będą od dnia 
15 lipca do dnia 15 sierpnia rb. Biuro zaś 
Towarzystwa czynne w tym czasie będzie w 
godz. 16 do 18. 
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Medycyna tybetańska 
i jej środki lecznicze. 

Przed 5000 lat stan kapłański w Egipc« 
był posiadaczem wiedzy, nad której zgłe- 
bieniem i zdobyciem pracowali w świąty- 
niach jego mędrcy, obowiązani do zachowa 
nia w tajemnicy wszystkich sekretów medy- 
cyny, astronomji, inżynierji, matematyki. 
Zakres tej wiedzy i wiadomości dziś jeszcze 
budzi w nas zdumienie. 

Tak samo i stan kapłański w najgłęb- 
szym zakątku Azji, w Tybecie, w kaście 
lamów pielęgnował i pielęgnuje od setek 
lat wiedzę medyczną, która coraz bardziej 
zaciekawia Europę swemi wynikami. Głów- 
na szkoła medyczna łamów znajduje się 
w Lhassie, siedzibie Dalaj-Lamy. Dawniej 
lamowie strzegli tajemnicy swy: leków    

     
  przed profanami, obecnie nie kryjąc się — 

wyjawiają swe metody i ukazują środki 
lecznicze, aby służyły dła dobra najszerszych 
mas. 

Medycyna tybetańska zna. 1200  zgórą 
składników lekarstw. Lekarstw tych pod 
sławą są zioła głównie, had działaniem, któ 
rych pokolenia lamów prowadziły obserwa- 
cje. 

Zasadą medycyny i terapeutyki lamów 
tybetańskich jest — obok stosowania ex 
post środków leczniczych — zachowanie 
równowagi kompletnej w organizmie. 
Lekarz winien posiadać dar wrodzony ob- 
serwacji i intuic w stawianiu djagnozy. 
Przy leczeniu zaś winien być uważnym i wni 

kliwym psychołogiem. Pozatem medycyna 
tybetańska domaga się od lekarza znako- 
mitego władania wszystkiemi pięcioma zmy- 
słami, które odgrywają wielką rolę i w sta- 
wianiu djagnozy i w metodzie leczenia. 

Zdobycze wiekowe medycyny  tybetań- 
skiej, osiągnięte na drodze empirycznej, są 
niekiedy prawdziwą rewelacją dla medycy- 
ny społecznej, a dla chorych istotnem zba 
wieniem w obliczu chorób, wynikających 
z spółczesnego trybu i tempa błyskawicznego 
życia, które zużywa i zjada organizm ludzki. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
POŻARY W KOWNIE. 

Wi ciągu czerwca r. b. w Kownie i na 
przedmieściach ogółem było 5 wypadków 
pożarów. Najwięcej pożarów wynikło wsku- 
tek zanieczyszczenia kominów. Strat nie by- 
ło. Ogółem w roku bieżącym zdarzyło się w 
Kownie 80 wypadków pożarów. 

PODROŻENIE CHLEBA W KOWNIE. 

Nagle podrożał w sprzedaży chleb o 15 
ct. na kl. Właściciele młynów wyjaśniają, 
zwyżkę cen spowodowały złe widoki na te- 
goroczny urodzaj zboża w Litwie. 
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Rewizje i aresztowania w łonie t. zw. „Peł- 
nomocnej Komisji t-wa Szkoły Białoruskiej”. 

W dniu wczorajszym fukcjonarjusze po- 

lieji politycznej z polecenia władz proku- 

ratorskie, przeprowadzili rewizję w loka- 

lu tak zwanej „Pełnomocnej Komisji T-wa 

Szkoły Białoruskiej*. 

W wyniku tej rewizji, która trwała przez 

kilku godzin, zakwestjonowano cały szereg 

aktów i ksiąg T-wa, które przesłane zostały 

do dyspozycji władz sądowo-śledczych. 

Oprócz tego policja zatrzymała z pośród 

grona członków T-wa 4 osoby, których 0sa- 

dzono w areszcie centralnym do dyspozycji 

władz prokuratorskich. Nazwiska areszto- 

wanych, ze względu na toczące się w dal- 

Zastrzelenie w Litwie 
W swoim czasie „Kurjer Wileński* do- 

nosił o porwaniu obywatela polskiego Że: 

majtisa. Obeenie przedostała się, zresztą nie 

dokładnie sprawdzona wiadomość, że Że- 

majtis został zastrzelony. 

Krwawa bójka na 
Wczoraj wieczorem na ul. Wilkomier- 

skiej wynikła krwawa bójka pomiędzy kil: 

ku osobnikami. 
Na placu bitwy pozostało 4 rannych: Ro- 

Pożar w garażu 
"Wczoraj wieczorem w garażu samocho 

dowym przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 30, z po 

wodu wybuchu benzyny w jednym z samo- 

szym ciągu śledztwo, nie mogą być ogłoszo- 

ne. 

Dowiadujemy się, że rewizja zarządzona 

została ze względu na to, że działalność 

T-wa niezgodna była ze statutem T-wa i 

znajdowała się pod wyraźnemi wpływami 

komunistycznemi. 

Akcja ta, wszczęta przez władze prokura- 

torskie przyczyni się od oczyszczenia „T-wa 

Szkoły Białoruskiej* od naleciałości komu- 

nistycznych i umożliwi członkom T-wa wła: 

ściwą działalność kulturalno-oświatową, te 

jest taką którą przewiduje statut tego T-wa. 

‚ (0). 

obywatela polskiego. 
Jak wiadomo Żemajtis został podstępnie 
zwabiony na granicę i porwany przez Woł- 

czackiego który w roku 1929 zdezerterował 
z 10 pułku i obecnie pracuje w wywiadzie 

litewskim. ы 

ul. Wiłkomierskiej. 
man i Józefa i Szymanelowie oraz 
i Henoch Baranowie. 

Rannych opatrzyło pogotowie ratunkowe. 

Powody bójki — zatarg sąsiedzki. (e). 

samochodowym. 
chodów wybuchł pożar. Zaałarmowana straż 

ogniowa pożar zlikwidowała. 

Straty niustalone. (c). 

Lejba 

  

KRONIKA 
p Dziś: Marcjanny. 

| Niedziela 

AA 
| Wschód słońca—g. 3 m, 29 

Jutro: Eugenjusza. 
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URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. Wojewody. P. Woje- 

woda Beczkowicz przyjął w dniu wczoraj- 

szym prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

prof. Parczewskiego i vice-prezesa Kościał- 

kowskiego w sprawach Towarzystwa. 

MIEJSKA. 

— Magistrat pozbywa się auta reprezen- 

taeyjnego Mając na względzie zastosowa- 

nie najdalej idących oszczędności Magistrat 

m. Wilna zamierza zredukować auto repre- 

zentacyjne. 

— Uruchomienie lombardu miejskiego. 
Podług uzyskanych w drodze nieoficjalnej 

wiadomości sprawa uruchomienia lombardu 

miesjkiego, która przewleka się od szeregu 

miesięcy, została już konkretnie zdecydu- 

wana. Otwarcie lombardu ma nastąpić po- 

dobno jeszcze przed dniem 1 sierpnia r. b. 

—Choroby zakaźne. W ciągu ostatnie- 

go tygodnia na terenie m Wilna zanotowa- 

no następujące wypadki zasłabnięć na cho 

roby zakaźne: ospa wietrzna 2; tyfus brzu- 

szny 1 (zgon 1); tyfus plamisty 1; paratyfus 

1; płonica 9; odra 3; róża 1; jaglica 1; Świn 

ka 7. : 

Ogółem chorowało 36 osób w tej licz- 

bie jedna śmiertelnie. Uderzający jest brak 

zachorowań na gruźlicę, nie mija bowiem 

tygodnia, by rejestr sanitarny Wilna nie na. 
tował kilkunastu wypadków nowych zasłab 

nięć na gruźlicę, która jednocześnie powo 

duje bodaj najwięcej wypadków śmierci. 
Pod tym więc względem tydzień ubiegły jest 
swego rodzaju unikatem. 

ARTYSTYCZNA. 
— Zamknięcie Wystaw: Wileńskiego T-wa 

Art. Plastyków i Instytutu Propagandy Sztu- 
ki z Warsaawy. W niedzielę dnia 12-go lip- 
ca r. b. o godz. 19-ej wystawy w Pałacu 
Reprezentacyjnym Rz. P. (ul. Uniwersytec 

ka 8) zostaną nieodwołalnie zamknięte. 
Likwidacja ustaw nastąpi w  ponie 

działek 13 lipca r. b. między godz. 10 a 14. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Wydziału Humanistycznego U. S. B. 

Stopień magistra filozofji uzyskali: w zakre. 

sie filologji polskiej pp. Bursztajnówna A- 

melja, Bzowska Marja, Krupska Antonina, 

Datkowa ze Szczepowskich Halina, Szunejkc 

Franciszek, w zakresie filologji klasycznej p. 

Bielawska Czesława, w zakresie  filozofji 

francuskiej p. Nieczajewówna Zenaida, w 

zakresie  filozofji niemieckiej p. Beri. 

kówna Sara, w zakresie historji 

p. Pp. Ancewicz Aniong Bałtrunówna 

Pietraszkiewicz Bolesław,  Rabinowiezówna 

Sara, Sadowska Leokadja, Stankiewiczówna 

Zofja, Wołcezacka-Dziemidowiczówna Helene 

Zwolski Bogumił. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Qtwarcie uzdrowiska w Legaciszkach. 

Dzisiaj nastąpi otwarcie uzdrowiska w I 
gaciszkach. W uroczystości weźmie ud 
prawdopodobnie p . wojewoda Beczkowicz. 

, — Uwadze pragnących studjować zagra- 
nicą. Warszawskie Akademickie Biuro In- 

formacyjne Stud. Stud. Zagr. w Warszawie 

  

     

-ul. Mirowska 3—17 donosi, że wobec roz: 

poczęcia się zapisów na Uniwersytety zagra - 
niczne — informuje i załatwia przyjęcia na 
wyższe uczelnie zagraniczne. Informacje za- 

miejscowe zł. 2. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zwiększenie godzin nauczycielom. Jak 

się dowiadujemy, Wileńskie  Kuratorjun 
Szkolne zamierza z nowym rokiem szkolnym 
zwiększyć ilość godzin nauczycielom w szko- 
łach średnich do 30, w szkołach zaś pow- 
szechnych do 36. 

W. ten sposób uniknie się konieczności 
zwiększenia etatów nauczycielskich. 

— Redukcja kursów nauczycielskich. Z 
projektowanych przez kuratorjum 8 waka- 
cyjnych kursów nauczycielskich, 3 a mia- 
nowicie połonistyczno-historyczny, history: 
czno-etnograficzny i informacyjny nie zo: 
stały zorganizowane. 

Skromne pobory nauczycieli nie pozwo- 
liły im podobno na opłacenie niewielkich 
zresztą kosztów za naukę na kursach. W 

wyniku tego na kursy zapisała się tak mała 
ilość nauczycieli, że nie opłacało się ich or- 
ganizować. 

Z POCZTY. 
— Fałszowanie książeczek wkładkowych. 

Na terenie Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów zdarzyło się szereg wypadków, że 
fałszerze książeczek oszczędnościowych P. 
K. O. lub też przekazów pocztowych, usiłu- 
jący w sposób oszukańczy podjąć gotówkę 
w urzędzie, mieli możność zbiec jedynie 

dzięki nieroztropności odnośnego urzędn'- 

ka. W; związku z temi wypadkami Zarząd 

poczty okręgu wileńskiego wydał okólnik 

pouczający urzędników, jak w takich wy- 

padkach mają się zachowywać. 

WOJSKOWA. 

— QOdroczenia od służby wojskowej. W 

związku z zakończeniem tegorocznego po- 

boru do starostwa grodzkiego wpłynęła zna- 

czna liczba podań od t. zw. jedynych #у- 

wicieli, ubiegających się o odroczenie służ- 
by wojskowej. Również wielka ilość podań 
wpływa z tego samego tytułu od osób od- 
bywających średnie i wyższe studja prakty- 
czne i teoretyczne. Każdy petent otrzyma 
odpowiedź na piśmie. 

  

      

RÓŻNE. 

— Zjazd Maturzystów gimn. im. Adama 

Mickiewicza w Wilnie. W dniu 30 czerwca 

b. r. z inicjatywy grona maturzystów gimn. 

im. Mickiewicza odbyło się w gabinecie Dy- 

rektora p. Bronisława Zapaśnika zebranie 

przy obecności 24 maturzystów celem 0- 

mówienia sprawy zwołania zjazdu maturzy 

stów gimn. im. Miekiewicza w Wilnie w 

związku z dziesięcioleciem istnienia tegoż 

gimnazjum. przypadającem w r. 1932. Ze: 

brani jednogłośnie postanowili zwołać zjazd. 
oznaczając, jako termin odbycia jego —* 

dzień 5 stycznia 1932 r. Wobec konieczności 

przeprowadzenia prac przygotowawczych do 

zjazdu powołano Komitet Organizacyjny w 

skład którego weszli przedstawiciele posz 

czególnych roczników maturalnych  gima. 

Mickiewicza. Skład Komitetu ma być u 

pełniony po wakacjach w drodze koopla 

a narazie przedstawia się następująco: pp. 

Borhardtowa Karolina, Kalwejtowna Irena, 

Szarkówna Janina, Babicz Jan, Bułhak Ja- 

  

    nusz, Choynowski Jeremi, Dąbrows 

zef, Suroż Włodzimierz, Turło Stanisław i 

Woronko Anatol — przewodniczący Komi. 

łetu. Komitet mieści się wlokalu gimn. Mi 
ckiewicza (ul. Dominikańska 3-5). Na pier 
wszem posiedzeniu Komitetu, odbytem w 
tymże dniu postanowiono założyć konto 
czekowe w P. K. O. w celu zbierania fun- 
duszu organizacyjnego oraz uchwalono od 
jesieni b. r. rozpocząć w szerszym zakresie 
prace przygotowawcze do zjazdu, zwołać 
zebranie informacyjne, jak również wysłać 
odpowiednie druki z informacjami do pa 
szczególnych maturzystów. 

— Podziękowanie. Zarząd „Wileńskiego 

T-wa Niezależnych Artystów - malarzy” wy 
raża tą drogą serdeczne podziękowanie Prezy 
dentowi miasta Wilna Panu Folejewskiemu 
za ujrzejme udzielenie palilonu po-wysta- 
wowego w ogrodzie po-Bernardyńskim dla 
wystawy T-wa . 

Jednocześnie Zarząd Twa zawiadamia 

członków i sympatyków że otwarcie pier 
wszej wystawy T-wa „Niezależnych nastąpi 

w dniu 13 września rb. w wyżej wspomnia- 
nym lokalu. Zgłoszenia na wystwę winne 
być nadesłane do sekretarjatu T-wa (Anto- 

kolska 13 m. 4) do dnia 5-go września rt. 

Ś będą przyjmowane w lokala 
wystławowym od 7-go do 9-go września w 
godz 4.30 — 6.30. Nie członkowie T-wa mo- 

ć udział w wystawie w charakterze 

    

     

  

  

   

  

Spadek bezrobocia o 696 osób. Podług 
nich danych terenie wojewódz. wi- 

leńskiego zarejestrowanych jest 3351 bezro- 
botnych z czego na' m. Wilno przypada 
2700. 

W ciągu miesiąca czerwca bezrobocie 

zmniejszyło się o 696 osób. 

— Podziękowanie. Komitet Mickiewiczow- 
ski w Nowogródku składa niniejszem po- 
dziękowanie Magistratowi m. Wilna za o 
fiarę 200 zł, przesłaną na rzecz Muzeum 
Mickiewiczowskiego w Nowogródku — oraz 
pp. Bronisławowi i Feliksowi Stolle. właś- 
cicielom Huty Szklanej „Niemen — za prze 
słane 100 zł. na rzecz Komitetu Mickiewi 
czowskiego. 

    

  

WYCIECZKI 
— Wycieczka nauczycieli do Nowogród- 

ka. Wczoraj do Nowogródka wyjechała wy- 
cieczka uczestników wakacyjnego kursu po- 
lonistyczno - historycznego z Inspektorem 
Szkolnym p. SŁ. Starościakiem na czele. 

Wycieczka zwiedzi Nowogródek i 
okolice, poczem powróci we wtorek 
Wilna, 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś o godz. 

8 m. 15 w. po raz ostalni arcykomiczna kro- 
tochwila m. Hennequina p. t. „Szukam dzie- 
cka* w pierwszorzędnej obsadzie z pp. Ka 
mińską, Sawicką, Balcerzakiem i Wyrwiczeni 
na czele. 

Jutro premjera doskonałej komedji A 
Millera i H. Lorentza p. t. „Pan znak za 
pytania* w reżyserji R. Wasilewskiego. U- 
dział biorą: Eichlerówna, Sawicka, Małyni- 
czówna, Kreczmar, Jaśkiewicz, Wasilewski, 
Budzyński i Wasielewski. 

Sztuka otrzymała nową, wytworną opra- 
wę dekoracyjną J. Hawryłkiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 w nieodwołalnie 

jego 
do 

3 

Przy obstrukeji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach głowy 
i ogólnem niedomaganiu, zażywa się rano 
naczczo szklankę naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa*.  Żądać w aptekach. 

T i i i a iai 

po raz ostatni sensacyjna sztuka Vicki Bauot 

pt. „Ludzie w hotelu". Główne: role w wy 

konaniu pp. Eichlerówny, Niwińskiej, Ry- 

chłowskiej, Ciecierskiego, Jaśkiewicza i Kre 

czmara. ; 

Jutro w poniedziałek z powodu próby ge- 

neralnej teatr nieczynny. > S 

We wtorek premjera šwietnej komedj. 

Nancey'a i Armant'a p. t. „Wesoła spółka”, 

w reżyserji K. Wyrwicza, z udziałem pp.: 

Niwińskiej, Mileckiego, Ciecierskiego, Wyr- 

wicza i innych. 
— Dzisiejszy koncert w ogrodzie po-ber- 

nardyńskim. Dziś o godz. 8. 30. w. w muszli 

koncertowej w ogrodzie po-bernardyńskim 

odbędzie się koncert z udziałem orkiestry 

13-go p. ułanów wileńskich pod dyrekcją 

chor. Ejsymonta, oraz artystów Teatrów 

Miejskich pp.: Jasiūskiej-Detkowskiej, Ni- 

winskiej, Sawickiej, Balcerzaka i Mileckiego. 

— Drugi wielki koncert symfoniczny. 

W niedzielę dn. 12 lipca rb. o godzinie 8.30 - 

wieczorem odbędzie się drugi wielki kon- 

cert symfoniczny w Parku Sportowym im 

gen. Żeligowskiego pod batutą dyrygenta 

wszechświatowej sławy prof.  Walerjana 

Bierdiajewa. > 

RABJ/JO 
Fala 244 m. mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIELA dnia 12 lipca 1931 r. 

10.15: Tr. Uroczystego nabożeństwa z 

dziedzińca pałacu reprezentacyjnego w zwią- 

zku z zakończeniem obozu letniego lwowski 

go korpusu kadetów. Mszę Św. odpra' 

i kazanie wygłosi ks. bisk. Bandurski. 11.5 

Sygnał czasu i hejnak z dzwonicy katedr. 

12.05: Koncert. 13.10: Kom. meteor. 13.20 Po 

gadanki i muzyka. Czy można cho 

indyki na Wileńszcz 

Muzy. 15.30: Tr. z Gdyni (Konkurs ch 

ru) 17.35: Kom. 17.40: Koncert. 19.00: „Co 

znajdę w Druskienikach?* Rozmowa lekarza 

z matką (djalog pióra prof. dr. Wacława Ja- 

sińskiego. 19.15: Kukułka Wileńska — mó- 

wiony dwutygodnik humorystyczny. 19.35: 

Program na poniedziałek. 19.40: Skrzynka te- 

chniczna. 19.55: Kom. met r. 20.00: 

  
  

  

   

    

    

  

   
    

  

  

     

   
| transatlantyku* — 
Recital śpiewaczy.      222.15: Kom. 

23.00: Muzyka taneczna. 

Poniedziałek, dn. 13 lipca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 

13.10: Kom. meteor. 16.40: Program 

dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Po- 

gadanka literacka w języku francuskim. 

17.10: Muzyka francuska (płyty). 17.35: „My- 

ślistwo w Karpatach wschodnich” odczyt. 

18.00: Muzyka lekka. 19.00: Wileński: kom. 

sportowy. 15: VILy djalog wileński „L- 

twa a kwestja wileńska”. 19.40: Program na 

wtorek i rozmaitości. 19.55: Kom. 20.15: Po- 

gadanka radjotechniczna. 20.30: „Cyrulik 

Sewilski*. Opera komiezna w 2-ch aktach 

J. Rossiniego. 22.30: „Manja twórcza Maho- 

meta“ — felj. 22.45: Kom i muzyka tanecz 

na. 

ty). 

    

WTOREK, dnia 14 lipca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i ta- 

neczna, (płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: 

Pragram dzienny. 16.45: Kom. „dla żeglugi. 

16.50: „Życie w walce z pustynią” — odcz. 

17.10:Utwory polskie, (płyty). 17.35: „Fran 

cja 14 lipca 1918 r.“ — odez. 18.00: Koncert 

popularny. 19.00 Radjowa gazetka rzemieś- 

Inicza. 1915: Program na środę. 19.20: Fel- 

jeton w języku francuskim. 19.35: „Riwjera 

— Morges* — felj. podróżny. 19.50: Rozma- 

itoś 19 Kom. 20.15: Koncert z doli- 

ny Szwajcarskiej. 21.30: Słuchowisko. 22.15: 

Dod. do pras. dzien. radj. 22.20: arsyljar: 

ka“ — felj. 22.35: Kom i muz; taneczna. 

23.00: Koncert symfoniczny (płyty)- 

NOWINKI RADJOWE. 

NASI PRZYJACIELE 

Niedziela 12 lipca o godz. 10.15 (aud. lok.). 

Lwowski Korpus Kadetów, nadaje po 

żegnalną audycję. Będzie to transmisja po- 

żegnalnego nabożeństwa z dziedzińca pa- 

łacu reprezentacyjnego w Wilnie z kazaniem 

ks. biskupa dr. Władysława Bandurskiege 

DJALOG LEKARZA Z MATKĄ 

o godz. 19.00. (aud. lok.). 3 

Prof. dr. Wacław Jasiński poinformuje 

p. Stanisławę Izydorczykową,  zatroskana 

matkę, co można znaleźć w Druskienikach 

jako uzdrowisku kresowem. 

PROF LIMANOWSKI PRZED 

  

  

    

      

  

    

    

MIKROFONEM. 

godz. 20.00 (na całą Polskej. 
Prof, Mieczysław  Limanowski, znany 

powszechnie z niestrudzonej działalności na 

polu opieki nad ginącą przeszłością wyg? 

si odczyt p. t. „Dwór polski w przeszłości 

i teraźniejszy”. 

DJALOG NA TEMATY LITEWSKIE 

Poniedz. dn. 13 lipca o godz. 19.15 (lok). 
Siódmy zkołei djałog aktualny na tematy 

litewskie pióra p. Marjana  Beiiermanna, 
który autor przeprowadzi przed mikrofo 
nem z współpracownikiem „Połskiego Rad- 
ja” dotyczyć będzie niezmiernie ciekawej i 
gorącej kwestjj — stosunku społeczeństw» 
litewskiego do kwestji wileńskiej. 

OPERA ROSSINIEGO. 

Poniedziałek dn. 13 lipca o godz. 20.00. (lok) 
Radjostacja wiler nadaje z płyt „Co- 

lumbja* „Cyrulika Sewilskiego* Rossinieg >. 

SPORT 
ANGLJA PROWADZI 2:0 W MECZU Z 

CZECHAMI O PUHAR DAVISA. 

Praga, 11. 7. (Pat). — Wczoraj rozpoczał 
się w Pradze turniej tenisowy pomiędzy 
Anglją i Czechami, jako rozgrywka finałowa 
w strefie europejskiej o puhar Davisa. 

W pierwszym dniu rozegrano dwa spot- 
kania, które przyniosły zwycięstwo barwom 
angielskim. W pierwszych meczu Anglik 
Austin pokonał po zaciętej wałće Czecha 
Menzła w pięciu setach: 3:6, 3:6, 8:6, 6: 

6:2, 
W drugim spotkaniu Anglik Perry poko- 

na! Hechia w trzech setach 6:1, 8:6, 6:3. 
Po pierwszym dnui turnieju prowadzi 

Anglja 2:0. 

Lekkoatletyczne zawody. 
KATOWICE 11.7. Pat. — Na stadjonie w 

Królewskiej Hucie rozpoczęły się w dniu 11 
b. m. lekkoatletyczne mistrzostwa Polski pa- 
nów. Na starcie stanęło ponad 100 zawodni- 

ków. 1500 metrów pierwsze miejsce zajął Ku 
sociński (Warszawianka) — 4 minuty, dru- 
gi Pietkiewicz o 15 metrów za pierwszym. 
Pierwszy półfinał biegu ma sto metrów — 
pierwsze miejsce Czyż ze Stadjonu z Królew 
skiej Huty 11,2 sek., drugi półfinał — pier- 
wszy Trojanowski z AZS Warszawa 10,8 sek. 

Finał biegu na 400 metrów — pierwszy Bi- 
niakowski z Warty poznańskiej 51,2 sek. Rzut 
oszczepem — pierwszy Mikrut z Sokoła w 
Koronowie 357.13 m. Bieg 110 metrów przez 
płotki — pierwszy Nowosielski z Cracovji w 
czasie 15,4 sek. Wynik lepszy o */io sek od 
rekordu polskiego, nie może być jednak uz- 
nany z powodu obalenia jednego płotka. 

  
  

  

  

  

  



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Konieczność porozumienia polsko-niemieckiego 

Opinja dziennika angielskiego. 

  

LONDYN 11.7. Pat. „Manche- 
ster Guardian“ w obszernej korespon- 
dencji z Berlina w sprawie koncesyj 
niemieckich pisze między innemi: Bu- 
dowa pancernika i Zolyerein z Austrją 
nie są może wcale najbardziej ujem- 
nemi elementami w stosunkach między 
Niemcami a resztą świata, o ile chodzi 
o elementy za które Niemcy mogą być 
odpowiedzialne. Wiadomo, że w Lon- 

dynie nie lubią niemieckich ceł agrar- 
nych, które stanowią istotnie niemal 
najgorsze zło dzisiejszej Europy, bo 

Polemika Hervć'go 
PARYŻ 11.7. Pat. — Kilka dni te- 

mu naczelny redaktor dziennika „La 

Vietoire“ Henryk Herve, który od ro- 
ku stał się rzecznikiem osiągnięcia za 
wszelką cenę zbliżenia francusko-nie- 
mieckiego, ogłosił list otwarty do na- 
czelnej komendy Stahlhelmu, zarzu- 
cając tej organizacji, że zaczepnem 
swem stanowiskiem wobec Polski 
przeszkadza prawdziwemu pogodze- 
niu się Francji z Niemcami. W odpo- 
wiedzi na list Hervego oficjalny or- 
gan Stahlhelmu wylicza mniemane 

  

  

     

  

przeciągają w nieskończoność wrogie 
zmagania się pomiędzy Niemcami a 
Polską. 

Jest oczywistem — pisze dziennik 
że porozumienie niemiecko - polskie 
jest bezsprzecznie niezbędne, o ile w 
Europie ma zapanować atmosfera po- 
koju. W Berlinie jest doskonale wiado- 
me, że Anglja jest tak samo głęboko 
zainteresowana w porozumieniu nie- 
miecko-polskiem, jak w podobnem po- 
rozumieniu niemiecko-francuskiem. 

ze Stahihelmem. 
krzywdy wyrządzone przez Polskę e- 
lementowi niemieckiemu. 

W dzisiejszym numerze „La Vic- 
toire“ Georges Bienaime zbija twier- 
dzenia Stahlhelmu, wskazując na spra 
wiedliwe zachowanie się Polski wobec 
swych obywateli pochodzenia niemiec- 
kiego. Polska wogóle nastrojona jest 
ugodowo i pokojowo. Ze strony Pol- 
ski nie dało się zauważyć dotąd żad- 
nych manifestacyj wobec tych ziem, w 
rodzaju tych, które stale urządzają 
członkowie Stahlhelmu. 

  

Przywódcy 3-ch stronnictw angielskich 
wzywają do 

LONDYN, 11. 7. (Pat). — W czasie so- 
botnieh manifestacyj pokojowych w Albert- 
hallu wysunięto rezolucję, która stwierdza. 
że zebrani odnoszą się z gorącem uznaniem 
do przyszłej konferencji rozbrojeniowej i ża 
dają, aby rząd uczynił wszystko, co jest v- 

jego mocy, w celu istotnego zmniejszenia na 
całym świecie zbrojeń na lądzie, morzu i w 
powietrzu. Rezolucja ta została przyjęta 
przez aklamację. 

Następnie przemawiał premjer Mae Do- 
nald, który stwierdził, że ludzie, szukający 
gwaraneyj bezpieczeństwa w  zbrojeniach 
podobni są do tych którzy w czasie wielkiej 
burzy szukają schronienia pod drzewami. 
Rozbrojenie jest zagadnieniem o charakterze 
międzynarodowym. 

W, myśl traktatu "abe domaga 
my się rozbrojenia Niemiec jako pierwsze- 
go kroku w kierunku zmniejszenia i ogra- 
niezenia zbrojeń co uważamy za najbardziej 
owoeny środek prewencyjny przee. wojnie. 

rozbrojenia. 
Następnie przemawiał Baldwin, który 

oświadczył: Jesteśmy zaangażowani w spra- 
wie rozbrojenia na postawie traktatów, a 
przytem w grę wchodzi nasz honor. Baldwin 
wyraził pogląd, że należałoby domagać się 
przedewszystkiem ogó:lnej redukcji zbro- 
jen w lotnietwie, mającej na celu wprowa- 
dzenie pewnej równowagi Sił pod tym wzg!eę 
dem, szczególnie z zach. części Europy. 

Wreszcie przemawiał Lloyd George, któ- 
ry stwierdził, że nigdy nie dojdzie do istot- 
nego rozbrojenia, póki narody nie wyrzek- 
ną się wojny. Nietylko na papierze, ale z 
całą szczerością, sięgającą do głębi serc 
róbmy wszystko co można — oświadczył 
Lloyd George. Nie cofajmy się przed żadne- 
mi wysiłkami, mającemi na eelu wywiera- 
nie wpływu na umysły w tym kierunku, 
Wtedy to wyrzeczenie się wojny stanie się 
rzeczywistością. 

Misie. 

КОН E R WT.TEEONDSK>Ł 

Sprawa zatargu o jezioro Dukszty. 
WARSZAWA, 11. 7. (Pat), — Litewska 

ageneja telegraficzna w kumunikacie a zaj- 
ściu granieznem nad jeziorem Dukszty do- 
niosła, że incydent ten spowodowany został 
przez żołnierzy K. O. P., którzy rzekomo 
mieli przesunąć wiechy graniczne na brzeg 
zaehodni jeziora i odpowiedzieć na salwę, 
daną w powietrze przez policjantów litew- 
skieh, strzałami w nich wymierzonemi. 

Jak o tem już poprzednio doniosła Pol- 
ska Agencja Telegraficzna na zasadzie infor 
macyj zasięgniętych w kołach miarodajnych, 
powodem zajścia było zastąpienie przez K. 
O. P. nowemi dawnych wiech granicznych. 
zabranych przez wodę na półnoeno-zachod- 

nim brzegu jeziora. Wieehy te straż Itewska 
samowolnie usunęła i ostrzelała oddział K. 
O. P., wysłany dla ich przywrócenia, który, 
w myśl otrzymanego rozkazu, na strzały nie 
reagował, aby nie doprowadzić do przek- 
ształcenia się zatargu w poważne starcie. 

Ponieważ w rezultacie spotkania przed- 
stawiciele władz granicznych polskich i li- 
tewskich wyjaśnione zostało, że straż litew- 
ska kwestjonuje przebieg granicy na odcin- 
ku jeziora Dukszty, przeto władze polskie 
zaproponowały władzom litewskim zwoła- 
nie na 25 b. m. wspólnej konfereneji grani- 
cznej dla wyjaśnienia przebiegu granicy na 
zakwestjonowanym odcinku. 

Prezydent Hoover uczyni wszystko, by nie do- 
puścić do krachu finansowego Niemiec. 

WASZYNGTON 11.7. Pat. Po 
przyjęciu w Białym Domu odbyło się 
zebranie przedstawcieli władz admini 
stracyjnych, na którem z pewnym nie 
pokojem omawiano sprawę mobiliza. 
cji sił finansowych Stanów  Zjedno- 
czonych celem przyjścia z pomocą Nie- 
mcom. 

Prezydent Hoover i Castle znajdu- 
ja się obecnie w letniej rezydencji pre- 
zydenta Hoovera, są jednak nieustan- 

nie informowani o przebiegu wypad- 
ków. Kilku wysokich urzędników wy- 
raziło pogląd, że prezydent Hoover u- 
czyni wszystko, by nie dopuścić do 
krachu finansowego Niemiec. 

  

  

  

Samobójstwo podczas przesłuchania. 
LWÓW, 11. 7. (Pat). — „Gazeta Poranna* 

donosi, że w związku z kradzieżą 92 tys. 
złotych zapomocą podrobionego klucza z ka 
sy kolejowej na dworcu towarowym we 
Lwowie władze śledcze przesłuchały w cią- 
gu dnia wezorajszego starszego asystenta ka 
lejowego Józefa Rojka. W czasie przerwy 
w przesłuchaniu Rojek udał się do ustępu, 

gdzie zabrai z sobą rtwolwerem zastrze- 
lit się. Śmierść nastąpiła natychmiast. Po- 
licja zarządziła rewizję w mieszkaniu Roj- 
ka. 

„Gazeta Poranna* pisze, że dotychcza- 
sowe wyniki śledztwa dają pewne podstawy 
do przypuszczenia, że sprawey kradzieży 
zostaną niebawera wykryci. 

  

Wypadek na wyścigach samochodowych. 
BUENOS AIRES, 11. 7. (Pat). — W cza 

sie wyścigów samochodowych w Navarre 
Santa Fe jeden z wozów, uczestniczących w 

  

wisi: 

Z Białorusi Sowieckiej. 
„Wypad klasowego wroga". 

„Sowiecka Białoruś* z oburzeniem notuje 
wypadek, jaki się wydarzył na fabryce 0- 
buwia w Mińsku. Otóż jeden z robotników 
fabryki niejaki Mendelson, nie zgodził się 
na podpisanie pożyczki przeznaczonej na 
cele „piatiletki“. Gazeta traktuje ten postę- 
pek Mendelsona, jako wypad klasowego wra 
ga tem bardziej, że Mendelson po wciągnię- 
ciu jego nazwiska na czarną tablicę, tablice 
ową zerwał. 

Akcja wszezęta przez prasę przeciwko 
Mendelsonowi zakończy się niechybnie tem, 
że trafi on do kazamatów GPU. 

ROLE 

  

Dokoła spraw unijnych. 
Dowiadujemy się, że Stolica Apo- 

stolska wydała rozporządźenie naka- 
zujące zachowywania na terenach 
wschodnich Rzeczypospolitej synodal- 
nej formy obrządku wschodniego, zaś 
na Rusi Czerwonej — obecnie tam is- 
tniejącej. 

Pozatem, redakcja czasopisma „A- 
nalecta Ordinis S. Basilii Magni* we 
Lwowie otrzymała podobno polecenie 
odwołania znanego swego wystąpienia 
przeciwko Jezuitom wschodnim w Al- 

W, którzy przed rokiem wydali 

Stany Zjedn. A. P. wezmą tidział w konferencji 
rozbrojeniowej. 

WASZYNGTON 11.7. Pat. — Zgo- 
dnie z instrukcjami prezydenta Hoo- 
vera, departament stanu polecił pos- 
łowi Stanów Zjednoczonych w Szwaj- 
carji poinformować sekretarza gene- 

Nowy lot Amy Johnson. 
MOSKWA 11.7. Pat. — Otrzyma- chan. Jak wiadomo lotniczka zamierza 

no tu wiadomość, że litniczka angiel- ła przelecieć tę trasę ubiegłej zimy, ale 
ska Amy Johnson zamierza między wskutek uszkodzenia awjonetki pod 
15 a 20 lipca rozpocząć nowy lot z Lon Warszawą i złych warunków atmos- t. zw. „Molitosłow*. Wreszcie naj- 
dynu do Tokjo na awjonetce, zaopa- ferycznych musiała lotu zaniechać. bliższy numer „„Christjanina*, wycho- 
trzonej motorem o sile 105 koni me- dzącego w Wilnie, zapowiada poważ- 

ralnego Ligi Narodów, że Stany Zjed- 
noczone serdecznie przyjmują zapro- 
szenie na konferencję rozbrojeniową 
w lutym roku przyszłego. 

    

  

Kim Miejskie |: 5:55 Tajemnica drzwi zamkniętych Ses 
(8ALA MIEJSKA Dramat ROZK Aktów 10. W rolach głównych: Wirginia Valli i Gaston Glass. R 

Akcja pełna gro- NAD PROGRAM: Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
Ostzebramska 5. zy i napięcia. —н Willa na sprzedaž. Początek seansėw od godz. 6-ej. 
  

DŽWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-28 

Nowa wersja dźwiękowa! 
DZIEL ее ава ozs: kir. UPIOR W OPERZE 

® 
W rol. gł.: Niezapom. mistrz maski LON CHANEY, urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 5000 statystów. 

Na scenie opera „Faust“. Bajeczne zdjęcia kolorowe. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej 

  

iii Kaprys madame Pompadour   Ido i ap na dworze Ludwików NĄD PROGRAM: 
z udz. Marceli Denya : Andre Beauge. — 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
Tyg. dźwięk. Paramountu 

Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10.30. 

Najnowsza sensacja Dziś! Me. SERCE i SPORT 
W roli głównej przemiła para kochanków NANCY CARROLL i CHARLES ROGERS. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. zy Ceny zniżone. 

do 12-g0 lipca ed AWANTORY MIŁOSNE 
Wesoły i pikantny film w 10 aktach z niezrównanym HARRY LIEDTKE i uroczą HILDĄ RAUSCH w rol. główn. 

Zajmująca treść! Wspaniała gra artystów! Bogata wystawa! Moc pikantnych scen! 

Mickiew. 22, tel. 15-28 

  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS — 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  

Program od 8-go Kino Kolejowe 

QGNIS KO 
  

fotek dworea kolejow.) Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Słodycz grzechu z Conradem Nagiel w rol. gł. 

* k Dziś! Super-przebój erotyczny! Wcielenie najsł. V; jej partner, w najnowszej 
KING-TEATR kobiecości, czarodziejsko piękna, porywająca w grze Vilma Banky, ulub. kobiet Walter Byron swej kreacji 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

Pod pręgierzem hańby (Przebudzenie) 
Perła prod. amerykańskiej. 

Tani mięgląc! 
(od I lipca do | sierp- 

nia) wyznaczyła 

Farbiarnia i pralnia chem. 

„EXPRES” 
ULICA WIELKA 31 

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

Zachwyc. i poryw. dramat współczesny. Wieczny hymn poezji, miłości i poświęcenia. 

  

  

  
  

„dak medycyna tybetańska 
„ _ nzdrawia chorych". 

Wielu nieuleczalnie i ciężko cho- 
rych odzyskało zdrowie, stosując 
zdobycze tysiącletniej nauki kapła- 
nów — tybetańskich lamów. 

Każdy więc, komu zależy na uod- 
pornieniu organizmu i zachowaniu 
śdłowia isl, powinien przedzyłać 
nową i ciekawą broszurę pod wy- 
mienionym tytułem 

Miecz. Piastuszkiewicza 
Cena tylko 1 zł. 50 gr. 

   
w BLASZANYCH PUDEŁKACH.     

    

   

NISZCZY DOSZCZĘTNIE 

KARALUCHY, 
a BLUSKWY 

MUCHY, MOLE 
PCHŁY i T.P.. 

Cena blaszanego pudełka zł. 1.20. 

  

  

GOTÓWKIpotrzebując 
bardzo przez cały li- 
piec przy zakupach od 
5 zł. udzielam 10% ra- 
batu. Polski skład a- 
Biesziy "WI Tzahfy 
Ludwisarska 12 róg 
Tataskiej. Kadzidło. 
Oliwa do lampki ko- 

  

  

Pozostałe 
jedwabie sztuczne deseniowe, perkale, kre- 

Do nabycia wszędzie oraz u autora: 

Warszawa, Natolińska 5, m. 3,           

telefon 8-55-52. Wysyłka na pro- Bony, markiąsty 3: p. towary sczanówe a i 

wincję po przesłaniu | złot. 75 gr. sprzedajemy przez lipiec ze zaczną zniżką. cudnych zapachów. 
5829 znaczkami pocztowemi. t 29 я ы 

i 5832—1 A. Głowiński—Wileńska 27 RS ow 
ERKSA TTT AAS EKT 

ARMANI SIA RISE T NN O PO LST IKT TPA : pi   
Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

  

wyścigach, wjechał w 
os6b i raniąc około 20. 

tłum, zabijając 5 

k is RUNER 

ną reorganizacje akcji prasowej Jezu- 
itów w sensie większego niż dotąd u- 
względnienią potrzeb ludności miej- 
scowej. 

IDE 

Papież © zarządzeniach rządu 

faszystowskiego. 
RZYM 11.7. Pat. — Przyjmując 

grupę młodzieży czeskiej, należącej do 
Akcji Katolickiej, papież powiedział: 
„Módlcie się na intencję stowarzyszeń 
katolickich we Włoszech, widzicie bo- 

wiem rzecz nieprawdopodobną. Akcja 
Katolicka może swobodnie rozwijać 
się na ziemi Hussa, prześladowana jest 
natomiast w Rzymie Piotrowym'*. 

Słowa Ojea Świętego interpretowa 
ne są jako odpowiedź na zarządzenie 
władz faszystowskich, zakazujące mło 
dzieży jednoczesnego należenia do or- 
ganizacyj faszystowskich i Akcji Ka- 
tolickiej. 

AE 

Stabilizacja dolara. 

Od trzech dni kurs dolara gotówko- 
wego na rynku pieniężnym w Warsza- 
wie ustablilizował się na poziomie 8.99. 
W dniu dzisiejszym w obrotach poza- 
giełdowych zawierano tranzakcje do- 
larem gotówkowym według kursu ofi- 

cjalnego, podczas gdy jeszcze w dniu 
wczorajszym dolar w obrotach prywat 
nych szacowany był wyżej kursu ofic- 
jalnego. Świadczy to, że nie obroty 
prywatne i spekulanci dyktują obec- 
nie kurs banknotów dolarowych, lecz 
Bank Polski. Sytuacja na rynku walu- 
towym jest więc całkowicie opanowa- 
na i po okresie chwilowego nastroju 
spekulacyjnego nastąpił spokój. Zaw- 
dzięczać to uspokojenie należy ostroż- 
nej a zarazem energicznie prowadzo- 
nej kontrakcji naszej instytucji « emi- 
syjnej. (Iskra). 

Rozporządzenie wykonawcze 
do ustawy przeciwalkoholo- 

wej. 
W ministerstwie skarbu prowadzone są 

końcowe prace nad rozporządzeniem wyko- 
nawczem do uchwalonej ostatnio przez Sejra 
ustawy przeciwalkoholow Rozporządzenie 
to ukaże się już w najbliższym czasie. 

Ustawa przeciwalkoholowa weszła w życie 
w połowie czerwca r. b., w dwa tygodnie po 
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale obowią- 
zywać będzie faktycznie dopiero po ukazaniu 
się rozporządzenia wykonawczego. Ustawa 
ta, jak wiadomo, częściowo znosi ogranicze- 
nia spoży alkoholu w niedziele i dnie 
teczne (wyszynk alkoholu w niedziele i świę- 

ta będzie wzbroniony tylko w godzinach od 
6—14), wprowadza się odpowiedzialność za 
przekroczenie ustawy nietylko na restaurato- 
ra, lecz i na gości, przewiduje surowe kary za 
opilstwo, dozwala na wyszynk alkoholu na 
dworcach kolejowych, w bufetach na statkach 
i wgonach restauracyjnych, nadto ustala licz- 
bę punktów sprzedaży alkoholu n 20 tys. (nie 
licząc dworców, bufetów i wagonów rest.), z 

czego najwyżej */4 może być przeznaczone do 
wyszynku. 

Rozporządzenie wykonawcze dokona zara- 
zem podziału miejsc sprzedaży na  poszcze- 
gólne województwa. 

Dodatkowych wymiarów po- 
datku nie będzie. 

Ze strony niektórych przedsię- 
biorstw podniesiona była ostatnio spra 
wa uskuteczniania przez Iz byskarbo- 
we dodatkowych wymiarów podatko- 
wych w podatku obrotowym i docho- 
dowym. Takie dodatkowe wymiary 
miały miejsce w wypadkach, gdy Izby 
pierwoty wymiar uskuteczniały w spo- 
sób niedokładny a to zwykle wskutek 
braku dostatecznego materjału niedo- 
starczonego najczęściej z winy osób i 
firm zainteresowanych. Te dodatkowe 

          

  

  

    

  

   

   

wymiary stwarzały później błędne 
przeświadczenie, że państwo zwiększa 
podatki. Były też one dość niedogodne 

czelnik 

158 (2100: 

Otwarcie przystani 
wioślarskiej K. S. 

Wczorajszej soboty malowniczym brze- 
gom Wilji przybył nowy piękny ośrodek 
sportowy, mianowicie otwarta została uro- 
czyście, po uprzedniej ceremonji poświęcenia 
nowozbudowana przystań wioślarska  Poli- 
cyjnego Klubu Sportowego m. Wilna. Dostęp 
do przystani prowadzi z ulicy Brzeg Anto- 
kolski 8-a przez nową siedzibę 6 komisar- 
jatu Policji Państwowej, przeniesioną tam 
z rynku na Zarzeczu. 

    

   

  

          

  

4 i obserwacyjny 
dzieje w obrębie miasta na 

wodach Urzędować tu będzie komisar- 
jat rzeczny, połączony telefonem z drugą pla- 
cówką obserwacyjną za Zielonym Mostem. 
Będzie tu zawsze w pogotowiu łódź motoro- 
wa, gotowa do wyruszenia na A 

Otwartą dziś ską  zbu- 
dowali własnemi i w ciągu 
6 tygodni. Dominuje nad przystanią wysoka 
terasa z pięknym widokiem. Pod terasą zaś 
urządzono miejsce dla przechowywania łodzi 
sportowych. 

Na terasie zebrali się w sobotę o godzinie 

4 po południu uczestnicy aktu otwarcia na- 
Bruniewski, reprezentujący p. woje- 

wodę wileńskiego, p. starosta grodzki Iszora, 
reprezentanci klubów sportowych, prasy i in. 
Stawił się w komplecie klub sportowy poli- 
cyjmy z prezesem swym inspektorem Konopką 
na czele. W przemówieniach podkreślono ini- 

cjatywę inspektora Ludwikowskiego, pracę 
komendanta policji na m. Wilno inspektora 
Izydore: sporządził plany i czuwał 
nad ich wykonaniem, wspomniano o pomocy 
technicznej pionierów oraz o współpracy 
kierownika VI komisarjatu kon 

rążaka. Naczelnik Bruniewski wyraził imie- 
niem p, wojewody uznanie i podziękowanie 
Policyjnemu Klubowi Sportowemu za tak pię- 
kny rezultat pracy pod przewodnictwem pre- 
zesa klubu inspektora Konopki. 

Z otwarciem przystani połączona była 
ceremonja chrztu nowej cedrowej półwyści- 

gowki „Wlija“, nabytej przez Policyjny Klub 
Sportowy. Rodzicami Chrzestnymi byli na- 
czelnik Bruniewski i pani inspektorowa Lu- 
dwikowska 

Podczas wszystkich uroczystości przygry- 
wała orkiestra policyjna. 

    

   

      

   

     
   

   

    

  

Giełda warszawska z dn. 11.VII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary . « . . . «. «.  . .8,99—9,01—8,97 
Holandja 359,50 360,40 — 388,60 
Londyn . . . . . . .*5,42'/,—43,53— 43,32 
Nowy York . Ar 5,92—5,54—8.10 
Nowy York kabel . . . 8,924—8,044 — 8,904 
Paryż . A . 35,05—85,14—34 8 
Praga . ZEG TE . 26,44—26,:0—: 6.: 8 

sze. „lan E 
. 125,4*—125.76 — 125,14 

46,14— 46,56 — 48 62 

ŚSzwajcarja . . . 
Wiedeń. .. . 
Wiochy 

dla płatników, którzy pierwsze wymia 
ry podatkowe traktowali 
ostateczną sumę przypadającą od nich 
do zapłaty. 

Aby zapobiec temu na przyszłość, p. 
minister skarbu wydał ostatnio zarzą- 
dzenie, aby dokonywanie wymiarów 
podatkowych przez Izby skarbowe od 
bywało się odrazu w sposób dokładny 
i ostateczny, przy uwzgłędnieniu cał- 
kowitego materjału posiadanego przez 
władze wymiarowe. 

RAGE WOETZKIKSE DA TE ROZNE KASA CYAEZETC 

Silne lotnictwo 
to potęga Państwa! 

(Iskra). 

  

   
   

wartościowe 
ARCYKSIĄ 

aga ao” Эоа О` 

5769 

okazyjnie do sprze- 
Motocykle dwa: dania w bardzo do- 
brym stanie malo užywane. Jeden Rudec-Whitworth 
18 KM model 1931 roku z przyczepką luksusową 
półsportową. Drugi Monet - Goyon 4 KM. Silnik 
Mag-Szwajcarski, może być z przyczepką turys- 
tyczną, towarową lub bez. 
Nr. 8, m 15, od g. 10—12 po poł.codz. 58 

Oglądać: Bernardyński 
42—1 

EFEEEFEFFEFFFEFEF: 
HURTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

„ M. DEULL 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 
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81!. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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[HLAEFCSCELALACALELEL=IL=ILFILSLALAC-] 
  

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

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen 

ka 

fab- 

rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

koali 1 bape doj duchów. Wszclkie eteris bus 
| dowlane, okucia i narzędzia. 
  

OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM* i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wil. Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

ulica Wielka 14, tel. 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul.-8:tó"Ja    

  

12-34.   

OSTRZEŻENIE! I 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje malo- 

iwo w używane butelki „Patent“ 
ĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

i wprowadza s w błąd Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy | 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

    

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetówe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warnnkach 
I NA RATY. 

NĄADESZŁY NOWOŚCI. 
5692 

  

TOWARZYSTWO 

poszukuje 
od zaraz kil- pań 
ka inteligent. 

bez posad od 25 lat 
i wzwyż dla pracy ze- 
wnętrznej. Kaucja i fa- 
chowość nie wymaga- 
ne. Zgłaszać się z do- 
kumentami we wtorek 
w godz, 10—12 i 3—5 

ulica Mickiewicza 41, 
m. 19, Ill-cie piętro na 
lewo. 5844     

Ku į jednokonną 
p e platformę 

na resorach. Oferty z po* 
daniem ceny proszę skła- 
dać w „Kurjerze Wileńsk.* 

pod W. P. 5836 

  

  

gub. książ. wojskową 
wydaną przez P. K. U. 

Wilno i dowód osoblsty, 

     

     

  

     

zwykle 

  

za 

  

  

Berlin w obr. pryw. - 211,74 

PAPIERY PROCENTOWE 

3% pożyczka budowl. . . . . . . . 35,50 
4 Konwersyjna a.a 

B6 LZ. BG. K.) BLR, obl.B G.E. - 94.00 
Te same 7% —. jo 88925 
8% L. Z. T. K. Przem. Poll dk - 79.50 
70/4 ziemskie dolarowe . . . .. - 12.50 
4'/,% warszawskie wiz W aaa S kas 
5% warszawskie s „izy o OO 
3% warszawskie . Ф - 11,00—7! 50 
8% Piotrkowa "RS a EB 
10% Radomia ror e Neda . › 1450 
10% Siedlee . . . 4-0 1eje ZOB 

К ОЕ 

B. Handlowy "Non 0072028 100400 
Bank Poiski sk. ы $ 22,00 

Częstocice . .. . + . 38,00 
GUKIere 0. SSB w 24,50 
Miagiol 4000005 sę . 22,00 
Modrzejów . Lie 2 6,00 

Potrzebny Zaleszczyckie 

(APRIKOSY) lokal 
na biuro 

od 5-u do 8 u pokoi 
w centrum miasta. 

Oferty proszę skła- 
dać do Administracji 
„Kurj. Wileńskiego" 
pod „Biuro“. 5845 

Mieszkanie 
3-pokoj. z wygod. z me- 
blami lub bez do wynaję- 
cia, Pańska 4—7. 5849 

Ziota lecznicze 
Magistra Wolskiego za- 
twierdzońe przez Depar- 
tament Służby Zdrowia: 
leczą niezawodnie: cier- 
pienia wątroby, woreczka 

żółciowego, płuc, nerek, 
pęcherza; usuwają: bóle 
artretyczne, reumatyczne, 

ls A 0 
ność nerwową, otyłość 
nadmierną, obstrukcję 
chroniczną, regulują tra- 
wienie, układ nerwowy, 
funkcje serca; powodują 
prawiłową przemianę ma- 
terji. Objaśniające bro- 
szury wysyła bezpłatnie 
Magister Wolski, Warsza- 
wa, Złota 14. 5831 

Sprzedają się 

  

  

    
iimove noble 
16 szt, i inne rzeczy | 

Połocka 4—12. 5857 | 

codziennie świeżo rwane- 
Pięciokilogramowy kosz 
zł. 20, wysyła franko za- 
liczka — D. Gottfried, 

Zaleszczyki. 5816 

Dr. med. 

Benedykt Scherman 
choroby płuci wewnętrzne 
Gabinet Roentgena 12—1 
15—7. Niemiecka 22 — 

Tel. 10-69. Powrócił. 
5839 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłglowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 

  

  

  

  

Akuszerka 

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

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

Akuszerka 

Marja Lainerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica NE JEM. 

- Z. Po Nr 8% 

Wydaje cję poli) 
ul. Piaskowa |0-a, m. 5. 
Można oglądać w g. 4—5 

  

  

  

: Ti) 
Kawiarnia — Jadłodajnia 

wyd. przez Star. Grodzkie | 
w Wilnie na im. lcka Ha- 
zanowicza, unieważnia się 

5838 

wydaje się codziennie 
śniadania, obiady i ko- 

lacje. 5839 
CENY DOSTĘPNE. 
Skopówka 7 m. 1. 

F. ZIENKIEWICZ . 
SKŁAD BRONI 

Wilno, š-to Jańska 9. 
Najtańsze źródło zakupu - 
Ceny zniżone od 5 proc 

  

Zakłady Ogrodnicze 

J. Moczulaka | 
Wilno, | 

ul. Słowackiego 5/7. | 
Sklep kwiatów | 

ul. Wielka 36. 5840 | 

BROŃ 
wyjątkowo tanio sprzedaje 

firma 
E. STEFANOWSKI 

św. jańska Nr. 8, Wilno, 
5846 

  

do 15 proc, 5847° 

drewniany 
D 6 do sprze- 

dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

angielski 
Ro wer mało używ. 

do sprzedania. Zamko- 
wa Nr. 4, L. Rakowski. 

5 

    

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

A. u —


