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DEBATY W PARYŻU I LONDYNIE. 

  

Jesteśmy świadkami rozegrywania 

w Paryżu i Londynie walnej bitwy. 

Wyniki jej będą zapewne niemniej 

ważne dla losów Europy, niż batalji 

nad Marną we wrześniu 1914 r. 

W spotkaniu orężnem, jakie miało 

miejsce na polach słonecznej Szampa- 

nji przed laty 17-tu pomiędzy Niem- 

cami a Koalicją, hetmanioną przez 

Francję, istniał kapitalny moment za- 

skoczenia. Strona atakująca, Niemcy, 

rozpoczęła wałkę w chwili nieprzy- 

gotowania przeciwnika i temu  za- 

wdzięczała swe początkowe powodze- 

nia wojenne latem 1914 r. 

  

Powyższy czynnik nierówności 0- 

becnie znikł. W walce dyplomatycz- 

nej, w walce na rozumy i charaktery, 

która przebiega współcześnie w gabi- 

netach ministerjalnych Londynu, sta- 

nęli przed sobą przeciwnicy prz 
   

'goto- 

wani najzupełniej do stoczenia zapa- 

sów. jakie prowadzą. 

Z obozów zmagających się spoglą- 

dają naprzeciw oczy, przenikające do 

dna intencje adwersarzy. Bogaty ka- 

pitał doświadczeń powojennych, cięż- 

kie a ciekawe przeżycia z ostatniego 

dwunastolecia Europy, sprawiają, że 

niema i nie może być obecnie okolicz- 

ności łagodzących dła nikogo z wcho- 

dzących tam w grę mężów stanu. Ci, 

co rozstrzygają dziś w Paryżu i Lon- 

dynie o biegu życia mas ludzkich pół- 

nocnej półkuli globu na najbliższe i 

na długie, zapewne, lata, stoją w peł- 

nym rynsztunku uzbrojenia, jaki daje 

wiedza. Ale z tej przyczyny również 

i w pełnem obciążeniu odpowiedzial- 

nością za metody walki, jakie zasto- 

sują, i za wyniki, jakie osiągną. 

Życzyć należy wszystkim ludziom, 

dla których losy cywilizacji śródziem- 

nomorskiej nie są obojętne, by dyplo- 

matom zgromadzonym w Londynie 

danem było dorosnąć do ogromu roz- 

strzyganych przez nich zadań. Ludy, 

wychowane na wspólnem podłożu i- 

dej, jakie z Rzymu wypromieniowały 

swego czasu, zdać muszą obecnie eg- 

zamin wobec historji. Przedstawiciele 

tych ludów, chcąc nie chcąc, ujawnią 

w Londynie rzecz najważniejszą dla 

nas wszystkich: dowiemy się, czy Eu- 

ropa Zachodnia jest zdolną do życia, 

czy nią nie jest; czy pozostaje spad- 

kobierczynią pracy: swoich naddzia- 

dów i krzewiciełką ich ducha. czy też 

przeszła istotnie — jak słychać ze- 

wsząd — do okresu schyłkowego, w 

którym brak wiary w siebie i w szczyt- 

własnych dążeń wyjmuje z rąk 

  

n 

inicjatywę, oraz gasi płomień czynu. 

  że w Krem-   Spodziewać się należ! 

lu, w Moskwie, z zapartym oddechem 

czekają wyników tego starcia. Skutki 

debaty londyńskiej będą busolą w dal- 

szej grze świata bolszewickiego. 

Albo narastająca w Moskwie nowa 

ideologja o światoburczych uroszcze- 

niach i rozmachu, poczęta z azjatyc- 

kiego ducha, poczuje się panią sytu- 

acji i pochwyci w ręce ostatecznie ini- 

uronioną gdziein- 

dziej, albo będzie musiała stanąć do 

  

cjatywę dziejów, 

rozgrywki kulturalnej z ludami Za- 

chodu, które spotkanie to przyjmą i 

wytężą wszystkie siły, by niszczyciel- 

skie zamierzenia Wschodu okiełznać 

1,. odwrócić od naszej cywilizacji po- 

top barbarzyństwa. 

Niepodobna się łudzić, że tu 

chodzi o coś mniej. Tylko z tego sta- 

nowiska ujęte sprzeczności interesów 

Ameryki i Eeuropy;: albo inaczej: fak- 

tycznego zwycięzcy i faktycznych zwy- 

ężonych z okr 

mogą doprowadzić do rozumnego wy- 

równania zgodnego 

    ci u wielkiej wojny, 

zapatrywań i 

czynu. 

Zadanie takiej ugody jest jasne i 

proste. Po pierwsze winna ona obni- 

żyć temperaturę szowinizmu w Euro- 

pie do poziomu, z którego widoczną 

staje się dla każdego nieuprzedzonego 

umysłu groza położenia, jaką przed- 

stawiają skłócone narody aryjskie w 

obliczu wojującego bolszewizmu. 

Z drugiej strony, kompromis ten 

winien-nałożyć cugle na przesadne а- 

petyty zbogaconej Ameryki. Stany 

Zjednoczone bowiem, od czasu odej- 

ścia Wilsona, okazują nietyle ambicji 

do rządzenia Starym Światem, eo do 

eksploatowania jego nieszczęść, wy- 

rosłych z przelanej krwi w 1914—18 r. 

Bez wzmocnienia podstaw cywili- 

zacji na terenie Europy. rachuby A- 

meryki na zdolność płatniczą naszej 

  

części Świata zmieniają się w fikcję. 

By móc płacić, Europa musi żyć. A by 

żyć, nie może mieć organizmu trawio- 

  

nego jadem rozkładowym sowieckiej 

propagandy. 

Zdawałoby się, że wiedza o tem 

przenikać poczyna do sfer kierowni- 

czych Stanów Zjednoczonych. Dobrze 

zbudowana kalkulacja kupiecka, zdro- 

wy rozsądek „Wankesów*, jeżeli już 

nawet i nie więcej, powinny zdecydo- 

wać o poskromieniu nadmiernych wy- 

magań Stanów Zjednoczonych, wy- 

stępujących, jako wierzyciel. 

Gorzej przedstawia się druga stro- 

: stosunków wewnętrz- 

Stan umysłów w 

Europejczyków 

  

na zagadnieni 

nych w Europie. 

Niemczech a reszty 

różni się współcześnie bardzo. Różni- 

ce te akcentują się szczególnie przy 

przeciwstawieniu sobie Niemców i na- 

rodów, którym bezpośrednio 

germański imperjalizm. 

grozi 

   

Konflikt leży bardzo głęboko i ma 

podłoże nietylko zatargu przygodnego 

o wysokość spłat reparacyjnych, czy 

o władanie na pewnych obszarach 

ziemi. Posiada on charakter moralny. 

Niemcy czują się skrzywdzeni twier- 

dzeniem, które było fundamentem 

traktatu Wersalskiego. 

to brzmi, że Niemcy pozostają wino- 

Twierdzenie 

wajcą rzezi wojennej ubiegłego dzie- 

sięciolecia i — z tej racji — one od- 

powiadają za skutki tego nieszczęścia 

wobec wszystkich innych państw i na- 

rodów. 

Odrzucając powyższe założenie, 

Niemcy konsekwentnie odrzucają pra 

wa moralne zwycięzców do wymusza- 

nia na nich świadczeń gospodarczych. 

płynących z postanowień traktatu w 

Wersalu. 

Następnie Niemcy uważają się za 

przez nowy statut 

  

pokrzywdzonych 

terytorjalny Europy. Twierdzą oni, że 

za mało pozostawiono im „miejsca 

pod słońcem. W tym punkcie tkwi 

znów zasadnicza rozbieżność pojęć. 

Prawo do życia, prawo do posia- 

dania tego „miejsca pod słońcem* nie 

jest przez nich mierzone jedną miar- 

ką dla siebie i dla innych. Niemcy u- 

ważają się za naród wybrany, uprzy- 

wilejowany z natury, za wykwit cy- 

wilizacji europejskiej. To też, o ile is- 

tnieje sprzeczność w koniecznościach 

życiowych narodu wybranego a każ- 

dego innego, to pierwszeństwo intere- 

sów będzie miał zawsze posiadacz pry- 

matu przyrodzonego — Niemiec 

Istotnie, zanim” taki podział hie- 

rarchiczny narodów tkwi w przekona- 

niu przeciętnego Niemca — porozu- 

mienie wśród Europejczyków staje 

się więciej, niż trudnem. 

Nie pomoże tu tylko gwałt, nie po- 

może użycie prostej przemocy. Zosta- 

nie po nim u Niemców poczucie krzy- 

wdy: będzie jątrzyć i szukać dróg od- 

wetu, tak jak jątrzy i szuka obecnie, 

od roku 1918. Na tym fakcie przecież, 

i na nim głównie, żeruje propaganda 

bolszewicka i państwo sowieckie, bra- 

tając się i podtrzymując w Niemczech 

najbardziej nieprzejednane skrzydło 

tamtejszego nacjonalizmu i czarnej re- 

akcji społecznej. 

Porozumienie obecne, które wyni- 

knąćby mogło z zapasów paryskich i 

londyńskich, winnoby mieć za zadanie 

ułatwienie w Niemczech i we wszyst- 

kich innych krajach pracy wychowa- 

wczej nad obywatelem. Winnoby ono 

dopomóc prądom społecznym, które 

otrząsnęły się już z zaślepienia nacjo- 

nalizmu i zdrowe poczucie patrjotycz- 

ne kojarzyć potrafią z szacunkiem, 

oraz dobrą wolą wobec każdego in- 

nego narodu. Przy konfliktach zaś mię 

rzy narodami, niestety nieuniknionych 

gotowe są stawać do arhitrażu na za- 

sadach równości praw stron zaintere- 

sowanych. Większość narodu niemie- 

ckiego daleką jest dziś od stosowania 

tej prostej prawdy do własnych odru- 

chów emocjonalnych, gdy chodzi » 

sprawy ich państwa i narodu. 

Horoskopy przeto zapasów lon- 

dyńskich nie są świetne. Przecież mo- 

gą one wnieść początek uzdrowienia. 

A to wtedy, gdy Niemcy przekonają 

się podczas tych debatów, że czynni- 

ki. przodujące światu finansowo w о- 

becnej dobie, chcą szczerze dźwignąć 

Niemcy i uratować je od:krachu gos- 

podarczego. Równocześnie jednak pia- 

stują gorące życzenie, by Niemcy we- 

szły na drogę wychowania samych sie- 

bie na zasadzie równouprawnienia z 

innemi narodami, a nie w duchu swe- 

go rzekomo uprzywilejowanego wśród 

nich stanowiska. 

Stany Zjednoczone i Francja wy- 

stępują w zapasach obecnych z Niem- 

cami nie w celu upokorzenia ich i u- 

jarzmienia. Wprost przeciwnie. Pań- 

stwa te posiadają potęgę pieniężną w 

ręku i użyją jej, chciejmy w to wie- 

rzyć, w celu uzdrówienia Niemiec od 

nacjonalistycznego duru, a nietylko 

od chwilowych trudności ekonomicz- 

nych. By to uczynić, należałoby posta- 

wić warunki, które Niemey przyjąć 

mogłyby bez upokorzenia, warunki, 

które ws kie odłamy prawdziwej 

demokracji w Europie, a więc nie- 

mieckie również, uznać mogłyby za 

słuszne i sprawiedliwe. Gwarancje, na- 

wet wymuszone dziś na Rzeszy, wów- 

czas dopiero będą mądre prawdziwie. 

i skuteczne, gdy potrafią umocnić w 

tym kraju zdrowe prądy społeczne, o- 

myśli polityczne i oddać 

im w ręce rząd dusz. 

Byłby to początek scementowa- 

nia duchowego Europy. Nadzieja ra- 

tunku przed zagładą. 

   

raz zdrowe 

А. С. 

  

Lekarz - Dentysta B. Katz 
W. Pohulanka Nr. 2, powrócił. 

  

CZEKOLADA ŚMIETANKOWA 

  

daje siły i zdrowie miljo- 
nom dzieci. 5925 PLUTO 

Tanio! 
poleca 

SKŁAD FARB 

F. Rymaszewskiego i 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 

  

Najlepsze Farby, Pokost, 
Pendzie, i Szczotki 

5752 

  

    

200000 

  

  

Popierajcie przemysł krajowy 
  

  

JAPOŃSKI 
PROSZEK K A W: 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, płuskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

ga dach--Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21       

  

gz] Kursy Koeduk. im. Ks. Piotra Skargi ży 
a : dla przeroslych wiekiem w zakresie gimnazjum ® 
sz UL. MICKIEWICZA Nr 22—LOKAL GIMN. E. DZIĘCIELSKIEJ 5 

g, przyjmują wpisy: na kurs Il odpowiadający kl. 4 1 5, — Ш 5 1 6, — 1У 617, P 
Э. 7 18 oraz na roczny kurs klasy ósmej. = 

dj Typ humanist. i matem. — przyrodniczy. Język niem. lub franc. do wyboru. $ © 
о Na kursach wykładają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Program dostoso- z 
9.2 wany do gimn. państwowych. Gabinet fizyczny i przyrodniczy oraz bibljo- 
EB? teka do dyspozycji uczni. Kancelarja kursów czynną będzie w lipcu we $ © 
22 wtorki, czwartki i soboty w godz. od 17 do 19, w sierpniu — codziennie $ № 

w godz. od 17-ej do I9-ej. 
  

5933 

ZAKOPANE— BRISTOL. "iv jansais ! a cyjny hotel-pensjonat. 
Ząciszne, 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. 

Eir”vvvvvv 

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. Il do 13 i od 17,20 do Zl-ej. 

  

PETR 
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A pa na" 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIEL SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

Udział i stanowisko Stanów Zjedn. 
na konferencji londyńskiej. 

Ameryka uchyla się od dyskusji nad warunkami Francji. 

BERLIN, 18-VII. (Pat). Biuro Wolffa donosi z Waszyngtonu, že 

podsekretarz stanu Castle złożył po skomunikowaniu się z bawią- 

cym w Paryżu sekretarzem stanu Stimsonem oraz prezydentem Ho- 

overem szereg nowych oświadczeń o stanowisku rządu waszyngtoń- 

skiego. 

Celem rządu amerykańskiego jest udzielenie Niemcom natych- 

miastowej i o ile możności długoterminowej pomocy finansowej. 

Castle oświadczył, że rząd francuski, jak doniósł Stimson, zażądał 

obecnie od Niemiec pewnych koncesyj wzamian za udział Francji 

w kredycie udzielanym Niemcom w wysokości 500 miljonów dola- 

rów. Castle zauważył przytem, iż prezydent Hoover, w chwili kiedy 

Stimson zawiadomił go o tych postulatach, oświadczył, że Ameryka 

żądań tych nie może poddać pod dyskusję. Prezydent Hoover pro- 

sił bawiącego w Chicago ambasadora amerykańskiego w Londynie 

Dawesa, aby powrócił natychmiast na swe londyńskie stanowisko. 

4 czołowe osobistości amerykańskie, a mianowicie Stimson, Mellon, 
Dawes i Gibson, wezmą udział w konferencji londyńskiej, Która 

potrwa prawdopodobnie dłuższy czas. 

W końcu zaznaczył Castle, iż wysłanie Younga do Londynu nie 

jest projektowane. Sekretarz stanu podkreślił, że na konferencji 

londyńskiej nie chodzi bynajmniej o rozwiązanie istniejących ukła- 

dów, lecz jedynie © możliwie natychmiastowe opanowanie kryzysu. 

Rząd amerykański zgodził się na wzięcie udziału w konferencji 

londyńskiej. Na konferencji tej wynalezione będą niewątpliwie 

sformułowania takich postułatów politycznych, na które Niemcy bę- 

dą mogły się zgodzić. 

A A UIA DESI S IRSN KIETASIS REIK 

Czy bóle nerwowe i migrena są uleczalne? 
Również dla reumatyków bardzo ciekawe! 

nerwowych i głowy, jak również pokrew- 
nych dolegliwościach. Gdy inne środki za- 
wiodły, nawet w chronicznych wypadkaek 
osiągnięto przy zastosow tabletek Toga- 
lu częstokroć nadspodziewanie pomyślne re. 
zultaty! Tabletki Togal nietylko uśmierzają 
natychmiast bóle, lecz w naturalny sposób 
usuwają pierwiastki chorobotwórcze. A więc 
zwalcza w zarodku te niedomagania i jest 
nieszkodliwy dla żołądka, serca i innych or. 
ganów. Przeszło 6.000 orzeczeń lekarskich. 
Spróbójcie więc sami dziś jeszcze, lecz żą. 
dajcie we własnym interesie tylko tabletki 
Togal — niema bowiem nic lepszego! We 
wszystkich aptekach. 

  

   Poniżej podajemy treść listu p. B. Brat- 
kowskiego Lwów, Rzęsna Polska, jak nastę- 
puje: Od dłuższego czasu cierpiałem na do- 
kuczliwe, wprost nie do zniesienia bóle gło- 
wy, które lekarze określili jako chroniczną 
migrenę. Zażywałem wiele środków, lecz nie. 
stety bez trwałego skutku. Wreszcie wypró. 
bowałem tabletki Togału, o którego zbawien- 
nem działaniu, przypadkowo wyczytałem w 
gazetach. I rzeczywiście po zażyciu tabletek. 
Togalu uporczywe bóle głowy znikły i już 
od trzech miesięcy czuję się zupełnie zdro- 
wym. Podobne doświadczenie poczyniło wie- 
le y cierpiących, którzy zażywali tah- 
letki Togal przy reumatyzmie, podagrze, 
rwaniu w stawach, przeziębieniach, bólach 

          

   
   

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DEMONSTRACJA PRZECIWKO 
BURMISTRZOWI M. KOWNA. 

Przed paru dniami odbyło się zaprzysię- 
żenie zatwierdzonego burmistrza m. Kowna 
p: Wokietajtisa. Na posiedzeniu Rady Miej. 
skiej obecnych było tylko 18 radnych. Re- 
szła, a mianowicie wszyscy radni Pola 
Żydzi, Niemcy i Rosjanie oraz 2-ch Li 
nów demonstracyjnie uehylili się od udziału 
w posiedzeniu celem zaznaczenia swego kry- 
tycznego stanowiska wobec nieprawomocne. 
go wyboru p. Wokietajtisa. 

NIEZATWIERDZANIE BURMISTRZÓW. 

Pisma kowieńskie podają ze źródeł mir 
rodajnych, iż przyczyną niezatwierdzen 
kilku nowoobranych burmistrzów i wice 
burmistrzów w miastach prowincjonalnych, 
była nielojalność jednych, zaś brak kwakfi- 
kacyj innych kandydatów, Z tych samych 
źródeł donoszą, iż skargi jowskich frak 
cyj w wiłkomiers i kiejdańskiej radzie 
miejskiej z powodu wyborów burmistrzów 
zostały odrzucone wskutek tego, iż były one 
nieuzasadnione. 

WOŁDEMARAS NIE CHCE, ABY JEGO 
SPRAWĘ ROZWAŻANO ODDZIELNIE. 

Adw. Norgiałowicz, który podjął się o 
brony sprawy woldemarasowców, odwiedził 
Woldemarasa w Płotelach i powiadomił, iż 
na życzenie Woldemarasa jego sprawa mo- 
że być rozważana oddzielnie. Woldemaras 
na to się nie zgodził i oświadczył, iż zasią- 

dzie na ławie oskarżonych wraz z resztą 
podsądnych. 

OLSZAUSKAS MA 

     

   

  

   

  

  

    

   

PRAWO DO SWYCH 

   

NIERUCHOMOŚCI. 

„D. N.* donosi, iż sprawa wyłoczona 
przez Olszauskasa jego krewnym w kwe 
stjach majątkowych została umorzona. Zda 
niem organów sądowych sprawa władani» 
majątkiem b. prałata jest jasna, a to z po. 
wodu tego, iż, jak wiadomo, przywrócony 
mu wszelkie prawa (oprócz noszenia orderów 
i używania tytułów). Wobec tego Olszauskas 
ma prawo swe objęte przez krewnych mic- 
nia odebrać przy pomocy policji. 

PRZEGLĄD PRASY KOWIEŃSKIEJ. 

„Lietuvos Aidas* w długim artykule roz- 
waża istotę i dodatnie strony d atury 1 
dochodzi do wniosku, že wszyst 

  

  

e twierdze 
nia o jej szkodliwości są zupełnie bezpod- 

  

   

  

stawne. Przedewszyskiem dyktatury w li 
ralnem znaczeniu tego słowa niemał nigd. 
się nie spotyka, gdyż np. Rosja, Polska, Ju 
gosławja, o których w aj się mówi, ja. 
ko o państwach z rządami dyktatorskiemi, 
nie są rządzone przez jedną osobę, gdyż po. 
siadają parlamenty. Trudno więc powiedzieć 
gdzie jest dyktatura, a gdzie jej niema. 

Ws ie obecne dyktatury powstały w 
państwach, gdzie parlamenty zaczęły się chy 
lić ku upadkowi. Stąd wniosek, że dyktaiura 
jest korektywą rządów partyjnych. Zwołen. 
nicy parlamentaryzmu dowodzą szkodliwoś- 
ci dyktatury ze względu na to, iż rządzi tu 
jeden człowiek lub garstka ludzi, którzy 
władzę wykorzystują na złe. Najlepszym jed 
nak przeciwdowodem są czasy sejmów li 

h, gdy całą Litwą rządziło kilku par 
ów „komów*. Dyktator, stojąc na cze- 
ystkich, widoczny dla wszystkich, po- 

nosi całkowitą odpowiedzialność za swe czy 
ny, to też dobrze namyśla się nad każdym 
krokiem. Tymczasem zakulisowi dyktatorzy 
parlamentarni, działając z ukrycia są nie- 

  

   

    

  

    

  

    
      

     

   

odpowiedzialni i mogą wyrząrzić wielkie 
szkody. 

Ostatecznie trudno znaleźć rządy bez ©- 

  

lementu dyktatury i nawet w stuprocenia- 
wej demokracji większość dyktuje mniej- 

szości. Ь 
„Ву!а5“ "ubolewa nad marnotrawstwem, 

jakie ostatnio rozpanoszyło się w Litwie 
Olbrzymie sumy wyrzuca się na inwesty 
zbędne albo takie, od których po upł 2 
paru lat od ukończenia zostają tylko ruiny 
i goście zagraniczni, wsk c na nie pal. 

ją, czy to nie zabytki z okresu we. 
kich. 

yczyna tego zjawiska — brak kontro. 
li rządowej, co może doprowadzić do smut- 
nych następstw. 

P. Chrzanowski rewizytuje 
p. Bilmansa. 

WARSZAWA 18.7. Pat. — W dniu 
8 b. m. wyjeżdża do Rygi naczelnik 
wydziału prasowego M S Z p. Leon 
Chrzanowski. P „Chrzanowski rewizy- 
tuje szefa wydziału prasowego łotew- 
skiego ministerstwa spraw zagranicz- 
nych p. Bilmansa. 

Zatwierdzenie wyboru 
prezydenta m. Krakowa. 
Dowiadujemy się, że Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej zatwierdził wy- 
bór płk. Beliny-Prażmowskiego na 
stanowisko prezydenta m. Krakowa. 

(ISKRA). 
MPLA SRL KS RS a ZEP 

Giełda warszawska z dn. 18.VII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 
Dołary . - . « - « - . . .9,16—9,18—9,14 
Belgja . « . . . . . 124,60—125,91—124,29 
Holandja . . . . . . 359,90 — 76),85— 389,05 
Kopenhaga . . . . . 239,55 239,15—237,95 
Londyn . . . . . . . .*5,30—43,41—43,19 
Nowy York . . . . . . 8,925—8,945—8,9305 
Nowy York kabel . . . 8,929—8.949 — 8,909 
Paryż ‚ . » . .. . . - 35,05—35,14—34‹6 
Ргаф&а .. . , . . + » - 26,45—26,51—26,79 
Szwajcarja . . . * . 173,70—174,13—173,27 
Wiedeń. . . . . . . 125,47—125,78—125,19 

   
     

       
   

  

  

Włochy: . OGGRIZ 46,70—46,82— 40 53 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl.. . . . . « « . 37,75 
7% Btabilizacyjna . . . . - « » « 7610 
895 L.Z. B. G. K. 1 B.R., ebl.B. G.R. . 94.00 
Te kame TUL a a OAS 
70/; ziemskie dolarowe ..... . „7250 
41/,05 L. Z. ziemskie . . . . . . - 50.75 
5% warszawskie - . . Riau Co 
8% warszawskie . . » . 71,00 -70,75—71.00 
5% Łodzi ы as BTU 
6% оЪ1 m, Warszawy 1926 r. VI em. . 49,00 

   



Na drodze kū inflacji? 
(Od własnego korespondenta). 

Lipsk, 15 lipca. 

Można różnie zapatrywać się na 
skuteczność zarządzenia zamknięcia 
banków; przeprowadzonego w sposób 
dyktatorski przez rząd  Brueninga. 
R stanął w obronie banków przed 
atakami ze strony klijentów, które 
już 13 b. m. przybrały okropne roz 
miary.  Jakieby nie były, jednakże, 
pozytywne rezultaty tego środka — o 
czem sądzić jest narazie przedwcześ- 
nie — w masach ludności powstała 
atmosfera niepewności co do bezpie- 
czeństwa depozytów i oszczędności. 

Mimowoli u każdego obywatela 
powstaje myśl, że skoro rząd może 
na kilka dni wstrzymać wydawanie 
depozytów w bankach i kasach osz- 
czędności, skąd więc gwarancja, że 
nie uczyni tego na dłuższy okres cza- 
su. Kto przetrwał zorzę bolszewizmu 
w Rosji, mimowoli przeprowadza ana- 
logjię z opanowaniem banków przez 
bolszewików. W każdym razie traci 
obywatel zaufanie do instytucyj kre- 
dytowych, a przebudzającemu się dą- 
żeniu, zdobytemu z tak wielkim wy- 

siłkiem po pokonaniu inflacji, wnosić 
oszczędności na rachunek bieżący, z0- 
stał zadany ciężki cios. 

    

Równocześnie ze skutkami ogólnej 
natury zamknięcie banków odbiło się 
również na życiu codziennem obywa- 
teli: brak gotówki. Jeśli więksi han- 
dlowey napotykają na trudności przy 
wyplatach, przeciętny obywatel czę- 
sto staje przed pytaniem: skąd wziąć 
na obiad i na niezbędne zakupy? 

W życiu handlowem Niemiee w cią 
gu tych kilku dni wzmógł się użytek 

przy wypłatach, nawet przy 
dość drobnych zakupach, które nara- 

zie zastępują gotówkę. Wobec tego je- 
dnakże, że przy wypłatach  robotni- 
kom i pracownikom niezbędna jest 
gotówka, i wobec tego, że Reichsbank 

naskutek braku odpowiedniego — ро- 

krycia w walucie, nie chce więcej dru- 
kować banknotów, powstały znowu 
płany drukowania wszelkich ersatz- 
banknotów w postaci Kassenscheine 
i L p. jak przed inflacją. Okoliczność 
ta zmusza do zastanowienia się. Nara- 
zie niema przyczyn ekonomicznych 

do spadku kursu marki, gdy jest ona 

dostatecznie zabezpieczona w walucie 

i zyny wahania się kursu 

marki są wyłącznie politycznej natu- 
ry. Jeśli jednakże przystąpią do dru- 
kowania i wypuszczania wszelkiego 
rodzaju ersatz-marek, wówczas powtó- 
rzenie inflacji staje się realnem nie- 

bezpieczeństwem. Nie wiemy narazie, 

co nam rokują najbliższe dni. Może 

teichsbank jednakże uzyska kredyty 

zagraniczne dla ubezpieczenia normal- 

nej emisji banknotów łącznie z po- 

bami rynku pieniężnego. Narazie 

jednakowóż rekiny czarnej giełdy pod- 

niosły głowy. 

Godnem jest jednakże uwagi, że 

szczególną nerwowość i zaniepokoje- 

nie przejawia obecnie inteligencja. 

Profesorowie, lekarze i adwokaci sztu- 

rmowali w poniedziałek kasy banków, 

podejmowali swój rachunek bieżący, 

Żądali wymiany na waluty. Dyrekto- 

r akeyjnych towarzystw przysyłali 

z czekami na wypłatę setek ty- 

  

    

    

  

    

   
sięcy. 

w odróżnieniu od takiego podnie- 

cenia inteligencji śród przeciętnego 

ludu panuje większy spokój. Zaobser- 

wowałem, jak ci mali ludzie, mający 

swe oszczędności w kasach, obecnie 

zamkniętych, wysłuchują wyjaśnienia 

policji i spokojnie odchodzą. | iektó- 

rzy stali wogóle zupełnie spokojnie i 

gawędzili. Zbliżając się do gromadki 

rozmawiających, nie widziałem żad- 

nej paniki, co wszakże jest b. charak- 

terystyczne dla wytrzymałości prze- 

ciętnego Niemca. W odróżnieniu od 

tego spokoju i wytrzymałości przecięt- 

nego obywatela, inteligencja przejawia 

krańcowy niepokój i podniecenie. 

Tak, np. niektórzy klijenci-inteligenci 

domagali się w. bankach przed ich 

zamknięciem złotych dolarów, nie 

mając już widocznie, zaufania do a- 

merykańskich banknotów. Do tego 

stopnia przestraszyło ich widmo in- 

flacji. 

  

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
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Ograniczenia wyjazdu 
zagranicę w Niemczech. 
BERLIN, 18.VII. (Pat). Prasa donosi, iż 

nowe rozporządzenia oczekiwane w dniu 
dzisiejszym będą miały na celu zapewnienie 
planowej gospodarki dewizowej. Celem zapo 
bieżenia wysyłaniu większej ilości marek za. 
granicę zamierzone są utrudnienia wyjazdo- 
we. Do wypazdu zagranicę konieczne bę- 
dzie uzyskanie pozwolenia. Również ceny 
paszportów zostaną podwyższone i wynosić 
będą 100 mk. od paszportu zagranicznego. 

Organizacja poręczycielska. 
BERLIN 18.7. Pat. — Niemieckie insty- 

tucje kredytowe, banki i kasy oszczędnościo- 
we utworzyły w dniu 18 b. m. rodzaj orga- 
nizacji poręczycielskiej. 

Solidarna akcja banków niemieckich, o 

której była mowa już przed krachem Darm- 
stidter und Nationalbanku, ma na celu w 
pierwszym rzędzie usunięcie trudności w о- 

bracie przekazowym między bankami, nastę- 
pnie wzmocnienie zaufania do niemieckich 
instytucyj finansowych. 

W zapoczątkowanej w sobotę akcji cho- 
dzi o uruchomienie zaniechanych obecnie 
bezgotówkowych obrotów przekazowych. 

Nowa ustawa. 
BERLIN. 18.VII. (Pat). Gabinet Rzeszy 

zebrał się w dniu 18 b. m. w południe pod 
przewodnictwem wieekanelerza Dietricha i 
uchwalił projekt ustawy przeciwko ucieczee 
kapitałów zagranieę i uchylaniu się od pła- 
cenia podatków. Dekret ten, jak | rozporzą- 
dzenie o opłatach za wyjazd zagranicę, wejść 
ma w życie na początku przyszłego ty- 
godnia. Opłata 100 za wyjazd zagrani- 
cę obowiązuje również i przy wyjazdach do 
Austrji. Odnośne przepisy stosowane być ma 
ja z eałą bezwzględnością. 

Sytuacja w Gdańsku. 
Gdańsk 18.7. Pat. — Ze względu na nie- 

wyjaśnione położenie na rynku niemieckim 
Senat w. m. Gdańska powziął decyzję prze- 
dłużenia święta bankowego na dalsze dwa dni 
a mianowicie na poniedziałek i wtorek. Jed- 
nak w celu przyczynienia się do stopniowego 
wprowadzenia obrotu pieniężnego na nor- 
malne tory Senat zobowiązuje banki i kasy 

  

oszczędności do otwierania codziennie swych * 
kas jedynie na dwie godzinny od 11-ej do 

1-ej po południu. 
Zarządzenia pow; e w niczem, oczywi- 

ście, nie zmieniają położenia w bankach pol- 
skich, które w dalszym ciągu przeprowadza- 
ją swe operacje bez żadnych ograniczeń. 

  

Banki nowojorskie idą 
na rękę Niemcom. 

NOWY YORK 18.7. Pat. — Banki nowo- 

jorskie, współdziałając z bankami Iondynskie- 

mi, prolongują krótkoterminowe kredyty nie- 

mieckie w miarę zbliżania się terminów ich 

płatności, chcą w ten sposób uniknąć zaostrze 

nia sytuacji w okresie kryzysu niemieckiego, 

Jednocześnie Wall Street ujawnia pewne po- 

wątpiewanie co do perspektywy udzielenia 

Niemcom nowych kredytów. Według oświa- 

dczeń wyższych funkcjonarjuszów banków, 

nie jest obecnie przewidywany jakikolwiek 

plan w tym kierunku. 

Kryzys marki niemieckiej 
dotarł do Moskwy. 

MOSKWA 18.7. Pat. — Kryzys marki nie- 

mieckiej dotarł również i do Moskwy. W 

sklepach sowieckich sprzedających towary 

wyłącznie za walutę obcą, odmawiano, osta- 

tnio przyjmowania marki niemieckiej. W dn. 

18 b. m. ukazało się rozporządzen: urzędu 

walutowego komisarza finansów nakazujące 

wszystkim sowieckim instytucjom gospodar- 

czym przyjmowanie marki niemieckiej po do- 

tychczasowym kursie. 

SABA SKZAEECAEOEROERE ROTOR ARIETTA 

  

    

Turniej szachowy. 
PRAGA. 18.7. (Pat), — W S.ej rundzie 

Olimpijskiego turnieju szachowego Połska 
wygrała z Rumunją w stosunku 3:1. Rtubin- 
sztein remisował z Erdely. Dr. Tartakower 

wygrał z Baloghem, Przepiórka remisował z 

Bratzem, Makarczyk wygrał z Wekslerem. 
W partji Ameryka—Jugosławja wygra- 

ła Ameryka 2 i pół—1 i pół, Szwecja wygra 
ła z Norwegją 3:1, Danja z Hiszpanja 3:1, 
Niemcy wygrały z Węgrami 2 i pół : 1 i pół. 
Austrja z Anglją 2 i pół : 1 i pół, Łotwa 
grała ze Szwajearją 2 i pół : 1 i pół, Cze- 
chostowacja z Holandją 2 i pół : 1 i pół. 

Spotkanie Włoch i Francji zostało przer 
wane przy stanie 2:1 na korzyść Włoch. 

Po 8 rundach na czele turnieju kroczy 
Polska, 22 pkt. i partja niedokeńczona, dru 
gie miejsce zajęły Niemcy — 20 i pół pkt. 
3 1 4 — Łotwa i Stany Zjednoczone A. P. 
po 20 pkt. Dalej Anglja — 19 i pół pkt. 
Czechosłowacja 17 i pół pkt, i 1 niedok., 
Austrja — 17 i pół, Jugosławja — 17, Но- 
landja — Węgry — 11 i 2 part. niedokończ. 
Danja — 11, Litwa — 9 pkt., Hiszpanja — 
6 i pół i 1 p. nied. oraz Norwegja — 5 i pół 
punktów. 

Najlepsze wyniki indywidualne ze wszy- 
stkieh graczy, biorących udział w turnieju, 
osiągnął dotychczas dr. Tartakower, zdoby- 
wając w 8 partjach 7 i pół pkt. 

W indywidualnym turnieju międzynaro- 
dowym 0 tytuł mistrza: Czechosłowackiego 
Związku Szachowego dr. Kohn (Polska) wy- 
grał dwie dalsze partje. Jagielski 1 wyg- 
rał i 1 przegrał. Na czele turnieju w kiasie 
A stoi dr. Kohn. 

PRAGA 18.7. Pat. — Po 11-ėj rundzie o- 
limpijskiego turnieju szachowego na czele 
turnieju znajdują się Niemcy i Austrja, ma- 
jące po 26 punktów i jednej partji niedo- 
kończonej. Jugosławja ma 24 i pół p. i 8 par- 
tje niedokończone, Stany Zjednoczone A. P. 
24 p. i 3 niedokończone, Łotwa 23 i pół p. 

i 7 partyj niedokończonych, Polska 23 punkty 

i 7 partyj niedokończonych, Anglja 22 i pół 
p. i 3 niedokończone, Czechosłowacja 22 p. 
1 5 niedokończonych. Pozostałe państwa zaj- 
mują dalsze miejsca. 

  

   

Pułkownik Lawrence redivivus? 
nął, a tem samem odwrócić podejrze- 
nia krajów, zainteresowanych w ak- 
cji angielskiej na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie. Faktycznie zaś — jeżeli 

Przed kilku miesiącami obiegła 

prasę całego Świata wiadomość, że 
zginął w tajemniczych  okoliczno- 

ściach, podczas katastrofy lotniczej 

słynny pułkownik Lawrence. Zabić 

się miał on wraz z drugim oficerem 

angielskim, przyczem ukrywał się 

pod przybranem nazwiskiem. Śmierci 

*awrence'a urzędowe sfery angielskie 

nie potwierdziły, tak, że nasuwały się 

wąipliwości co do _ identyczności 

zmarłego w katastrofie lotnika ze słyn- 

nym agentem brytyjskiego rządu. 

Prasa sowiecka zaczęła nawet przebą- 

kiwać, że cały rzekomy wypadek La- 
wrence'a został specjalnie zainsceni- 

zowany, by urobić w opinji świata 

przekonanie, iż Lawrence istotnie zgi- 

i 

wierzyč prasie sowieckiej — mial La- 
wrence wyruszyć znów z tajemniczą 
misją na Wschód. 

Tak czy inaczej, kilka miesięcy u- 
płynęło bez żadnych o Lawrenee'ie 
wieści. Zdawaćby się mogło, że Law- 
rence istotnie zginął i że inspirowane 
przez Sowiety plotki są czczym wy- 
mysłem, mającym na celu zdyskredy- 
towanie dyplomacji angielskiej. Tym- 
czasem ostatnio ze szłaków  wiodą- 
cych z Rosji Azjatyckiej do Indostanu 
dochodzić zaczęły wiadomości, które 
mocno osłabiają wiarę w rzeczywistą 

   

ROUSRUJ BR WENN CL 

Zjazd ministrów do Paryża. 
Ministrów niemieckich spotkano wiwatami i gwizdaniem 

jednocześnie. — Wizyty i konferencje. 

PARYŻ, 18.VII. (Pat), O godzinie 
14.05 przybili do Paryża ministrowie 

niemiecey Bruening i Curtius. Ocze- 

kujące na dworcu tłumy publicznoś- 

ci witały gości niemeckich zarówno 

wiwatami, jak i gwizdaniem. Puhlicz 

ność przerwała kordony policji, żad- 

nych jednak incydentów nie było i 

nikogo nie aresztowano. 
Prosto z dworca delegaci niemiec 

cy udali się do ambasady niemieckiej 

następnie złożyli bilety wizytowe w 
pałacu prezydenta -republiki. Zkolei 
kanelerz Bruening złożył wizytę pre- 

mjerowi Lavalowi, z którym odbył 

półtoragodzinną rozmowę sam na 
sam. Rozmowa toczyła się w języku 

francuskim. Rozmowa ministra Cur- 

tiusa z ministrem Briandem trwała 

10 minut. O godzinie 17-ej rozpoczę- 

ła się przewidziana konfereneja mię- 
dzy ministrami francuskimi i nie- 

mieckimi. 
Kanclerz Bruening oświadczył na 

dworcu przedstawicielom prasy: „Cie 

szę się z okazji przedyskutowania z 

rządem francuskim kwestyj, intere 
sujących oba narody, szczególnie tych 
kwestyj, które w ostatnich czasach 
wywołały tyle niepokoju. Mam niez- 
łomną nadzieję, że uda się nam osiąg- 
nąć rozwiązanie tych spraw i przeko- 
nać naród franeuski, że jesteśmy oży 
wieni szezerą i lojalną wolą współ- 

pracy nad organizacją pokoju, gdyż 
współpraca Rzeszy z Francją jest wa- 
runkiem rozkwitu Europy i šwiata“. 

PARYŻ, 18.VII. (Pat). Dla powitania goš- 
ci niemieckich przybyli na dworzee prem- 

jer Laval, minister Briand i podsekretarz 

stanu Poncet. Po epuszczeni uwagonu kan- 

Laval stawia twardo 
PARYŻ, 18.VII. (Pat).Premjer La- 

vał za pośrednictwem zbliżonych do 
rządu organów oznajmił, że pojedzie 

do Londynu tylko wówczas, o ile dzi 

siejsze rozmowy z przedstawicielami 
Niemiee oraz jutrzejsza konferencja 
dadzą pożądane wyniki w sprawie 
przyjęcia przez Niemey warunków 

francuskich. 
Francja nie mogłaby dopuścić do 

tego, aby ustalone w Paryżu warun- 

elerz w milczeniu uścisnął gorąco dłoń prem 
jera Lavala. Po wymianie powitań i krót- 
kiej rozmowie ministrowie francuscy i nie- 
miecey skierowali się ku wyjściu. 

Pośród tłumu rozległy się głośne okrzy- 
ki: „Niech żyje Laval*, „Niech żyje Briand* 
„Niech żyje Francja*, „Niech żyje .pokój*. 
Policja tylko z wielkim trudem torowała 
drogę ministrom z powodu przerwania przez 
tłum kordonów policji oraz wielkiego na- 
pływu fotografów. 

Wśród publiczności dochodziło do bójek, 
gdyż ciekawi, koniecznie pragnęli ogłądać 
ministrów niemieckich zbliska. Parokrotnie 
dało się słyszeć gwizdanie, jednakże naogół 
panował porządek, nie zakłócony większemi 
ineydentami. 

PARYŻ, 18.VII. (Pat). Laval przy- 
jął w dniu 18 b. m. kolejno Hender- 
sona i Stimsona, a następnie odbył 
rozmowę z ministrami Reynaud i 

Tardieu. 
PARYŻ, 18.VII. (Pat). Henderson 

złożył wizytę Stimsonowi. 
PARYŻ, 18.VII. (Pat). Minister 

Briand przyjął ambasadora R. P. w 
Paryżu Chłapowskiego. 

PARYŻ 18.7. Pat. — Wczoraj wie- 
czorem przybył do Paryża ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 
Skirhunt, który odbył w dniu 18 b. 
m. dłuższą konferencję z angielskim 
ministrem spraw zagranicznych Hen- 

dersonem. 
PARYŻ, 18.VII. (Pat), Konferencja mini- 

strów Francji i Niemiec, która rozpoczęła 
się o godzinie 17-ej, trwała do godzniy 19-ej 
min. 30. Oficjalny komunikat zredagowany 
został w tonie optymistycznym. 

Należy zauważyć, że nie osiągnięto jesz- 
cze porozumienia. Dalszy ciąg rozmów mię- 

dzy ministrami francuskimi i niemieckimi 

odłożono do niedzieli po południu. W nie- 
dzielę z rana ma odbyć się ogólna konferen- 
cja z udziałem ministrów Hendersona i Stim- 
sona. 

warunki francuskie. 
ki poddano w Londynie jakiejkol- 

wiek rewizji. 
Sauerwein na łamach „Le Matin* 

oświadczył: Konferencja londyńska 
nie może mieć charakteru jakiegoś są 
du rewizyjnego, nie może ona rów- 
nież rozszerzać tematu dyskusji. Mię- 
dzy Francją a Niemcami — mówi 
Sauerwein — powinno się rozstrzyg- 
nąć sprawę w cztery oczy bez udzia- 
łu osób trzecich. 

  

  

Już w Paryżu mają być ustalone podstawy 
porozumienia. 

PARYŻ, 18.VII. (Pat). Prasa zau- 
waża, że ogłoszone w dniu wczoraj- 

szym niektóre informacje, dotyczące 

francuskich warunków udzielenia 

Niemeom pożyczki, są zdaje się przed 

wczesne, gdyż pewne kwestje mogą 

być ostatecznie ustalone dopiero w 

toku rozmów francusko-niemieckich 

Jednakże rząd franeuski zdaje się 

przywiązywać szezególną wagę do 

gwarancyj celnych, konieezności ut- 

worzenia komitetu kontroli oraz do 

zobowiązania się Anglji i Stanów Zje 

dnoczonych, iż nie wycofają swych 

kapitałów przed Francją. 
Wszystkie dzienniki podkreślają 

konieczność ustałenia podstaw finan- 

sowej i politycznej współpracy fran- 

cusko-niemieckiej przed konferencją 

Oficjainy komunikat 
PARYŻ, 18.VII. (Pat).Ageneja Havasa po. 

daje: Przyjazd kanclerza Brueninga i mini- 

stra Curtiusa do Paryża jest ważnem wyda- 

rzeniem w dziejach stosunków franeusko- 

niemieckich. Miarodajne koła skłonne są in- 
terpretować ten przyjazd jako nowy etap 

„na drodze zbliżenia franeusko-niemieckiego. 
Byłoby rzeczą zbyt Śmiałą oczekiwać ostate_ 
cznych wyników z rozmów sobotnich, o ile 
jednak pierwszy kontakt franeusko-niemiee- 
kieh mężów stanu dozwoli na wyjaśnienie 
atmostery i doprowadzi do lepszego wzaje- 
mnego zrozumienia się obu narodów, wów- 

londyńską, zaznaczając, iż zamiary 
rządu w tej sprawie zdają się nie u- 
legać wątpliwości. 

PARYŻ, 18.VII. (Pat). Dzień 18 b. 
m. poświęcony będzie wyłącznie ro- 

kowaniom francusko - niemieckim. 

Dopiero po rozmowach, które toczyć 
się będą po południu, a być może na- 
wet wieczorem, między ministrami 
francuskimi a kancl. Brueningiem 
i ministrem Curtiusem, gdy uzgodnio 
ne zostanie stanowisko Francji i Nie- 

miec, odbędzie się w niedzielę rano 

konferencja z udziałem przedstawi- 
cieli Anglji i Stanów Zjednoczonych 
oraz ministra Grandiego, który w dn. 
18 b. m. po południu przybywa do 
Paryża. 

rządu francuskiego. 
czas iniejatywa Lavala nie będzie bezowoena 
Dobra wola rządu francuskiego jest rzeczą 

niezawodną. W Paryżu nie wątpią, iż mini. 

strowie niemiecey będą ożywieni temi sa. 
memi uczuciami. 

Niebawem okaże się, czy lojalne i calko- 
wite wyjaśnienie wzajemnych stosunków 
przy sposobności historycznego spotkania 
wystarczy do wytworzenia wśród opinji pu- 
blicznej obu krajów zbliżenia, mogącego u- 
łatwić zasadnicze porozumienie w toku ro. 

kowań, jakie odbędą się zkolei z Henderso- 
nem i Grandim. 

Co pisze prasa niemiecka. 
BERLIN, 18.VII. (Pat). Wizyta ministrów 

niemieckich w Paryżu stanowi główny przed 

miot zainteresowania dzisiejszej prasy nie: 

mieckiej. 
W depeszach swych korespondenci pa- 

ryscy oraz komentarze dzienników zgodnie 

podkreślają doniosłe znaczenie rozmów pa 

ryskieh, zaznaczając przytem, że spotkanie 

to ma mieć charakter tylko iniormacyjny 
dla wyjaśnienia ogólnej sytuacji. Dopiero po 
konferencji londyńskiej zapaść mają właści- 
we decyzje, 

Specjalny korespondent prasy Hugenber- 
ga, który towarzyszy delegacji niemieckiej 
w podróży do Paryża, utrzymuje, że gabi- 
net Rzeszy udzielić miał ministrom niemiec- 
kim pełnomocnictw do ewentualnego zerwa- 
nia rokowań. 

Delegacja niemiecka upoważniona zosta- 
ła do nieprzyjmowania warunków politycz- 
nych, nawet gdyby po zebraniu podjęcie no- 

    

line ietniotwo t 

śmierć Lawrence'a. Chodzi o powsta- 
nie antysowieckie w Bucharze. 

Wyjaśniać czytelnikowi kim jest, 
czy też kim był pułkownik Lawrence 
nie widzę najmniejszej potrzeby. 
Genjalny agent wywiadu angielskiego, 
nieustraszony awanturnik w wielkim 
stylu, wybitny znawca języków i sto- 
sunków Wschodu, bożyszcze Arabów 
— pułkownik Lawrence oddał Anglji 
liczne, nieocenione wprost usługi, 
Najwybitniejszą z nich jest wzniece- 
nie w czasie wojny światowej buntu 
plemion arabskich przeciwko sułtano- 
wi tureckiemy i zaszachowanie w ten 

sposób Turcji na Bliskim Wschodzie. 
Opisał to Lawrence w arcyzajmującej 
książce, którą się czyta jednym tchem: 

„Bunt w pustyni”. 
Ten to Lawrence wypłynął, jak się 

zdaje znowu na widownię. Niby u- 

wyeh rokowań nie miało widoków poparcia 
ze strony Anglji i Ameryki. Kanelerz Brue- 
ning i minister Curtius życzyć sobie maja, 
aby w Paryżu nie doszło do żadnych wią- 
żących umów. 

Nawet w ewentualnem spotkaniu z Hen- 
dersonem i Stimsonem, zdaniem korespon- 
denta, liczyć się należy z tem, że wysunięte 

zostanie przez Francję przedewszystkiem żą 
danie uznania status quo w ramach 10-let- 
niego rozejmu politycznego. 

Jest pewne, że przedstawiciele niemieccy 

odrzucą to żądanie z tego powodu, że prze: 
sądziłoby ono również sprawę plebiseytu w 
zagłębiu Saary Oraz decyzję w sprawie 
wschodnio-niemieckiej i mogłoby być uwa- 
żane za dobrowolne uznanie przez Niemcy 
traktatu wersalskiego.  Pozatem delegacja 
niemiecka odrzucić ma również wszelkie żą- 
dania ograniczenia zbrojeń niem., wyche- 
dzące poza ramy traktatu wersalskiego. 

RWE dd žiai 

Państwai potęga 

kryta, potężna sprężyna wprawił on 
w ruch dzikich górali bucharskich, 
zaopatrując ich w broń, instrukcje i 
kierując przeciwko odziałom sowiec- 
kim. Nie jest to oczywiście wiadomość 
sprawdzona i potwierdzona, lecz pra- 

wdopodobieństwo jej niemal graniczy 

z pewnością. Cała ruchawka buchar- 

ska leży całkowicie w planach angiel- 

skich i jest zupełnie w stylu Lawren- 
ce'a. Nie zapominajmy, że Bucharę od 

Indyj Wschodnich dzieli już tylko Af- 
ganistan. Gdyby i tę wątłą zaporę eks- 
pansja sowiecka sforsowała, Indje — 
perła korony brytyjskiej łaeno mogły- 
by się znaleźć w sferze wpływów wo- 
jującego komunizmu. Czem zaś grozi 
to Anglji — wyjaśniać nie trzeba. 

Sytuacja w Bucharze przedstawia 
się dziś w ten sposób, że wygnany 
przez bolszewików w 1920 r. emir bu- 

Nowy wojewoda Iwowski. 
Dowiadujemy się, że zdecydowa- 

ne zostało powierzenie stanowiska 

wojewody Iwowskieso dotychczaso- 
wemu  wicewojewodzie łódzkiemu, 
dr. Józefowi Różnieckiemu. 

Dr. Józef Bolesław Różniecki urodził się 

w 1890-ym roku w Kijowie. Gimnazjum 

ukończył w Małopolsce Wschodniej. 

W 1914-ym roku wstąpił do Legjonów, 

w których przebył całą kampanję wojenną, 

a następnie — w wojsku polskiem ukończył 

Wyższą Szkołę Wojenną. W okresie po- 

wojennym ukończył dr. studja 

prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimie- 

rza we Lwoie z tytułem doktora praw. W 

wojsku dr. Różniecki posiadał stopień ma- 

jora dyplomowanego. 

Zgon wybitnego profesora. 
BERLIN 18.7. Pat. — W wieku lat 63 

zmarł tu profesor statystyki matematycznej 

na uniwersytecie berlińskim Władysław Bor- 

tkiewicz, Polak z pochodzenia, urodzony w 

Petersburgu. Wykłady swoje prowadził on 

na uniwersytecie berlińskim od 1901 roku i 
należał do rzędu najwybitniejszych statysty- 
ków. 

Wycieczki nie będą korzystały 
z paszportów ulgowych. 
WARSZAWA 18.7. Pat 7е 

względu na konieczność ograniczenia 

wyjazdów zagranicę za paszportami 

ulgowemi, jak również przeciwdzia- 
łania przedostawaniu się zagranicę za 

paszportami ulgowemi pod pretekstem 

udziału w zbiorowych wycieczkach 

osób, których stan materjalny pozwala 

na uiszczenie normalnych opłat pasz- 

portowych, Ministerstwo Skarbu ko- 

munikuje, że na przyszłość paszporty 

ulgowe dla zbiorowych wycieczek nie 

będą przyznawane. Towarzystwa i sto 

warzyszenia, zajmujące się organizo- 

waniem wycieczek zagranicznych, win 

ne zatem w kalkulacji kosztów ucze 

stnictwa w wycieczce uwzględnić rów 

nież koszt paszportów normalnych. 

Wycieczka Polaków 
amerykańskich. 

POZNAŃ, 18.VHI. (Pat). Przed dwoma dn. 

okrętem „Polonia przybyła do Gdyni wy- 

cieczka Polaków amerykańskich w liczbie 

około 500 osób, którzy rozjechali się po ca- 

łej Polsce. Wczoraj wieczorem przybyła do 

Poznania z wycieczki tej grupa 37 osób. W 

skład wycieczki wchodzi przeważnie mło- 

dzież z wyższych uczelni amerykańskich. 
он 

Upały z licznemi ofiarami 
ludzkiemi. 

CHICAGO, 18.VII. (Pat). Od trzech dni 

panują tu szalone upały. Dotychczas zgórą 

20 osób zmarło z powodu porażenia słone- 

eznego. W stanach Minnesota i Norddakotta 

zanotowano z tego samego powodu 13 zgo- 

nów, w miejscowości Wisconsin 16. W sta- 

nie Ontario zmarły z powodu porażenia sło- 

necznego 4 osoby. 

Sowiety wydają dzieło 
von Seeckta. 

BERLIN 18.7. Pat. — „Telegraphen U- 

nion* donosi z Moskwy, że rada wojenna i 

rewolucyjna ZSRR postanowiła wydać w ję- 

zyku rosyjskim ostatnie dzieło o nowoczes 

nej strategji, byłego szefa niemieckiej Reich- 

swehry gen. von Seeckta i zalecić je jako. pod- 

ręcznik dla całej armji sowieckiej. Postano- 

wienie to powzięte zostało na specjalne pole- 

cenie komisarza Woroszyłowa i szefa szta- 

bu generalnego Jegorowa. 

Wystawa prasy akademickiej 
w Bukareszcie. 

Z okazji XII-go Kongresu C. I. E. w Bu- 

kareszcie dniach 9—17 sierpnia 1931 r., 

w ramach którego dbędzie się Pierwsza Mię- 

dzynarodowa Konferencja Prasowa, powstały 

w r. b. Związek Prasy Akademickiej R. P., 

urządza wystawę polskiej prasy akademic- 

kiej w Bukareszcie. 
Wystawa ta ma na celu zapoznanie przed- 

stawicieli państw 2 prasą, wydawnictwami 

i życiem akademików w Polsce, oraz pro- 

pagandę Połski na terenie zagranicznym. Aby 

wystawa spełniła całkowicje swe zadanie, 

poza dobrą organizacją koniecznem jest by 

objęła ona wszystkie wydawnictwa zarówno 

z lat ubiegłych, jak i najnowsze. 
W związku z tem Związek Prasy Akade- 

mickiej zwraca się do wszystkich osób, a 

specjalnie do absolwentów szkół wyższych, 

posiadających jakiekolwiek zbiory nadające 

się na wystawę jak: czasopisma akademickie, 

broszury, pamiętniki i monografje wydane 

przez organizacje akademickie, wszelkie cie- 

kawsze wydawnictwa i fotografje z życia 

akademickiego z prośbą o nadesłanie ich do 

Związku Prasy Akademickiej R. P.—War- 

szawa, Chmielna Nr. 21. 
W wypadku, jeśli eksponaty. te przedsta- 

wiają wartość pamiątkową, Związek Prasy 
gwarantuje zwrot zastrzeżo- 

nych eksponatów do dnia 1-go września r. b. 

oraz ponosi koszta przesyłki i opakowania. 

Do każdego z eksponatów należy załączyć 

objaśnienie, zawierające czas, miejsce i oko- 

liczność w jakich druk został wydany. 

Różniecki 

          

  

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S.       

  

charski schronił się w Kabulu stolicy 
Afganistanu i snuje plany powrotu na 
tron przodków. W imieniu też b. emi- 
ra przypuścili powstańcy bucharscy 

walny szturm na posterunki i oddzia- 

ły sowieckie. Bili się jak lwy, z iście 

wschodnią pogardą Śmierci. Piechota 

sowiecka zmuszona była do cofania 

się. Cóż z tego, kiedy wkrótce potem 

pośpieszyły oddziałom sowieckim na 

pomoc zaalarmowane samoloty, obrzu 

cając mężnych górali gradem bomb 

lotniczych i prażąc ich ogniem kara- 

binów maszynowych. Grupy powstań- 
ców poszły w rozsypkę. Broń współ- 
czesna zrobiła swoje. W ręce sowiec- 
kie dostał się wódz powstańców, dziel- 

ny Ibrahim-Beg, wraz ze sztabem. 
Prawdopodobnie zostanie rozstrze- 
lany. 

Tym razem więc intryga Lawren- 

Nr. 164 (2106) 

0 Tatarach litewskich 
w dobie Mickiewiczowskiej. 

Z powodu artykułu p. E. Łopacińskiego 

p. t. „Materjały dla genezy Pana Та- 

deusza“, (Kurjer Wileński Nr. 157y 

Od p. S. Tuhan-Baranowskiego otrzy- 

mujemy poniżej ciekawe uwagi. (Red.). 

Pan Łopaciński zupełnie słusznie nie daje 

wiary świadczeniom oficerów pułku tatarsko- 

litewskiego, jak również hododniczemu Ska- 

lonowi. Nie dziwnego, każda strona stara się 

siebie obielić. Muszę jednak zaznaczyć, że 

Franciszek Wojciechowski i ordynansi gen. 

Głowińskiego jednozgodnie świadczą, iż ucze- 

stniczyli w zajściu przeważnie pułkowi trę- 

bacze. Przeglądając archiwalne spisy Przed- 

niej Straży wojska W. Ks. Lit., nigdzie nie 

spotykałem, aby trębaczem był Tatar; za- 

wód ten nie był zgodny z duchem Tatarów- 

szlachty, wstępujących do wojska jako towa- 

rzysze z tem, aby dosłużyć się do szlif ofi- 

cerskich. Duch niezgody pomiędzy wojsko- 

wymi i cywilami zawsze był wielki, trudno 

jednak przypuścić, aby bez żadnego powodu 

żołnierzom upstrzyło się wypędzić szlachtę z 

gospody Nisenowicza; prawdopodobnie atak 

na gospodę nastąpił wskutek zajścia na uli- 

cy, a w rezultacie, gdy szlachta ukryła się w 

domu, niewinnie padł ofiarą przechodzący 

ulicą A. Mickiewicz, dziad stryjeczny wiesz- 

cza. 

Co się tyczy służenia innym bogom, to 

Tatarzy nowych bogów do rozbioru R. P. nie 

szukali, tak np. nietylko pułki tatarskie 

Przedniej Straży, ale żaden Tatar do Targo- 

wicy nie należał, a żony 6-g0 przybocznego 

pułku tatarskiego króla Stanisława, pozosta- 

jąc na gospodarstwie jedne z dziećmi, a cier- 

piąc od ciągłych napadów, rabunków i gwał- 

tów moskali, mszczących się za niechęć ich 

mężów do Targowicy, pisały do króla, pro- 

sząc o obronę i podpisując się: „Twoje wier- 

ne poddanki, żony oficerów pułku Aziule- 

wicza“. 

Po rozbiorze Polski w umysłach Tatarów 

powstało rozdwojenie: jedni, nie mogąc po- 

godzić się ze słanem rzeczy, emigrowali za 

granicę i służyli w legjonach włoskich i w 

Hiszpanji; w r. 1812 Tatarzy uformowali 

szwadron, który w rozpaczliwych walkach 

pod Wilnem stracił połowę ludzi, a potem 

pod wodzą kap. Ułana przy I lekko-konnym 

pułku polskim gwardji Napoleona, brał udział 

we wszystkich bitwach i potyczkach w roku 

1813; w 1831 r. oddział Tatarów walczył w 

korpusie Różyckiego, a w 1868 r. brali Ta- 

tarzy udział w powstaniu styczniowem... 

Drudzy zaś, po złożeniu przysięgi, czuli 

się już skrępowanymi. W r. 1797 zostały ut- 

worzone dwa pułki: Tatarsko-Litewski, po- 

czątkowo mający nazwę Jazdy Pińskiej, zło- 

żony z Tatarów Litewskich i oficerów puł- 

ków tatarskich b. wojsk polskich i Polski z 

samych Polaków. Za panowania Aleksandra 

[f pułk Tatarsko-Litewski przyjmował coraz 

więcej Polaków Litewskich i stracił swój 

pierwotny charakter wyłącznie tatarski. W 

r. 1803 utworzono z niego dwa pułki: konny 

Tatarski z Tatarów i Litewski pułk drago- 

nów z Litwinów i Polaków. W r. 1833 pułki 

Tatarski i Polski zostały rozformowane. Naz- 

wa „Tatarski“ byla potem wskrzeszona, lecz 

pułk ten nie wspólnego z Tatarami nie miał. 

Według przechowywanych pośród Tatarów 

opowiadań, pułki te były skasowane wsku- 

tek panującego w nich ducha patrjotyczne- 

go względem Polski. 

Z powyższego widać, że nowych bogów 

szukali nie jedni tylko Tatarzy. 

Na miejscu będzie tu przypomnieć, że Tu- 

hanowicze były założone przez Tuhana, knia- 

zia Dagiestańskiego, praszczura rodziny Tu- 

har-Baranowskich. O nim to właśnie mowi 

A. Mickiewicz w swej balladzie „Świteź”. 

Członkowie rodu księcia Tuhana (jakiś czas 

pisali się Murzami Tuhańskimi), otrzymaw- 

szy w lenne władanie w pow. Kalwaryjskim 

(Suwalszczyzna) dobra Winkszniupie, Wil- 

kohole, Potylcze, Roś i inne, zrzekli się Tu- 

hanowicz, które przeszły na własność Skarbu. 

Do Tuhanowicz w owe czasy należało kilka 

folwarków, a jeden z nich sławił się łąka- 

mi. W r. 1506 dworzanin królewski Siemion 

Iwanowicz, Białorus z pochodzenia, otrzymał 

w nadanie wieś Tuhanowicze, a potomkowie 

jego już w połowie XVI wieku poczęli zwać 

się Tuhanowskimi (Herbarz Rodzin Tatar- 

skich. St. Dziadulewicza str. 449). 

Spokrewniając się przez ciągłe związki 

z Wereszczakami, Tuhanowicze przechodzą 

na własność do nich, a później wracają zno- 

wy do Tuhanowskich. Ostatni przedstawiciel 

tego rodu Konstanty, za udział w powstaniu 

był aresztowany i zmarł w r. 1864 w więzie- 

niu w Wilnie, Z wielkim trudem udało się 

znacznie później córce jego, niedawno zmar- 

łej p. Józefie Tuhanowskiej, przenieść pro- 

chy swego ojca do Tuhanowicz do grobów 

rodzinnych; trzy jodełki, posadzone przed- 

tem na mogile w Wilnie, zostały też prze- 

wiezione do Tuhanowicz i posadzone wpobli- 

żu domu. Teraz, jak opowiadały mi osoby 

bliskie rodziny Tahanowskich, drzewa te 

rozrosły się i upiększają dziedziniec Tuha- 

nowicz. : 

Stefan Tuhan-Baranowski. 

ce'a — jeżeli to Lawrence maczał w 

tem palce — spaliła na panewce. Go- 

rzej jeszcze. Władze sowieckie doma- 
gają się podobno internowania b. emi- 
ra bucharskiego i zbiegłych na tery- 
torjum  afganistańskie powstańców. 
Być. muże, iż nastraszony sukcesem 
sowieckim Afganistan spełni te żąda- 
nia. Internowany emir śnić będzie da- 
lej o tronie przodków, nad dyplomacją 
angielską znów zawiśnie groźba bol- 
szewickiej „pėnčtration pacifigue“ do 
Indyj Wschodnich, a Lawrence... zni 
knie znów z widowni, tym razem za- 
pewne na czas dłuższy. 

J. Tadziewicz. 

ол gpw 
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- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Krwawa wojna dwóch wsi. 

„Bitwę” zlikwidowała policja przy pomocy gazów łzawiących. 

Na terenie gminy derewnickiej, pomiędzy 

mieszkańcami wsi Zabłocie _Duże i Zabłocie. 

Małe wynikł ostry zatarg o sporne grunty. 

W dniu wczorajszym uzbrojone groma- 

dy włościan, powaśnionych wsi zetknęły się 

na spornej łące, gdzie wywiązała się krwa- 

wa wałka. 

Podczas jednemu włościaninowi bitwy 

odcięto nogę, drugiemu przecięto kosą szyję 

i t. d. Ogółem poranionych zostało kilkana- 

ście włościan. 

Na miejsce wypadku przybył oddział po 

lieji pieszej i konnej, który zlikwidował bój- 

kę przy pomocy gazów łzawiących. 

Ciężko rannych przewieziono @0 szpi- 

tala. (e) 

Burza nad gminą gierwiacką. 
Onegdaj nad gminą gierwiacką przeszła 

burza o niezwykłej sile. Jednocześnie wy- 

padł grad, który wyrządził mieszkańcom 

3 wypadki 
W ciągu ubiegłej doby na prowincji za- 

notowano 3 wypadki utonięcia. 
Pierwszy wypadek miał miejsce w Świ 

ronkach, gdzie utonął w rzece organista A- 

ugust Lalko. Lalko podczas kąpieli trafił 

na głębię i naskutek skurczu, poszedł na 

dno. 

  

Szereg bardzo pważnych strat, które podług 

prowizorycznych obliczeń sięgają 40.000 zł. 

utonięcia. 
Drugi z rzędu wypadek miał miejsce w 

Świranach, gdzie utonął podczas kąpieli 

10-letni chłopiec Wysocki. Zwłoki topielca 

wyłowiono z rzeki po upływie kilku godzin 

W jeziorze wpobliżu wsi Hermańce, gm. 

mejszagolskiej utonął niejaki I. Wróblew. 

ski. Zwłoki topielca wydobyli rybacy. (ci 

Przeszkoda na torze kolejowym. 
Ze Święcian donoszą o następującym fa. 

kcie: 
Ddnia 16 b. m. na torze wąskotorowej 

linji kolejowej Święciany—Kobylnik ułożo- 

na została przez nieznanych osobników prze 

szkoda w postaci kilku desek i paru klo. 

ców, przeszkoda, która mogła spowodować 

Walne zebranie Federacji 

w Postawach. 

W ubiegłą niedzielę odbył się 1 Walny 

Zjazd Delegatów „Związkow“ sfederowanych 

Powiatowej Federacji w Postawach, przy 

udziale delegatów, przedstawicieli władz ad 

ministracyjnych, samorządowych, urzędów 

niezespolonych, organizacyj społecznych i 

kulturalno-oświatowych, w liczbie 96. 

Zjazd zagaił vice-prezes Zarządu p. Pro- 

tassewicz Kazimierz zastępca starosty, któ- 

ry w pięknych słowach powitał zebranych 

i zobrazował ciągłość prac przewidzianych 

statutem Federacji, podkreślając twarde i 

niezłomne stanowisko w pracach nad utrwa- 

leniem ideologji Marszałka J. Piłsudskiego. 

Do Prezydjum wybrano: na przewodniczące- 

go — p. Wiktora Niedźwieckiego starostę 
postawskiego, na asesorów: pp.: Eugenjusza 

Kamińskiego mjr., komendanta w Posta. 

wach i Ciupińskiego Józefa sekretarza gmi- 
my miadziolskiej, oraz na sekretarza p. Apa- 
mowicza Stanisława. Przewodniczący w krót- 
kich słowach powitał Zjazd życząc pomyśl- 
mych obrad, poczem podkreślił, że praca 
„Związków* sfederowanych najwięcej przy 

czynia się do wzmocnienia potęgi Państwa. 

Zkolei p. Protassewicz złożył sprawozda- 

nie z działalności ustępującego Zarządu z 

którego wynika, że za okres sprawozdawczy 

Zarząd Powiatowy odbył 26 posiedzeń, w 

pracy swej w tym okresie zdążał w dwóch 

kierunkach — z jednej strony celem wzmoc- 

nienia się organizacyjnie, z drugiej strony 

w kierunku pogłębienia i wzmocnienia wpły- 

wów państwowych i prorządowych wś 
członków Federacji na terenie powiatu. Za- 

rząd przeprowadził akcję zbiórki funduszu 
na walkę ze szpiegostwem dla Marszałka 

Piłsudskiego w wyniku której zebrano 685 
zl., przyjął opiekę nad grobami poległych 

żołnierzy polskich na cmentarzu w Posta- 
wach i doprowadził takowe do porządku. 
Pracę nad uporządkowaniem grobów własne- 
mi funduszami przeprowadził Prezes Zarzą- 
«du ppłk. dr. Moroz. W dniu 19 paždzierni- 
ka 1930 roku jako rocznicę 10-lecia zawarcia 
rozejmu z Rosją Sowiecką, urządzono Świe- 

to Federacji z programem: nabożeństwo, aka 
demja i zabawa taneczna. W okresie wybor- 
«czym Zarząd Federacji przejawiał intensyw- 
ną działalność organizując 22 placówki Fe- 
„deracji w terenie, które zjednoczyły rezer- 
wistów i b. wojskowych pod wspólnym 
sztandarem w akcji wyborczej. 

W dniu 11 listopada 1930 roku staraniem 
Zarządu został urządzony uroczysty obchód 
na całość którego złożyły się — nabożeń- 
stwa w świątyniach wszystkich wyznań, zło- 
«żenie wspaniałego wieńca przez organizacje 
«sfederowane, wmurowanie w Domu Ludo- 
wym pamiątkowej tablicy ku czci pamięci 
poległych obrońców Ojczyzny pochodzących 
z terenu powiatu postawskiego. W powyż- 
szej uroczystości wzięły udział 3 kompan- 

„je Federacji. Wszezęto akcję ufundowania 

szatndaru i na ten cel zebrano już mimo 
kryzysu jaki obecnie przeżywa cała Polska. 
a w szczególności pawiat postawski który 
"byt terenem operacyj wojennych — zł. 381. 

Poświęcenie sztandaru zdecydowano odbyć 
w dniu 15 sierpnia b. r. 

Stan liczebny członków na dzień 1 kwiet- 
mia 1931 r, wynosił ogółem 1301. Zarząd pre 
«aumeruje 250 egzemplarzy czasopisma „Ar- 
mja Rezerwowa” dla kół. W dniu imienin 
Marszałka J. Piłsudskiego Federacja wzięła 
-czynny udział, przyczyniając się do uroczy 
stego obchodu. 

W  osttatnim kwartale praca Zarzą- 
du była poświęcona przeprowadzeniu Wal. 
nych zebrań w Kołach i w tym celu wydane 
szereg instrukcyj natury organizacyjnej, oś. 
wiatowej i W. F. Dotychczas założono 4 klu 
by i 8 sekcyj sportowych. 

Na najbliższą przyszłość Zarząd nakreślił 
wytyczne: — przeprowadzenie inspekcji kół 
gminnych i zorganizowanie drużyn. Powyż. 
„szym dorobkiem organizacyjnym Zarząd za- 
myka pierwszy rok pracy nad zjednoczeniem 
b. wojskowych na terenie pow. i aczkolwiek 
praca nie wykazała tyłe rezultatów, których 
należało się spodziewać, tem niemniej jed- 
nak hasło zjednoczenia wszystkich b. woj- 

skowych w jedną silną i potężną organizację, 
zostało rzucone i dalsze kontynuowanie pra- 
cy tej zależy od przyszłego Zarządu by pra- 
<a ta nie poszła na marne, a nadal pomyśl- 
nie się rozwijała. 

Sprawozdanie kasowe zdał p. Hoffman 
W. poczem oba sprawozdania przyjęto da 
wiadomości bez dyskusji i hucznemi oklas- 
kami udzielono skwitowania ustępującemu 

- Zarządowi. 

Następnie przystąpiono do wyboru Zarzą- 

  

  

  

"du i zgodnie ze zgłoszenemi wnioskami przez 
poszczególne organizacje Zarząd został zat- 
wierdzony w składzie: 

P. Protassewicz Kazimierz — Prezes (ze 
Związku Inwalidów Woj.), p. Brankiewicz 
Antoni — I Vice-prezes (Zw. Ofic. Rez.), p. 
Lis Władysław — II Vice4prezes (Zw. Pod 
ofic. Rez.), p. Hoffman Wincenty — Skar 
bnik (Zw. Leg. Pol.), p. Fijołkowski Boles- 
ław — Sekretarz (Zw. Podofic. Rez.), p. Mi- 

Zw. 
Osadn.), p. Bobowski Franciszek — a 
Zarządu (Zw. Stowarz. Rez.). 

Do Komisji Rewizyjnej: wybrano przez 
-«aklamację: 

P. Niedźwiecki Wiktor Starosta, p. Kę- 
stowicz Józef aptekarz, p. mjr. Kamiński 
«Eugenjusz Komendant P. K. U. 

Wkońcu Zjazd uchwalił jednogłośnie 

wykolejenie się pociągu wąskotorowego. 
Na szczęście przeszkodę zauważyli przed 

przejściem pociągu, robotnicy kolejowi, К- 

rzy ją natychmiast usunęli, 
Powiadomione o wypadku władze śled- 

cze wdrożyły energiczne dochodzenie. (el 

wysłać depesze hołdownicze do p. Prezyden 

ta Rz. Pol. i p. Marszałka J. Piłsudskiego. 

Podkreślić należy serdeczny i miły na 

strój zebrania, świadczący niewątpliwie > 

nierozerwalnej tradycji byłych wojskowych. 

Reasumując całokształ pracy i jej wyniki 

przyznać należy, że Zarząd z przyjętych na 

siebie obowiązków wywiązywał się ku za- 

dowoleniu, szczególnie należy się uznanie p: 

Protassewiczowi, który na stanowisku vice. 

prezesa Zarżądu poświęcił dużo pracy i e- 

nergji dla dobra organizacji. W. H. 

RYKONTY. 
-++ Wakacyjny kurs harcerski dla nauczy- 

cieli szkół powszechnych. Dnia 13 b. m. од- 

było się tu uroczyste otwarcie nadzwyczaj. 

nego kursu harcerskiego dla nauczycieli 

szkół powszechnych, Po Mszy św., na której 

obecny był Kurator Okręgu Skolnego p. Sze- 

lągowski, przedstawiciele okolicznej wojsko- 

wości, drużyny harcerskie z Trok, uczestnicy 

harcerskiego kursu, słuchacze kursu peda- 

gogicznego w Trokach, goście z Legaciszek 

oraz miejscowa ludność, wygłosił ks. Biskup 

Bandurski podniosłe kazanie, wskazując wy 

sokie ideały obywatelskie, jakie nauczycieł 

może realizować na drodze wychowania har 

cerskiego. 

Następnie udali się uczestnicy uroczystoś- 

ci do obozu, ukrytego przemyślnie pomiędzy 

wzgórzami w głębi lasów. Moment podni 

sienia sztandaru wzniósł ku błękitom nie 

tylko ramiona harcerskie, ale i skierował 

serca wszystkich ku upragnionej jaśni pol- 

skiego życia. 
Ład, miła prostota, sprytna pomysłowość, 

karność, opalone, zdrowe twarze i beztroski 

    

humor — oto obraz nauczycielskiego obozu 

harcerskiego. ы 

Swobodna harcerska garstka skupia 

wszystkich; na lesistym wzgórzu, wzniesio . 

nem wysoko ponad Wilją, opowiada jeden z 

druhów o zlocie słowiańskich harcerzy w 

Pradze, o wybiciu się Polaków, o specjał. 

nem zaznaczeniu się Wileńskiej Czarnej 

Trzynastki. 

Pan Kurator otoczony zwartą harcerską 

i nieharcerską gromadą mówi o wychowa. 

niu państwowem, podnosi brak w społeczeń- 
stwie państwowego instynktu, wskazuje dro- 

gi, na których należy go rozwijać, podkreś. 

la potrzebę nie pięknych słów, ale codzien. 

„nej rzetelnej pracy i trudu, akcentuje hart 

i czyn, stwierdzając, że najwyższem zada- 

niem harcerstwa winna być realna, pełna 

i wierna służba państwu. 

Žwawy i gromki śpiew : „Wszystko co 
nasze — Polsce oddamy'** dowodzi że moc- 
ne słowa sternika naszego szkolnictwa pa- 
dły głęboko na dno ludzkich serc. 

Swobodny, gościnny posiłek harcerski 
dopełnił miłej reszty. Nakoniec krótki roz- 
kaz, ostatnie:: „czuj.czuj czu-waj!* i wśród 
zieleni lasu znikły samochody, unoszące ks. 
Biskupa Bandurskiego, p. Kuratora i przed. 
stawicieli wojskowości. 

ŚWIĘCIANY 
+ Lotny oddział okulistyczny w Šwie- 

ciańskiem. Utrwalając naszą państwowość, 
szczególnie na ziemiach wschodn., niejednej 
musieliśmy się podjąć pracy „od samych 
podstaw* — w szerszem tego słowa znacze- 
niu — podciągając pod rubrykę naszej pracy 
codziennej także dbanie o zdrowie każdego 
obywatela. W ostatniem pięcioleciu wiele 
zdążono w dziedzinie sanitarno-leczniczej za- 
pomocą racjonalnych przepisów zmierzają- 
cych do podniesienia dobrobytu obywateli 
pod względem higjenicznym i zdrowotnym. 
Wiele placówek społecznych wykazało w tym 

kierunku ruchliwość wieńcząc swą pracę po- 
żądanemi skutkami. Do tych organizacyj tu 
u nas, na północno-wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej, zaliczymy w pierwszym 
rzędzie Wileński Oddział Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża, który dzięki swemu czcigodne- 

mu prezesowi p Ludwikowi Uniechowskiemu 
rozwinął szeroką w tym roku działalność za- 
pomocą swych lotnych oddziałów okulistycz- 
nych. Pracą tą zakarbił Cz. K. uznanie i 
wdzięczność ludności Wileńszczyzny. Dzięki 

inicjatywie i staraniom starosty święciańskie- 
go p. Stefana Mydlarza — istnego protektora 
ludności święciańskiej, mającego od lat czte- 
rech na swem wysokiem stanowisku repre- 
zentanta Rządu Rzplitej Polskiej na powiat 
święciański największe zrozumienie dla po- 
trzeb ludności, — I Lotny Oddział Okuli- 
styczny Wileńsk. Okręgu Polskiego Czerw. 
Krzyża rozbił, powiedziałbym swój namiot 
leczniczy w Święcianach. Pod umiejętnem i 
wytrawnem kierownictwem dra J. Rucznika 
przy fachowym współudziale d-rów Powłow- 
skiej i Dwolańskiej kolumna okulistyczna 
w ciągu miesiąca, t. j. od 15.V.31 do 14.VII 
31 r., przyjęła 9.893 chorych, dokonując 319 
operacyj w tem 45 bardzo ciężkich. Niosąc 
pomoc ludności gm. święciańskiej, kolumna 
okulistyczna nie zapomniała o naszej dziat- 
wie szkolnej i obejrzała w 29 szkołach 3475 
dzieci. Nie odrzeczy będzie podnieść na tem 
miejscu zasługi Magistratu m. Święcian w 
osobach pp. St. Hulewicza, B. Brumberga i 
St. Żebrowskiego w związku z udogodnieniem 
pracy I Lotnemu Oddziałowi Okulist. Niech 
ten króciutki przegląd pracy kolumny oku- 

listycznej i tych wszystkich co mu życzli. 
wość czynem okazali — będzie wyrazem uz- 
nania i za trudy podzięką. Fet. 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 
  

K UR JE R 

$. p. Zygmunt Polakowski, 
Kawaler Virtuti Militari i Krzyža Walecz- 

nych starszy wachmistrz 1 p. ułanów Legjo- 
nów Polskich zgasł dnia 18 lipca b. r. w nocy 
Ś. p. Polakowski urodzony 7 marca 1888 r. 
w. Kołechowicach, woj. lubelskie. Po oswo- 
bodzeniu Ziemi Lubelskiej w r. 1915 przez od- 
działy 1 Brygady Leg. Pol. ś. p. Polakowski 
zameldował się z własnym koniem w do- 
wództwie 1 p. ułanów L. P., którego dowódcą 
był Belina i od tego dnia nie opuszczał swe- 
go szwadronu, uczestniczył "we wszystkich 
walkach i potyczkach z ustępującą i pusto- 

szącą armją Mikołaja Mikołajewicza. Po od- 
mówieniu przysięgi na braterstwo broni z 
mocarstwami centralnemi zmarły został u- 
więziony przez Niemców w obozie interno- 

wanych w Szczypiornie. 16 grudnia 1917 r. 
ś. p. Polakowski zdołał zbiec z odrutowanego 
obozu i stanął znowu do szeregów tajnej Or- 

ganizacji Wojskowej. 
Po rozbrojeniu okupantów ś. p. Polakow- 

ski wstępuje do 7 p. ułanów następnie prze- 
chodzi do 1 p. Szwoleżerów i uczestniczy w 
walkach oddziału partyzanckiego pod dow. 
mjr. Jaworskiego, skąd przydzielony zosta- 
je do 19 p. ul, gdzie służy od roku 1921. 
Po demobilizacji wstępuje do służby w P. P. 
którą pełnił do 19 września 1930 r. Wskutek 
trudów wojennych i służby państwowej za- 
padł ciężko na zdrowiu i przeszedł w stan 
spoczynku. Ś. p. Polakowski zdobył wysokie 

wojenne odznaczenia: „Virtuti Militari“, Krzyż 

Walecznych i Za wierną służbę i wiele innych. 
Cześć Jego pamięci! 
Pogrzeb odbędzie się dziś w niedzielę dn. 

19 lipca o godzinie 17ej z domu żałoby przy 
ul. Koszykowej Nr. 42 na cmentarz na Rossie. 

Zarząd O. Z. L. P. wzywa wszystkich To- 
warzyszy Broni š. p. zmarłego oraz prosi 

wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć u- 

czestnika Walk o Niepodległość do oddania 
ostatnieh honorów zmarłemu. 

Zarząd Oddziału 

Zw. Legjonistów Polskich — Wilno. 

„Dni Mickiewiczowskie 
w Nowogródku”. 

Doskonała organizacja miesiąca 

„Dni Mickiewiczowskich w Nowo- 

gródku* przejawiła się także i w sek- 

cji propagandowo-prasowej i wydaw- 

niczej tamtejszego „Komitetu Mickie- 

wiczowskiego”. Wyrazem tego jest m. 

inn. także spora broszura p. t. „Dni 

Miekiewiczowskie w Nowogródku”. 

Poza interesującym wstępem prof. 

Pigonia, ciekawą historją budowy 

kopca Mickiewicza, oraz programem 

uroczystości _ zamknięcia „Miesiąca 

Miekiewicza*, zawiera rzecz bardzo 

cenną, bo dość sumiennie spisany wy- 

czerpujący katalog Wystawy Mickie- 

wiczowskiej w Nowogródku. Jest rze- 

czą dużej wagi, że taki wyjątkowy 

zbiór tak niezmiernie cennych, jak te, 

które są na wystawie, pamiątek po 

Mickiewiczu i bliskich mu, został tak 

dokładnie zarejestrowany. Posiada to 

znaczenie nietylko jako świetny prze- 

wodnik po wystawie, ale swego TO- 

dzaju źródło, pierwszorzędny infor- 

mator, w pierwszym rzędzie dla 

wszystkich badaczy Miekiewicza, a 

następnie dla każdego przeciętnego 

czytelnika . ‚ 

Katalog ułożony jest według dzia- 

łów. Pierwszy to rękopisy i podobiz- 

ny rękopisów, czegóż tam niema! Na- 

wet pokwitowanie z odbioru nauczy- 

cielskiej pensji w Kownie przez Mic- 

kiewicza za kwiecień 1822 r. (fotogr. 

rękop. z Arch. Państw. w Wilnie), 

nie trzeba wspominać już o takich 

skarbach jak metryka chrzestna Po- 

ety, „sztambuch Maryli*, rękopisy 

wielu pierwszych utworów, tudzież 

pierwsza strona Pana Tadeusza w po- 

czątkowej jego redakcji i wiele wiele 

innych serdecznie drogich pamiątek. 

których spisu nawet, zwłaszcza tak 

drobiazgowego, jak ten omawiany, nie 

można czytać bez pewnego wzrusze- 

nia, właściwego każdemu, bardziej 

intymnemu, szczególnie, zbliżeniu do 

czegoś wielkiego i umiłowanego. Przy 

wielu pozycjach katalogu są druko- 

wane ciekawsze fragmenty treści rę- 

kopisów, jak wyciąg z księgi metrycz- 

nej, albo słowa Miekiewicza wpisane 

przezeń do sztambuchu Maryli i inne. 

Następnym działem są druki, a w 

pierwszym rzędzie wydania pism Mie- 

kiewicza od 1822 roku, dwóch tomi- 

ków, wydanych u Józefa Zawadzkie- 

go „Poczyj', poczynając do ostatnich, 

po troszku — 59 pozycyj. Potem prze- 

róbki sceniczne m. inn. Wyspiańskie- 

go inscenizacja „Dziadów* i Wydżgi 

„Libretto do opery „„Pan Tadeusz“. 
Przekłady. Angielskie, białoruskie, 

bułgarskie, chorwackie, czeskie, espe- 

ranto, fiński, francuskie, hebrajski, 

hiszpański, litewskie, niemieckie (naj- 
liczniejsze), rosyjskie, ukraińskie, sło- 
weński, szwedzkie i włoskie. Nuty do 

poezyj Mickiewicza, pisma Filomatów, 

dalej 185 pozycyj różnych opracowań 
na temat życia i twórczości Wieszcza, 

bardzo ciekawy dział „książek róż- 

nych“, różnych źródeł do żywota po- 

ety; 71 najrozmaitszych podobizn 

Mickiewicza od maleńkiej miniaturki 

ofiarowanej Maryli do wielkiego bar- 

dzo pięknego portretu Wańkowicza 

„na Judahu skale*. Portrety różne 

mnóstwa osób w ten czy inny sposób 

do Wieszcza zbliżonych, szereg obra- 
zów historycznych, widoków rzeczy 
mniej lub więcej z osobą lub tylko 

epoką Poety związanych, nakoniec 
przeróżne drobne pamiątki, jak bilet 
wizytowy Mickiewicza, szal lub zwier- 
ciadło Maryli i t. p. 

Niezmiernie miłem uzupełnieniem 
tego wydawnictwa są bardzo ciekawe 
podobizny autografów Poety „Miesz- 
ko“, „Kartofla“, „Korybut* (Graży- 
na) bardzo starannie wykonane, po- 
dane osobno na końcu tej wartościo- 

wej broszury, która jest bardzo dobrą 
zachętą do odwiedzenia Nowogródka, 

nietylko dla tych którzy tam nie byli, 
ale i dla niektórych bywalców także 
(drobnym defektem jest parę błędów 
korektorskich). Do nabycia w każdej 
księgarni. (sk) 

M IEEE NSE 
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Doražny sąd woįskowy skazat na śmierć 
kaprala za szpiegostwo. 
Wyrok wykonano tegož dnia. 

W początkach lipca b. r. władze bezpie- 
czeństwa ujawniły niebezpieczną bandę szpie 
gowską, która zbierała materjały, dotyczące 
obrony państwa i udzielała je wywiadowi 
litewskiemu. 

Jak się okazało, w aferze tej poza kilko- 
ma cywilnymi, wybitną rolę grał kapral Mi- 
chał Szymkunas, który służył w charakterze 
nadterminowego podoficera w jednym z puł- 
ków artylerji, 

Szymkunas pozostawał w bezpośrednim 
kontakcie z niejakim Edwardem Mejduna. 
sem, zamieszkałym w Ignalinie, gdzie rezy.. 
dował jako agent wywiadu litewskiego. | 

Kpr. Szymkunas korzystając z dostępu 
do akt wojskowych potajemnie odpisywał 
wiadomości o stanie liczebnym i personal. 
nym garnizonu wileńskiego i zachodzących 
zmianach w poszczególnych oddziałach woj- 
skowych. 

Wiadomości te przesyłał pocztą do Igna- 
lina, skąd już Mejdunas kierował do władz 
litewskich. 

Zbrodniczą akcję kpr. Szymkunas pro. 
wadził od maja r. b. 

Po zdemaskowaniu bandy, cywilnych iej 
członków z Mejdunasem przekazano sądowi 

KRONI 
  Dziś: Wincentego a Paulo. 

| Niedziela 

Lipiec 

  

Jutro: Czesława. 

  

Wane ało ka ye 38 
Zachód „ — » 19 ш. 47 

Spest -zożonia Zakładu Meteoreiegli U. S. B 

w Wilnie z dnia 18 VII—1531 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia -|- 18° С. 

najwyższa: -|- 22° С. 

a najniżeza: -- 10° С. 

Opsd w milimetrach: 1,2 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

OSOBISTA 

— Życzenia p. wojewody dla płk. Beliny. 

Pan wojewoda Beczkowicz przesłał w drodze 

telegraficznej w imieniu Ziemi Wileńskiej 

i własnem pułkownikowi Belinie Prażmow- 

skiemu, obrońcy Wilna najserdeczniejsze 

życzenia z okazji wyboru na prezydenta m. 

Krakowa. 
— Podziękowanie. Kancelarja cywilna 

nadesłała na ręce p. wojewody wileńskiego 

z polecenia Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

litej podziękowanie uczestnikom Zjazdu de- 

legatów B. B. W. R. powiatu postawskiego 

za depeszę hołdowniczą przesłaną w dniu 

22 czerwca r. b. 

  

MIEJSKA. 

— Choroby zakaźne Podług fotowań 
miejskich władz sanitarnych w tygodniu u- 
biegłym zarejestrowano w Wilnie następują: 
ce wypadki zasłabnięć na choroby zakaźne: 
tyfus brzuzny — 2; tyfus plamisty — 1; pło- 
nica — 8 (w tem t zgon); błonica — 4; 
odra — 4 (zgon 1); róża — 3; gruźlica — 12 
(w tem 2 zgony); jaglica — 7; zapalenie opón 
mózgowych — 1. 

Ogółem chorowało 45 osób, przyczem za- 
fotowano 4 wypadki śmier: 

= Magistrat wysyła do Warszawy swego 
delegata dla załatwienia sprawy pożyćzek 
i lontkardu miejskiego. W dniw wczoraj: 
szym wyjechał do Wadszawy szef sekcji li. 
ńansowej Magistrafu m. Wilna ławnik йе 
mo. Podróż jego do stelicy ma na ćelu 
łatwienie formalności związanych z uż 

niem przpznanych przez rząd pożyczek 
subwencyj na restaurację szkód wyrząć 
nych przez powódź, : 

Jednoczešnie, jak się dowiadujemy, law 
nik Žejmo zalatwi w Warszawie kilka in- 
nych spraw samorządu wileńskiego, a m 
in. poruszy w Ministerstwie Skarbu sprawę 
uruchomienia lombardu miejskiego. Otwar- 
cie lombardu uzależniońe jest jedynie od 
uzyskania zezwolenia. W tym: też kierunku 
od dłuższego już czasu samorząd wileński 

czyni starania. 

Po powrocie z Warszawy p. Żejmo rozpo- 
cznie urlop wypoczynkowy. 

Zastępstwo obejmie szef sekcji nierucho- 
mości i ziemi miejskiej ławnik Kruk. 

Z KOLEI. 
— Nowy przystanek kolejowy. Dyrekcja 

Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wia 
domości, że z dniem 20 lipca r. b. na kilo. 
metrze 550 szlaku Dukszty—Turmont ot. 
warty zostaje przystanek osobowy Czarny 
Bród z jednominutowym postojem pociągów 
711, 712, 715 i 716, kursujących na tej linji 
według służbowego rozkładu jazdy, wa?. 
nego od dnia 15 maja r. b. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie zmniejsza się. Podług dat... 

nych sytuacja na wileńskim rynku pracy 
wykazuje zdecydowaną tendencję zniżkową 
W ciągu ostatniego tygodnia bezrobocie na 
terenie samego miasta Wilna spadło 0 zgó- 
rą 100 osób. 

Obecnie ogółem zarejestrowano 3097 bez. 
robotnych; najliczniejszą kategorję stano- 
wią pracownicy umysłowi. 

— 2000 bezrobotnych wyjechało na ro. 
boty do Łotwy. Trwające od dłuższego czasu 
na terenie Wileńszczyzny rekrutacje robot- 
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powszechnemu który niebawem rozpozna tę 
sprawę. 

Natomiast kpr.. Michał Szymkunas, jako. 
wojskowy stanął wczoraj przed doraźnym 
sądem wojskowym, któremu przewodniczył 
szef sądu ppłk. K. S. Jan Janowski. 

Oskarżenie wnosił prokurator mjr. K. S. 
Wienczysław Chadecki, zaś w charakterze 
obrońcy z urzędu wystąpił kpt. K. S. Ka- 
zimierz Janowski. 

Oskarżony przyznał się do winy. 
Sąd, który rozprawę prowadził przy 

drzwiach zamkniętych, skazał osk. kpr. Mi- 
chała Szymkunasa na degradację, wydalenie 
z wojska i karę śmierci przez rozstrzelanie. 

Skazany przyjął wyrok spokojnie. 
Obrońca skazanego kpt. K. S. Janowski 

wystosował prośbę o łaskę do Pana Prezy.. 
denta, która natychmiast przesłana została 
drogą telegraficzną. 

Pan Prezydent nie skorzystał z prawa. 
Wobee uprawomocnienia się wyroku, te- 

goż dnia o godz. 19 skazańca w asyście waj- 
skowej, przeprowadzono na wzgórza Anto- 
kolskie w okolicach ul. Borowej, gdzie wy- 
rok wykonano. 

Delikwent zachowywał się z zupełną de. 
Ka.er. 

  

  

  

ników i robotnic rolnych na wyjazd do Łot- 
wy zostały definitywnie skończone. 

Ogółem zrekrutowano zgórą 2000 osób. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zaniechanie wycieczki. Wobec pod. 
wyższenia ceny zagranicznych paszportów 
i nieudzielania zniżek uczestnikom  wycie- 
czek, tudzież w zgwiązku:'z ciężką sytua: 

materjalną po obniżeniu uposażenia o 
proc. — Zarząd Zjednoczenia Kolejowców 
Polskich zmuszony jest odstąpić od zamia- 
ru zorganizowania wycieczki na Wystawę 
Kolonjalną do Paryża, o czem tą drogą in- 
formuje członków. 

   
  

RÓŻNE. 
— Podkomisja odznaczeniowa Krzyża i 

Medalu Niepodległości b. II Korpusu W. P. 
i b. 4 Dyw. Strz. Gen. Żeligowskiego wzy. 
wa wszystkich wojskowych wymienionych 
formacyj do zgłoszenia życiorysów swoich 
z szczególnem uwzglęwnieniem prac niepod- 
ległośociowych przed i w czasie służby woj. 
skowej. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko 
do dnia 1 września 1931 r., po którym to 
terminie Podkomisja zostaje rozwiązana. 
Kwestjonarjusze wysyła na każde żądanie 

   
  

  

"lub osobiście wydaje Związek Kaniowczy- 
ków i Żeligowszczyków, ' Warszawa, Nowy 
Świat 35, pod którym to adresem należy 
kierować wypełnione kwestjonarjusze i ży. 
ciorysy — z zaznaczeniem: „Do Podkomisji 
Odznaczeniowej*. 

— Pielgrzymka cechu szewców do Kal- 
warji. W niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 1! 
przed poł. w kościele św. Jana odbędzie się 
nabożeństwo na intencję cechu i wszystkich 
szewców obstalunkowych m. Wilna. 

(W: przyszłą zaś niedzielę t. j. dnia 2 sier- 

pnia o godz. 7.ej rano wyruszy do Kalw 
pielgrzymka. Zbiórka w kościele św. Jana. 

— Dezyntekeja aparatów telefonicznych 
w Wilnie. Dnia 17 i 18 b. m. odbywały się 
w tutejszej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, о- 
raz w Urzędzie Poczłowo_Telegraficznym 
Wilno I demonstracje z aparatem dezynfek. 
cyjnyn który okazał się doskonałym prz, 
rządem dezynfekcyjnym aparatów telefoni. 

y pełną gwarancję pod wzglę- 
dem odowego odkażania muszelek 
słuchawkowych. 

Podaje się równieź do ogólnej wiadomo- 
ści, że Dział Dezynfekcji Aparatów Telefo- 
nicznych — Zrzeszenia Oficerów Rezerwy 
Sp. Zarobk. z ogr, odp. w Warszawie Od- 
dział w Wilnie znajduje się przy ul. Rossa 
Nr. 10, dokąd należy się zwracać ze sprawa- 
mi tyczącemi się dezynfekcji aparatów te- 
lefonicznych. 

Dezyntekcja aparatów w mieście rozpo- 
«znie się w dniu ogłosżenia odpowiedniego 
rozporządzenia Urzędu Wojewódzkiego w 
Dziennika Wojewódzkim Wileńskim. 

== Izba Skarbowa podaje do ogólnej wia 
domości, że Ministerstwo Skarbu cofnęło za- 

kaz wiszezania za pośrednictwem P. K. O. 
wpłat z tytułu podatku przemysłowego od 
obrotu w tych urzędach pocztowych i od. 
działach P, K. O., które znajdują się w sie- 
dzibie kas skarbowych. 

— Zwrócenie metryk i aktów ludności 
pow. żmudzkiego władzom litewskim przez 
gminę ew.-ref, w Wilnie, W Kownie bawi 
dyrektor Archiwtm: Państwowego w Wilnie 
p. Wacław Gizbert-Studnicki który jako de. 
legat wileńskiej gminy ewangelicko-reformo - 
wanej doręczył władzom litewskim akta i 
metryki ludności pow. źmudzkiego. 

Akta te były przechowywane od roku 
1914 u superintendenta: ks. Jastrzębskiego i 
zostały zwrócone rządowi litewskiemu na 
skutek osiągniętego porozumienia na grun. 
cie międzynarodowym. 

х E s 

TEATA | MUŻYRA 
— Teatr Miejski w „Lużtni*. Dziś o godz. 

$*m. 15 w. doskonała komedja: A, Mólłera i 
H. Loreniza p. t. „Pan znak. zapytania”, w 
reżyserji R. Wasilewskiego, z udziałem pp.: 
Eichlerówny, Sawickiej, Kreczmara, Jaśkie- 
wieza i innych. 

Dekoracje J. Hawryłkiewicza:. | 
— Teatr Letni w ogrodzie po.bernardyń. 

skim. Codziennie o godz. 8 m. 15 w. świet. 
naj. pełna humoru krotochwila Nancey'a i 
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Przy cierpieniach serea i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek- 
tycznych, naturalna woda gorzka „Franeisz- 
ka_Józefa* zapewnia łagodne wypróżnienie 
bez nadwyrężania się. Żądać w apiekach. 

13 woda BOTEK KZ WZ PARE RARERZORYC AZT TYROEWAOE 

Armant'a p. t. „Wesoła spółka”, w pierw- 
szorzędnej obsadzie z pp.: Niwińską, Kamiń 

ską, Ciecierskim, Mileckim i Wyrwiczem na 
czele. 

Reżycerja Karola Wyrwicza. Dekoracje 
J. Hawryłkiewicza. 

Przedstawienie w Teatrze Letnim. 
Dziś o godz. 4 pp. w Teatrze Letnim w ogro 
dzie po<Bernardyńskim na przedstawienie 
popołudniowem odegrana zostanie po caz 
ostatni w sezonie komedja W. Rapackiego: 
„Cichy wspólnik*, z udziałem pp.: Sawie. 
kiej, Kamińskiej, Balcerzaka i Wyrwicza. 
Ceny miejsc specjalnie zniżone od 25 gr. do 
2.30 gr. 

  

Oo X # 

— W najbliższy wtorek na koncercie w 
muszli wystąpi słynna primadonna oper: 
warszawskiej i zagranicznych p. Olga Olgi- 
na, która odśpiewa szereg aryj operowych. 

— Już za kilka dni, bo 24 b. m. publicz- 

ność nasza będzie miała możność zapomnie 

nia o wszystkich troskdch powszedniego 

dnia bawiąc się w Teatrze Letnim, na ina- 

uguracyjnej Rewji p. t. „Tylko walczyk jest 

najsłodszy *. Kierownictwo artystyczne obej- 

mie p. Ludwik Sempoliński. Na program 

składają się piosenki: „Tomasz, skąd ty to 

masz”, „Dwaj panowie B“ Cherie“, „Ro- 

sitha“, „Ziodziej z Manahi „Coco“, „Spo- 

wiedž przedšlubna“, oraz inne numery. 

Udział biorą pp. J. Kozłowska, I. Carno- 

ro, M. Osińska, E. Wierzyńska, J. Klima- 

szewski, L. Żurowski oraz balet pod kierun 
kiem H. Wierzyńskiego. 

Fala 244 m. mocy 21,5 Kw. 

NIEDZIEŁA, dnia 19 lipca. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Bazyliki Wileńskiej 

chór katedralny pod dyr. prof. Władysłowa 

Kalinowskiego. 11.58: Czas. 12.00: Bicie ze- 

gara i hejnał z wieży katedralnej w Wilnie. 

12.05: Koncert popularny (płyty). 13.10: Ko- 

munikaty meteorologiczne. 13.20: Pogadanki 

i muzyka. 15.00: „Uprawa roli po żniwach*— 

odczyt. 15.20: Muzyka. 15.30: „Grzyby — 

zbiór — i handel* — odczyt. 15.50: Aud. 

rolnicze. 16.40: Aud. dla dzieci. 17.10: Audy- 

cja wesoła. 17.45: Koncert popularny. 19.00: 

„Co się dzieje w Wilnie?“ — pogadanka. 

19.20: Stefan Flukowski, członek grupy po- 

etyckiej „Kwadryga“ — odczyta własne u- 

twory ze zbioru „Pada deszcz”. 19.40: Skrzyn- 

ka techniczna. 19.55: Kom. meteor. 20.00: 

„Ignacy Działyńki* — odczyt. 20.15: Kon- 

cert. 22.00: „Potęga słońca” feljeton. 22.15: 

Kom. 22.30: Recital śpiewaczy I. Zapolskiej. 

23.00: Muzyka lekka i taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 20 lipca 1931 r, .. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Muzyka operowa (płyty). 13.10: Komunikat 

meteorologiczny. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Komunikat dla żeglugi. 16.50: Poga- 

danka literacka w języku francuskim. 17.10: 

Haydn. Koncert wiol. (G. Suggia). 19.35: 

„Forma widowiska teatralnego" odczyt w 

głosi prof. Stefan Srebrny. 18.00: Muzyka 

lekka. 19.00; Wileński komunikat sportowy. 

19.15: „Działalność litewskiego związku wy. 

zwolenia Wilna — VIH djalog aktualny 

pióra Marjana Beiiermanna. 19.40: Program 

na wtorek i rozmaitości. 19.55: Komunikaty. 

20.15: Pogadanka radjotechniczna. 20.30: 

Operetka ze Lwowa (Offenbach: „Jagusia 

płacze, śmieje się Jaś'). 22.00; „My polscy 

optymiści* feljeton. 22.15: Komunikaty i 

muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 21 lipca 1931 r, 7% 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 

Muzyka taneczna (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Komunikat dla żeglugi. 16.50: „Wspo- 

mnienie lekarza króla Sobieskiego* odczyt. 

1710: Utwory Chopina (płyty). 17.35: „Isto- 
ta piorunów, ich kaprysy i Skutki* odczyt. 
18.0: Koncert popularny. 19.00: Komunikat 
Związku Młodzieży Polskiej. 19.15: „Heidel- 
berg-Frankfurt-Weimar“ feljeton podróżny. 
19.30: Program na środę i rozmaitości. 19.40 
Komunikat rolniczy. 19.55: Komunikaty. 
20.15: Koncert. 22.00: „Pochwała Bałtyku 
feljeton. 22.15: Komunikat i muzyka tanecz- 
na. 23.00: Kabaret (płyty) konferensjerka Ka- 
rola Wyrwicz.Wichrowskiego artysty draia, 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 3 

Wczoraj wieczorem przy ulicy Montwil- 
łowskiej Nr. 9 usiłował popełnić samobój- 
stwo przez zatrucie się esencją octową 37-le- 
tni Antoni Stankiewicz. Pogotowie ratunko- 
we przewiozło go do szpitala, Powód — cie. 
żka choroba, (e) 

ь PODRZUTKI. Až 

W dniu 17 b. m. przy zaułku Rajskim 6 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 3 miesięcy, zaś w kościele Dominika- 
nów znaleziono podrzutka w wieku około 2 
miesięcy tejże płci. Oobu podrzutków u- 
mieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

— W dniu 17 b. m. Rudomino Henryko- 
wi ul. Filarecka 43 nieznani sprawcy zapo- 
mocą otwarcia okna dostali się do mieszka- 
nia i skradli gramofon oraz garderobę mę- 
ską i dammską łącznej wartości 600 zł. 

— W dniu 17 b. m. Lipnickiemu Edwar. 
dowi ul. Bobrujska 26 z mieszkania skra. 
dziono derobę damską oraz zegarek łącz. 

nej wartości 330 zł. 
— W dniu 17 b. m. z mieszkania Lisek 

Chaima ul. Subocz 6 skradziono zegarek 
złoty z łańcuszkiem wartości 350 zł. Kra- 
dzieży dokonał Charmac Icek ul. Suboczć, 
którego zatrzymano. Zegarka nie znaleziono 

— W dniu 17 b. m. skradzino 160 zł 
Bajszysowi Adamowi. Kradzieży dokonał 
Jackiewicz Edward ul. Kalwaryjska 125, któ 
rego narazie nie zatrzymano. Gotówki nie 
odnaleziono. 

— W dniu 17 b. m. na rynku Kalwaryj- 
skim skradziono 30 zł. Niewiarkiewiczowi 
Wincentemu ze wsi Siła, gminy: bieniakoń- 
skiej. Kradzieży tej dokonali Prozwany Cha- 
im oraz Stokolczyk Ludwika. Sprawcy kra. 
dzieży obaj zostali zatrzymani. : 

— W dniu 17 b. m. na rynku Lukiskim 
skradziona została burka u Korablickiego 
Eustachego ze wsi Masaliszki, gminy pod- 
brzeskiej. Sprawcę kradzieży Ciesiuna Ada- 
ma ul. Legjonowa 157 zatrzymano razem z 
burką. 

— W. dniu 17 b. m. pod Halą Miejską 
na szkodę Widarskiej Nadziei skradziono 4 
kopy jaj wartości 60 zł. Ustalono, że kra- 
dzieży dokonał Nachepko Jan ul. Piłsuds- 
kiego 11, którego narazie nie zatrzymana. 

— W. dniu 17 b. m. Tabrysowi Rachmi. 
lowi skradziono 20 zł. w gotówce. Kradzie. 
ży dokonał Witkowski Jan ul. Bakszta 6, 
który zbiegł. 

— W dniu 17 b. m. na szkodę Szumskie. 
go Alfonsa ul. Subocz 6 skradziono drzewa 
opałowego za 10 zł. Drzewo to zostało od- 
nalezione u sprawcy kradzieży Bohdanow:- 
cza Antoniego ul. Subocz 5. Bohdanowicza 
zatrzymano. : 

— W| dniu 17 b. m. Babkiewicz Jerzy ul. 
Konarskiego 17 skradł Babkiewiczowi Ste- 
fanowi 4 zł, i sam zbiegł. 

  

    

  

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Rozstrzelanie zdrajcy mir. Demkowskiego. 
WARSZAWA, 18.VII. (Pat). Dnia 

18 b. m. o godzinie 19 m. 30 rozstrze- 
lany został w Warszawie były major 
dyplomowany Demkowski Piotr, na 
podstawie prawomoenego wyroku 
Wojskowego Sądu Okręgowego Nr. 1 
jako sądu doraźnego. Wyrok ogłoszo- 
ny został dnia 18 b. m. o godzinie 17. 

Na mocy wyroku były major Piotr 
Demkowski skazany został za zdra- 
dę państwa na karę pozbawienia 

praw, wydalenia z wojska i karę 
śmierci przez rozstrzelanie, Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej z prawa łas- 
ki nie skorzystał. Były major Piotr 
Demkowski aresztowany został w 
Warszawie dnia 11 b. m. o godzinie 
20-ej, przy zbiegu ulice Nowowiejskiej 
i Poznańskiej, w chwili, gdy wręczał 
tajne dokumenty wojskowe przedsta- 
wicielowi obcego państwa. 

Trybunał Haski rozważa sprawę Anschiussu. 
WIEDEŃ, 18.VII. (Pat). Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Hagi: W po- 
niedziałek rozpocznie się sesja Try- 
bunału Rozjemczego w Hadze, na 
której ma być uchwalone avis con- 
sultatif w sprawie unji celnej. Pierw 
sze posiedzenie już się odbyło, mu- 
siało jednak być odroczone, ponie- 
waż wezwano rząd austrjacki do mia 

nowania t. zw. sędziego narodowego. 
Rząd austrjacki prawdopodobnie za- 
mianuje na sędziego narodowego 
prof. Verdrossa. Sprawy Austrji pod- 
jęli się bronić, jak wiadomo prof. 
Kaufmann i prof. Sperl. Rozprawa bę 
dzie prawdopodobnie jawna. Decyzja 
zapadnie dopiero dnia 28 sierpnia. 

Aresztowanie oszustów—bandytów. 
BERLIN,  18.VII. (Pat),  Dyrektorowie 

przedsiębiorstwa „Nordwolłe* Karol i Hen- 
ryk Lahusenowie zostali w dniu wczoraj. 
szym aresztowani. W wyniku dotychczaso- 

wego Śledztwa okazało się, iż dopuszezali 
się oni szeregu karygodnych oszustw oraz 
prowadzili tajne konta i fałszywe księgi. 

  

KW R Ei R WED R Nos R I 

Ostry dekret przeciwko agitacji prasy 
opozycyjnej. 

BERLIN 18.7 Pat. — Ogłoszony 
wczoraj w nocy dekret prezydenta 
Rzeszy, mający na celu skuteczne wy- 
stąpienie przeciwko antyrządowej a- 
gitacji politycznej na łamach prasy о- 
pozycyjnej przyjęła prasa demokraty- 
czna naogół z zadowoleniem. 
Prasa lewicowa występuje ostro prze- 
ciwko dekretowi prasowemu. Niezwy- 
kle ostro występuje przeciw dekretowi 
dziennik komunistyczny „Berlin am 

  

Olbrzymi pożar na Słowaczyźnie. 
PRAGA, 18.VII. (Pat), Pomimo nadludz.. 

kich wysiłków straży ogniowej nie udało 
się zlokalizować pożaru, który wybuchnął 
wezoraj w Vasec na Słowaczyźnie. Pastwą 
płomieni padło 540 domów, 2 tysiące ludzi 

SPORT 
Zasłużone zwycięstwo pary 

hinduskiej. 
WARSZAWA. (Pat). W piątek rozegrane 

zostało w meczu tenisowym  Legja—lndje 
Wschodnie spotkanie w grze pod rójnej, po- 
między parą hinduską Hadi i ee i parą 
naszych asów z Tłoczyńskim i Maksem Sto- 
larowem. Spotkanie zakończyło się zasłużo- 
nem zwycięstwem Hindusów, którzy po wal- 

  

  

    

   

 BEDERZDEWZSTA 

a Hi iski 2 a i u 20-go Komedja Й й i 1 i 0 ejskie | z: zs” Dziś tańczy Marietta * 
LA WIEJSKA 1 h m W si slėmesis Lya Mara. Miumowskareyene 000 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — — — Początek seansów od godz. 6-ej. 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIÓS" 
Wileńska 39, tel. 9-20 

polskim prowadzi 

Wielka rewia 
Konferansjerkę w jęz. 

ulubieniec Warszawy 

z udział. najwybitn. Jondyńsk. 
gwiazd filmow. i teatraln. jak 

Fryderyk Jarosy 
Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 

Anna May Wong i ii 
NAD PROGRAM: 

e Atrakcje dźwięk. 
Seansy od g. 4-ej 

  

BŁWIĘKOWR KiNO 

„НУ | 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! 
    Na |-szy seans ceny zniżone. — — 

KULISY MODY 
KAD rasiu: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwięk. Paramountu. 

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

Rekord dobrego humoru i pogody z jedną 
tylko łezką. W rolach głównych: Marja 
Corda, Harry Liedtke i Ernest Verebes. 

  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Program od 15-go 
do 19-go lipca 
1931 r. włącznie: 

W rolach 
głównych pię 

Humor... 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
/akek dworaa kolejow,) 

  

    Mda asa 

5935 

CEMENTU 

„M. DEULL 
Biuro: 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Ostatnia 

i najlep. kreacja Luisa Wolheima 

Subterna ironja... Prawda o kobiecie... 

OSTRZEŻENIE! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

O wurtosolGNE piwo w używane butelki „Patent“ 

4 ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem 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. 

AINA BS TTT SET 

FEEFFEEFEFEFEFEFFE 
HURTOWA SPRZEDAŻ 

Syndykatu cementowień polskich 

Jagiellońska 3, tel. 81!. 

czw NASTĘPNY PROGRAM: 

kra June Collyer i znkomis Conrad Nagel. 
Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4 pp. 

Załoga Śmierci 
W ol. sł. Luis Wolheim, Kay Johnson i Conrad Nagel 0% dodziak dźląkowy fol. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
COHN i KELLY. 

Wstrząs. dramat miłości, 

poświęcenia i nienaw. 

Ceny zniżone. 
LL 

dram. życ. 
rzekomej 

Wspan 
Historja SŁODYCZ GRZECHU (555: 

Jakimi mężowie 
E ai Bada, 

  

5924 

NAJKORZYSTNIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej dobroci u 
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy towary na kostju- 
mu i suknie, jedwabie sztuczne, sukniowe, pal- 
towe i jedwabie surowe, perkale w pięknych 
deseniach, materjały mundurkowe. 

Uwaga — WILEŃSKA 27. 
  

  

  
E|CUDOWNE 

  

Nieograniczenie trwałe przy wilgot- 
nem powietrzu lub pocie, osiągną 
Panowie i Panie bez rurek zapo- 
mocą Hela esencją ziół do włosów. 
Również najpiękniejsze krótkie wło- 
sy u Pań będą upiększone przez 
Hela, ponieważ ondulacja jest zby- 
teczna, Duże zaoszczędzenie czasu 

* i pieniędzy. Dziala na porost wło- 

sów. Pański obraz w lustrze zachwyci Was. Zaraz po 
myciu wspaniałe fale ondulowanych loków, powabna 
fryzura. Dużo listów z podziękowsaniem. Przedewszyst- 
kiem artystki sceniczne są pełne zachwytu. Cena zł. 2, 

  

Nowootwarty Warszawski Skład Tapet 

“„ ТАРЕТА“ 
Wilno, Niemiecka 4 

poleca najnowsze desenie po cenach 
5925 konkurencyjnych. 

  

LOKI| Zaleszczyki 
Pensjonat „ZOFJA* przy 
plaży słonecznej i placach 
tennisówych poleca 25 po- 
koi dobrze urządzonych. 
Radjogramofon. Kuchnia 
wykwintna i djetetyezna. 
Ceny umiarkowane. 5746 
  

Nowo otwarta pracownia 

instrum, muzycznych 
przyjmuje obsłaliaki i ze- 
peracje wszelkiego rodz. 
Wykonanie solidne. Ceny 

Morgen''. 
Biuro Conti podkreśla, iż zdaniem 

niemieckich kół politycznych chodzi 
tu o przepisy, które były już częściowo 
ogłaszane zagranicą, m. in. we Francji. 
Koła rządowe z ubolewaniem stwier- 
dzają, że dekret okazał się konieczny 
celem przeciwstawienia się agitacji 
prasowej, która niepokoiła opinję Nie- 
miec. 

i to zadecydowało o naszej porażce. Gra 
obfitowała w szereg momentów emocjonują- 
cych i pod względem widowiskowym okaza: 
ła się pierwszorzędną. 

Po dwóch dniach meczu prowadzi Legja 

Legja zwyciężyła Indje Wschodnie. 
WARSZAWA, 18.VII. (Pat). W sobotę ro- 

zegrano tu ostatnie dwa spotkania w tenisie 
między Legją a reprezentacją Indyj Wscho- 
dnich. W pierwszem spotkaniu Maks Stola- 
row pokonał Fyzeego (Indje Wschodnie) w 
4 setach 4:6, 6:2, 6:1, 6:0. W drugim meczu 
mistrz Polski Tłoczyński po bardzo pięk- 
nej, obustronnie zaciętej grze, Hadiego (In- 
dje Wschodnie) w trzech setach 6:4, 7:5, 6:1. 

na korzyść 

Nr. 164 (21061 

są następujące: Skok wzwyż — pierwsze miej- 
sce i tytuł mistrzyni Polski zdobyła Manteu- 
flówna z AZS krakowskiego, skacząc na 145 

cm. W pchnięciu kulą pierwsza Jasieńska z 
AZS poznańskiego, osiągając 11 metrów i 3 
cm. W biegu na 800 metrów pierwsza Kilo- 
sówna z Pogoni katowickiej, mając czas 2 
m. 29,8 sek. W finale biegu na 60 m. pier- 
wsza Manteuflówna, zdobywając mistrzostwo 
Polski w czasie 8 sek. 

Estonja zwyciężyła Kraków. 
KRAKÓW 18.7. Pat. — W piątek na boisku 

Legji w Krakowie odbył się mecz piłki noż- 
nej między robotniczemi reprezentacjami E- 
stonji i Krakowa. Mecz przyniósł zwycięstwo 
Estonji w stosunku 3:2 (2: 

    

  
Legji. 

pozostało bez dachu nad głową. Szkody ob- 
liezają na przeszło 10 miljonów koron. W 
chwili wybuchu pożaru większość mieszkań- 
ców znajdowała się w polu. 

ce niezwykle zaciętej wygrali w trzech setach 
12:10, 6:3 i 10:8. 

Walka była niezmiernie interesująca, obu- 
stronnie zacięta i twarda. Hindusi za wszel- 
ką cenę po wczorajszych porażkach w grach 
pojedyńczych, pragnęli zdobyć zwycięstwo w 
double, w którem zresztą jako para bardzo 
zgrana mieli poważne szanse. Szanse te wzro 
sły znakomiecie wskutek słabego zgrania i 
braku wzajemnego zrozumienia się u naszej 
pary. Zawodnicy nasi walczyli ambitnie, mie- 
li dużo ładnych piłek i techniczn. byli lepsi, 
ustępowali natomiast Hindusom w taktyce 

    

  

Lecznica Litewskiego Stow. Pomocy Sani 
Wilno, ulica Wiłeńska 28, telefon 846. 

5748 Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Oplata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 
  

  

D.-H. 1. Ihnatowicz i S-ka 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, tel. 841. 

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

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia.       

  

      

    

   

ALLAL PUDEŁKACH. 

NISZCZY DOSZCZĘTNIE 
KARALUCHY, 

a PLUSKWY, 
: MUCHY, MOLE 

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

  

  

GLTÓWKĘ Od roku 1843 istnieje 

lokujemy bez kosztów 
. = 

Wi lenkin na dobre oprocentow. 
|| 

ul. TATARSKA 20 | | Gwarancja solidna, za- 

i 

| 

bezpiecz. nieruchomoś- 
| cią. Termin dowolny. 

Dom H.-K. „Zachęta” 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

Mickiewicza |, tel. 905 

stoły, szafy, łóżka it.d. ! 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych wartukach | 
I NA RATY. | 

NADESZŁY NOWOŚCI. | 
5692 

BRUSKIENIKI| 
PIŁSUDSKIEGO Nr. 3 

  

  

dochodową w centrum 
miasta sprzedamy oka- 
zyjnie. Dochód 35.000 
zł., gotówką 10.000 dol. 
Dom H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 905 

| Kamienicę 

  Chemiczna pralnia 
i parowa farbiarnia 

Е. Зогоко 
M. Pohulanka 11—12. 

  

ы Oddzialy: 
Pierwszorzędny pensjonat Mickiewicza 37, 

„JUTRZENKA“ Dawiałkośska 13. 
5919 

Ogrodzenie siatkowe 
tanie, trwałe i estetyczne 
oraz karbolineum poleca 

daje pełne utrzymanie 
za 8—9 zł. dziennie. 

    

  

Perfumerję i kosmet. 

Ogólny wynik spotkania 4:1 

LONDYN, 18.VII. (Pat). 
17 b. m. ropoczął się finałowy mecz teniso- 
wy międzystrefowy w 
kach o puhar Davisa między Anglją, fina- 
listką strefy europejskiej, a Stanami Zjed- 
noczonemi, finalistą strefy amerykańskiej. 
W turnieju rozegrano dwie gry pojedyńcze. 
W pierwszej Austin (Anglja) zwyciężył Wo- 
oda (Amerykanin) w 4 setach 2 
7:5. W drugiem spotkaniu Shields (Amery- 
kanin) pokonał Anglika Perrye'go w trzech 
setach 10:8, 6:4, 6:2, 
walk każde z grających państw posiada po 
jednym punkcie. 

lekkoatlet 

  

koatletek polskich. 

O puhar Davisa. 

Mistrzostwa lekkoatletyczne. 
WARSZAWA 18.7. Pat. — W dniu 18 b. 

m. rozpoczęły się w Warszawie mistrzostwa 
konkurencji pań. 

Na starcie stanęło ponad 100 najlepszych lek- 
Wyniki pierwszego dnia 

e Polski w 

Mieszkanie 
3 duże, eleganckie, 
słoneczne pokoje z 
kuchnią i światłem. 
Na wzgórzu w sosno- 
wym lesie pięknie 
położonym. Czyste i 
świeże powietrze. 

Do wynajęcia 
od zaraz. (Antokol) 
Wiosenna 3. 5915 

Mieszkania 
z 2—3 pokoi 

z kuchnią 

poszukuję. 
Pożądane wygody. 

Oferty do Administr. 
„Kurj. Wil.“ pod „R“ 

5914 

Mieszkania 
po 2 pokoje z kuchnią, 
odremontowane do wyna- 
jęcia — ul. Poplawska 22, 

Informacje u dozorcy. 

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią do 
wynajęcia od | sierpnia 
r. b. — Sawicz 16, m. 10. 

SKLEP ś5%: do wy. 
najęcia 

ulica Wielka Nr. 39 
Informacje u dozorcy. 

  

  

  

  

Kopalnią złota 
dla każdego jest zbiór na- 
szych 200 przepisów do 
samodzielnego wykonania 
prostemi środkami różn. 
artykułów, używanych w 
handlu i życiu domowem. 
Wysyłka po poprzedniem 
nadesłaniu gotówki 4 zł., 
(za zaliczeniem 5 złotych). 
Wydawnictwo dzieł prak- 
tycznych „Adelante“ — 
Bydgoszcz, Dworcowa 31b 
Oddział Iil. 5911—2 

PROFESJONALNE 
SZKOŁY 

„POMÓC PRACY” 
Podania przyjmująsię 
do męskich i żeń- 
skich profesjonalnych 

szkół, codziennie. 

  

W piątek dnia 

tegorocznych wal- 

2:6, 6:0, 8:6, 

Po pierwszym dniu 

Kolarski raid krajoznawczy 

GDY? 
śwoję ala 

i maturzy: 

    

    

ilość rowerów 

Uczestnicy 
rem w 200 gr. racjach. 
doskonałej formie. Każdy z uczestników pro 
wadzi dzienniczek sprawozdawczy. Za najle 

dzienniczek przyrzekł 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
p. Czerwiński nagrodę. Prócz tego nagrody 
wyznaczyły Państwowa Wytwórnia Zbrojeń 
i Dyrekcja Państwowego Urzędu W. F. 

pszy taki 

Zioła łecznicze 
Magistra Wolskiego za- 
twierdzone przez Depar- 
tament Służby Zdrowia: 
leczą niezawodnie: cier- 
pienia wątroby, woreczka 
żółciowego, płuc, nerek, 
pęcherza; usuwają: bóle 
artretyczne, reumatyczne, 

isjaschu, gardła, bezsen- 
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 

Poważna firma 
poszukuje od zaraz inte- 
ligentnych  _wymownych 
Pań z dobrą reprezentacją 
na stałe i dobrze płatne 
posady. Fachowość i ka- 
ucja nie wymagane. Po 
krótkiej próbie awans. 
Zgłaszać się z dokumen- 
tami w poniedziałek i we 
wtorek od @ 10—12 1 3—5 
Mickiewicza 41—19, front 

2913, 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej I 
Adres: Liszki, Apteka. 

Okazyjnie 
DO SPRZEDANIA 

„MOTOCYKL, 
"mało używany. Do- 
wiedzieć się w war- 
sztacie mechaniczn. 
ulica Jagiellońska 8, 
J. Matuszewicz. 5934 

  

  

  

Najtańsze źródło zakupów 
własnych wyrobów 

rymarskich. 
podróżnych i t. p. oraz 
przyjmuje wszelkie reper. 

J. Krusiewicz 
Wileńska 23. 5930 

Kto chce mieć 
dokładny czas i dobrze 
uregulow. zegarek, niech 

zajdzie do 

  

jednym z każdego obwodu P. W. 
każdego D. O. K. w pierwszym dniu podró. 
ży przybył tu wczoraj o godz. 
86 zawodników. Raid wyruszył z Warszawy 
9 b. m. Organizatorami są Państwowy Urz. 
W. F. i Państwowa Wytwórnia Zbrojeń, któ- 
ra bezinteresownie 

marki 
dakcja „Tygodnia Sportowego**. 

w drodze odżywiali się cuk- 

  

ma szkolnej. 
18.VII. 

y młodzieży szkolnej 7 i 8 kl. 
ów, zebranej z całej Polski po 

(Pat). Kolarski raid 

i po 10 z 

14 w liczbie 

wypożyczyła 

„Lucznik“, 
potrzebną 
oraz ге- 

  

Wszyscy przybyli w 

minister 

Doktor 

Wład. Bandrowski 
przyjmuje jako specjalista 

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

świąt. 5739 

Dr. GINSBERG 
choroby skėrne, wene 
ryczne i moezopiciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—5, 

tel. 567. 

Akuszerka 

Marja Arerina 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadzita się 

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

Akuszerka 

МАА аХГОМЕа 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa ”, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Ładny skiep 
w centrum miasta z 
urządzeniem sklepu 
i biura tanio do od- 
dania zaraz. Wiado- 
mość: Tatarska Nr. 3 
telefon 17 52. 5901 

    

  

  

  

Zs kwit lombardewy 
(Biskupia 12) Nr. 83488 

3928 unieważnia się. 
  

angieiski 
Rower „itt 
do sprzedania. Zamko- 
wa Nr. 4, L. Rakowski. 

  

KURJER WILEŃSKI & 
Spółka z ogr. odpow. Ф 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła ' książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

  

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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TADEUSZ SIKORSKI. 26) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Pod wpływem nieznanej tęsknoty, która naraż 

opanowała jego duszę, wymówił się od udziału 

w zwykłej wieczorowej libacji. Przyjęcie miało się 

odbyć u Tamary Pielrewny. Pozostał w domu. Prze- 

glądał stare listy i biegł my: ślą do dawno zapomniany i 

osób, widział jak przez mgłę teraz już jakby obce twa 

rze, słyszał niegdyś wypowiedziane słowa. Żywo sta. 

nęła mu w pamięci przeszłość. Odległa wioska polska. 

dom rodzinny, zasępiona twarz ojca, starego po- 

wstańca. Zwykle odżywały w nim z dużą mócą wspom- 

nienia z lat ubiegłych w wigilję Bożego Narodzenia. 

W tym dniu „zupełnie bezwiednie napływała do duszy 

fala wspomnień, tkwił w tem kult przeszłości, otwie- 

rała się gdzieś w odległym zakąłku jego jaźni jakby 

jakaś ukryta komórka, w której były pogrzebane daw- 

ne przeżycia. Miał wrażenie, że jest we dworze wsi 

Wola Kamocka, że widzi na wzgórzu ruiny starego 

zamczyska, na których niejednokrotnie przebywał, po- 

grążony w rzewnej zadumie.. Jak wszystko się zmie- 
nilo... Uleciały bezpowrotnie sny młodości. Stanął 
w tym dalekim kraju na progu śmierci... W blasku 
księżycowej nocy ujrzał karabin przechodzącego szyld- 
wacha, usłyszał miarowe jego stąpanie i krótki, ury- 
wany kaszel... Szyldwach znikł na zakręcie i znowu 
zapanowała głęboka cisza Dzwony przeszłości odc- 
zwały się w jego duszy z nową mocą. Widział się 
w dawnem biurze sądu okręgowego na Miodowej, sły- 

  

  

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

  

3 flaszki zł. 450, 6 flaszek zł. 7. do: no Osob sika 
Cieszyn T. Skrzynka poczt. 1028. Nr. 5 m. 11, „Pasaž“ Dr. Nic. Kemeny, Czeiowiewacie” "Sena 3916 

szał wesoły stuk maszyn do pisania, urywane zdania 
urzędników, patrzył na wysoką dystyngowaną postać 
prokuratora Rosjanina, idącego w błyszczącym mun- 
durze do sali przyjęć, widział życzliwie wyciągniętą 
ku sobie dłoń jego, dobroduszny uśmiech na ustach, 
a czuł że działa mu się jakaś krzywda, że ten człowiek 
jak i wielu jemu podobnych dopuszcza się jakiegoś 
gwałtu, lecz jakiego i nad kim nie umiał sobie wy- 
tłumaczyć. Naraz zmienił się obraz. Ucichło wszystko, 
w grobowem milczeniu skupiły się tysiące głów 
w jakimś olbrzymim pochodzie... Popłynęła wielka 
rzeka ludzka obok szpalerów obcych uzbrojonych żoł- 
nierzy, jakby oczarowanych żywiołową potęgą narodu, 
który naraz zrzucił pęta niewoli. [ widział wyraźnie 
na wzniesieniu postać wielkiego pisarza, słyszał jego 
urywane słowa: 

— Czterdziešc 
okropnej niewoli... 
Polska! 

Otrząsnął się. Co to było? Aha, pochód narodowy 
w listopadowy dzień — pomyślał — oglądając fóto- 
grafje różnych uroczystości z tego pamiętnego okresu. 

Wrażliwe pod wpływem otaczającego go spokoju 
ucho podrażnił lekki szelest śniegu poruszonego pod 
stopami kogoś na werandzie. 

Tam nikt nie może chodzić — pomyślał — 

odruchowo podchodząc od drzwi. Chyba się prze- 
słyszałem. 

Wtem rozległo się pukanie do drzwi. 
— Może żołnierz, chcąc zapalić papierosa pomylił 

się i zapukał do drzwi frontowych zamiast do kuchni. 
Bez słowa zapytania w podnieceniu, jakby prze- 

czuwając, że to nie żołnierz, szybko otworzył drzwi. 

Przed nim stała Marta. 

krew. katusze 
niech żyje 

lat ucisku, łzy, 
swoboda, wolność, 

    

po cenach żniżon. poleca 

Wileńska Nr. 18. 

  
M. Jankowski 

Wilno, Św. Jańska Nr. 9. 
5929 

H. Dąbrowska 
5931     

W ciemnościach korytarza stał zdrętwiały z wra- 
żenia. Patrzył na nią i nic nie rozumiał. Marta lekko 
go odsunęła i wcisnęła się do wąskiego przedpokoju. 

— Marta Aleksandrówna, pani tutaj—wykrztusił. 
Jak pani się dostała przez wartę? Co to jest? 

I naraz jakby pod wpływem panicznego strachu 
ujął ją za'ręce i zawołał z wyrazem okropnego bólu: 

— (o pani zrobiła? Czy pani wie, co jej grozi? 

Marta wbiegła do pokoju i zamknęła drzwi. 
Rzuciła się na kanapę, ciężko oddychając. Siliła się 
na spokój, udając dobry humor. 

Ach, Wiesławie Juljanowiczu, zabawny z pana 
człowiek, z miną arcy-groźną stara się pan mnie prze- 
razić. Wiem, wiem co mi grozi. Tysiące artykułów 
waszego kodeksu karnego, na końcu których zawią- 
zany jest stryczek. Śmieję się z waszych wartowników. 

"Ten bałwan, eo stoi na ulicy, myślał kiedy przesko- 
czyłam przez parkan, że zmarznięta wrona spadła 
z drzewa. Ha, ha, to była przygoda. Ależ jest pan 
okropnie zasępiony i niebardzo, jak na Polaka przy- 
stało, gościnny. Dziwi pana moja pierwsza wizyta 
podczas dżumy w dodatku? Przecież to bardzo proste, 
przyszłam do pana, jako zadżumionego, odwiedzić, 
jest to obowiązek chrześcijański. No, proszę się roz- 
chmurzyć, bo pomyślę, że przyszłam nie w porę, po- 
myślę, że pan oczekuje wizyty jakiej sąsiadki zadžu- 

mionej. Co? 
— Szalona dziewczyna — myślał Wichrowski — 

Na co ona się naraża. Chociaż tęsknił za nią, teraz 
z całej duszy pragnął, aby jak najprędzej wyszła. 

Marta tymczasem rozglądała się po mieszkaniu, 
zdjęła futro i nie myślała o wyjściu. Obojętnie roz- 
pytywała się go, co porabia, jakie ma towarzystwo, czy 

się bardzo obawia zarazy. 

  

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

  

Wilno, Subocz 19, 

Т-мо „Pomóc Pracy“ 
WTA TS KI S III ISI III : 

  

            M. Wyszomirskiego WYKONYWA 
byłego majstra firmy PUNKTUALNIE 

A. RYDLEWSKIEGO LTA NTO 2 
Wilno, Pasaž Mieiski przy SOLIDNIE 
ul. Ostrobramskiej Nr. 5. 

5917 

  

Wichrowski odpowiadał wpół przytomnie. Dławił 
go ustawiczny strach. Zdawało mu się, że ją kto złapie, 
że będzie miała sprawę o przekroczenie linji kwa- 
rantanny. Byłby wielki skandal, dziewczyna byłaby 
zgubiona. 

— (o teraz robić, na Boga, jak pani stąd wyjdzie? 
-—powtarzał, patrząc na nią z okropnym przestrachem. 

— Ech głupstwo, nie mówmy o tem. Jak przy- 
szłam, tak i wyjdę. Niech się pan nie obawia, nie skom- 
promituję go. Dzisiaj jestem już w drugiej opres 
Przed chwilą byłam na zebraniu rewolucyjnem. Wasza 
policja podczas dżumy zupełnie się zbłaźniła. Można 
pod nosem układać im porklamacje. Zresztą pański 
groźny Wiktorinow jest teraz pewno na zebraniu ligi 
wolnej miłości i niewiele się przejmuje polityką. 

— Prokurator należy do ligi wolnej miłości? Co 

  

* też pani mówi? — zawołał Wichrowski. 

— Oczywiście pan nie nie wie. Dobre sobie. Całe 
miasto dawno o tem mówi. My mamy swoją ajenturę. 
W tym czasie, kiedy pański szef nasyca się zakazanym 
owocem, pan ma u siebie jawną rewolucjonistkę, która 
przedarła się przez kwarantannę, a w zanadrzu może 
ma plikę odezw rewolucyjnych. Widzi pan, że wasz 
system wali się. Czuję już mocne porywy burzy rewo- 
lucyjnej — mówiła cała zaogniona i podniecona. 

— My jesteśmy tą siłą, która obali tron Romano- 
wych. Wzywam pana, Wiesławie Juljanowi iczu, do 
przyłączenia się do naszych szeregów — zawołała. 

stojąc przed nim wyprostowana i pałająca żądzą 
czynów. 

(D. c. n.) 

^ 

X T IIA AA TR IO KSI ГУ ЗЕН 
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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