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LITWĄ 
a pakt wschodni. 

Nasza urzędowa agencja podała 

onegdaj wiadomość o zawarciu w 

Londynie pomiędzy Litwą a Z.S.S.R. 

„konwencji analogicznej do zawar 

tych w dn. 3 i 4 bm. przez szereg 

państw w sprawie ustalenia pojęcia 

„napastnika*. Nie jesż ta wiadomość 

dostatecznie jasna, bowiem nie wy: 

nika z niej czy Litwa przystąpiła do 

Lonwencjį „sąsiedzkiej“, t. 

zamkniętej z dn. 3 bm., czy też do 

ogólnej z dn. 4 bm. otwartej dla 

każdego innego państwa, czy do obu 

jednocześnie. 

Kwestja jest o tyle ciekawą, że Li 

twa bezpośrednio z Sowietami nie są- 

siaduje, udział więc jej w konwencji 

Nr. 1 nie jest — formalnie rzecz bio- 
rąc — uzasadniony. Z drugiej znów 

strony 'z depeszy „Pata'* wygląda 

zn. 

rzecz tak, że Litwa nie przystąpiła do 

konwencji Nr. 2, lecz zawarła z Z. S. 

S. R. coś wprawdzie „analogicznego“ 

do niej, łecz zarazem coś odrębne' 

go. 
Oczywiście, najważniejszem jest 

to, że Litwa ustalone w obu konwen' 

cjach określenie „napastnika* pr z y* 

jęła. W tem jednak odstrychnięciu 

się jej, od reszty sygnatarjuszów w 

zawarciu odrębnej z Z. S. S. R. 

konwencji tkwią jakieś racje i moty* 

wy. warte rozpoznania. 

Niestety, posiadamy w tej chwili 
bardzo mało danych, aby te motywy 

móe ustalić. Zdaniem jednego z do* 

brze zazwyczaj poinformowanych ko- 

respondentów niemieckich w Kownie, 
Litwa sądzi, iż zawarcie iych kon- 

wencyj nie przesądza sprawy, ponie- 

waż Konferencja Rozbrojeniowa mo- 

że kiedyś przyjąć inną formułę dla o 

kreślenia napastnika, co przekrešli 

sealną wartość formuły przyjętej w 

londyńskich konwencjach. Pogląd 

mało przekonywujący, gdyż solidar- 

ne stanowisko kiłkunastu państw za- 

ciążyć może na konferencji tak silnie, 

iż przyjęcie innej formuły okaże się 

niemożliwe. Zresztą -jakież nadzieje 

anożna pokładać na Konferencję Ro- 

zbrojeniową, która znajduje się w a- 

gonji, a jej prezes rozpoczyna zaba: 

wną wędrówkę po stolicach, sądząc 

że od poszczególnych rządów osiąg- 

mie to, czego nie można było od nich 
uzyskać, wtedy, kiedy te rządy były 
zebrane w jednej sali konferencyj: 

nej? 

Korespondent niemiecki podaje 

dwie inne racje rezerwy litewskiej, Je 

dna — to niechęć udziału w politycz 

nej umowie wspólnie z Polską, 
druga — chęć pozostania na boku w 

kombinacjach, które mają charakter 

przeciwstawiania się jednej 

grupy państw blokowi innych (?) Ale 
najbardziej niepokoi Kowno — wed- 
ług tegoż korespondenta—utrwalenie 

pokojowych stosunków pomiędzy Pol 
ską i Sowietami, z czego wynikać ma 
„rozluźnienie podstawy 

dotychczasowej politycz 

mej przyjaźni litewsko-so 

wieckiej* W Kownie stawiają 
dziś pytanie, czy w przyszłości zain- 
teresowanie Sowietów najważniejsze 
mi problemami litewskiemi nie dozna 
osłabienia, wyraźnie mówiąc —— czy 

Sowiety nie zaniechają p opie ra 
nia tezy litewskiej w spra 
wie wiłeńskiej. 

O tem „popieraniu* niewiele było 

w ostatnich latach wiadomo. Musia- 

ło jednak istnieć, skoro możliwość je- 
go utracenia wzbudza niepokój. Jed 

nocześnie i z innej strony, z zachodu, 

pojawiają się wieści dość dziwne. P. 

Jacques Kayser, znany radykał fran 

cuski, pisząc o odprężeniu polsko-nie 

mieckiem zauważa, iż byłoby niez- 

miernie ciekawem przekonać się ile 

jest prawdy, a ile oszustwa w projek- 

  

tach, kolportowanych przez otoczenie 

p. Alfredx Rosenberga. Projekty te 

polegają na skompensowaniu 

Polski za oddanie Pomorza Niem 

com przez udzielenie jej 

niorze Bałtyckie 

przez Kłajpedę 

nej (z kim?) Litwie, oraz na morze 

Czarne — przez sfederowaną (z kim?) 
Ukrainę. 

wylotu 

po 
w sfederowa- 

na 

Stara historja, znana jeszcze z cza 

sów Stresemanna, powtarza się znów 

w nowej wersji, jeżeli p. Kayser zwy” 

czajem publicystów francuskich cze 

goś nie naplątał. Jednakże może to 

wszystko być nieprzyjemne dla Lit- 

wy. Przyjaciele skłonni są w pew: 

nej chwili zdradzić za misę soczewi* 

cy. Czy nie warto się zreflektować? 

Potraktowanie sprawy Bessarabji 

w konwencji landyńskiej przez Sowie 
ty i Rumunję jest ciekawym prece- 

demsem dla sprawy polsko-litew- 

skiej. Zasadnicza rozbieżność stano 

wiska co do Bessarabji nie przeszko- 

dziła obn tym państwom wejść na 

unormowania bieżących 

stosunków. Sądzimy, że podob- 

na metoda zastosowana do sprawy 
polsko-litewskiej, przyniosłaby stro- 

nom znacznie większe i 

trwalsze obopólne korzyści niż 

uprawiana ptzeż Titwę: polityka sta” 

wiana ma miepewnego „przyjaciela“. 

Testis. 

drogę 

  

Przewaga tezy angielskiej na konferencji. 
Obradcwać — choćby nie było szans na porozumienie. 

Wczoraj na podkomisji monetar- 
nej konferencji ekonomicznej w Lon: 
dynie przyjęty został po gorącej dys 
kusji wniosek angielskiego kanclerza 
skarbu Chamberlaina, aby pomimo 
niemożności usunięcia różnicy zdań 
w sprawie rozejmu walutow., konty- 
nuować pracę podkomisji w  niez- 
mniejszonym zakresie. Wniosek zo0- 
stał przyjęty 25 głosami przeciwko 15 
w których imieniu francuski minister 
skarbu Bonnet i rumuński Madgearu 
proponowali zawieszenie prac podko 
misji z wyjątkiem kwestji zadłużenia. 

Następnie Polska, Holandja, Szwaj 
carja, Austrja, Hiszpanja, Czechosło- 

wacja, Belgja, Niemey, Jugosławja, 
Włochy, Bułgarja i Litwa. wypowie- 
działy się za wnioskiem rumuńsko- 
francuskim zaś Indje, Portugalja, 
Norwegja, Szwecja, Danja, Argenty- 
na, Australja, Ekwador i Japonja wy 
powiedziały się za wniosk, Chamber" 
laina. — Deklarację polską, wypo 
wiadającą się za wnioskiem ministra 
Madgearu złożył w imieniu delegacji 
polskiej radea Mohl. 

Ten wynik obrad podkomi 
niezwykle znamienny i wskazuje na 
zdecydowaną wolę Wielkiej Brytanji 
utrzymania konferencji w  najszer- 
szych ramach. 

    

St, Zjedn, a sprawy rozbrojeniowe 
Norman Davis nie wróci prędko do Europy. 

  

(Pat). Z Waszyngtonu do- 
noszą, iż Norman Davis nie powróci 
do Europy przed wrześniem. Rząd Sta 
nów Z;ednoczonych nie uważa, w obec 

nie wytworzonych warunkach politycz 
nych. za celowe brać oficjalnie udział 
w dyskusj rozbrojeniowej. 

  

„Ratowanie” Prus Wschodnich. 
BERLIN, (Pat). Królewiecka „Pre- 

ussische Zeitung“ donosi, że nowy 
plan pomocy dla Prus Wschodnich, 
zatwierdzony przez kanclerza Hitle 
ra, przewiduje m. in., iż w okręgach 
przemysłowych mają być utworzone 
filje zakładów przemysłowych, mają- 
cych swą siedzibę w Rzeszy oraz prze 
niesione mają być przedsiębiorstwa 
przemysłu przetwórczego. Chodzi tu 
przedewszystkiem o przemysł meta 
lurgiczny i tekstylny. Robotnicy tych 

fabryk mają być osadzeni równocześ 
nie na roli. Projekt rządowy zapowia- 
da rozbudowę istniejących i utworze 
nie nowych dróg komunikacji wod- 
nej. Zakłady przemysłowe w Prusach 
Wschodnich otrzymają na szereg dni 
zgóry zamówienia ze strony instytu 
cyj użyteczności publicznej Rzeszy. 
Z inicjatywy kanclerza uniwersytet 
królewiecki ma być rozszerzony i 
przekształcony na niemiecką wszech- 

nicę narodową. 

  

  

     

Rokowania © zawarcie konkordatu. 
BERLIN, (Pat). ,„Deutsche Allgc- 

maine Zeitung” donosi že bawiący w 

Traktat przyjaźni handlowy i konsularny 
pomiędzy Polską i St. Zjedn. 

WARSZAWA, (Pat). W Dzienni- 
ku Ustaw z dn. 7 lipca ogłoszony zo- 
stał traktat przyjaźni, handlowy * 
praw konsularnych między Polską a 
Stanami Zjednoczonemi A. P. Jedno: 
cześnie opublikowano oświadczenie 
rządowe w sprawie wymiany doku” 
mentów ratyfikacyjnych tego trakta” 
tu. Traktat przyjaźn; ze wszystkiemi 

jego postanowieniami wchodzi w ży- 
cie dn. 9 bm. i pozostawać będzie w 
mocy w ciągu 1 roku. 

W dziedzinie prawa spadkowego 
traktat postanawia, że spadkobierca 
będzie miał prawo w okresie 3 lat 
zlikwidować i wycofać spadek bec 
ograniczeń i bez przeszkód. 

Katastrofa samolotowa. 
Jeden zabity, dwóch rannych. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś o godzinie 2.50 
w nocy pod  Grodziskiem Mazowieckiem 
spadł nolot wojskowy Focker 7. W samo 
leqe znajdowało się 4 wojskowych, których 
szeregowiec Tadeusz Pictrowski poniósł 

  

Śmierć na miejseu, por, obserwator Cumpft 
i płutonowy Haneck' doznali licznych okra 
żeń, piiel-kapral Paszkowski wyszedł bez 
szwanku. Pogotowie 1 p. lotn. przewiozło ran 
nych do Warszawy. 

———— 

Powódź w Stanisławowskiem. 
Dniestr przybrał ponad 2 metry. 

STANISŁAWÓW, (Pat). Trwające od sze 

regu dni opady deszczowe spowodowały Гех 

ne wezbrania rzek i potoków górskich na 

terenie całego województwa stanisławowskie 

go. W wielu m'ejseach rzeki wylały. 

Sytuacja w piątek w południe przedsta- 

wiała się następująco: 

POWIAT KOŁOMYJA. Woda na Prucie 

podniosła się o 3 m, 30 cm. ponad normal 

my poziem, zalewająe niżej położone pola. 

Wylew rzeki powstał po południu. Wody 

Prutu obrywają brzegi w dalszym e'ągn. 

Wiezbrały również dopływy Prutu w kilku 

miejseach. Komunikacja kołowa jest chwilo 

wo przerwana. 

KOSÓW. Stan wody na Czeremoszu Czar 

nym podnósł sę 0:1 m. 60 em. ponad nor- 

malny Most na Rybniey między Sokołowem 
a Jaworowem zestał zniesiony Komunikacja 
kołowa w kiłku miejscach przerwana, 

  

POW, SNIATYN. Na Prueie i Czeremo- 

szu Czzernym wody przybrały ponad stan 

normalny 6 1 m. 60 em, Woda stale przybie 

ra. Stan wody na rzekach Sukieli i Świeće 

podniósł sę o 1 m. 30 em, 

W KAŁUSZU I ŁOMNICY weda przybrała 

ła o 1 m. 60 em. Mcst w Palarowe jest za- 

grożony. Pod Mikulczynem (pow, Nadwór- 

na) woda zalała 12 domów. Elektrownia w 

Mikulczyą'e jest nieczynna. 

W POW. STANISŁAWOWSKIM wezbra 

ła Bystrzyca, Na przedmieściu Stanisławo- 

wa kilka ulie zostało zalanych wedą. 

W POW. SYRYJSKIM również wezbrały 

rzeki, Stam wody na Dniestrze podniósł się o 

2 m. 18 em, ponad normalny poziom. 

Droga ze Stanisławowa do Kołomyji jest 

zalana w niektórych miejscach, Na wszyst 

kieh zagrożonych odcinkach czuwają oddzia 

ły polieji razem z ludności. 

    

Mattern żyje. 
Lądował w okolicach morza Beringa. 

LONDYN, (Pat). Otrzymano tu 
wiadomość z Moskwy, iż zaginiony lo- 
tnik amerykański Mattern znajduje 
się w miejscowość; Anadirczutka, w 
północnej Syberji, w okolicach morza 

Beringa. Jak wiadomo, Mattern wy 
leciał z Chabarowska w kierunku A- 
laski 22 czerwca i od tej pory nie by- 
ło o nim żadnych wiadomości. 

Trocki zostanie przywrócony do łaski? 
PARYŻ, (Pat). „Le Concorde* do- 

nos; z Moskwy, nie podając źródeł ia: 
iormacyj, iż prezes Gosbanku Szaj 
man w ciągu kilkakrotnych odwie- 
dzin Konstantynopola dążył do pogo- 
dzenia Trockiego ze Stalinem. Wysił- 
ki jego zdaje się doprowadziły do po- 

rozumienia i Trocki ma powrócić do 
Związku Sowieckiego przed końcem 
roku bieżącego. Obeenie poszukuje 
się formuły komunikatu, zawiadamia 
jącego o powrocie Trockiego, któraby 
nie wprowadziła nowych zadrażnień 
między Stałinem a Trockim. 

Rzymie wicekanclerz Papen otrzy- 
mał przez kurjera nowe instrukcje z 
Berlina w sprawie dalszych rokowań 
o konkordat z Watykanem. Zdaniem 
dziennika, rokowania potrwają jesz 
cze jakiś czas, mimo, że różnica zdań 
między obu stronami w kwestjach za 
sadniczych już przestała istnieć. 

Układ handlowy angio- 
sowiecki. 

LONDYN, (Pat). W poniedziałek 
rano wznowione zostały rokowania 
anglosowieckie w sprawie. zawarcia 
nowego układu handlowego. 

Delegaci amerykańscy 
ukończyli misję. 

SOUHAMPTON, (Pat). Delegaci 
amerykańscy na konferencji gospo- 
darczej prof. Moley, Sprague i Swope 
odjechali na paroweu „Manhattan“ 
do Ameryki. 

Kronika telegraficzna. 
— Zapadł wyrok w warszawsk'm Sądzie 
ręgowym w sprawić barona Stanisława 

Różyczki-Rozenwertha, oskarżonego o nadu 
życia w Podlaskiej Wytwórni Samolotów. 
Baron Rozenwenth został uniewinn'ony, 

— Sztuczny bębenek uszny zademonstro 
wał na kong: ie laryngologicznym w Oslo, 
dr. Wilhelm sill. 

Proteza wykonana jest z celofanu, przy 
wraca ona słuch, o ile głuchota spowodowa 
na została peknięciem lub rakiem bębenka. 

— Dwa wyroki śmierej przeciwko kupe? 
wi Mannowi i kelnerowi Schuliżowi wydał 

ch w procesie o za: 

     

  

   

  

   
e si SZ. 

sypany przez lawinę został lek. 
i Feierabend wraz z źoną i 2 dzićci 

wpobliżu Schneeberg w Austrji, Cała rodzi 
na poniosła śmierć, 

    ; 

  

Owacja dla P. Prezydenta. 
GDYNIA, (Pat). Wczoraj podczas 

przechadzki p. Prezydenta Mościckie- 
go na Helu publiczność zgotowała Mu 
samorzutnie owację. Jedna dziew” 
czynka wręczyła p. Prezydentowi wią 
zankę kwiatów. Dziś p. Prezydent 
Rzeczypospolitej zwiedzał Rozewie. 

P. premjer Jędrzejewicz 
u króla Rumunji. 

BUKARESZT, (Pat). Premjer Va- 
ida Voevod przyjął w piątek w połu 
dnie p. premjera Jędrzejewicza, W 
rozmowie poruszono szereg zagad 
mień aktualnych. Następnie p. prem* 
ref Jędrzejewicz przyjęty był na au- 
djencji przez króla i zatrzymany 
przez niego na Śniadaniu, w którem 
wzięli również udział: premjer Vaida 
Voevod, obecni w stolicy ministr» 
wie oraz poseł Rzeczypospolitej Arci 
szewski. 

Bankiet u premiere. 
BUKARESZT. (Pat). Premjer Vai 

da—Voievod wydał wieczorem ban- 
kiet na cześć premjera Jedrzejewicza, 
który odlatuje w sobotę rano samolo- 
tem do Warszawy. Dzienniki komen- 
tują wizytę premjera Jędrzeżewi 
jako dowód serdecznej Ścisłej współ 
pracy polsko-rumuńskiej. 

Min. Koc na przyjęciu u Mac 
' Donalda. 
LONDYN, (Pat). Premjer Mac 

Donald podejmował śniadaniem kil 
ku szefów delegacyj, a w ich gronie i 
szefa delegacji polskiej wiceministra 
Koca. Odjazd wiceministra Koca do 
Warszawy nastąpi prawdopodobnie 
w sobotę. 

Radek gościem redaktora 
„Gezety Polskiej". 

WARSZAWA, (Pat). Naczelny re 
daktor ,,Gazety Polskiej'' płk. Bogu- 
sław. Miedziński podejmował w dnin 
7 bm. śniadaniem w salonach Klubu 
Towarzyskiego przybyłego wczoraj z 
Moskwy wybitnego polityka i publi: 
cystę sowieckiego p. Karola Radka. 

Na śniadaniu obecni byli pp.: wi 
ceminister spraw zagranicznych Szem 
bek, poselZSRR Antonow-Owsiejenko 
maczelnik wydziału wschodniego M. 
S. Z. min. Tadeusz Schaetzel, naczel- 
nik wydziału prasowego MSZ Wacław 
Przesmycki, były minister Ignacy Ma 
tuszewski, dyrektor naczelny P. A. T. 
Konrad Libicki, redaktor naczelny 
P. A. T. Mieczysław Obarski, kores- 
pondent moskiewski P. A. T. i „Ga- 
zety Polskiej“ p. J. Otmar-Berson, ko 
respondent TASS J. Kowalski — re- 
daktor naczelny „Kurjera Poranne- 
go Wojciech Stpiczyński i szereg in- 
nych osobistości ze świata dzienni- 
karskiego i literackiego. 

Kondolencje z powodu zgonu 
prof. Drabika. 

WIARSZAWA. (Pat). Szef kancelarji cy- 
wilnej p. Prezydenta Rzeczypospolitej nade 
słał z powodu zgonu śp. prof. Wincentego 
Drabika na ręce żony zmarłego pismo treś- 
ci następującej: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej polec'ł 
mi przesłać Pani wyrazy swego głębokiego 
współczucia i żalu z powodu bolesnej przed 
wczesnej j Panią i w 
raz z Nią cały polski sztuki, przez 

zgon śp. Jej męża, utalentowanego i wyk't 
nego artysty. 

Pozatem w ciągu ostatnich dni na ręce ro 
dziny śp, prof. Wiincentego Drabika nadesz 
ło wiele depesz kondolencyjnych, m. in. od 
podsekretarza stanu w Ministerstwie WR. i 
OP. ks, Żongołłowicza, od wydziału kultury 
i sztuki legoż M-stwa, od dziekana į profe 
sorów wydziału sztuk pięknych USB., od le- 
atrów polskich i td. 
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Reinhardt w Anglii. 

  Słynny teatrolog m'emiecki Maks Rein- 
hardt po  wyisedleniu z Niemiec, znalazł 
przytułek na gościnnej ziemi angielskiej, -- 
gdzie z niesłabnącą energją kontynuuje swo 

   

    Reinhardta w oto- 
+ próby do „Snu nocy 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONGRES AGRONOMÓW PAŃSTW 

° BAŁTYCKICH. 

W gmachu uniwersytetu kowieńskiego 
otwarty został IV kongres agronomów 
państw bałtyckich. W kongrese biorą udz:ał 
przedstawiciele Łotwy, Estonji, Finlandji i 
Litwy. 

W czasie otwarcia kongresu minister Tu- 
bers łosił przemówienie, wyrażając na 
dzieję, że małe państwa prędzej od innych 

‘а trudności ekonomiczne i wyjdą z 
ej opresji gospodarczej. Wielką rolę 

w tem zamierzeniu winno odegrać porozu 
mienie państw bałtyekch. 

„W: swem przemó 
napomknął o możliwo 
.podarczo-rolnej pańsiw ba 

  

    
   

   
   

   

niu min. Tubieiis 
'arcia unji gos 

yckich, 

     

OFICEROWIE NIEMIECCY NA MANEW- 
RACH. 

Na let manewry armji litewskiej, któ 
Ją się w rejonie 
n'emieccy pułk 

'er i kapiłan Zołd 

Olity, przybyli 
„ Lejner, mjr. Mil 

którzy specjalnie zostali 
      

zaproszeni na manewry przez szlab general 
ny. 

   
NY ZWROT W ŚLEDZTWIE W 
ZAMACHU NA WOLDEMARASĄ 

Z Kowna donoszą, iż policja polityczna 
berlińska aresztowała litewskiego emigrant 
Łukaszewicza, należącego do partji socjal- 
demokratycznej, Podczas rewizji w miesz 
kaniu Łukaszewicza znaleziono dokumenty 
stwierdzające, iż brał on czynny udział w 
zamachu na Woldemarasa 6 maja 1929 r. 
kiedy to był zabity adjutant Woldemartsa, 
a_ kilku osób zostało ranionych. W poprzed 
niem dochodzeniu ustalono, iż zamachu a3 
konali studenci. Dwom studentom udało się 
zbiec „trzeci zaś Wasilius z wyroku sądu 
polowego został powieszony. : 

Władze litewskie posiadając dokumeetv 
odebrane w Berlinie Łukaszewiczowi avesz 
towały w Kownie 6 osób, oskarżonych o 
branie udzialu w zamachu na Woldemarasa. 

        

  

WZMOCNIENIE RADIOSTACII 
` SKIEJ. 

Wobec „zabijania“ falami polskiemi, a 
zwłaszcza radjostacji wileńskiej — kowień 
skiej radjo-stacji, władze litewskie postano 
wy wzmocnić kowieńską stację. W końcu 

łcego tygodnia będzie wzmocniona z 7 

KOWIEŃ- 

    

    

4020 klw. Prace ostateczne zosłaną zakoń 
czone w sierpniu rb, LŽS 

ZGON DWÓCH POLAKÓW W' WIĘZIE- 
NIACH LITEWSKICH. 

W: więzieniu szewelskiem zmar: 
godniem Polak, którego Šaras, ach no ustalić, gdyż odsiadywał on karę jako Nr. 79. Również zmarł w Kownie onegdaj P.otrowski, odsiadujący karę ciężkiego wię zienia od 12. Obaj więźniowie zmarl na 
gruźlicę. 

  

LISTY KSIĘCIA URACHA po 
ŁATA OLSZEWSKIEGO. 

Przy prowadzeniu śledztwa w sprawie za 
mordo p. b. prałata Olszewskiego, wła 
dze z: y otwarcie ogniotrwałej kasy, 

P. PRA- 
  

  

      

   
     

  

znajdującej N* mieszkaniu zmarłego. W 
szaf'e tej znaleziono ciekawą koresponden- 
cję Olszewskiego z różnemi osobistościami. 
M in z lono listy kandydata na troa 

  

litew: k. acha. W dstach tych Urash 
dziękuje Olszewskiemu za zaproszenie na 
tron litewski i wyraża na to swą zgodę 

Zmaleziono też sporo dokumentów histo 
rycznych, odncszących się do konferenej: 
pokojowej w Wersalu, gdzie Olszewski re 
prezentował Litwę, Wśpód papierów znajda 
wał się też dziennik zmarłego, prowadzony 
przezeń podczas pobytu w więzieniu  P» 
V. u z więzienia prowadził Olazewski 
również obszerną korespondencję, która go: 
jaskrawo charakteryzuje, 

Cały znaleziony materjał w ogniotrwałej: 
fie zmarłego władze sądowe zabrały. Z: 

spadkobiercy Olszews- 
a im archiwum zmar. 

niężyć dokumenty 
(Wilbi). 

      
     

  

   

    
  
   

  

      
o historycznej warto 

WYJAZD PROF. PAKSZTASA DO WILNA. 
Prof. K. Paksztas wyjechał do Lotwv, 

skąd uda w sprawach naukowych 
Wilna. (Wilbi). r 2 

Do egzaminów wstępnych 
które odbędą się w sierpniu i wrześniu 

W PAŃSTWOWEJ : 

szkole Technicznej w Wilnie 
przygotowują nauczyciele specjaliści 
ul. Stara 24 m. p. Szulakiewicza, —- 

I SALVATOR 
znany od 50 lat — usuwa odciski 
i zgrubienia skóry. Żądać w apte- * 
kach i składach "aptecznych — skład 
główny: „SALBOR* Leb. Chem Farm. 

Warszawa, Waliców Nr. 11 

tl 2835-47 pm 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. (Pat). Paryż 29,80—29,78 

- — 29,64; Nowy York kabel 6,46 —- 
; Paryż 356,07 — 35,16 --- 

172,93 — 172,03; 

ch 213,25. 

  

  

  

   

  

   

  

    

   
   

      

obrotach prywaln 
Bank Polski 
20,50, 

  

75,50. 
Dolar w ob. prywatnych 6.35. 
Rubeł złoty 4,88 — 4,90. 

ukie 

WARSZAWIA. (Pat). Spokojniejsza ten- 
dencja dla dolara, a panowała wczoraj na 
giełdach europejskich, uległa zmianie już 
późnym wieczorem, przy zamknięciu. giełdy 
nowojorskiej, to jest o godzinie 21.15 w, cza 
su europejsk'ego. Na giełdzie tej dolar pod 
koniec zebrania wykazał tendencję wyraźnie 

iżkową, tracąc np. w stosunku do franka 
j go 20 punktów. Zniżka dołara 

silniejszym miała miej 
j, tak na giełdzie nowa 

jak i na wszystkich giełdach euro 

  

  

   
     

                   



ru
 

Djalog o demokracji i dyktaturach 
Amerykański dziennikarz Edgar A. 

Mowrer, autor żki emcy cofają 
godziny wstecz zamieszcza w „Chi 
cago Daiły News* swą rozmowę z 
prezydentem Czechosłowacji T. G. Ma 
saryk'em. Na wstępie publicysta ame- 
rykański powiada, że od dłuższego 
czasu potępia się już nietylko błędy 
poszczególnych demokracyj, ale „zasa- 

się władzy ludu, z ludem i dla łudu** 
(Abraham Lincoln). — Rosja sowiecka, 
faszystwoskie Włochy i hakenkreuzle 
rowskie Niemcy twierdzą, że znalazły 
coś lepszego i proponują narodom, któ 
re gospodarczą nędzą pędzone są w ob 
jęca rozpaczy rosyjskiej Czeki, wlos 
kie santo manganello i niemieckie obo 
zy koncentracyjne jako receptę przeci 
wko „rządom dyskusji*. Nowi dykta- 
torzy głoszą, że gardzą indywidualno- 
ścią i wymagają aby wszyscy ślepo 
podporządkowali się państwu. O tem 
wszystkiem Mowrer mawiał z pre 
zydentem T, G, Masarykiem jako czło 
wiekiem, który utworzył demokratycz- 
ne państwo i jest jego prezydentem 2d 
początku, nie zmieniając formy rzą- 
dów. 

  

  

    

  

  

  

    
   

  

Mowrer: Pan Prezydent ma dużo 
doświadczeń jako myśliciel i mąż -sta 
mu. Wielu widzi w Panu Prezydencie, 
największego z żyjących demokra- 
tów. Życzyłbym sobie przeto usłyszeć 
zdanie Pana Prezydenta o najbac- 
dziej uderzającem zjawisku naszych 
czasów. Mam na myśli bunt przeciw 
cywilizacji, 

Masaryk: Co Pan nazywa cywili 
zacją? 

Mowrer: Odpowiem przykładowa 
IW ciągu wieków zawsze od czasu do 
czasu pojawia się garstka ludzi, któ- 
rzy wbrew otoczeniu i społeczeńst- 
wu walczą o uznanie lepszych form : 
zasad życia. Należy do nich piękno i 
inteligencja jak również rozum, tole' 
rancyjność, miłość, wolność osobista, 
sprawiedliwość społeczna. Czy Pau 
IPrezydent przyjmuje taką definicję? 

Masaryk: Przypuśćmy że przyj 
muję. Proszę mówić dalej. 

Mowrer: Na zachodzie w ostatnich 
wiekach społeczeństwo poczyniło pe 
wne postępy w realizowaniu tych za- 
sad. Dziś jesteśmy $wiadkami uniwer 
salnego ruchu, który zaprzecza ich 
'wartości. Co mają czynić ci, którzy 
leszcze trwają przy starej ide; cywi 
izacji? Czy mają gwałt gwałtem od- 
pierać, czy mają przeciwstawić się 
mietolerancyjności i własną bronią po- 
djąć walkę ze zwolennikami gwałtu 
na gruncie jaki sami obrali? Czy taku 
paradoks nie skierowałby się swera 
ostrzem właśnie przeciw ideałowi, 
który chcemy zachować? Jak temu 
zapobiec? 

Masaryk: Juž wiem, co pan myš'i 
Žyczy pan sobie recepty. 

Mowrer: Może. 

Masaryk: Niema żadnej recepty. 
Nigdy jej nie było ani nie będzie. Sy” 
łtuacja nigdy dwa razy po sobie nie 
Ijest taka sama. . 

Mowrer: Pan Prezydent sądzi, že 
rzekome niebezpieczeństwo @а @е- 
mokratycznego ideału nie jest powa” 
żne? 

Masaryk: Tego nie powiedziałem, 
ale jeżeli demokracja jest w niebez- 
pieczeństwie, to znaczy to tylko, że 
jej wodzowie zostali przejrzani i uz 
mani za niezdalnych. Miel; korzystną 
sytuację. Mieli doskonałe okazje. W 
dzisiejszych czasach idea demokracji 
ńwydaje się martwą. Że tak w rzeczy- 
wistości nie jest, dowodzą dwa fakty: 
wszyscy nowi wodzowie potrzebują 
poparcia ludu i wszyscy bez wyjątku 
pochodzą z ludu: Hitler, Mussolini, 
Stalin... Punkt ciężkości pozostaje na 
prostym człowieku. To jednak jest 

mokracja swego rodzaju. Musi pan 
przyznać, że demokracja się rozwija. 
Jest w swych początkach, mie jest do 
skonała, ale jest lepsza od starego re- 
żymu. Nie wolno panu zapominać, że 
mie demokracja, ale stary reżym spo- 
wodował wojnę. Obecnie demokracja 
musi dopłacać za tę wojnę starego re- 
żymu. Za wojnę monarchij. 

Mowrer: Zdaje mi się, że mniej 
rwažnem jest, jakie jest pochodzenie 
wodzów. Mojem zdaniem  wažniej- 
szem jest, dokąd oni zmierzają. Może, 
ido nowej wojny. Napewno prowadzą 
lud do niebezpiecznej dziedziny my: 
šli i stosunków nie lepszych od nie- 
iwolnictwa. 

Masaryk: Nie wierzę w nowe woj- 
my właśnie obecnie. To jest jedna do* 
bra strona powszechnego bankruct 
wa, któremu przypisać należy wszyst 

ko to co nas trapi. Wojna pochłonęła 
oszczędności generacyj a ludności 
stale przybywa. Niema miejsca dła 
rozpięcia łokci. Zrozumiałą jest rze 
'czą, że bezrobotni mężczyźni i kobie 
ty stają się nerwowi i dają posłuch 
gwałtowi. A ponieważ klasa średnia, 
która poznała lepsze czasy bardzo cię 
żko znosi dzisiejszą nędzę, reakcja 
/przeciw cywilizacji, jak pan to nazy- 
'wa, jest jej dziełem. Ale koniec koń- 
ców może ten okres przejściowy jest 
niezbędny. Okres ten nauczył ludzi 
szanować piękno wolności wyrzec się 
gwałtu na korzyść współpracy. 

Mowrer: Czy nie widać w tem za” 
przeczenia inteligencji i ubóstwiania 
brutalnej namiętności w imieniu tak 
zwanej przyrody? 

Masaryk: Nie, ale sporo winy cia- 
žy na intelektualistach. Stali się je” 
dnostronnymi. Masy narodowe nie 
mogły dotrzymać im kroku. Demo- 
kracja potrzebuje wodzów jak wszy- 
stko inne. Miljony ludzi nie mogą się 
zbierać i debatować. Społeczeństwo 
potrzebuje wspólnej wiary a intelek- 
tualiści żadnej nie mają. Naród po- 
trzebuje prawdy. Intelektualiści dziś 
mówią tak, jutro inaczej. Widocznie 
nie mają jednej prawdy ale mają 
sto różnych prawd. Dlatego lud ich 
opuścił i poszedł za głosicielami dog- 
matu, który chociaż prymitywny, ma 
to do siebje, że odznacza się prostotą 
Nasze metody wychowawcze są nieod 
powiednie. Młodzi ludzie nie mogą 
siedzieć w ławkach szkolnych od sze- 
ściu do dwudziestu sześciu lat, nie 
tracąc łączności z rzeczywistem ; pro 
siem życiem. Jak więc może ktoś o 
czekiwać, że prosty lud pójdzie za 
mim, kiedy sam już nie rozumie jego 
potrzeb materjalnych i duchowych? 

Mowrer: Wielu jest takich, któ- 
rzy są zdania, że ci now; wodzowie 
izwodzą masy niemożliwemi obiecan 
kami. Używają metod demagogicznie 
i reklamiarsko stosowanych dla ce- 
łów politycznych a ich powodzenie 
„dowodzi, że polityczną filozofję trze- 
ciego rzędu można tak łatwo sprze” 
dać, jak pastę do zębów tej samej ja- 
kości. Czy w tym dowodzie nie tkwi 
śmiertelne niebezpieczeństwo dla de 
mokracji? . 

Masaryk: Wcale nie, jeżeli patrzy: 
my z odległej perspektywy. Dowo 
'dzi to jedynie, że niema żadnej krót- 
ikiej drogi. 

Mowrer: Ku czemu? 

Masaryk: Ku demokracji. 
Mowrer: Jak Pan Prezydent defi- 

njuje demokrację? 

Masaryk: Jako taki stan społeczeń 
stwa, w którym ludzie wzajemnie nie 
używają siehie jako objektu dla ego- 
stycznych celów. Każdy mężczyzna, 
każda kobieta, dziecko uznane są za 
;coś istotnie wartościowego. To jest 
(demokracja. To jest ostateczny idea: 
politycznej organizacji społeczeństwa 
i ideał ludzkości. Demokracja wyma- 
ga od demokratów conajmniej trochę 
«cierpliwości. 

Mowrer: Ale dla nowego wodza 
taki ideał jest przedmiotem pośmiewi 
ska i pogardy. I chociaż uważają się 
za idealistów, starają się zawsze pod 
porządkować żyjące istoty nietylko 
swej żądzy władzy, ale patrjotyzmo 
wi, który usprawiedliwia wojnę, nie- 
sprawiedliwość społeczną, nietoleran 
cyjność, tyranję jako niezbędne dla 
dobra powszechnego. Coś mniej de- 
mokratycznego trudno sobie- wyobra- 
zić. Ale ludzie idą za nimi jak zahy- 
'pnotyzowani. 

Masaryk: Co z tego wynika? 

Mowrer: Całe swe życie Pan Pre- 
zydent walczył o coś innego. 
Masaryk: Jeżeli nowi wodzowie po: 
trafią zaspokoić podstawowe potrze 
by ludzkie pozostaną przy władzy. Je 
żeli tego nie potrafią, zostaną wypę- 
dzeni. To jest całkiem proste. 

Mowrer: Tymczasem mogą upły 
nąć lata, może dziesiątki lat. 

Masaryk: Być może. 

Mowrer: Czy Pan Prezydent mo- 
że patrzeć na taką ewentualność obo”. 
jetnie? 

Masaryk: Wcale nie, ale jeżeli się 
nie mylę, demokracja przyjdzie, bo 
ostatecznie przyjść musi. Istoty ludz 
kię koniec końców będą się jej doma- 
gać. Jeżeli przeciwnie, nadal dawać 
będą pierwszeństwo tyranji, gwałto 

  

LATAJĄCY CZOŁG. 
Mało jest komu wiadome, że już 

w XVi XVI wieku współcześni kon- 
struktorzy usiłowali wykorzystać siłę 
wyporności powietrza do celu porusza- 
nia wozów kołowych — po dobrych 
drogach. W roku 1472. Valturio zbu- 

Tum 

immm 
AU    m 

  
Wóz pomysłu Stevin'a (1599 r.). 

dował specjalny wóz drewniany, wy- 
posażony w wiatraki, których ruch 
stanowił źródło napędu całego syste- 
mu drewnianych osi, wałów i zarę- 
bionych z nimi kół tego wozu. Wew- 
nątrz tego rodzaju wozu, opancerzo- 
nego (oszalowanego) grubemi deska- 
mi, siedziała uzbrojona załoga. Wóz 
Valiuria był niejako rodzajem ówcze 
snego samochodu pancernego, poru- 
szanego siłą wiatru. 

W sto lat potem Simon  Stevin 
zbudował dla księcia Oranu dwa 
bardzo ozdobne wozy kołowe, podob- 
ne nieco do okrętów żaglowych, 
gdyż na tych wozach  poustawiane 
były maszty i żagle. 

Wozy te były przeznaczone do 
ekstrawaganckich przejażdżek księ- 
cia i jego dworu. 

Wszystkie tego rodzaju pomysły 
niewątpliwie budziły niemało sensa 
cji. 

Analogicznie ma się rzecz i obec- 

  

RZE. RF ER 

Min. Beczkowicz w Wilnie i Trokach 
Dziś przyjeżdża z Rygi p. min. Be 

czkowicz, który w drodze do Warsza-” 
wy zatrzyma się w Wilnie. 

W niedzielę min. Beczkowicz bę: 

„LLR NS KS 

dzie obecny na regatach wioślarskich 
'w Trokach, w których, jak wiadomo. 

"wezmą udział wioślarze łotewscy. 

1132 Na lato eleganckie ', buty dziusk. 1150 
z niepiekącej skóry bardzo wygodne higjeniczne 

tylko w POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIĄ 

Opanki 1250 
Sandałki 350 

Największy wybór. 

WILNO, 

Organ watykański o sytuacji 

wewnętrznej w Niemczech. 

Poddając ponownie kryjyce na- 

rodowy socjalizm w Niemczech, „Os 

servatore Romano* przychyla się do 

opinj; ,„Times'a* że metody niemiec 

kie mocna przypominają bolszewizm 

Co się tyczy techniki, to Niemcy aż do 

paznokci są bolszewizmem, który tem 

tylko różni się od rosyjskiego, że jest 

narodowy, podczas gdy rosyjski chce 

być międzynarodowym. . | | 

Sytuacja finansowa Niemiec jest 

krytyczna. Deficyt oceniany jest na 

setki miljonów funtów. Wielu doś* 

wiadczonych kierowników przemysłu 

zostało usuniętych lub podało się do 

dymisji. Ich stanowiska zajęli ludzie 

o kwalifikacjach wyłącznie politycz 

nych a nie zawodowych. Handel za”   

graniczny wiele ucierpiał. Odnosi się 

wrażenie, że psychoza rewolucyjna, 

którą Hitler narzucił krajowi, bardzo 

przekroczyła zakreślone jej,piewotnie 

granice. (Kap). 

Obóz dlą reemigrantów 
z Sowietów. 

BERLIN. (Pat). Z injejatywy związku 

Niemeów zagranicznych otwarty został w 

Pile chóz dla niemieckich reem;grantów z 

Rosji Sowicekiej. Obecnie przebywa w ba- 

rakach 387 kołowstów z okręgu nadwołżuń 
skiego i Ukrainy, Prasa niemiecka -©: s 

obszerne cpisy nędzy i głodu, jakie panuja 
wśród kolonistów niemieckieh w Rosj 
kując przytem władze sowieckie z powodu 
sekwestrowania zbóż i ziemiopłodów. 

Aresztowania. 

BERLIN, (Pat). „Germania* donosi, że 

kierownik rozw'ązanego przed kilku dniami 
„związku pokcju katolików  niemieekieh:* 

ks. Strathmann na polecenie policji politycz 

nej został aresztowany. 

BERLIN, (Pat). Poiicja polityczna aresz 
towała dziś w Berlinie 30 lekarzy — Żydów. 
zrzeszonych w stowarzyszenju, pozosłającem 
w łączności z centralnym zwązkem Żydów 

— obywżjeli miemjeckich. Siedziba organi- 
zacji mieściła się w domu gminy żydowskiej 

lowani oskarżeni Sz 
wadzene wrogiej państwu - działalr. 
munistycznej i anarchistycznej Graz 0 roz- 
siewanie wiadomości o  okrucieństwach w 
Niemczech. й 

Cztery ofiary pożaru. 
KIELCE. (Pat), W Kuźnicy Grodzisk'ej 

pow. włoszezowskiego z nieustalonej narazie 
przyczyny wybuchł pożar w zagrodzie Sla- 
mislawa Więeka, Ogień przeniósł się szybko 
na sąsjednie zabudowania i strawił 9 budyn 
ków. W czasie akcji ratunkowej ulegli cięż 
kiemu poparzeniu Więcek, jego żona, dwulet 
mi sym i Kazimiera C'szowska. Więcaka i je 
go żonę przewieziono w stanie beznadziej 
nym do szpitala. Ciszowska i dwułletn* syn 
Więcka zmarli na skutek odniesionych оф 

rażeń. 

    

    

   
   

     

Nowa linja nforska. 

GDYNIA. (Pat), Firma Bergenske Balt'c 
Transport Ltd. w Gdyni zgłosiła do Urzędu 
Morskiego newą linję regularną, łączącą 
Gdynię i Gdańsk z portami śródziemnomor 
skienii hiszpaūskiemi, traneuskiemi i włos 
kiemi. 

wi, nietolerancyjnošci, to w takim ra- 
zie nie mam racji. 

Mowrer: A jaka jest perspektywa 
dla ludzi, którzy nie potrafią tego stra 
wić? 

Masaryk: Zawsze tak bylo, lub tax 
przynajmniej w: większych okresach. 
Niech pan przypomni sobie historję. 
Jak krótkie są okresy wolności, jak 
ograniczone są geograficzne przestrze 
nie, które zajmowała. Ale ostatecznie 
będzie inaczej. Demokracja przyjdzie. 

Mowrer: Jak można to przyjście 
przyśpieszyć? 

Masaryk: Trzeba żyć według wła- 
snego przekonania. Nietylko mówić 
o swej polityce. Żyć nią. Mówić pra- 
wdę i nie kraść. A co najgłówniejsze: 
nie bać się umrzeć... 

nie — w dobie niezwykłych wyczy- 
nów na polu techniki. 

Oto rok temu znany amerykań- 
ski konstruktor, inżynier _Chriestie, 

zbudował model... latającego czołga ! 
Brzmi to jak w bajce, ale fakt jest 
faktem: t. zw. „High Speed Army 
Tank* nietylko może szybko poru- 
szać się na ziemi, ale również mo- 
że latać. 

Prasa zagraniczna i polska, prze: 
dewszystkiem wojskowa, zdążyła już 

  

  Wóz pomysłu Valturia (1472 r.). 

    

D-H-59 W. 
WIELKA 

modne pantofle ranne 

NOWICKI | Plecioaki1432 
30 Prunelki 530 
Najnowsze fasony. 

Nabożeństwo żałobne 
w 300-ną rocznicę zgonu 

Lwa Sapiehy. 

Wczoraj z racji przypadającej 300 
letniej rocznicy zgonu Kanclerza W. 
Litewskiego, Wojewody Wileńskiego 
W. Hetmana Litewskiego Lwa Sapie- 
hy w kościele Św. Michała o godz. 9 
rano odprawione zostało nabožens:- 
wo żałobne, celebrowane przez ks. 
Tyczkowskiego. Pośrodku kościoła 
ustawiono katafalk przybarny ziele- 
nią i kwiatami. Na katafalku równić 
w kwiatach, tonęła trumna ze szcząt- 

kami W. Hetmana. Straż honorową 
pełnił 1 p. p. Leg. 

Na nabożeństwie obecn; byli m. 
in p. kurator Szelągowski, komen- 
dant placu pułk. Błocki, major. Koz 
łowski oraz tłumy publiczności, kió 
ra bardzo licznie się stawiła, by oddać 
hołd pamięci Wielkiego Męża. 

   

Bezrobotni na Śląsku 
Cieszyńskim. 

Od wiosny br. pracuje w Krako- 
wie Komitet Pomocy Kulturalnej dla 
Polaków w Czechosłowacji. Komitet 
utrzymuje stały kontakt ,z Polakami 
na Śląsku Cieszyńskim. Ostatnio li- 
czba bezrobotnych obywateli pols- 
kich na terenie Śląska Cieszyńskiego 
wzrosła naprzykład na terenie Mora- 
wskiej Ostrawy jest w chwili obecnej 
ponad 200 bezrobotnych rodzin poł 
skich. Rodziny te znajdują się w 
skrajnej nędzy. 

Komitet prosi o składanie dat- 
ków choćby minimalnych na cel por 
skich bezrobotnych na Śląsku Cie- 
szyńskim. 

    

Datki Komitet prosi kierować pod 
adresem: Kraków, ul. $w. Anny 5. 
Komitet Pomocy dla Polaków w Cze 
chosłowacji. 
IRL T3MKK AAS RSS IMO 

Wiceprezes P. K. 0. 

  

Dnia 3 bm. Pan Prezydeni R. P. mian?- 
wał p. Kazimierza Kościesza Strzegockiego, 
Dyrektora Technicznego P. K, O. — Wice -— 
Prezesem Pocztowej Kasy Oszczędności. 

  

     

Nowomiąnowany Wiceprezes urodził się 
w r. 1894, Po ukończeniu Gimnazjum w Sta 
misławowie, studjował na Uniwresytecie w 

Wiiedniu, poczem otrzymał absolutorjum Wy 
iału Matematycznego na Uniwersytecie w 

owie, — Od 1914 do 1917 roku bier 
ynny udział w walkach o niepodległo 

Polski, początkowo w pierwszej brygadzie, 
gdzie w r. 1915 zostaje ciężko ranny, uastep 
nie w 6 p. p. Leg.. później brał czynny 
udział w pracach P. O. W. w latach 1918 — 
1921 w wojnie Polsko — Bolszewickiej, 

   
   

  

1 z wojska zajmował kierowni 
o w instytucjach przemysłowo 

— handlowych w Małopolsce i na Górnym 
Śląsku, poczem w r. 1929 przechodzi do P. 
K. O, gdzie ostatnio zajmował stanowisko 
Dyrektora Technicznego. 

   

   Posiada odznaczenia Virtuti — Militari 5 
kl, Kr Niepodległości, Krzyż Kawalersk. 
Polonja — Restituta oraz Krzyż Walecznych 
z trzema okuciami. 

    
    

zamieścić o tym ..perfidnym czołgu” 
sporo komeniarzy. 

Latający czołg Chriestiego należy 
do typu czołgów kołowo — gąsieni- 
cowych, t. zn., że może on poruszać 
się dowolnie: na kołach (po drodze z 
maksymalną szybkością 160 klm. na 
godzinę) i na gąsienicy (w terenie —- 
bez dróg — z maksymalną szybkoś 
cią 64 klm. na godzinę). Czołg ten 
jest przeróbką istniejącego już od kil 
ku lat typu czołga Chriesiie model 
„1940 rok*, używanego w wojsku 

amerykańskiem i sowieckiem. Krót- 
ka charakterystyka latającego czołga 
jest następująca: Ciężar właściwy wy 
nosi 5 tonn, ciężar elementów dodat- 
kowych, służących do latania — ok. 
2,5 tonn, a zatem ogólny ciężar wy- 
nosi około 7,5 tonn, czyli równo tyle 
— ile wynosi ciężar - popularnych 
czołgów Renault, znanych  wilnia- 
nom dobrze w latach 1919—1920, 

  

Załogę stanowi dwóch ludzi: do- 
wódca ——. strzelec i kierowca — pilot. 
Uzbrojegie składa się z krótkolufo- 
wego dzłała polowego w kalibrze 76 
m/m lub miotacza min, bomb, czy 

      

   

_ Przybyły do Wilna na uroczystości 
Święta Morza dr. Ludwik Górecki, 
wnuk Adama Mickiewicza, prezes Li- 
gi Morskiej i kolonjalnej w Paryżu, 
gdzie slale zamieszkuje, nadesłał nam 
artykuł swój, druko y w paryskiej 
„Liberte*, który poniżej zamieszczamy 

(Red) 

    

   

W obecnej chwili powszechnego 
zamieszania, gdy widmo wojny krą- 
ży nad granicami Europy Środkowej 
widmo, którego nie mogą rozproszyć 
mowy londyńskie, oczy wszystkich 
są skierowane na Polskę. 

Będąc potężnym czynnikiem u- 
miarkowania w Europie Środkowej 
i Wschodniej z uwagi na wciąż wzra- 
stającą ludność, na siłę militarną, na 
dobrze zorganizowany pyzemysł, Pol 
ska zawdzięcza swoją równowagę po 
lityczną j swoją oporność gospodar- 
czą ustrojowi demokratycznemu, a 
jednocześnię, autorytatywnemu, stw» 
rzonemu przez Marszałka Piłsudskie- 
go. Jakkolwiek istotnie jest on dyk- 

    

tatorem, lecz dyktatorem duchowym, 
uznanym przez wszystkich w swoim 
kraju, uznanym przez parlament, wy 
brany prawidłowo i swobodnie; zasłu 
guje na to określenie tylko w rzym- 
skiem pojęciu tego wyrazu, kiedy to 
senat i naród uważały za stosowne, 
w poważnych wypadkach powierzyć 
wyjątkową władzę któremuś z cywil 
nych lub wojskowych przywódców, 
najbardziej poważanych. W tym sen 
sie pozycja polityczna Piłsudskiego 
podobna jest do sytuacji prezydenta 
Roosevelta; jest to pozycja rozumo= 
wo przyjęta i dobrowolnie wybrana 
przez naród i jego przedstawicieli; 
nie wyszła ona, jak w Rosji, Wło- 
szech lub Niemczęch, z ruchu rewo- 

lucyjnego lub mistycznego, które 
skruszyły stare ramy ustroju demo 
kratycznego. 

Takie zjawisko społeczne robi jak 
największy zaszczyt narodowi w któ 
rym się przejawia, i człowiekowi, 
którego wysuwa. Człowiek 'ten nie 
utrzymuje się na posterunku najwyż 
szego dowództwa przez brutalny te- 
ror, ani przez pomoc zainteresowa- 

nych wpływów zjednoczonych w celu 
wykorzystanie władzy, ani wreszcie 
przez mistyczne pociąganie tłumów, 
których ogień jest wciąż podniecany 
demagogicznemi  obietnieami lub 
wojowniczemi podnietami. Przeciw- 
nie, dyktator demokratyczny, typu 
Piłsudskiego lub Roosevelta pozosta 
je w kontakcie z przedstawicielami 
ludu, którzy darzą go zaufaniem; 
musi on przejawiąć tyleż inteligencji. 
umiejętności przekonywania i rozwa 
gi, ile decyzji. 

Z temi cechami, które przejawia 
on od 15 lat, łączy Piłsudski swoją 
wojenną sławę. W odstępie 100 lat, 
znajduje Polska dla złączenia u sie- 
bie serc i umysłów w sposób jedno- 
myślny i samorzutny — dwa genju 
sze, które w swej odmięnności, jed 
nak obydwaj są wyrazicielami głę- 

            

"bokich uczuć narodu. 

Przed 100 lat, po klęsce pierwsze 
go wielkiego powstania, Adam Mie 
kiewicz — według określenia Sainte 
Beuve — „ukazywał się z mieczem, 
w ręku i pancerzem w słońcu, jak 
krzyżowiec i goił rany swego kraja 
przez nieśmiertelne pieśni, które 
podtrzymywały nadzieję niezwyciężo 
ną w duszy jego rodaków. 

Dziś, czujny stróż granic, dawny 
powstaniec Piłsudski trzyma pewną 
ręką miecz, który mie pozwoli sąsia 
dom tyranom  podrzeć traktaty i 
zpowrotem oddać w niewolę małe 
narody Europy Środkowej. 

Nieszczęście budzi sumienia jed- 
nostek ; sumienie zbiorowości, nic 
już Polska nie wie o swych dawnych 
niezgodach. Usłyszała ona wołanie 
swych poetów, a dziś umie -zjedno- 
czyć się spontanicznie i jednomyśl- 
nie przy wodzu. 

Żaden czynnik w Europie nie mo 
że być bardziej decydujący niż ta kar 
na żywotność narodu, składającego 
się z 32 miljonów mieszkańców, za- 
chowujących zimną krew wśród pod- 
niecania wrogich i potężnych sąsia- 
dów. Wspólne granice Polski ; państw 
Małej Ententy sprawiają, że blok 4 
państw, mających terytorjum 2 i pół 
razy większe niż Framcja i ludność 
75 miljonową, tworzy barjerę (jak za 
czasów ;nwazji tureckiej) przed pro- 
pagandą wojny i rabunku. 

gazów oraz z jednego karabina ma- 
szynowego. Siłę napędową daje sil- 
nik mocy 90 koni maszynowych. 

Z każdej strony kadłuba czołga, 

  

Nowoczesny szybko-bie 

typu „Chr'estie 

  

ny kołowo- 

gąsi 1940“, 

  

nicowy czołg 

na wysokość jego górnej części, są 
przymocowane . metałowe, składane 
skrzydła. Czołg zatem jest jednopła- 

  

    
    Latający czołg Chriestiego (1932 r.). 
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i © Polsee i jej Wodzu. Lornetujemy Świat. 
Wyznanie. 

Wagon międzynarodowego pociągu za- 

wiera publiczność rozmaitą. Wieśniacy sia 

dają apatycznie obok rozwałonych młodzień 

ców w jasnych modnych ubraniach, z ele 

genuckiemi walizkami złożonemi na siatkach, 

  

1 nojęzycznemi czasopismami na stoliku 

i ławce; panie. z nonszalancją w ruchach, 

  

1 w jaskrawej okładce na kola- 

zatroskane 

z powieś 

nach, z papierosem w ustach, 

kobiecinki, panowie z zadowolonemi oblicza 

mi, w szkłach, z dużemi brzuszkami opięte- 

mi kamizelką; — kosmopolityczni Żydzi z 

wygolonemi policzkami; wszyscy 

  

ciemnemi 

ci — ludz'e szyn i pędu — gnający gdzieś 

w dalekim nieznanym celu... 

Polska daje piękne nowe reprezentacyjne 

wagony gościom zagranicznym. Jadę oparty 

o okno i cieszę się z pędu. Jestem, jak elek- 

  

tron w drucie, przez który przepływa prąd 

wysokiego napięcia. 

Człowiek ma serdeczną tęsknotę za dalą. 

m jaskrawe pocz 

  

   

  

za ludźmi o cerze łak różnej od na- 

za miastami, które patrzą na ciebie z 

»m, ża portami 

  

rozlagnionem zanteresow 

ską   ają statki i krzyczą przeraźliwie 

  

odpływ 

ny, za długiemi Śliskiemi deskami pero- 

  

nów i gwizdkami pędzącego pociągu; tęskni 

my strasznie za bezkresem stepu i morza, 

czerwonym płomieniem słońca, zapadającego 

za górski horyzont, za zimnemi refleksami 

lodowców — mój Boże! za wolnością, za 

pędem, za bezmiarem, za wiecznością. 

I miło nam, gdy się zetkniemy z DALĄ. 

Ze znaczkiem pocztowym, który przyszedł z 

2 Afryki Południowej, z wido 

człowiekiem, 

Australji czy 

kiem w kinie 

jadącym z kraju świata na kraj. Spotkałem 

go przed kilku dniami w międzynarodowym 

    

czy ks'ążce, z 

pociągu. 

Jechai na wieś do krewnych. Jest blady, 

ch okularach, wymiętoszonym pła- 

zczonej cyklistówce. Mówi poło- 

wą języków świata. Opowiada o pociąg: 

o statkach w których jeździł jako stew: 

jako marynarz, jako pa przeklętej 

czwariej klasy, gdzie kiwanie jest okropniej 

sze niż  rozhuślanej djabelskiej huśtawy; 

opowiada o domach noclegowych i 

w rogow    
       

szczu i zn 

    

    

    

ażer 

  

  

miej- 

stach noclegowych, o ludziach ciekawszych 

niż wszyscy bohaterowie  najsensacyjniej- 

szych romansów, o kolorowych armjach ko 

lonjalnych, o przygodach możźliwych tylko 

w XX wieku, w którym moloch techniki do 

tyka bezpośrednio molocha barba 

o radości i swobodzie i tęsknocie, str 

tęsknocie za domem i swoimi, o tęsknocie, 

której równa być może tylko tęsknota za 

dalą. 

  

  aszliwej 

Jest młody, bardzo młody, ma lat dwa- 

dzieścia kilka. A jednak zna potęgę Anglji i 

rozmach Ameryki i tajemnice Wschodu, — 

Żył w nędzy i radości, z małą walizeczką i 

kilku dolarami otłukł się po całym Świecie. 

że częściowo „buja* w swych opowiada- 

   

  

Ale wprowadził mię w kontakt z dalą, 

rozbudził głęboką аопа tęsknotę za 

ŚWIATEM. 

A teraz wzbiera we mnie nagłe wyzna- 
nie: gdy po suchych depeszach gazetowych 

podaję Wam w „lornetkach* okoliczności 

i tło wypadków, gdy staram cię je do Włas 

zbliżyć zawsze ogarnia mię owa tęsknota za 
dalą, za światem, za odległym bezkreśnym 

horyzontem. Chcę z Wami błądzić po całej 

kuli ziemskiej. od Alaski po Antarktydę, og- 
lądając z zachwytem całą wszechstronność i 

bogactwo życia, jakie spotykamy, 

Napisać zaś o łem do Ciebie, Czytelniku, 

postanowiłem, gdy spotkałem w pośpiesznym 
międzynarodowym pof7ąg'em bladego chłope 
w rogowych „okularach, który świat zmierzył 
wzdłuż i wszerz. 

A choć tyle jeździł i widział nie zaspo- 
ikoił tęskn a dalą, za światem, za pędem, 
za. wieczno $ W. Toll. 

SE AMS ii Li Goi dich IAB 

Czy wiecie, že... 
— Francuski sporteman, Vasseur, ustalił 

nowy rekord szybkości dla łodzi motoro- 
wych podczas wyścigu na Sekwanie, a miaao 
wicie 125,13 klm. na godzinę. 

— W Pradze czeskiej wychodzą 1674 pi 
sma perjodyczne, czyli że na każdych 500 

mieszkańców Pragi przypada jedno pismo, 

WŚRÓD PISM. 
— Nr. 31 „W'adomošei Literūekich“ — 

przynosi fragmenty z pamietnikow prof. Lu 
tosławskiego, wie kronikę tygodniową i 
recenzje teatralne Słonimskiego, dalszy ciąg 
wrażeń z Niemiec przez Sobańskiego, artykuł 
Wallisa o Toledo, recenzje z książek pióra 
Czachowskiego, Piwińskiego, H4isztyńskie- 
go, IKrzywickiej i Melcer, feljetonik dr. N. 
IDeka „Módlmy się"... poradnię prawa autor 
skiego, obfitą korespondencję i bibljografję. 

   

  

   

    

  

  

tem. Na dachu czołga zmontowane 
jest jakby rusztowanie, ma którem 
są umocowane śmigła (podobnie jak 
na łódkach — ślizgowcach). Śmigło 
obraca się dzięki napędowi od silnika 
czołga. Start do lotu jest stosunkowo 
łatwy; odbywać się on może nawet w 
terenie nierównym i na stosunkowo 
krótkiej przestrzeni. Po osiągnięciu 
"w terenie szybkości około 150 klm. na 
godzinę, dzięki powstałej wyporno- 
ści powietrza, skrzydła czołga unoszą 
go do góry. Z tą chwilą napęd silnika 
na gąsienice zostaje wyłączony i prze 
łączony na śmigła. 

W związku z tem czółg jest wypo 
sażony w dwa specjalne szybkomie 

rze, które pozwalają w każdej chwili 
sprawdzić szybkość .czołga na ziemi i 
w powietrzu. Gdy oba szybkomierze 
wykażą tę samą szybkość, — czołg 
może lądować. 

Znaczenie latających czołgów mo 

że mieć z pewnością duże znaczenie 
z punktu widzenia wojskowego. —- 
Przyszłość to wyjaśni. 

Jerzy Prawdzic, 

—000— 

  

wa; -
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Burza z piorunami. 

Pożary.— Pastuszka straciła mowę. — Spustoszenia wśród 
żywego inwentarza. 

ty został koń i 2 krowy oraz silnie rażony 
pastuch Łuczaj. 

Na 

Wielka burza połączona z ulewą i ude- 
rzeniami piorunów przeszła nad gminą jaż 
w/ńską. Od uderzenia piorunów we wsi Mi- 
<hejki, Zulinowo, Grzsłsjn, Kaczówski, Luń 
wikówo i Stamiszki spaliło się 11 zabudo- 

wań i domów mieszkalnych, Na polu koło 
wsi Ludwikowo ed uderzeą'a pioruna zabi- 

Grzeczność za którą 
Onegdaj do Alnny Mosiewiczowej (we 

wsi Antenowo, pow. wilejskiego) zgłosiło się 
dwóch przechodniów i prosilo © nocleg Prze 
chodnie zaofierowali nawet wynagrodzenie. 
którego Mosiewiczowa nie przyjęła. Goście 
udali się do stodoły. 

Pod koła 
Dwa samobójstwa, |eden 

Między stscjami Hoduciszki — Postawy 

ma 86 klm. pociąg majechał na mężczyznę 
mieustalcnego nazwiska. Nieszczęśliwy po- 
miósł śmierć na miejseu. Jak się okazało, 
rzucił się on pod lokomotywę w celach samo 
bójczych, у 

Między Iwacewiezami a Domaniewem na 

368 klm. pod pociąg Nr. 961 przez nieost- 

drodze między wsiami Kaczowk; : 
nin piprun uderzął w słado Św'ń, 

za ле 11 prosiaków craz ciężke kałeczac 

pastuszkę Kstenię Mchajłównę Kozłow, któ 
ra utraciła mowę. 

  

  

  

zanłacona majątkiem. 
W necy łuna pożaru obudziła Masiewi- 

czową. Stodoła stała w płomieniach. Sąsic- 
śpie: i z pomocą, lecz w naszych wa- 

jskich o ratunek trudno, Spalił 
się cały dobytek, dom mieszkalny, stodoła, 

chlew, inwentarz żywy i narzędzia rolnicze. 

pociągu. 
nieszczęśliwy” wypadek. 
rożność wpadła 71-letnia A. Stankiewieczowa, 
która cdntosła ciężkie obrażenia ciała, Od- 
wieg ono ją do szpitala, 

Na linji Białystok — Czarna Wieś na 
177 klm, pod pociąg Nr. 734 w eelach samo 
bójczych rzucił się pracownik zarządu tele- 
fcnów w Białymstoku Harry Unferwert. Des 
perat poniósł śmierć na miejscu. (e) 

   

Tragiczna Śmierć robotnika. 
Robetnik Andrzej Firko, mieszkaniec wsi 

Umbry, gm, lisowskiej naprawiając studnię 
Piotra Kozłewsk'ege wskutek nieostrožnos 
ci runął do studni, głębokości przeszło 3%) 
mtr. 

  

Niezwłocznie zrzucono linki * zarządzona 
akcję ratunkową. Niestety, nie odrfosła skut 
ku, gdyż Firko spadając złamał kręgosłtro. 
Wiydobyto zwłoki. (e) 

Kłótnia doprowadziła do ujawnienia 
. przestępstwa. 

Marja Kirkiewiczówna 1. 29 (zaść. Po 
pioły pow, wil.-troek) znalazła się w cięż- 
kiej sytuacji, Zakazana miłość wydała pion. 
Przed porcdem umów.ła, się z położną, że 
poród odbędzie się w tajemnicy. Została 0- 
kreślona suma. Dziecko przyszło na šwial. 
Niktby o nieczem nie wiedział, gdyby... 

Marja miała odryeść następnego dnia wy 
magrodzenie. Jednakże nie Śpieszyła zbylnio. 
Necierpliwa wierzycielka postanowiła upo- 

manjeć się o należność. Dopadła Marję w 
towarzystwie miewiast i wyłuszczyła  pre- 
tensje. Tajemnica przestała być tajemnicą. 

Ponieważ jednak Kirkiewiczówna nie u- 
mjała odpowiedzieć na, pytania co się stało 
z dzieckiem, powstały daleko idące przy- 

szezenia. Dane znać policji, 
wizja ujawnia zbrodnię. W piwnicy zna 

leziono zwłoki maleństwa zawinęte w szma 
ty. (e) 

   

  

Obrazki wiejskie. 
Głód książki. 

Dwa razy na tydzień przywożono mi po 

<ztę z pobliskiego miasteczka. Dwa razy na 

tydzień przychodził do mnie Jakubowski, — 

gospodarz z sąsiedniej wsi, Niski, krępy o 

dużych, niebieskich oczach. — Wchodził do 

pokoju ciężkim krokiem. Patrzał zpodełba, 

nieufnie, — Mówił o:cho. Zawsze to samo: 

— Przepraszam bardzo. Pani napewno za 

jęta? A ja przyszedłem — przeszkadzam. — 

Może pani pożyczy mnie gazetki? Chcę się 

dowiedzieć co dzieje się na świecie, — Co 

nowego? 

Gdy podsuwałam mu krzesło i prosiłam 

usiąść, kiwał głową i zlekka się uśmiechał. 

— Dziękuję. Ja tylko ma chwileczkę. — 

Zaraz pójdę. Bo żona w domu czeka. Ona 

nie lubi jak ja wychodzę — gniewa się. 

Często, trzymając już rękę ma klamce — 

cdwracal się i nie patrząc na mnie, pytał: 

— A może pani ma ciekawą książkę © 

wojnie lub inną? — Proszę pożyczyć, Ja prę 

dko przeczytam i odniosę. 

, Pożyczałam mu. — Dziękował i uśmie 

chał się. . 

Niedawno spostrzegłam, że Jakubowski 

nie był od dłuższego już czasu. 

Może niechcąca uraziłam go? 

Trzeba zapytać gospodyni, Ona mus; wie 

dzieć, co się z nim stało. 

Znalazłam ją w kuchence, Stała przy sto 

le i robiła kiełbasy. Ė 

— Može pani Szpakowa wie dlaczego Ja 

Ikubowski nie zachodzi po gazety? 

Gospodyni podniosła głowę i przymrużyw 

szy duże oczy burknęła: 

dego niema w domu. Wyjechał do Wilna. 

— Na sąd... 

— Pani z nim zawsze rozmawiasz, a nic 

nie wesz. On — komunst. — Bolszewk. 

Wróciłam do siebie. Myślałam o Jakubow 

skim o chłopach, o komunistach. Nie mog- 
łam się oprzeć wrażeniu, że komunizm za 
biera nam bardzo wartościowy element, — 
Że tkwi w tem jakieś ogromne nieporozu- 

mienie. X. 

Z pogranicza. 
POBICIE WŁOŚCIAN. 

Otrzymano wiadomość o pobiciu kiiku- 
nastu włościan rolników z Polski, którzy ba- 

wili na podstawie przepustek rolnych w Lit- 
wie, 

Rolnicy zostali napadnięci i pobici przez 
grupę pijanych włościan litewskich, nieda- 
leko Sumiiliszek. Do pobicia namówił znany 
szowinista, nauczyciel szkoły litewskiej %w 
"Sumliszkach Pulis. 

. Najbardziej ucierpieli „St. Doryn, Kazi- 
mierz Krawiecki, Grzegorz Marcinowicz i 
Stefan Urczakowski. 

MANEWRY NA BIAŁORUSI SOWIECKIEJ. 

Na Białorusi sowieckiej zakończone z0- 
stały wiełkie manewry armji czerwonej gar 
mizonów: mińskiego, połockiego, orszańskie 
g0, mohylowskiego i smoleńskiego, W ma- 
newrach brały udział wszystkie rodzaje bro 
mi wraz z wojskami techniczno - gązowemi 
i lotniczem. 

Na manewrach bawiła komisja na czele 
z Woroszyłowym. 

OLBRZYMI POŻAR W GRANICZNEJ WSt. 

Z Dzisny donoszą, iż onegdaj w nocy w 
okolicach Dryssy spaliła się cała wieś so- 
wiecka, licząca około 150 zabudowań gospo 
darskich. Pożar powstał wskutek nieostroz 
nego obchodzenia się z ogniem. Luna wi- 
doczna była na terenie polskim, 

W POGONI ZA PRZEMYTNIKAMI. 

Na Dźwinie około Dzisny zatrzymano 
łódź z dwoma sowieckimi strażnikami, któ- 
rzy w pogoni za podejrzaną łodzią przemyt 
niczą znaieźli się na wodach polskich. 

Na skutek porozumienia komendantów 
odcinków żołnierzy zwolniono. 

Głębokie. 
GOŚĆ W DOM — PILNUJ KIESY. 

Mieszkaniec m. Głębokiego Mow- 
sza Tajc, zameldował policji, iż ubie 
głej nocy, nieujawnieni sprawcy przy 
pomocy włamania skradli z szuflady 
komody 600 zł. gotówką, 40 dolarów, 
zegarek i drobną bižuterję. 

Tajc o kradzież podejrzewa swego 
gościa Gerszena Chawkina. (c! 

Turgiele. 
POŻARY. 

We wsi Stara Wieš gm. turgiels- 
kiej spalił się dom mieszkalny Sze- 
matowicza Józefa. Straty wynoszą 
1700 zł. Przyczyny pożaru nie usta- 
lono. 

We wsi Szylany w zabudowaniach 
Pietkiewicza Józefa, wybuchł pożar, 
skutkiem którego spalił się dom mie- 
szkalny, obora, piwnica, urządzenia 
domowe, sprzęty gospodarcze i zapa- 
sy żywnościowe. Straty wynoszą 4 ty- 
siące złotych. Przyczyna pożaru nie 
została ustalona. 

Niepomyślne horoskopy. 
Jak komunikują nam z poszcze: 

gólnych powiatów województwa wi- 
leńskiego horoskopy na tegoroczny 
urodzaj nie są dobre. Nadmiar wilgo- 
ci przyczynił się do pogorszenia sta- 
nu łąk mokrych. Deszcze spowodowa 
ły w wielu wypadkach wylęganie ży: 
ta, oraz stworzyły niesprzyjające wa- 
runki dla kwitnięcia zbóż. Również 
nienajlepiej zapowiada się urodzaj 
owoców. 
Ei R SWO AEC) 

Sensacja Lidy. 
W sferach arystokracji rosyjskiej budzi 

sensację następująca sprawa: 

W pow, Fdzkim właścicielem dóbr Solec 

jet p. Józef Bertin Deux, Francuz. Dobra te 

otrzymał p. Bertin w rozrachunku od ks. 

Trubeckiego, kuzyna cara. Z tytułu tej tran 

zakcji p, Bertin pozostał winien wdowie po 

ks. Trubeckim, Karolinie Trubeckiej, z й) 

mu hrabianki Flori Di Serramezzano, około 

180.000 włoskich lirów. Na zabezpieczen « 

tego długu p. Bertin wystawił weksle, 

Ponieważ weksle nie zostały w terminu. 

wykupione ks. Trubecka wystąpiła do sądu ; 

uzyskała egzekucję. P. Bertin z tytułu wyk 

nania reformy rolnej nałeżało się od Bauku 

Rolnego kilkadziesiąt tys. zł. Wobec tego 

ks. Trubecka zajęła te należności w Banku 

oraz piewądze znajdujące się w PKO, Sad 

wszystkie te zabezpieczenia poczynił, a ko 

mornik sądowy w Lidzie doręczył p. Berti- 

nowi uchwałę sądu. Jednocześnie komornik 

wysłał pocztą uchwałę sądu do Banku Ro: 

nego i do PKO, zabezpieczając efektywy. 

W międzyczasie p. Berlin wyjechał de 

Warszawy i tu zwrócił się do studenta te- 

ologji prawosławnej Szostakowskiego, który 
mieszkał w domu hr. Montreso. P. Bertin, 

tłumacząc się brakiem czasu wręczył Szo- 

stakowowi upoważnienie do podjęcia pienię 

dzy w Banku Rolnym i PKO, Jednocześnie 

Bertin wystawił na upoważnieniu wcześniej 

szą datę, 

Wi Banku i PKO. bez kwestji wypłaty de 
konano, a dopiero ipo upływie kilku godzin 

nadeszło zawiadomienie od komornika z Li 

dy o nałożonym areszcie. Gdy sprawa wyszła 

najaw ks. Trubecka wniosła doniesienie kar 

    

me do prokuratora w Lidzie, ten zaś prze- 

kazał sprawę urzędowi śledczemu w Warsza 

wie do wyjaśnienia, 

Sprawa wywołała sensację w arystokracjj 

rosyjskiej Ks. Trubecka wystąpiła na dro- 

gę sądową przeciwko studentowi Szostako 

wowi i hr. Montreso, 

К О Кв wi E NS KI 

Piekno ziemi polskiej. 

Zdjęcie przedstawia ogólny widok na Łowicz od strony rzeki Bzury. 

  

Na dalszym 
planie w.dać słynną Kołegjatę Łowicką. 

Delegacja Związku Legjoni- 
stów u Marsz. Piłsudskiego. 

Do Pikiliszek w najbliższych dn. 
przybędzie delegacja Zarządu Glow- 
nego Związku Legjonistów celem za: 
proszenia Pana Marszałka Piłsuds 
kiego do wzięcia osobistego udziału 
w tegorocznym warszawskim zjeździe 
Legjonistów w dniu 6-go sierpnia. 

Kleska i niezaradnošč 
Zeszłego roku już tu i ówdzie w 

sadach owocowych Wileńszczyzny, 
która, jak wiadomo, jest śpichrzem 
jabłecznym, pojawiła się liszka p<- 
Uzika przedzimka i zniszczyła liście'i 
zalążki owoców, narażając posiada 
czy na straty idące w tysiące złotych. 

W rezultacie jabłka były drogie 
„parszywe* — plamiste i sprowadza 
mo ich nadmierną ilość z innych stron 
A że owoce, witaminy w nich zawar 
te, wszelkie przetwory, soki i mar 
melady, zostały uznane przez medy- 
eynę za niezmiernie potrzebne dla na 
szych organizmów, a zwłaszcza dla 

dzieci, więc prócz strat materjalnyci 

stała się dotkliwa krzywda na zdra 
wiu mieszkańców Wileńszczyzny 

Zdawało się że osoby i organizacje 
zajmujące sję rolnictwem i ogrodnict- 
wem, zwrócą uwagę na taki stan rze: 
czy. : 

Bardzo jednak słabe poczynania 
w tej dziedzinie rozpoczęto i tylko !- 
czone miejscowości otrzymały dobro 
dziejstwa instrukcji, opryskiwaczów, 
zieleni paryskiej it. p. środków tępi» 
nia szkodników. 

Mogłaby Szkoła Ogrodnicza na 
Sołtaniszkach wspomóc w tej klęsce, 
ale tam właśnie wcale na nią nie 
zwracają uwagi i mamy dowądy na 
to, że wysyłani przez Szkołę ucznio- 
wie nie rozumieją się na tym najgroź 
niejszym szkodniku. 

Stacja Ochrony Roślin przy Uni 
wersytecie daje rady i wskazówki, 
wysyła nawet współpracownika na 
teren, ale pracuje tam tylko dwóch 
ludzi i daremnie się kołacze oddawna 
o zwiększenie etatu i personelu. 

Po zeszłorocznem ostrzeżeniu zda” 
wałoby się że z wiosną rozlegną się 
głosy miarodajnych czynników, spe- 
cjalistów, wykładowców ze Szkoły 
Ogrodniczej, alarmujące i pouczające 
jak się bronić od liszek w ogrodach. 
Nic z tego, w tym roku klęska zwię 
kszyła się, Е 

Całe ogrody w  Święciańskiem i 
Dziśnieńskiem stoją martwe, prawie 
bez liści, jeśli dalej tak pójdzie, za- 
przepaścimy przez własne nidołęst- 
iwo jedno z bogactw krajowych. 

Należy jak najprędzej 
złemu, użyć do tego radja, odczytów. 
ulotek, w gminach porozwieszać in- 
strukcje odpowiednie. Już jeżeli te- 
goroczny plon stracony, pamiętajmy 
o roku przyszłym. 

Wdzięczne pole do działania dla 
T-wa Opieki nad Wsią Wileńską, któ- 
ra w ten sposób rozszerzyłaby z ko 
nieczności sferę swojej j 

   

pożytecznej 
"działalności. 

zapobiec 

Legaciszki. 
Legaciszki na wzór innych agend Br. P. 

St. U. S. B — pomyślane są jako placówka 
samopomocowa, Wciągu rocznego kucia do 

egzaminów nadszarpniętemu ciału należy się 
odpoczynek, nerwom spokój błękitnych płai 
nerów, Bogaty tato zabiera swoje pociechy 
z sobą do patentowanych kurortów. zamoż 
ny lokuje gdześ w pewnem miejscu, które 
go warunki zdrowotne uważa za gwaranto- 
wane, Trzecia część majwiększa społeczeń- 

stwa akademickiego z początkiem wakacyj 
staje w kłopotliwej sytuacji. 

     

Zachęcającz plakaty reklamowe są zbęd 
ne wobec dopominania się o swoje prawa 

ychicznego i fizycznego. Wyjazd na 
k jest poprostu koniecznością fiz- 
a tu budżet w zestawieniu z ce- 

nami uzdrowisk nie wytrzymuje żadnego po 
równania, Za drogo i to mocno zadrogo 
wszędzie, Zostaje jako osłatnia deska ra- 
tunku wyjazd na swoje akademickie koloń 
je. Płaci się przecież na nie rok rocznie, a 
więc można choć raz z nich skorzygłać. 

przecież dla n'ezamożnych, więc tanie, a 
runki zdrowotne — toż raj w porównaniu 
z miastem. 

Decyzja studenta niezamożnego o. 'le cho 
dzi o sprawy finansowe pozostaje zawsze w 
sferze niezrealizowanych marzeń, snów ete 
Od ogólnego prawa nie odbiega bieg rzeczy. 
związanych z wypoczynkową kolonją w Le 
gaci h. 3 zł. dziyznie to przeszło 90. zł 
na miesią słanowczo zakazana kraina 
Wprawdzie są wszelkiego rodzaju pożyczki, 
ale... i to ale staje się nie przełamaną trud- 
nością, Kolonja akademicka: jest tak samo 
zabarykadowana ceną, jak bogate kurorty 
mtracjuszów. To wpływa na coraz mniejsze 
zainteresowanie Legaciszkami. Na, otwarciu 
tw r. b. było 30 gości i 30 osób zobowiąza- 
mych urzędowo, Powbdzenjie swłoje trac: 
kolonja także z wielu względów natury orga 
nizacyjnej jak i atmosfery towarzyski. 

     

    
    

  

   

   

   

Dowodów dostarczył i to w obfitej ilości 
sezon ubiegły, a musiały one być mocne, sko 
ro w tegorocznem inauguracyjnem przemó 
wieniu ksiądz Hlebowicz w obecności czoło 
WED 

nych woj. wil. gromiko je napiętnował. W: 
ubiegłym sezonie Legaciszki swojej roli niw 
spełniły, obecnie w dalszym ciągu dostęp d) 
mich miezamożnemu akademiku tamuje bar 
jera wysokch cen. Kot. 

„Martwy sezon* dla pracow- 
ników umysłowych. 

Wydane zostało rozporządzenia 
wprowadzająee „sezon martwy” przy 
wypłacie zasiłków pracownikom u- 
mysłowym, 

Jedenaście kategoryj pracowni: 
ków, do których m: in. należą nauczy 
ciele, pracownicy żeglugi, tartaków, 
cegielń, betoniarni i td., przedsię: 
biorstw budowlanych, drogowych, 
brukarskich, wodnych, cukrowni, ho: 
teli, pensjonatów, klubów  sporto- 
wych i wyścigów konnych w razie ui 
raty pracy w terminie ściśle określo- 
nym dla poszczególnych kategoryj — 
należeć będzie do pracowników sezo- 
nowych. 

Przepisy o sezonie martwym częś 
ciowo dotyczą również przedsię: 
biorstw państwowych: pocztę, tele: 
graf, telefon i P. K. P. Pracownicy 
kolejow; i pocztowi również będą za 
liczani do sezonowych, jeżeli w zwią” 
zku z okresem urlopów, sezonowych 
prac budowlanych, byli zatrudniani 
przejściowo lub zastępczo nie dłużej 
niż 8 miesięcy. 

Pociągi popularne. 
Ruch turystyczny we wszystkich krajach 

skutkiem przesilenia gospodarczego znalazł 
się w ciężkiej sytuacji . 

U nas zagraniczny ruch turystyczny wsku 
tek ograniczeń paszportowych zmniejszył się 
bardzo wydatnie. Należałoby jednak umož!i 
wić warstwom mniej zamożnym wyjazd choć 
na ikrótki czas z dusznych murów mia 
Tutaj dużą przeszkodą jest dość wy 
stosunkowo taryfa (pasażerska, Przy w 
dach na czas dłuż nie odgrywa to 
szej roli, o ile jednak wycieczka trwa 
ko, jeden lub dwa dni, a czas 
parę godzin, koszt przejazdu staje się nie- 
współmiernie wysoki w porównaniu z krót 
'kotrwałą przyjemnością uczestnictwa w patc 
szybkość pociągu. 

To też z uznaniem należy powit 
wadzenie przez ministerstwo komun 
zw. pociągów poularnych, koszt przejaz: 
któremi w obie strony wynosić będzie tyiko 
30 proc. taryfy normalnej, bez względu na 
szybkość pomiągu. 

Pociągi popularne obliczone są na ma 
sowy ruch krajoznawczy i wycieczkowy, to 
też: najmniejsza liczba uczestników wyciecz 
ki, dla których może być uruchomiony p. 
ciąg, wynosi 400 osób, przyczem kierownicy 
wycieczki mogą korzystać z przejazdu: bez 
piatnego, pod warunkiem, że na 100,w 
©zkowiczów będzie nie więcej jak jeden kie 
rownik. 

Chcąc oirzymać poc'ąg popularny, kiero 
vo wycieczki zwraca się do najblższej 

m wpłaca 100 zł, kaucji i 

  

     

  

   

            

  

        

    

  pr 
nabywa następnie 400 biletów powrotny:h. 
Decyzja uruchomienia pociągu popularnego 
zależy od uznania ministerstwa komunikacji 
Pociągi te uruc nia się zasadniczo na ted 
modniowe wycieczki, jeżeli zaś zbięga się 2 
— 8 dni gą być one uruchomione 
na te wł: e święta. Do większych miast 
pociągi popularne będą uruchamiane wył: 
nie w dni świątecz 

    

   

  

    

  

         Zwró: uwagę, że osoby mie 
szkające w odległości, nie przekraczającej — 
150 klm. od stacji początkowej, również ka 
rzystają z 70 proc, zniżki. 

, Organizatorzy mogą pobierać dodatkowe 
opłaty, związane z kosztami organizacyjnemi, 
opłaty te wszieże powinny być zgóry ogio 
szone, przyczem wysokość tych opłat winna 
być zatwierdzona przez dyrekcję kolejową. 

Uczestnicy czki mogą zabierać ze 
sobą bagaż ręczny w ilości 10 kg. na osobę 
oraz przybory sportowe, jak namioty, skła 
daki, it. p. kajaki zaś przewożone 
będą w brankardzie niewysoły, opłatą za 
pokwitowaniem, przyczem  właściciełe ich 
winni je załadować i mastępnie wyładować. 

K. Z. 

Wycieczka do Druskienik. 
Jutro 9-go bm. wyrusza z Wilna 

do Druskienik wycieczka, urządzona 
przez Dyrekcję Kolejową. Odjazd 7 
Wilna nastąpi o godz. 6-ej rano, po” 
wrót do Wilna o godz. 23 m. 30. W 
pociągu wagon-bar ; dancing. W Dru- 
skienikach bezpłatne zwiedzenie zdro 
jowiska pod kierunkiem fachowych 
przewodników. 

Dziś ostatni dzień zapisów w Polł- 
skiem T-wie Podróży „Orbis*, ul. Ja: 
gielloūska 1, tel. 883. 

Pim sobie, deszcz sobie... 
iPrzestałem czytać pisma, przestałem słu- 

*chać radja. Bo :przecież można dostać skraj 
nej melancholji, 

Np. wczoraj, * 
Komunikat meteorologiczny: „naogół ро- 

godnie, chmury watstwicówo - barankowa- 
'to-kłębiste, słabe wiatry miiejscowe, fala 

ciepła..." Uwierzyłem i śpię sobie spokojnie. 
marząc o wycieczce w słoneczny dzień. Na 
zajutrz.. Wiatry miejscowe były, i owszem 
Ale czy ? Takie sobie zefirki... Zer- 
wały kilkan dachów i wywróciły trzy 
słupy telefoniczne. 

I co jemu zrobić?! powiedział mądrze pe 
wien Żydek, gdy musiał gonić, zerwany z 
głowy kapelusz, 

Chmurki też były, Owszem Barankowate. 
Tak lało, aż 'Wilja wezbrała, 

Przestałem czytać komunikaty meteoro 
logiczne. Iks. 
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Žywy magnes. 
W. wiedeńskich «kołach medycznych wy: 

wołał zainteresowanie 22-letni student z Ber 
lina, Heinz Kapralik, który okazał się jed 
nym z kilku „żywych magnesów*, o których 
wie medycyna. Kapralik wytwarza dookoła 
siebie magnesowe pole: strzałka  magnesa 
pod wpływem ruchów jego ręki zaczyna się 
poruszać i przesuwać, a grudka metalowych 
opiłków na papierze, znajdująca się wpobii 
żu Kapralika, układa się w prawidłowe mag 
netyczne linje, Pod wpływem lewej ręki Ka 
pralika, która zastępuje silny magnes, w 
metalowej spirali powstaje tok elektryczny. 
Ciekawe, że siła magnetyczna Kapralika ma 
że działać na odległość. Koncentrując swą 
wolę, może on. poruszać strzałkę kompasu, 
znajdującego się w odległości kilku nietrów 

KURJER SPORTOWY 
Jedziemy do Trok! 

W związku z spodziewanym wiel: 
kim zjazdem widzów na regatach w 
Trokach, organizatorzy zmobilizowa: 
li wszelkie możliwe środki lokomocji, 
aby wydołać przewiezieniu paru ty* 
sięcy osób. 

W niedzielę od rana od godz. 5-ej 
kursować będzie 28 autobusów Spół 
dzielni, odjazd z placyku Orzeszke 

wej, następnie z placu Katedralnego 
odchodzić będą autobusy F-my „Ar 
bon*, w ilości pięciu. 

Oprócz pociągów normalnych do 
Landwarowa o godz. 4.35, 8.15, i 13.50 
ma być uruchomiony pociąg specjal: 
ny. Godzinę odjazdu tego pociągu i ce- 

Finał w Wimbledon. 
Crawford pokonał mistrza świata Vinesa. 

WIMBLEDON, (Pat). W Wimble- 
don odbywają się obecnie ostatnie ro- 
zgrywki finałowe o nieoficjalne mi- 
strzostwo świata. 

W grze pojedyńczej pań do finału 
doszły Amerykanka Wills Moody i 
Angielka Dorotha Round. W pėlfina- 
le Willa Moody odniosła łatwe zwy- 
cięstwo nad Niemką Krahwinkel 6:4 
i 6:8, zaś Dorotha Round wygrała ze 
znakomitą Amerykanką Helen Ja- 
cobs 4:6, 6:4, 6:2. 

W ćwierć finałach gry podwójnej 
panów para francuska Borotra—Bru 
gnon pokonała parę australską Craw- 
ford-Mac Grath 6:2, 6:2, 3:6, 6:2, a 
para japońska Nunoi-Satoh wyelimi- 
nowała po ciężkiej walce znakomitą 
parę angielską Perry- Hughes 5:7, 6:3, 
6:4, 1:6, 6:3. 

nę biletów zamieścimy w jutrzej: 
szym numerze. 

W półfinale mistrzowska para 
Francj; Borotra-Brugnon odniosła 
zwycięstwo nad południowo-afrykań- 
czykami Farkuhasonem i Kirby 5:7, 
3:6, 6:8, 6:4. 

W grze mieszanej olbrzymią nie 
spodziankę przyniosło spotkanie pa- 
ty Krahwinkel-Cramm z parą amery- 
kańsko-hiszpańską Ryan-Mayer, za- 
kończone zdecydowanem zwycięst- 
wem pary niemieckiej 6:1, 7:5. 

W najbardziej sensacyjnem spot: 
kaniu — w finale gry pojedyńczej 
panów Australijczyk Crawford od: 
niósł zwycięstwo nad mistrzem świa- 
ta i mistrzem Wimbledonu Ameryka- 
ninem Vinesem 4:6, 11:9, 6:2, 2:6, 6:4 
zdobywając w ten sposób po raz pier 
wszy mistrzostwo Wimbledonu. 

Na kajaku wdal. 

  Do najpopularniejszych sportów w Pol- 
sce mależy sport kajakowy. 'Rok rocznie z 
chwilą nastania cieplejszej temperatury rze 
ki polskie, a zwłaszcza Wisła, roją się tysią 
cami zwolenników tego sportu. 

Na zdjęciu widzimy właśnie amatora te 
go sportu, ćwiczącego na Wiśle pod' Warsza- 
wą. 

Żarcik rysunkowy. 

    

    

        

   

  

   

  

   

      

   

  

    Punkty poi: lnją prostą w kolejności 
wskazują cyfry. 

  

  

Młodociany defraudant. 
Pewnego dnia praccdowča  19-letniego 

Piotra Falewicza, pan Aksztulewicz posłał go 
na pocztę, by wpłacił 30 zł. — Poszedł. 

W! drodze, przerzucając z węki da ręki 

sześć (pięciozłotowych monet, postanowił zde 
fraudować je. 

W jaki sposób? Е 

Czytywat nieraz, že „wiel złodzieje i 
defraudanci, po skradzeniu kudziesięc'u 
lub kilkuset ładnych tysiączków, starali się 
czmychnąć zagranicę, by tam w spokoja, 
zdala Gd krat więziennych, wydawać łatwo 
„zarobioną* fortunę. Falewicz nie miał zbyt 
bogatego doświadczenia, — 30 zł. wydały mu 
się fortuną zdecydował też działać podob 
nie. 

— Ucieknę do Rosji Sowieckiej, do kra 
ju, gdzie nie uznają prywatnej wasności, a 
ponieważ pieniądze zabrałem „burżujowi*, 
nie ukarzą mnie tam. 

Pomyślano — zrobione, 

W drodze do granicy sowieckiej Falewi 
«za zatrzymano. Jechał koleją bez biletu w 
stronę Rakowa Stawiono go przed sądem. 

— Panie sędzio, jak te pieniądze zgubi- 
łem i bardzo zmartwiłem się. 

— I z wielkiego zmartwienia uciekliście 
z domu? 

— Lękałem się przyjść... 
— Tak długo, aż policja zatrzymała. 
— Panie sędzio, ja niewinny, — ale pro 

szę o zawieszenie kary. #, 

Sąd skazał go na. 2 tygodnie aresztu bez 
zawieszenia. WŁOD. 

  

  

  

     

  

CZYTAJCIE 

. „Gobeliny Wileńskie' 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 

| napisał D-=r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znamierowskiej-P: rowej. 
„O gobelinach*, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

_ Po pabycia we wszystkich księgarniach 

  

WILNO, 

SOBOTA, dnia 8-go lipca 1938 г. - 

7,00: Czas, 7,05: Gimnastyka. 7,20: Mu- 
zyka. 7,25: Dziennik poranny. 7,30: Mnzyka. 
7,52: Chwilka gospodarstwa domowego. —- 
11,57: Qzas, 12,05: Muzyka lekka. 12,25: Prze 
gląd prasy. 12,33: Kom. meteor. 12,35: Mu 
zyka lekka. 12,55: Dziennik południowy. == 
14,50: Program dzienny. 14,55: Muzyka ży 
dowska. 15,25: Giełda rolnicza, 15,36: Muzy 
ka polska. 16,00: Audycja dla chorych, — 
16,30: Koncert. 17,00: „Etyka nowego cztu 
wieka. 17,15: Koncert. 18,00: „Grożby ko: 
fnet*, 18,20: Recifal fort, 18;50: Transm. zę 

stadjonu pływackiego Legji miedzynarodo- 
wych: zawodów pływackich. 19,20: Tygodnik 
litewski; 19,35: Program ma niedzielę. 19,40: 
Kwadrans literacki. 20,00: Koncert życzeń. 
20,30: Koncert. 21,05: Dziennik wiecz, 21,15. 

Przegląd prasy roln: kraj, i zagranicznej. —- 
21,25: Przerwa. 21,30: Koncert Szopenowski. 
22,00: Muzyka tan. 22,25: Wiad. sportowe. — 

5 Komun. 22,40: Muz, tan. w przerwie 
wiad. z kraju. 

   
   

NIEDZIELA „dnia 9 lipca 1983 r. 

10,30: Transm. Naboż; 11,57 Sygnał czasu 
i hejnał z wieży Marjackiej; 12,05: Program 
i kom. met.; 12,15: Koncert; 14.00: „Pamię- 
taj rozchodzie żyć z przychodem w porząd 
ku* — odczyt wygł. inż, W. Chmieleck:; 
14,15: 'Kom. rolniczo-meteor.; 14,20: Grieg 
sonata skrzypcowa g—moll op. 25 (płyty): 
14,45: „Lipawa, port Wjleńszczyzny* odczyt 
wygł. Teodor Nagurski;15,00: Audycja spec- 
jalna: a) Centralne ogrzewanie — pog. F. 
Chlebowskiego, b) o szkle — pog, J. 
mana w przerwach transm, muzyki; 16,00: 
Audycja dla dzieci; 16,30: Recital śpiewaczy; 
17,00: „W” jaki sposób fundusz pracy służy ra 
botn'kowi* wygł. Zbigniew Madeyski; 17,15: 
Koncert; 18,00: Transm. Nieszporów z kla 
sztoru 00. Bernardynów; 19,00: „Trujące 
grzyby* Słuch. pióra N. Hohendlingerówny 
w wyk. art. dram teatrów Wil.; 19,40: Li- 
tewska aud. lit.; 19,55: Program na pon 
działek; 20,00: Koncert; 20,50: Dziennik 
'wiecz.; 21,00: Skrzynka poczt.; 21,15: /D: z. 
koncertu; 22,00: Muzyka; 22,25: Wiad. sport, 
ze stacyj regjon.; 22,40: Muzyka. 

NOWINKI RABJGWE. 
AKTUALNE ŻYWE SŁOWO. 

W) programie sobotnim zasługują na 
szczególną uwagę: odczyt o E. Abramowicza 
(godz. 17,00), odczyt krakowski „Groźby ko 
met'* (godz, 18,00) i przed północą wiadomo 
ści dla polskiej ekspedycji na Wyspach 
Niedźwiedzich. 0 godz. 16,00 audycja dla cho 
rych ze Lwowa. 

   

  

      

MUZYKA POWAŻNA, LEKKA I NAJLŻEJ- 
SZĄ. - 

Miłośnicy muzyki usłyszą w sobotę dużo 
muzyki lekkiej i popularnej, a prócz tego po 
południowy recital pianisty St, Staniewicza 
z mzadko wykonywaną sonatą Beethovena 
op. 90. Wieczór wypełni koncert muzyki ży 
dowskiej w wykonaniu znakomitego chóru £ 
solisty Wielkiej Synagogi Warszawskiej. ,O 
godz. 21,30 Marja Wiłkomierska grać będzie 
Chopina dla licznych słuchaczy Europy; w 
programie tym figuruje m. n. wspaniały Po 
lonez — fantazja. Ь 

PLYWACY W MIKROFONIE, 
W sobotę o godz. 18,30 amatorzy sportw 

pływackego usłyszą transmisję międzynaro- 
dowych zawodów pływackich z „Legji* waz 
szawskiej. 

*
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Dziś: Elżbiety Kr. Wd. 
Sobota |... Weroniki P. 

Lašas >| Waschca słońca -g. 3 a. 25 
ŻA Z kó4 — ‹ 7 э 51 

Śpostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S B. 

w Wilnie z dnia 7/V!| — 1933 reku 

Giśnienie 761 
"Temp. średnia + 16 
Temp. najwyższa + 21 
Temp. najniższa + 15 
Opady w mm. 12,5 
Wiatr pla. wsch, 
Tend. bar. lekki spadek 
Uwagi: przełołne opady. 

  

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisfejszym 8 lipea według PIM. 

W całym kraju chnurno, z większemi ro 
pogodzeniami w ciągu dnia, Miejscami moż 
liwe opady. Ciepło. Słabe lub umiarkowane 
wiatry z kierunków północnych. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś, 8 bm., w nocy dyżurują następujące 

apteki: 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka), Chro 

     

  

    
   

   
      

    

  

ścickiego (Ostrobramska),  Filemonowicz: 
(Wielka), Miej (Wilen 23), Paka (An. 
tokolska 54), Sieki o (Zarzecze 20), 
Sokołowskiego t), Szantyra (Leg 
jonowa), Zasław (Nowogródzka) i Za 
jączkowskiego (Zwierzyniec), 

. MIEJSKA 
— Spór Magistratu z Urzędem 

Wojewódzkim o 5 procent dodatku 
komunalnego. Na ostatniem posiedze 
miu radzieckiej Komisji Finansowej 
poddane zostały dyskusji uwagi Urz- 
Wojewódzkiego, poczynione na mar 
ginesie nowego preliminarza budże- 
towego miasta. Gros uwagi pochłonę: 
ła sprawa dodatku komunalnego, na- 
wiasem mówiąc już ostatniego, jaki 
obecnie pracownicy miejscy otrzymu- 

] Komisja Finansowa w wyniku 
*j dyskusji wypowiedziała się 

za przywróceniem dodatku w wyso 
koše; 5 procent. Jak wiadomo, na zle- 
cenie wladz nadzorczych poczynając 
od 1 lipca dodatek został potrącony 
w wysokości 10 procent, Wniosek Ko: 
misji przywracający -5 procent będzie 
skierowany na wtorkowe posiedzenie 
plenum Rady Miejskiej. Ostateczny 
głos w tej sprawie będą miały znowu 
«władze wojewódzkie. į : 

Jak słychać, w razie sprzeciwu U 
rzędu Wojewódzkiego przeciwko e 
wentualnej uchwale Rady, władze 
„miejskie zamierzają od decyzji władz 
nadzorczych odwołać się do Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych. 

— Interwencja na czasie. Z kół 
samorządowych dowiadujemy się, że 

„niektóre ugrupowania radzieckię za 
miiefzają hĄ tajbliższem posiedzeniu 
Rady Miejskiej pofuszyć kwestję ko* 
munikacji autobusowej. Nieuregulo 
wanie dotychczas tej sprawy nie wró 
ży bowiem nic dobrego. Zachodzi o- 
bawa, że w pewnym momencie miesz 
kańcy miasta hędą zmuszeni używać 
środków łokomocii z czasów aposto- 
łów. ` AJ 3 OBR: 

— Są dobre chtei... niema pogody. 
Przy zbiegu ulic Zawalnej i Trockiej 
magistrat zgrupował krawężniki cho” 
Mnikswe dla przeprowadzenia temós 
tu chodników. Ostatnie jednak desz 
£ze uniemożliwiły rozpoczęcie robót, 
to też zwały płyt mokną dalej. 

— Komunikacja podmiejska w 
kleszczach „stagnacji*. Ostatnie desz 
cze spowodowały, že ruch wycieczkc- 
wy w okolice Wilna prawie całkie:n 
zamarł. Zła konjunktura dała się w 
pierwszym rzędzie odczuć właścicie* 
lom statków pasażerskich, które od- 
chodzą do Werek mocno przerzedzo- 
ne i puste. Również i inne rodzaje lo- 
komocji podmiejskiej odczuwają bar 
dzo boleśnie spadek frekwencji. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Nowy Zarząd Zw. Zawodowe- 
go Pracowników Handłowych, Prze 
mysłowych i Biurowych Rzeczypos- 
politej Polskiej Oddział w Wilnie. Na 
odbytem dorocznem zebraniu do Za- 
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Kiedy p. wicewojewoda Olgierd 
Malinowski, wyjeżdżał z żoną ku 
zmartwieniu znajomych, do tej odleg- 
łej krainy na starostę, mówiliśmy so- 
bie „dowidzenia*, a ten, i ów, wybie- 
rał się ich odwiedzić ; zobaczyć słyn- 
ne wigierskie jeziora. I tak sześć lat 
minęło, i mówiło się czasami: „O jak- 
żebym chciała pojechać wreszcie nad 
te Wigry! Ale zawsze coś przeszko- 
dziło. Jednak uparte pragnienie ma 
to do siebie, że się sprawdza. 

Więc dojechałam nakoniec do Su 
wałk i parę dni spędziłam w dziwnej 
krainie lasów i jezior, zamieszkałej 
przez wielojęzyczną ludność, ziemi 
stanowiącej ongiś północny odrostek 
Kongresówki, dziś w całości ziem Rze 
czypospolitej wbity klinem pomiędzy 
«dwie Republiki: litewską i niemiecka 
Wskutek tego mamy tam granicy z 

"Litwą 105 klm. a z Niemcami 76, z 
z resztą kraju 90 klm. Ludność 
wielojęzyczna: na 109.191 osób w po- 
wiecie, Polaków jest 85.661 tys., Lit 
winów 6.772, Niemców 2.552, Biało- 
rusinów 5 tys., Rosjan 6 tvs., Żydów 
7 tys. Wyznania: katolickie, ewageli- 
ckie (Mazury i Niemey), prawosław* 
me, są marjawici, staroobrzędowcy 

  

      

KRONIKA 
rządu zostali wybranż kol. kol. Gier 
czyński Mieczysław — prezes, Jur=- 
cki Stanisław — wiceprezes, Boro- 
wiec Aleksander — skarbnik, Morek 
Kazimierz —- sekretarz, Wojcicki Hen 
ryk — członek zarządu. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. — 
podaje do wiadomości, iż w miesiącu lipcu 
rb, Sekretarjat Koła będzie czynny tylko we 
wtonki, środy i p'ątki od godz. 18 do 20. — 
W «prawach niecierpiących zwłoki prosimy 
zwracać się codzień do 
rez. Kondratowicza Mskołaja w 
do 15 telefon 18—26 [zba Rzemieśl 

PODZIĘKOWANIE. 
Zarząd Okręgowego Koła Związku In 

lidów Wojennych R, P. w Wilnie skład: 
tą drogą serdeczne podziękowanie Panu por. 
Zakrzewskiemu M. prezesowi aereklubu w 
Wźlnie za bezinteresowne udzielenie wybitnej 
pomocy przy zorganizowaniu bufelu na iot 
misku w Porubanku w dniu 1 i 2 bm, jak 
również podwładnemu Mu personelowi 
«sobie ogniomistrza Strzeleckiego, K'erowui 
kowi II Kom. PP. m. Wilna Panu Komisa- 
rzowi Szmieloffowi, Zawiadowcy stacji w Po 
rubanku, oraz wszystkim Koleżankom ; Ko 
legom za bezinteresowną «współpracę. 

RÓŻNE. 
— Statki Wilno—Werki będą kur- 

sować od dnia 10 lipca w dnie pow- 
szednie z Wilna w godz. 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 19.30 i 20.40, Odjazd z Werek 
7.10, 8, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

i 19.45. 
— Piekarze interwenjują. Niedłu- 

go upływa termin wyznaczony pie 
karzom na unowocześnienie piekarń 
Ponieważ większość piekarzy naka- 
zanych robót nie przeprowadziło z po 
wodu braku funduszów, zamierzają 
on; zwrócić się do władz z prośbą o 
prolongowanie terminu. 

— Kłopoty kupców mięsnych. O- 
negdaj u wojewódzk. inspektora we 
terynarji interwenjowała  dalegacja 
kupców mięsnych, prosząc go o spo 
wodowanie wydania zakazu na upra 
wianie koszykowego handlu mięsem. 
Kupcy mięśni uskarżali się również 
na konkurencję, jaką czynią im kole 
jarze, którzy, korzystając z bezpłat- 
nych przejazdów, przywożą z pro 
wincji mięso i nierogaciznę, sprzeda 
jąc je po cenach niższych. 

Sprawa zostanie w  najbliż 
czasie rozpatrzona, 

TEATR | MUZYKA 
— Teatry Mejskie ZASP, w Wilnie, Te- 

atr Letni w Bernardynce — daje dziś, w so- 
botę 8 lipca o godz. 8 m. 15 wiecz zaba 
komedję w 3-ch aktach „Reż po: 
się nie mogę", Sztuka ta, stoją 
mczu fi uje widzom ma 
wole radujź 
tein, miodością. 

chem, $ 

-- Już wkrótce „JIM I MILL*. Wspana- 
ła komedja muzyczna „JIM I JILL* ukaże 
się wkrótce w Teatrze Letnim w Bernardva 

Próby w pełnym toku (pod wytrawną rę 
ką cenionego reżysera D-ra Ronard-Bujan 
skiego, W roli Jima wystąpi gościnnie min 

nadzwyczaj utalentowany artysta Me- 
sław Węgrzyn (syn słynnego naszego tra 
a Józefa Węgrzyna), który grał tę rolę w 

rze Łódzkim. zdobywając nią sobie n.e 
А powodzenie i markę jednego z naj- 

ciekawszych młodych „gwiazdorów polsk e 
go Teatru. Partnerką M. Węgrzyna będzie 
Haliną Kamińska — piękne tańce odiwo- 

sły znakomita gara balętowa pp.: Edyta 
Pfeifer i Zenon Łeszczewski (artyści baleiu 
Państwowej Opery w Rydzej, 

Z „pustelni“ 
W swoim czasie policja zlikwidowała do 

brze zorganizowaną szajkę, trudniącą się 
przemycaniem ludzi do ZSRR. Wraz z inny 
mi aresztowany został niejzki Jakób Zat- 
kind — osoba znana połcji Śledczej z sze 
regu innych afer, częsty lokator „pałacu Łu 
kiskiego“. Zalkind został zwolniony pod do 
zór polieji do rozprawy sądowej, która о4- 
była się przed kilku mies'ącami w Wilejce 
powiatowej, Podczas rozprawy zostało usta 

lone, iż odegrywał on dość poważną role w 
praktykach szajki, Był przewodnik'em „emi 
grantów* przez zieloną granicę do ZSRR. 
Wolał jednak na rozprawę nje stawić się, 
wobec czego zapadł wyrok zaoczny. Mime 
energicznego pościgu Załkinda nie udało się 

zatrzymać. 
Przed kilku dniami wywiadowcy otrzy 

    

      
   

     

  

        

    

    

  

  

  

   

  

     

  

     

  

    ym się ieniperńmćun- 
zdrewym dowcipem 1 &     

    

   

   

    

   
   

NA WiGRY! 
i wyznania mojżeszowego. Przemysł 
rolny słabo rozwinięty, aczkolwiek na 
zachód od Suwałk i w okolicy, wspa- 
niałe są tego roku urądzaje; sieją tam 
dużo owsa z powodu konsystujących 
pułków konnicy, która duże robi za 
kupy i idzie z wydatną pomocą rolni- 
ctwu, mając np. na zasiew 60 wago- 
nów owsa do zwrotu po żniwach. La- 
sy, i rybołóstwo z 246 jezior, to głó- 
wne źródła dochodu tutejszego czło- 
wieka, brodzącego całemi dniami po 
brzegach i płynącego cicho po rozle- 
glych „plosach“ wigrzańskich od wy* 
spy do wyspy, od jednej wioski nad- 
brzeżnej do drugiej. 

A wioski tu osobliwe: jedzie się. 
osada, przeważnie wszystkie wioski 
rozkolonizowane, więc taka mała fer 
ma, nad samą granicą, w klinie po- 
między Niemcami i Litwą. Dróżka 
polna się urywa, žerdka na 2-ch kol 
kach, tam już inny kraj?... Po tamtej 
stronie też jakaś fermeczka, tam Lit- 
wini, tu rodzina o twarzach typowo 
niemieckich, Niemcy: płynnie mówią 
po polsku, szkół swoich nie mają i nie 
żądają, chodzą do polskich, tak samo 

i Litwini, którzy jednak utrzymują 
trzy szkoły prywatne litewskie. Je- 

  

\ 

4 Wydavnietwo „Karjer Wilefski“ S-ka n ogr. odp. 

  

“DA JB R 

— W ogrodzie Bernardyńskim „Piorun z 
jasnego nicha“ (w niedzielę 9 lipca) po Do 
łudniu (godz. 4-ta) nie wyrządzi nikomu nie 
złego — tylko będzie bawi rozśmieszac 
iłumnie zebraną publiczność w Teatrze: Leł 
nim 

Ceny propagandowe (od 20 gr 
— Teatr Letni organizuje sespół tance 

    

      rek — zgłoszenia przyjmowane będą d 
sobota 8 lipca od godz. 4 — 6 popot. 
— Teatr Muzyczny „LUTNIA* — „Cnot 

liwa Zuzanna*, W dniu dzisiejszym гохрэ- 

czynają się widowiska Teatru muzycznego 
„Lutnia*, Dziś wystawioną zostanie melt. 
dyjna operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzan- 

na“ z B. Halmirską w roli tytułowej, 
Jutro. w niedzielę ujrzymy doskonałą 

komedję muzyczną Stolza „Peppina* z M. 
Gabrjelli w roli tytułowej, — Na okres let 

ni ceny miejsc zostały specjalnie obniżone 
(od 25 gr. — 2.90), W wykonaniu bierze ca- 
ły zespół artystyczny Teatru. 

WISPANIAŁA REWJA GWIAZD FILMO- 
WYCH DZIŚ W PARKU IM, GEN. ŻELI- 

GOWSKIEGO. 

Udział w rewji biorą asy ekranu polskie 
   

  

    
       

  

   
  

go, ulubieńcy pu m  Brodzisź, 
Marja Bogda, Miec w Cybulski, Hanka 
Runowiecka i Kazimierz Chrzanowski — 
Całkowicie nowy, urozmaicony program. -- 
Rewje poprzedz” koncert orkiestry symfoni 
cznej pod dyr. R, Rubinsztejna. Poc 
godz 7. Jutro w tymże parku powtórzen e 

e|5Szega programu. 

    

IN Targ: zapowiadają się 
dobrze. 

Napływ zgłoszeń na Ill-cie Targi 
Północne wzrasta z dnia na dzień. 
Już teraz można zorjentować się w 
jakim zakresie rozwinie się organi- 
zacja poszczególnych działów. Jak się 
bowiem dowiadujemy, w myśl zamie 
rzeń Komitetu Organizacyjnego Tar- 
gów przedewszystkiem zainteresował 
się Targami przemysł włókienniczy 
ze wszystkich dzielnic kraju. Szereg 
zgłoszeń w tym dziale zapoczątkowa- 
ła znana firma B-ci Deutsch Śląska 
Cieszyńskiego. Również już konkret- 
nie zgłosiły swój udział w Targach fa 
bryki: „Stradom* i „Gnaszyńska Ma 
nufaktura* z okręgu Częstochowskie- 
go. W najbliższym czasie oczekiwać 
należy sfinalizowania pertraktacyj z 
Dyrekcją Targów szeregu firm z ok- 
ręgu Łódzkiego i Białostockiego, i nie 
wątpliwego udziału w Targach Zakla 
dów Żyrardowskich. 

Z innych działów targowych zgło- 
siło już udział sporo firm reprezentu- 
jących przemysł chemiczny, spożyw- 
czy (przetwórstwo owocowe i jarzy- 

nowe, cukry i czekolady) oraz różne 
gałęzie przemysłu drzewnego. W tym 
ostatnim dziale, jak dotąd, najokaza- 
lej zapowiada się udział Dyrekcji Ła- 
sów Państwowych w Wilnie, która 
na terenach odkrytych przystępuje 
do urządzenia stoiska z materjałami 
eksportowemi. 

Z zakresu wytwórczośc; ziem pół- 
hoeno-wschodnich nader okazale za 
powiada się udział Zjednoczonych Ba 
zarów przemysłu ludowego z Wilna, 
Nowogródka, Białegostoku i Brześcia 

* mad Bugiem, które w roku bieżący. 
obok eksponatów z zakresu sztuki lu- 
dowej wystąpią z tkaninami użytko 
wemi oraz Dział Rzemiosła Wileńs- 
kiego z meblarstwem i pokrewnemi 
branžami na cžele. 

Ponadto, w roku biežącym wystą- 
pią z okazałemi pawilonam; Magistrat 
m. Wiłna (przedsiębiorstwa miejskie, 
statystyka itd.), Komunalna Kasa, 
Druskieniki (Zakłady Zdrojowe), о- 
raz przeprowadzają w tym kierunku 
pertraktacje — Monopole Państwa 

na Łukiszki.. 
mali informacje, iż w lesie na Zwierzyńcu 
zauważono jakiegoś podejrzanego osobnika 
z długą czarną brodą, który starannie nni- 
kał ludzi. Tajemniczym pustelnikiem zainte 
resowano się. Obserwaikje zakończyły s*ę 
pomyślnym wynikiem, 

W noe z ezwartku na piątek jeden z wy 
wizdowców przechodząc lasem Zwierzyniec 
kim zauważył jakiegoś osobnika, który rzu- 
cił się do ucieczk*„ W wyniku pościgu wyw:a 
dowea zatrzymał podejrzanego. Rysy twarzy 
obudzły jakieś wspomnienia. Wywiadowea 
zawezwał fryzjera, który ogelił obfity za- 
rost nieznajomego, Teraz nie ulegało wątpili 
wości: był to Załkind, 

Wezoraj z polecenia władz sądowo śled 
czych osadzono go w więzieniu Łukiskiem 
na okres sześciumiesięczny, (ci 

dzie się dalej, kacapska twarz zaroś 
niętego burłaka uderzy zupełnie in- 
nym typem, w in. osiedlu, zapytasz 
0 coś? Czysto polskie mazurzenie od 
dźwięczy ci z pod Warszawy, tam 
znów „pasaki*, po litewsku od chaty 
się odezwie. 

Suwałki schludne i zielenią prze 
tykane. posiadają w Środku miasta 
piękny skwer, ze wspanialemi klom- 
bami ; kwietnikami. Kawiarnia, ho 
tel, wszędzie czysto. Gmachy urzędo 
we porządne, koszary, wszystko to 
jeszcze przedwojenne zabytki, jeno 
olbrzymia budująca się szkoła na 
klas, powszechna, jest świeżym wy 
czynem. No i drogi! Imponujące dro- 
gi powiatowe któremi się słusznie cie 
szy p. Starosta, bo to jego dzieło. Pa 
wiat, który wskutek granic obecnych 
ma 5 szos odciętych, urwanych i nie 
wiodących nigdzie, musiał sobie ja- 
koś z wewnętrznemi środkami ko 
munikacji poradzić. I w ciągu tych 
sześciu lat gospodarki p. Starosty Ma 
lnowskiego, 650 kilometrów dróg 
gminnych, żwirowanych, odwodnio 
nych, z mostami, przecięło pagórki 
leśne i poła, które się po obu stro: 
nach naszego przejazdu autem bar 
wią żółcizną ; bielą koniczyn i łubi- 
nu, ponsem inkarnatki, błękitem nie” 
bieskiego łubinu. Łąki falują wielo 
barwnem kwieciem i niosą miodne а- 
romaty. Z wzgórz roztacza się raz po 

  

       

  

      

Dru 

WSE 
  

Pod protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ili Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 
26.VIII. 

DZIAŁY GŁÓWNE: — PRZEMYSŁ, — HANDEL i RZEMIOSŁA, — ROLNICTWO i LNIARSTWO. 
Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kołejowo-transportowych. 

1933 

eny stoisk znacznie znuiżone. 
W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy. 

BEST ENE T IESIPE TRS ES E 

NA WILENSKIM BRUKU 
NA LIPOWCE. 

Wezoraį na Lipówee miał miejsee krwa 
wy wypadek ofiarą którego padł przybyły z 
prówineji robotnik Dymitry Tiulpzenów. Do 
przechodzącego Tiuipanowa przystąpiło nag 
gle trzech osobników, którzy wszczęł' kłót 
nię. Tiulpanow odpowiedział, wynikła bójka. 

Napastnicy zadali nożami Tiulpanowi kil-_ 
ka ran. 

Krzyki wywołały zbiegowisko uliczne, co 
zmusiło napastników do ucieczki, Nx, miejsce 
wypadku zawczwano pogotowie, które prze- 
wiozło Tiulpanowa w stanie ciężkim do szpi 
tala żyłowsk'ego. Policja sprawców zatrzy- 
mała. 

  

  

  CENY 
(tend. 

  

Owies zbier. 14 
W KŁACH „PSA. 

Ryszkiewicz Zofja weszła do jednej z 
zagród w Kolonji Kclejowej, chcąc poprosić 
«6 jałmużnę. Ledwo uchyliła furtkę, z 
napadnięta przez psa, który niesz 
dotkliwie pogryzł. ” 

Pogotowie ratunkowe przewiozła ją 
szpitala, a 

  

ТА WNEKSMITOWANIE. 

Wezoraį przy ul. Popławskiej 21 kilka 
<sób napadło na właścicielkę Zamiennicy i 

DZIŚ! 
walka Grety Garbo 
i Marleny Dietrich 
1) Polski film 

egzotyczny 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

NOTOWANIĘ WiIL. 
TOWAROWEJ I 

ТВАХ 

43; grycz. 

Pszenica zbier, 36 
Gryka 23; Mąka żytnia sitkowa 2 
29; razowa szatrowana 29,50; Otręby żytnie 
12,50; pszenne 13,50 — 14; jęczmienne 11, 
Kasza grycz. 1/1 biała 41; Ka 
(pęcak) Nr. 2 — 35; Nr. 3 — 40 
Słoma 6; Siemie Iniane 90 proc. 39; Tend. 

wszystkie mąki mocna, na żyto i pszer 
b, mocna. Ceny Inu — bez zmian. 

Jean Charlo 
GŁOS PUSTYNI (eny zniżone: 

dotkliwie ją pobiło, W obronie napadniętej 
stanął policjant. 

Okazało się, że powodem napaści bylo 
wyeksmitowanie z domu rodziny głuchonie 
mego krawca, który od 20 lat mieszkał. Ro 
dzina wyeksmitowanego lokuje się pod go 
łem niebem, na deszezu, Losem 14 eszeześli 
wej rodziny zainteresował się wydział opie 
ki społecznej magistratu. 

—000— 

  

z dnia 7 lipea 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

     
   

moc 

  

   

  

w wys. pikan- 
tnym filmie 

GIEŁDY ZBOŻOWO - 
NIARSKIEJ 

Żyto zbierane 24,50 — 25 
Jęczmień jednolity 22,50; 

a pszenna 0000 A luks. 
61,87 i pół — 62,25; Mąka żylnia 56 proc, -- 
39, 65 proc. — 34; Kasza grycz. 1/1 palona 

1/2 palona 41, owsiana 52. 
CENY ORJENT.: Żyto -wierane 25 — 26: 

37 (Tend. b. mocnaj: 

perłowa 
Siano 7,50, 

DYREKCJA TARGÓW 
Wilno, Ogród Bernardyński, tel. 11-06 
Biuro czynne codziennie z wyjątkiem świąt 
dla interesant. od Il do 13 i od 17 do 19 

   te) 
stannej 
cznych. 

Nr.178 (2719) 

   

  

    
    
    

   

10.1Х. 

„Przyrost“ planet. 
W ostatnim roku odkryto 40 nowych ma 

łych planet, a wśród nich jedną, zauważoną 
przez astronoma Dełporte'a znajdującą się 
bardzo blisko ziemi, gdyż tylko w odległości 
10 miljońów klm. Ogółem znamy dotychczas 
1223 małych planet, które w mniejszej łub 

szej odległości towarzyszą nam w nieu 
podróży w przestrzeniach kosnv- 

Książka o radju szkolnem. 
Międzynarodowy Instytut współpracy u- 

mysłowej wydał książkę, 
iwozdanie z w 

ja w szkołach w 

szezegółowy obraz działalności cadja na te 
renie szkołnym. Najbardziej rozpowszechnio 
ne jest radjo szkolne w Anglji. 

Samobójstwa w Pradze. 
Jak wskazuje odnošna statystyka z roka 

1929 na 307 wypadków samobójstw w Pra 
<ze popełniono 100 przez powieszenie. W ii 
czbie tych stu znajdowało się 70 mężczy 

+ 1/30 kobiet, a na ogólną liczbę 307 samo- 
bójstw 193 popełnili mężczyźnó, 114 — kob'e 
ty. Naogół kobiety samobój 

trucizńę nad inne sposo 

  

3[ 

razowa 

  

   5 

   na 

    

scbie życia, męż 

  

która obejmuje 
ków wprowadzenia rad 

25 krajach. Praca ta daje 
    

  

у ст 

   
nie przekła- 

y odbierania 
yźni, zaś uciekają się naj 

  

częściej do broni palnej, 

Nie zwracając na sezon letni arcydzieło pikantezji I Słynna na cały świat platynowa blondynka ry- 

ŻORA Z DRUGIEJ RĘKI 
Palo 25 EP, pano DAP, vie 40) gr. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

PAN, 

Dziš premjera. 

D Ziši 

  

  

_ Bezpłatnie 
w dowolnych ilościach otrzymać można gruz budo- 
wlany na terenie Składnicy Mat. Int. w Wilnie przy 
ul. Legjonów Nr, 2. 

W sprawie otrzymania gruzu, jak również zasięg- 
nięcia informacyj proszę zgłaszać się do Zarządcy 
Składnicy Mat. Int. w Wilnie. 

Okr. Urz. Budown. Nr. Ill 
Grodno 
Nr. 824/Bud, 

  

Do sprzedania okazyjnie 

CUKIERNIA i KAWIARNIA 
w pełnym ruchu w najlepszym punkcie miasta, 
doskonale postawiona. Dowiedzieć się w Biu- | 
rze St Grabowskiego, ul. Garbarska |, tel 82; 

Truko 05 GROSZY 
za normalną żarówkę, celem rozpowszech- 
nienia naszej marki. Od 25 szt. wysyłamy 
za zaliczeniem pocztowem nie -yoliczając 

kosstów przedsdkć, 
WARSZAWSKA FABRYKA 

ŻARÓWEK 
WARSZAWA, ŻELAZNA 59. 

Przedstawiciele we wszystkich miejscowoś- 
ciach poszukiwani. 

    
    

Oryg nalny tamat. Przepiękne tło. 

REKLAMA JEST DŽWIGNIĄ HANDLU! 
  

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 
KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NĄ ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ w „KURJERZE WILENSKIM“ 

  

Film wyświetlany po raz |-szy w Polscel 
Najnowszej produkcji 1933 roku w-z powieści Zana Grey'a 
George O©'Brien w najnow. kreacji jako wódz Indjan oraz słodka Janet Chandler czarują widza genjalną grą 

ad program: Trzy dodatki dźwięk. 

     
       

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sy piaine i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych Warmnkath 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324   
Panna poszukuje 

zajęcia 
w charskterze pokojówki. 

Posisda haft i szycie. 
Szczegółowe oferty pro- 
szę kierować do admini- 

stracji „K. W.“ 

Dužy garaž 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 

  

    Zarzecze Nr. 7 

Hucząca życiem, 

KRYNICA 
Chrześcijański Pensjonat 
D-ra Łazarskiego, trzyty- 
godniowy pobyt z kąpie- 
lami mineralnemi 280 zł. 

urzędnicy 250 zł. 

Folwark 
sprzedam 16h. w tem las, 
pastwisko, łąka i ziemla 
orna, kompletne nowe za- 
budowanie, młody sadek, 
od st. kol. Ponary 2'/, km. 
Dowiedzieć się na miej 
scu z ulicy Raduńskiej 
na trakt ejszyski na 6-ym 

km. od Wilna folw. Sło- 
bódka, Kozakiewicz. 

LETNISKO 
w Anielinie, Urocza miej- 
scowość, ten tkówka 

Rzeka, | snowy. 

P-ta Gudogaje, Anielin, 
Zapolska lub dowiedzieć 
się: Wilno, Trocka Nr. 3, 
firma B- Gołębiowscy 

LOKAL 
z 12 pokoi (b. lokal szk. 
zawod.) przy ul. Miłosier- 
nej 2 — do wynajęcia 
Dow. się u p. A. Gutmana 

ul Tatarska 2, m. 9 

      

  

      

    

  

Mieszkania 
4; Ż pok. z wygodami 

do wynsjęcia 
Mickiewicza 37, u dozor, 

SPRZEDAJĘ 
po ceńach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompoz. orygin.— własne 

Lwowska 24, m. 10 

  

BIAŁY WÓDZ 

werwą, 
i pogodą o rekordowem tempie komedja morska. 

Melodyjny filml Moc piosenek! Szrapnelowe bomby śmiechu! 
Ceny: Na 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr., 

  

Bajeczne widowisko walk 
na Dalekim Zachodzie 

CENY: dz. balk 75 gr. Parter 54 gr. 

Świetny podwójny programl Najlepsza komedja i wesoła operetka! Po raz pierwszy w Wilnie 

v COHN i KELLY w TARAPATACH 
» W MAŁEJ KAWIARENCE 

skrząca się humorem 

wieczor. od 40 gr. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, weneryc:- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z.W.P 

  

Akuszerka 

Marja Lakaerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Poszukuje 
zdolnych fachowców:: 
Kowali, Ślusarzy, Tok. 
rzy, Mechaników, Maszy- 
nistów, Giserów, Monte- 
rów maszynowych, Szo- 
ferów. Informacje za zwro- 
tem znaczka pocztowego 
udziela Ignacy Ludwig, 
Warszawa, Zlota 44—14 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotėw.Specjalnošė mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil.* 
pod b. nauczyciel. 

Bezodomna 
70-letnia staruszka, 
znejdująca się w skrajnej 
nędzy apeluje za naszem 
pośrednictwem do ofiar- 
ności czytelników. prosząc 
chocizż o najdrobniejsze 
wsparcie. Łaskawe ofiary 
prosimy składać do Ad- 
ministracji „Kucjera Wil * 
pod „bezdomna staruszka 

  

    

  

    
karnia „ZNICZ, Wilno Biskupia 4, tel. 3-40 

p 

  

raz widok przśliczny: jedno, drugie. 
trzecie jezioro, w zakrętach gubią się 
wśród pagórków, dale ciemnych la- 
sów owite opalową mgłą, a hen, na 
horyzoncie, wznosi się stożek góry 
„cukrowej wysoki na kilkaset me: 
trów, prastarej „piłkalni* litewskiej. 
Te wzgórza morenowe, porozsadza 
ne rynnami lodowcowemi które się za 
mieniły w jeziora, stanowią charakte* 
rystyczną cechę Suwalszczyzny, jak 
również ostry klimat, najniższa tent 
peratura w Polsce (średnia roczna 
-- 6). Stąd miano ..polskiej Syber] 

  

Latem jednak, powietrze wśród 
tych jezior i wysokich wzgórz lasami 
„pilkowemi obrosłych cudowne; wje 
„dżamy nad brzeg jeziora Har 
wśród wysok. pagórków, głęboko: 
Sto osiem metrów, (najgłębsze tat 
rzańskie mają 70—80), w całej Euro 
pie niema głębszego jeziora! 

A oto jesteśmy u granic Państwa. 
łąki falują takiemi samemi kwitnąc* 
mi ziołami po tej, i tamtej, i tamtej 
trzeciej stronie, rów głęboki i słup z 
barwami Rzeczypospolitej, a z dali 
widać murowane budynki niemiec 
go posterunku. Tam niedaleko jest 
Gumbingen ; wszystkie miasta, zma 
sakrowane w 1914 r. przez rosyjski: 
wojsko, dziś odbudowane doskonale. 
pełne hitleryzmu, tradycyj cesarskich 
kultu dla Hohenzollernów. znaków 
swastyki i sztandarów. Tu u nas dziel 

     

      

  

     

  
ny KOP patroluje gęsto, tropiąc prze 
myt, który kwitnie tradycyjnie, dzie 
dzicznie, jest pewnego rodzaju spor 
tem, bo nawet nie potrzebujący ta- 
kiego zarobku uprawiają go z zamr 
łowaniem, przenosząc „brandkę i tro: 
py”, czyli wódk? i krople Hoffmana 
ma eterze, czem się tu upijają. Na ro 
boty polne idą za przepustkami koła 
500—600 ludzi. 

Sejmik powiatowy znaczne sumy 
położył na podniesienie rolnictwa, w 
1927 r. pobudował niższą szkołę roi- 
niczą żeńską w Kukowie, założył 16 
stacyj oczyszczania zbóż, 11 mleczar 
ni spółdzielczych działa sprawnie, sej 
mik utrzymuje 2 lekarzy rejonowyc:: 
i 2-ch weterynarji, 17 kas Stefczyka 

udziela kredytu. w Suwałkach jest też 
Kasa Oszczędności. 

Są schroniska i przytułki dla dzie 
ci i starców, a Związek Pracy Ob. Ko 
biet z p. Starościną Malinowską na 
czele, pracuje intensywnie w kierun- 
ku odżywiania.dzieci przez zimę i w 
kolonjach letnich. Projektują też prze 

tworzyć Kursy Zawodowe na stałą 
szkołę tego typu i należy przypusz 
czać że będzie ona miała powodzeni:, 
sądząc z dotychczasowego zaintereso 

wania kursistek i sprężystej organiza” 
cji. W ostatniem 10-leciu zbudowano 
8 gmachów szkolnych. na 30 klas eo 
stanowi razem z dawnemi 118 szkół, 
z 16.285 uczniami, 311 nauczyciela” 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

mi. Szkoły litewskie i żydowskie 
iprzedstawiają łącznie 840 uczniów. 
Świetlic, przeważnie Strzelca 54, bi- 
bljotek ruchomych 19, domów ludo- 
wych 2. 

Jak każda ziemia ma i suwalska 
swe tradycje: panowali tu niepodziel- 
nie Kameduli, oni to założyli Suwał: 
ki, zakon ten, mając niezmierne do 
bra, nadane im przez królów polskich. 
zacząwszy od Zygmunta II, za któ- 
rego czasów Półkozic Wolski z Pod- 
hajec sprowadził ten włosk; zakon do 
Polski. do Bielan. Później do 7 ere- 
mów posiadał, nielicznie zresztą ob” 
sadzonych, bo w chwili znoszenia te: 
go zakonu na Litwie. liczono tylko 
107 zakonników w całej Polsce. 

Miejsce eremu wigierskiego, wy- 
brane było przez jakiegoś artystę, za- 
miłowanego w pięknie krajobrazu. 
Trudno opisać malowniczość tego 
miejsca. Wchodząc na wysokie wzgó: 
rze koło ładnego Schroniska, opodał 
największej w Polsce Stacji Hydrobi 
ologicznej, gdzie stale pracuje kilku 
specjalistów, panorama wód i zieleni 
rozrasta się i roztacza jak rozwijane 
płótno czarodziejskiego obrazu. 

Hel. Romer. 
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