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Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących ód r. 1919, zawiadamia, iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 5—7 pp. 

w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickiewicza 22 M2, 
Wykłady rczpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

Ogólno Handlowa 
Bankowa 

| Przemysłowa. 
Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: Angielski, Francuski i Niemiecki. 

BUCHALTERJA: | 
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kiwról 4 front naffowego. 
Sprawiedliwość nakazuje przyznać, 

że sztab generalny armji carskiej posiadał 
w czasie ostatniej wojny europejskiej sze- 

reg oficerów, obdarzonych twórczą wyo- 

braźnią i niepoślednim talentem literackim. 
Świadczyły o tem zarówno treść, jak i 
styl komunikatów urzędowych, informują- 

cych kraj o przebiegu walk na froncie. 

Wojska nie poniosły nigdy porażki— 

cofały się jedynie ma tylne pozycje i to w 

myśl zgóry powziętego planu. Że ów 

„zgóry powzięty plan* bywał stale opra- 
cowywany przez generałów nieprzyjaciel- 

skich, to uważano za drobny szczegół, nie 

zasługujący na nadmienienie... Naturalnie, 
wszystkie odwroty te dokonywały się zaw- 

sze—ton komunikatów nie dopuszczał żad- 
nych wątpliwości—we wzorowym porząd- 

ku, bez żadnych poważniejszych strat, z 
wyjątkiem dwóch przysłowiowych kozaków, 
którzy w czasie utarczki „znikali bez 

wieści”... |. 
Sądząc z wyjaśnień, udzielanych przez 

władze sowieckie w sprawie przyszłej or- 

ganizacji eksportu naftowego, tradycje tej 
oficjalnej „literatury“ informacyjnej prze- 
trwały rewolucję i nawet są dziś w bar- 
dzo wielkiem poszanowaniu u władców 
bolszewickich. 

O jaklchkolwiek bądź odstępstwach 
od zasad „proletarjackiej, socjalistycznej, 
komunistycznej, rewolucyjnej" polityki mo- 

» wy wcale być nie może. Tak zamo, jak 
niedopuszczalną jest myśl o minimalnem 
chociażby uszczupleniu praw „Wniesztor- 
gu“, zachowywującego dla siebie absolut- 
ną wyłączność w dziedzinie handlu zagra- 
nicznego. I jak „nieprzejednaną” będzie 
i nadal walka czerwonej Moskwy z „kapi- 
talistycznemi mocarstwami w ogólności, a 
z najzawziętszym wrogiem dyktatury ro- 
botniczo-włościańskiej—a liczą Wielkobry- 
tanję — w szczególności*. Oświadcza się 
emfatycznie, że „nafciani królowie mogą 
dyktować swoją wolę burżuazyjnym rzą- 
dom*, ale wara im od wtrącania się w 
organizację eksportu sowieckiego, wara od 
ujmowania się za b. właścicielami przed- 
siębiorstw bakińskich. Wywłaszczenie ich 
zostało ządekretowane i przeprowadzone, 
więc wszelkie dyskusje na ten temat są 
bezcelowe. Tak brzmią komunikaty... 

A jak przedstawia się rzeczywistość?.. 
Ci sami „nafciani królowie*—Royai Dutch 
Shell* oraz „Standard Oil Company“, 
dwaj rywale, którzy w międzyczasie zdą- 
żyli się pogodzić—te „pijawki kapitalistycz- 
ne“ otrzymują z laskawych rąk bolsze- 
wickich koncesje na monopolową sprzedaż 
siedmiu dziesiątych sowieckiej produkcji 
naftowej! 

Taki jest, pierwszy etap odwrotu, do- 
konanego „we wzorowym porządku i w 
myśl zgóry powziętego planu".—A oto, 
dalszy, o wiele znamienniejszy jeszcze — z 
powtórzeniem historji o „dwóch kozakach". 
Rząd moskiewski wypłacać będzie anglo- 
amerykańskim koncesjonarjuszom  specjal- 
ną „premję asekuracyjną od możliwych za- 

* targów z b. właścicielami terenów nafto- 
wych na Kaukazie (sicl) Innemi słowy, 
bolszewicy, postanowili przeznaczyć okreś- 
loną część tenuty dzierżawnej, przypadają- 
cej im, na zaspokojenie pretensyj, zgłasza- 
nych przed trybunałami zagranicznemi w 
imieniu różnych Mantaszewych, Ljanozo- 
wych, Pitajewych i t. p. W ten sposób i 
wilk realnej polityki rosyjskiej będzie syty 
i owca doktrynerskiej ideologji komuni- 
stycznej pozostanie cała. 

Czyż nie wygadał się ex-ambasador 

« 

sowiecki w Paryżu „towarzysz* Rakowski, 
że jego rząd woli raczej płacić większe na- 
wet odszkodowania francuskim posiada- 
czom carskich papierów procentowych, a- 
niżeli być zmuszonym sprzeniewierzyć się 
publicznie zasadaiczym dogmatom komu- 
nizmu?! .. 

Pozostaje wyjaśnić pobudki, które w 
danym wypadku kierowały „królami naf- 
cisnymi*, oczywistą bowiem jest rzeczą, że 
nie ujęli się eni krzywdy swych dawnych 
kolegów po fachu w imię ewangielicznego 
altruizms: „Businessowe”, czyli faktyczne 
podłoże „sziachstności* Rokfellera i Deter- 
dinga tłumaczy się chęcią skupienia za 
cenę 2.500.000 dolsrów rocznie—tyle wy- 
niesie owa „premja asekuracyjna“, milcze- 
nia 220 przedsiębiorstw, które ongi wydo- 
bywały i eksportowały naftę bakińską, Lecz 
posiada ta klauzula inną jeszcze wartość 
dla „Royal Dutch Shellu* oraz dla Stan- 
dard Oil Company, bez porównania więke 
Szą. Trusty te—wzamian za powyższe od- 
szkodowanie roczne—zastrzegły sobie pra- 
wo występowania wszędzie i zawsze w cha- 
rakterze pełnomocników b. właścicieli ro- 
syjskich. Mogą przeto grozić Moskwie, że 
będą systematycznie sekwestrować zagra- 
nicą naftę rosyjską, jako „towar kradziony”, 
O ile bolszewicy nie zgodzą się powierzyć 
im właśnie koncesji na eksport. A w ustach 
takich potentatów, jak Deterding i Rock- 
feller nie są to czcze pogróżki... 

Po klęsce tegorocznej kompanii zbo- 
żowej następuje odwrót z frontu naftowe- 
go. Ale komunikaty brzmią w dsiszym 
ciągu optymistycznie. 

z. kl, 

Jednorazowy zadek dla inwalidów, 
(Tel. od wł, kor. a Warszawy). 
Rada Ministrów upoważniła ministra 

skarbu do wypłacenia inwalidom wojen- 
mym jednorazowego zasiłku. Na mocy tej 
vchwały przyznane dla inwalidów czterech pierwszych kategoryj i dla rodzin pozosta- łych po poległych inwalidach 135 proc, dla inwalidów czterech następnych katego- ryj -- 150 proc., @а inwalidów 9 katego- ri — 180 proc., dla inwalidów 10 katego- ril — 225 proc. obecnego miesięcznego u- 
posażenia. 

Zasiłek będzie wypłacony w trzech ratach od 1-go sierpnia b. r. do 31 mar- 
ca 1929 r. 

  

  

Obligacje 4 premjowej pożyczki: inwosty- 
tylnej tą — w „lokatą oszczę- 

ości. 
х Wšr6d zapisów ha obligacje 4% prem- jowej pożyczki inwestycyjnej przeważają ilościowo zgłoszenia na mniejsze kwoty, a 
m. po kilka lub kilkanaście sztuk obligacyj, opiewających na 100 złotych w złocie każ- 
da. Dowodzi to zaufania szerokich sfer społeczeństwa, które w dobrze zrozumia 
nym interesie osobistym, lokuje w tym pa- 
pierze swe oszczędności. 

._ Obligacje pożyczki inwestycyjnej na- dają się wyjątkowo dla tego celu, gdyż o- piewają na złote w złocie, a więc gwaran- tują w pełni wartość kapitału, przynoszą 4% odsetek, umożliwiają wygranie wysokiej premji, a dzięki stosunkowo niewielkiej wartości nominalnej obligacyj, są dostępne 
dla każdego. 

Zachętę do lokowania oszczędności w tym papierze jest również, podobnie jak przy popularnej już dolarówce, spodziewa- na zwyżka kursu po terminie zamknięcia subskrypcji, to jest po dniu 15 lipca b. r.   — 

NIEZALEŻNY OR 

    

GAN DEMOKRATYCZNY. 

Zerwanie rokowań w Kownie 
Litwini grają na zwłokę. 

KOWNO. 7.VII. (ATE). O gedz, 5 po południu odbyło się posiedzenie komisji |) polsko-litewskiej. Przewodniczący delegacji polskiej p. Hołówko oświsdczył, że rząd polski nie może przyjąć litewskiego projektu paktu gwarancyjnego, ponieważ pro- jekt ten przekracza granice nakreślone przez rezolucję grudniową Rady Ligi Na- rodów i ponieważ kwestjonuje dranie Polsk W odpowiedzi na to. przewodni y delegacji litewskiej p. Balutis oświadczył, że rząd litewski nie może przyjąć polskiego projektu pakiu fwarancyjnego, ponieważ wy- magano od Litwy uzaaaia terytorjaln status Guo Polski. P. Hełówko oświadczył wówcza ‚ % rząd polski nie zamierza przedstawiać no- wego projektu paktu, wobec czėgo rząd litewski może albo zaproponować zmiany w projekcie polskim, albo też opracować nowy projekt. P. Balutis zapowiedział złożenie ostatecznej odpowiedzi.na pósiedzeniu w dniu jutrzejszym, ponieważ delegacja litewska musi porozumieć się z rządem. SER 

bez pozytywnych rezultatów. 2 9 
СТойейнтот od sfomcgo lerczpoadenia z. Warszawyj. В 

Dowiadujemy się z miarodajnych źródeł, že w pierwszej poło- wie przyszłego tygodnia wraca do Warszs wy z Kowna polska de- legacja do komisji polsko-litewskiej, obradująca obecnie w Kownie nad traktatem arbitrażowym i sprawami odszk. ań. Członek de- legacji polskiej naczelnik wydziału traktatowego w MSZ prof. Ma- kowski, który w bieżącym: tygodniu przybywa po instrukcje do War- szawy, nie powraca już do Kowna. ‹ 
Jednocześnie w przyszłym tygodniu wyjeżdża do Kowna dele= gacja litewska do pelsko-litewskich rokowań ekonomicznych, obra- 

dująca w Wawak. 
Należy zauważyć na pedstawie powyższych informacyj, że za- równo rokowania w Kownie, jak i Warszawie nie przyniosły pozy- tywnych wyników. 

(Dalszy ciąg depesz na stronie 2-giej). 

z 2-5 75 

Bezpodstawność oskarżeń sowieckich. 
BERLIN, 7. VII. (Pat.) „Verwzerts“ komentując wyrok w procesie szachtyń- skim podkreśla, że zarówne z przebiegu procesu jak i wyroku niema mowy o   szpiegostwie na rzecz Polski, aczkolwiek wszyscy ministrowie sowieccy z Ryko- wem na czele przed procesem kaiegerycznie wysuwali takie oskarżenie. 

Podjęcie rokowań polsko-niemieckich. 
BERLIN. -7. Vii. (Pat.) „Vorwaerts* potwierdza wczorajsze doniesienie „Vossische Zitg.", że gabinet Rzeszy z początkiem przyszłego tygodnia rozważać będzie sprawę rokowań handlowych polsko-niemieckich i że w tym celu przyjedzie do Berlina poseł niemiecki w Warszawie Rauscher. Dziennik wyraża nadzieję, że rokowania handlowe 

polsko-niemieckie zostaną wkrótce na nowo podjęte i że poczynią znaczniejsze po- stępy, aniżeli za rządu poprzedniego. 
BERLIN. 7. VII. (Pat.) Prasa prawicowa przynosi dziś wiadomość agencji Tele- graphen Union zapewniającą, że w czwartek albo w piątek przyszłego tygodnia prze- wodniczący delegacji niemieckiej do rokowań handlowych z Polską dr. Hermes ma się udać do Warszawy, ażeby podjąć na nowo rokowania z min. Twardowskim. 
a
 

Rozpaczliwa klęska komunistów w Czecho- 
słowacji. 

PRAGA, 7.VII (Pat). Prasa stwierdza jednomyślnie całkowite niepowodzenie ko” munistycznego „Czerwonego Dnia*, który zorganizowany przez komunistów czecho- słowackich z inicjatywy Moskwy poprzedzony był przez kilkutygodniową usilną agi- tację w prasie i w drodze rozdawania ulotek i t. p. 
„Pravo Lidu“ podkreśla, że robotnicy zlekceważyli całkowi 

komunistycznej co oznacza klęskę nietylko komunistów 
Skiewskiej międzynarodówki, która pragnęła przez zorg 
w Prądze sprawdzić, czy Europa Środkowa, a w szcz 
już do rewolucji. 

Rozpaczliwa klęska poniesiona przez komunistów 
wręcz przeciwnego. „Roude Prawo* przyznaję, że 
Dzia: przybrały obrót niezgodny z przew 8 
poda do wiadomości, jakie są tego p 

tycz. różnych miejscowe 
jak Czerwony D 

  

     

   
     

    

      

    

    

     

  

   

cie kierownictwo partji 
chosłowackich, lecz i mo- 

zerwonego Dnia* 
słowacja dojrzały 

lowodów czegoś 
Azji Czerwonego 
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BIAŁOGRÓD, 7.VII. (Pat). Po 
stanowisku, że parlament obecnie m 
rządoweaupierają się przytem, że wył 
że ten pogląd stronnictw podziela t 

ożliwe jest, że w najbliższych 
przeprowadzi konieczne ustawy w Skupsz е 
nowne |próby utworzenia rządu koncentracyjnego 
kich. Jako przyszły prezydent ministrów wymieni. 
lików Koroszec. 

partje chorwackie stoją niezmiennie na 
wiązany, to dotychczasowe stronnictwa 
cnej chwili nie są wskazane. Zdaje się, 

ie utworzony rząd częściowy, który 
Poczem podjęte będą na jesieni po- 

przy udziale stronnictw chorwac- 
any jest przywódca słowiański kato- 

Radicz.opuszcza szpital. | 
BIAŁOGRÓD, 7.VII (Pat). Šia wia Stefana Radicza poprawił się tak dalece, że za dwa lub trzy dni Radicz opuści szpital wyjedźje do Zagrzebia, „Politika* donosi z Zagrzebia, że w całej Cherwacji czynione są przygotowania celem uroczystego powitania Stefana Radicza. 

  

Pomnik Marszałka Focha. 
CASSEL, 7.VII. (Pat). W obecności przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych oraz zaprzyjaźnionych armij sprzymierzonych odbyło się tu odsłonięcie pomnika Mar- szałka Focha. Pomnik przedstawia Marszałka Focha na koniu. Prezes Rady Ministrów Poincar głosił przemówienie, w  którem przypomniał olbrzymią pracę naczelnego 

rzymierzonych, którego prostota i skromność są przysłowiowe. 
erdził, że odsłoni śnie pomnik stanowił uczczenie głównego 

ającego podjęcie na nowo normalnej pracy 

    

     
  

ch porządku i bezpi twa. 
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CINNAZJOM Е. AEIROIELSKIEI w Mille 
Poszukuje nauczyciela 

jęz. łacińskiego. 
Zgłoszenia pisemne kierować należy 

do Dyrekcji gimnazjum. — 2102 
Wilno, ul W, Pohulanka 7. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
agiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

3 od godz. 9—6 1844 

  
  

  

Dzień polityczny. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Mo- 

ścicki przybędzie 17 b. m. do Poznania 
wraz ze swym domem cywilnym i wojsko- 
wym na przeciąg dwu tygodni i zamieszka 
w zamku. W czasie pobytu w Poznaniu 
kierować będzie sprawami państwa. Prezy- 
dent m. Poznania Ratajski zaprosił przed- 
stawicieli organizacyj i stowarzyszeń na ze- 
branie z Ratuszem 9 b. m. w celu zorga- 
nizowania Pana Prezydenta. 

Dowiadujemy się, że Marszałek Pił- sudski wyjeżdża do Rumunji w poniedzia- tek, a najdalej we wtorek. Przed wyjazdem swym Marszałek Piłsudski w dniu dzisiej- Szym urządzą w generalnym inspełtoracie sił zbrojnych odprawę wszystkich dowód- ców okręgów korpusowych. 
* 

5 b. m. 
lop i kurację min. Zaleski, który będzie bawił we Francji incognito. Zastępuje go w Warszawie podsekretarz stanu w MSZ p. Alfred Wysocki. 

* 

Minister skarbu Gabryel Czechowicz 
wyjechał w dniu 7 b. m. na urlop kura- 
cyjny do Karslbadu. Kierownictwo Mini- 
sterstwa Skarbu objął z dniem 7 b. m. pod- 
sekretarz stanu dr. Tadeusz Grodyński. 
Obowiązki podsekretarza stanu poruczone 
zostały na ten okres dyrektorowi Dep: 
Ogólnego p. Stefanowi Starzyńskiemu. 

W związku z objęciem „kierownictwa 
Ministerstwa Skarbu przez podsekretarza 
stanu Grodyńskiego, kierownictwo Dep. 
Budżetowym powierzone zostało naczelni- 
kowi wydziału Władysławowi Ossowskiemu. 

* 

Wicemin. Wysocki wyjechał w dalu 
wczorajszym do Spały, gdzie Pan Prezy- 
dent urządza przyjęcie dla dyplomacji. Bę- 
dzie to ostatnie oficjalne przyjęcie Pana 
Prezydenta przed Jego wyjazdem w Po- 
znańskie i na Pomorze. 

* 

Poseł Rzeczypospolitej Knoll wręczy 
swe listy uwierzytelniające prezydentowi 
Hindenburgowi we środę o godz. 12 min. 
15 w południe. 

  

Z Białejrusi Sowieckiej 
Ożywienie pracy Sowietów w 

BSRR. 
„Zwiezda“ 12.VI ogłasza art. Chackie- 

wicza o ożywieniu pracy Sowietów wiej- 
skich i rejonowych w BSRR na podstawie 
decyzji XI zjazdu białoruskiej partji komu- 
nistycznej. Ożywienie to ma być zwiążane 
z oparciem akcji Sowietów na ścisłych 
budżetach. Na Syberji 25 proc. ogólnej 
liczby sowietów wiejskich posiadają własne 
budżety, na Kaukazie północnym 42 proc. 
ogólaej liczby sowietów posładają budżety, 
w republice niemieckiej nad Wołgą praca 
wszystkich sowietów wiejskich oparta jest 
na własnym budżecie. Tymczasem na Bia- 
łorusi sowizckiej tylko 4 proc. sowietów 
wiejskich posiadają własne ustalone budže- 
ty. Jest to okoliczność, która tamuje roz- 

| pracy sowietów i której, natychmiasto- 
wa naprawa jest koniecznością życia pafń- 
stwowego BSRR. 

I Pais Ва уе 
Zgon małżonki prezydenta re- 

publiki. 
RYGA, 7.VII (Ate). Po dłuższej cho- 

robie serca zmarła tu małżonka prezyden- 
ta republiki łotewskiej p. Emilja Zeemgal, 
przeżywszy lat 48. P. Emilja Zeemgal, po- 
mimo słabego zdrowia, brała czynny udział 
w pracach stowarzyszeń dobroczynnych. 

Na znak żałoby wywięszono sztanda- 
ry narodowe, opuszczone do połowy masz- 
tu. Premjer Juraszewski, dziekan korpusu 
dyplomatycznego poseł Stanów Zjedn. 
Colman złożyli prezydentowi Zeemgalowi 
kondolencję. : 

— —   

wyjechał do Francji na ur- - 
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KU R J E R 

Przebieg ostatniego posiedzenia w 

Kownie. 
KOWNO, 7.VIII (Pat.) W dniu dzi- 

siejszym odbyło się ostatnie posiedzenie 

litewsko pelskiej komisji do spraw bezpie- 
czeństwa 1 odszkodowań. Przebieg tego 

posiedzenia był następujący: : 

Na wstępie przewodniczący delegacji 

litewskiej Balutis złożył obszerną dekl<- 

rację, w której usiłował wykszać, że Litwa 

od 8 lat dążyła do porozumienia z Polską 

i że w tym celu szła na kompromis jak 

najdalej posunięty, czego między innemi 

dowodem miało być stanowisko, jakie de- 

legacja litewska zajmowała podczas kon- 

ferencyj w Brukseli, Kopenhadze i Lugano, 

lecz że usiłowania strony litewskiej pozo- 

stały bezowocze, nie znajdując żadnego 

odgłosu ze strony polskiej. Dopiero w 

ostatnich czasach Polska uczyniła pewne 

konkretne kroki w kierunku porozumienia 

z Litwą, proponując jej zawarcie paktu O 
nieagresji, który wszakże okazał się dla 

Litwy niemożliwym do przyjęcia, ponie- 

waż dążył on do utrwalenia istniejącego 
status quo. 

Delegacja litewska wywodził Balutis 
działając w myśl intencyj Rady Ligi Naro- 
dów, która — zdaniem przewodniczącego 

Balutisa—w rezolucji swojej rzekomo wy” 

raźnie podkreśliła sporny charakter sprawy 

wileńskiej, przedłożyła stronie polskiej pro- 

jekt traktatu, stwierdzającego Ssporny cha- | d. 

rakter tego terytorjum i z obowiązującego 

oba krsje do pokojowego załatwienia ist- 

niejących między niemi sporów. Wobec 

tego, że strona polska nie uznała za mo- 

żliwe przyjęcie tego projektu, Balutis oświad- 

czył, że komisji polsko-litewskiej nie pozo- 

staje nic innego, jak zredagować raport, 
stwierdzający niemożność dojścia do poro- 

zumienia. 
Następnie zabrał głos przewodniczący 

delegacji polskiej p. Hołówko, który za- 

znaczył, że dyskusja nad tem, która ze 
stron ożłazała więcej dobrej woli i chęci do 

porozumienia wykracza poza zakres kom- 

pstencyj komisji i że na ten temat nie bę- 
dzie polemizował z p. przewodniczącym 

Sprawa uwłaszczenia I. czynszowników 
  

na konferencji z p. ministrem 
dtaniewitzem na cele 

Jaknajbzrdziej słuszne rozwiązanie za- 
gadnienia uwłaszczenia b. czynszowników, 
b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżaw- 
ców oraz zagadnienia, jakie się wyłaniają 
przy stosowaniu ustawy uwłaszczeniowej z 
dnia 20-go czerwca 1924 roku spotykały 

się ze specjalną uwagą p. ministra Reform 

Rolnych. W tym celu został zwołany w 

Wilnie na dzień 7-go lipca b r. Ogólny 

Zjazd Kierowników Okręgowych i Powia- 

towych Urzedów Ziemskich z terenów wo- 
jewództw wileńskiego, nowogródzkiego i 
wschodniej części województwa bialostoc- 
kiego. 

Zjazd odbył się pod osobistem prze- 
wodnictwem p. ministra Reform Rolnych 

prof. d-ra Witolda Staniewicza, który otwie- 

rając obrady podkreślił wagę, jaką posiada 
szybkie i właściwe rozwiązanie kwestji u- 

właszczenia drobnych rolników dla upo- 

rządkowania stosunków zgrarnych w woje- 
wództwach wschodnich. W tym celu Mini- 
sterstwo Reform Rolnych opracowało i 
przedłożyło Szjmowi projekt ustawy no 

wej, zmieniającej niektóre przepisy ustawy 

uwlas:czeniow:į z roku 1924, usuwającej 

cały szereg jej braków oraz regulującej 
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któregoby się nie powstydził 

0 zawadzię dziennikarza. 
E. Łunińskiego. 

IL. 

By postawić fachowość dziennikarst- 
wa na tym samym poziomie co isne zsję- 

L z dyletsniyz- 

mem panującym w dziedzinie publicystyki 
kardziej i częściej niż w innych zasodach 

rałożono szkoły dziennikarstwa, w Anglj/, 
Niemczech, Francji (przy Ecoles des Huut-3 
Etudes Scciales), w Belgji, w Ameryce, w 

Moskwie, wogóle we wszystkich prawie 0- 

šroikach cywilizacji bądź jako jednostki 

samodzielne, bądź jako wykłady uniwersy- 
teckie. Najwięcej i największe uczelnie znaj- 

dują się w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

zajęcia praktyczne szkoły, np. Coiumbji, 

uniwersytetu w New-Jorku, obejmują za- 
jak w 

„prawdziwej“ gazecie. Mają swoje aparaty, 
drukarnie i właściwie redagują swoją gaze 
te. przechodząc z działu do działu, by zba- 

dzć swe specjałne uzdolnienia i gatunek ta- 

lentu. Bowiem inny rodzaj umysłu posia- 

cia, by raz wziąć rozbrat 

kres redakcyjnych prac, zupełnie 

da feljetonista, a inny reporter. 
W Warszawie istnieje od lat dziesię- 

ciu wyższa szkoła dziennikarska jedyna za- 
Rzeczypospolitej, e 

a 

ś. p. Ignacy Matuszewski, ś. p. Wincenty 

Koziakiewicz (pierwszy jej dyrektor) i Lud- 

wik Krzywicki. Jest to placówka tem po- 
- W wielu krajach czynione są wysiłki, 

wodowa uczelaia w 
miała takich poważnych kierowników 

trzebniejszz, że naogół trwa u nas prze 

starzałe przekonanie, że dziennikarz two- 
rzy się na poczekaniu, wyskakuje niby Mi- 

nerwa z głowy Jowisza, już uzbrojony w 
umie 

mniej więcej ortograficznie pisać, zna na- 
zwy stolic europejskich i ma dużo dobrej 
woli, a mało pieniędzy. więcej się nie wy- 

maga przyp. H. R.). Najlepsi nasi pub cy- 
nad poziomem 

wykształcenia wogóle, a zawodowego w 

odpowiednie kwalifikacje, (t. j. że 

ści gorzkie czynią uwzgi 

delegacji litewskiej. P. Hołówko ograniczył 

się tylko do zwrócenia uwagi, że Rada Ligi 

Narodów wyraźnie zaznaczyła w swej re- 
zolucji grudniowej, że nie narusza Ona w 

niczem kwestyj, na które obie strony mają 

odmienny pogląd, a zatem nie narusza i 

nie zmienia w niczem poglądu rządu pol- 

skiego na sprawę wileńską, którą, jak wia- 

domo, rząd polski uważa za bezsporną. 

Strona polska w rokowaniach obec- 

nych przestrzegała jaknajściślej tej zasady, 

także i w stosunku do strony litewskiej nie 

dążąc bynajmniej do narzucenia jej takich 

zobowiązań, któreby mogły być komento- 

wane jako rezygnecja z pretensyj litewskich. 

P. Hołówko musi kategorycznie zastrzec Się 

przeciw tego rodzaju zarzutom p. przewod- 

miczącego delegacji litewskiej. 
Strona polska była gotowa możliwie 

w jak największej mierze uznać odmienny 

punkt widzenia rządu litewskiego, nie Są- 
dzi ona jednak, ażeby zawarcie trsktat 
ałeagresji lub ustalenie bezpośredniej 

munikacji z Polską przez terytorium wi- 
leńskie stanowiło rezygnację z uroszczeń 
terytorjeinych rządu litewskiego, które wy- 

łączone zostały z zakresu obecnych roko- 

wań. Strona polska z ubolewanieim stwier- 

dza niemożność osiągnięcia porozumienia 

j wyraża przytem przekonanie, że nadej 

„w którym 
przyjaznych intencjach narodu 

  

    

   
  

że obie strony stwier- 

dzily niemożność porozumienia, polsko- 
litewska komisja do spraw bezpieczeń- 

stwa i odszkodowania obradująca w Ko- 

  

   

naród litewski prze- 

  

    

o szczegółach akcji ratunkowej 
poszukiwaniach. Nadszedł 
eraz krótka depesza do p. 

kpt. 

mieć wielkie znaczenie. 

w ciągu dnia lód jest zanadto 
Następna próba lądowania w 
zaów Lundbergowi. Będzie to 
szwedzkie. 

w tej pomocy odegrał 
nia na krze lodowej, 

kilku dni dzielił losy rozbitków. 
   sd 

2 

nie Lundborg. : 

fjordów Hamersfeldu i 
iż nie słyszeli wcale o 

Gkuiki środowe] bury. 

rozmiękły, ażeby Jądowani 

Wczoraj przybyły na miejsce trzy szwedzk 

Z się i zabrał Lundborga, a dwa inne cięż { 

wność i ubrania. Dalszą akcję ratunkową prowadzić będzie prawdopodob- 

rozmawiał z rybakami, 
tem, jakoby odnaleziono Amundsena. 
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Losy rozbitkow „Italji“. 

Próby uratowania Lundhorga, 

STOKHOLM, 7.VII (Pat). Dotychczas nie otrzymeno jeszcze żadnych wiadomości 

Lundborga Oraz O przeprowadzonych dalszych 

dotąd tylko telegram od kierownika ekspedycji szwedzkiej 

Lundborgowej, zawiadamisjąca o próbach czyniony 

lotnika szwedzkiego Schiberga na małym aeroplanie marki Moth. Nawet w Kingsbay 

szczegóły dotyczące ekspedycji są dotychczas nieznane. 

Decyzja uratowania Lundborga, jako pierwszego z grupy Higlieriego powzięta zo 

stała prawdopodobnie dlatego, że współdziałanie jego w dalszej akcji ratunkowej może 

Prawdopodobnem jest, że dalszą akcję ratunkową musiano odłożyć do nocy, gdyż 
e mogło się odbyć pomyśleie. 

pobliżu grupy Higlieriego powierzona zostanie napewzo 

już czwarta próba tego rodzaju, podj 

Uratowanie Lundhorga, 
OSLO, 7.VII. (Pat). Najżywszy ud 

„ltalji* biorą lotnicy szwedzcy, którym, 
kontakt z rozbitkami i zaopatrzyć w żywność grupę 

lotnik szwedzki Lundborg, 

na której żyją rozbitkowie, uszkodził swój aparat i 

Higlieriego. Dużą rol 

Rmundsen jednak zaginął. 

OSLO, 7.VII. (Pat). Lotnik Rawazzoni prowadził wczoraj poszukiwania do 

końca wyspy Serua i przylądka Nord Kyn. Lotnik wylądował następnie w pobliżu 

którzy jednakże oświadczyli mu, 

ch przez 

ęta przez lotnictwa 

ział w poszukiwaniach rozbitków 
jak wiadomo, udało się nawiązać 

który podczas lądowa- 

ie samoloty, jeden z nich ! 

sze, rzuciły rozbitkom ży- 

Nt.152 (1199) 

Konsoliaija organizacyj rolniczych W 
Howogrėdikien. 

(Tel. e własnego korespondenta z Nowo- 
gródka). 

W piąiek d. 6 b. m. w Urzędzie Wo- 

jewódzkim odbyła się druga konferencja 

przedstawicieli wojewódzkiego Związku Kó- 

łek Rolaiczych i wojewódzkiego Towarzy- 

stwa Rolniczego, która zajęła się szczegó- 

łowem omówieniem wytycznych statutu 

przy mającej nastąpić wspólnej organizacji 

roiniczej, obejmującej teren całego woje- 

wództwa. Na konferencji tej byli obecni z 

ramienia Urz. *oj. naczelnik wydziału rol- 

nictwa p. Bokuo, z ramienia Zw. Kółek 

Roln. p. Malski, p. Jeleński i Brochocki, z 

ramienia Tow. Rolniczego p. Bereśniewicz 

i Rdultowski. 
Po dłuższych debatach, w których za- 

ę bierali głos wszyscy Obecni, uzgodniono 

ganizacji. A więc: 1) podstawą organizacji 

| będą kółka rolnicze, koła gospodyń wiei- 

| skich, koła porzd sąsiedzkich, spółdzielnie 

i spółki rolnicze oraz inne orgarizacie rol- 

nicze, gospodarcze lub kulturalno-ošwiato- 

we; 2) organizacja wojewódzka składać sią 

będzi: z zrzeszeń powiatowych, łączących 

wyżej wymieniane podstawowe jednostki. 

Władzą organizacji powiatowej będzie 

walne zebranie i zarząd. Walne zebranie 

składać się będzie z delegatów zrzeszenio- 

wych organizacyj podstawowych po dwóch 

cd każdej I członków zarządu organizacji 

powiatowej oraz przedstawicieli sekcyj po 

; czterech od każdej. Zarząd powiatowy jest 

wybierany przez walne zebranie na trzy 

jlsta w składzie prezesa i pięciu członków. 

  
Jednocześnie starostwo wystąpilo dO. Co roku jedna trreciz część członków za- 

następujące wytyczne statutu przyszłej Or- * 

opuszcza w niedzielę 8 b. m. rano Kowno 

i udaje się do Wa т Kownie po- 

zostaje tylko przewodniczący delegacji pol- 

skiej p. Hołówko oraz sekretarz delegacji 

Perkowski dla ustalenia i podpisania ze 

stroną litewską raportu sprawozdawczego 

komisji oraz protokułów z ostatnich po- 

siedzeń komisji. 

wnie ukończyła swe prace. 

Większość Gy delegacji polskiej 

  

prawno-formalne trudności w sprawach u- 

wlasrczenia 

Wobec niezakofczenia prac Sejmu 

nad uchwaleniem pomienionego projektu 

ustawy, zachodzi potrzeba roztoczenia jak- 

ży procent 

zanotować: 

Warszawy. 

ludności 

Wielkie zniszczenia w okolicach 

Szkody, wyrządzone na terenie po” 

wiatu radzymińskiego przez ostatnią na- 
wałnicę, sięgają ogromnych rozmiarów. Na 
szlaku, przez który przeszedł orkan, pra” 
wie wszystkie wioski są zniszczone, a du- 

pozostał bez dachu 
nad głową. Wśród ofiar w ludziach, należy 

M. Kalinowska i F. Filipowi" 
czowa, które schroniły się przed burzą w 
cegielni „Marjanów ', własność M. Koikow- 

skiego, uległy: pierwsza złamaniu nogi 

wskutek zawalenia się dachu, druga zaś 

doraźną pomoc dla ludności. W dniu 6 b. 

m. odbędzie się w tej sprawie w Banku 

Rolnym konferencja. 

* 
* 

* 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Osied- 

la Gudzin-Jabłonna zawiadamia, że wsku- 

tek środowej burzy las został w większej 

części zniszczony, a także zabudowania I 

ogrodzenia, drogi zatarasowane zwalonem 

drzewem, wobec czego właściciele działek 

muszą się zgłosić do Jabłonny, celem @- 

porządkowania i zaopiekowania się swem 

mieniem. Na prośbę zarządu Towarzystwa 

Miłośników Osiedla Gudzia-Jabłorna sta- 

rosta warszawski wysyła patrole policyjne 

Państw. Banku Rolnego o pożyczkę za (rządu ustępuje. Pozatem do zarządu wcho- 
dzi z mocy swzgo stanowiska przewodni- 

czący sekcji organizacji powiatowej a rów- 

nież przedstawiciel sejmiku. Przy organi- 

zicji powiatowej powstają sekcje fachowe 

na podstawie specjalaego regulaminu, zat- 

wierdzone przez radę wojewódzką, składa- 

jącą się z jednost.k prawnych i fizycznych, 

zsinteresowanych danym dzizłem pracy. 

Walne zebranie organizacji powiato- 

wej wybiera na przeciąg roku delegatów do 

rady wojewódzkiej, w skłaa której wcho- 

dzi pozatem przewodniczący wojewódzkie- 

go wydziału, wzglednie sekcj! oraz przed- 

stawiciele Ministerstwa  Rolaictwa, Min. 

Ref. Rol., Państw. Banku Rol., związku re- 

najdalej posuniętej opieki nad użytkowni: 

kami, którzy tracą szereg uprawnień z 

chwilą ekspiracji terminów, przewidzianych 

w art. 8 ustawy z dn. 20-go czerwca 1924 

roku, a nie wejściem w życie nowych 

przepisów, regulujących ich prawa. 

W związku z powyższem Rząd przez 

swe organy polecił Komisjom Uwłaszcze- 

niowym i Urzędom Ziemskim, powołanym 

do wykonywania zadań agrarnych, zabez- 

pieczenie bytu użytkowników w okresie 

przejściowym. Należy mniemać, że przez 

skrupulatne wykonywanie zarządzeń, które 

zostały przez p. ministra Reform Rolnych 

uzgodnione z p. ministrem Rolnictwa i Mi- 
i zaaprobowane 

przez p. premiera, Oraz zostały podane do 
kategorja osób, 

najbardziej wymagająca opieki, nie dozna 

uszczuplenia swych interesów gospodar- 

nistrem Sprawiedliwości 

wiadomości zebranych, 

czych. 
Na zjeździe p. minister Reform  Rol- 

nych poza sprawą uwłaszczeniową omó- 

wił kwestję regulacji stosunków agrarnych 

w pasie granicznym, sprawę udzielania 

kredytów z funduszu kredytu ulgowego 
sprawę wystaw w oraz meljoracyjnych i 

Wilnie i w Poznaniu. 

silnemu poranieniu głowy, co spowodowa- 
ło śmierć; w cegielni „Leopoldysów", 

własność St. Więcka, odnieśli ciężkie obra- 
żenia ciała wskutek przygniecenia robotni* 
cy: Baranowski A. i Rosiński P. 

Z pośród Osad ucierpiała bardzo wieś 

Cegielnia, wieś i folwark Słupno p. Lich- 
tensteinz, oraz folwark Jaxterów, należący 

do pp. Jeleckich. Zostały w nim zniszczo* 

ne wszystkie zabudowani2, nawet murowa 

ne, a ponadto prześliczsa stara aleja w 

parku. Burza skosila wszystkie drzewa, 

które tworzą teraz zatory nie do prze” 

bycia. 
W Radzyminie wiele zerwanych da: 

chów i uszkodzona wieża kościelna. 

Na szlaku Radzymin Struga kilkanaś- 

cie olbrzymėw-topoli burza powaliła na 

drogę. Podobnie na sziaku Radzymin-Wysz- 
ków padło pięćdziesiąt kilka starych drzew 

przydrożnych. 
Starostwo przystąniło do akcji ratun- 

kowej. Rannych przewieziono niezwłocznie 

przy pomocy zarekwirowanych autobusów 

do Szpitali, gdzie znaleźli należytą opiekę. 

Komunikacja jest też przywrócora zarów- 

no na zawalonych drogach, jak i na torze 

koleiki radzymińskiej.   
celem  zaopiekowania się 
mieniem. 

* 
* 

* 

W dn. 4 b. m. p. wojewoda warszaw 

ski, inż Twardo, wyjechał samochodem w 

kierunku Radzymina I Wyszkowa, celem 

sprawdzenia zniszczeń, jakie wyrządził hu- 

ragan. P. wojewoda doszedł do wniosku, 

iż w wypadkach podobnych katsklizmów 

żywiołowych niezmiernie użyteczną byłaby 

pomoc oddziałów przysposobienia wojsko: 

Wobec -czego p. w jewoda wydźł 

odnośne zarządzenia, zmierzające do przy 

gotowania oddziałów przysposobienia woj- 

skowego, drogą odpowiedniego ich szkole- 

wego. 

nia, do akcji ratowniczej i do stworzeni 

pogotowia społecznego. 

Szwecja zwycięża Łotwę w piłce 
nożnej. 

RYGA, 7.VII (Ate). Międzypaństwowe 
zawody piłki nożnej Szwecja — Łotwa za 
kończyły się wynikiem 4:0 na korzyść 
Szwecji. 

zniszczonem 
wizyjnego 1 samorządu wojewódzkiego. 

Rada wojewódzka wybiera zarząd, w skład 

którego wchodzi również fachowy kierow- 

nik organizacji. Rada wojewódzka posiada 

kompetencje walnych zebrań. 
Dalszy punkt mówi o opłatach. Wy- 

sokość opłat do sekcji ustali specjalny re- 

gulamia. Sprawy, dotyczące nazwy organi- 

zacji, siedziby i ilości delegatów do rady 

wojewódzkiej, tworzenia okręgów mniej- 

szych do powiatu, istnienia sekcyj wojewódz- 
kich nie zostały uzgodnione. 

Do czasu następnej konferencji każda 
z wyżej wymienionych stron, t.zn. Związek 

Kólek Roln. i Tow. Roln. opracują na pod- 

stawie wyżej wymienionych punktów statut 
przyszłej organizacji. 

Następną konferencję postanowiono 

odbyć w dniu 30 sierpnia. 4 
Podkreślić musimy, iż sprawa tak wa- 

źna, jak połączenie organizacyj, pracują- 
cych dla jednego celu, choć w różnych 

środowiskach, przybiera realne ksztalty, co 
będzie z pożytkiem: i dla ludności i dla 
rola ctwz, 
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Oglaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim. 

a 

szczególności, u redzktorów i dziennikarzy. 

A ten brak cdpowiednich kwalifikacyj, daje 

tandetę jako pokarm duchowy, którym się 

karmią tłumy. Jest to zgubne dla stron 

obu i społecznym į 

łeczeństwo. 

  

   
Ursyn-Niemcewicz, Mochnacki, J. 1. 
szewski, Klaczko, jeden z najtęższyc 
blicystów obozu konserwatywnego, 
Asnyk liryk popularny, poetyckie swi 
ro maczał przez lat wiele w redak 

- | kałamerzu „Nowej Reformy", postęp 
organu derzokracji krakowskiej Stanisław 
Tarnowski prof. literat, Henryk Sienkiewicz, 
Bolesław Prus, Aleksander Świętochowski, 
wszyscy ©ni „babrali się" dziennikarstwem 

podnosząc jego poziom. Ale bo i nielada 
wzór mieli przed sobą. Wszak Adam Mic- 
kiewicz okazał nielada talent publicystycz- 
ny iz wyżyn Parnasu wstępował do „Try- 
buny Ludów*, by bronić praw wolności, 
złorzeczyć krzywdzie I wołać o sprawie- 
dliwość”. 

hy zajęcie tak koniecznie potrzebne, tak 
wżyte w codzienne bytowanie każdego oby- 
watela, nabierało cech szlachetniejszych i 
nie odstępowało od zasady: dokładności, 

czystości intencji i unikało gonienia za 
demoralizującemi sensacjami. W szkołach 
bardzo „modne się stało wydawanie pię- 
semek danych zakładów lub nawet klas, 
często ilustracje dzieci do artykułów przez 
nich pisanych, objawiają zmysł obserwacji   

  
Mieliśmy ludzi znakomitych w publi- chorąży 

cystyce polskiej od końca XVIII w. Julien | na nim napis pij:ra Konarskiego: sapere 

który odważył się być mą- 50; 

  

i dowcip, 
dorosły dziennikarz. 

Wiedzę o prasie nazywają Niemcy 
i w instytucie, ostat= 

nio założonym w Heidelbergu, nauka dzien- 

nikarska stoi na wysokości 
wersyteckich Tak powinno być i u nas, 
gdzie z powodu naszych niezwykłych przejść 
historycznych społeczeństwo potrzebuje, 

„| więcej niż jakie inne zdrowej, dobrej prasy. 
najbardziej powinna i może się przy- 
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języka”. = 
ennikarz w Polsce    

  

temu, 

siudjów uni- 
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опа 

a stražy 

m dzierżącym sztandar w dłoni, a 

m. Paięsłów odnośnie do praktycznych 
ń dziennikerstwa. 

i, gdzie wykładają najbardziej 
a na czele w Zarządzi 

zieduszycki pozasłużbowy minister i poseł 

nadzwyczajny K. Olchowicz, 
Kulczycki i inni, nauka trwa trzy lata. 
pierwszym wykłada się przedmioty ogólnie 

kształcące, historję parlamentaryzmu i stron- 

litycznych, hist. doktryn ekono- 

późaiej już czysto zawodowe 

j ści, 

   

   

  

     
  
  

  

pracy.   
' z 

niet 
mesa), 
spr. 
karzy, teorja i organizacja prasy, prasowa 

służba parlamentarna, służba zagraniczna 

w dzienniku, seminarja, technika drukarska 

i grafika, reklama w prasie i t. p. Szkoła 

przyjmuje kandydatów z egzaminem doj- 

rzałości, lub po napisaniu rozprawy i opi- 

nji profesorów. Idzałem wiedzy dziennikar- 

skiej byłoby ukończenie wydziału humanis- 

tycznego lub prawniczego ze względu na 

ciągły z tą dziedziną kontakt w późniejszej 

   
    

   
   

  

      

   
   

W szkole warszaw- 

    

z pu- 
hr. Al. 

G. Wolff, L. 

„ jako to: samokształcenie dzienni- 

Unormowaniem m 
wodu dziennikarskiego 

    

iecie, więc i u na 
owstaje, wielokrotn 

strony 
a ca* 

„ Obe- 
rząsana 

W |swych czytelników. 

i próbowana ustawa prasowa pod egidą 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Na- 

leży uczynić wszystko, by prasa nabrała na- 
leżytego rozwoju. Anslfebetyzm Polski 
sprawia, że w całem Państwie mamy tylu 

prenumerstorów gazet ile w Anglji lub 

Francji jeden dziennik, miljon mniej więcej. 

Nie znaczy to, by tylko tylu ludzi czytało, 

ale tylu tylko prenumeruje. W każdym ra- 

zie u nas jeśli są stanowiska redaktorskie 

opłacane 2—3 tys. zł. miesięcznie to na- 

ogół prace są marne, zwłaszcza na pro- 
wincji. 

Dobrze jest jeśli dziennikarz dla wpra- 

wy przejdzie w praktyce wszystkie działy, 
ale specjalizowanie się jest wskazane, jeśli 

się chce pismo i siebie postawić na stano- 
wisku poważnem. Ten sam wzgląd powinien 

kierować redakcją w umieszczaniu sprawo- 
zdań z sensacyjnych, krymi-alnych proce- 
sów, wypadków treści niemoralnej i roz- 
trząsań o kwestjach drażliwych. Dużą winę 

społeczną ponosi gazeta szukająca tego ro- 

dzaju popularności. Nie przyczynia się ona 
z pewnością do podniesienia poziomu 

Na ostatku kilka słów O prasie ludo= 
wej, która wymaga specjalnych zdolności 
i subtelnego wyczucia zagadnień społecz- 

nych i psychicznych nurtujących daną oko- 
licę. Człowiek redagujący lub piszący dla 
ludu musi go doskonale znać i wżyć się w 
jego duszę—inaczej nietylko nie przyciąg- 

nie i nie nauczy, ale zrazi, zniechęci i wy- 
wała skutek wręcz przeciwny od zamie- 

rzenia. 
Tylu „łudowców* upieczonych na po- 

czekaniu, zaszkodziło idei demokratycznej 
w Polsce swym brakiem przygotowania i 
nieznajomością terenu, lub fałszywą ludo- 
wa której wieś specjalnie nie ufa i nie 
u 

Tyle pisze p. dr. E. Łuniński w swej 
broszurze o zawodzie dziennikarza którąś 
my dość obszernie strešcili. O4 sieble 
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prasy wileńskiej, której stosunki wymaga- 

łyby obszerniejszego omówienia, są bowiem 

więcej, czy gorzej niż opłakane. Oi lat 

papierze, ale co on zrobił na poprawienie 

losu pracowników pióra tegoby się i przez 

Szkło powiększające nikt nie dopatrzył. 

Ale to nic dziwnego, gdyż zupełnie fałszy- 

wa i nigdzie nie praktykowana zasada, by 

pracodawcy i pracownicy należeli do jednej 

organizacji zawodowej (w Wilaie do Syn- 

dykatu należą, mogą należeć, redaktorzy, 

pracownicy i wydawcy), spaczyło całą spra- 

wę w założeniu. 
Syndykat wileński nie potrafił dla 

swych członków zdobyć ani lepszych 

norm płacy, które są w Wilnie Śmiesznie 
małe. W Warszawie płaca od wiersza za- 

czyna się od 20 gr. a w Wilnie połowatej 

sumy jest maksimum! Pensje stałe za- 

czynają się od 500 — 600 zł., w Wilnie 

nie wiem czy się który redaktor może po- 

szczycić tak zawrotną opłatą za swą cięż- 

ką orkę. Wymaga się od prasy wileńskiej, 

by stała na poziomie normalnym a płace 

SĄ takie, że może się na nie zgodzić albo 

człowiek ideowy, albo © tak niedostatecz- 

nen wykształceniu, że innego, lepszego za- 

jęcia nie znajdzie. Zapewne, rie chodzi tu 

juź koniecznie o Świadectwo ukończenia 
wyższych kursów dziennikarskich, bo i tak 

żadne papierki nie zastąpią talentu i ner- 

wu publicystycznego, ale minimum umie- 

jętności musi być wymagane, inaczej ро- 

ziom pisma się obniża, tekst zieje nudą, 

gazeta traci prenumeratorów i czytelników 

i niewielkie wynagrodzenia, które się przez 

oszczędność nie powiększa, dają rezultaty 
ujemne. 

Możnaby zakończyć aforyzmem: tanio 

płacona praca — to wyrzucone pieniądze. 

Bo ani się odpowiednich pracowników nie 

znajdzie, ani ci, co za marny grosz pracu- 
ją, nie zrobią tego dobrze. H. R. 

  

    chcielibyśmy dodać parę słów odnośnie do 

kilku mamy co prawda i my Syndykzt па ` 
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Wieści i obrazki z kraju. 
Skutki huraganu w woj. nowogródzkiem. 
NOWOGRODEK. 7.VII. (PAT). Dotychczas nadeszły następujące wiadomości o 

„szkodach, jakie wyrządził ostatni huragan w pow. lidzkim. Mianowicie: huragan ten 
przeszedł nad miejscowościami Honczary, Jelnia, Szejbaki, Gieraniony, Ciechowce, Mi- 
lewicze, Gierdziszki i Sielce zrywając we wszystkich prawie miejscowościach dachy na 
domostwach, wyrządzając poważne szkody w sadach owocowych, wzniecając w wielu 
miejscach pożary. Na drodze wiodącej z Lidy do Nowogródka huragan zwalił około 
100 drzew. Również w pow. stołpeckim wskutek runięcia drzew na trakcie Turzec- 
Nowogródek komunikacja była dłuższy czas przerwana. 

W czasie huraganu na terenie woj. nowogródzkiego zostało zabitych 6 osób 
od piorunów, jedna od padającego drzewa. Kilkanaście osób jest ciężej lub Ižej 
rannych. Szczegółowego obliczenia strat jeszcze nie ustalono. 

Tragiczna manipulacja zapalnikiem armatnim. 
NOWOGRÓDEK, 7.VII (Pat). Przydzieleni do 30 p. art. pol. na praktykę artyleryjską szere- 

gowcy 85 p. p. Stanisław Borej i Józef Bryłka znaleźli we wsi Tartaki zapalnik armatni, którym za- 
częli manipulować. Zapalnik wybuchł, zabijając Borejkę i raniąc ciężko ryłkę. 

Potworny mord w pow. wileńsko-trockim. 
W dniu wczorajszym w nocy na terenie gminy niemenczyńskiej pow. wileńsko - trockiego zo- 

stał dokonany potworny mord na osobie niejakiego Wacława Gulewicza lat 30 mieszkańca parceli 
koło kolonii Jęczmieniszki gminy Podbrzeskiej. 

Zwłoki zamordowanego Gulewicza zostały znalezione przez mieszkańców zaścianka Jodogry- 
biszki w odległości 200 mtr. od zaścianka. Powiadomioneo znalezieniu trupa władze śledcze wszczę- 
ły natychmiastowe śledztwo. 

Jsk ustalono Gulewicz w dniu 5 b. m. wyjechał z koniem i nabiałem do Wilna i w powrot- 
nej drodze do domu o godz. około 22 z 6 na 7 b. m. został napadnięty przez kilku bandytów. Na- 
padu dokonano nie koło Jodogrybiszki, gdzie został trup znaleziony lecz koło wsi Pankajcie. Zwło- 
ki napastnicy przewieźli o 1 klm. dalej i rzucili w żyto. Ustalono, iż napadnięt Gulewicz usiłował 
się bronić, lecz kilka straszliwych uderzeń siekierą w głowę, szyję i plecy położyły go trupem na 

liźnie. Dochodzenie trwa. 
miejscu. Mordercy zrabowali konia, pieniądze, ubranie Gulewicza i zostawili trupa jedynie w bie- 

Pod Baranowiczami pękło działo armatnie. 
(Telefonem ód wł. korespondenta z Baranowicz). 

W czasie ćwiczeń artylerji w ostrem strzelaniu w Lesznie pod Baranowiczami wybuchł 
w lufie pocisk, rozrywając działo. Ciężko rannych kanonierów Michalaka i Wesołowskiego oby- 
dwu z 20 p. art. pol. przewieziono do szpitala. 

Napad rabunkowy pod Baranowiczami. 
NOWOGRÓDEK, 7.VII. (Pat). Na 13-tym kilometrze szosy Baranowicze—Słonim 

nieznany osobnik, jadący rowerem, zatrzymał furmankę, w której jechał Konrad Dmo- 
chowski z żoną i Franciszek Lipko. Napastnik grożąc rewolwerem zażądał pieniędzy, 
a gdy Lipko zaciął konie, aby uciec, rabuś strzelił, raniąc go ciężko w plecy, poczem 
odebrawszy mu 3 złote przestrzelił mu jeszcze nogę, poczem umknął. 
dziła pościg. 

Policja zarzą- 

Straszna śmierć dziecka. 
NOWOGRÓDEK, 7.VII. (Tel. wł.). We wsi Marjanowo powiatu lidzkiego w jed- 

nym z domów pozostawione bez opieki 2-letnie dziecko poniosło straszną śmierć. Do 
mieszkania weszła świnia i poobgryzała dziecku palce u rąk i wygryzła policzki, Dzie- 
cko zmarło w okropnych boleściach przed nadejściem pomocy. 

Celne strzały artylerji sowieckiej. 
Onegdaj w rejonie Dyruszczykowicz na pograniczu polsko - sowieckiem, po stronie rosyjskiej 

zdarzył w = dy wypadek, który pociągnął za sobą śmierć dwojga osób. Podczas ćwiczeń arty- 
łerji sowieckiej jeden z pocisków trafił we wsi Haliszcze w dom, zabijając tam dwie osoby i wznie- 
cając pożar, który rozszerzył się na okoliczne domy, tak, że w rezultacie spłonęło kilkanaście 
gospodarstw. 

KRONIKA LIDZKA. 

— Wczorajsze posiedzenie Rady 
Miejskiej. W dniu wczorajszym odbyło się 
w Lidzie posiedzenie Rady Miejskiej na 
którem między innemi póstanowiono w 
pierwszym rzędzie zaciągnąć w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego pożyczkę na budo- 

„ wę elektrowni w Lidzie. W razie uzyska- 
nia pożyczki elektrownia stanęłaby na pla- 
cu ks. Falkowskiego. Następnie uchwalono 
przeznaczyć na szkołę Przemysłowo-Rze= 
mieślniczą budynek, w którym pierwotnie 

"miało znaleść pomieszczenie schronisko 
dla starców.Wobec tego starcy zostaną ode- 
słani do schroniska wojewódzkiego. Osią 
jednak wczorajszych obrad była sprawa po- 
życzki | gwarancji na sumę 75 tysięcy zło- 
tych dla Spółdzielni „Jedność”, która pod- 
jęła się budowy piekarni mechanicznej. 
Sprawa ta upadła na porządku dziennym, 
gdyż radny Konopko et consortes opuścili 
salę, wobec czego z braku quorum musia- 
no przerwać obrady. Jak się okazuje 1ad- 
ny Konopko wraz z towarzyszami ma ja- 
kieś inne nieznane i bliżej nieokreślone 
konsorcjum handlowe, które podobno pod- 
jęło się również budowy piekarni mecha- 
nicznej. 

— Pod kołami pociągu. Wczoraj na 
linji kolejowej Lida-Gawje znaleziono ko- 

bietę z obciętemi nogami, którą w stanie 

„nieprzytomnym przewieziono do szpitala. 
Doraźnie przeprowadzone śledztwo ustajiło, 

iż jest to Stanisława Szamrej mieszkanka 
wsi Lewacze powiatu lidzkiego, która w 
celu samobójczym rzuciła się pod pociąg. 

Powodem rozpaczliwego kroku, nieporozu- 
mienia redzinne. 

— Kainowa zbrodnia. Wczoraj we 
wsi Wilgi gminy lebiedziewskiej powiatu 
lidzkiego rozegrała się między dwoma 

braćmi Niedzwiedziewiczami straszna trage- 
dja, która dla jednego z nich zakończyła 

się śmiercią. Między Janem i Antonim 
Niedzwiedziewiczem wywiązała się bójka 

na tle sporu o miedzę, w której wyniku An- 
toni N. chwycił leżącą w kącie siekierę i 

kilkoma uderzeniami zarąbał swego brata. 
Morderca zakuty w kajdany zawędrował Go 
więzienia w Lidzie. 

KRONIKA WILEJSKA. 
— Burza w pow. wilejskim. We środę dn. 

4 b. m. rozszalała się w pow. wilejskim ogro- 
mna burza. Ulewny deszcz, trwający około 2 
£odzin I liczne pioruny wyrządz A wiecie 
sporo szkód. We wsi N. Huby gm. oktej Nori 
zabił Paulinę Kuleszo, lat 40. We wsi Chołopki, 
gm. wilejskiej od uderzenia pioruna spaliły się 
zabudowania gospodarskie Stefana Mikołajewi- 
cza, Prócz tego huragan w kilku miejscowoś- 
ciach pozr: dachy z domów mieszkainych.   

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 

— Epidemja wścieklizny w pow. 
święciańskim. Jak donoszą ze Święcian 
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ostatnio wybuchła na terenie gminy micha- 
łowskiejj pow. święciańskiego epidemja 

wścieklizny. Częste są wypadki pokąsania 

przez wściekłe psy ludzi i zwierząt. 
Nie dalej jak onegdaj zdarzył się wy- 

padek pokąsania przez wściekłego psa. 

Ofiarą padli pastuch Kudło i klika krów. 
Kudło przewieziony został do szpitala po- 
wiatowego. Organa policji otrzymały spe- 
cjalne instrukcje mające na celu walkę ze 

wścieklizną. Również władze weterynaryjne 

przedsięwzięły wszelkie możliwe środki 
ochronne. 

KRONIKA OSZMIAŃSKĄ. 
— Starcie ludności cywilnej z polł- 

cią w Boruna.h. Przęd paru dniam! m, 
Boruny pow. oszmiańskiego było widów- 
nią starcia ludności cywilnej z policją, pod- 
czas którego policja celem rozpędzenia tłu- 

mu zmuszona była użyć broni palnej. 

Przyczyną zajścia stał się mieszkaniec Bo- 
run niejaki Władysław Chalecki, który wy- 

S KI       
Ohydne morderstwo na Antokolu. 

Wczoraj w nocy dokonano na Antokolu przy ul. Myśliwskiej 5 zuchwałego n:or- 

derstwa, które w tej dzielnicy wywołało wstrząsające wrażenie. 
W niewyjaśnionych okolicznościach zamordowana została przez uduszenie 60-cio 

letnia staruszka Marja Goworowska; matka jednego z urzędników Starostwa Grodzkie- 
go. Mord dokonany został na tle rabunkowem, na co wskazuje obrabowanie zamordo- 
wanej z pieniędzy oraz cenniejszych przedmiotów. 

Mordercy po dokonaniu zbrodniczego czynu dla zatarcia Śladów powiesili ś. p. 
Goworowską na sznurze. 

Morderstwo ujawnione zostało przez służącą dopiero o godzinie 11-ej w południe. 
Natychmiast na miejsce wypadku przybyły władze policyjne, które wszczęły energiczne 
dochodzenie, celem wykrycia sprawców ohydnego mordu. 

KRONIKA. 
  

Dziś: Elżbiety. 
jutro; Weroniki. 

Wschód słońca--g. 2 m. 51 
Zachód ы g. 19 m. 55 

  

    
wołał w dzień targowy na placu w Boru 

nach awanturę. Na interwencję władz b 

dziwszy tłum złożony z około 300 ©sć 

przeważnie pijanych zaatakował policję, 
Tłum obrzucił policjantów kamienia- 

mi, poczem przeszedł do ataku na drągi 
i kije. 

Policja użyła broni palnej, a przybyłe 
z posterunku policji posiłki tłum rozpro- 
szyły. Władysława Chaleckiego i jeszcze 10 
osób, które czynny stawiły opór areszto- 
wano. Przyczyna zajścia nie została jeszcze 
należycie wyświetlona. Obecnie toczy się 
w tej sprawie szczegółowe śledztwo. 

— Wzmożona praca organizacyjna 
P. S$. L. Wyzwolenia. Ostatnio w szeregu 
gmin na terenie pow. oszmiańskiego daje 
się zauważyć wzmożona praca organiza” 
cyjna P. S. L. Wyzwolenia. Zwłaszcza sil- 
nie rozwija się ten ruch w gminie Solskiej, 
gdzie prowadzi pracę organizacyjną in- 
struktor wyzwolenia niejaki Grodel Antoni. 

KRONIKA BARANOWICKA. 
— Dzieci przyczyną pożarów. Onegdaj we 

wsi Wolna, pow. baranowickiego w stodole 
Aleksego Bodka wybuchł ogień i wskutek silnego 
wiatru objął stojące w pobliżu budynki. Energicz- 
na akcja ratunkowa nie zdołała jednak zapobiec 
dalszemu rozszerzeniu pożaru. Spłonęły 22 domy 
mieszkalne i 59 zabudowań gospodarczych. W 
płomieniu zginęło około 10 sztuk inwentarza. 
Kilka osób odniosło mniej iub więcej ciężkie 
obrażenia ciała. a 

Jak się dowiadujemy pożar spowodowały 
dzieci Bodka, które w tym czasie bawiły się za- 
pałkami i słomą przed tą stodołą, która pierwsza 
zapaliła się. 

— We wsi Hołowacze, gm. dareckiej czte- 
roletni Maksym Kuczura i pięcioletni Piotr Za- 
kupa, pozostawieni bez opieki rodziców, bawiąc 
się zapałkami, podpalili chłew, z którego ogień 
p się z niebywałą wprost szybkością na 
nne domy, wskutek czego spłonęło 19 zabudo- 
wań gospodarczych. .   
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WSZECHŚWIATOWO, ZKAMEMI 
OD KILKUDZIESIĘCIU LAT, 

KTÓRE NADAJA , 
PIĘKNĄ PLEC. 

kora Mi 

D.H. K. RYMKIEW 
WILNO, 

ul. Ad. Mickiewicza Nr. 
poleca w największym wyborze i 

rysunki. OBICIA PAPIER (tapet.) z 
jowych i zagranicznych po cenach 

gotówkę i na raty, 

wyprzedaż resztek niżej kosztu. 

  

do szycia kołder do fabryki kołder B-ci 

Wilno, Niemiecka 
Uczenicom nie zgłaszać się. 

Bo rybolóstwa wędk 
Sklep materjałów 

piśmiennych J. Arkina, 

PIELĘGNUJCIE SKÓRĘ 

HERBA 2 dy Mł 

GEADAA CERE VS 
ETOTUNSE BĘBKĄCH.OROGERJACH i PERFUMERJACH. 

—laski, 210 
spiningowe, 

żyłki, sznury, haczyki i różne nowości. 

pozę 

   
USUWAJĄ: 

PIEGI CZERWOŁDŃĆ 
5SZORSTKOJC SKÓRY.    

       
2092 4 

Wydaje się mioszkanie 
z 3 pokoi i kuchni. Do- 
wiedzieć się w Adm. „Kur. 
Wil.” Jagiellońska 3. 1787 

hetnisko-pensjonat 
miejscowość zdrowa, kolej 
na miejscu. Cena 5 złot. 

dziennie. Adres: St. Gudo- 
gaje, maj. Czubejk 

„ Kowalewski. 

ICZ 

9, 
najnowsze 
fabr. kra- 

niskich za 

2114 

  

. 

Chanutin, 

25. 
Wyczerpujące informacje 
składać do Biura Reklamo- 

    

    
    

pieczeństwa stawił czynny opór i zgron = 

| 

        

   

, |dzie prawomocną niezależnie od | 
- ma zooma Fo Е łych m = „Zaadu 

KOŁDZIARKI potrzebne są 10% dobre zem 
Pożądane zabudowania. | 

OSOBISTE. 

— Pan minister Staniewicz zwiedza 
teren Wystawy Targów Północnych. Ba- 

ący obecnie w Wilnie minister Reform 
Rolnych d-r W. Staniewicz w towarzystwie 
prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
p. St. Łączyńskiego zwiedził w dniu wczo- 

rajszym w godzinach po| 
Wystawy Targów Półni 
sując się pracami dokonanemi nad 
cją Wystawy Targów Północnych, 
jąc jak najdalej idące poparcie 

  

   
      

  

        
   

  

w Wilnie. W dniu 
awach służbowych da 

gen. Litwinowicz. 

skiego p. mjr. Kirtiklis, 
— Kapitan sztabu generalnego łotewskie- 

go w Wilnie. W dniu wczerajszym zatrzymał się 
na parę godzin w Wilnie w przejeździe z War- 
szawy WZ sztabu generalnego łotewskiego 
p. Miednis — naczelny redaktor wojskowego 
organu „Latvijas e 

Wieczorem kpt. Miednis odjechał pociągiem 
pośpiesznym do Rygi. 

MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie uchwały Rady Miejskiej. 
Urząd Wojewódzki zaakceptował onegdaj wybory 
członków Komitetu Rozbudowy m. Wilna, doko- 
папе na ostatniem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

— Domy noclegowe w Wilnie zostały do- 
prowadzone do należytego stanu. Komisja Sani- 
tarna m. Wilna biorąc pod uwagę fatalny stan 
pod względem sanitarnym domów noclegowych, 
postanowiła, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy wła- 
ściciele tych domów nie doprowadzą ich do na- 
leżytego porządku, to zostaną przeprowadzone 
przymusowe należyte zmiany, dezynfekcje i t. p. 
na koszt samego właściciela lokalu. 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego 
Sejmiku wileńsko-trockiego. W dniu 6 b. m. pod 
rzewodnictwem p. starosty Witkowskiego odby- 

ło się posiedzenie Wydziału Powiatowego Sejmi- 
ku wileńsko-trockiego. Na posiedzeniu rozpatrzo- 
no sprawę budowy szosy na szlaku Wilno — No- 
wo-Werki przyczem uchwalono porozumieć się 
z dyrekcją papierni Nowowerkowskiej, która w 
ogromnej mierze jest zainteresowana w tem, aby 
budowa tej szosy doszła do skutku. Wydział Po- 
wiatowy uchwalił budowę szosy rozpocząć o ile 
fabryka Nowowerkowska zgodzi się pokryć przy- 
najmniej część wydatków związanych z budową. 
Przy robotach drogowych postanowiono zatrud- 
niać jedynie ludność wiejską. Następnie uchwalo- 
no udzielać btzprocentowej pożyczki dla mleczar- 
ni spółdzieiczej w Jęczmieniszkach. 

W celu postawienia na należytej stopie sta- 
tystyki rolnictwa w pow. wileńsko-trockim oraz 
dla krzewienia oszczędności i zrozumienia w #0- 
spodarce rachunkowości Wydział postanowił wpro- 
wadzić w 10-ciu najbiradaj WzOŁOWiCk gospodar- 
stwach księgi rachunkowe. W końcu uchwalono 
wziąć czynny udział w Targach Północnych w 
Wilnie, na których e ik wystawi rasowe ogiery 
oraz wyroby przemysłu betoniarskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

  

    

  

     

   

    

— Wileń wo Opieki nad Dziećm. 
We wtore! . О godz. 18 w lokalu 
własnym ała Pohulanka Nr. 8 
odbędzie alne zebranie człon- 
ków T-| cia kamienicy przy 
ul. Kolej: Józefa Hrehorowicza. 
W razie ni janej ilości członków, 
tegoż dnia lodz. 19-tej odbę- 

o 

się. Podług osta- 
|tnich danych statystycznych na terenie m. Wilna 
zarejestrowano 3865 bezrobotnych, z jo męż* 
czyzn 2605 i kobiet 1260. LM   wego S$. Grabowskiego 

Wilno, Garbarska 1. 
2105 

centrum, możliwie bez lo- 
katorów, poszukujemy 
Wileńskie Biuro 2112 

Wileńska 32. 
Wilno, 

  

pracujące doskonale bez przeszkód, TA 

CZĘCIE własnej wytwórni, 

„PRACA“ 

Humeratory aulomatytinę Gaktos? 5varantomane, najnowszej konstrukcji, 
ŚMY, APA- 

RATY SZAPIROGRAFICZNE, STEMPLE i PIE- 
BILETY wizytowe, 

wykwintne ROBOTY DRUKARSKIE, PAPIER kan- 
celar. i WSZELKIE MATERJAŁY KANCELARYJ- 

NE i BIUROWE po cenach konkurencyjnych 
poleca drukarnia i sklep papieru 

Wilńo, ul. NIEMIECKA Nr 3. 
Firma istnieje od r. 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

Е 
najlaniej nabyć 
można W 0. R. 

  

1906. 2103 

  

Lokal nowoodremontowany.   
Dziś otwarcie Baru „POD BRYSTOLEM“ 
w podziemiach gmachu Nr. 22 przy ul. Mickiewicza. 

ŚNIADANIE, OBIADY i KOLA 
Kuchnia i usługa pierwszorzędna. 

  

     

    
   

    

   

W stosunku do tygodnia poprzedniego bez- 
| robocie zmniejszyło się o 141 osobę. 

— Wstrzymanie rekrutacji do Kanady. Na 
| mocy zarządzenia Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej wstrzymana została aż do odwołania 

ikrutacja z do Kanady. 
— Zjazd delegatów robotników rolnych. 

W dnlu dzisiejszym a> Eo Wilnie Zjazd 
delegatów Związku Robotników Rolnych, Zlazd 
Las w lokalu Związku przy ulicy Domini- 
ańskiej, я 

Jak słychać na zjeździe między innemi zos- 
tanie poruszona sprawa niezawąrcia umowy zbio- 
rowej rolnej na rok 1928/29, 

RÓŻNE. 

— Godne napiętnowania. Ludzkość jest w 
obecnych czasach bardzo rzadką cnotą, ale z nie- 
ludzkością i brakiem serca spotkać się możemy 
na każdym kroku. 

Wczoraj wieczorem przechodnie na ul. Mic- 
kiewicza byli świadkami sceny, która ze wszech- 
miar zasługuje na napiętnowanie. Oto kaleka-że- 
brak bez nóg chciał wsiąść do autobusu Nr. 14383, 
aby pojechać nim na ul. Kolejową, naturalnie pła- 
cąc za przejazd. Zdawałoby się wszystko w po- 
aks Chce jechać, — płacii sprawa skończona. 
Jednak nieludzki konduktor tego autobusu był 
innego zdania i stanowczo nie pozwolił kalece 

  

    ul. Zawalna 30. 
1218 į 

{ 
  

  

  

jechač. Nie pomogty nic ani interwencja przecho- | į 
dniów, ani policjanta — kaleka nie pojechał. Do- 
piero następny autobus obsługiwany przez kon- 
duktora-człowieka zabrał kalekę. 

-| kaucji za u 

  

Czyżby p. konduktor z autobusu Nr. 14383 
uważał, że jego autobus jest tylko dla uprzywile- 
jowanych i pięknie ubranych? 

Teatr I muzyka. 
— Teatr „Polski sala „Lutnia“. Dziś po- 

wtórzenie wczorajszej premjery farsy „Mag- 
dalenki*, 

— Występy Zofji Grabowskiej, Urocza 
artystka Zefja Grabowska, która przed kilku la- 
ty rozpoczęła karjerę sceniczną u nas, a obecnie 
jest jedną z najlepszych artystek dramatycznych 
w Polsce wkrótce rozpocznie występy gościnne 
na naszej scenie. | 

Następną premjerą, którą wprowadza na 
naszą scenę doskonały reżyser sceny krakowskiej 
p. Stanisław Dąbrowski będzie „Ułuda szczęścia” 
Molnara. R a d j e. 

PROGRAM STACJI WIŁEŃSKIEJ. 
Fsia 435 mtr. 

NIEDZIELA 1 lipca. 
10.00. Transmisja nabożeństwa z katedry 

Wileńskiej. Śpiewa chór miesniny „Echo*, dyry- 
guje prof. Wł. Kalinowski. 12.00. Transmisja z War- 
szawy. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat  lotniczo-meteorologiczny. 
15.20—15.55. Audycja dła dzieci w studjo wileń- 
skiem w wykonaniu artystów scen warszawskich 
Michaliny Makowieckiej i Aleksandra Wasiela. 
16.00—17.00. Transmisja z Warszawy, Odczyty rol- 
nicze. 17.00—18.30. Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert po z Doliny Szwajcarskiej. 18.30. Ko- 
munikat. 18.50— 19.15. Transmisja z Warszawy. 
Spisek dekabrystów" odczyt wygł. f. Ludwik 

Kulczycki. 19.15— 19.40. kM u litewskim 
We. Józef aa R Е ZE : 

arszawy. „Lu! aukazu* Odczyt wygłosi prot. 
Stanisław Poniatowski. 20.15—22.00. Transmisja x 
Warszawy. Koncert popularny z Doliny Szwajcarł 
skiej. 22.00—22,30. Transmisja z Warszawy. Sygna- 
czasu, komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy i 
inne. 22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z 
restauracji „Osza* w Warszawie. 

PONIEDZIAŁEK 9 lipca. 
13.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 

su balos! z z Marjackiej w Krakowie, komu- 
nikat meteorologiczny. 17.00—17.15. Muzyka z płyt 
gramofonowych firmy Józct Weksler w Warsza- 
wie ul. Marszałkowska 132. 17.15—17.30. Chwilka 
litewska. 17,.30—17.55. „Wychodźtwo polskie w 
Ameryce Północnej” odczyt SE ks. prof, Mi- 
chat Želtudziewicz. 18.00—19,00. Transmisja mu- 
zyki popularnej z ogrodu kawiarni B. Sztralla w 
Wilnie. 19.05—19.30. Audycja dla dzieci „O ko- 
szlawych ludzikach" SK powie Zuła Min- 
kiewiczówna.  19.30—19.55. „Życie normalne" 
Ill pogadankę dialogową wygłosi Witold Małkow- 
ski z partnerami, 19.55— Komunikaty. 20.30— 
22.00. Transmisja z Warszawy: koncert międzyna- 
rodowy z Berlina. 22.00—22.30. Transmisja z War- 
szawy. Sygnał czasu, komunikaty P. A. T., po- 
licyjny, sportowy i inne. 

WTOREK 10 lipca. 
13.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał 

czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikat meteorologiczny. 17.00 — 17.20. Muzyka 
z płyt gramofonowych firmy józef Weksier w 
Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.25—17.50. 
Transmisja z Poznania: „W kraju palm i pinjo- 
nów, z życia osadnika polskiego w południowej 
O: wygłosi Józef Stańczewski. 17.55—19.10. 
Chwilka litewska, 18.15—19.00. Koncert orkiestry 
mandolinistów (i rożków) pod dyr. Edwarda 
Szalca. 19.05—19.30. Audycja literacka: „Dwa spo- 
soby” S$. Lopeza w wykonaniu zesp. dramatycz- 
nego Rozgłośni Wileńskiej. 19.30. Komunikaty. 
19.59 — 22.00. Transmisja z Poznania (OpoRE 

22.00—22.30. ją z Warszawy. Sygnał cza- 
su, komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy 
i inne, 22,30 — 23,30. Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji „Osza" w Warszawie, 

Wyrok w sprawie bandy oszustów 
Szyszkow i kom. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Wil- 
nie wydał wyrok w Sprawie bandy oszustów z 
Szyszkowem па czele, która w swoim czasie do- 
konmała szeregu oszustw pod pozorem pobierania 

jelone posady, Sąd na podstawie 
art. 591 K. K. skazał Szyszkowa na2 ląta więzie- 
nia zamieniającego dom poprawy, oskarżonego 
Wołejszo na 8 miesięcy więzienia i 3 uniewinnił. 

Szyszkowowi został prócz tego zaliczony 
areszt prewencyjny. 

KINA i FILMY. 

„Paryż w letargu" i „Rozwiedźmy się”. 
„Ślaski i nędze życia kurtyzany”. 

(„Helios“ i „Piccadilli '), 
Mam szczegėlnego „pecha“: gdy cho- 

dzę do „Heliosu“ zawsze trafiam na film albo 
słaby, albo zupełnie bezwartościowy artystycznie. 
Określenia te, w tym samym porządku dadzą się 
zastosować do obydwóch filmów w kinie „ke- 
lios”, Pierwszy przynajmniej, ma ciekaw; pomysł 
w założeniu, drugi — jest jednym z najotesydliw= 
szych wytworów niemiecko-mieszczańskiego gustu. 

Szczęśliwie to, co straciłem w „kieljosłe*; 
powetowałem sobie w „Piccadilly*, Film wpraw- 
dzie także niemiecki, ale o całą klasę wyższy. 
Można to w = mierze przy, isać francuskiemu 
„esprit*, promieniującemu z fabuły balzakowskiej 
(choć bardzo mało z Balzac'a w niej się zostało, 
„uwspółcześniono” ją m. inn. zupełnie i z postaci 
zachwycającej Andree Lafayette, Widząc ją tylko 
na ekranie, można „głowę stracić", nie wiem jak 
jest w rzeczywistości, sądzę, że w każdym razie 
nie gorzej, jeśli nie lepiej, Jest to piękność nie» 
mal że doskonała, pełna niezwykłego przytem 
czaru. 

Jej partner nazwiska nie pomnę niestety, — 
bardzo szlachetny, piękny; oboje wreiaą da: 
nowią parę, Antypatyczny zwykle i często szarżu- 
jący dzikim wyrazem swojej kamiennej, nieco 
RaZ an tu, a e poł katorżnik 
jes! 0 na miejscu... jątkowo przytem s OWADY. yią przy   Dużo ekspresji, dużo dobr; LĄ - 
słowa symbolika. (kj. AE poną  
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4 КЕН КЕЕ wiLEKSKI 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej iuo. Wes 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne ой 11 — 2; chirurgiczne od | — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—21a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—21/2, 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Saus, 
Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. OE EE Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 

0000600000600000000010006C0640606C06C00666660 MMA 

Jazda samochodem 

„CHEVROLET“ 
DAJE maksimum przyjemności i pożytku, gdyż jest zbudowany elegancko i so- 

lidnie,— tani jest on w użyciu, mając zastosowane najnowsze techniczne udosko- 

nalenia: jak motor z górnymi zaworami, filtry powietrzne i oliwne, Thermostat 

automatyczny, hamulce na 4 koła. 

„AUTO - GARAŻE* 
WILEŃSKA 26. 

Autoryzowane przedstawicielstwo „Chevrolet”*, 

Deeringa 

POLECA 
Oraz 

Wilno, Zawalna 11 

Niniejszym podaję do wiadomoś 

„o klan A 
wyroby General Motors Comp. | В 

00000000000000000660:60000666606066666066666 

Kino-Teatr PARTER od 1 zł., Balkon 70 gr. Wi jodwójny program. Porywający film erotyczny 

i 7 Wspanialy, tryskai й Iido ros 
HELIOS « | 1) „Rozwiedź + Spartai, (ABB uotan az Pa 

” Iwa Gibson, Zeragis Swiatowej slawy kurorty 

Wileńska 38. | Vai | i ° 

/ 516 | 
ч . žw Letargu“ 7 . 
E o a „Paryż s o godz. 10.15 gu s" i dom у wypoczyn kowe. 

Parter od 80 gr. Pensjonaty Internaty, dla dziewcząt | chłopców. 
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Dziś przed wysłaniem do Kolonji Polskie] w Areryce ukaże się na żą- 

    

  

! ) J _ Złotej Serji Polskiej dukcji 
(KINO * świe. «O c poraz Ostatai w Wilnie jelki tm ze Zło Est nai Z: Cena całego utrzymania dle dalaci UN 

: POLONIA łez i krwi czem SIĘ ni ae tę, KAZIMIERZ. w io nosi 140 fr. NSE nić 

э tytułowej ulubienica (Franie), IERZ JUSTIA Dla dorosłych 150 fr. szw. które dla czte- 

Mickiewicza 22. wil. publiczności Jadwiga Smos г - (Krajewski). | rech kurortów przy tygodniowych zmia- 
Nadprogram. Arcywesoła farsa w 2 akt. „PRÓBA OGNIOWA". Początek o g. 5.30, ostatni 10.25. 2108 nach są wa žne. Re ferencje przeszła od 

tysiąca rodzin. Prospekty na Żądanie. 

Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Federation Internationale des Pensiennets 
Euro;eens) Budapest, V., Alkotmany stras- 

se 4. I. (Teleohon: Tirez 242 36). 

KURORTY i DOMY WYPOCZYNKOWE. 
Na Węgrzech: Budapeszt, Siotok, W Szwaj- 
carji: Genewe*, Lozanna*, Neuchatel“, Lu- 
cerno, Montreux*, Zurich*, Lugano, St. Mo- 
ritz. We Francji: Paryż*, Deauville, Trouvlle, 
Biaritz, Ax-les-Bains, Grenoble*, Evian 
(Genewskie-jezioro), Chamonix. Na Fran- 
cuskiej Riwierze: St. Raphael Canne, Niz- 
za, Juan-les-Pins, Monte-Carlo, Mentona. W 

poraz pierwsty w winie Blaski i nędza życia kurtyzany 
dramat współczesny w 12 w. akt, Zmodernizowana przeróbka znakomitej powieści Balzaka, spolszczo- 
nej przez Boya-Żeleńskiego. Reżyserował Manfred Noa. W rol. główn.: wytworna Andree la Fayette 
i „król niesamowitej maski" Paweł Wegener. Wzruszająca, pełna emocjonujących momentów treść! 
Niesamowita se potentata ekranu | Genjslna realizacja poszczególnych etapów akcji! Sensacyjne podło- 
żel Olśniewający przepych wystawy. Przepych i nędza współczesnego życia paryskiego—dwa środowi- 

ska: wielki świat i półświatek. 2110 

Kino 

„Mecadllly 
Wielka 42. 

Od d", 5 do 8 lipca r. b. włącznie będzie wyświetlany film: 
ы ю]п"а (NN WYŚCIgOWEGO Wspaniały dramat w 10 aktach z wielkiego sezonu 

wyścigowego. W rolach głównych: Gertruda Astor, 
1. Farrell, Mc, Donaid i Henny Walthal Nad program: 1) „Jak powstają skrzyp- 
ce* w 1 akcie. 2) „Brewerie urwisa“ kom. w 1 akcie. Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkie- 
stra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Następny program: „Bohater dzikiej Kanady“. Kasa 
czynna od godz. 5.30, w niedziele i święta od godz. 3.30, początek seansów o godz, 6-ej, w nie- 

Ceny miejsc: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

Miejski Xinematograł 

Kaltnralao-O$wiatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramsks 5) 

dziele i święta o godz, 4-ej. 
  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego Od r. 1843 istnieje Anglji: Londyn*, Cambridge*, Brigthon, 
4 s Folkstone. We Włoszech: San-Remo*, PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru Wilenkin || Nerwi, Wenecja, Bordighera, bbazia, Ric 

UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, i gabine- 
towe, kredensy, stoły, sza- 

fy, łóżka i t. d. 

cione, Rzym, Neapol*,: Palermo, Meran. W 
Austrji: Wiedeń”, Zell-am-Zee*, Linz”, ns- 
bruck*, Salzburg". W Niemczech: Berlin*. 
W Belgii: Ostenda. W Afryce: Igier, Tunis. 

W miejscowościach zaznaczonych gwiazdką, internaty 
dla chłopców i dziewcząt, oraz dla dorosłych, są otwarte 
przez cały rok. lnne pensjonaty i kurorty otwarte są tylko 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 
O 7.   

  

        
    

Wykwintne - Mocne w ciągu lipca, sierpnia i września. 
Niedrogo Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 50 proc. oraz 

ы ao aaa Cena L“ w ciągu roku szkol- 
3 nego (o września) wynosi r. szwajc, miesięcznie, 

у -kach I na raty. sea 
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A. GINB 
(htroby wenezyczae i skórne. 
Elektroterapi*,  distermia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 9—2 i 5—7. 1492 

Dr. Kenigsbergo 
CHOROBY WENERYCZ- 

UWAGA! - 

Rower „TRIUMPH% jest bardzo lekki i prak- 

     

   

NE i: E. Przyjmuje tyczny w użyciu. 

9— 4—8. Rower „TRIUMPH“ DRY jęs z. asų у 
в у przedwojennyc sko 

w składzie fabryc Mickiewicza 4, jeden z najlepszych. . 
przyborów optycznych, fotograficzny. i p Z WP. UD 

BET 
ul. Dominikańska 17, telefon 10 —58. by ucha, 

sowany do jazdy na na- 
szych drogach. 

O „TRIUMPHIE* 
najlepszą, kto go po- 
siada. 

Kto chce w sezonie obecnym nabyć rower, niech       

  

       

  

  я 1е1а, # jąc „TRIUMPH* ie z nie- 

NAROEPA APT ESEE SI ЗЕНОр 2107 азна w 00: sog a Kas anas 

E KITA |-vskij (u. Wiicóska 28) p Rower „TRIUMPH“ ij neo)" w znanej 
„UNIWERSAL“ 

przy ul. Wieikiej 21. 
Na najbardziej dogodnych waruakach. 

Ważne dla sklepów mebli i stolarzy! Zgubloną 
szlifiarnia szkła i luster książkę wojskowa, wydaną 

Od 11—1 poooł. 2042 

э Akuszerka 
Rudnicka 16, róg Wsz. Świętych Przez P. K, U. Święciany, 

przyjmuje do przerobienia Na im. Bronisława Czy- 
N. ZAŁ = żewskiego, rocznik 1898 Marja Hrzezlna 

glare lista Ta Wedłig sposob [nr ram. w łolw. Stanułowe, PrZYJS i wicza 30 m. 4. 
Wykonywa wszelkie prace pó cenach konkurene. 2054 "ania się. 2093 Zdr. Nr 3098 1491 

rzyszeń, Grup i t. p. nasza firma w celu uprzy- 
stępnienia przy nabyciu rowerów „TRIUMPH* 
udziela specjalnych warunków. 

PGON0GONROWGO(OIGONOGDNOIGEN 

GE Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". "e 

Wilno, ul. Wileńska 28. 

Zniwiarki: Kosiarki 
„ARVIKA-VIKING“ 

i: Mac Cormicka 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Dogodne warunki wypłaty. 

przy ul. Niemieckiej Nr. 35. 
Z poważaniem N. Glezer, Wyroby gumowe. 

  

  

Rower „TRIUMPH jest najbardziej zasto- > 

każdy może dać opinię @ 

Dla_p. p. Urzędników, Instytucyj, Stowa- 

1841-24 ( 

Poszukuję posady 
mam ukończoną szkołę 

powszechną. Łaskawe zgło- 

szenia do Adm. „Kur. Wil." 

Jsgiellońska 3. 2090 

-a. 
2023 0 
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ci Sz. Odbiorców 
że z dniem 10 lipca b. r. zostaje otwartą 
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Nr. 152 (1199) 

  

Prlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlep- 
szą i najwydatniejszą 
farbą do bielizny, wapna 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wysta- 
wach w Brukseli, Med- s 
jolanie i Paryżu . złotymi & 

medalami. a 
Biuro Fabryki Ch. Perl- 
muttera, Lwów, Słone- 

czna 26.   
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AI MORTIN' JĖST ABSOLUTNIĘ 

= NIESZKODLIWY DLA LUDZI į 
ZWIERZĄT DOMOWYCH ||| 

  

Traktuje tylko 

DRZEWO POLSKIE 
jedyny wielki fachowy organ Polski. Wr. próbne gratis. 

Warszawa, Piękna 13, Telefon 112-96. 

  Wszędzie do nabycia. 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja I 
strojenie, UI. Mickiewicza 
24—9. Estko. 1625 

futynowany  pedagny 
gerznanista udzieła lekcji 
(konwersacji) niemieckiego 
Oraz przygotowuje do niż- 
szych klas gimnaz. ze wszy- 
stkich przedmiotów. Arse- 
nalska 4, m. 9, 0d g Seej 

2081-1 

  

  

Autobus 
Elkinda, 

kusujący pomiędzy 

Mołodeczno - Iwieniec 
w nocy od doia 10 lipcą 

r. b. będ:ie kursować 
dzień. 2096-1 

KARALUCHY UJ //YŻĄA 
PRUSAKI _ 7 Й 

i.t.pr 

  

Informacje z rynków drzewnych całego Świata 

Rozporządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych 

Całokształt leśnictwa, przemysłu drzewnego i leśnego 

1626 

    
  

       
> 8 SPORZĄDZISZ ..... 

V w CIĄGU L MINUTY 
Z WŁOSKICH E"STRAKTÓW" 

OWOCOWYCH 

EXPRESS 
GENERALNA REPR.NA POLSKĘ: TOWARZYSTWO 
„TYTANY” LWÓW. UL. RZEŹNICKA 6.444     

  
„KATOL' 
poradę. 

    

          

    

  

    

    

  

    

  

   (iui stala 

Muchy są natrętne, wstrętne i jako roznosi- 
cielki wszel:ich chorób są niebezpieczne dla 

| zdrowia ludzkiego. Przeto używajcie proszek 
japoński „KATÓL*, który w przeciągu 15 mi- 
nut wytępi doszczętnie w pokoju: 
pchły, komary, pluskwy i wszelkie robactwo. 

Katol nieszkodliwy Gia zdrowia. 
Nie reklama lecz rzeczywistość: kto spróbuje 

pozostanie wdzięczny za. dobrą 
dać we wszystkich składach apte- -%, 
cznych I aptekach. 2086-1 

masło naturalne. 

muchy, 

   

    

     

zastępuje 

2061 

  

Redakcja I Administracja Jagiellońska 3. Tai, 99, Crynne od m $--3 ppoł. Naczelny redakto! je od 2—-3 ppoł. Redaktor działu gospodar. je od 
Admisistrstor przyjuuje od 92 ppoł, Ogłoszenia poeszinaz ad 9 LTM Ko see przyj ‚ 17 — 5 wiecz. Konto c: 

CENA PRENUMERATY! miesięcznie s cdnoszanłem do źymu luk przegzłką poastową 4x, Ż 17sł. CENA OGŁOSZEŃ: za więran milimetr. d tekstem—23 gr., ЕО 
sią miesrkaniowe—19 gr. (za wiersz patltory) Zramika reki —sadzałami gr. (za A „EZ "12 =P pracy” o E НАИ 
Dddria? w Gradsle— ei 5, tei. 262. Ukłaś ogłoszaź Zcic lomewy, 22 Btronia IV femie JR jelstrzyjz nastrzega cabia Brawo zmiawy 

      

jodz, 10 do 10.30 przed polud, we wtor! 
„K. O. 80.450. Drukarnia AP św. Ignacego 5. 

kil piątki. Rękopi =wraca S 6kopis6w Redakcja nie zwraca 

str. — 80 gr., III į IV str: — 25 gr., za tekstom—10 

tarminu droku 
. cyirowe i tabalowa o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Zagraniczne Ki kos. 
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Sprawy hardlu, eksportu, obróbki, kupna i sprzedaży


