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Powiedzenie to, znane graczom upra- 
wiającym hazard charakteryzuje wybornie 

metody polityczne prof. Waldemarasa, sto- 

sowane wobec Polski. Z przeglądu całego 

pasma posunięć, oświadczeń, wywiadów, 

mów, deklaracyj i konferencyj odbytych w 

atmosferze niesłychanie męczącej wysuwa ; 

się wyraźnie sylwetka premjera Litwy jako 

człowieka rzucającego, bądź gotowego rzu- 

cić na szalę wszystkie wartości, które ma 

w ręku. i 
Samo tylko przemówienie jego wy- 

głoszone 30 czerwca ma zjeździe tautinin- 

ków — że wrócimy do tego — rzuca wy* 

starczające Światło na tę stronę psychiki 

premjera kowieńskiej Litwy. Zawarta w 

niem ocena sytuacji politycznej we Wschod- 

niej Europie urąga zasadom odpowiedzial- 

ności za słowa i stateczności obowiązują- 

cej przedstawicieli najbardziej nawet skłó- 

conych państw. Nieomal każde słowo mo- 

wy wystarczy, by chętnemu „do ostatecz- 

pości dać podstawę 1“ swobodną rękę w 

zastosowaniu środków zaradczych. 

Pozostaje to jednak nakoniec kwest- 

ją formy, do którejj w tym wypadku nie 

należy i'nie wolno pod grozą najwyższego 
nieszczęścia, przykładać zwyczajowej miary 

w stosunkach politycznych. 

Jaka jest jednak treść słów, które 

wypowiedziane w kraju przed szczególnie 

dla dzisiejszego kierunku Litwy kowień- 

skiej ważnem forum, miały dojść do wia- 
domości zagranicy? 

„marasa „do dziecka, bawiącego się zapał-   
Wynika z nich, że koncepcja Wolde- 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Warszawa 

  

nej litewsko-polskiej aż do ostatecznego 
uregulowania granicy obu państw" zdemili- 
taryzowanym pasie 50 kilometrowym mia- 

ły spowodować odmowę Polski. Obok 
propagandowego „sukcesu* wyrośnie Od- 
razu dowód pojednawczego ducha, któy 
jest koniecznie potrzebny jako odwodowy 

argument na nadchodzącej sesji Rady Ligi 

Narodów. Z prymitywnością godną polito- 

wania antycypuje to kowieński organ rzą- 
dowy „Lietuvos Aidas* z dnia 14 lipca, 
zwalający odpowiedzialność za niepowo- 

dzenie polsko litewskich rokowań na Polskę. 
A po nowym sądzie Rady Ligi Naro- 

dów—który nie powinien być niekorzystny, 
zawsze bowiem należy liczyć się z tą in- 
stancją—pozostanie znów czas, wszechobie- 

culjący czynnik, pełay tajemnych możliwo- 
Ści i konjunktur. Aż wreszcie wśród upra- 

gnionej zawieruchy będzie można upiec 
przy cudzym ogniu własną pieczeń. 

: Nie inaczej ocenia ten kurs polityczny 

prof. Weldemarasa opinja najbardziej autc- 

rytatywnych kół politycznych i prasy za- 

granicznej. Niemiecka „Vossische Zeitung“ 
niedwuznacznie uznała niedawno słusznośc 
zarzutów polskich, podniesionych przeciw- 
ko projektowi litewskiemu, a demokratycz- 

na „Frankfurter Ztg.” przyrównała Wolde- 

kami przy beczce prochu“. 

Obrżzowe to porównanie nie uchybia 

w niczem rzeczywistości. Dodaćby można 
tylko, że premjer litewski sam gromadzi 
dynamit, by wybuch był ogromny, o roz- 

marasa nie opiera się na teraźniejszości, miarach ©dpowiadających potrzebom jego 

którą traktuje mawskroś negatywnie, Siła ; zamysłów. Czyni to z niepowściągliwością, 

negacji jest tak wielka, że wyłącza się au-, wywołującą konsternację wśród dyplo- 

tora poza nawias czynników uznających | 

dzisiejszy ład polityczny Europy. Należy | 
sobie uprzytomnić, że to co mówił litew= 

ski premjer i minister spraw zagranicz” 

mych, jest w otwartej: wojnie z wszysikiem 

co zostało podpisane i rznane za obowią- 

zujące od Wersalu do obecnej chwili. 
Prof. Woldemaras liczy nie na byle” 

jakie zmiany, łagodne przesunięcie, lecz 

przewiduje przyszłość pełną burz i prze-|| 
wrotów. | na tej rachubie opiera swe pla- 

ny. W związku z tem spodziewa się rea- 
lizacji marzenia o włączeniu Wileńszczyzny 

do swego państwa, w którem „żaden Lit- 
win nie może zaufać pokojowi." 

W tem tkwi sedno rzeczy, która jak 

czerwona nić snuje się przez historję sto- 
sunków litewsko-polskich i przenika je w 
każdem ich stadjum. Pozostają one pod 
działaniem fatalnej orjentacji, przypisującej 

wszystkiemu charakter tymczasowości, ma” 

jącej prędzej czy później doznać radykal- 
nej zmiany. 

W jej oczekiwaniu prowadzi Wolde- 
maras grę, jak sądzi, zręczną i udatną po- 

litykę na przetrwanie. Zmuszony do podję- 
cia rokowań z Polską o zawarcie „dobre- 
go porozumienia... od którego zależy po- 
kój”, sprowadza je konsekwentnie na naj- 
trudniejszy teren, czyni nadludzkie wysiłki 
by tą drogą przemycić wznowienie dyskusji 
nad przynależnością Wileńszczyzny i wzno- 
wić ją jako problem polityczny. Przejawiło 
się to typowo w projekcie „Traktatu o 

nieagresji”, przedstawionym rządowi pol- 
skiemu dnia 23 czerwca. 

Trzebaby naiwności, by choć na chwi- 
lę przypuszczać, że autor litewskiego pro- 

jektu liczył na powodzenie propozycji, że 
miał wogóle taką intencję. Wprowadzono 

w nią ustępy obliczone na uniemożliwienie 

jakiejkolwiek wymiany zdań; «zwroty ©   „spornem terytorjum*;-slinji" administracyj 

macji. 
Znamienne są wiadomości o ostrze-   żeniu udzielonem w ostatnich dniach rzą- 

dowi litewskiemu przez Niemcy i tajnej 

radzie gabinetu niemieckiego, poświęconej 
sprawom litewsko-polskim. Współodpowie- | 

dzialni za możliwe następstwa niebacznej | 
polityki zdają sobie sprawę z powagi za*, 

gadnienia i w czas wycofują się z krytycz-, 

nej konstelacji. | 
Tolerancja Europy i wyrozumiałość 

Polski ma określone granice, których ni- 

komu nie wolno przekroczyć. System naj- 

wyższej stawki jest w solidnym układzie 

stosunków politycznych nieznośny. Zasada 

równowagi politycznej, na której zdaje się 
opierać bezpieczeństwo swego postępowania 

premj. Woldemaras, nie jest kanonem wy- 

trzymującym każde obciążenie i niemiar- 
kowaną niczem prowokację. 

Polsce przyświeca najlepsza wola i 

ustępliwość najdalej idąca, Syzyfowe prace 
około pokoju nie mogą jednak być prze- 
rzucone na jedną stronę, zwłaszcza gdy 

druga skupia się cała w psuciu i rwaniu 

najważniejszego porozumienia. ah. 

BERLIN, 21.VII (Pat). „Hannoversche 
Courrier* omawiając konflikt polsko-litew- 
ski pisze: Niemcy nie są wprawdzie zain- 
teresowane losem państwa litewskiego, po- 
nieważ niemiecka polityka zagraniczna za- 
sadniczo zwraca się ku Zachodowi, obo- 
wiązkiem jednak Wilhelmstrasse jest po- 
mysleć nad sposobem w jaki udałoby 
się złagodzić spór między obu wschod- 
nimi sąsiadami Niemiec już choćby ze 
względu na związek pomiędzy Prusami 
Wschodniemi, a Litwą. ! 

BERLIN, 21.VII. Pat. „Berliner Tsge- 
blatt* przytacza głos korespondenta dyplo- 
mptycznego Dajly Telegraph'u, który stwier= 
dza, że w ostatnim czasię doszło do wy- 
miany zdań'na temat przeciwdziałania ewen- 
tualnym ' następstwom zerwdnia rokowań 
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Stosunki ja pońsko-sowieckie naprę- 
żone. 

Przygotowania Japonij na wypadek zerwania stosunków dyplomatycznych. 
WIEDEŃ, 21.VII (Pat). Do United Press donoszą z Tokio: W japońskich ko- 

łach rządowych utrzymują, że stosunki między Japonją a Sowietami pozostawiają wie- 

le do życzenia. 

Japońska rada tajna wysłała niedawno pod adresem gabinetu memorandum do- 
magając się zainicjowania śledztwa dotyczącego stosunku urzędników reprezentujących 
Rosję do przywódców radykalnego ruchu w Japonii. 

W przebiegu rady gabinetowej jeden z ministrów miał przedstawić plan bardzo 

energicznej akcji w wypadku zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy obu pań- 
stwami. į 

Nie jest obecnie tajemnicą, że wszyscy obywatele rosyjscy w Japonii, łącznie 

z członkami poselstwa Oraz reprezentantami rosyjskiej agencji telegraficznej, są bardzo 
„ostro pilnowani. Ze strony rosyjskiej donosi korespondent United Press, że wszystkie 

rozmowy telefoniczne rosyjskich reprezentantów są podsłuchiwane przez japońską 
tajną policję, | 

_W kraju wiecznych rewolucyj. 
Nowy pucz w Lizbonie. — Walki Z udziałem artylerji. — Stan oblę- 
żenia. — O co chodzi niewiadomo. — Już spokój w całym kraju. 

BERLIN, 21-VII. (Pat). Do „Vossisohe Zeitung" donoszą z Oporto © wybu- 
chu puczu w Lizbonie. Rozruchy rozpocząć się miały wczoraj w godzinach wie- 
czornych i przybrały poważniejszy charakter. 

W Lizbonie ogłoszono stan oblężenia. Na ulicach miasta doszło do walk w 
których wzięła udział artylerja. O charakterze puczu i o przywód ach bio 
rących udział w walkach narazie nic nie wiadomo. 

Zjednoczenie Chin. 
Mandżurja zostaje podporządkowana rządowi nacjonalistycznemu. 

WIEDEŃ, 21.VII (Pat). Według doniesień dzienników z Pekinu, doszło wczo- 
raj między reprezentantami Mandżurji a rządem nacjonalistycznym do porozumie- 
nia, według którego jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca ma zostać opublikowany 
manifest podający do wiadomości, że Mandżurja podporządkuje się rządowi nacjo- 
nalistycznemu. 

  

  polske-litewskich. - ! “Vi niemiecki wystąpić miały z kolektywnem 

W akcji tej niemiecki urząd spraw za- 
granicznych miał rzekomo odegrać rolę 

ej między stronami pertraktują- 
cemi. 

W następstwie powyższych pertrakta- 
cyj, które stwierdziły jednozgodne życzenie 
mocarstw zainteresowanych aby kwestja 
wilefska nie została przedwcześnie ponow: 
nie poruszana rząd niemiecki miał powziąść 
decyzję zwrócenia się w dyskretnej przyjaz- 
nej formie z przedstawieniem do rządu li- 
tewskiego, a równocześnie uprosić miał 
premjera '"Woldemarasa o zachowywanie 
umiaru w wystąpieniach wobec Polski, 

„Berliner Tageblatt* potwierdza wia- 
domość o kroku rządu niemieckiego, który 
za pośrednictwem posła niemieckiego Mo- 
ratha zakomunikował swe życzenia rządo- 
wi kowieńskiemu, natomiast zaprzecza do- 
miesienłu, jakoby rządy angielski, francuski   

demarche do rządu litewskiego. 
Krok taki—oświadcza dziennik mu- 

siałby być odczuwany jako presja. Rząd 
niemiecki. w wystąpieniu swojem kierował 
się własną inicjatywą podyktowaną niedo- 
puszczeniem w interesie pokoju do zao- 
strzenia się konfliktu polsko-litewskiego. 

PARYŻ, 21.VII (Pat). Jean Dauriac podkre- 
śla w „L'Homme Libre” ciekawe stanowisko za- 
jęte przez prasę i opinją publiczną Niemiec, któ- 
re wykazują niezadowolenie z powodu przerwa- 
nia rokowań polsko - litewskich, podczas gdy we 
Francji przypuszczano dotychczas, że Woldema- 
ras podtrzymywany jest przez rząd niemiecki w 
swym oporze przeciwko zaleceniom Ligi Naro- 
mt Ay w prowokacyjnem stanowisku wobec 

ski. 
Autor cytuje szereg głosów niemieckich, 

dowodzących, że Woldemaras mie może liczyć 
ną poparcie ze oo, której sytuacja we- 
wnętrzna nie pozwala angażować się w awan- 
Wi wojenną i wyprowadza z tego wniosek, že 
Woldemaras dotknięty jest chorobą megaloma- 
nji, nie pozwalającej mu słuchać głosu rozumu. 

URJER WILEŃSKI 
Nr. 164 (1211) 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTO GRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 1844 
  

Dzień polityczny. 
„Pan Prezydent Rzeczypospolitej przy- 

będzie w dn. 29 b. m. do Bydgoszczy na 
specjalne zaproszenie delegacji miasta, któ- 
rą przyjął w dniu wczorajszym. Pan Pre- 
zydent zaszczyci swą obecnością akt poświę- 
cenia gmachu szkoły lotniczej oraz akt 
poświęcenia kamienia węgielnego pod bu- 
dowę nowej elektrowni i domu starców. 

* 

Polska Agencja Telegraficzna upoważ- 
niona jest do stwierdzenia, że pogloska, 
która pojawiła się w dzisiejszej prasie o 
rzekomo mającej nastąpić zmianie na sta- 
nowisku ministra Spraw Zagranicznych, 
jest całkowicie nieprawdziwa. 

* 

Podsekretarz stanu w M-stwie Prze- 
mysłu i Handlu dr. Franciszek Doleżal 
wyjechał na kilkotygodniowy urlop wypo- 
czynkowy. Zastępcą jego będzie w. czasie 
nieobecności dyrektor departamentu J. Ko- 
żuchowski. 

* 

Dnia 20 bm. wieczorem dyrektor de- 
partamentu służby zdrowia M. S. W., dr. 
Piestrzyński, wyjechał do Krynicy i Buska 
w celu dokonania inspekcji uzdrowiskowej. 
Inspekcja potrwa kilka dni. Dyr. Piestrzyń* 
ski powróci do Warszawy w poniedziałek 
lub wtorek przyszłego tygodnia. 

* 

Wojewoda lwowski Gołuchowski przy- 
jął dziś posła d-ra Zdzisława Strońskiego. 
który w imieniu koła posłów i senstorów 
B. B. W. z R. lewództw południowo- 
wschodnich, powita wojewodę na no- 
wem stanowisku składając w imieniu koła 
życzenia pełnej realizacji jego zamierzeń w 
pracy państwowej. P. Wojewoda złożył na 
ręcę pos. Strońskiego podziękowanie pos- 
łom i senatorom B. B. W. z R. za złożo- 
ne życzenia. . 

Porozumienie gospodarce polko-ni- 
nieche ėst maži, 

Wynurzenia „Lokal Anzeigera“. 
BERLIN, 21.VII. (Pat). „Lokal Anzei- 

ger“ występuje dziś ze znamiennym  arty- 
kułem malującym nastroje kół nacjonali- 
stycznych zarówno wobec całego traktatu 
handlowego z Polską, jak wobec kursu, jak 
i w sprawie traktatu zajmuje obecny lewi- 
cowy rząd Rzeszy. 

Zarówno względy ma koła  agrarne, 
jak i na przemysł niemiecki zmuszają Niem- 
cy do wielkiej ostrożnosci przy ustaleniu 
ustępstw gospodarczych na rzecz Polski. 
Mimo to „Lokal Anzeiger* wypowiada się 
za zakończeniem wojay celnej między Pol- 
ską a Niemcami, i uzasadnia to stanowi- 
sko tem, że produkcja niemiecka wobec 
kompletnego fiasca niemiecko - sowieckich 
stosunków gospodarczych musi zdobywsć 
sobie nowe rynki zbytu na  najbliższyra 
wschodzie. 

Dziennik oświadcza wyraźnie, że po- 
rozumienie gospodarcze między obu pań- 
stwami jest możliwe. Rokowania handlowe 
z Polską są jednak zagadnieniem bardzo 
skomplikowanem, którego nie powinno się 
zamącać tendencyjnemi informacjami, sze- 
rzonemi ze względu na konjunkturę wewnę- 
trzno- polityczną. . 

Wyniki osiągaięte w toku rokowań o- 
statnich lat były tego rodzaju, że powinny 
były one uleczyć Niemcy z urojenia, jako- 
by pewne minimum postulatów o charak- 
terze politycznym, stawiane przez Niemcy 
miało stanowić przeszkodę w dojściu do 
skutku traktatu gospodarczego z Polską. 

  

   

   

  

Kronika telegraficzna. 
= Prezydent republiki francuskiej Do- 

umergue wyjechał do Carcasson w celu wzięcia 
udziału w uroczystościach związanych z obcho- 
dem 2000 rocznicy założenia miasta. 

«= Bułgarska zgencja telegraficzna za: 
przecza doniesieniom o wybuchu woiny domo- 
wej w Bułgarii. 

= Lotnicy francuscy, odbywający lot Pa- 
ryż-Capetown odlecieli z powrotem do Francji. 

= Pożar lasów w okolicy miejscowości 
Perthus na pograniczu francusko - hisrpańskim о- 
raz gmin sąsiednich został umiejscowiony, na- 
tomiast wybuchł pożar nowy olbrzymich lasów 
koło Oms szerząc się gwałtownie po stronie hi- 
szpańskiej. Mieszkańcy okoliczni uciekają w po- 
łochu. W gaszeniu ognia biorą udział żołnierz- 
rancuscy i hiszpańscy. 

= W trzecim dniu pobytu wycieczki Po- 
laków z Ameryki w Krakowie goście czynili w 
mieście zakupy, a popołudniu odjechali do Wie- 
liczki, gdzie zwiedzili saliny. Wycieczka zwiedziła 
również starą dei, gdzie przyjmował ją dr. 
Landau. W dniu dzisiejszym o godz. 9 rano wy- 
cleczka opuszcza Kraków, wyjeżdżają do Kato- 
wic, skąd odjedzie do Poznania.   maa
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Sport pływacki w Wilnie. 
(Wywiad z trenerem pływackim p. Szubertem). 

Wobec mającego wkrótce nastąp'ć 

wyjazdu z Wilna trenera pływackiego p. 

Szuberta przedstawiciel naszego pisma 

zwrócił się do wyżej wymienionego z proś- 

bą o udzielenie wywiadu, który poniżej za- 
n feszczam;: 

Od jak dawna pracuje Pan w Pol- 

sce? — pada pierwsze pytanie. 

Polski Związek Pływacki zaangażował 

mnie na sezon letni 1928 r. od 15 czer- 

wca do 31 sierpnia br. dla Wilna i Lwowa, 

ti. tych dwuch ośrodków, które pod wzglę- 
dem rozwoju sportu pływackiego dotąd 
najbardziej były zaniedbane. 

— Gdzie Pan przedtem pracował? 

Byłem nauczycielem pływania w nie- 

mieckiej wyższej szkole wychowania fizycz- 

nego, a ponadto pełniłem obowiązki trenera 

pływackiego w 2 wielkich towarzystwe ch 

sportowych. z których każdy liczy ponad 

3000 członków. 

Pracując w tych towarzystwach osią- 

gnąłem swoją metodą bardzo dobre re- 
zultaty. 

Jak rozpoczął Pan pracę w Wilnie? 
Pierwszą połowę mego pobytu w Pol- 

sce spędziłem w Wilnie, gdzie przy 6 80- 

dzinnej pracy dziennej szkoliłem z górą 

100 członków i członkiń wileńskich klu- 

bów pływackich. 
Główny nacisk położyłem oczywiście 

na naukę crawla, który w Wilnie był pra- 

wie, że nieznany, gdyż conajwyżej 2, lub 3 
pływaków z mojego kursu miało słabe za- 

ledwie pojęcie o tym  najskuteczniejszym 

dziś stylu pływackim. 
Większość pływaków Wilna posługi- 

wała się stylem klasycznym, lub też spo- 

sobem pieskowym, z którego dopiero 

crawi się rozwija. 
A jak się rozwija sport pływacki w 

Niemczech? 
W porównaniu z Niemcami sport 

pływacki w Polsce jest jeszcze bardo sła- 

by i tkwi niemal w powijakach, stwierdzić 

jednak należy, że obecnie zwłaszcza roz- 

wój tego sportu w Pelsce zaczyna nabie- 
rać ogromnego rozmachu. 

Sam miałem zresztą możności stwier- 

dzić to w Wilnie, że stery kierownicze 

wkładają w to wiele pracy i że sport pły- 
wacki budzi coraz więcej zainteresowania 

wśród ogółu. 
Czem Pan tłumaczy słaby dotąd roz- 

wój sportu pływackiego w Polsce? 

Jedna z głównych przyczyn słabego 

dotąd rozwoju sportu pływackiego w Pol- 

sce tkwi w tem, iż Polska posiada bardzo 

mało zimowych basenów pływackich. 

Pozatem wyższy poziom sportu ply- 

wackiego w Niemczech da się wytłumaczyć 

tem, iż sport posiada tam o wiele szersze 

podłoże aniżeli w Polsce. Towarzystwa 

sportowe są tam o wiele większe I liczą 
po parę tysięcy członków, a sport ma 
wszelkie cechy masowości. 

Dla porównania poziomu sportu pły- 

wackiego w Polsce i w Niemczech przyto- 

czę kilka danych cyfrowych. 
Otóż na tegorocznych misirzostwach 

pływackich w Polsce 3-ch najlepszych bły- 

w:ków na 200 mtr. stylem klasycznym u- 

zyskało czasy: 3:14, 3:18, 2 I 3:19, 4, pod- 

czas gdy na mistrzostwach pływackich pań 

w Niemczech, które się odbyły tego roku, 
panie uzyskały czasy: 3:11,2, 3:14,4, 3:22,6 

3:25,6. 
A jakie korzyści daje pływanie, że 

się na nie tak wielką zwraca uwagę? 

Przy żadnym ćwiczeniu cielesnym 

nie występuje tak jak przy pływaniu na 

pierwszy plan cel zdrowotny. 
Woda działa oczyszczająco na skórę i 

ułatwia wydech skóry. Praca pływaka 

zwiększa w dużym stopniu czynność serca 
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Bajki bialoruskie. 
Juga I Hramawik. 

(Dokończenie). 

Jedzie nasz Rabakoza, jedzie, a las 

coraz gęstszy i ciemno jnż się robi pod 

wieczór. Na mróz idzie, drzewa czasami 

zaskrzypią, zajęczą, wiatr zawyje, może i 

wilki tam śpiewały swoje wieczorae pa- 

cierze. kto może znać wszystko co w borze 

się dzieje szczególnie wieczorem? Lepiej 

nawet nie zaglądać w gąszcze. 

Pcmału sobie, wiekąc się dióżką, 

słyszy Rabakoza jak najwyraźniej, tuż ko- 

ło sanek, coś bardzo żałośnie jęczy. Przy- 

stanął, pyta: „Kto tam?" Nikt nie odpo- 

wiedział, tylko znów: ajejjej" zajęczało coś 

pod krzakiem jałowcu. „Kto tam wyj: = 

wrzasnął Rabakcza. 
Jeżeli żywy człowiek, to gadaj czego 

tobie trzeba, a kiedy upiór, czy wiłkołak, 
to nie podchodź, bo szkaplerz poświęcany 

mam na piersii nic mnie nie zrobiśz”. Ta- 
ki on był śmiały, ten Rabakoza. 

Ach nie upior ja, nie, baba nieszczę- 

Śliwa, ledwie żyję, zmiłuj się gospodarzu, 

ojcze, zabierz, przytul choć na kilka dni, a 

to zamrzeć przyjdzie", zapiszczała z pod 

krzaku baba, Okręcona w chustki, że jej 

twarzy widać nie było. 
A cóż to, chaty nie masz, ani niko- 

go na świecie, że przed zimą przytułku 

Szukasz"? Spytał Rabakoza. 
Ojejej, mam ja chatę, mam, piękną, 

białą, ale wygnali, pędzają, krzywdzą, ajjieej, 
ajejejl i tak zaczęła lamentować, i płakać, 

tak nie mógł się dowiedzieć Rabakoza, kto 

i jak tam babę skrzywdził. Zatrzymał ko- 

nia i podrapał się za uchem. Brać babę 

czy nie brać. Rozumie się że nie miał О- 
choty, bo człek nie był uczynny, ani do- 

brodziej dla biednych, ale z drugiej strony, 

i ciśnienie krwi. Serce i płuca wzmacniają 
się ogromnie. 

Pływanie jest wogóle znakomitym 

wentylacji płuc. Ale nie tylko serce i płuca 

wzmacniają się podczas pływania. Wogóle 

cała muskulatura ciała zyskuje na sile i 

mocy podnosząc przez to ogólną spraw- 

ność organizmu. 

Dlatego pływanie musi być traktowa- 
Ag sport powszechny i jako dobro o- 

gólae. 

we i pływalnie, a wówczas mniej trzeba 

będzie budować szpitali. 
Jsk słyszałem Wilno ma zamiar bu- 

dować kryty basen pływacki. Jest to 

myśl godna uznania, gdyż w razie zrealizo- 

wania jej będą Wilaianie mogli uprawiać 

ten idealny sport nie 3 miesiące w roku, 

ale przez cały rok 
Wprowadzenie nauki pływania w szko- 

łach, byłoby dalszym krokiem naprzód. 

Doskonałem przygotowaniem do tego mo- 

że być tak zwana nauka suchego pływania. 

Wogóle najlepszym wiekiem w któ- 

rym tej nauki należałoby rczpoczynać jest 

wiek 10 — I1:t, ciało dziecka bowiem jest 

bardziej wiotkie i lepiej nadaje się do na- 

uki ruchów pływackich. 

Pozatem odgrywa tu rówtież rolę mo- 

ment psychologiczny. Trwoga przed uto- 

| nięciem jest w tym wieku najmniejsza co 

znacznie ułatwia pracę. 

A fakie wrażenia wynosi Pan z Wilna? 

Jestem ogromnie zadowolony z po- 

bytu i wyników mojej pracyew Wilnie. U- 
łatwiły mi ją: doskonałe zorganizowanie 

pracy przez kpt. Kawalca, oraz zapał i za- 

interesowanie się kursem moich słuchaczy. 

Niestety 2 całe tygodnie po przyjeździe do 

Wilna straciłem z powodu niskiej tempera" 

tury wody, w każdym jednak razie w cią- 

gu tak krótkiego czasu nauczyło 316 około 

30 osób zupełnie dobrze crawla. 

Również i piłkę wodną przyswoili so- 

bie członkowie klubów wileńskich. Obecnie 

są już w Wilnie 4 kluby (Z. A. K. S., Pol. 

KI. Sp., Pogoń, WII. T. W.), które grają w 

piłkę wodną. : 
Podstawy pod rozwój sportu pływac- 

kiej w Wilnie zostały położone. Rzeczą te- 

raz będzie kierowników to czego się na- 

uczono dalej rozwijać. 
Wilnianom dziękuję za życzliwe przy- 

jęcie, którego tu doznałem i życzę im aby 

rozwój sportu pływackiego doprowadzili do 

rozkwitu. 
Trener pływacki Kurt Schubert. 

iislenie przeciwko ekscesarzowi Wilhelmowi. 
BERLIN, 21VII. (Pat). „Vorwaerts” 

donosi z Amsterdamu, że bawiący w miej- 

scowości Kaxtwik przewodniczący republi- 

kańskiego komitelu «la obrony republiki 

niemieckiej zwrócił się do rządu holender- 

skiego z zażaleniem przeciwko eksceSarzo- 

wi Wilhelmowi, który wysłał telegram do 

jednego ze swych ofłcerów porucznika 

Radla. 
W telegramie tym ex cesarz podał, że 

naród niemiecki kiedyś zdobędzie się na 
usunięcie rządów obecnych i na zaprowa- 

dzerie z powrotem monarchji. Telegram 

ten, zdaniem przewodniczącego komitetu, 

jest naruszeniem gościnności holenderskiej. 

Z tego też powodu przewodriczący 

republikańskiego komitetu obrony republi- 

ki wzywa rząd holenderski do zwrócenia 

uwagi ex cesarzowi na jego niewłaściwe 
postępowanie. 

  

a nuż, myślał, baba zamarźnie w lesie na 

Śmierć? Ludzie widzieli że tamtendy jechał, 

poświadczą, i gotowy kłopot. No i grzech 

na sumieniu, zawsze, choć to baba obca, i 
stara, ale w każdym razie człowiek, i du- 
Szy jej gubić nie wolno, a w lesie, rozu- 
mie się, bez spowiedzi zamrze. 

„Nie ma co, pakuj się na wóz, żeby 
ciebie wilcy... „zaprosił ją tak grzeczaiutko 
Rabakoza, „cóż mam robić, podwiozę do 
chaty, przenocuj sobie, ale jutro żeby cie- 

bie i duchu nie było”. 
„Aj dobrze dobrze, pójdę krółu mój, 

dobrodziejeczku“, įęczsla baba, gramoląc 

się na wóz, a jakaś ciężka była, nieludzko, 
bo konik nim dojechali spotniał i szadzią 

cały się pokrył, a mróz brał coraz ostrzej: 
Szy”. 

„Patrzaj jaki tobie piękny prezent 
przywiozłem. powiedział. Rabakoza do Ra- 
bakozichy wpychając babę przed siebie. 

„A toż co takiego?" spytała źona, ci 
nie kuma która, w gościnnę do nas? 

„A nic podobnego, jaką tam kuma, 
licho wie co nalazłem w lesie i musi łam 
na sanki zabrać, żeby nie zamarzła; ot ba” 
ba jakaś, daj jej co przekąsić, niech prze” 
śpi na pieczce a jutro pójdzie sobie". 

Rabakozicha boczkiem na babę patrzy 
i to jej się nie podoba, że ona ani Boga 
nie pochwaliła, ani pacierzy żebraczym о- 
byczajem nie mruczy, owszem, jakoś zare- 
chotała tylko śmiechem, i żwawo na piec. 

Zgotowała gospodyni zacirki, i Oład- 

ków. Dla swoich, dla gościa, jak Bóg 
przykazał, daje na miseczce, nawet nie po- 
żałowała sadła, oładki, można powiedzieć, 
aż pływały w tłastości, jak dla krewnej 
podała. Baba tylko nos z pod chustek wy- 
sunęła, siny jakiś, spiczasty, gębę Od ucha 
do ucha rozdziawiła dojrzała to Rabakozi- 
cha i bardzo jej się taki gość nie podobał. 

„Mężu”, ci nie co złe ty przywiózł   

Trzebawięc budowzć place sporto- 
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Špiew i anschlus. 
Ošwiadczenie prezydenta parlamentu nie- 

mieckiego Loebego. 

WIEDEŃ, 21-VII. (Pat). W dniu dzisiejszym przybył do Wiednia na uroczystości 

środkiem zaradczyym przeciwko gruźlicy śpiewackie prezydent parlamentu niemieckiego Loebe. 

która tak nęka ludzkość, dżięki doskonałej + Dzisiejsza „Neue Freie Presse” zamieszcza wywiad z prezydentem Reichstagu 

Loebem, który między innemi zaznaczył, że uroczystości Szubertowskie 0 charakterze 

wybita narodowym są wstępem do przyłączenia Austrji do Niemiec. Jak długo 

| Austrja napotyka na opór ze strony mocarstw obcych, tak długo dążyć należy do 

intensywnego postępu w dziedzinie wewnętrznego zespolenia się, którego wytyczne 

zawarte są w depeszach wymienionych przez obu kanclerzy Millera i Seipla z okazji 

objęcia steru rządu w Niemczech przez nowego kanclerza. 

Przedstawicielowi „Wiener Allgemaine Zeitung“ oświadczył Loebe, 

1 Austrji z Niemcami nie jest rzeczą polityki, ale sprawą całego narodu. 

Echa zabójstwa prezydenta Meksyku. 
Sprawcy zamachu zostaną poddani publicznej egzekucji. —Wzbu- 

rzenie trwa. — Minister pracy uważany jest za moralnego inicjato- 

ra zbrodni. — Władze obawiają się rozruchów. 

że połączenie 

machem trwa nadal. 

ministra pracy Moronesa i kilku innych wysokich urzędników, którzy są uwsżani za 

moralnych inicjatorów zbrodni. Ten ciężki zarzut jest opariy na fakcie, że wypowia- 

dali się oni niejednokrotnie przeciw kandydaturze Obregona na stanowisko prezydentz. 

NOWY-YORK, (Ate). 21-VII. Donoszą z Meksyku, że sprawcy zamachu na ge- 

nerała Obregona zostaną poddani publiczne! egzekucji. Wzburzenie spowodowane za- 

Tłumy złożone z kilku tysięcy osób manifestowały na ulicach żądając ustąpienie 

do rozruchów. 

zamachowi stanu. 
Wedlug doniesień prasy z Kairu, 

dopuściły do odbywania zgromadzeń, 

rozbitków „Italii“. 

nich instrukcyj. 

komunikacji telegraf'cznej ze Spitz» ergiem, 

powrócił z pozostałą częścią do Szwecji. 

„Krasina 
liri'ego. 

nie jedynie do Norwegii lecz do całej ludzkości. 

wielką wartość. 

do chaty, broń Boże z tego bieda będzie? 

„Ach, jaka może być bieda, kiedy ona ju- 

tro pójdzie, nie podpali w nocy i niezarź* 

nie. Jeszcze nikt z Rabakozych nie zjadł 

swojego, dzieci to i nie bardzo jadły, bo 

ciągle zaglądały do baby, aż ona rękę Su- 

chą jak sęk wysunęła, i jeszcze, przeklnie... 

poszła gospodyni, dołożyła babie, a sami 

nie dojedli. Ale nic to, jutro będzie ko- 
niec. 

No i co powiecie? Co dzień, i co: 

dzień rano, i w południe podchodzi Raba- 

koza albo jego źona do pieca, i mówi, 

„wypędzać nie wypędzamy, ale babka, idź 

ty już na suchy lasy, odczep się raz od 

nas,. „A baba jakby nie do niej, zamruczy 

coś zajęczy, na drugi bok przewróci się i 

zaraz zachrapie, a jak się obudzi, to jeść 

prosi, i to kiedy zamarzy, choć kilka razy 

na dzień. I taki jakiś strach oblatywał Ra* 

bakizów, że klęli, ale dawali, Rabakozicha 

płacze już ze zmęczęnie, bo prawie od 

pieca odejść nie może skwarzy i warzy, a 

gospodarz po prowj nty jeździ, sami nie 

mają czasu zjeść, zapasów ubywa, dzieci 

nie raz po kątach nie nakarmione płaczą, 

zimno jakoś w chacie jak nigdy, a tej 
zmory pozbyć się nie mogą. 

Co dzień mówi zrana Rabakoza do 

Rabakozichy: Nu dość tej zabawy, dziś ja 

ją przepędzę, co to jest, żeby mnie kto 

tak na karku siedziałl Ani ona mnie brat, 

ani swat, won przepędze“... ale jak pod- 

szedł, jak baba jemu zaskrzeczała nad 

uchem, to zmykał jak podsmalony. Raba- 
kozicha już wcale nie chciała z babą gadać, 

bo mówiła, że to pewnie czarownica, ję- 

dza i zaszkodzi im wszystkim, jeśli ją wy* 

pędzą. 
Jeździł Rabakoza po zarobki, ale te- 

raz jakoś nie wiodło się jemu, zanadto 
się jemu, zanadto miał głowę zdręczoną, 
domową sprawą.   

ważne. Oczekuje się tutaj dojdzia do rozlewu krwi, 

za uratowanie lotnika czeskiego prof. Bohunka, 

  

Władze bezpieczeństwa przedsięwzięły środki ostrożności celem niedopuszczenia 

W EGIPCIE. 
Protestacyjny manifest.— Położenie w dalszym ciagu poważne. 

WIEDEŃ, 21.VII (Pat). Wedlug dontesień dzienników z Egiptu, basza Nahad 

wystosować ma do narodu egipskiego manifest, w którym zaprotestuje przeciwko 

położenie jest w calszym ciągu bardzo po 
gdyby wojska angielskie nie 

  

Poszukiwanie Amundsena i rozbitków 
„Italji“. 
„Nrasin“ gotowy. 

STOKHOLM, 21.Vlr (Pat). Kapitan Tornberg, kierownik szwedzkiej ekspedycji 

ratunkowej doniósł wczoraj rządowi, iż łamacz lodów „Krasin* wyraził życzenie współ: 

pracy z lotnikami szwedzkimi, w końtynuowaniu poszukiwań Amundsena i pozostałych 

Na pokładzie „Krasina” mogą być umieszczone dwa hydroplany. Rząd szwedzki 

rozważy niezwłocznie nową sytuację i udzieli jeszcze dziś kpt. Tornbergowi odpowied- 

> 
Powrót ekspedycji szwedzkiej. 

STOKHOLM. 21.VII. (Pat). Szwedzka agencja telegraficzna donosi, wskutek niedostatecznej 

większa część szwedzkiej ekspedycji ratunkowej opuściła 

SŚpitzberg przed nadejściem depeszy ministra obrony narodowej polecającej kierownikowi ekspedy- 

cji czekać na dajsze rozkazy. Wobez powyższego minister wysłał kpt. Tornbergowi rozkaz ażeby 

Podziękowanie rady miejskiej w Pradze prof. 

który był jednym z członków grupy klig- 

Prasa norweska ogłosiła wywiad z posłem sowieckim p. Kołłątaj, która oświadczyła, że akcję 

„Krasina* uważać należy za wy) ełnienie obowiązków względem 

Pani Kołłontaj podkreśliła, że Amundsen w Z. 5. 5. 
nauki f ludzkości. 

R. jest bardzo popularny, należy on 

Oświadczenie Czuchnowskiego. 
RYGA. (ATE). 21 VII. Donoszą z Moskwy» że lotnik Czuchnowski oświądczył przedstawicie- 

lom prasy, że według niego jest niezrozumiałem dlaczego Zappi i Marjano nie mogli uratować rze- 

jczy należących do Malmgreema, a przedewszystkiem jego dziennika, który niewątpliwie przedstawiał 

Razu jednego jedzie on tym samym 
lasem, — wzdycha ciężko nad suoją dolą i 
przeklina. Jeszcze śnieg leżał, złe cóś szu- 
miało po boru nie po zimowemu, jakoś 
weselej między drzewami, 
jaśnieło, i patrzy! Cud młodzieniec w wo- 
zie złocistym, zaprzężonym w srebrne siw- 
ki, stanął na drodze, i patrzy na niego, a 
koniki—sokoliki tylko tup, tup, tup, srebr- 
nemi podkowami o lód biją, i grzywami 
srebrnemi trzęsą, a młodzieniec malinowe- 
mi lejcami niemi kieruje. * 

„Czego wzdychasz tak żałośnie, dob- 
ry człowieku?" Spytał piękny panicz zdu- 
mionego Rabakoza. 

„Ach paniczu złocieńki, jakże mnie 
nie wzdychać. jak nie lamentować, kiedy 
takie mam nieszczęście w chacie, widać 
Pan Bóg mnie za grzechy pokarał". 

„Cóż takiego, powiedź, może pora- 
dzę” spytał piękny panicz, i tak mile się 
uśmiechnął, że się Rabakozie zdawało, że 
zorza zajašniala. 

Ot, tak a tak, powiem: znalazłem w 
tym lesie, gdzie widać złe i dobre dla 
człowieka rośnie, taką babę, co zaraz mnie 
i moją całą rodzinkę zje, i kosteczki ogry- 
zie, bo my przy niej pochudli, a ona co- 
raz tłustsza, już zaraz przez drzwi chaty 
nie przejdzie. 

„A no to ja ciebie nauczę jak masz 
robić. Czy będą u was jeszcze ryby łowić 
na jeziorze? 

„A będą, ot właśnie jutro”. 
„No, to ty wywab babę na lód, niech 

ona też pójdzie patrzeć, to już potem do- 
brze będzie rzekł piękny panicz. 

„A daj tobie Boże zdrowie mój pa- 
niczyku złotny, a któż ty jesteś, że bied- 
nych ludzi ratujesz?* 

„Ja jestem Hramawik* zaśmiał się 
panicz i jak zagwiżdże na swoje koniki, 
jak pójdą po lesie, tylko zadudniło, jakby 

zabrzęczało, za” 
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i. przedstawicieli organizacyj spoletznyth 

W Stołptach. 
NOWOGRÓDEK, 21.VII. (Pat). Wczo- 

raj odbyło się w Stołpcach zebranie dele- 
gatów drobnych rolników oraz przedstawi- 
cłeli organizacyj i instytucyj społecznych w 

Stełpcach, w którem wzięli również udział 
posłowie Taurogiński i Łojko. Pos. Tau- 

rogiński złożył sprawozdanie z prac Sej- 

mu, wyjaśniając jednocześnie stanowisko 
posłów, należących do B. B. W. R. w spra- 

wach, dotyczących drobnych rolników. Ze- 

brani dali dowód żywego zainteresowania 
dla całego szeregu spraw, interpelując ©- 

becnych posłów w sprawie uwłaszczenia 
czynszowników, wydatniejszego przydziału 

kredytów dla rolnictwa i t. d. Na pytania 

te posłowie składali wyczerpujące odpowie- 

dzi. Przebieg zebrania dał dowód, że lud- 

ność poważnie zapatruje się na sprawy 

państwowe i daleka jest od ulegania ha- 
słom demagogicznym. 

W wyniku zebrania uchwalono rezo- 
lucję następującej treści: 

1) Zebrani stwierdzają, że najważniej- 

szem zadaniem w chwili dzisiejszej jest na- 
prawa ustroju państwa. 

2) Zebrani wyrażają najwyższe uzna- 

nie Marszałkowi Piłsudskiemu za jego pra- 

cę dla naprawy stosunków w państwie i 

wyrażają nadzieję, że Marszałek w najbliż- 

szym czasie dokona też naprawy konstytu- 
cji przez zwiększenie władzy Głowy Pań- 
stwą i ukrócenie partyjnictwa. 

3) Zebrani potępiają demagogię par- 

tyl sejmowych, które w pracy sejmowej 

zatraceją zrozumienie interesu pafńistwowe- 

go a stawiają różne wnioski jedynie po to, 

żeby następnie bałamucić i okłamywań wy- 

borców. 
4) Żebrani wyrażają uznanie rządowi 

Marszałka Piłsudskiego za przcę nad pod- 

niesieniem gospodarczem kraju i liczą na 

to, że rząd wykonywując budżet uchwalo- 

ny przez Sejm zawierający pozycje wydat- 

kowe jedynie dla celów demagogicznych 

zamieszczone, przeciwstawi się demagogii 

posłów sejmowych i nie dopuści do za- 

chwiania równowagi budżetu a przez to 

stałości stosunków gospodaczych w kraju. 

5) Zebrani zwracają się z apelem do 

wszystkich obywatell 1 organizacyj aby 

przystąpiły do wspólnej pracy dla niesie- 

—nia pomocy Marszałkowi Piłsudskiemu w 

dziele naprawy Państwa i jego ustroju. 

Rezolucje te są tem charakterystycz- 

niejsze, iż pochodzą od ludności zamiesz- 

kującej nad samą granicą. 

Iistrokcyjna wycieczka starostów. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych 

wzorem lat ubiegłych w r. b. organizuje 

il-dniową wycieczkę instrukcyjną dla sta- 

rostów wszystkich dzielnic państwa pol- 
skiego. W wycieczce bierze udział 26 sta- 

rostów i 5 wyższych urzędników centrali 

ministerstwa spraw wewnętrznych pod kie- 

rownictwem dyrektora departamentu I, p. 

Z. Zabierzowskiego. Wycieczka rozpoczyna 

się dziś dn. 22 lipca, a kończy 2 sierpnia. 

  

Samojłowiczowi. Uczestnicy z Warszawy udają się do Ko- 

MOSKWA. 21.VI4 (Pat). Moskiewska radjostacja donosi, że rada miejska młasta Pragi nade- |brynia, Mławy, Włocławka, Chełmna i 

słała na podstawie jednomyśinej uchwały podziękowanie profesorowi Samojłowiczowi i załodze Gródka na Pomorzu. Celem wycieczki jest 

zapoznanie starostów, pracujących w po- 

szczególnych dzielnicach państwa, ze sta- 

stanem administracji państwowej i samo- 

rządowej w całem państwie, przyczem spe- 

cjalna uwaga będzie zwrócona na zagad” 

nienie elektryfikacji kraju, budowy dróg, 

regulacji rzek, oraz stosunku starostwa do 

ludności. 
Z pośród Starostów Województwa 

Wileńskiego bierze udział w wycieczce Sta- 

rosta Postawski p. Niedźwiecki. 

pp 
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grzmot poszedł po ziemi, i wiatr jakiś po- 

wisł, miękki, clepły, że Rabakozie lżej na 

duszy się zrobiło i w dobrym humorze do 

chaty wrócił. 
Nazajutrz przyszli rybacy, lodu pro- 

bują, głowami kręcą, że już nie bardzo 

mocny, ale nic, porobili przeręblę, toń za- 

ciągali, i tłuką tłuczkami, rybę straszą, że- 

by do sieci szła. Jak już blisko ciągnięcia 

było, biegnie pędem do chaty Rabakoza i 
krzyczy: 

„Żono, działki, chodźcie na jezioro, 

na toń. Ucho nie słyszało, oko nie wi- 

działo, jakie ryby w sieci, jak byki, skaczą 

szczupaki i liny, mało siatki nie porwą": 

Biegną dzieci i žona, až i baba wv- 

sunęła nosisko, i mruczy: „Może i ja pój- 

dę, czy tylko lód mocny, bo ja troszki 

przez zimę jakby pogrubiałęm*. 

„O mocny, mocny*, mówi Rabako- 

sza, i myśli: roztyłać ty niegodna na mojej 
krzywdzie, zgiń ty przepadnij”: 

Idzie baba na lód, i ogląda się na 

wszystkie strony. A tu nagle zabłysło słoń- 

ce, chmury ciemnej, która była nadleciała 

z wiatrem, ciepło ludzi ogarnęło, ptaszki 

jakieś zaświergotały, i na promieniu sło- 

necznym ukazał się piękny, jasny Hra- 

mawik. A 

„Juga, Juga, zła zima idź już precz, 

przestań ludzi męczyć, teraz ja, Hramawik, 

rządzić będę, ja wiosnę niosę, życie nowe: 
I zagrzmiało, i zabłysło, aż oczy olśnęły, 
a baba zaczęła galopem uciekać po lodzie, 

ale poślizgnęła się raz, drugi, i trzeci, ru- 

nęła całym ciężarem, 164 zaczął pod nią 

pękać, słońce coraz mocniej przygrzewać 
i.. z sykiem roztopiła się i spłynęła bez 
śladu, po rozewających się szafirowych 

falach jeziora, 
A wszyscy ludzie zaczęli wołać: 

„Pierwszy grzmot, wiosna, wiosna idzie!"  
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Z OSTATNIEJ CHWILI. 

  

Emigranci bułgarscy „m opuścić Biało- 
gród. 

BIAŁOGRÓD, 21.VII (Pat). Jak donoszą pisma, rząd wezwał emigrantów buł- 
garskich mieszkających w Białogrodzie do jaknajszybszego opuszczenia stolicy przyczem 

na miejsce zamieszkania Bułgarów wyznaczona została miejscowość Velik Beszkerk 
w Wojowodzinie. 

Na pograniczu albańsko-jugosłowiańskim. 
BIAŁOGRÓD. 21.VII. (Pat). Wczoraj w okolicy Ncwego Bazaru oddział żołnierzy spottał się 

Y oddziałem powstańców albańskich, którzy w zeszłą niedzielę usiłowali wciągnąć w zasadzkę pa- 

trol żandarmerji. 
W walce jaka się wywiązała, żołnierze zabili dwuch albańczyków. Pozostali zbiegil. Pościg 

trwa nadal. 

EMA ПЫЕЬБ 

Tajemnica Loewensteina. 
PARYŻ. 21.VII. (Ate), Donoszą z Calais, że zwłoki Loewensteina, które zostały podane ob- 

dukcji są bardzo zniekształcone tak, że prawie nia można go wcale rozpoznać. 2 
Na piersiach | na ram:onach znałeziono kilka wielkich ran, jak również kręgosłup w kilku 

miejscach jest złamany; błona brzuszna jest poszarpaną. Wszystkie te uszkodzenia mogą być przy- 
pisane upadkowi z tak wielkiej wysokości. 

Pozątem ekspertyza nic anormalnego nie wykazuje. с 
Jelita zostały przekazane do specjalnych badań lekarskich celem ustalenia czy pogtoski 0 za- 

truciu Loewensteina są oparte na istotnych faktach. 

Zwłoki Loewensteina przewiezione zostaną do Brukseli. 
PARYŻ. 21.VII. (ATE). Dwaj szwsgrowie bankiera Loevensteina przybyli dziś do Calais celem 

dokonania formalneści przed przewiezieniem znalezionych wczoraj zwłok do Brukseli. Rybacy otrzy- 
mali wynagrodzenie za wyłowienie zwłok w wysokości 10.000 franków. 

Loewenstein został zamordowany. 
BRUKSELA. 21. (ATE). Dziennik „Le Peuple" donosi, że na zasadzie stanu zwłok Loewen- 

stelna rozpowszechnia się przekonanie o dokonanym nanim morderstwie. Wiadomość „Le Peuple" 
wywołała w Brukseli olbrzymie wrażenie. Lada chwila spodziewają się sensacyjnych aresztowań. 

Sprawcy napadu na pocztę we Lwowie przed 
sądem. 

LWOW. 21. VII. (Pat), Na wstępie wczorajszej rozprawy w trybie doraźnym przeciwko ucze- 
stnikom napadu na filję pocztową przy ul. Głębokiej, obrońcy oskarżonych wnieśli o uznanie nie- 
kompetencji sądu doraźnego i przekazanie sprawy sądowi zwyczajnemu. 

Wnioskowi temu sprzeciwił się prokurator. 
Trybunał po nzradzie nie Roe się do wniosku obrońców, poczem przystąpiono do prze- 

słuchania świadków, a mianowicie kferowniczki fili pocztowej, urzędników i t. d. Świadkowie opi- 
sują przebieg napadu i rozpoznają sprawców. A 3 

LWÓW. 21.VII. (Pat). W 3 cim dniu rozpraw w trybie doraźnym przeciwko sprawcom napadu 
rabunkowego na filję poczty przy ul. Głębokiej Pe. dalszym ciągu świadków, a mia- 
nowicie 3-ch komisarzy policji, którzy stwierdzili między innemi, że napad ten niema charakteru po- 
litycznego lecz jest natury czysto kryminalnej. Jutro przesłuchiwani będą dalsi świadkowie. W po-   

KG 2 ЕК WILEN Ss K I 

KRONIKA. 
  

Dziś! Marji M. 

  

Niedziela] Jutro: Apolinarego. 

22 Wschód słońca—g. 3 m. 10 
lipca. | Zachód | £. 19 m. 40 

METEOROLOGICZNA. 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 

cznego U. S. B. z dn. 21. VII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach. — Wiatr przeważający 
południowo - zachodni. Pochmurno — Drobny 
deszcz. — Maksimum na dobę+-17 C. 9 

Tendencja barometrycžna: spadek cišnienia, 

OSOBISTE. 
— Powrót naczelnika Wydziału Bezpie- 

czeństwa. W dniu dzisiejszym powrócił do Wilna 
i objął urzędowanie naczelnik Wydziału Bezpie« 
czeństwa mjr. Kirtiklis, 

MIEJSKA. 
— Sprawa budowy rzeźni miejskiej. We 

wtorek 24 b. m. © godz. 8-ej wiecz. w lokalu 
Magistratu odbędzie się zebranie specjalnej Ko- 
misji dła budowy rzeźni miejskiej w Wilnie. 

Na posiedzeniu tem wice-prezydent Czyż 
wygłosi w tej sprawie fachowy referat, Poczem 
wysłuchana zostanie opinja rzeczoznawców. 

— Budowa szkół powszechnych i domu 
robotniczego. Na ostatnio odbytem posiedzeniu 
Komitetu Rozbudowy m. Wilna, nowoobrany Ko- 
mitet w pełnym swoim składzie jednogłośnie za- 
akceptował uchwały dawnego Komitetu, dotyczą- 
ce budowy dwóch szkół powszechnych typu bliż- 
niaczego: jednej przy ul. Piaski (Antokol), drugiej 
zaś przy ul. Sierakowskiego 16. Jednocześnie na 
budowę każej z tych szkół przeznaczono sumę 
350.000 zł. Komitet Rozbudowy zatwierdził rów- 
nież uchwałę dotyczącą budowy domu robotni- 
czego, wyasygnowując na to przedsięwzięcie Su- 
mę 250.000 zł. Na tymże posiedzeniu zdecydo- 
wano w drugiej połowie sierpnia b. r. dokonać 
sktu założenia kamienia węgielnego pod budowę 
wyszczególnionych wyżej objektów. Komitet pro- 
jektuje jeszcze w roku bieżącym roboty przy wy- 
konywaniu powyższego projektu doprowadzić do 
wzniesienia murów. Całkowita realizacja budowy 
ma być dokonana w roku przyszłym, z tem by 
w jesieni roku 1929 wybudowane objekty mogły 
już być oddane do użytku. 

, — Opuszczonemi mieszkaniami nareszcie 
zaopiekuje się policja. — Komenda P. P. Okrę- 
gu Wileńskiego wydała ostatoio zarządzenie ma- 
jące na celu ochronę przez patrole policji miesz- 
kań opuszczonych przez osoby. które wyjechały 
na letniska. W tym celu zostaną wzmocnione pa- 
trole policji, zwłaszcza w nocy, a policjanci o- 
trzymują specjalne instrukcje. Adresy wszystkich 
mieszkań opuszczonych zostaną dokładnie ozna- 

niediiałek mają nastąpić mowy prokuratora. 

A Miejski Kinematograt 

- Kaltaralno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 

mad: p > Domorošli turyšci“ (75 
Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od 

włącznie Kinemstograf z powodu remontu nie czynny. 

Od dnia 21 do 23 lipca 1928 r. będą wyświetlane filmy: 
66 komedją w 6-iu aktach. W roli głównej 

„KUCHARECZKA gwiazda ekranu MARY PICKFORD. 

„5.30, 
początek seansów o godz, 6-ej, w niedziele i święta o godz, 4-€j. 

  

zy „Dithwali zbóje” 4-2 ee. 
w niedziele i święta od g. 3.30, 

Od dnia 24 do 28 lipca r. b. 

  

  

Kino-Teatr | Dziś asiniėstai aa od1 zl. Balkon 70 gr. Dwa wielkie obrazy w jednym seansie! 
1) Sensacja doby obecnej! 

“ Największa atrakcja Ameryki i Europy czem Paryż mowi 
” Poryw. film erotyczny w 7 akt. Szalone napięcie! Przepiękne A PA 

= eT a . je 

3 Wileńska 38. > Niewiniątko z przeszłością SSR z zachwyc. Noncy Nash. 

4 * Ostatni seans_o godzinie 10.15. 2239 

i Parter 80 gr. Dziś największy superfilm z cyklu arabskiego w nowem opracowaniu! Niezapomniany 

3 KINO czarujący obraz piękności i miłości. Fascynująca symfonja miłości i żądzy na egzotycznem tle wschodu, 

odwieczna pieśń żaru płoną- 
cej krwi, krainy haremów „. „МИ 

"| eMickiewicza 22. 

Kino 

„Diecadilly“ 

Początek o godzinie 5.30. Ost. 10.30. 

Dziś! Największy film Polski! 

IWONKA 

Р 

4 
! 

i 
?   

BIALA NIEWOLNICA 
gik, ulubieniec Publiczności Wileńskiej WŁODZIMIERZ GAJDAROW, światowej sławy pięk- 

ność LIANA HAID i znani KAROL VANEL i RENEE HERIVE. 

Nowe wydanie 1928 r. 
(Historja jasnej duszy dziewczęcej). Erotyczny dramat współ- 
czesny w 10 akt. z prologiem i epilogiem. Uwaga: W wy- 

daniu 1928 r. przyjmują łaskawy udział 1-y pułk Szwoleżerów i Marynarka Polska. 
W rolach głównych JADWIGA SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i MIECZYSŁAW 

dramat w 12 akt. W rolach 
tytułowych znakomity tra- 

2231 

  

  

    
        
      
        
    
    

  

     

  
  

     

    

Wielka 42. FRENKIEL. Rzecz dzieje się w Warszawie, Gdyni i Kresach Wschodnich. 2236 

_ Na raty ni 5 zhyń yriniwo „IJ 
: wysyłamy do każdej miejscowości ubrania gotowe, оФ 

płaszcze, kamgarny, bostony, rypsy, jedwabie, 4 V 
łótna, bieliznę, kołdry watowe, bieliznę pościelo- 

wą, kapy, koce i t. d. Wszystko w najlepszych V 
- PA CE oz, = ; KONIAR 

ksport enniczy. / f.) SAM WYBORNIE 
Łódź 6. Skrzynka pocztowa 361.  2220-5 e A akos 

ma ans JMaki * mos IC EKSTRA KTŪW 

Ez EXPRESS 
DZI Y e WY STATE ns 

" z. 1970/1304-2 

każdy kulturólny dom, p : 
Ёищ ieyła u Iulia | Panowie 

: 3 2 zę na maszynach tanio,szy ° ° 
: St Ž Ki i Z ko i fachowo załatwia. 1 Panie!    

  

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 
2232-2 

Telegram! 
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PRZETARG. 
A EMAGISTRAT MIASTA NOWEJ-WILEJKI ogła- Dla wszystkich czytelników 
Sza przetarg nieograniczony na budowę rzeźni muro- „Kurjera Wileńskiego”, po- 
wanej w Nowej-Wilejce. stanawiamy bezpłatnie prze- 

słać, dla reklamy i dalsze- Dowiedzieć się o warunkach i otrzymać ślepe # 
kosztorysy można w Magistracie m. Nowej-Wilejki E a as 
każdodziennie w godzinach urzędowych od 8-ej do 12-ej. lacs Aiaspoddaška: (sxcx8- 

Oferty w zaklejonych kopertach przyjmuje Magi- gólnie dla Panów). Wiel- 
« strat m. N.-Wilejki do dn.31 lipca 1928 r. do g. 12-ej. ka radość. Ogłoszenie wy- 

ciąć, włożyć w koperte, za- 
Komisyjne otwarcie kopert odbędzie się w dniu łączyć znaczek 25 gr. na 

1 sierpnia r. b. godz. 12-a w Urzędzie Magistratu. przesyłkę portorji. Na ko- 

Z percie napisać: Druk: Byd- 
MAGISTRAT. goszcz 2. Skrzynka poczto- 

wa 5, nakleić znaczek 5 
m. Nowa-Wilejka, dnia 21. VII. 1928 r. groszowy i wysłać. 2216-6 

2225—3 

- : . Kupię czernite 925745, porZeCZ- 
|. Pojnał „Urocze Werki* jj zn wte | rany pod Wilnem. Komunikacja statkiem co godzinę i autć- w'każdej ilości. Wilno, ul. Stra- 

busami. Dowiedzieć się na miefscu. szuna 13 m. 1, Grynhauss. 
Teleton — Jerozolimka — Pensjonat. 2226 2238 

Każdy bezwzględnie na 

  czone i policja będzie specjalnie nad niemi czuwała. 

= Zeiss So 

  

— Kasa Chorych m. Wilnai zawiadamia, 
że od składek za m. czerwiec 1928 r. niewpłaco- 
nych do dnia 31 lipca 1928r., będą pobierane pro- 
centy zwłoki, oraz po tym terminie zaległe skład- 
ki będą ściągane w drodze egzekucji wraz z pro- 
centami zwłoki i kosztami egzekucyjnemi, 

Nakazy płatnicze zostały wysłane, — nie- 
otrzymanie rachunku nie powstrzymuje obowiazku ! 
płacenia: 

Z POCZTY. 
— Stanowisko kierownika urzędu poczto- 

wego w Mejszagole, nadane zostało urzędnikowi 
lzaakowi Zacharjuszowi Jutkiewiczowi z Łunińca. 

Z KOLEI. 

— Omal nie katastrofa. W ubiegły piątek 
wieczorem pociąg osobowy zdążający do Wilna 
omal nie uległ katastrofie. W chwili gdy pociąg 
przebiegał przez tunel landwarowski w skutek za- 
czepienia przez jeden z wagonów słupów želaz- 
nych — osuneło się rusztowanie, zasypując część 
pociągu. Ofiar w ludziach nie było. Pociąg do 
Wilna przybył z godzinnym opóźnieniem. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Polski szla „Lutnia", Występy 

Zofji Grabowskiej, Dziś w dalszym ciągu kome- 
dja Berri i Verneuilla „PANNY FLUTE* z goś- 
oz występem Zofji Grabowskiej w roli tytu- 
owej. š 

Ceny miejsc zwykłe. 
— „TAJEMNICA MAKROPULOS* Najbliż- 

szą premjerą będzie wielce oryginalną sztuka 
gzszkieżo autora Capka „Tajemnica Makropu- 

85; 
Role Altas spoczywają w rękach Z. Gra- 

bowskiejj M. Godlewskiego, S$. Dąbrewskiego, 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego i M. Lenka. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIE), 

Fala 435 mtr. 
NIEDZIELA 22 lipca. 

„__10,15. Transmisja nabożeństwa z katedry 
Wileńskiej. 13.00. Transmisja z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikat meteorologiczny. 16.00—17.00. Transmi- 
= z Sz Odczyty Rolnicze. 17.30— 18,30. 
ransmisja z Warszawy: koncert popularny. 18.30. 

Komunikaty. 17.50—19.15, Transmisja z Warszawy: 
„Czasy Aleksandra III* odczyt wygłosi prof. Lud- 
wik Kulczycki. 19.15 — 19.40. Odczyt w języku 
litewskim wygłosi Józef Kraunajlis. 19.45—20.10. 
Transmisja z Warszawy: „Nad dolną Wisłą” od- 
czyt wygłosi dyr. St. Lewicki. 20.15—21,00: Tran- 
zz z Warszawy; koncert popularny. 22.00— 
22.30: Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, 

, komunikaty: P „A. T. 
| 22.30—23,30 Transmisja muzyki tanecznej z resta- 

3 

olicyjny, sportowy i inne. 

uracji „Oaza“ w Warszawie. 
PONIEDZIAŁEK 23 lipca. 

13.00. Transmisja z Warszawy. 
czasu,! hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie, Кс- 
munikat meteorologiczny, 17.00 — 17.25: Muzyka 
z płyt gramofonowych firmy Józef Weksier w 
Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.25—17,40. 
Chwilka litewska. 17.40 — 17.55. Komunikaty 
L.O.P.P. 18.00 — 19.00. Transmisja muzyki popu- 
larnej z ogrodu cukierni B. Sztralla w Wilnie. 
19.05 — 19.00. Audycja dla dzieci: „O królowej 
Jadwidze” — opowie Halina Hohendlirgerówna. 
19.30 — 19.55: „Uciechy i rozrywki“ V pogadankę 
piwa z cyklu „Życie normalne" wygłosi Wi- 

told Małkowski z partnerami. 19.55 Komunikaty 
20.15—22.00: Transmisja z Warszawy: koncert 
wieczorny. 22,00—22,30 Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., policyjny. 
sportowy i inne. 

SPORT. 
Trzeci dzień zawodów pływackich. 

W trzecim dniu zawodów pływackich (21.VII) 
rozegrano kilka biegów, które przyniosły szereg 
dobrych wyników o czem świadczy poprawienie 
2 rekordów okręgowych na 4-ch odbytych kon- 

Sygnał 

kurėnėji 
ieg 100 mtr. As dowolnym: Zwycię- 

żył Szrejbman (Ž. A. K. S.) w czasie 1:29,6 przed 
pas (Pogoń) 1:34,4 i Halpernem (Ż.A. 

Rekordsmcn Wilna na tym dystansie (1:28,8) 
nie startował. 

Bieg 100 mtr. stylem dowoln. pań: 1) Sko- 
rukówna (P. K. S.) 1:59,8 (nowy rekord okręgo- 
wy), 2) Lasówna Ż. A. K. S.) 2:29,4, 3) Aniłowi- 
czówna (Ż. A. K. S.) 2:41,2. 

Bieg 100 mtr. na wznak pań: 1) Skoruków- 
na 2:41 (nowy rekord okręgowy). Czas mógłby 

B lepszy gdyby nie to, że Skorukówna 
płynęła bez konkurencji wobec wycofania się 
współzawodników z Ż. A. K. S-u. 

Bieg 1500 mitr. miał przebieg niezwykły. 
Oto z 3 zawodników, |którzy startowali, 2 wyco- 
falo się już po pierwszych paruset metrach z po- 
wodu niedyspozycji, tak że bieg ukończył jeden 
Bengis (Ž. A. K. S.) osiągając czas 32:00,8. gorszy 
o 1 m. 53 od rekordu okręgowego Scatta z Wil. 
Tow. W. 

W zawodach nie brali udziału zawodnicy 
Pol. Kl. Sp. mimo ogłoszenia się, co świadczy 
ujemnie o ich ambicji sportowej i sprężystości 
organizacyjnej. 

Związek okręgowy powinien karać niedy- 
scyplinewanych zawodników, aby nie weszło w 
zwyczaj wycofywanie się ich w ostatniej chwili 
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Popierajcie Ligę   Morską i Rzeczną! 

RK edi 

  

w składzie fabrycznym 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych. 

„TIK NB! > Wilno 
ul. Dominikańska 17, telefon 10—58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 2235 

  

miejsce zamieszkania może 
poprawić sobie byt, przy 
codziennym swojem zaję- 
ciu. Specjalne wiadomości 
niepotrzebne. Znaczny za- 
robek zapewniony bez żad- 
nego ryzyka. Prospekty i 
pouczenie wysyłamy darmo. 
Spieszne zgłoszenia z poda- 
niem zawodu nadsyłać, 

Bydgoszcz 2 skrzynka po- 
cztowa 5. Znaczek załą- 

czyć na odpowiedź. 
2219—5 

T-W0 
Wydawnicze 

  

  

POGOŃ" ” 

  

Do 30 ha 
folwark z zabudowaniami, 

6 klm. od kolei, z pszenną 
ziemią, I kl. łąkami i lasem 

———————— 

NIE DE CYDUJCIE SIĘ NA UPNO aparatu fotografic znego 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

Chcesz otrzymać posadę? 
Musisz ukończyć kursa facho- 
we korespondencyjne prof. Se- kułowicza. Warszawa, Żórawia 
42. Kursa wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han- 
dlowej, stenografji, nauki han- dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni (or- 

tografji). r ukończeniu świa- 
dectwo. Żądajcie prospektów. 

2176 

Od 22. Za 15. VIII. 
*tografoas— Malartom, * tos 

praktyczne wykłady w cza- 
sie wycieczek o sztuce pię- 
knej Natura jak źródło na- 
stroju i tematów. Utalen- 
towanym bezpłatnie. Szcze- 
góły listownie, osobiście w 
godz. 12—1 pp. Sierakow- 

skiego 21 m.5, Alket. 
2210 i LA, 

PANTOSTATY francuskie, 
aparaty do miierzenia ci- 
śnienia krwi, do kosmetyki 
i inne polecsją Malipan i 

Oppenheim, Warszawa, 
Królewska 35, 2228-2 ir ka ÓĆ 

Zastępcy i agenci 
w miastach, gminach i po 
wsiach poszukiwani. Spe- 
cjalne kwalifikacje niewy- 
magane. Warunki bardzo 
korzystne. Zgłoszenia pi- 
semne z załączeniem zna- 
czków za 65 gr. kierować 
pod adres: Gródek Jagiel- 
loński (koło Lwowa) skrz. 
pocztowa 10 (do dnia 10 
sierpnia b. r.) 2227 o mn DNA 
Zgubiony dowód osobisty 

wyd. przez Sta- 
rostwo Grodzkie w Wilnie, 
na im. Ewy Labufskieį, 
unieważnia się. 2224 įeina mečiau S TS     

  

Lyinął mały biały piesek 
rasy foksterjer, wabi się „Dzim- 
mi". Za wynagrodzeniem 50 zł. 
uprasza się o łaskawe odnie- 
sienie na ul. Sadową 4 m. I, 
inżyn. Trocki. 2234 

PLACE 
na Zwierzyńcu niedrogo į 

  

sprzedamy 
Wileńskie Biuro 

Komisowe-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

  

      

2311 @ 

  

i 15—16 u kierownika 
Bakszta 2—1 (dawn. Hotel Niszkowskiego). 

  

SxOEXMOKAOXAWODKDOKDOKWO GAZY 

Modzi i inieligentni ludzie 
Mogą podjąć pracę stałą dla wielkopolskiej Sp. Akc. w chara- 
kterze przedstawicieli. Praca obwodowa. Pensja i wysoka 
prowizja, Tylko poważnie reflektujący mogą się zgłosić z do- 
wodami osobistemi w dniach 23 i 24 b. m. od g. 10 — 13 | 

     
    2233 

Sp. £ 0.0. na własny użytek, sprze- : książeczk ż damy zaraz gubioną siążeczkę woj- 
Wileńskie Bi - skową, wyd. przez DRUKARNIA „PAX* Komisowo-Fandiowe" | Fry U., Wilno, na imię 

UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO Miekiewicza 21, tel. 152.1 Uniemažnia się. 2228 
WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY Pianina 5 gp naanAE 

DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE |] do wynajęcia. Reperacja 1 5 Akuszerki & 
SZYBKO i DOKŁADNIE. pret p: Mickiewicza "NNURRNNEKKNANENUNNM 

. Estko. 2203 Akuszerka 

Naja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ać. Mickiewicza 30 m. 4. 

2152 W; Zdr. Nr 3093 

  

Popierajcie 
J Ligę Morską i Rzeczną. 

  

©) 

PN r
i
 =

 

 



RE
NU

 W 
AT

LA
S 

J 
TA 

RÓB GER * LA ASRI 

  

Larząt Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna 
niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych 

osób zainteresowanych, 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4,w Wilnie, w obecności Komitetu 

Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 10 września 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do 
skutku, druga — 25 września 1928 roku. Licytacje rozpoczną się o godz. 12-ej p. p. 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytecja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości 
wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecinionych na rachunek dłużnika, kosztów egze- 
kucji, obciążających dłużników, a również zzległości prdatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nierucho- 
mości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek 
i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927. 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4), w godzinach 
urzędowych (od 9 do 1 p.p.) lub w odnośnych ks. hip, o ile nieruchomośc posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zactawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż. 4) że 
osoby, przystępujące do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszystkich zsległości, (prócz rozterminowanyeh części rat za lata 1925. 1926 i 1917), zale- 
głych podatków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma, zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadium, nieuiszczonej pozostałości 
požyčzk', raty bieżącej z należnemi od niej odsetkemi za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za l:ta 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne winne być uiszczone w ciągu dni 
M-tu od dnis licytacji; w razie zaś nie wniesienia w terminie wskszanym wyżej wymienionych nzleżności, nabywca traci złożone przy licytacj vadium, które tędzie użyte na opłatę zale- 
głości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłożaika i ozłat n»leżnych Towarzystwu z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal 
własnością dotychczasowego właściciela. 
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Licytacja rozpocznie się od sumy należności 
< obejmującej poz. 6, 7, 8 i 9 | 
ш z *S42545s4ž4 | Należności, które mogą pozostać | 3 = ES BEE PE 5ž88 na hipotece sprzedawanej nieru- | 
о - : ® Ё'ё';’.а_:?‚._:ёе EJ chomcšci. 
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2 ZPO VOY GER Po gorsoesżzyuy 
1 3 4 5 6 || 1 | 8 | 9 

12 Gamarscy Munes i Codyk . = $ ; Raduńska 36 1007,— 435,39 120,07 2464,32 337,50 
22 3510 Feldmanowie Calel i Bejla |. ° = „ Lidzki zaul. 5 900,— 965,34 283,36 5825,78 196,50 
25 Kutuzow Bazyli . ę ы ° ° ołtaniska 41 1012,50 509,45 149,81 2297,23 324,— 
28 Cudzanowski Jan ‚ 4 ь : ё wirowa Góra 14 1314,— 296,22 68,66 1052,90 148,50 
58 Nienartowiczów Andrzeja i Teresy spadk. ь Subocz 37 1800,— 846,49 268,41 4115,87 580,50 

144 268 Szejnkerowie Pinchos i Judel < ° . W.-Stefańska 24/5 1489,50 9372,13 2833,73 58157,85 1965,— 
151 Rymszewicz Barbara i Dubaszewska Aleksandra . Stara 27 1008,— 613,12 199,75 3062,97 432,— 
153 Błoch Mowsza spadk. . = + i Wilkomierska 15 3024, — 1421,39 499,51 10251,55 1404,— 
167 Bason (Kowner) Genia $ š я Popławska 27 1275,— 880,33 254,56 5224,35 115,50 
207 Kłeczkowski Edmund . 3 ° в ż Majskowa i Piaski 137-b 2159,— 175,87 274.66 4211,59 594, — 
211 1735 Perkowscy Leon, Bolestaw i Inni > . Królewska 6 . 2205,— 6269,01 1982,61 41036.68 5616,— 
238 4302 Surawicz Józef , $ ъ 3 * Witoldowa 33 4500,— 1937,97 562,37 11640,24 1593,— 
320 Rubinowicz Pejsach > е ы я Chocimska 29 954,— 407,63 106,12 1627,20 229,50 
344 Załkindowie Aron i Sora . е + Końska 22 120,— 3067,21 929,35 19235,99 2632,50 
385 4666 Zeltin Mikiel |. В ь я & Kalwaryjska 154 2061,— 1611,20 438,46 9075,44 1242,— 
402 Rochlicki Klemens spadk. „ # $ Polowa 2-a 9585 95,03 28,59 591,88 81,— 
378 Jankowska Magdalena я 2 2 s Poleska 8 599,60 302,43 99,88 1531,49 216,— 
429 Szochot Michel spadk. 3 : с $ Ponarska 17 IM, — 663,27 224,72 3445,84 486, — 
418 5955 Downarowicz Stanisław spadk. . z 5 Praczkarnia 15 488,— 598,83 147,75 3058,03 41850 
440 Kuryłow Sergjusz ; ; . . 5 Sosnowa 23 441, — 411,48 112,36 1722,92 243,— 
447 Własienko Ludmiła . . 3 ° Krzywa 43 576,— 214,58 37,45 574,31 81,— 
462 Burcew Paweł sz ‚ Ь s 5 Saska Kępi 165,— 165,35 24,97 382,87 54— 
463 Tarowinowa Franciszka ° + + Saska Kępa 990,— 88,64 31,21 478,59 67,50 

  

  

      
  

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od I — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12 — 2; 

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

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. 

20000000000000000 0000600060060006006006080606066 BETA I A D TAKTTA DI RCIRAIS 

Światowej sławy kurorty 
i domy wypoczynkowe. 

Ponsjonaty imiernaty, dla dziewcząt i chłopców. 
Cena całego utrzymania dla dzieci wy- 
nosi 140 fr. szwajcarskich miesięcznie. 
Dla dorosłych 150 fr. szw. które dla czte- 
rech kurortów przy tygodniowych zmia- 
nach są ważne. Referencje przeszło od 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 

Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Federation Internationale des Pens'esnats 
Europeens) Budapest, V., Alkotmany stras- 

se 4. I. (Telephon: Terez 242-36). 

KURORTY I DOMY WYPOCZYNKOWE. 
Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok, 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 
Angiji: Londyn*, Cambridge*, Brigthon, 
Folkstone. We Włoszech: San-Remo*; 
Nerwi, Wenecja, Bordighera, bbazia, Ric- 
cione, Rzym, Neapol*, Palermo, Meran. W 
Austrji: Wiedeń”, Zell-am-Zee*, Linz*, ns- 
bruck*, Salzburg”. W Niemczech: Berlin*. 
W Belgii: Ostenda. W Afrycez lgier, Tunis. 

W miejscowościach zaznaczonych gwiazdką, internaty 
dla chłopców i dziewcząt, oraz dla dorosłych, są otwarte 
przez cały rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są tylko 
w ciągu lipc», sierpnia i września. 

Wycieczki mają zniżki od 23 proc. do 50 proc. oraz 
pullmanowskie wagony. Cena utrzymania w c'ągu roku'szkol- 
nego (od 15 września) wycosi 110 fr. szwajc, miesięcznie, 
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i solidnie, — tani 

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

Wi 

Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 

Jazda samochodem 

„CHE VROLET* 
DAJE maksimum przyjemności i pożytku, gdyż jest 

w użyciu, mając zastosowane najnowsze techniczne udosko- 

automatyczny, hamulce na 4 koła. 

„AUTO - GARAŻE* 
WILEŃSKA %6. 

wyroby General Motors Comp. 

  

    
WEREEBŃIE BR 3 AS RGZEGA WA 

Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. 

BE Przy zakupach prosimy naszych Sz: Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim. 

Zadeksja | Administracja Jagiellońska 8. Tel. 39. Czyże od 
p. Administraios pr 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie 3 Odzoszasiam o domu lub przesyłką 
. (za asf patitowy) kreaik: razi, —nadeslaie. min mieszkapiowę—10 

Qdśniał w Gredzie— 

Wydawie: „Karjar Wileźzki”, geza 2 G4T. WAP. - 

B, tei, 258. 

Bo rybolóstwa wędk 

  WSZECHŚWIATOWO. ZNANEMU. 
00 KILKUDZIESIĘCIU LAT, 

KTÓRE NADAJA , 
PIĘKNĄ PŁEC, 
GŁADKĄ CERĘ,   

A TAKŻE 

    

WYSŁĄDACWAPTEKACH DROGERJACH;PERFUMERJACH 

  

—laski, 2101 
spiningowe, 

żyłki, sznury, haczyki i różne nowości. 
Sklep. materjałów 

piśmiennych i 

AT redakcyjny į 

J..Arkina, 

4a. Zagra 

ład ogłoszeń š-sjo "mowy, no strom 

Wileńska 32. | dowiedzieć się: ulica Lwow= 
ska 12—1. * „Wilno, 

ppoł. I 7 — 9 wiecz. 

USUWAJĄ: 

GH.| ZIEGLCZEPWOWOŚĆ 
|5SZORSTKOJC JAÓRY. 

Sprzedaje się 

DOM. 

04к: $—3 ppoł, Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł' Redaktor działu gospodar 
uje od 9-2: ppoł, oszenia e sd 9 — 

Taw-Wyd,- „Page“, Druk,.„Pax”; !, ów. Ignacege"5. 

2092 3 

onto GRY 

on zbudowany elegancko 

Autoryzowane przedstawicielstwo „Chevrolet“, „Oakland“ 

0000006000600606900060060009 0006060066006066065 

PIELĘGNUJCIE SKÓRĘ    

  

NMNZNZNZNZNY 

ilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. 
1751 
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Thermostat 

2116-2 

     Ž 
00

06
00

00
00

66
00

00
90

06
6 

        
      \А 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin_ 
UL. TATARSKA 20 + 

towe, kredensy, stoły, 'sza- 
ty, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 
Niedrogo. 

na dogodnych warun- 
kach I na rafy. 156:     

2900 NNNANNNNININIA 

Imuje od 

  

10 2001 

Nr. 164 (1211) 

DRZEWNICY! Waszym jedynym organem jest l 

    
13 WARSZAWA PIĘKNA 

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży. drzew- 
nej w Polsce. PRENUMERUJCIE! OGŁASZAJCIE 

SIĘ! Kwzrtalnie zł. 12. Nr Nr okazowe gratis. 

z 1626 
  

  
    

  

GŁUCHAWI! 
Inż. Suchorzyński wynalazł aparacik, który w licznych 

a nawet w bardzo ciężkich w:padkach przyniósł donlosłą po- 
prawę słuchu, a niekiedy uleczał całkowicie. Apar.t składa się 
z metalowej membrany, którą umieszcza się w małżowinie 
usznej zapomocą gumowej oprawy dcpasowanej według gips. 
odlewu. Drgania metal. membrany przenosi na błorę bęben- 
kową (nawet uszkodzoną) system sprężynowy, dając odbiór 
wrażeń słuchowych, a wibracjami powoduje stały mzsaż le- 
czący szczególnie przy wytrwałym noszeniu. Aparat trzyma 
się w uchu sam podobnie jak sztuczne uzębienie. Dla Pańl 
estetyka. Przy kompletnej głuchocie i ropieniu nie da się sto- 
sować. Przez za” .omitych lekarzy specjalistów i Dr. profeso- 
rów uniwersyteckich nieraz stosowany, gdy zawodzą wszelkie 
zab'egi lekarskie. 

„ Zastęp. B. Stissnego (medyk) udziela bezpłatn=j Infor- 
macji i przyjmuje ewent. zamówienia, wrazie możności stoso- 
wania tego aparatu od goiz. 9 do godz. 19 w następujących 
miastąch: 

Nowogródek 26 i 27/7 w hotelu Europejskim 
Lida 29, 30 i 31/7 w hotelu ltalja 

Wilno 2,3i 48 w hotelu George 
B. Stlasny Warszaws, ul. Koszykowa 39/2, telef. 288-33 

(godz. 9—12 i 16—19) przedstawiciel fabryki Hórkapsel G. 
m. b. H. Wrocław (Bresl:u). 

Upraszam W.P. lekarzy specjalistów do nawiązania ze 
mną kontaktu, celem poznania właściwości tego aparatu i sto- 
sowania dla dobra ogółu. Ogłaszam w każdą niedzielę w 
„Ilustr. Kurjerze Codziennym“ i w „Warsza iance“. _ 2198-1 
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Lekarze 

DOKTÓR 

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

i celów malarskich. 
Odznaczona na sta- 
wach w Brukseli, Med- x; 
jolanie i Paryżu złotymi & 4 у 

medalami. . х 
Biuro Fabryki Ch. Perl- 
muttera, Lwów, Słone- | Choroby weneryczne, syfi- 

Cena 205 lis i skórne.     Wszędzie do nabycia. 
  

  

  

-10-40-10,30 przed-polud. we wtorki i 
K. Q..80.750.. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 

1sł. CHNA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekfele Tt II str. — 30 gr., III i IV str — 25 gr., za teksten—10 teo 
dla poszukujących pracy—S0/0 xnitki, ogł. cytrowe I /o' drotał. 

|. w g.mie łamowy. Administracja 
ii segł z zastrzeżeniem 

Wielka 21. 
Od 9—1 i 3—7. Niedziela 

9—1. (Telef. 921). 2121 

DOKTÓR' MEDYCYNY 

   

E Informator grodzieński 

  

Księgarnia 

Pocztowa | f, GTBLGR 
„LOT“ || cmmty weneryczne | skórne. 

W Grodaie gmach росиу В Eleštroierapis. „diatermja, 
otwarta od godziny 
8 rano do 11 wiecz. 
Znaczki pocztowe, znacz- 
ki stemplowe, weksle, 

wyroby tytoniowe, 
artykuły piśmiennicze i 

kancełaryjne, książki, 

widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, Ha 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej. 

Przyjmuje 9—2 ! 5—7. 2151 

Dr. Kenigsherg 
CHOROBY -WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE: "Przyjmuje 

  

  

kolady i t. p. Gmi 4-8. 

Mickiewicza 4, 
„tel. 1090. W.ZP. 39 2150 KAMIENICA 

w pobliżu centrum 0: 16 po- 
kojach. Zabudowania gospo- 
darcze w pełaym komplecie, 
murowane. Stan budynków 
dobry. Ziemi około 7 mórg. 
Sprzedamy natychmiast xa 

55 000 złotych. 
Dom H/K. „ZACHĘTA", 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

Potrzebny 
pomocnik buchaltera-ki: znajo- 
mošė įęzyka polski-go, ładny 
charakter pisma, 3 lata prakty- KYAKYAMYAA 
ki i dobre referencje. Zgłosze- 

Ogłaszajcie się nia listownie z wymienieniem < 

w „łujerze Wileńskim. 

  

Ir. I. OLŚEIA 
Choroby ucha, 
gardła i nosa. 

jmuje w Leczaicy Li- 
SEN (ui. Wileńska 28). 

Od 11—1 popoł. 

      
2042 

  

żądanej pensji. Poste Restante 
dowód osobisty Nr 875880, dla 
żydowsk. firmy. 2217-1 

  

naa Rękopisów Redakcja nie zwraca 
4 i 

A 10% drożej. Zagraniczna 
bie prywo suląny terminu druku ogłosze. 

Redakier odpowiedzialny Józef Jurkiewicz 
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