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Naleinešė pocztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Piątek 3 sierpnia 1928 ». 
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Skład Hurtowy G.Pitkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali 

POLECA SŁONINĘ i SZMALEC AM 

marki „SWIFT”. Geny przystępne. 
DOE BCE POLK CKOTZWE WIZ RZCWKE 

ia marginesie ciekawej książki. | 
Od kiłku już miecięcy leży u ras na 

Stole redakcyjnym bardzo ciekawa książka. 

Są to wspomnienia Władysława Studnic- 

kiego z jego burzliwej przeszłości politycz- 
ne] p. t. „Z przeżyć i Walk". Książka na- 
pisana interesująco, pełna głębokich i traf- 
Nych uwag, czyta się jak powieść, Obej- 
muje okres od początku politycznej а- 
łalności autora, t. j. od roku 1890 aż do 
Wybuchu wojny światowej; jest ciekawą, bo 

daje nietylko obraz osobistych przeżyć i 
zmagań się sutora, ale także maluje całą 
epokę życia polskiego w okresie poprze- 

dzaj ką wojnę. 

a"... „2 człowiekiem, którzy w 

życiu politycznem Polski Niepodległej wy- 
bitniejszej roli nie odzrywa. Jest autorem 
Szeregu cennych studjów ekonomicznossta- 

tystycznych, które jednak są znane prze* 
ważnie tylko w Środowisku specjalistów. 

Ale w okresie poprzedzającym wojaę, Oraz 

- w czasie wojny Władysław Studnicki był 

pierwszorzędną wielkością polityczną, przez 

wielu był uważany za najwybitniejszego w 

publicystyce polskiej przeciwnika Romana 

Dmowskiego oraz endecji. 
Pamiętniki jego są ciekawe, jako ob- 

raz zmagań się gorącego patrjoty i fana- 

tyka odrodzenia niepodległości we własnym 

społeczeństwie. Wychowany w Dyneburgu, 

obok fortecy, która jest żywą pamiątką 

świetności i potęgi dawnej Rzeczypospoli- 

tej' w atmosferze opowiadań о walkach 

1863 roku, o bohaterstwie Leona Platera, 
który zginął rozstrzelany na łąkach pomię” 

dzy fortecą a miastem, — Władysław Stud- 

nicki od najmłodszych lat cel i sens za- 
sadniczy życia widział w walce o niepod- 
ległość. I wydawało się mu, tak jak wyda- 

wało się to zresztą wielu młodzieńcom, 
wychcwanym na rubieżach Rzeczypospo- 

itej, że całe społeczeństwo polskie musi || PYp, med. L. ŁUKOWSKI| 
być przeniknięte tą samą myślą. Jednak 

już w czasie pierwszego swego pobytu w 

Warszawie około 1890 roku Studaicki do- 
znaje rozczarowania. Zamiast poważnej 

atmostery, zamiast głębokiej myśli patrjo- 
tycznej, zaajduje miasto rozbawione, roz- 

tańczone, rozmiłowane w głupich farsach. 

Z biegiem czasu, gdy Studnicki staje się 
szermierką idei niepodległościowej, i gdy 

widzi, jak w społeczeństwie Kongresówki 

pod wpływem endecji antysemityzm zaj- 

muje miejsce dawnej idei walki z Rosją — 

to rozczarowanie przeistacza się w pogar- 

dę dla własnego społeczeństwa, pogardę, 
która tak często daje się wyczuwać na 
stronicach omawianej książki. Mimowoli 

nasuwa się porównanie z pogardą, którą 

tak często w stosunku do polskiego spo- 
łeczeństwa, przejawia incy Litwin oraz tak- 

że dziecko 1863 r. Marsz. j. Piłsudski. 
Władysław Studnicki mówi o sobie, 

jako o polityku. Nie wiem, czy to jest 

określenie słuszne, czy Studnickiego, może- 

my nazwać politykiem. Każdy polityk mu* 
si umieć obiegać się o wpływy i o popu* 

larność, chociażby w tem środowisku, któ- 

remu chce przewodzić, musi więc być co- 

kolwiek oportunistą, musi strzec się mó- 

wienia zbyt niepopularnych rzeczy. WŁ 

Studnicki jest zaprzeczeniem wszelkiego, 
chociażby najdrobniejszego kompromisu w 

zakresie swego programu politycznego. 

Oprócz tego, cechuje go: bezwzględność, 

często przesadna, niesprawiedliwa  bez- 

względność w stosunku do wszystkich lu- 

dzi, z któremi się styka na terenie życią 
politycznego. To też Studnicki był raczej 

szermierzem, fanatycznym głosicielem pew- 

nego programu politycznego, niż polity- 

kiem-w ścisłym znaczeniu tego słowa. Dla- 

tego też nie można się dziwić, że Wład. 

Studnicki, pomimo całej swojej wiedzy 

ekonomicznej, nie zajął żadnego wybitniej- 
szego stanowiska w Polsce niepedległej. 

Ta bezkompromisowość ideowa oraz 

ta bezwzględność w stesunku do ludzi, sta- 

Miejsk.). Tel. 12—13, 

ERYKAŃSKI 
incj liczen. kolejo- Na prowincję wysyłamy za za > 

wem po otrzymaniu zadatku. 7 ! 
į 
i 

nowiąca własność charakteru Studnickiego ̀ 

jako człowieka, jeszcze bardziej pogłębiały 

konflikt pomiędzy nim a polskiem społe- 

czeństwem. Ale wiašnie ten konflikt, ten 

rozdzwięk był siłą, która czyniła ze Stud- 

nickiego postać historyczną, człowieka, któ- 

ry wysoko wyrastał ponad własne społe- i 

czeństwo. Z chwilą gdy ten konflikt stracił ' 

swoją ostrość, gdy w niepodległej Polsce 

Studnicki zaczął głosić zasady nacjonall- 
stycznej polityki na wschodnich polaciach 

państwa, zasady popularne wśród szarej 

masy polskiego społeczeństwa, Wł. Stud- 

nicki przestał być postacią historyczną, 

stał się wybitnym pełnym wiedzy publicy- 

stą, ale takim jakich kultura polska wy- 

tworzyła już sporo. 

;wieklem i bliskim i dalekim. Jest bliskim, 
„dla tego, że jako syn tej ziemi, jako czło- 

wiek tutejszy, ciężar główny, główną oś 

polityki mocarstwowej Polski widzi na 

Wschodzie. Jest bliskim także dlatego, że 
jest przeciwnikiem tej tak obcej nam wil- 
nianom, a tak często bezmyślnej w War- 
szawie, germanofobji. Ale jest dalekim dla- 

tego, że pomimo wszystko nie rozumie on 

największych tradycyj naszego kraju, tra- 

dycyj związanych z istnieniem W. X. Li- 
tewskiego. Studnicki jest typowym  nacjo- 

nalistycznym  imperjalistą, wówczas gdy 

maszym ideałem jest zmontowanie Rzęczy- 

| pospclitej jako państwa narodowościowego, 
\ Вог. 

Dr. K. SZAPIRO 
ul. Wielka 7, tel. 12-50 

powrócił. 
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powrócił. Choroby dzieci. 
Zawalna 2. Telef. 592.  2349-2 

Brata reqjonalne Jedynki. 
Zebranie poselskie w Baranowi- | 
i czach. 
| Dnia 23 go lipca r. b. odbyło się w 
„lokalu Straży Ogniowej w Baranowiczach 
poselskie zebranie sprawozdawcze posła 
Taurogińskiego. 
Zebranie zagaił p. Roman Staliński,udzielając 
następnie głosu p. Taurogiśskiemu B. B. 
Wsp. z Rządem, który złożył sprawozda. 
nie o sytuacji politycznej i gospodarczej 
Państwa, oraz O pracach Sejmu, a w szcze- 
gólności o działalności Bloku B. B. na te- 
renie Sejmowym. 

Po szczegółowym i wyczerpującym 
sprawozdaniu wywiązała się dyskusja rze- 
czowa, interpelantom pan poseł Taurogiń 
ski udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Po 
dłuższej dyskusji zebrani uchwalili następu- 
jące rezolucje: 

„Zebrani, na posiedzeniu sprawozdaw- 
czem, przedstawiciele wymienionych w pro- 
tokule organizacji powiatu baranowickiego 
uchwalili: 

1) Uznając za najważniejsze zagąd- 
nienie obecnej doby naprawę Ustroju Pań- 
stwa wyrażają swój podziw is uznanie Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu za: Jego pracę dla 
naprawą Państwa i żywią nadzieję, że przy 
pomocy Bezpartyjnego Bloku zdoła On w 
najbliższym czasie doxonać koniecznej zmia- 
ny. Konstytucji i wzmacnienia władzy Pre- 
zydenta i ukrócenia partyjnictwa, wierząc, 
że te zmiany będą uczynione bez uszczup- 
lenia zasadniczych praw warstw. pracują- 
cych. 

2) Zebrani potępiają obłudne i szkod- 
liwe postępowanie niektórych partji w 
Sejmie, które dążą przedewszystkiem do 
osiągnięcia celów partyjnych z pominię- 
ciem lub odsunięciem na plan dalszy inte- 
resów całości Państwa i Narodu. 

3) Zebrani wyrażają zautanie. i uzna- 

spodarczym podniesieniem Kraju i starania 
o ulżenie doli warstw (uboższych) pracu- 

Władysław Studnicki jest dla nas czło» | 

nie obecnemu Rządowi za pracę nad go-| 

SPRAWY POLSKO-LITEWSKIE. 
Siły polskie się zmniejszają, 
czyli strach ma mniejsze oczy. 

Przedtem widziała Litwa na swem pograniczu przeszło 4 dywizje, 
teraz już tylko jedną i to, jak zwykle co roku... na poligonie. — 
I poco było podnosić takie larum? — Chyba żeby ukryć własną 

koncentrację. 
KOWNO, 2-VIiI. (Ate). „Liet. Aidas* nie przestaje nadal rozpuszczač wiadomoš- 

ci o rzekomych manewrach Polski na granicy polsko litewskiej. 
Dziensik pisze: „Litwa miała dostateczną podstawę aby prosić Ligę Narodów o 

zarządzenie Śledzstwą co do koncentracji wojsk polskich na polsko-litewskiej linji de- 
markacyjnej. Sztuacja jest bardziej poważną niż by to sobie mógł wyobrazić najgorszy 
pesymista. 

Pismo podaje szczegółowe informacje © rzekomej koncentracji wojsk polskich 
;w okręgu Święciańskim i twierdzi, że zgromadzone są tam 3 pułki piechoty 1 pułk 
kawalerji 1 pułk artylerji polowej i 1 pułk artylerji ciężkiej. 

W tej wielkiej koncentracji wojsk na tak małym terytorjum, „Liet. Aidas*, wi- 
dać, że Polacy odnoszą się do obecnych manewrów o wiele poważniej niż do daw- 
niejszych *. 

Realizacja uchwał zjazdu litewskiego P. W. 
i „szaulisów*, 

Jak donoszą ze Święcian, ostatnio na terenie gm. Duksztańskiej i Melegjańskiej pow. Świę- 
ciańskiego, gdzie znajduje się znaczny procent ludności litewskiej, władze bezpieczeństwa skonstato- 
wały fakt masowego szerzenia przez nieznanych szrawców wersji о mającej wybuchnąć we wrześniu 
r. b. wojnie polsko-litewskiej. 

Wersje te zmierzają do wywołania wśród miejscowej ludności paniki i niezadowolenia. 
Prawdopobnie akcja powyższa prowadzona jest w ścisłym kontakcie z wywiadem litewskim 

i pozostaje w związku z ostatniemi uchwałami zjazdu kierowników organizacji litewskiego przyspo- 
sobienia wojskowego i „szaulisów*, które odbyło się się przed paru dniami w Kownie pod przewod= 
nictwem przedstawicieli Departamentu Obrony Krajowej. 

Na zjeździe tym powzięta została uchwała zorganizowania akcji wypadowej na teren polski w 
celu wywołan'a wrzenia w polskim pasie przygranicznym. 

Echa zamordowania żołnierza polskiego przez 
„szaulisów*. 

Ujawnienie jednego z zabójców. 
W dniu wczorajszym zostało ostatecznie zakończone śledztwo w sprawie zabójstwa przez 

szaulisów litewskich szeregowca I-szej kompanji 22 Baonu KOP. Kazimierza Milanowskiego. 
Akta sprawy przekazane zostały prokuraturze wojskowej w Wilnie. 
Dochodzenie to rie doprowadziło do ujęcia sprawców ohydnego mordu, ze względu na sprze- 

ciw Litwinów, a mianowicie naczelnika powiatu koszedarskiego w kierunku dalszego wspólnego 
prowadzenia śledztwa z władzami polskiemi. Litwini odmówili współdziałania ze względu na fakt, iż 
polski policyjny pies doprowadził do ujawnienia jednego z uczestników tej zbrodni, niejakiego Ka- 
zimierza Paszkowskiego, Kolonisty litewskiego, który przed niedawnym czasem przybył na pograni- 
cze z Kowna w celach litwinizacji pasa pogranicznego. 

Trzykrotnie puszczany pies policyjny prowadził 80 metrów moczarami po stronie polskiej po- 
czem skręcał w las sosnowy na teren Litwy. Na terenie litewskim prowadził 200 metrów wgłąb, 
gdzie znajdowały się zabudowania Paszkowskiego, co wskazuje na to, że w kaźdym razie sprawcy 
mordu w osadzie Paszkowskiego zatrzymali się i musieli być z nim w kontakcie. 

Fakt powyższy potwierdziły zeznania naecznego świadka zajścia rannego szeregowca Lasoty, 
który zeznał, iż w Paszkowskim rozpoznaje jednego ze sprawców mordu, których widział podczas 
ucieczki. 

Fakt odmowy dalszego wspólnego prowadzenia śledztwa wskazuje na złą wolę i chęć ukrycia 
sprawców mordu, z czegoby wynikało iż działali oni w porozumieniu ze swemi władzami zwierz- 
chniemi. 

Inscenizacja na temat „Wilno musi być 
litewskie”. 

BERLIN. 2 VIII. (Pat.), Agencja Ost-Exspress donosi z Kowna. 
W miejscowości Olita na granicy polsko-litewskiej odbył się wielki wiec manitestacyjny chło- pów ltewskich, w którym— według obliczeń—miało brać udział 50.000 uczestników 
W manifestacjach uczestniczył również prezydent litewski Smetona, który powitany przez przy- wódcę chłopów Mikutinisa, wygłosił obszerne przemówienie. 
Prezydent Smetona podkreślił, że oczy całego świata zwrócone są obecnie na Litwę. Z uwagi na niepewność sytuacji Smetona wezwał cały naród litewski do solidarności, zwracając się jednocześ- nie w ostrych słowach przeciwko opozycji, której zarzucał zdradę kraju. 
OZONE oświadczył Smetona—są zdrajcami przechodzącymi na stronę wrogów Litwy. 
w lec zakończył się rezolucją wzywającą rząd kowieński, aby nie czynił żadnych ustępstw 

w sprawie wileńskiej. 
Rezolucja kończy się słowami: Wilno musi być litewskie. 

Urzędówka litewska o sprawie kolei libawo- 
romneńskiej. 

KOWNO, 2. VIII. (Ate) „Liet. Aidas*, omawiając oficjalnie wywiad polskiego po- 
sła w Rydze p. Łukasiewicza o kolei libawsko-romneńskiej, pisze: 

Polska jakkolwiek żywi sympatję dla Łotwy lecz trudno w to uwierzyć 
na tyle naiwną i łączyła swoje interesy ekonomiczne z niewygodną Libawą 
Gdańskiem. 

Jeśli chodzi o Litwę to pomijając już inne motywy musi ona liczyć się z intere- 
sem Kłajpedy. Jeśli więc rokowania polsko-litewskie posuną się o tyle naprzód, iż bę- 
dzie można mówić o bezpośredniej komunikacji między Polską a Litwą, to kwestja 
uruchomienia kolei libawsko-romneńskiej rozstrzygnie się sama przez się. Trzeba bę- 
dzie podkreślić, że uruchomienie kolei libawsko-romneńskiej zależy wyłącznie od sto- 
sunków polsko-litewskich. 

Ważne przesunięcia na litewskich placówkach 
zagranicznych. 

BERLIN, 2.VIII (Pat). Telegraphen Union donosi z Kowna z powołaniem się na 
informacje półdyplomatyczne, że w dyplomacji litewskiej przygotowywane są ważne 
przęsunięcia na wszystkich prawie placówkach zagranicznych: dotychczasowy sekretarz 
generalny ministerstwa spraw zagranicznych Balutis ma zostać mianowany posłem 
w Waszyngtonie: : 

Poseł berliński Szidikauskas przeniesiony ma być do Paryża, 
czasowy poseł w Paryżu Klimas ma zostać powołany na 
ralnego w m-stwie spraw zagranicznych: Poseł litewski w 
do partji chrześcijańsko-demokratycznej zostanie odwołany. 
ВЫ aa ae moskiewską i berlińską powołani być mają nowi posłowie z kół 
autininków. 

Poseł litewski w Rydze: Dauskas przeniosiony został na placówkę londyńską. Na- 

aby była 
zamiast z 

podczas gdy dotych- 
stanowisko sekretarza gene- 
Rzymie Czarneckis należący 

stępca jego zostanie zamianowany dopiero na jesieni. 

Słuszne ostrzeżenie. 
KOWNO: 2.VIII. (ATE). Artykuł „Liet. Aidas“ o możności współpracy politycznej między Lit-       jących*. wą a Polską wywołsł liczne komentarze w miejscowej prasie A M 
„Liet, Žinios“ pisze, iž socjaliści litewscy już przestrzegali Tautininków aby zbytnio nie do- wierzali Niemcom, gdyż oni napewno oankaką Litwę. я e sA 
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Dzień polityczny. 
Zastępujący ministra spraw zagranicz- 

nych p. wiceminister Alfred Wysocki wy- 
stosował w dniu dzisiejszym do p. Kazi- 
mierza Wierzyńskiego, avtera tomika po- 
ezyj „Laur olimpijski", który uzyskał na 
Olimpijadzie 1 nagrodę, następujące pismo: 

Szanowny Panie! Z racji wysokiego 
odznaczenia, które otrzymał Pan na IX 
Olimpijadzie, składam Panu moje najser- 
deczniejsze powinszowanie i uznanie za 
Jego pracę, która nowym blaskiem opro- 
mieniała imię Polski. 

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych proszę Pana o udanie się do Am- 
sterdamu celem osobistego odbioru za- 
szczytnej nagrody. 

W/z Ministra Spraw Zagranicznych 
(—) Alfred Wysocki. 

* 

Nowy szef francuskiej misji wojsko- 
wej w Polsce generał Denain, który przy- 
był onegdaj do Warszawy udał się wczoraj 
o godz. 11. przed południem w towarzy- 
stwie swego adjutanta por. de Mac Mahon 
na grób Nieznanego Żołnterza, gdzie złożył 
wieniec. 

* 

Finlandzka Agencja Telegraficzna ko- 
munikuje, że dotychczasowy poseł finlandz- 
ki w Rydze, [dman, mianowany został po- 
słem Finlandji w. Warszawie. 

  

lt-fa rocznica wymarszn Kadrówki. 
W poniedziałek 6 b. m. przypada 14 

rocznicą wymarszu na front pod dowódz- 
twem komendanta Józefa Piłsudskiego 1-ej 
Kompanji Kadrowej. 

Jak wiadomo zbrojny czyn obecnego 
Marszałka Józefa Piłsudskiego spowedo- 
wał, iż na szali walk wojny Światowej za- 
ważył również i oręż polski. To też do- 
rocznym zwyczajem i w roku bieżącym 
święto wyruszenia kadrówki na ffont bę- 
dzie w formacjach wojskowych obchodza- 
na nader uroczyście. Między innemi we 
wszystkich oddziałach wojskowych garni- 
zonu wileńskiego odbędą się dla szerego- 
wych okolicznościowe pogadanki o tym 
doniosłym w dziejach Polski historycznym 
momencie. 

Polskie okręty wojenne ma wodach obcych, 
Dnia 1 sierpnia rb. wyszły w szkolne 

pływanie z Gdyni kanonierka „Komendant 
Piłsudski" i transportowiec „Wiljs* do Ber- 
geri w Norwegii. 

W drugiej połowie lipca żaglowiec 
„Iskra“ z uczniami Oficerskiej Szkoły Ma-. 
rynarki Wojennej podniósł kotwicę w Gdy- 
ni i udał się w podróż do Caszblankii do 
innych portów afrykańskich. W czasie po- 
dróży uczniowie Ofic. Szkoły bętą pogłę- 
biać swą wiydzę przez zwiedzanie rozmai- 
tych poftów zagrenicznych i hartować się 
w _niebezpieczeństwach, czyhających na 
morzu. 

W ubiegłym miesiącu okręty wojenne: 
szkolny żaglowiec „Iskra“, kanonierka „Ko- 
mendsnt Pilsudski“ i tcansportowiec „Wil- 
ja" odbyły parę podróży po Bałtyku. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Jacht „Switeź” 

ruski wyruszył 
dniu 1 sierpnia 

na którym generał Za- 
z Gdyni dnia 27 lipca, rzybył w 
do Malwó, a 2-go do Kogoskaj. Е drodze powrotnej do Warszawy przejeżdżała wczorsj przez Berlin polska wyciecz- ka motocyklistów pod kierownictwem p. Pietrzy- MODE wracająca z olimpjady amsterdeńskiej. = Międzynarodowa konferencja żeglugi po- wietrznej obraduje obecnie w Londynie. Udział w konferencji biorą przedstawiciele przedsiębiorstw lotniczych wielu krajów europejskich. Na konfe- rencji zostanię poruszonych wiele ważnych spraw m. in. kwestja ubezpieczenia samolotów, współpra- cy z kolejami żelaznemi, oraz Sprawa służby in- R. i 

— Wpadł na drzewo, jak donoszą z Kry- mu, samochód wiozący turystów włoskich i wę- glerskich. Dwie osoby zabite, 3 ranne. 
= Rozbrojenie na morzu. Według donie- sień dzienników z Londynu, między Briandem, Chamberlsinem a delegatami Włoch i Japonji ma- ją się odbyć z okazji podpisania paktu preciwwo- jennego rokowania, dotyczące zwołania morskiej konferencji rozbrojeniowej na podstawie kom- promisu. 
=— Exspress Paryż 

się wczoraj u wyjścia na 
Jender przewróciły się, 3 wagony pocztowe 1 1 a R RY na OE 6 osób nm zabi- Е niosło rany, arą padł przeważni personel oatowy. EE = Herriot przybył do Kolonji, gorąco przyjmowany przez przedstawicieli miasta. = Potwierdza się wiadomość, że „Nu- mancja* odbywająca lot dookoła świata, opuściła się na morze koło Huelvi. Załoga hydroplanu wy- siadła na ląd. 

Bułgarji trwają w dalszym 

— St. Brieux wyko'eił 
dworzec. Lokomotywa 

* = Upaly w 
Cciągv przyczem temperatura wynosi powyżej 40   stopni w cieniu, Pożary lasów mnożą się. 

RL



  

KURJER 

nowe wybryki propagandy przeciwpolskiej. 
Od dłuższego już czasu dostrzega się 

w przeciwrolskiej propagandzie czynników 
nacjonalistycznych na terenie Prus Wschod- 
mich ostry paroksyzm irytacji, wywołanej 
przeniesieniem mostu kolejowego na Wiśle 
z pod Opalenia, gdzie ruch kolejowy za- 
marł zupełnie, a ruch kołowy malał z ka- 
żdym roklem, do Toruris, gdzie potrzeba 
jeszcze jednego mostu dawała się wyczu 
wzć aź nadto dotkliwie. Most kolejowy pod 
Opzieniem miał za czasów niemieckich, 
co podkreślić należy jaknajsilniej, znacze- 
nie strategiczne b. poważne, jak Świadczy 
© tem drugi tor, pokryty w czasie pokoju 
pomostem z desek, po którym odbywał się 
ruch kołowy. To też względy strategiczne 
sprawiają niewątpliwie, iż prasą nacjonali- 
siyczna Prus Wschodnich chce bronić mo- 
stu z pominięciem wszelkich przyjętych do- 
tąd w polityce zasad niecinterwenjowania w 
sprawach wewnętrznych sąsiada. Rada miej- 
ska m. Kwidzynie, opanowana widać przez 
czynniki nacjonalistyczne, uchwala wysłać 
odezwę do rządu Rzeszy, w której nie wa- 
ha się na.wać zarządzenia władz Rzeczy- 
pospolitej „brutalnem i bszsensownem*, co 
doprawdy musi być uznane za jeden jesz- 
cze dowód więcej, jak bardzo czynniki te 
dalekie są od poczucia elementarnych za- 
sad przyzwoitości w stosunkach międzyna- 
rodowych. 

Ale propaganda nacjonalistyczna nie 
poprzestaje na tem. Idąc po tej samej linji 
t. zw. ludowa partja niemiecko-narodowa 
wnosi interpelicję w parlamencie Rzeszy, 
wskazując w niej, iż w razie kry lub wy- 
sokiej wody komunikacja przez Wisłę bę- 
dzie przerwana. O tem samem również 
mówią artykuły wschodnio-pruskich pise- 
mek nacjonalistycznych, jak „Elbinger Ztg.”, 
gdzie podniesiono, że w razie wysokiego 
poziomu wody albo kry na Wiśle — a więc 
w ciągu kilku co najwyżej dni — nie mo- 
że być mowy © przeprawie promem, a 
więc tem samem przejście celne pod Opa- 
leniem będzie probiematyczne, ergo Trak- 
tat Wersalski zostanie naruszony przez 
Polskę. Poczciwi Niemcy! Jakże się trosz- 
czą o nienaruszalność Traktatu Wersalskie- 
go, choć go czynniki mzcjonalistyczne w 
Nłemczech w zasadzie nie uznają! W po: 
dobny sposób, stawia również kwestję „Ro- 
senberger Zig.*, stwierdzając, že Polska 
przez zniesienie mostu pod Opaleniem wy- 
rządza pod względem gospodarczym dużą 
krzywdę — Prusom Zachodnim, to znaczy 
tej dzielnicy, która od daty Traktatu Wer- 
salstiego stanowi nieodłączną część państ- 
wą polskiego. Cóż za wzruszająca, dopraw- 
dy, troskliwość niemieckich nacjonalistów 
o dobro... Polaków! 

Istotne jednak motywy tej bezintere- 
sownej troskliwości odsłania jeden z arty- 
kułów, zamieszczonych w „Weichsel Ztg,*, 
a mówiący o doszczętnem burzeniu filarów 
znoszonego mostu „celem uniemożliwienia 
Da odbudowania mostu w przyszło- 
ści . 

Zsaczy to poprostu, iż troszczące się 
© nienaruszalność Traxtatu Wersalskiego 
czynniki łudzą się wciął, iż odzyskają tę 
polač ziemi, którą nazwały korytarzem i 
że będą wstanie odbudowsć most, służący 
do bezpośredniego przewozu wojska na 
wschód, w stronę jezior Mazurskich. 

Wogóle propaganda niemiecka w 
sprawie t. zw. korytarza nazewnątrz zmie- 
rza, jak wiadomo, do oderwania od Polski 
b. dzielnic pruskich. W Prusach Wschod- 
nich jest ona tem intensywniejsza, iż cho- 
621 © jaknajwiększe za'nteresowanie Rzeszy 
problemem wschodnim, by, wyolbrzymiając 
„niebezpieczeństwo polskie", uzyskać jak- 

najwyższe subsydja pod postacią t. zw. 
„Sofort* i „Not-programów'. Dowodzi 
tego szereg artykułów, omawiających wy- 
cieczkę  Nadreńczyków, podkreślających 
łączność wysuniętych placówek zachodnich 
ze wschodniemi i dowodzących, iż Zachód 
winien wspierać swych uciśnionych wschod- 
nich współbraci. 

Te same pobudki skłoniły niewątpli- 
wie redaktora „Ostpreussische Ztg.*, dra 
E. Kenkela, z Królewca, do wygłoszenia w 
Monachium wykładu, w którym powiedzia- 
no, iż Prusy Wschodnie są ogniskiem nie- 
mieckiej polityki zagranicznej, © czem się 
jednak w Niemczech niedość pamięta. 
Obecnie, wskutek stworzenia t. zw. koryta- 
rza, Prusy Wschodnie zaalazły się — zda 
niem reduktora Kenkela — nie na kresach, 
lecz zagranicą, wskutek czego staną się 
„łupem Polski“, slbo drogą rozprawy 
zbrojnej, albo też w sposób bezkrwawy, do 
czego zmierza zwłaszcza Francja, pragnąc, 
by Polska pozyskała Kłajpedę i w ten 
sposób opasała Prusy Wschodaie. Polityka 
polska wogóle zdaniem prelegenta — dąży 
do tego, by przez niekorzystny dla Nie- 
miec traktat handlowy zabić gospodarczo 
Prusy Wschodaie i tembardziej odciąć je 
od Rzeszy. Byłoby to niebszpieczeństwem 
niesłychanem—zakończył wreszcie swe wy- 
wody dr. Kenkel,—bo „ieśli Prusy Wschod- 
mie, ta ostoja niemczyzny na wschodzie, 
zostaną stracone, wówczas Polska stanie 
bazpośrednio nad Odrą u wrót Berlina". 

Takich więc straszaków używa wschod- 
nio-pruska propaganda nacjonalistyczna, 
by zdobyć nowe kredyty na obronę żsgro- 
żonej placówki na Wschodzie! 

w. 

Luechosłowacja -- Niemcy. 
WIEDEŃ, ,2,8.„Wiener AlIg,Ztg” donosi 

że z Okazji złożonej w Karlowych Varach 
przez Stresemanna wizyty prezydentowi Ma* 
sarykowi, tem miał wyrazić życzenie, aže- 
by w najkrótszym czasie doszło do wypo” 
wiedzenia się w sprawie zagadnień šrodko- 
wo-europejskich oraz w sprawie stosunku 
Niemiec do Czechosłowacji, pomiędzy Be- 
neszem a Stresemannem. 

Konferencja ta odbędzie się prawdo- 
podobnie jeszcze w tym tygodniu, ponie- 
waż Banesz w najbliższych dniach przybyć 
ma do Karlsbadu. 

Przeciw wojnie. 
BERLIN. 2.VIII (Pat). Partja socjali- 

styczna urządziła wczoraj w Berlinie wielki 
wiec przeciw wojnie. W pochodzie połą- 
czonym z demonstracją wzięły udział ro- 
botnicze zwią:ki sportowe i republikański 
Reichsbanrer. 

W czasie wiscu poszczególni mówcy 
podkreślali, że socjalna demokracja będzie 
pracowała na terenie parlamentarnym tak 
jak dotychczas nad zabezpieczeniem poko- 
ju międzyaarodowego. 

Liga Narodów nie spełniła, wprawdzie, 
wszystkich oczekiwań, niemniej jednak jest 
ona dziś gwacancją i podstawa pokoju 
międzynarodowego. W czasie pochodu do- 
szło kilkakrotnie do starć między członka- 
mi Reichsbanneru a komunistami, z powo- 

towań. 
  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

du których policja dokonała szeregu aresz- ; 

WILENSK I 

ochronnych zostały już zlikwidowane. Wobec tego 

i 41 stopniem długości zzchodniej. 

Dwa parowce pośpieszyły lotnikowi na pomoc. 

narazie o 

PARYŻ, 2.VIII (Pat). Pisma omawia- 
ją sprawę lotu majorów ldzikowskiego i 
Kubali, oddzjąc hołd ich odwadze. 

Wczorajsze depesze błura ineteorolo- 
gicznego pozwalały przypuszczać, że Odlot 
nastąpi dzisiaj rano. Lotnicy polecili do 
starczyć do sparatu niezbędną ilość benzy- 
ny ioliwy i napełnić zbiorniki. Wiadomość 
ta wywołała we wczorajszych pismach wie- 
czornych obszerne komentarze. 

Dzienniki zaznaczyły przejściowy cha- 
rakter poprawy warunków atmosferycznych, 
podkreślając, iż na wiadomościach o polep- 
szeniu się ich nie należy polegać. W szcze- 
gólności Paris-Soir zwraca uwagę, że w 
istocie dame meteorologiczne są fatalne, 
gdyż ku północy Europy nasuwa się silna 
depresja, obejmując w środku Atlantyku 
sferę szerokości zgórą 1700 klm. 

Wobec powyższego decyzję odlotu, 
powziętą przez lotaików polskich można, 
według pism, nazwać szaleństwem. 

| 

  
który wyrządził szkody mzterjalie na sumę 

Są również ofiary w ludziach. 

WIEDEŃ, 2, 8. Pat. Dzienniki do:o- | 
szą z Białogrodu, że premjer Kori sze2 о$- 
wiadczył na dzisiejszen: posiedzeniu s%uo- 
czyny m. in., że rząd jest świadomy zcbo- 

wiązań, zaciągniętych przez Jugosławię w 
następstwie wstąpienia do Lig: Narcdow | 
jest stanowczo zdecydowany kontysuować 
dotychczasową polityzę. 

Rząd pragnie z każdem państwem u: 
trzymywać dobre przyjazne stosunki oraz 
jest zdecydowany poprzeć każdą akcję, któ- 
ra miałaby na celu utrzymanie pokoju. 

Jak donosi dziennik „Vreme”, w ko- 
łach rządowych oświadczają w sprawie ma- 
nifestacji opozycji w Zagrzekiu że uchwały 
koalicji chłopsko-demokratycznej, nie uzna” 
jące decyzji parlamentu jugosławiańskiego, 
przekraczają już ramy legalnej opozycji. 

Postanowienia zagrzebskie, jeżeli nie 
zostały wypowiedziane platonicznie, lecz 
miałyby być obrócone w czyn, naruszyłyby 
istniejące prawa. = + 

Rząd stoi na Stanowisku „państwo 
przedewszystkiem" i tego stanowiska nie 
naruszą żadne uchwały. 

Dzisiejszy numer „Vreme* wystąpił 
z artykułem, omawizjącym wczorajsze po- 
siedzenia w Białogrodzie i Zagrzebiu. Dzien- 
mik stwierdza, że wczoraj zostały nakreślo- 
ne dwie linje rozwoju państwa: Jedaą na- 
kreślił zebrany wczoraj parlament, który 
pragnie konsolidacji państwa. Drugą linję 

'wytknęła koalicja chlopsko-demokratyczna, 
(która zebrała się równocześnie w Za- 
į gzebiu. 
į Koalicja chłopsko demokratyczna po- 
stawiła własne wytyczne zupełaej opozycji 

    

Przesilenie gabinetowe w Anglji zażegnane. 
LONDYN. 2.VIII. (Pat.). Różnice zdań w łonis gabinetu, spowodowane wprowadzeniem ceł 

Nieudany lot kapitana Courtenaya. 
2 LONDYN. 2.VIII. (Pat). Agencja Reutera donosi z Nowego Jorku o locie kapitana Courtenaya, 
iż był on zmuszony opuścić się na wodę w odległości 500 mil od wysp Azorski 

Wodnopłatowiec znajduje się na wodzie mniej więcej pod 42 stopniem szerokości północnej 

Lotnik wzywa natychmiastowej pomocy, jednakże bezpośrednie niebezpieczeńswo nie zagraża. 

Polski lot transatlantycki 

Tajfun. 
WIEDEŃ, 2, Vill, Pat. Według doniesień z F.linv, wczoraj w Jxponji szalał tajfun, 

W Tokio zaliła powódź cały 3 e::g mesiów. Wiele mostów zostało zerwanych. 
"kai kOCETZAROOA 

owa walla Zagrzebia 2 Białogrodem. 

  

nie przyjdzie do przesilenia gabinetowego. 

ch. \ 

dwolany. 

Autor artykułu, znany specjalista w 
kwestjach lotniczych, Rafałowicz, wyrażał 
przytem ubolewanie, że lotnicy Idzikowski 
i Kubala czuli się zniewoleni do odlotu pod 
presją pewnych odłamów prasy polskiej, 

„rokiem szkolnym dwuletnich kursów gospod: 
; czo-handlowych żeńskich w m. Lidzie. 
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żyrie białoruskie. | 
Nowy Zarząd Białoruskiego Związku 2 

Gospodarczego. : 

W związku z zatwierdzeniem Statutu Bite 

  

     

   
     

     

łoruskiego Związku Gospodarczego na całą Rzec” 
pospolitę Polską (dotychczas był zatwierdzom 
tylko na Województwo Wileńskie) w dniu 25 lipćf 
r. b. Na walnem zebraniu związku wybrano no! 
zarząd w składzie następującym: a 

Prezes — inż. Michał Guzowski, wice-pfe" 
zes | poseł Jan Stankiewicz, wice-prezes II — JW) 
styn Muraszko, sekretarz — p. Elżbieta Kowsz%% 
wa. Wolni członkowie: p. Antonina Ostrowski 
Michał Stankiewicz i Mikołaj Wincukiewicz. A 

Na zebraniu poruszono szereg kwestyj n4“ 
tury gospodarczej, między innemi postsnowiom 
przystącić do założenia w Wilnie spółdzielni prz 
mysłu ludowego oraz otwarcia z następujący”   źle poinformowanych, oraz nadzieję, że od- 

powiednie czynniki wpłyną na zaniechanie 
przez lotników szalonego zamiaru. į 

Przewidywania te sprawdziły się. Wie: 
czorem nadeszły telegramy, donoszące O! 
znacznem pogorszeniu się warunków atmo- | 
sferycznych, wobec czego lotnicy odwołali 
poczynione przygotowania. 

W sytuacji analogicznej, jak lotnicy 
polscy, znajduje się lotnik francuski Costes, 
zniewolony również do wyczekiwania na 
zmianę warunków atmosferycznych. 

Prasa zaznacza, że najpoważniejszymi 
jego konkurentami są lotnicy polscy, którzy 
niezawodnie odlecą przed ойт, skoro po- 
zwolą na to warunki atmosferyczne. 

i 

przeszło 100,000 funtów sterlingów. 

do Bisłogrodu. Jast to llaja decentralizacji 
pstroju państwa, sprzeczna z konstytucją. 
Jedno jest pewne, że opozycjoniści nie 
zdają sobie sprawy z iego. 

W każdym razie dzień w-zorajszy Oz- 
nacza rozooczęcie nowej w.lki między 
Zagrzebiem a Bialogrodem. 

BIAŁOGRÓD, 2VIII (Pat). Deputo- 
wani kcalicji demokratyczno-chłopskiej ze- 
brali się wczoraj o godzinie 11 -tej w Za- 
grzebiu. 

Obradom przewodniczył Pribicewicz, 
szef niezależnej partji demokratycznej. 

W czasie zebrania, które trwało do 
godz. 15tei obie grupy, wchodzące w 
skład koalicji sprecyzowały Sswę stano- 
wisko wobec aktualnej sytuacji politycznej. 

Komunikat ogłoszony po zakończe- 
niu obrad stwierdza, że koalicja demokra- 
tyczna chłopska sprecyzowała powody wy- 
darzeń, jakie rozegrały się w dniu 20; 
czerwca. 

W dalszym ciągu komunikat dodaje, 
że późniejsze decyzje będą powzięte na- 
tychmiast skoro tyłko stan zdrowia pozwo- 
li Radiczowi na uczestniczenie w zebraniu 
koalicji, 
  

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 

Jsgisilońska 8, telefon 968, przyjmuje 

ad godz. 9—6 8144 | 

Nowe czasopismo gospodarcze. 

W miesiącu bieżącym ukaże się nowe 
sopismo gospodarcze p. t. „Biełaruski Gaspa 
wydawane przez Białoruski Związek Gospodar 
czy. Czasopismo będzie redagowane przez in: 
agronoma M chała Guzowskiego. 

Białoruski Instytut Gospodarki i Kulte 

mą zamiar z początkiem bieżącego rok! 
szkolnego otworzyć na prowincji szereg białoru* 

cza” 

d 

powiednich wladz szkolnych w celu otrzymani 
koncesji. 

Sprawa blałoruskiego teatru w Wilsie. 

Wśród społeczeństwa białoruskiego są czy” 
nione odpowiednie staranfa w sprawie otwarcia 
stałego teatru białoruskiego 
sekcją objazdową. W tym kierunku prawdopodob-=- 
nie ma pracować znany artystt p. Szczęsnowicz, 
który w latach 1921 — 23 położył dużo starań 
przy organizowaniu białoruskiego teatru w Wilnie. 

Z gimnazium białoruskiego w Wilnie. 

Na rok szkolny 1928/29 dyrektorem ma 
byč p. S. Pawłowicz, który zajmowzł to stanowi- 
sko w roku ubiegłym. „T-wo Szkoły Białoruskiej” 
proponowało to stanowisko b. dyrektorowi p. R. 
Ostrowskiemu, lecz ten odmówił. rt. 

Za czerwonym kor- 
donem. 

Masowe zatrucie się żołnierzy bolszewickiej 
straży pogranicznej. 

> Jak donoszą z pogranicza pzlsko - sowiec- 
kiego onegdaj we wsi Bierozki naprzeciwko oOd- 
cinka granicznego Radoszkowicze podczas obiadu 
uległa masowemu zatruciu się załoga miejscowej 
strażnicy bolszewickiej. Na skutek zatrucia się 3 
żołnierzy zmarło. Stan pozostałych budzi poważ- 
ne obawy. 

‚ ‚ М№ miejsce wypadku zjechała specjalna ko- 
misja bolszewicke, która prowadzi w tej sprawie 
dochodzenie. 

Eskadra samolotów bolszewickich nad po- 
graiczem. 

„ Onegdaj na pograniczu polsko - sowieckiem 
w rejonie W. Chutor zauważono, przelatującą 
wzdłuż granicy polskiej eskadrę bolszawickich sa- 
molotów. Przelot eskadry pozostaje w ścisłym 
związku z odbywającemi się na tym odcinku Ćwi- 
czeniami wojsk bolszewickich. 

  

Przepiórka trzyma się na drugiem miejscu. 
‚ ,, НАСА. 2.УШ. (Pat). W 13-:ym daiu olim- 

pijskiego szachowego turnieju indywidualnego 
mistrz Przepió:ka stoi nzdal na 2-giem miejscu z 
10 punktami po Euwe z 10/2 punktami. 

W turnieju drużynowym drużyna polska 
uzyskała dalsze następujące wyniki: ze Szwecją 
wygrała w stosunku 21/2 do 11/2, z Belgią 21/2 — 
1V/a, z Czechosłowacją prowadzi 21/2 do 11/2 przy 1 
niedokończonej, z Argentyną dotychczasowy wy- 
nik remis 11/2 do :1/2 przy 1-nej niedokończonej. 
z moni dotychczasowy wynik jest ujemny 

LEPA UTE TEIDE WOM SO RZWZEZOWOW OOO ZORAKEAOZESZE OWO OWZEOTZ BOAOIEETAŃ | DOD TOBEDZ) SRS INI IS KIA TSS TADA DNA TINDI SET ESRT NSS POESST UTENOS 

Igrzyska Olimpijskie. 
Wyjazd — Wrażenia z treningu — Am- 
sterdam przed Olimpjadą — Stadjon 
Olimpijski — Uroczyste otwarcie igrzysk. 

(Od specjalnego wysłannika „Kurjera 
Wileńskiego”. 

Amsterdam w sierpniu. 
Dsia 25 lipca wieczornym pociągiem 

berliūskim wyjechaliśmy z Warszawy na 
IX Igrzyska Olimpijskie do Amsterdamu. 

Grupa nasza Składała się z 14 osób 
z dyr. Państw. Urzędu W. F. P. W. pułk. 
Ulrychem na czele. 

W niespełna 12 godzin stanęliśmy w 
Berlinie, skąd po krótkiem zwiedzeniu mia- 
sia ruszyliśmy dalej. 

Droga z Berlina do Amsterdamu zle- 
ciała nam szybko, gdyż urozmaicał nam 
sam ją ciągle zmieniający się krajobraz, 
tak cdmienny od naszego. Humory dopi- 
sywały również, więc mie można się było 
na nic uskarżść. 

- W Amsterdamie ra głównym dworcu 
osobowym powitali nas przedstawiciele 
kierownictwa polskiej grupy olimpijskiej w 
osobie inż. Znajdowskiego i kpt. Barana, 
a sekretarka polskiego konsulatu w Am- 
sterdamie zaopatrzyłą wszystkich w biało- 
czervony znączek, odróżniający Polaków 
od innych narodowości. 

Tego samego dnia leszcze podejmo- 
wał nas honorowy konsul polski p. Biir- 
kenmann (rodowity Holandczyk, pełniący z 
nadzwyczajnem poświęceniem swą honoro- 
wą funkcję) bankietem w jednym z pierw- 
szorzędnych tut. lokali. W serdecznym na- 
stroju spędziliśmy kilka godzin, dzieląc się 
wzajemnie wrażeniami i wiadomościami z 
kraju i obczyzny. : 

Na bankiecie tym przemawiał b. Ser- 
decznie konsul p. Birkenmann nie tając 
się ze swemi uczuciami, jakie żywi dla 
Polski. Odpowiedział mu z humorem pułk. 

| Ulrych, nawiązując do słynnego powiedze- 

! na kilku lat zdziałać potrafi. 

nia Zagłoby o Nidelandach i wyrażając 
swe głębokie przekonanie, że 100 lat nie- 
woli, jakie mamy poza sobą bardzo szyb- 
ko odrobimy. „Gęby otworzycie* mówił 
dosłownie puikownik co Polska w niespeł- 

Pierwszą noc spędzamy w gmachu 
przy Balbsostraat, gdzie umieszczeni zostali 
nasi zawodnicy. 

Ogromny budynek (szkoła powszech” 
na) zbudowana według wymogów nowo- 
czesnej techniki i higieny, zaopatrzony w 
wanny prysznice i salę gimnastyczną sta- 

skiej stałe lokum polskiej grupy olimpij- 
skiej. 

Wszędzie czystość nadzwyczajna — 
zawodnicy rozmieszczeni wygodnie, kuch- 
nia prowadzona pod własnym zarządem 
obfita i smaczna. 

Tryb życia unormowany, a rozkład 
dnia przestrzegany co do minuty. 

Oż szeregu dni kwateruje tu już gru- 
pa lerkoatletyczna, a każdego niemal dnia 
przyjeżdżają z kraju nowi zawodnicy. 

° — № parterze urządzona została nader 
estetycznie czytelnia, gdzie niebrak lektury 
polskiej, radja i innych rozrywek. 

Wczesnym rankiem dziedziniec szkol- 
ny (wewnątrz szkoły) zapełnia sią zawod- 
niczkami i zawodnikami, którzy odbywają 
Swą ranną gimnastykę. 

O godz. 10 rano zajeżdźa przed gmach 
szkoły obszerny autobus i zabiera zawod- 
ników na boisko treningowe (3 klm. od- 
kwater), gdzie już ćwiczą wszystkie inne 
narodowości. 

Mając do wyboru zwiedzanie miasta i 
oglądanie znakomitości wszechświatowych 
przy pracy na boisku wybraliśmy z kpt. 
Mierzejewskim i por. Konopackim  (lastr. 
Centr, Szkoły G.i Sp. delegowani na Olim- 
piadę) to ostatnie. 

A jest co oglądać. 
Rzuty, biegi i skoki w wykonaniu   

technice dają nam więcej cenuego materja- ; 
łu naukowego, niż tomy fachowych; 
książek. 

Nurmi i Ritola (biegi 5 klm.) Wykoff 
i Corts i Wichman (100 m.), Poddokk i 
Kórnig (200 m.), Martin (800 mtr.), Borg 
i Krauze (1500 m.), Toylor (400 mir. pla- 
ski), Hamm (skok w dal), Tunlos (trój- 
skok), Barnes i Carr (skok o tyczce), Hir' 
schfeld (rzut kulą), Pentilla (rzut oszcze- 
рет) 1 Рошиз (rzut dyskiem) -oto mocarze 
wszechświatowej sławy, których mislišmy 
szczęście z bliska podziwiać. 

Na dość stosunkowo małem boisku 
treningowem taka masa zawodników tre- 
nujących się do poszczególnych konkuren- 
cji, żę nie wiadomo co wpierw oglądać. 

Chodzimy więc od grupy do grupy i 
patrzymy... patrzymy... 

Z naszych zawodników najwięcej fu- 
rory robi Копораска. Za każdym niemal 
razem rzuca coś koło 40 tki, podziwiana 
przez swoich i obcych. Amierykanki, niem- 
ki i szwedki rzucają słabiej. 

Z zawodników najrówniejszą formę 
wykazuje Baran. Rzuty jego przekraczają 
stale 45 mtr. Zagraniczni reporterzy foto” 
grafają go zawczasu licząc się z możliwoś- 
ciami osiągnięcia dobrego miejsca przez 
utalentowanego Polaka. Wogóle o ile dob- 
rze pójdzie dysk może się stać naszą bro- 
nią narodową na Olimgjadzie. 

Treningi wspólne z zawodnikami ca 
łego świata powodują czasami zabawne 
qui pro quo. 

Między innemi odbyła się naprzykład 
taka zabawna scena. 

— Jeden z naszych zawodników Ma- 
łyszko, trenując się do pięcioboju nowocze- 
snego rozbierał się w szatni tuż obok Nur- 
miego. Po pewnym czasie Nurmi wyszedł 
a został sam Małyszko, któryś zaś z kores- 
pondentów zagranicznych nieznający wi- 
docznie Nurmiego wszedł po chwili do   mistrzów świata o zawrotnie doskonałej 

| Wszędzie spotyka się symboliczne koła 

naniu, że to jest Nurmi z prośbą o wpi- 
sanie mu swego nazwiska do księgi. 

Dopiero gdy Małyszko cbok swego 
podpisu na życzenie petenta dopisał uwagę 
Polska, wyszło na jaw zabawne nieporozu- 
mienie. 

Najlepsze warunki treningowe z ob- 
cych narodowości posiadają bezsprzecznie 
Amerykanie, 

Okręt ich, który wraz z zawodnikami 
zawinął do portu jest zaopatrzony w bież- 
nię, basen pływacki i t. d. 

Niemcy po przyjeździe do Amsterda- 
mu i skonstantowaniu na miejscu trudności 
treniagowych powrócili pociągiem do Nie- 
miec I tam ćwiczą do rozpoczęcia się 
Olimpiady. 

W. samem mieście ruch ogromny. 

olimpijskie znak braterstwa wszechświato- 
wego narodów. 

Miasto wspaniale i!luminowane tonie 
w powodzi flag narodowych. 

W zastępstwie królowej holenderskiej 
igrzyska otworzyć ma książę małżonek. 
Bilety wyprzedane do ostatniego miejsca. 
Nas ratują karty wstępu przedstawicielskie, 
które nam pozwolą obzjrzeć całe igrzyska. 

W dniu 28 lipca przy dźwiękach fan- 
far z wieży maratcńskiej,j w obscności 
kilkudziesięciu tysięcy widzów, którzy szczel- 
nie zapełaili przepiękny stadjon Olimpij- 
ski nastąpiło uroczyste otwarcie IX Isrzysk 
Olimpijskich. 

Już na kilka godzin przed otwarciem 
wszystkie drogi prowadzące do stadjonu 
przepełnione były taką falą ludzką, że z 
trudem tylko można się było przecisnąć. 

Miasto całe tonie w sztandarach. Sło- 
wo Olimpjada jest na ustach wszystkich. 

Wszędzie ruch olbrzymi. 
Języki wszystkich narodów świata 

rozbrzmiewają na każdym kroku. 

zostały wszystkie bramy stadjonu, kto cho- 
ciażby minutę się spóźnił nie został wpu- 
szczony do Środka. 

Sam stadjon może doprawdy wzbu- 
dzić prawdziwy zachwyt. 

Łącznie z placami ćwiczebneml obej- 
muje on około 52 ha i leży w poladaio- 
wej części Amsterdamu. 

Oprócz włęściwego stadjonu wybudo- 
wane zostały jeszcze inne urządzenia wszyst- 
kie odpowiadające nowoczesnym wymogom 
jak: pływalnia, hala szermiercza, kali boksu 
i zapaścictwa, 

Olbrzymie trybuny wybudowane przez 
architekta J. Wilsa mogą pomieścić 40.000 
widzów. 

10.000 miejsc jest pod dachem, reszta 
odkryta (wszystkie nie drogie). 

Cała budowla jest 260 m. długa i 170 
Szeroka. Zanim rozpoczęto budowę stadjo- 
nu trzeba było wbić w grunt torfowy 1.500 
pali od 13 do 17 m. długości każdy. 
3 W środku stadjonu znajduje się bo- 
isko piłkarskie o międzynarodowych wy- 
miarach, otoczone dookoła bieżnią lekko- 
atletyczną 400 metrową (8 m. szerokości). 

Bieżnię, koloru czerwonego otacza z 
koleji betonowy tor kolarski. 

Obok mety mieści się trybuna dla 
zawodników. Trybuna dla prasy obliczona 
jest na 600 miejsc. 

W wielkiej sali pod główną trybuną 
znajduje się 45 kabin telefonicznych, skąd 
idą na cały Świat depesze z wyni- 
kami. 

Przez jedną z głównych trybun kry- 
tych prowadzi brama maratońska, przez 
którą wbiegną pierwsi maratończycy. 

bok bramy maratońskiej stoi 45 m. 
wysoka wieża maratońska ze szczytu której 
wznosi się z urny ofiarniczej dym symbo- 
liczny. 

Po lewej stronie bramy stoi posąg 
pierwszego przewodniczącego olimpijskiego 
„komitetu holenderskiego.     szatni i zwrócił się do Małyszki w przeko- Punktualnie o godz. 13.30 zamknięte Cały stadjon udekorowany flagami 
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“o Nr. 174 (1221) 

Konjunktura gospodarc 
Konjunktura gospodsrcza, Ściślej mó- 

Wiąc konjunktura przemysłowa, kształtowa* 
a się u nas w kraju i zagranicą, zgodnie 

z danemi Instytutu Badania Konjunktur 
Ospodarczych i Cen, za Okres marzec— 

czerwiec r. b. w sposób następujący: 
Zbyt Ogólny węgla polskiego w cią- 

£u pięciu miesięcy r. b. zwiększył się o 
niecałe 7% w porównaniu ze zbytem w 
tym okresie roku ubiegłego, co się tłoma- 

| Szy przedewszystkiem wzrostem pojemnoś- 

rynku wewnętrznego. 
Wywóz zagranicę w przeciwieństwie 

do zbytu węgla w kraju osiągnął w maju 
cyfrę rekordową powyżej milona tonn i za 

miesięcy zwiększył się prawie o pół 
Liljona w porównaniu z r. ub. Uzyskanie 
Przez polski przemysł węglowy powažniej- 
Szych dostaw nietylko dła kole! szwedzkich, 
uńskich | norweskich, lecz także dla li- 
tewskich i finlandzkich stworzyło stałe 

_ Wzrunki wzmożenia się eksportu węgla na 
Tynki północne wogóle, a Skandynawskie 

: Szczególności. Na 200,000 tonn zapo- 
trzebowania węgla przez koleje żelazne 
Państw skandynawskich polski przemysł 

_ Uzyskał 167.000 tonn, czyli 80% dostaw, 
angielski zaś zaledwie 53.000 tonn. 

Pomimo silnej konkurencji ze strony 
_Anglji pojemność rynków skandynawskich 

a węgla polskiego stale się zwiększa i za 
<rwsze 5 miesięcy r. b. wzrosła o pra- 

Wie 390.000 tean w porównaniu z tymże 
_ Okresem roku ubiegłego. Naogół sytuacja 

W wywozie polskiego węgla pod względem 
_ ilościowym przedstawia się i zapowiada na- 

dal pomyślnie, wykazując stałą tendencję 
ku wzrostowi. Natomiast konjunktura pod 

_ Względem uzyskiwanych cen ulegała od po- 
Czątku roku bieżącego stopniowemu ро- 
orszeniu, przedewszystkiem wskutek ostre- 
£o dumpingu ze strony Anglji na rynkach 

łnocnych. 
Wydobycie węgla w 5 miesiącach r.b. 

Wzrosło również o przeszło pół miljona 
ton w stosunku do tegoż okresu r. ub. 

Zbyt koksu okazuje także tendencję 
| ku dalszemu wzrostowi. Dokonywane i 
częściowo ukończone już inwestycje w 
przemyśle koksowniczym na Górnym Śląs- 
ku wpłyrą na podniesienie się zdolności 
wytwórczej koksowni. 

Wytwórczość hut żelaznych w pierw- 
Szych miesiącach r. b. wykazała wzrost, 
spowodowany napływem zamówień rządo- 

_ Wych, Oraz w znacznej mierze przewidywa- 
niami znacznego zapotrzebowania w związ- 
ku z ruchem budowlanym. Zamówienia w 
kwietniu i maju r. b. przewyższają zamó- 

_ Wienia zeszłoroczne — w kwietniu o 44.5 
proc. i w maju—o 91.2 proc. 

Niepomyślna natomiast zaznaczyła się 
tendencja rozwojowa wywozu wyrobów wal- 
cowanych w bieżącym roku przedewszyst- 
kiem na dalekie rynki Azji, oraz Poładnio- 
wej Ameryki, a w związku z powrotem 
Anglji do jej dawnych rynków zbytu. 

2 Konjunktura w polskim przemyśle 
cynkowym pod względem zaopatrzenia go 
W tańszy, niż dotychczas, surowiec krajowy 
i obniżenia kosztów własnych zapowiada 
$lę na przyszłość najzupełniej pomyślnie. 

Zmaczne powiększenie produkcji prze- 
mysłu  przetwórczego zostało ostatnio 
wstrzymane. 

Wzrost produkcji w związku z ruchem 
budowlanym wykazał również przemysł 
metalowy, zatrudniając O 25—30 proc. 
zai robotników, aniżeli w okresie ubie- 
głym. 

Wszystkich państw, 
olimpjadzie. 

Loża księcia holend. Henryka bogato 
uwieńczona zielenią. W sąsiedztwie jej loże 
oficjalnych przedstawicieli. 

3 Z uderzeniem godziny 13.30 zajeżdża 
przed stadjon kareta z księciem, Holandji, 
który ma dokonać otwarcia igrzysk. 

Wita go orkiestra hymnem narodo- 
wym poczem z ust 1200 śpiewaków wydo- 

biorących udział w 

  
bywa się potężna pieśń na cześć królowej. 

Po chwili przez bramę maratońską 
wchodzić zaczynają poszczególne grupy. 

Imponujący ten pochód narodów 
otwiera Grecja, której w tea sposób cały 

greckiego nieśmiertelnej ideji olimpijskiej. 
3 Defiladę 46 narodów zamyka Holan- 
ja. 

Polska grupa wygląda bardzo este- 
tycznie. Wszyscy w białych spodniach, 

kowych kapeluszach z białoczerwoną wstąż- 
ką i w białoczerwonych krawatach. 

Każdą grupę narodową poprzedza 
przedstawiciel niosący transparent z na- 
zwą danego państwa, następnie chorąży z 

Na czele grupy polskiej idą oficjalnie 
„przedstawiciele: inż. Znajdowski (prezes 

1 Polsk. Kom. Igrzysk. Olimp.) kpt. Baran i 
_ kpt. Kurleło, dalej zawodniczki z Konopac- 
ką na czele i zawodnicy. 

stami oklaskami: 
Na trybunach z obcych narodowości 

przeważają Niemcy rozdzieleni w kilku 
miejscach, wszyscy zaopatrzeni w chorą- 
giewki o narodowych barwach, 

rzy, gospodarze igrzysk, następnie Niemcy 
„I Amerykanie. 

„, , Po defiladzie wszystkie delegacje usta- | 
wiają się na boisku fcontem do loży kró- 
lewskiej, poczem minister oświaty de'Vis- 

Życie gospodarcze. 
za w kraju i zagranicą. 

W przemyśle maszynowym produkcja, 

nie wykazując znaczniejszych wahań, ро- 

woli wzrasta, pozostając stale o przeszło 
20 proc. wyższą, niż w r. 1927. 

Najwięcej rozwinął się w dziedzinie 

przemysłu metalowego w ciągu ostatniego 

roku przemysł elektro-techniczny. Wzrost 
wynosi tu przeszło 50 proc. w porównaniu 

z odpowiedniemi miesiącami 1927 roku. 

Na szybki rozwój tej gałęzi wpływa wzma” 

gający się stale w całym kraju ruch elek- 
tryfikacyjny, wzrost zapotrzebowania na 

os elektryczne, wreszcie rozwój radjo- 

fonii. 
Sądząc z ilości zamówień na żelazo, 

udzielonych przez przemysł metalowy i 
maszynowy ŚSyndykatowi Hut Żelaznych, 
przemysł żelazny zamierza w następnych 

miesiącach dalej podnosić produkcję. : 

Wśród gałęzi produkcji dóbr spożycia 

zmniejszenie wytwórczości nastąpiło tylko 

w przemyśle włókienniczym, spowodowane 

nie skurczeniem rynku zbytu, lecz szybszem 

od wzrostu zapotrzebowania tempem roz- 

woju aparatu wytwórczego; inne gałęzie 

spadku nie wykazują. 
Konjunktury eksportowe w przemyśle 

drzewnym zależą przedewszystkiem od za- 

potrzebowania na rynkach niemieckim i 

angielskim. Zainteresowanie Niemiec na 

rynku polskim rozwija się ostatnio przede- 

wszystkiem w kierunku sortymentów bar- 

dziej wartościowych, których w dość zna- 
cznych ilościach dostarcza Pomorze. Wy- 
wóz do Anglji natomiast zmniejszył się w 
pierwszych pięciu miesiącach r. b. w po- 
równaniu z rokiem ubiegłym. 

Całkowicie pod znakiem pomyślnej 
konjunktury wywozowej pracują wybitnie 
eksportowy przemysł dykt i fornierów, Ц- 
jawniający bardzo szybki wzrost wywozu, 
hamowany jedynie ogólaemi trudnościami 
na rynku wewnętrznym. 

Zanotować też należy, że wywóz trzo- 
dy chlewnej w maju podniósł się do nie- 
notowanego dotychczas poziomu 123.000 
sztuk, jakkolwiek wartość wywozowa jed- 
nej sztuki znacznie się zmniejszyła. RÓw- 
nież wywóz jaj w maju był większy, niż 
kiedykolwiek od czasu odzyskania niepod- 
ległości: 10.337 ton wartości 24.377.000 
zł., stanowiące najpoważniejszą co do war- 
tości pozycję naszego eksportu rolniczego. 

Naogół sytuacja finansowa przedsię- 
biorstw uległa znacznej poprawie. Daje się 
zauważyć silne zwiększenie rezerw w spół- 
kach akcyjnych. Na uwagę zasługuje też 
fakt zmniejszenia się protestów wekslowych 
w stosunku do ogólnej sumy weksli płat- 
nych w Banku Polskim, a mianowicie z 
2.27 proc. w marcu do 2.2 proc. w kwiet- 
niu, oraz do 2.04 proc. w maju. 

Jeśli chodzi o sytuację Światową, to 
raczej należy ją określić, jako chwiejną. 
W Stanach Zjednoczonych A. P. ogólny 
poziom produkcji jest w dalszym ciągu 
dobry. Koncentracja produkcji postępuje 
coraz bardziej. W Anglji proces poprawy, 
który zdawał się rozpocząć kilka miesięcy 
temu, uległ zatrzymaniu. Francja przeży- 
wa dobre konjunktury. Przystosowanie się 
do warunków, wynikłych z faktycznej sta- 
bilizacji waluty, odbywa się aaogół bez 
większych wstrząsów. Koajunktura $ospo- 
багсга Niemiec wykazuje niewielką recesję, 
pozbawioną jednak całkowicie cech kryzy- 
sowych, głównie dzieki doplywowi dlugo- 
terminowych požyczek zagranicznych. Stan 
jednak ogólay przemysłu jest weiąž dobry, 
miejscam! nawet lepszy od zeszłorocznego. 

derskiego komitetu olimp., wyrażając swą 
radość z tego powodu, że może przema- 
wiać wobec przedstawicieli tylu narodów 
świata. 

Zaznacza on, iż tylko dzięki zrozu- 
mieniu całego społeczeństwa holenderskie- 
go, które udzieliło finansowego poparcia 
wielkie dzieło zostało doprowadzone do 
skutku, poczem kreśli obraz rozwoju idei 
olimpijskiej, od czasów starożytności aż do 
chwili obecnej i wyraża przekonżnie, że 
te piękne szlachetne ideje, które climpizm 
ze sobą niesie, przetrwają wszystkie czasy. 

Z kolei przemawia prezes holender- 
skiego komitetu igrzysk olimpijskich ba- 
ron van der Oyc, wypowiadając szereg 
ogólaych uwag.o znaczeniu igrzysk i zwra- 
cając się na zakończenie do księcia Hen- 
ryka z prośbą o otwarcie Olimpiady. 

Aktu otwarcia w imieniu królowej ho- 
lenderskiej dokonuje książe przy dźwiękach 
orkiestry i odgłosach armat. 

W tym momencie wjeżdża na maszt 
olimpijski flaga z 5 splecionemi kołami 
oznaczającemi 5 części Świata, zbratanych 
i złączonych wspólnością ideji. 

Jednocześnie wzbija się w powietrze 
tysiąc gołębi, które lecą w różna strony 
świata z wieścią o otwarciu igrzysk. 

Trybuny wypełnione do ostatniego 
miejsca drżą w swych posadach od oklas- 
ków rozentuzjazniowanych widzów. 

Po chwili chorążowie wszystkich na- 
rodów biorących udział w Olimpjadzie 
ustawiają się w półkolu poczem międzyna- 
rodowej sławy piłkarz holenderski Harry 
Denis składa uroczystą przysięgę, powta- 
rzaną przez wszystkich zawodników, „że 
walczyć będą uczciwie i zgodnie z przepi- 
sami dla chwały swego narodu i sportu“. 

Olbrzymi chór Śpiewa potężną pieśń 
„Hollando Glorie“. 

Zawodnicy defilują ponownie i uro- 
czystość dobiega końca, pozostawiając głę- 
bokie niczem niezapomniane wrażenia.   Świat oddaje hołd za poczęcie z ducha 

| 
granatowych marynarkach w białych słom- 

flagą narodową. 

Publiczność wita defilujących rzęsi- 

Najliczniej reprezentowani są Holend- 

ser wita zgromadzonych w 'imieniu holen- T. Kawalec. 

KEFIEEK W'LEN 

Nowy rozłam w Prawosławnej 
Cerkwi w Rosji. 

W ostatnich dniach nastąpił w Rosji 
jeszcze jeden rozłam w łonie Cerkwi Pra- 
wosławnej. Cerkiew ta od czasów rewo- 
lucji przeszła przez szereg Scysyj we- 
wnętrznych, które jeszcze za życia ostat- 
niego patryjarchy rosyjskiego Tichona o- 
derwały od Cerkwi bardzo poważną ilość 
wiernych, kleru, a nawet wyższego ducho- 
wieństwa. W ten sposób na terytorium ro- 
syjskiem powstał szereg równorzędnych 
Cerkwi, jak to Żywa Cerkiew, Cerkiew 
Odrodzona, Narodowa  Autokieofaliczna 
Cerkiew Ukraińska etc. Właściwa Cerkiew 
rosyjska, aczkolwiek nader uszczuplona, 
trwała nadal pod nazwą Cerkwi Patryjar- 
szej, wywodząc swój autorytet od ostatnie- 
go patryjarchy Tichona. 

W sierpniu roku zeszłego metropolita 
Sergjusz, sprawujący czasowo rządy nad 
Cerkwią patryjarszą, zawarł ugodę z rzą* 
dem sowieckim. Właściwie autorytet me- 
tropolity Sergjusza, jako zwierzchnika tej 

zmarły patryjarcha Tichon w testamencie 
przekazał swą władzę met:opolicie Agatan- 
gelosowi, a w zastępstwie tego Ostatniego 
metropolicie Piotrowi, którzy obaj żyją 
dotychczas, aczkolwiek są prześladowani. 
Skąe wziął się zatem Sergjusz na stano- 
wisku zwierzchnika Cerkwi rosyjskiej po- 
zostanie na zawsze tajemnicą tych urzęd- 
ników bolszewickich, którzy w parę mie- 
sięcy po objęciu władzy przez metropolitę 
Sergjusza zawarli z nim ugodę w sprawach 
cerkiewnych, niezwykle dogodną dla rządu 
sowieckiego. Ugoda ta jednak nie spotkała 
się z uznaniem ze strony bardziej nieza- 
leżnych biskupów rosyjskich. Rozpoczął się 

Dzpresja gospodarcza w  Austrji ustąpiła 
miejsca lekkiej poprawie. Sytuacja ekono- 
miczna Czechosłowacji jest bardzo dobra. 
Ruch budowlany wykazuje duży rozmach, 
pociągając za sobą związane z nim prze- 
mysły, jak metalowy, szklany i meblowy. 
Natomiast sytuacja gospodarcza Rosji So- 
wieckiej jest w dalszym ciągu naprężona. 
W przemyśle dotkliwie dają się odczuć 
braki w technicznym ekwipunku fabryk i 
niemożności ich renowacji z powodu bra- 
ku kapitału, oraz występujący tu i owdzie 
w dość silnym stopniu brak surowców. 
Również zbyt wykazuje pewne' trudności. 
Tak oto w ogólnych zarysach przedstawia 
się konjunktura gospodarcza w kraju i za 
granicą. M. G. 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Ze Związku Org. Kółek Rolniczych. 

W tych dniach staraniem Związku Kółek i Orgz- 
nizacji Relniczych zostały zorganizowane na te- 
renie pow. Mołodeczańskiego nowe Kółka Rolni- 
cze w Zalesiu gminy lebiedziewskiej, w Syczewi- 
czach gm. mołodeczańskiej, Doksznianach gm. 
radoszkowiczkiej i Chołchłe gminy pożeckiać 

Wszystkie wyżej wymienione Kółka, przy- 
stąpiły już do pracy na swoim terenie. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Wzrost spożycia cukru w Polsce. Wsku- 

tek ograniczenia produkcji cukru na ziemiach 
polskich podczas wielkiej wojny i w pierwszych 
latach po jej zakończeniu, ludność nasza Siłą 
rzeczy Odzwyczaiła się w pevaya su od 
konsumpcji tego produktu. Szczególnie ludność 
włościańska i robotaicza zastępowała często cu- 
kier sacharyną. Po wojnie zubożała ludność Pol- 
ska bardz wolno wracała do normalnych warua- 
ków bytu, to też poprawa w jej odżywieniu wy- 
magała dłuższego czasu, postępowała jednak sy- 
stematycznie naprzód. Świadczy 0 tem fakt, że 
kieay w r. 1919 — 20 spożycie cukru wynosiło 
mniej, niż 4 kg., w r. 1921 — 22 do 4.8 kg, w r. 
1922 — 23 do 6.7 kg., a w r. 1927 — 28 wynie- 
sie według wszelkiego prawdopodobieństwa oko- 
ło 11.8 kg, na głowę ludności. Cyfra ta już po- 
ważnie przekroczyła przedwojenne spożycie, któ- 
re ogólnie licząc, wynosiło na wszystkich zie- 
miach polskich przeciętnie ok. 10 kg. na głowę 
rocznie. Należy jednak zauważyć, że spożycie to 
w różnych dzielnicach naszego kraju przed ro- 
kiem 1914 było bardzo niejeinakowe i wahało się 
od 4 kg. na terenach wschodnich do 20 kg. na 
ziemiach śląskich (na głowę ludności). 

KRONIKA BAŁTYCKA. 
— Kryzys gospodarczy krajów nadbałtyc- 

kich. Ostatnie wylewy na Łotwie wyrządziły stra- 

zamuleniu. Wynikłe stąd straty obliczają na oko- 
ło 200 miljonów łatów. Już dzisiaj przewidują, iż 
zbiory będą deficytowe. Brak furażu zmusza rol- 
ników do zużytkowania jeszcze napół dojrzałego 
owsa dla dokarmiania zwierząt. Produkcja mleka 
zmniejszyła się poważnie, co w konsekwencji od- 
bija się na ograniczeniu eksportu masła. Prze- 
mysł lniany znajduje się również w poważnych 
trudnościach, gdyż zbiór tegoroczny lnu będzie 
bardzo słaby. Eksport drzewa ucierpiał z powodu 
wylewów, gdyż ekspedycje nie mogły być doko- 
nane we właściwym terminie. Rząd łotewski bada 
wszystkie możliwości, zmierzające do osłabienia 
kryzysu i zdecydował s'ę na zakupno zagranicą 
oważnych partji ziarna. W konsekwencji istn:e- 
ącego stsnu rzeczy przedsiębiorstwa gospodar- 
cze Otrzymały zlecenia dokonywania zakupów za- 
granicą tylko w granicach absolutnej potrzeby, 
jdyż zapotrzebowanie na dewizy w związku Z 

portem państwowym osiągnęły już poważne 
cyfry. 
: Na Litwie sytuacja nie jest o wiele lepszą, 

aniżeli na Łotwie. Zbiory owsa zapowiadają się 
bardzo źle. Wylewy wyrządziły poważne szkody 
w przemyśle mlecznym. 

Natomiast sytuacja ekonomiczna jest Estonii 
obecnie o wiele pomyśniejsza. 
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Cerkwi, podlega zakwestjonowaniu, gdyžįT 

ty w zasiewach, z których większa część uległa | 

ferment na tle opozycji przeciwko metro- 
policie Sergjuszowi, uzurpującemu władzę 
patryjarszą ze szkodą Cerkwi. 

Obecnie wypadki zaszły tak daleko, 
że szereg najwybitaiejszych biskupów ogło 
siło protest, oświadczając, że nieuznają 
władzy metropolity Sergjusza, ani władzy 
utworzonego przez niego Synodu i odma- 
wiają metropolicie Sergjuszowi prawa za* 
bierania głosu w sprawach Cerkwi rosyj- 
skiej. Protest powyższy został podpisany 
przez metropolitę Agatangelosa, tego właś- 
nie, którego zmarły patryarcha Tichon 
wyznaczył na swego zastępcę, przez metro- 
politę Józefa, arcybiskupów Serafima i Bar- 
tłomieja, biskupa Eugenjusza z Rostowa i 
szereg innych. Również metropolita kijow- 
ski Antonjusz, przebywający ns emigracji, 
wraz ze swoimi biskupami odmówił uzca- 
nia władzy metropolity Sergjusza, jako sa* 
mozwańca. 

Fakty powyższe stwierdzają, że daw- 
na Cerkiew rosyjska znajduje się w dal- 
szym ciągu w stanie wewnętrzuego rozkła- 
du, nie posiadając od Śmierci pstryjarchy 
ichona powszechnie uznanej najwyższej 

władzy kościelnej. Tym stanem rzeczy tłó- 
maczą się eksperymenty nieuprawnionych 
osób w rodzaju metropolity Sergiusza, usi- 
łującego zawrzeć ugodę z rządem sowiec- 
pz za cenę istotnych interesów 

rkwi. 

Wynalazki w Rosji Sowieckiej. 
Przegląd wynalazków, napływających 

w wielkich ilościach do Komisji, dowodzi 
jednak, że nie wszystkie z pośród nich są 
wynalazk. mi w pełnem słowa tego znacze- 
niu. Wśród wynalazców sporo jest fana- 
tyków, rozkochańych w sobie i w swych 
„Tynalazkach“. Letami obijają oni progi 
licznych instytucyj, starając się wszędzie 
dowieść, jak wielkie zalety i znaczenie po- 
siada ich projekt. 

Jakież są to wynalazki? 
Jeżeli odrzucimy liczne projekty „per- 

petum mobiie*, których „Komisja wyna- 
lazków* wogóle nie rozpatruje, odkładając 
je ad acta, to wciąż jeszcze będziemy mo- 
gli wymienić cały szereg fantastycznych, a 
tak „doniosłych” dla ludzkości idei genjal- 
nych „wynalazców*. Tak naprzykład zgło- 
szono niedawno oryginalny „wynalazek* w 
postaci specjalaej maski, która każdemu z 
nas ma dać możność Śpiewania... jak Sza- 
lapin. Niejaki Bołdyszew „wynalazł* czaro- 
dziejską pompę, przy pomocy której za- 
mierza całą ludzkość wyleczyć ze wszystkich 
istniejących na świecie chorób, a więc: ka- 
taru, bronchitu, raka, syfilisu i t. d. Zgło- 
szono taż fantastyczne przyrządy, służyć 
mające do wydobywania elektryczności z 
powietrza, i cały szereg innych podobnych 
projektów. 

Są jednak wynalazcy, którzy istotnie 
coś wynajdują, mają jednak tę wadę, że z 
wynalazkami swemi zazwyczaj się trochę 
spóźniają. Tak np. pewien robotnik kijow- 
skiej fabryki kabli wynalazł bęben do na- 
wijania przewodów. Wprowadzenie tego 
wynalazku w fabryce podniosłoby pro- 
dukcję o 350 proc. Wynalazcę hucznie fe- 
torowano, a wynalazek wysłano do Mo- 
skwy, gdzie dostał się do fabryki Kołczu- 
gińskiej. I co się okazało? W fabryce tej 
już od szeregu lat pracuje analogiczna ma- 
Szyna, która podniosła tu produkcję o 460 
proc. 

W przemyśle stosuje się niewiele z 
pośród wszystkich tych wynalazków. W 
ciągu 3*/2 lat zgłoszono w Komisji wyna- 
lazków ogółem 32.000 wynalazków, a z 
liczby tej opatentowano jedynie około 6.000. 
Jeszcze mniej wynalazków, bo zaledwie 450, 
zastosowano w przemyśle. 

Niextóre z opatentowanych wynalaz- 
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METEOROLOGICZNA. 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorol( 

canego U. S. B. £ dn. I, VIII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 757. Temperatura średnia 
+-150C. Opad w milimetrach, Wiatr przeważający 
zee Półpochmórno. Maksimum na dobę 

Tendencja barometrytżna: spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 

— P. Prezydent Rzeczypospolitej, posta- 
nowieniem z dnia 9.VII. 1928 r. mianował Preze- 
sa Dyrekcji Poczt i Telegrafów w V st.sł. w Wil- 
nie inż. Józefa Marjana Żółtowskiego prezesa 

tejże PL w IV st. sł, (Monitor Polski Nr 160 
z dnia 14.VII, 1928 r.). 

MIEJSKA: 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliższe 

posiedzenie Rady Miejskiej, na skutek trwających 
ferji letnich, odbędzie się dopiero w drugiej pe- 
łowie a b. m. 

— Nieprzestrzeganie przepisów admini- 
stracyjnych. W ubiegłym miesiącu poszczególne 
komsarjaty policji państwowej sporządziły na te- 
renie Wilna 2100 protokułów za przekroczenie 
przepisów administracyjnych. Szczególną uwagę 
skierowano na unormowanie ruchu pieszego, co 
pociągnęło za sobą 260 protokułów. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Walka z chuligaństwem. Pan mi- 

nister Spraw Wewnętrznych stwierdził w 
czasie Swych inspekcyj, że od pewnego 
czasu mnożą się wypadki karygodnych 
wybryków przeciwko przeježdžającym po   
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Il olimpiada w. Amsterdamie. 
AMSTERDAM, 2. VIII. (Pat.) Dziś 

odbywały się przy idealnej pogodzie rega- 
ty olimpijskie na kanale Sloten. 

Rozgrywano pierwsze przedbiegi. Do 
ćwierć finałów zakwalifikowały się nastę- 
pujące osady: Jedynki — Anglja, Australia, 
Kanada, Francja, Węgry, Stany Zjędnoczo- 
ne, Czechosłowacja i Włochy. 

Dwójki bez sternika—Niemcy, Stany 
Zjednoczone, Anglja i Włochy. Czwórki 
ze sternikiem — Szwajcarja, Węgry, Niem- 
cy, Bslgja, Włochy. 

Polska zwyciężając Japenję i osiąga- 
jąc czas 7 minut 31 i 6/10 sekundy, rów- 
nież zakwalifikowała się do tego ćwierć 
finału. 

Osemki—Stany Zjednoczone, Anglja, 
Kanada i Niemcy. 

Polska zakwalifikowała się również 
do ćwierćfinału przez zwycięstwo nad 084- 
dą holenderską, (posiadającą mistrzostwo 
Europy od dwóch lat) osiągając czas 6 
minut 38 sekund. Osada holenderska przy- 
Szła o półtora długości za Polską. 

Finał biegu 800 metrów dla pań. 
Pierwsza Rabke (Niemcy) — 2 minuty 16,8 
sekundy. Rekord światowy i olimpijski po- 
bity. Druga Hitoni (Japonja), trzecia Gen- 
stel (Szwecja). Kilosówna biegła dobrze i 
przyszła w finale 8 mą na 9 startujących 
zawodniczek. 

Finał biegu na 1500 metr. Pierwszy 
Larva (Finlandja) — 3 min. 52,8 s. Drugi 
Eadoumegue (Francja), trzeci Purje (Fin- 
landja). 

W trójskoku | miejsce zajął Oda (Ja- 
ponja) — 15 mtr. 21 cntm. II miejsce— 
Corson (Stany Zjedn.) — 15 mtr. 17 cent. 
III m. Tuulon (Finlandja) — 15 mtr. 11 ctr. 
Rzut oszczepem wygrał Lundqust (Szwecja) 
—66 mtr. 60 centm. Rekord olimpijski po- 
bity. Drugim był zawodnik węgierski, trze- 
cim— norweski. 

Po 15 przedbiegach biegu na 400 m. 
rozegrane zostały ćwierćfinały. Zawodnicy 
polscy odpadli w przedbiegach. 

Pozatem odbyło się dzisiaj protoku- 
larne ogłoszenie wyników konkursu arty- 
stycznego. Po ogłoszeniu decyzji przyzna- 
jącej Polsce I-e miejsce w dziale poezji, 
sztandar polski poraz wtóry w czasie 
igrzysk zawisł na najwyższym maszcie i 
odegrany został hymn narodowy. 

Również przy ogłoszeniu wyniku kon- 
kursu w dziale malarstwa, sztandar polski 
wciągnięty został na jeden z mniejszych 
masztów olimpijskich. ° 

W pięcioboju nowoczesnym została 
dziś rozegrana trzecia konkurencja — szer- * 
mierka na szpady. Z Polaków Małyszko 
zajął 9-te miejsce, a Szelestowski i Ko- 
prowski zajęli miejsca dalekie poza pier- 
wszą 25-tką. 

Dziś wieczorem odbywały się walki 
grecko-rzymskie. W wadze koguciej Leucht 
(Niemcy) pokonał Polaka Ganzera na pun- 
kty. W wadze piórkowej Steinig (Niemiec) 
pokonał Mazurka (Polska) na punkty. Mist- 
rzowstwo indywidualne w szermierce pa- 
nów na florety zdobył Gaudzin (Francja) 
przed Casimirem (Niemcy). e 

Mistrzostwo pań na florety zdobyła 
Niemka Meyer. Drugą była Freeman 
(Anglia). 
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ków posiadają istotnie duże znaczenie. Tak 
np. inżynier Karelin wanalazł nowy spo- 
sób utrzymywania torfu w rozdrobnionej 
postaci, co daje w życiu praktycznem rocz- 
nie około 30.000.000 rubli oszczędności. 

Iažynier Zworykin wynalaz! maszynę 
do przędzenia Inu, która pozwala podnieść 
produkcję o 1000 proc. przy równoczes- 
nem bardzo znacznem obniżeniu kosztów   produkcji. 
  

KRONIKA. 
obrzucane są kamieniami, drogi posypy- 
wane Są gwoździami albo szkłem i t. p. 
szczególniej często zdzrzają się wypadki 
rozmyślnego nieusuwania się z drogi woź- 
niców, pojazdów konnych przed jadącemi 
samochodami. Ponieważ wybryki takie w 
miarę rozwijającego się ruchu samochodo- 
wego stają się specjalnie niebezpieczne, a 
ponadto wyrabisją ujemne pojęcie o po- 
rządkach w państwie polskiem u obcych 
pan minister polęci: władzom: administra- 
cyjnym jakuajenergiczniaj ie zwalcząć, Za 
zachowanie się nieletnich na drogach pu- 
blicznych pociągani będą do odpowiedzizl- 
ności rodzice, a za szkody wyrządzone na 
drogach przez niewykrytych sprawców od- 
powiadač będą solidarnie waie, osady mia- 
= do których należy opieka nad stanem 
róg. 

WOJSKOWA. 

— Powrót z inspekcji. W dniu wczoraj- 
szym po dokonaniu inspekcji pogranicza polsko- 
litewskiego powrócił do Wilna dowódzca Ś-ej br. 
K. O. P-u pułk. Górski. 

— Święto 13-to lęcia 6 p. p. leg. W dniu 
28 ub. m. odbyło się w Święciańskiem w miejscu 
RE święto 13-to lecia istnienia 6 p p. leg. 
abożeństwo i okolicznościowe kazanie wygłosił 

J. E. ks. biskup Bandurski. W uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele I.ej dywizji i pułków 
wojskowych, z ramienia władz administracyjnych 
starosta święciański p. Mydlarz, oraz miejscowa 
ludność cywilna. 

SPRAWY PRASOWE. 

‚ — — Konfiskata „Chłopskiej Prawdy*. Wczo- 
raj w godzinach popołudniowych na skutek za- 
rządzenia Komisarjatu Rządu st. m. Warszawy — 
wileńskie organa policyjne dokonały konfiskaty 
nakładu radykalnego czasopisma warszawskiego   drogach publicznych samochodom, które „Chłopska Prawda”,
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— Konfiskata „Rzeczy pospolitej" i „Praw- 

dy Chłopskiej". W dniu wczorajszym władze ad- 
ministracyjne w Wilnie zostały powiadomione iż 

Komisarz Rządu na m. Warszawę obłożył eresz- 
tem „Rzeczypospolitę* z dn. 2 b. m. i „Prawdę 
Chłopskiej* z dn. 1 b. m. 

W związku z powyższem w dniu wczoraj- 
szym transport „Rzeczypospolitej* przeznaczony 
dla Wilna został przez organa policji ną dworcu 
kolejowym zatrzymany. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Rozwój sieci ochotniczych straży ognic- 
wyci. W dniu onegdajszym odnośne władze ad- 
ministracyjne zalegalizowały nowy statut T-wa 
Straży Ogniowych w Wornianzch pow. Wileńskc- 
Trockiego. 

— Nowe kółka „Kultury”. Jak się dowia- 
dujemy ostatnio T-wo „Kultura" zorganizowało 

kółka w Ejciunach, Szawlach, Leoniszkach, E0:- 
skunach i Uliczełach gm. Mejszagolskiej. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk w fabryce przetworów drzew- 

nych w Ignalinie. W dniu onegdajszym w fabryce 
cz drzewńych Rudwika w ignalin'e wy- 

uchł strzjk na tie et onomicznem. 

Robotnicy żądają podwyżki płac od 30 do 
50 proc. w zależnceści od wysokości wynsgrodze- 
nła dotychczasow: go. 

— Strajk w fabryce papieru w Kuczku- 
ryszkach. W związku ze strajkiem robotników 

przemysłu drzewnego w fabryce papieru w Kucz- 

kuryszkach, w dniu wczorajszem strajkujący wciąg- 

pęli do strajku robotników nie należących do 
Zwiąsku Zawodowego, skutkiem czego f:bryka 
zastała w zupełności unieruchomiona. 

W związku ze strajkiem właściciel fabryki 
zaproponował robotnikom nawiązanie petraktacji. 

Rebotnicy żądają podwyżki płac robotni- 
czych o 15 proc. 

    

„ARVIKA — 

ze stalowem kutem kołem głównem i Ślimakowymi trybami 

  
ŽNIWIARKI | 

oryginalne szwedzkie 

KOR] E R 

Z POCZTY. 
— Zwinięcie zgencji pocztowej. Z dniem 

31 sierpnia b. r. zwija się agencję pocztową Ola- 
ny w pow. wileńsko-trockim. 

RÓŻNE. 

— Egzamina miernicze. W drugiej poło- 

wie października bieżącego roku odbędą się eg- 

zaminy na mierniczych przysęgłych dla kandyda- 

tów, przynależnych pod względem terytorjałaym 

do Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Ro- 

bót Publ. w Warszawie. Bliższe szczegóły o ter- 

minie, miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminów 

będą podane pisemnie każdemu zgłoszonemu i 

dopuszczonemu do egraminów w terminie jesien- 

pym winni złożyć należycie udokumentowane po- 

dania w ciągu sierpnia b. r. na ręce sekretarza 

komisji egzaminacyjnej w Warszawie ul. Foksal 

11 (Wydwiał Miernictwa Ministerstwa Robot Publ. 

Tam również m'żna nabyć wykaz ustaw, rozpo- 

rządzeń i przepisów wymaganych przy egzamibie. 

Teatr i muzyka. 
— W dniu wczorajszym pożegnał Wilno 

p. Stanisław Dąbrowski, kierownik dramatu w 

teatrze miejskim m. Lublina. Swietny ten artysta 

i reżyser. który zjednał sobie sympatię tutejszej 

widowni Teatru Polskiego swemi kreacjami w 

„Magdalenkach*, „Ułudnem szczęściu" i „Tajem- 
nicy Makropulos“—niesie ze sobą kulturę i wy- 

soce artystyczny poziom jeszcze przedwojennego 

teatru krakowskiego i doświadczenie długoletnie- 

go reżysera, inscenizatora i kierownika scen: 

wiedeńskiej, warszawskiej i teatrów pomorskich 

(Toruń i Grudziądz), gdzie położył duże zasługi 

w organizacji teatru polskiego i na polu nauko- 

wych badań z dziedziny historji teatru i kultury 

w szeregu wydawnictw. 
Z prawdziwym żalem żegna Wilno sympa- 

tycznego gościa ze słowami do widzenis! 

  

VIKING“ 

oraz grabie konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Žniwiarka szwedzka, „ARVIKA VIKING* zwłaszcza teraz 

kiedy prawdziwych amerykańskich Źżniwiarek wcale 

w handlu niema, znacznie i pod każdym względem jest 

lepszą od innych jakie obecnie są polecane. Cena umiarkowana. 

Należność może być spłacana ratami w ciągu 10-ciu 

miesięcy. 

    

Części zapasowe zawsze mam na składzie. 

Żądajcie 

Od dnia 3 do 6 sierpnia 1928 r. włącznie będz'e wyświetlany film: 

„ZDOBYWCY OCEANU" 
głównych: ELINOR FAIER i WILLIAM BOYD. Reżcserja 

Miile's). Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna 

cd g.5.30,w niedziele i święta od g. 3.30. Początek seansów о g. 6-ej, W 

Następny program: „GRANICE W 

Miejski Kinematogrs! 

kałturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) | 
mia: „P.D.C.* (Cecila B. de 

ofert. 2211-0 
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DZIERŻAWA 
ped Wilnem do oddania zaraz 

Dom HK. „Zachęła” 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

  

Napię czernice 
MI, agrest, wiśnie I maliny 
w każdej ileści. Wilno, ul. Stra- ci 

szusa 13 m. 1, Grynhauss. 
2353 

Ta 2.500 dolarów 
sprzedamy folwark około 

в 20 ha. ziemi dobrej z całym 
posiewem i zabudowaniami. 

Dom H. K. „ZACHĘTA“ 

  

do sprzedania 
firmy „Inwentia“, cena 

180 zł. Dowiedzieć się: 
przedmieście Boltupie Nr 6. 

  

NIEBEZPIECZEŃSTWIE". 

GI1LERSKR IL: 

— Dzisiejsza premjera. Dziś Zofja Gra- 
bowska i Marjan Godlewski wystąpią w lekkiej 
komedji włoskiej Forzano „Dar poranka". Kome- 
dja ta grana z wyjątkowem powodzeniem we 

wszystkich większych miastach Europy, posiada 
przedziwny urok wiosny, obok podanego w naj- 
lepszym stylu humoru i dowcipu. 

Zainteresowanie premjerą znaczne. 

— Przedstawienia z okazji Zjazdu Legjo- 
nistów. W piątek 10, sobotę Il i niedzielę 12 
sierpnia tylko trzy razy grana będzie specjalnie z 
okazji Zjazdu przygotowana kcmedja Fijałkow- 

skiego „Wierna kochanka". 
W „Wiernej kochance" cdbędą się trzy ostat- 

nie występy Zofji Grabowskiej i Marjana God- 
lewskiego. 

OGOWGOWGOWSOWGOWCHNGOWGTHO 

POWIEŚĆ REGJONALNAI ( 
3 

u OSTRĄ BRAMĄ 
WAHDY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-DORACZEWSKIEJ. 

Cena zł. 3,50. 

Do nabycia we wszystkich księ- 

garniach 1 w Administracji „Kur 
jera Wileńskiego”. 

POWIEŚĆ REGJONALNA! "I 
OS

N 
„O
ŚB
IĄ
SY
DH
M 

So
lU
NY
* 

EJ
SJ
OH
QG
ŁA
 

      ! 

  

5 zż Ej 

ne), PATZECI- 3 

PR 

  

  

Państwowy Bank 
2343-2 Sprzedaje drzewostan 

  

na przestrzeni Około 

  

Kino-Teatr 

„NGbI0Ź” 
Wileńska 38. 

2350 

KINO 

„POŁOKIA” 
Mickiewicza 22. 

Premjerz! Parter od 1 zł. Balkon 70 

KEFFY i WERNER KRAUSS 
w arcywesołej wszechśw. sławy 99 
Reżys. genjaliego Dym. BUCHOWIE 
my ludzi. Koncertowa gra wirtuozów ekranul Nad program: 

Ostatni seans o godzinie 10.15. 

Dziś na ekranie naszym Światowa 

LOT AMUNDSENA DO BIEG 
Gigantyczne wysiłki wśród gór lodowych, gdze „zewsząd czyha EIAŁA 

lot jego w r. 1927 i w czerwcu 1928 r. na poszukiwanie ekspedycji gen. 

lotu ujrzymy w tym obrazie aź do 
ten film. Początek seansów o = 5.30, 7, 8.30 
ności prosimy o przybycie O 2. 

jego zaginięcia. Przy tak rzadkiej 

minut przed rozpoczęciem seansów, 

gr. Najpotężniejszy Supe rfilm n*jnowszej edycji 1928-29 r. 

4 najpotężniejsze gwiazdy. Mistrz ekranu EMIL JANNINGS, LYA DE PUTTI, JCA LEN- 

ZEMSTA MURZYNA" 
CKIEGO. Szalone napięie. Bajeczna Wystawz! Tiu- 

Święto Narodowe 3-go Maja 28 r. 

sensacja, najaktualniejszy film doby obecnej w 10 akt. 

UNA PÓŁNOCNEGO 
ŚMI RĆ. Obraz ilustruje ram 
NOBILE. Wszystkie szczegóły 

   
   

P. B. R. maj. Budy, pow. Wileńsko-Trockiego, gm. Podbrzeskiej 

SPORT. 
Zawody sportowe o mistrzowstwo 6-ej 

Brygady K. O.P. 
Od 8 do 15 b. m. w Niemenczynie odbyły 

się wielkie zawody sportowe o mistrzowstwo 6-ej 

Brygady K. O. P-u. Program zawodów obejmvje: 

pływanie, lekką atletykę i metćz na przestrzeni 

10 klm. ze strzelaniem. 
K'erowrictwo zawodów spoczywa w rękach 

dowódcy 6-ej Brygady K. O. P-u pułk, Górskiego. 

1 0. 
Odroczenie rozprawy przeciwko komu- 

nistom. 
W dniu wczorajszym 2 b. m. przed Sądem 

Okręgowym w Wilnie toczyć się miała sprawa 

organizacji komunistycznej złożonej z 10 osób: 

Chaima Helewa, Benjamina Dordwiaka, Szołan 

Szwarca, Mojżesza Krzwca, Pejsacha Keniksberga' 

Judela Segala, Abrama Chaita, Czesława Berga, 

Mery Adin i herszta organizacji Piotra Cwietkowa. 
Wszyscy oskarżeni odpowiadają z art. 102 

cz. Il K.K.za prowadzenie antypaństwowej robo- 
ty w ścicłym kontakcie z K. P. Z. B 

Wobec niestawiennictwa główny 'h świadków 

cskarżenia, znanych z procesu „Hromady“ Babi- 
ca, Wyszyńskiego i kom. Nowakowskiego Sąd 

na wniosek prokuratora Kałapskiego rozprawę 
odroczył do połowy września r. b. 

  

Rozmaitości. 
Przyszłą królowa Holandil. 

W dniu 2 sierpnia królowa Holandji ob- 
chodzi 70-tą rocznicę urodzin. 

Królowa Wilbelmina cieszy się w narodzie 

zupełnie wyjątkową sympatją. Zdobyła ją dzięki 

Ogłoszenie. 
Rolny Oddział w Wilnie 
na wyrąb w lesie należącego do 

40 ha w składzie następującym: 

  

  

    
   

  

ЛАЛ 
p pray 

BAM 22 

  

Kino 

„Biecadilly” 
g Wielka 42.   w jednej osobie. 

Wielki wstrząsający dramat z zakulis zbro 

Ulice grzechu w Algierze. Tajemni- 

ce Afrykańskich domów -schadzek. 

szczęśiiwych białych niewolnic w 10 akt. na tle prawdz 

jemnicze tło dalekich nieznanych krajów. Dama światowa 

W roli głównej MARJA JAKOBINI. 

Horn, Warwick Ward, Lidja Patiechina i ir. Ceny nie podwyższone. Pocz. O godz. 31/2. 2351 

LIKU ZARA DZIELNICA ALGIERU 

  

AM 
masło naturalne. | 

    

MADA 
2354 |    

  
  

  

  

ОООа KA OKO 

Kursy Kierowców Samochodowych 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie ui. Ponarska 55. 

Grupa XXIII 
kandydatów na kierowców <amochodowych rozpocznie zajęcia 

dnia 8 sierpnia r. b. 

i informacyj udziela sekretarjat kursów co- 

dziennie od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55. 

Przy. kursa:h warsztaty reperacyjne dla sa, ochodów 

   

    

     

Zapisy przyjmuje 

  

        

  | 

  

Domy i wile (osobniaki) 
kupujemy za gotówkę. 

Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

Wydaje 
na dogodn. warunkach, przy 

starsz. bezdzietnej rodzinie. 

Dowiedzieć się w godz. do- 

węlnych ul. Tokarska 12— 

1 

    

To 
wydawnicze 

Wileńskie Biuro 

   2290 
się POKÓJ, dlx sa- 
motnej lub samóotn 

DRUKARSKIE   

    

DRUKARNIA „PAX” 
UŁ. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

SZYBKO i DOKŁADNIE. 

(Zwierzyniec). 2344 2 
0d9—3 

POGOŃ" ” \ 

Sp. z 0.0. 

i INTROLIGATORSKIE 

SEE. OSTRÓWEK” |; 

£ Informator grodzieński 
  

Księgarnia 

zabawki, kosmetyka, cze- 
kolady i t. p. 2325 

GEIOBERORDODWIAWZZ 
= Chor 

| Dyłoszenia 
О 

„karjera Wileńskiego” 

Jagiellońska 3. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

R. GIMGLLA 
Choroby weneryczne I skór, Sprzedaje s 
Eiektrotezapi?, 

slofice górskie. 

Mickiewicza12 
róg Tatarskiej, 

Nr. 174 (1221) 

wrodzonym zdolnościom i starannemu wycho 

niu, jakie otrzymała od swych rodziców, któ 

umiejętnie ją przygotowali do obowiązków 
nującej. 

Spadkobierczynią tronu w „Kra'nie Nizin” 

Holandji jest jedynaczka obecnie panującej kró 

wej Wilhelminy, Juljanna, Ludwika, Emma, 
Wilhelmina, pięciorga imion księżniczka Orśi 

To też królowa Wilhelmina, powszec!” 

nazywana „naszą dobrą królową”, z NOO 
sklivością zajmuje się wychowaniem swej 
naczki. 

Ks'ężniczka Juljanna studjuje obecnie 
uniwersytecie w Leyden. Zewnętrznie ani SW 
zachowaniem niczem nie wyróżnia się z po: 
swych kołeżanek. Mieszka wraz z trzema SV 
koleżankami w ma'ej willi Hatwyk, cdległej of 

mil angielskich ód uniwersytetu. Na wy! 

wszystkie cztery jeżdzą samochodem, kolejno | 

siadając przy kierownicy. W końcu tygodnia 
każde święto księżniczka wyjeżaża do Hzgi i 
dza czas z rodzicami w pałacu królewskim, pi 

czem wcześnie wraca do Hatwyk, aby nie 0 
ścić żadnego wykładu. 

Po matce księżniczka Juljanna oddzieś 
czyła zamiłowanie do prawa, zwierzała się S! 
koleżankom, że gdyby nie przypadające jej / 
stępstwo tronu, chętnie oddałaby się zawodł 
prawniczemu. Ksi żniczka studjuje prawo mięć 
nzrodowe, szczególniej gorliwie uczy się staff 
prawa holenderskiego, oraz literatury cjcz, $ 
której jest $wietną znawczynią. 

Tańczyć nie umie, bo żałuje czasu na 

ukę t:ńca. wiekszą część dnia p:zepędza Pó 
wykładami przy książkach. Jedyną jej rozry 
jest zimą narodowy sport — łyżwowanie, la! 

zaś pływanie i tenis. dni 
Księżniczka wykazuje silay charakter, 

tsligencję, bystrość obserwacji i trafność SĄ Ke 
oraz stałość przekonań. J 

Posiadając takie zalety, niewątpliwie god” О: 

kui   podoła obowiązkom panującej w tak kultural wą 
państwie, jakiem jest Holandja, a napewno sy 
mniejszą, niż matka, potrafi zdobyć sympatjė) ** 
narodzie. | lak 

= raz 

„D 
ką 

Polecamy do sezonu w wielkim wyborze: | Ch 
a © Sr 

Młocarnie, Maneże, |Ę 

Wialnie, Sieczkarnie, |* 
* 

Pługi, Brony urżmue — 8 
i części zapasowe do nich tej 

najstarszej fabryki pa 

T-wa Akc. SD 

Mickiewicza 1, telef. 9-05. | PR Pr 0 adr м WEN m 

„mm jj Składy dla Wileńszczyny ulica Zawalna 51, telefon 391. |». 

ROWER Za maszyny nasze wydajemy pełną gwarancję. Dla kupców, Spółdzielni, Kółek D 

is ya rolniczych specjalne ustępstwo. „R L 

m 

lt. KAPLAŃ: 
Choroby weneryczne Si 

i skórne. d 
Ut. Wileńska 11, tel. 6% cz 

Pianina 1) papierówki świerkowej 8 m. 

do wynajęcia. Repetacja 1 ) drewna tŻytkowego Klanouego ю mJ pocztowa | 91254 WEB 1 dB 
sirojėnie. ia Mickiewicza 4) drewna użytkowego, os kowego 20 m3 L OT“ ‘ | z 

24—9. Estko. 2203 5) drewna opałowego świerkowego m. 
) я p + dębowego klo:owego pe m. 1 M nenigsterg z 

1) % osikowegO m. . Jk 

potężna cpopea morska 5 я * aaa S — w Grodnie math poczty CHOROBY VENERYG Š 
t osn й 

w 10 aktach. W rolach Informacji na mieiscu udziela gjowy Michał Wojtkiewicz a Z NE £ SKÓRNE. Przyjmij W 

Juliana Ruperta. Wytwór- Dołaed z Wilna 26 kim. najbliższa stacja wię : rano do 11 wiecz. 9—12 i 4—8. 

ywoławcza cena całej masy drewna określa Się na Znaczki pocztowe, znacz- 

niedziele i święta o g.4-ej. 0a in plus. ok e ŻA Gkć ki psd prania weksle; Mickiewicza . 

nformacji 0 wzrunkac atności 1 wszelki inn ё / t | 

udziela Państwowy Bank Rolny, POddział w Wilnie W. Pohu- wyroby tyteniowe, tel. 1090. W.ZP, 39 lu 

lanka 24. 2280/841/V1 artykuły piśmiennicze i : 

kancelaryjne, książki, TÓ "k 

widoki m Grodna, DOKTÓR lt 

ЪОМ ЬЕ с 

oby weneryczne, 57] lt 
lis i skėrne. n 

Wielka 21. i 
Od 9—1 i 3—7. Niedzią R 
9—1. (Telef. 921). 20 % 
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Dr. med. 
okazji każdy powinien zobaczyć ; 1 7. + . 

; 

i 10.25. Z powodu wielkiego zainteresowania publicz 16 ha zi emi Wydaje SIĘ mieszkanie | : : 2 

budowaniami pilni : j ai przyjmuje 
| 

dniczej działalności handlarzy żywym towarem. : arzedsny dogodnie. ® 5 pokojowe, z kaha а! na najbardziej о | ы 

dramat złych Wileńskie Bi wszelkiemi wygodami, na dogodnych į 

ludzi i pie- load dogodnych warunkach. RE Žėri NE nosa | ję 

jwego zdarzenia. Egzotyczne i ta | M 21, tel. 152. Dowiedzieć się ul. ardła. lk 

i właścicielka domu uciech — Kac i Ž Rio Fabryczna 32—1 ADMINISTRACJA Poe codz. a; 3 p 

W pozostałych roląch Kamilia y ’ „Kurjera Wilefiskiego“ M Mo m. 4 

ppol. i 7—9 wiecz. 
Akuszerka : 

przyjmaje od 9 rano do /| 
ul. Ad. Mickiewicza 30 mj * 
W. Zdr. Nr 3093 B 

diatermja, DO ; 
4в 

х ogrodem owocow. i 
rzywnym, ziemią 3225 f) 
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