
      

  

Nałeżność pecztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Czwartek 9 sierpnia 1928 ». 
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Kursy pielęgnowania i wychowania dzieci 
(Z PROGRAMEM ROCZNYM). ; 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, przedszkolach i żłobkach. 

Wykładane są następujące przedmi: ty: 

   

    

            

   

Anatomja i fiziologja 
Higjena i bakterjologia 
Patologja ogėlna 
Higjena dziecka 
Opieka społeczna nad dzieckiem 
W kursach biorą udział profesorowie naszej 

Badanie konjunktury. 
Niedawno został w Polsce założony 

Instytut Badania Konjunktur Gospodar- 
czych i Cen. Założenie tego Instytutu nie 

stanowi żadnej specyficznej polskiej nowo- 

ści. Odpowiednie instytucje istnieją już od 

kilku lat w Stanach Zjedn., Anglji, Niem- 

czech, Francji, Włoszech, Austrji, Rosji. 

W wyniku rozpoczętych niedawno prac la- 

stytutu polskiego zostały wydane już dwa 

zeszyty, zawierające rezultaty badań jego 
pracowników. Znowu ostatnio dyrektor ln- 

stytutu, prof. Edward Lipiński zamieścił ar- 
tykuł w tych kwestjach w wydanej nakła- 

dem Przemysłu i Handlu zbiorowej książce 

P. t. „Zagadnieria gospodarcze Polski“. 
Jakie są zasadnicze zadania, jaki cel 

i sens istnienia tego Instytutu? 

Życie gospodarcze nie pozostaje nig- 
dy w stanie absolutnej niezmienności i sta- 
gnacji. Widzimy tam, taksamo jak w życiu 

organizmów fizycznych, procesy ciągłej 

przemiany, widzimy stały ruch. Czasami te 

przemiany zachodzą w wyniku pewnych 

wypadków, nadchodzących z żywiołową siłą, 

jak to nieurodzaje, wojny, strajki, rewolu- 

cje it.p. Często jednak jest w nich pewna 

prawidłowość, którą trzeba umieć uchwy- 

cić, stwierdzając jednocześnie związki wza- 

jemnej zależności, zachodzące pomiędzy 
poszczególnemi zjawiskami gospodarczemi. 

Są to z jednej strony przemiany ro- 

zwojowe, które dokonują się na skutek sta- 
łych zmian w pewnym kierunku pierwiast- 

ków życia gospodarczego, np. na skutek 

wzrostu ludności, postępu technicznego, 
rozwoju potrzeb i t.d. Z drugiej strony są 

to pewne ruchy wahadłowe, pewne fazy 

po sobie następujące. Fazy te mogą nastę- 
pować perjodycznie, sezonowo, przeważnie 

w związku ze zmianami klimatu w ciągu 

roku, np. sezon budowlany, jesienne oży- 

wienie przy realizacji zbiorów. Mogą to 

być także fazy przemian obejmujących pe- 

wien cykl kilkuletni, w ciągu którego wi- 

dzimy kolejno, jakkolwiek nieperjodycznie, 
następujące po sobie okresy ożywienia i 

depresji, rozwoju i zastoju. 
Okres rozwoju przedewszystkiem cha- 

rakteryzuje się przez wysokie ceny towa- 
rów i względną łatwość stosunkowo tanie- 

go kredytu, co pobudza inicjatywę i dzia- 
łalność przedsiębiorczą. W związku z tem 

widzimy tworzenie się nowych przedsię- 

biorstw i wogóle aktywność w interesach. 
Jednocześnie na giełdzie obserwujemy dość 
wysokie kursy papierów, gdyż względna 
łatwość kredytu stanowi czynnik powstrzy- 
mujący posiadaczy walorów od wyrzucania 
ich mo rynek. Gdy mówimy o zastoju, ma- 
my na myśli objawy odwrotne. 

„_ Oczywiście pojęcia zastoju i rozwoju 
tylko zgruba ujmują zasadniczy charakter 
cyklu. Chcąc zbliżyć się do rzeczywistości, 

trzebaby było podzielić cykl na znacznie 

większą ilość faz. Naprz. amerykański In- 

stytut konjunkturowy „Harvasa Economic 
Service" rozróżnia pięć faz cyklu: dywersja, 
polepszanie się, pomyślność, napięcie fi- 

nansowe, oraz kryzys przemysłowy. Otóż 

badanie przebiegu całego cyklu Oraz roz- 
woju konjunktury w poszczególnych jego 
fazach stanowi główny przedmiot badań 
nauki o konjunkturze. 

Dokładne zbadanie cyklu i określenie 
kolejności zmian w poszczególnych fazach 
ma b. duże znaczenie, gdyż daje podstawę 
do postawienia w wielu wypadkach progne- 

_ styków na przyszłość. W ten sposób staje 
się rzeczą aktualną stworzenie „barome- 
trów ekonomicznych* w tym sensie, że ró- 
żne zjawiska obserwowane na rynku towa- 
rów, rynku pieniężnym oraz rynku walo- 

dziecięcych pod kierownictwem prof. U.S.B. d-ra Wacława Jasińskiego. 

i i w lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH przy ul. Mickie- 
a ausra 225, od 5—7 wiecz. codzień oprócz świąt. 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

Djetyka dziecka 
Choroby dzieci i pielęgnowanie 

dziecka chorego 
Psychologja i wychowanie 
Gry i zabawy. 

wszechnicy i lekarze specjaliści w chorobach 
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Z 
lx 

wienia horoskopów co do prawdopodobne- 

go dalszego rozwoju konjunktury. 

Te przewidywania posiadających od- 

powiednie przygotowanie badaczy, muszą 

mieć bardzo duże znaczenie zarówno z pun- 
ktu widzenia interesów prywatnych |ейпс» 

stek, jak z punktu widzenia całokształtu 

polityki gospodarczej państwa. Naprzykład 

jednostka występująca z inicjatywą założe- 

nia jakiegoś przedsiębiorstwa i mająca za- 

miar włożyć tam pewien kapitał, niewątpli- 

wie będzie zachowywała się bardziej ostro- 

żnie, gdy z wydawnictw Instytutu dowie się 

o zjawiskach znamionujących przybliżanie 
się kryzysu. Znowóż wiadomości o nad- 
chodzącej fazie pomyślnej konjunktury mo- 
£ą wiele osób pobudzić do większej przed- 
siębiorczości, 

Tak samo z punktu widzenia polity- 
ki państwowej możność postawienia pew- 
nych prognostyków, — które, oczywiście, 

nigdy nie będą dawały całkowitej pewno- 

ści, a tylko przedstawiały najbardziej praw- 

dopodobne możliwości, — może mieć pier- 

wszorzędne znaczenie. Przecież państwo 

współczesne jest wielkim _ przedsiębior- 
cą. Możemy nawet powiedzieć, że w Pol- 

sce największym przedsiębiorcą jest samo 
państwo. 

Oprócz tego badanie konjunkturalne 
ułatwia niewątpliwie państwu prowadzenie 
całokształtu polityki gospodarczej. Szcze- 
gólnie ma to znaczenie dla polityki kredy- 
towej, która w naszych warunkach jest w 
rękach państwa najpotężniejszym środkiem 
dla regulowania sytuacji na rynku oraz na- 
dawania rozwojowi gospodarczemu społe- 
czeństwa pożądanego, z punktu widzenia 
ideologji grup rządzących, kierunku. 

Mówiąc o „barometrach ekonomicz- 
nych”, stale jednak trzeba pamiętać o jed- 
nej rzeczy. Trzeba pamiętać o tem, że je-   

OPORTO, 8-VIII. (Specjalna służba 

Pat) Lotnicy polscy opowiedzieli przedsta- 
wicielowi Agencji Hawasa o następujących 

szczegółach swego lotu. Do le Bourget 
przyjechaliśmy w silnej wierze w powodze- 
nie naszej wyprawy. Przy starcie, gdy apa- 
rat przebiegł około 500 metrów, wiatr po- 
chwycił go nieco, lecz Idzikowski siedzący 
przy motorze, wyprostował go. W chwilę 
potem opuściliśmy ziemię. Po zatoczeniu 
koła nad lotniskiem, wznieśliśmy się o 
razu na wysokość 400 metrów. Wzięliśmy 
niezwłocznie kierunek na wybrzeże w stro- 

nę Lorient. Pogoda była szczególnie po* 

myślna. Motor funkcjonował sprawnie. 

Od wybrzeża wzięliśmy kierunek na 
Azory. Sprzyjał nam wiatr północno- 
wchodni, co pozwoliło mam oszczędzać 

motor. Wkroczyliśmy jednak w sferę 
gęstej mgły. Mogliśmy przelecieć nad nią, 
wznosząc się w górę na 500 metrów, lecz 
woóleliśmy wobec pomyślnej pogody lecieć 
na wysokości 50 metrów. 

W niedalekiej odległości od wybrzeży 

przelecielišmy nad szalupą, a następnie 

nad trzema parowcami, Później w prze- 
biągu 10 godzin nie spotkaliśmy już żad- 
nego okrętu. W odległości 800 mil od 
Azorów natrafiliśmy na pomyślny wiatr 

południowy, wobec czego postanowiliśmy 

porzucić kierunek na Azory i lecieć 
wprost do Ameryki, Noc była jasna. 

Przelecieliśmy już około 3.000 kilo- 
metrów, guy nagle spostrzegliśmy, że 

OPORTO. 8.VIII. (Pat.). W porozumieniu z 
korespondentem „Havasa”* lotnicy polscy oświad- 
Czyli, iż pismo jakie rzucili na pokład parowca 
„Samos* spadło u nóg kapitana statku, który miał 
ich niezwłocznie zabrać na pokład. Tymczasem 
samolot opadł na fale, Pilot widząc, iż znajduje 
się w zbyt dużej odległości od parowca usiłował 
ponownie puścić w ruch motor, lecz przestał on 
nagle działać, Samolotowi groziło rozbicie się. 

Opatrznościowy silny wiatr poderwał apa- 
rat, ratując w ten sposób lotników, Zabranie apa- 
ratu połączone No z wielkiemi trudnościami. 
Wypadek nastąpił dokładnie w sobotę w po- 

myślny wiatr wprost na 

(< „Samos”, który ich wyratował   |żeli Instytuty konjunktury po dłuższych 
studjach dochodzą czasami do możliwości 

, stawiania horoskopów, to nigdy te „prze- 
,powiednie* nie mogą dać absolutnej pew- 
| ności co do kierunku rozwoju zjawisk go- 
| spodarczych w najbliższej przyszłości. Ho- 
roskopy meteorologiczne b. często nie 

mowy o pewności w zakresie przewidywa- 
nia zjawisk gospodarczych, gdzie stale ma- 
my kształtowanie się nowych niepowtarzal- 
nych sytuacyj oraz działanie czynników, 
które dotychczas nigdy w grę nie wchodzi- 
ły. Tak, np., amerykański Instytut Bada- 
nia Konjunktury potrafił przewidzieć w li- 
stopadzie 1919 r. kryzys, który wybuchnął 
w roku 1920, ale kryterja, które były w 
tamtym okresie przydatne, okazały się ma- 
ło przydatae w okresie późniejszym, gdy 
w grę zaczęły wchodzić siły, które dotych- 
czas tak wielkiej roli nie odgrywały. Po- 
mimo to jednak usługi, które instytuty 
konjunktury oddają dla poznania mecha- 
nizmu życia gospodarczego badanych kra- 
jów, mogą być bardzo znaczne. R 

Or. 

Gimnazjum £. DZIĘGIELSKIEJ w Wilnie 

POÓŻURÓJG NAUGZYGIEŁA 
jęz. POLSKIEGO. 
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Zgłaszajcie kwatery dla przy- 
bywających na Zjazd do Wilna na| 
12 b.m. legjonistów. 

sprawdzają się, tembardziej nie może być | 

Konstrakior Amiot 

konstruktor aparata lotników polskich 
Amiot w towarzystwie przedstawiciela fir- 
my „Lorraine-Dietrich“ Staltera. Na dwor- 

jcu czekali ich mjr. Idzikowski i konsul 
Rzeczypospolitej. P. Amiot i mjr. Idzikow- 
ski rzucili się sobie w objęcia i ucałowali 
się. Mjr. Idzikowski miał łzy w oczach. 
Pierwsze jego słowa były: „Pomimo ra- 
dości ocalenia . niezmiernie nam przykro, 
że raid, który się dobrze zaczął zakończył 
się nieszczęśliwie. Jakżebyśmy byli wzrusze- 
ni gdybyśmy przybyli do Nowego Jorku 
na aparzcie i motorze francuskiej kon- 
strukcji*. 

Następnie Amiot, Idzikowski i Stal- 
ter odwiedzili mjr. Kubalę, znajdującego 
się jeszcze w szpitalu. P. Amiot zwrócił 
się do mjr. Kubali ze słowami otuchy i 
złożył mu powinszowanie z powodu szczęśli- 

„Samos” odjechał w dalszą drogę. 

złożyli wobec korespondenta wyrazy hołdu   Zgłoszenia przyjmuje Sekre-   
rów giełdowych mogą dać możność posta- |tecka 6/8. 

  

PO NIEUDANYM LOCIE. 
Szczegółowe sprawozdanie z polskiego lotu 

transatlantyckiego. 
Dlaczego lotnicy musieli wrócić? 

dopływ oliwy zmniejsza się. Spodziewa- 
liśmy się, że to 'defekt przejściowy, lecz 
od motoru szedł żar nie do zniesienia. 
Stwierdziliśmy niestety, że dopływ oliwy 

odbywa się w złych warunkach. Naprawa 

w pełnym locie okazała się niemożliwą. 

Niemniej jednak mieliśmy nadzieję, że 
oszczędzając motor będziemy mogli kon- 
tynuwać lot, którego połowa była już za 
nami. 

Nie prawidłowe coraz słabsze dziala- 
nie motoru zmusiło nas ku naszemu ubo- 

lewaniu do powzięcia decyzji o zawróceniu 

z drogi. Przez chwilę wahaliśmy się, czy 
kontynuować lot do Nowej Ziemi, czy też 
wziąć kierunek na Azory. Ostatecznie do- 
Szliśmy do przekonania, że lepiej zawrócić. 

Nieprawidłowości w motorze z powodu 

braku oliwy uczyniły i powrót trudny 

Udało się nam jednak oszczędzając motor 
przelecieć około 1500. km. 

Dalej lecieć nie mogliśmy. Stanęło 
przed nami wówczas niebezpieczeństwo, że 

będziemy zmuszeni opaść na wodę. Apa- 

rat jak wiadomo pozbawiony był pływa- 

ków. 

Śmierć wydała się nam niechybną. 
Aparat oczywiście poszedlby na dno, po- 
ciągając i nas. 

Byliśmy już gotowi wszystko poświęcić 
wobec niemożności i dotarcia do Le Bour- 
get lub jakiegokolwiek innego punktu 

ziemi, gdy w tem spostrzegliśmy paro-   wiec. 
Dalsze szczegóły o katastrofie. 

łudnie. Godzinę tę wskazywał zegarek Kubali, 
gdyż w tym momencie wskutek gwałtownego 
upadku stanął on. 

Czuliśmy się uratowani, mówili lotnicy, lecz 
nasze projesiy są stracone, Jeszcze kilka godzin 
lotu, a mogliśmy dotrzeć do Nowej Ziemi. |е- 
stešmy przygnębieni. Na pokładzie parowca „St- 
mos* przyjęto nas troskliwie i pocieszano. Mjr. 
Kubala upadł nieszczęśliwie i zranił prawe przed- 
ramię odłamkami szkła. Kapitan parowca „Samos” 
zgodził się chętnie odwieźć lotników polskich do   

OPORTO, 8. VIII (Pat). Przybył tu! 

najbliższego portu Leixoces, dokąd parowiec przy- 
był w niedzielę rano. 

Niedokładności w motorze groziły śmiercią. 
OPORTO. 8.VIII. (Pat). W wywiadzie z przedstawicielem Mavasa lotnicy polscy oświadczyli, 

iż po całkowicie normalnym starcie w Le Bourget skierowali się na Azory. Lotnikom sprzyjał po- 
owy Jork. Lotnicy przelecieli już 3.000 kilometrów, gdy ustał dopływ oli* 

wy. Nie mogąc w czasie lotu dokonać potrzebnej naprawy zawrócili do Europy. Corat poważniejsze 
niedokładności w działaniu motoru groziły niechybną śmiercią. Na szczęście lotnicy spostrzegli sta- 

Spotkanie konstruktora samolotu z lotnikami. 

buduje nowy aparat. 
wego ocalenia. Ze szpitala udano się do 
portu Leixoes w celu zbadania samolotu, 
który znajduje się w stanie opłakanym, 
lecz nie jest całkowicie zniszczony. Dalsze 
badanie samolotu odbędzie się w dniu dzi- 
siejszym. Samelot będzie zdemontowany, 
załadowany ma parowiec i przewieziony do 
Havre i stamtąd przetransportowany do 
Paryża. 

Lotnicy oświadczyli iż gdy wpadli do 
oceanu mieli jeszcze w rezerwuarze około 
2.000 litrów benzyny i zapas oliwy wy- 
starczający dla dokonania lotu do konty- 
nentu, Majorowie Kubala i Idzikowski w 
towarzystwie p. Amiot udadzą się we 
czwariek do Paryża expressem południo- 
wym. Lotnicy polscy otrzymali z różnych 
stron Świata wielką ilość depesz z wyraza* 
mi sympatji. Konstruktor Amiot oświad   czył, iż gotów jest zbudować drugi aparat. 

Mjr. Kubala zupełnie wyleczony. 
OPORTO. 8.VIII. (Pat). Mjr. Kubala zupełnie juź wyleczony jest z rany, jaką odniósł, Aparat 

jest w przechowaniu u władz portugalskiej marynarki wojennej, która udzieliła wszystkich ułatwień, 

Lotnicy polscy valias Ms lot transatlan- 
tycki. 

OPORTO, 8.VIII (Pat). Przedstawiciel Agencji Havasa w towarzystwie majora 
| Idzikowskiego udał się do szpitala wojskowego gdzie przebywa jeszcze major Kubala. 
| Zajęty był on pisaniem na maszynie lewą ręką sprawozdania o locie. 

Zgłoszenia kierować do Dyrekcji gimn. || я 4 и 
Wilno, ul. Mickiewicza 22. 2416 || 

Lotnicy polscy 
dla Francji i lotnictwa francuskiego za cen- 

ną pomoc, jakiej doznali w czasie przygotowań do raidu. Rana majora Kubali nie jest 
poważną. Musi om jednak kilka dni wypocząć. 

Konsul polski w Oporto zajął się załatwieniem różnych formalności związanych 
z wyjazdem lotników. Jak zaznacza przedstawiciel agencji Havasa lotnicy są zrozpa- 
czemi z powodu nie udania się przedsięwzięcia, gdyż mieli miezłomną  madzieję, iż lot 
się powiedzie. Oświadczyli oni dalej, iż gotowi byli odlecieć znowu niezwłocznie na 
podobnym aparacie, decyzję jednak wstrzymują do czasu przybycia konstruktora apa- 

tarjat Komitetu ul. Uniwersy- | Tatu. Konsul polski wydał na cześć lotników śniadanie w ścisłem gronie. 

  

Cena 20 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
Nr. 179 (1226) 

Dzień polityczny. 
W środę dnia 8-go b. m. o godzinie 

12-ej w południe Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przybył z Radomia do Kielc na za- 
kofczenie marszu szlakiem kadrówki, za- 
proszony przez prezesa komitetu marszu 
szlakiem kadrówki wojewodę kieleckiego 
Korsaka. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
powitany był u bram miasta przez prezy- 
denta miasta Kielc, prezesa związku strze- 
leckiego dr. Dłuskiego, kompanię honoro- 
wą, delegacje strzeleckie oraz licznie zebra- 
ną publiczność. O godz. 13 min. 30 Pan 
Prezydent był obecny na obiedzie żołnier- 
skim w koszarach a o godz. 15 rozdał na- 
grody zwycięscom marszu, poczem opuścił 
Kielce, udając się samochodem do Spaly. 

Dnia 7 b. m. bawiła w Toruniu fwy- 
cieczka oflcerów rumuńskiego sztabu gene- 
ralnego z dowódcą szkoły wojennej pułk. 
Antonescu i dyrektorem nauk Sporodi na 
czele. Goście rumuńscy zwiedzili poligon 
artyleryjski, centralną szkołę strzelniczą, 
oraz zabytki miasta i wystawę ogrodniczą, 
wieczorem zaś byli podejmowani przez 
miejscowy korpus oficerski. Wczoraj goście 
rumuńscy przybyli do Grudziądza. 

* 

Zastępca prezesa Rady Ministrów mi- 
nister Moraczewski przyjął wczoraj O g0- 
dzinie 9-ej rano w prezydjum Rady Mini- 
strów p. Dygiela sekretarza federacji ŻY- 
dów polskich w Ameryce. Zaraz potem 
minister Moraczewski przyjął posła Wi- 

ślickiego. а 

Poseł polski w Rydze minister Łuka- 
siewicz wydał dziś śniadanie na cześć ba- 
wiącego ostatnio w Rydze ministra Re- 
form Rolnych Staniewicza. 

W śniadaniu wzięli udział minister 
Spraw Zagranicznych Łotwy Ballodis, mi- 
mister Rolnietwa Gulbis, ® także szereg 
wyższych urzędników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Rolnictwa. (Ate). 

W dniu 16-go b. m. spodziewany jest 
przyjazd do Wilna p. ministra komunikacji 
inż. Kiihna, który przeprowadzi inspekcję 
wileńskiej dyrekcji kolejowej a zarazem u- 
czestniczyć będzie na uroczystem otwarciu 
Wystawy Targów Północnych. 

Żydowska agencja telegraficzna dono- 
si, że dnia 20 sierpnia r. b. otwarty zo- 
stanie w Genewie kongres mniejszości na- 
rodowych. 

Przyjazd dostojników państwowych. 
Na Zjazd Legjionowy w dniu 12 b.m. 

zapowiedzieli przybycie do Wilna następu- 
jący członkowie rządu: zastępujący obec- 
nie p. premjera p. minister Robót Publicz- 
nych Jędrzej Moraczewski, pp. ministrowie 

    
„ski 
| Komunikacji Altons Kiho, 
iści Aleksander Meysztowicz. 

Przemysłu i Handlu Evgenjusz Kwiatkow- 
W.R. i O.P. Kazimierz Switalski, 

Sprawiedliwo- 

Oczekiwane jest również przybycie 
ministra Reform Rolnych Witolda Stanie- 
wicza. Przybędzie szef kancelarji cywilnej 
Pana Prezydenta ppułk. Fyda i kilku jesz- 
cze członków domu cywilnego i wojsko- 
wego. Zapowiedzieli przyjazd inspektoro- 
wie armji Sosnkowski, Rydz-Śmigły oraz 
wielu innych. 

Hindenburg na wiczeniach marynarki 
wojennej. 

KILONJA, 8.8. (Pat). Przybył tu pre- 
zydent Rzeszy Hindenburg w towarzystwie 
ministra Reichswehry i szefą marynarki 
niemieckiej. Prezydent przyglądać się bę- 
dzie ćwiczeniom poszczególnych jednostek 
bojowych marynarki. Ćwiczenia te będą po- 
łączone z ostrem strzelaniem na odległość 
do okrętu mającego służyć jako cel. 

Ze świata. 
— Cała załoga łodzi zginęła. Wczoraj © 

z 18 min. 30 załoga włoskiej marynarki kró- 
ewskiej wydobyła całkowicie na powierzchnię 
zatopioną łódź | peena F 14, która znajdowała 
się pod wodą godziny. Na nieszczęście cały 
wysiłek okazał się daremny, gdyż załoga łodzi 
składająca się z 31 ludzi zginęła z powodu zatru- 
cia chlorowodorem. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Na Wezuwjuszu powstał nowy krater 

tworząc jeziora lawy na przestrzeni 70 metrów. 
Nowy ten krater nie budzi jednak żadnych obaw. 

śmierć. 

pozostawać w łóżku, 

Sowiecką eskadrę wojenną, składającą 

Poseł niemiecki w Pekinie dr. Borch   = Spadł samolot w Moulin we Francji prze- 
znaczony do bombardowania. 4 osoby poniosły 

= Stan zdrowia Chamberlaina poprawił 
się znacznie, sądzą jednak, że minister musi na- 

= Lotnik francuski Reginenci odleciał dziś 
a godz. 8 min 30 przez Madryt do Paryża. 

się z 11 jednostek bojowych zauważono wczoraj 
w pobliżu estońskich wód terytorjalnych. (Ate). 

przybył do Szanghaju celem nawiązania rokowań 
z rządem nankińskim.
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Stosunki polsko-litewskie. „Net. Aidas“ 0 palskim. iederaliamie 
Półurzędówka litewska w ostatnich | 

dniach drukuje rozważania na temat fede- ; 
ralizmu polskiego, bliskiego, jakoby, urze- 
czywistnienia. Podajemy poniżej znaczną 

część tych wywodów, co do których wy- 

powiemy się w najbliższym czasie po za- 
kofczeniu ich przez „Liet. Aidas“. Już te- 
raz jednak, trzeba zaznaczyć, że poza te- 
maiem zasadniczym, niektóre zapowiedzi 
i domysły autora artykułu są zupełnie nie- 

poważne. ь 
„Już i w źródłach polskich znajduje 

potwierdzenie wiadomość o zamiarach 0- 

głoszenia Polski federacyjną rzeczpospoli- 

tą. Prasa bloku rządowego, zbliżone do 

niego lewicowe i bezpartyjne pisma w 

Warszawie i innych miastach zaczynają Ot- 
warcie rozważać kwestję przekształcenia 
Polski na zasadach federacyjaych i w ten 
sposób przygotowywać opinję społeczną 
do przychylnego przyjęcia tego wydarzenia. 
(/? przyp Red.) To znaczy,że Piłsudski jest 
poważnie przygotowany podczas zjazdu le- 

gjonistów w Wiłnie 12 sierpnia ogłosić no- 

wą konstytucję, przekształcającą Polskę na 

republikę federacyjną. Szczegóły co do te- 
go, jakie części Polski, w jakich granicach 

i jakiemi więzami mają być zrzeszone w 

federacji z Polską, tymczasem nie są jesz- 
cze dokładnie wiadome. Jasnem jest jed- 

nak, że do nowej federacji z Polską ma 
być przyłączona i okupowana przez Pola- 

ków część Litwy z Wilnem. To znaczy, że 

nowo proklamowana federacja Polski bez- 
pośrednio będzie również dotyczyła Litwy. 
Więcej nawet.. Sądząc ze wszystkich oko- 
liczności towarzyszących ogłoszeniu tej Ie- 
deracij, proklamowanie federacji będzie nie- 
jako odpowiedzią na cały obecny zatarg 
litewsko-polski...* 

„„„Gdyby Polska, która od czasów 
wojny europejskiej zaczęła dążyć do Od- 
budowy s%ej niepodległości, dążyła kon 
sekwentnie do federalizmu, możliwem 
jest, że udałoby się jej dziś osiągnąć 

swego celu. Lecz zzślepienie i krótko- 
wzroczność polityczna pchnęła Polskę wy- 
łącznie na drogę imperialistycznego unita- 
ryzmu. Nie inaczej można wytłumaczyć 
bezwstydny polski napad zbrojny w r. 1919 

na wschodnią Galicję i wogóle na wszy- 

stkie ziemie zachodniej Ukrainy, Białorusi 

i Litwy, gdy nie spróbowano nawet poro- 

zumieć się szczerze z tymi sąsiadami cho- 
ciażby na zasadach federalizmu. Możliwem 

jest również, iż gdyby Polska i po doko- 
nabiu swej krwawej pracy na ziemiach są- 
siadów, dążyła do pokojowej ugody z ty- 
mi sąsiadami i szczerze rozwijała ideę fe- 
deralizmu, możliwem jest, iż idea ta i 
wówczas przyjęłaby się i weszła w życie. 
Lecz ten sam Piłsudski uważał za wskaza- 
ne Pe raczej drogą ostrego militaryzmu. 
Krek Żeligowskiego, inscenizowany sejm 
„Litwy Środkowej”, wszystko to są unita- 
rystyczne poczynania Piłsudskiego, które 
dowiodły niekonsekwencji jego federali- 
stycznych zasad i wobec tego dziś, gdy 
zamierza on znów ogłosić federację Polski, 
nikt nie wierzy w szczerość tego projektu 
ani też w to, by Polacy mieli tej federacji 
bona fide dokonać i by miałaby опа ©- 
znaczać zdecydowane przechylenie się pol- 
skiej polityki gwałtu w kierunku polityki 
pokojowego współżycia. W ogłoszeniu tej 
federacji wszyscy mogą jedynie widzieć 
dawną agresywność polską, przykrytą tylko 
nowym, ładniejszym płaszczykiem. 

Pozatem ogłoszenie federacyjnej Pol- 
ski jest sprawą mocno spóźnioną. Rozbu- 
dzene przez gwałty Polaków poczucie na- 
rodowe Ukraińców, Białorusinów, nie mó- 
wiąc już o Litwinach okupowanego kraju, 
w ciągu tego dziesięciolecia o tyle się roz- 
winęło, że należy wątpić, by federacja po- 
trafiła ich teraz zadowolić. Nie należy rów- 
nież zapominać tego faktu, że Ukraina i 
Białoruś są rozdrobione i ża Polacy drogą 
ucisku potrsfili skierować ich sympatje w 
kierunku części tych narodów, wchodzą- 

ciach i w celach nieszczerych federacja 

Polski będzie mogła w czemś dopomóc. 

Co do niepodległej Litwy, to ogło- 

szenie tej federacji, dokonywane w Wilnie, 

ma pośrednio oznaczać zaproszenie Litwy 

do wzięcia w niej również udziału. To 

znaczy, że Polska chce rozstrzygnąć zatarg 

drogą ogłoszenia federacji. Nasz premier 

prof. Woldemaras w rozmowie z koresp. 

„Berliner Tageblatt* wypowiedział się, jak 

nasz rząd patrzy na to ogłoszenie. Rząd 
nasz sprzeciwiałby się wszelkiemi środ- 

kami podobnemu rozstrzygnięciu zatargu 

z Polską, zarówno jak i wszystkim innym 

rozstrzygnięciom, zagrażającym niepodleg- 

łości Litwy. Jedoakże dla kaźdego roz- 

strzygnięcia, któreby nie zagrażało niepo- 

dległości, rząd nasz okazałby daleko idącą 

przychylność”. 
—> ALI Ani W ZRT OC, 

Ma metę W marszu szlakiem kadrówki. 
KIELCE, 8.VIII (Pat). Na metę mar- 

szu szlakiem kadrówki po przebyciu prze- 
strzeni od Krakowa do Kielc (122 kilo- 
metry) pierwszą przybyła drużyna 21 p. p. 
Warszawa w czasie 12 godz. 55 m. 15 sek. 
Jest to zasłużone zwycięstwo warszawskie- 
go pułku, który osiągnął ten wynik dzięki 

dłuższemu treningowi. Na drugiem miejscu 

znalazł się 33 p. p. Łomża 12 godz. 58 m. 
6 sek. Trzecie miejsce zajął 5 pułk pie” 

choty legionów Wilno 13 godz. 16 min. 31 

sek. Wśród zespołów strzeleckich zwycię- 

żył Lublin w czasie 14 godz. 28 min.ó sek. 
przed zespołem strzeleckim z Grodna. 

  

Aresztowanie zamachowców komonistycznych 
W Lagrzębii. 

WIEDEŃ. 8.VIII. (Pat). Jak donosi prasa z 
Zagrzebia policja tamtejsza aresztowała 7 osób 

cznego. W mieszkaniach aresztowanych znalezio- 
no 4 niemieckie granaty z 5 palnikami, rewolwe- 

ry, zapas nabojów karabinowych. Skonfiskowano 

również ulotki komunistyczne. Śledztwo jest pro- 

wadzone w dalszym ciągu. Szczegóły podane będą 
do wiadomości za kilka dni. 

[tha zajśt w Naukinie. 
SZANGHAJ. 8.VIII. (Pat). Przedstaw ciel mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych rządu nankińskie- 

R oraz generalny konsul brytyjski w Szanghaju 

arton przeprowadzili całodzienne poufne roko- 

wania w kwestji ostatecznego uregulowania spra- 

wy głośnych w swoim czasie wydarzeń w Nanki- 
nie, Rokowania odbyły się w gmachu konsulatu 
brytyjskiego w Szanghaju. W dniu dzisiejszym о4- 
będzie się w Nankinie oficjalne podpisanie układu 
w powyższej sprawie. 

  

  

W związku ze zjazdem legjonistów w Wile 

nie i zapowiedzianem na niem przemówieniem Mare 
szałka Piłsudskiego cała prawie prasa europejska 
gubi się w domysłach, co będzie tematem wspom- 

nianego przemówienia. Większość pism spodziewa 
się, że stosunki polsko-litewskie będą tą główną 
osią, dookoła której obracać się będzie deklarac- 
ja Marszałka. „Chicago Tribune" jest nawet tak 
dobrze poinformowana, że wie, iż Marszałek Pił- 
sudski zapowie „zajęcie Kowna—i to dokładnie— 
we wrześniu”. Niektóre znów pisma polskie opie- 

rając się na wiadomościach z miarodajnego „źród- 

ła* zapewniają. że w deklaracji swej Marszałek 
Piłsudski zamierza mowić tylko o Legjonach, a o 
stosunkach z Litwą ani słowa. Te djametralnie 
różne i wzajem się wykluczające Informacje wska- 
zują same, iż płyną z conajmniej dwóch źródeł, 
którymi w jednym i drugim wypadku jest bujna 
fantazja dziennikarza. 

Boć przecież miarodajnem źródłem jest tu 
tylko Marszałek Piłsudski, który jeden mógłby 
nam zdradzić treść swego przemówienia. A i to 
pod warunkiem, że już nad niem przemyśliwał. 
Niewykluczone bowiem jest. żę będzie je układał 
dopiero w drodze Warszawa— Wilno, a być nawet 
może w chwili, kiedy stanie przed zapełnioną szczel- 
nie salą Reduty. 
  

    cych w skład ZSSR. To też należy wątpić, 
czy ogłoszora w podobnych okolicznoś- Sina otnitwo to potęga państwa! 

podejrzanych o planowanie zamachu komunisty- , nych 

W LOLTESNSJK=1I 

BERLIN, 8.VIII (Pat). Jeden z najpo- 
ważniejszych dzienników demokratycznych 
„Frankfurter Ztg* zamieszcza dłuższą ko- 
respondencję z Kowna, w której stwierdza, 
że w miarodajnych kołach litewskich w Ko- 

nowiska wobec Polski. Do tej pory, o- 
świadcza dziennik, niewiadomo jednak, czy 
zmiana ta jest szezerą, czy też jest tylko 
manewrem. Jeszcze bardziej uderzającym 
jest fakt, iż w ostatnich dniach ton prasy 
litewskiej w stosunku do Polski uległ wiel- 
kiej zmianie. * 

Nie wspomina się już w organach li- 
tewskich ani słowem © rzekomych zamia- 

rach agresywnych Polski, lecz wręcz Od- 

wroinie. „Lietuvos Aidas* w jednym ze 

swoich ostatnich numerów podkreśla wy- 

raźnie, że w warunkach, jakie obecnie za- 
panowały, współpraca między Polską, a 
Litwą na wschodzie jest konieczną. „Liet. 

Aidas“ wspomina nawet o konieczności 
utworzenia frontu polsko-litewskiego. 

Zdumiewającym jest wprost, zdaniem 
korespondenta pośpiech, z jakim dokonała 
się ta zmiana stanowiska półurzędówki li- 
tewskiej. Jest rzeczą możliwą oświadcza 

BERLIN. 8.VIII. Pat. „Germania* w artyku- 
le wstępnym omawia stanowisko Niemiec w kon- 
flikcie polsko-litewskim. Dziennik podkreśla zna- 
czenie jakie dla Niemiec przedstawia tło tego 
konfliktu, dotyczące bezpośrednio żywotnych in- 
teresów niemieckich, W razie zawikłań wojennych 
między Polską, a Litwą Niemcy znalazłyby się w 
sytuacji krytycznej, Konflikt polsko-litewski nie 
jest bliskim zlikwidowania. Należy się liczyć z 
tem, że mogłoby dojść do komplikacyj wojen- 

; Rosja skorzystalaby ze sposobności, ażeby 
zaatakować Polskę, której znów mocarstwa za- 
chodnie pośpieszyłyby z pomocą. Niemcom od 

Ścisły kontakt z litewską partj 
Przeprowadzone przez w: 

młodych oficerów i jednego majora. 

  

francuskie koła miarodajne obawiają się, 

dokonane bez odpowiednich kompensat. 

WIEDEŃ. 8.VIII. Pat. Wedle doniesień dzien- 
ników z Białogrodu miał się odbyć wczoraj po- 
grzeb zamordowanego w Zagrzebiu redaktora Ri- 
stovica. Zwłoki jego, które odeszły specjalnym 
wagonem z Zagrzebia miały przybyć do Białogro- 
du wczoraj przed południem. Wszystko było już 
przygotowane do pogrzebu. 

Jednakże wagon ze zwłokami nie nadszedł. 
Na zapytania oświadczono, że wagon ten w dro- 

dze zaginął. Ministerstwo kolei rozpoczęło na- 

przebywa 

wnie zaznacza się od kilku dni zmiana sta-į 

Urzędówka litewska za utworzeniem 
frontu polsko-litewskiego? 

Nowy manewr Woldemarasa. 
korespondent, że te wynurzenia pėlurzę- 
dówki litewskiej zmierzają do ostrzeżenia 
Niemiec, iż Litwa może zawrzeć sojusz z 
Polską, który w przyszłości zwróci się 
przeciwko Niemcom. 

Ta gra „Lietuvas Aidas" pisze kores- 
pondent jest nieudolna. Z drugiej strony jed- 
nak musi się podkreślić, że na Litwie istnie- 
ją rzeczywiście koła wedle których niebez 
p. zagraża Litwie ze strony Nie- 
miec. 

Wynurzenia „Lietuvos Aldas“, w kt6- 
rych widać pewien system wskazują do- 
bitnie na to, że organ ten inspirowany jest 
przez fachowych polityków tego kierunku. 
Jeżeli jednak politycy litewscy, którzy 
chcieliby estrzec opinię litewską przed nie- 
bezpieczeństwem niemieckiem i w ten spo- 
sób przygotować podstawę do porozumie- 
nia z Polską sądzą, że wystarcza do tego, 
podkreślanie niebezpieczeństwa grożącego 
Litwie ze strony niemieckiej to mylą się, 
że przesądzają możliwość tego niebezpie- 
czeństwa. Porozumienie polsko-litewskie 
leży wprawdzie w interesie pokoju Europy 
Wschodniej, ale dla Litwy mogłoby się 
skończyć fatalnie. 

Niemcy w razie wojny polsko-litewskiej. 
Prus Wschodnich groziłoby wówczas wielkie nie- 
bezpieczeństwo. Nie możnaby było myśleć o 
powstrzymaniu akcji wojennej na granicach Nie- 
miec. Niebezpieczeństwo grożące, zdaniem dzien- 
nika, Niemcom jest tem większe, że polskie koła 
nacjonalistyczne do tej pory nie wyrzekły się 
swojej aspiracji do Prus Wschodnich. Zajęcie 
Litwy przez wojska polskie oznaczałoby co naj- 
mniej zupełne okrążenie Prus Wschodnich. 

Wobec tego Niemcy za wszelką cenę dą- 
żyć muszą do pokojowego zażegnania konfliktu 
polsko-litewskiego. Z tego właśnie stanowiska   krok niemiecki w Kownie i Warszawie wydaje się 
być zupełnie zrozumiałym. 

Likwidacja zamachu na rząd Woldemarasa. 
Jak donoszą z pogranicza polsko-litewskiego, onegdaj w Jeziorosach władze litewskie 

wśród korpusu oficerskiego tamtejszego garnizonu wykryły tajną organizację, która miała na celu 

przygotowanie szeroko zamachu na rząd Woldemarasa. Organizacja ta otrzymywała podobno 
socjał-demokratów. 
adze litewskie dochodzenie doprowadziło do aresztowania kilku 

Podług krążących wersyj areszty te mają ścisły związek z przygotowywanym w Kownie za- 
machem na Życie Woldemarasa, o którego wykryciu przed kilku dniami donosiliśmy. 

  

Okupacja Nadrenji a pakt Kelloga. 
WIEDEŃ, 8.VIII. (Pat). Według doniesień z Peryża tamtejsza prasa podaje, że 

aby Stresemann po przybyciu do Paryża 

w celu podpisania paktu Kelloga nie uzyskał wzamian za swój podpis obietnicy rządu 

francuskiego, że w najbliższym czasie Nadrenja zostanie opróżniona przez wojska 

francuskie. Prasa stwierdza jednak, że stanowisko rządu francuskiego nie ulegnie 

zmianie. Rząd ten nadal trwa na stanowisku, że opróżnienie Nadrenji nie może być 

  

Wagon ze zwłokami red. Ristovica zaginął. 
tychmiast szczegółowe śledztwo i po dłuższem 
szukaniu znaleziono wagon ze zwłokami na bocz- 
nym torze na stacji Vinkoviki. 

Prawdopodobnie wagon ten został odłączo- 
ny przez kolejarzy należących do koalicji chłop- 
sko-demokratycznej w tym celu, ażeby pogrzeb 
Ristovica nie mógł się odbyć. Ministerstwo kolei 
oświadczyło, że winni zostaną jak najsurowiej 
ukarani. Pogrzeb ma się odbyć w dniu dzisiej- 
szym. 

Pogrzeb zamordowanego red. Ristovica. 
BIAŁOGRÓD, 8-VIII. (Pat). Pogrzeb redaktora Ristovica zamordowanego w Za- 

grzebiu odbył się w dniu dzisiejszym o g. 5 popołudniu. 

Straż przed domem Radicza. 
WIEDEŃ, 8-VIII. (Pat). Wedle doniesień dzienników z Zagrzebia wiils, w której 

Radicz odcięta jest od reszty mmłasta. 

Przed willą oraz w samej willi pełnią straż partyjni zwolennicy Radicza. Nocują oni 

na dworze, gdzie urządzili nawet kuchnię polową, 

Ulice są obsadzone policią konną. 

Nr.179 (1226) 

Raid ot Malo) Ealont I Paski 
Samolot poiski przybył trzeci do War* 

szawy. 

WARSZAWA, 8.VIlI (Pat). Od wczes- 
nego rana zaczęły przybywać z Pragi na 
lotnisko warszawskie samoloty biorące u- 
dział w raidzie sportowym Małej Eatenty 
i Polski. Wszystkie samoloty, które wy- 
startowały z poprzedniego etapu w Krako- 
wie przybyły szczęśliwie do Warszawy, 
oprócz samolotu czeskiego „Smolik 16“ 
pilotowanego przez pułk. Skalę, który zmu- 
szony był do lądowan'a pod Szydłowcami 
z powodu braku smarów. Z pomocą dla 
Skali wyleciał z lotniska warszawskiego Sa- 
molot polski wiozący czeskiego mechani- 
ka. Po uzupełnieniu smarów pulk. Skala 
wystartował do Warszawy. 

Pierwszy przyleciał do Warszawy o 
godz. 8 min. 7 samolot czeski „Smolik 16" 
z kpt. Kaltą. Następnie przybył również 
czeski samolot „Aero 30“ piletowasy przez 
Nowaka, trzecim był polski samolot „R 8 
Lublin* z mjr. Makowskim, — czwartym 
jugosłowiański „Breguet 15" z kpt. Siender- 
meyerem, piątym również jugosłowiański 
„Potes 25” pilotowany przez Grabisza. 

Ogółem przyleciało 21 samolotów. 
Wszystkie samoloty po uzupełnieniu zapa- 
sów benzyny wystartowały do Lwowa. 
Ostatni samolot wyleciał z Warszawy o 
godz. 10 min. 55. Następnemi etapami rai- 
du będą Lwów — Jassy, Jassy—Bukareszt. 

ais 

L bltuy Bowieńskiej. 
Gubernator Kłajpedy padł ofiarą 

katastrofy samochodowej. 
KOWNO, 8.VIII. (Ate). Wczoraj w okolicach 

Kłajpedy wydarzyła się katastrofa samochodowa, 
której ofiarą padł gubernator Kłajpedy pułkownik 
Merkis. Były minister wojny pułkownik Merkis 

w towarzystwie komendanta Kłajpedy i dwóch 

urzędników udał się samochodem na uroczystość 
10-lecia popularnego działacza społecznego Janki- 
sa. Z niewyjaśnionych przyczyn samochód wjechał 
"nagle na drzewo i rozbił się. 

Wszyscy pasażerowie wypadli z samochodu. 

Szczególnie ciężkich ran doznał pułkownik Mer- 

kis, którego przewieziono do szpitalu w Kłej- 

pedzie. 
Życiu pułkownika nie zagraża jednak niebez- 

pieczeństwo. 

l baństw Bałtyckich. 
Łotwa i Estonja wobec paktu 

Kelloga. 
Podług informacji ryskiego korespon- 

deuta „Vossische Zeitung“ rządy łotewski 

i estoński porozumiewają się co do wspól- 

nego stanowiska wobec paktu Kelloga, 
którego tekst oficjalnie im został w tych 
dniach zakomunikowany. 

Polityczne stery Łotwy rozważają kwe- 
stię czy projekt Kelloga nie jest w iakim- 
kolwiek stopniu ograniczeniem paktu Ligi 
Narodów, oraz oczekują wyniku oferty ro- 
syjskiej wszczęciła rokowań co do podpisa- 
nia przez rząd sowiecki paktu przeciwwo- 
jennego. Zdaniem wielu polityków łotew- 
skich przystąpienie Rosji do niego miało- 

by szczególne znaczenie dla państw bal- 

tyckich. Dlatego też rządy łotewski iestoń- 

ski zechcą zapewne — tak przypuszcza ko- 

respondent — wyczekać, aż sprawa udzia- 
łu w tym akcie Rosji Sowieckiej zostanie 
ostatecznie tak czy inaczej wyjaśniona. 

Konferencja posłów estońskich. 
TALLIN. 8.8. (Ate). Dziś rano rozpo- 

czyna się dwudniowa konferencja posłów 
estońskich, w której uczestniczyć będą: mi- 
nister Rebane, v. minister Schmidt, dyrek- 
tor Dspartamentu Politycznego Leppik, 
oraz posłowie estofiscy, w Warszawie 
Strandmann, w Moskwie Seljamaa, w 
Stokholmie Akel, w Helsingtorsie Hellat, w 
Rydze Virgoy, w Kownie Laretei. 
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Il. Igrzyska Olimpijskie. 
(Siódmy dzień), 

Porażka Nurmiego w Steeple-Chosu-Fin 
nowie zwycięzcami w dziesięcioboju. Pię- 
ciobój nowoczesny wygrywają Szwedzį. 

Od specjalnego wysłannika „Kurjera Wi- 
leńskiego" 

Amsterdam w sierpniu 1928 r. 

Mimo niepogody stadjon olimpijski 
zapełnił się po brzegi publicznością. 

Głównym punktem programu był dzie- 
sięciobój, ale nie ta konkurencja Ściągnęła 
tysiące widzów ua stadjon. 

. Ządne sensacji tłumy przybyły prze- 
żywać dreszcze emocji z racji mającej na- 
stąpić finałowej rozgrywki w 3 klm. steep- 

le—chosu pomiędzy Nurmim i Ritolą. 
Ogólnie spodziew»no się zwycięstwa 

Ritoli, tymczasem szczęście odwróciło się 

od faworyta. Ritola wyczerpany biegiem 

wycofał się, pozostawiając otwarty teren 
walki dla swych współziomków. Tempo 
pierwsze nadaje Francuz Duguesne, wkrót- 

ce jednak wysuwają się naczoło na zmianę 
raz Anderson, to znów Loukola, obaj Fi- 
nowie—Nurmi pozostaje cały czas w Сто- ! 
łowej grupie jako trzeci. Na piątem okrą- 
żeniu Loukola odrywa się od swych współ- 
zawodników i wyprzedza ich na kilkadzie- 
siąt metrów. Na ostatniem okrążeniu od- 
ległość między leaderem biegu Loukolą i 
Nurmim zwiększa się coraz bardziej. 

Taśmę przerywa jako pierwszy mało   

dotąd znany biegacz fiński Loukola. Nurmi 
przychodzi 80 mtr. w tyle za pierwszym, 
tuż za nim zaś również Finu Anderson. 
Szwed Eklóf zajmuje 4 miejsce. Czas zwy- 
cłęzcy 9:21,4 jest nowym rekordem olim- 
piiskim. Trzy flagi fińskie wjeżdżają na 
maszty olimpijskie, Orkiestra gra hymn 
narodowy, głowy wszystkich pochylają się 
z czcią przed tym małym liczebnie, lecz 
task potężnym fizyczną i duchową kulturą 
narodem. 

W międzyczasie kończą swoje kon- 
kurencje dziesięcioboiści, przyczem zdecy- 
dowanie na 1 miejsce wysuwa się znako- 
mity Finn Yrióla. Osiąga on 11,2 3. w bie- 
gu 100 mtr., 16, 6 s. w biegu 110 mtr. 
przez płotki, 53,2 s. w biegu 400 mtr., 
4:44,2 w biega 1500 mtr., 185 cm. w sko- 
ku wwyż, 672 cm. w skoku w dal, 42,09 
mtr. w rzucie dyskiem i 62 mtr. 40 w rzu- 
cie oszczepem, czyli w ogólnej sumie 
8053,290 pktów co stanowi nowy rekord 
Światą. Drugie miejsce po nim zajmuje 
również Finn Jarwinen, dalsze zaś miejsce 
obsadzają Amerykanie lDoherty, Stewart i 
Churchill, Szwed Jansson i Austrjak 
Wessely. 

Program dnia kończą przedbiegi szta- 
fet męskich 4%X100 mór., 4400 mtr. i 
sztafety pań 4100 mtr. W biegu sztafe- 
towym 4X100 mtr. (panów) zwycięża: Ka- 
uada (42,2) przed Anglją, Francja (41,8), 
przed Niemcami i Ameryka (41,2) przed 
Szwajcarją. Czas osiągnęły przez Amery- 
kanów w przedbie gu jest o 2/10 sek., tylko 
gorszy od rekordu olimpijskiego. 

Również i panie osiągają miezłe re- 

zultaty. Bieg odbywa się w 2 serjach. W 

pierwszej serji zwycięstwo odnosi Kanada 

(49,6) nad Holandją, w drugiej zaś Amery- 

ka (49,8) nad Niemcami. Następne  zko- 

lei przedbiegi sztafetowe 4X400 mtr. inte- 

resują nas szczególnie ze względu na udział 

Polski. 
Mieliśmy nieszczęście wylosować naj- 

cięższy przedbieg, najsilniejszych przeciwni- 

ków t. j. Amerykę, Kanadę, Finlandję, Wę- 

gry i Belgję nic więc dziwnego, że zostali- 

śmy wkrótce wyeliminowani. Sztafeta na- 

sza w składzie Biniakowski, Weiss, Kost- 

rzewski i Malanowski szła naogół nieźle, 

lecz zdołała się uporać tylko z Belgami, 

natomiast została wyprzedzona przez wszy- 
stkie inne sztafety. 

Pierwsza przerywa taśmę sztafeta a- 
merykańska w czasie 3:21,4, tuż za nią 

przychodzi kanadyjska i fińska. W drugiej 

serji zwyciężają Niemcy (3:20,2) przed Szwe- 
dami i Włochami, w trzeciej Anglicy 
(3:20,6) przed Francuzami. 

W międzyczasie dowiadujemy się od 
kierownika naszej ekipy pięcioboju nowo- 

czesnego o ostatecznych wynikach tej kon- 

kurencji, która zakończona została w dniu 
dzisiejszym. Na 38 startujących por. Ma- 

łyszko zajmuje zaszczytne 12 miejsce bijąc 

Wszystkich Finów, Francuzów, Czechów, 

Amerykanów, Belgów i Portugalczyków. 

Jest on jednym z najbardziej wyróżnianych 
pięcioboistów z pośród wszystkich zawod- 

ników. Pierwsze miejsce w tej niezwykle 
ciężkiej konkurencji zajmuje Szwed Thofelt, 

drugie Szwed Kahl Lindman, trzecie Nie-   miec, czwarte Szwed Berg, piąte Niemiec 

Hast, szóste Anglik Torquana Joung. 
Szelestowski znalazł się na 26, Ko- 

prowski na 34 miejscu. 
Trzeba stwierdzić, że mieliśmy ogrom- 

nego pecha. 
Szelestowski, na którego najwięcej li- 

czyliśmy osiągnął poza zaszczytnem 1 
miejscem w biegu,w innych konkurencjach 
pięcioboju wyjątkowo słabe wyniki znacz- 
nie poniżej swojej normalnej formy, co na- 
leży między innemi położyć na karb braku 
rutyny (pierwszy występ na arenie między- 
narodowej). 

Ósmy dzień. 

Finały sztafet — skok w wyż paf—no- 
we rekordy światowe — bieg maratoń- 
ski wygrywa Francuz — zamknięcie ty- 

godnia lekkiej atletyki. 

Po 8-dniowem zmaganiu się na are- 
nie olimpijskiej 50 narodów Świata nastą- 
piło w dniu dzisiejszym uroczyste zam- 
knięcie tygodnia lekkiej atletyki. Stadjon 
zapełniony podobnie jak w dniu otwarcia 
do ostatniego miejsca. Gwoździem całzgo 
programu jest bieg maratoński, chociaż i 
finały sztafet nie mniejsze budzą zaintere- 
sowanie. Liczne grupy Niemców rozsiane 
na stadjonie nie mogą opanować  zdener- 
wowania. Wszak chodzi o ostatnią stawkę. 
Na zwycięstwo w sztafecie najwięcej liczyły 
fachowe sfery sportowe Niemiec. W bój 
idą 3 wyborowe zespoły niemieckie w tej 
liczbie jeden żeński. Na pierwszy ogień po- 
szła sztafeta 4100 mtr. panów. Startują 
sztafety Kanady, Anglji, Niemiec, Francji,   Ameryki i Szwajcarji. 

— Strzał startera. — Pierwsze nume- 
ry ruszają z miejsca. 

— Zmiana pałeczki. Ostra walka 
między sztatetami Ameryki i Niemiec. 

Chwilami zdaje się, że Niemcy muszą 
wygrać. Wszak w zespole ich są najszybsi 
biegacze państwa o wypróbowazej klasie 
międzynarodowej Stórnig, Houben, Lam- 
mers i Schiiler to mazwiska, które same 
mówią o sobie. Przeciwnicy godni siebie. 
Na innych mniejszą zwraca się uwagę. 

— Meta. 
Odprężenie ogólne. Amerykanie pier- 

wsi. Huragan oklasków. Megafon zapo- 
wiada: 

„Premiere: Etats — Unis (Ameryka)”. 
Czas 41 s. Rekord Światowy wyrównany. 

Zaledwie zdołano ochłonąć po tym 
emocjonującym biegu wywołano już na 

start sztafety pań. Świetne Kanadyjki są 

ogólnemi faworytkami, lecz o zwycięstwo 

muszą walczyć twardo. Nerwy powinny do- 

pisać do ostatniego ułamka sekundy. 
Walka niemniej zacięta jak w biegu 

poprzednim. * 
Kobiety udowodniły, że umieją wal- 

czyć. W świetnym czasie 48,4 s., który sta- 

nowi nowy rekord świata przerywa taśmę 

sztafeta kanadyjska przyjęta burzą oklas- 
ków. Tuż za nią o pierś przychodzi szta- 
feta amerykańska, wreszcie jako trzecia niee 

miecka. 
— Krótka przerwa. 
— Wywołują na start maratończy- | 

ków. Jest ich 79.   — Losowanie.  
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Życie gospodarcze. 
Obrazki z naszego eksportu. 

Ogólnie wiadomo, że rok rocznie 
wywozimy poza granice tysiące trzody ży- 
wej, a w małej stosunkowo ilości mięso 
bite; zaś do kraju sprowadzamy w dość 
dużej ilości tanie tłuszcze, a Szczególnie 
t.zw. szmalec amerykański. Po bliższem zba- 
daniu tej sprawy okazuje się, że wywozi- 
my zagranicę trzodę nietuczoną, którą tam 
miejscowi rolnicy tuczą sprowadzonemi, 
również od nas, otrębami, poczem wędru- 
je ona na miejscowy rynek. 

Ze względu na dość duże spożycie 
wieprzowiny w tych krajach, słoninę, na 
którą brak jest tam zapotrzebowania, prze- 
tapia się na szmalec i wysyła do Polski, 
gdzie istnieje nań u nas duże zapotrzebowanie. 

Na takiej wymianie traci nasz skarb, 
a szczególnie nasz rolnik i robotnik. Pierw- 
Szy nie otrzymuje należnej ceny za swój 
towar, a robotnik kupując szmalec lub 
słoninę, musi opłacać wszystkie zyski za* 
graniczne. Przywóz tych tłuszczów w na- 
szym bilansie handlowym wyraża się su- 

  

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Pożyczki meljoracyjne P. B. R. 
Na podstawie rozporządzenia ministrów: 
Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dn. 
11 czerwca 1928 roku 0 emisji złotych 
1% obligacyj meljoracyjnych Państwowego 
Banku Rolnego, oraz o długoterminowych 
pożyczkach w tych obligacjach udzielanych 
—požyczki meljoracyjne w tych obligacjach 
udzielane są przez Bank spółkom wodnym, 
poszczególnym rolnikom (za zabezpiecze- 
niem hipotecznem), oraz gminom wiej- 
skim — na wszelkiego rodzaju meljoracje 
rolne. 

Pożyczki udzielane są na okres 15- 
letni z tem, że spłata kapitału rozpoczy- 
na się dopiero po upływie 2 i pół lat od 
dnia wydania pierwszej części pożyczki i 
trwa w ciągu następnych lat 12 i pół. 

Podania w sprawie przyznania poży- 
czek przyjmowane są zarówno przez Pań- 
stwowy Bank Rolsy w Warszawie, jak i 
przez poszczególne oddziały, gdzie udzie- 
lane są szczegółowe informacje co do bliż- 
szych warunków otrzymania pożyczki, 

— Konferencja w sprawie |przemy- 
słu bekonowego i eksportu, W najbliż- 
szych dniach odbędzie się w Państwowym 
Instytucie Eksportowym konferencja w 
sprawie rozwoju przemysłu bekonowego i 
eksportu bekonów polskich do Anglii. 

Konferencja zsjmie się w pierwszym 
rzędzie sprawą poprawy rasy i żywienia 
trzody chlewnej w Polsce, następnie spra- 
wą standaryzacji eksportu, utworzenia fron- 
tu jednolitego eksportowego oraz organi- 
zacji skupu. Od pozytywnego rozwiązania 
tych kwestyj zależny jest rozwój naszego 
przemysłu bekoniarskiego. Dotychczas bo- 
wiem ceny bekonów polskich na rynku 
angielskim są niższe aniżeli ceny bekonów, 
pochodzących ze wszystkich innych krajów, 
nie wyłączając Rosji, Estonji i Łotwy. 

— Z jakiemi państwami zawarliśmy 
umowy handłowc? Polska zawarła do 
chwili obecnej umowy handlowe z 24 pań- 
stwami. Do państw, z któremi mamy de- 
finitywne traktaty handlowe należą: Rumu- 
nja (traktat wszedł w życie 1-go grudnia 
1922 r.), Włochy (30 marca 1923-go r.), 
Szwajcarja (20 sierpnia 1922), Austrja (13 | p, 
stycznia 1923), Jugosławja (20 kwietnia 
1924), Japonja (28 stycznia 1925-go r.). 
Belgja i Wielkie Księstwo Luksemburg (5 
października 1923-go r.), Turcja (17 kwiet- 
nia 1924), Finlandja (18 go września 1924 
r.), Anglja z licznemi kelonjami i posia- 
dłościami (1 lipca 1924-go r.), Islandja 
(28-go sierpnia 1924-go r.), Danja (28 
sierpnia 1924-go r.), Holandja (5-go czer- 
wca 1925-go r.), Szwecja (1-go lipca 1925), 
Francja (10 lipca 1925), Stany Zjednoczo- 
ne (10 lutego 1925 r.), Węgry (14 wrze- 
śnia 1925), Grecja (25 września 1925), 

— Zawodnicy ustawiają się na bieżni 
w kilku szeregach. 

— Na miejsca—gotowi—strzał. 
— Ruszają... 
— Jedno okrążenie bieżni i różno- 

barwna grupa najlepszych maratończyków 
świata wybiega przez bramę maratońską. 

Trasa biegnie dookoła miasta i wy- 
nosi równo 42 klm. 195 mtr. 

Tymczasem na boisku dobiegają koń- 
ca ostatnie konkurencje. 

Skok w wyż pań i sztafeta 4x400 mtr. 
Rekord Świata w skoku w wyż pań 

należał dotąd do Angielki Green, która na 
zawodach w Londynie w roku 1926 osią- 
goela 1 m. 55,4, tym razem jednak O ty- 
tuł mistrzyni Świata pokusiły się Kanadyj- 
ki wykazujące zdumiewzjącą formę. Miss 
Catherwood (Kanada) pierwsza przekroczy- 
ła 159 cm. zdobywając tem samem nowy 
rekord Świata. Drugie miejsce zajęła Ho- 
Ienderka Gisolf (156 cm.), trzecie Amery- 
kanka Wiley. 

Ostatni punkt bieżni <- bieg sztate- 
towy 4x 400 mtr. przynosi zasłużone zwy- 
cięstwo Ameryce. Sztafeta amerykańska po 
ciężkiej walce z Niemcami wygrywa bieg 
w czasie 3:14,2, zdobywając tem samem 
nowy rekord olimpijski. 

Na druglem miejscu są Niemcy na 
trzeciem Kanadyjczycy. 

Na trybunach tymczasem widzowie 
rozważają szanse zwycięstwa w „marato- 
nie", W ciągu ostatnich 8 lat w Antwer- 
pii i Paryżu zwycięzcami byli Finowie Kolch= 
mainen i Stenross, obecnie barw Finlandji   bronią inni mniej znani biegacze. Jest ich 

mą 80 mili. zł. Jeśli się zważy ma liczne: 
wypadki stwierdzające, że Ów tłuszcz czy- 
sty jest wyrabiany chemicznie z padliny, 
to nie można się dziwić, że wśród ludnoś- 
ci miejskiej i małomiasteczkowej, wprost 
masowo szerzą się choroby żołądkowe. 

Nasze włądze rządowe już dawno 
spostrzegły ten niepokcjący napływ tlusz- 
czów zagranicznych i czynione Są liczne 
utrudnienia celem ograniczenia tego szko- 
dliwego importu. 

Na ten chorobliwy objaw w naszej 
gospodarce społecznej wpłynie niewątpli- 
wie uzdrawiająco budowa odpowiednich 
rzeźni i chłodni, które są obecnie w stad- 
jam projektów. 

Pozatem skierowanie dotychczasowej 
polityki hodowlanej nastawionej na opas 
mięsny, na tuczeniu trzody na miejscu i 
wywóz zagranicę mięsa, z pozostawieniem 
słoniny w kraju, da pożądane rozwiąza- 
nie tej sprawy. 

Czechosłowacja (6 listopada 1926), Bułga- 
rja (12 lutego 1927), Norwegja (20 wrze- 
śnia 1924). Ponadto zawarliśmy umowy 
handlowe z Estonią, Persją i Łotwą. е 

B:ak natomiast dotychczas między 
innemi umów handlowych z Niemcami i 
Rosją Sowiecką, oraz ze Stanami Zjedno- 
czonemi. A. P. 

— Pożyczki ulgowe P. Z. U.W. dla samo- 
rządów. Od dnia 1 stycznia do dn, I czerwca 
r. b. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem- 
nych przyznał samorządom na wytwórnie i skła- 
dy budowlanych materjałów ogniotrwałych 47 po-; 
życzek ulgowych na sumę zł. 1.074.000; a poszcze- | 
gólnym pogorzelcom na ogniotrwałą odbudowę— i 
1.385 pożyczek ulgowych na sumę zł. zaa 

rol). | 

  
— Projekt bezpośredniej linii okrętowej 

Gdynia—Indje—Daleki Wschód, W związku z 
zabiegami poważniejszych przedsiębiorstw górno- 
śląskich o ułatwienie eksportu na Daleki Wschód 
wyrobów ciężkiego przemysłu wyłoniony został 
projekt zawarcia umowy z jedną z większych nor- 
waskich firm okrętowych. 

Projekt przewiduje uruchomienie bezpo- 
Średniej linji okrętowej Gdynia—Indje i Gdynia— 
Japonja—Chiny—Władywostok. Komunikacja 0d- 
bywałaby się przy pomocy dwóch okrętów raz na 
miesiąc. 

Fizja Kill banków miejscowych 
Wkrótce ma wejść w życie rozporzą- 

dzenie Prezydenta Rzplitej normujące kapi- 
tał zakładowy w bankach prywatnych. 
W myśl tego rozporządzenia każdy z ban- 
ków prywatnych musi posiadać conajmniej 
5 miljon. kapitału zakładowego. 

W związku z powyższem dowiadujemy 

się, iż kilka mniejszych miejscowych ban- 

ków rozpoczęło pertraktacje w kierunku 
fuzji, by w tem sposób zdobyć odnośny 
kapitał zakładowy. 

  

Giełdz warszawska 2 dn. 8.VIII br. 
DEWIZY: 

Dolsry BA 8.88—8.90 
Belgja . 124.95—124,36 
Holandia . Е . ‚ 358,00—358,90 
Kopenhsga Pam „ 238,05—238,65 
Lońżyn |. : у 43,21—43,40 
Nowy-Jork 8,90—8,92 
'aryż ® ы . » ‹ 34.85—34,94 
Ргга , 24 . + a _ 26,42—26,41 
Szwajcaria. 3 = 3 171,61—172,09 
Stokholm . —. +. + +  . 238,58—230,18 
Wiedeń . —. AL, „ 125,71—126,08 
Włochy . x ы з . . — 46,65—46,77 

       Najpotężniejsze arcydzieło doby 
obecnej 

„Bohaterowie Ognia" 
(The Fire Brigade) 

wkrótce w kinie „P OLONJA“. 

į 

  

6. Nadchodzą pierwsze wisdomošci z trasy, 
podzielonej na 12 odcinków. 

Na 1 etapie prowadzą: Japończyk 
Jamada, Finlańdczyk Martellin i Japończyk 
Isuda. Na drugim odcinku japończyk Isuda 
wysuwa się na 2 miejsce. W czołowej gru- 
pie znajdują się Niemiec Wanudler, Fialand- 
czyk Martellin i Japończyk Nagatani. 15 
klm. 885 mtr. przebywa jako pierwszy w 
1 g. 4 m. Niemiec Wandrer. Na dalszych 
etapach prawie do końca biegu leanderem 
jest Japończyk Jamada. 

Do czołowej grupy dołącza świetny 
biegacz amerykański Ray i Francuz El- 
Ouati i Chilijczyk Plaza. Finlandczyk Mar- 
ttelin wykazuje najróżniejszą formę. Na- 
pięcie wśród widzów wzrasta. Brama mara- 
tońska otwarta czeka na zwycięsców. Syg- 
nalizują z trasy, że za kilka minut wbieg- 
nąpierwsi zwycięscy. 

Trybuny zalega cisza. 
Pierwszy wbiega Francuz El-Quati 

(z kolonii francuskiej), który całą trasę 
przebył w 2 g. 32 m. 57 s. 

Za nim kolejno przychodzą: Chilij 
czyk Plaza, Finn Marttelin, Fapofńczyk Jama- 
da,Amerykanin Ray, Japończyk Isuda, Fin- 
landczyk Korholin Korki, Anglik Ferris, 
Amerykanin Michelson, Kanadyjczyk Bri- 
cker i szereg innych. Flaga francuska 
wciągnięta została po raz pierwszy na naj- 
wyższy maszt olimpijski. 

— Orkiestra gra Marsyljankę. 
— Wtórują jej tysiące widzów. 
— Bramę maratońską zamykają. 
Wielkie dni lekkiej atletyki na stadjo- 

FKRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 

КО # VL NW SKI 

Wieści i obrazki z kraju. 
Naprawa toru kolejowego na szlaku Bezdany— 

Podbrodzie. 
Intensywnie prowadzone przez Wileńską Dyrekcję Kolejową prace nad naprawą toru kolejo- 

wego na szlaku Bezdany—Podbrodzie, podmytego przez zerwanie tamzbliżają się już ku końcowi. 
W końcu bieżącego tygodnia zostanie ukończona budowa drugiego mostu i uruchomiona normalna 
komunikacja dwutorowa. 

KRONIKA WIL.-TROCKA. : 
— Wykopaliska na terenie gm. turgiel- 

skiej. W dniu onegdajszym we wsi Słobódka ró. 
turgielskiej ludność miejscowa odkopała w po- 
bliżu wsi stary kurhan, w którym znaleziono dwa | 
naczynia napełnione stsremi monetami srebrnemi. ' 

O dokonanych wykopaliskach zostały powiado- ; 
miione odnośne władze, i 

Na miejsce przybyła policja. Korhan zo- 
stał zabezpieczony. j 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. | 
— Switeziański raid samochodowy. 

W dniach 24, 25 i 26 sierpnia b. r. odbę- 
dzie się na terenie województwa nowo- 
gródzkiego switeziański raid samochodowy, 
w którym weżmie udział kilkanaście firm 
samochodowych. 

KRONIKA ŠWIECIANSKA, 
— Powybijanie szyb w synago- 

gach. W dniu wczorajszym w nocy nie- 
ujawniony dotychczas sprawca powybijał 
w dwóch synagogach żydowskich w Świę- 
cianach wszystkie szyby, niszcząc przytem 

prawie doszczętnie 12 ram okiennych. 

Zaslarmowana o tym karygodnym 

wypadku policja wszczęła dochodzenia, 

zmierzając do ujawnienia niewiadomo czy 
zbrodniarza, czy raczej szaleńca. 

Wśród miejscowych sfer żydowskich 
daje się z tego powodu zauważyć ogromre 
oburzenie. 

— Walny zjazd pow. zw. osadni- 
ków. W ub. niedzielę odbył się w Moło- 
decznie walny zjazd osadników powiatu 
mołodeczańiskiego, podczas którego odby- 
ło się uroczyste wręczenie aktów nadaw- 
czych 60 osadnikom wojskowym powiatu 
wilejskiego i mołodeczańskiego. 

KRONIKA KOMAJSKA. 
— Sprawa cmentarza w parafji komaj- 

skiej. Proboszcz parafji komajskiej ks. Piotr 
Budro przysyła nam wyjaśnienie, które w imię 
bszstronności zamieszczamy poniżej. „Po przeczy- 
taniu korespondencji z parafji Komajskiej z dnia 
20. VIII.-28 r. o cmentarzach wiejskich. Wogóle 
i szczególnie zaś o stanie cmentarza przy koście« 
le Komajskim zmuszony jestem, jako najbardziej 
zainteresowany, przedstawić tę rzecz w świetle 
prawdziwem. r RJ 

Zanim rozpocznę swoje wyjaśnienia, muszę 
zaznaczyć, że w parafji Komajskiej jest nie jeden 
tylko parafjalny cmentarz, lecz 14, które znajdują 
się przy każdej większej wiosce, p Ч 

Po przyjeździe moim do parafji Komajskiej 
na wiosnę 1922 roku, wszystkie cmentarze zasta- 
łem, jak to zresztą działo się w pasie przyfronto- 
wym, w stanie godnym opłakania. Wszystkie były 
nieogrodzone oprócz jednego tylko cmentarza 
przy kościele, który był otoczony wałem. 

W następnym, już 1923 roku zająłem się 
uporządkowaniem tych cmentarzy, i w przęciągu 
trzech lat parafjanie usłuchali mych w tym kierun- 
ku upomnień i wszystkie cmentarze zostałyjogro- 
dzone i uporządkowane. , | 

Co się tyczy specjalnie cmentarza przy 
kościele, dotychczas według mojego zdania był 
on w stanie dobrym. Jest on z frontu ogrodzo- 
ny murem z kamienia, a druga jego część przyle- 
gająca do ogrodzonych ogrodów, oprowadzony 
jest wałem. Brama przy wejściu jest stylowa i 
zawsze się zamykała. W międzyczasie tylko kie- 
dy ukazała się korespondencja i wzniesiono skar- 
gę do J.E. Arcybiskupa Metropolity Archidjecezji 
Wileńskiej połowa bramy została przez jakiegoś 
złoczyńcę zrzucona z zawiasów a dolna jej część 
połamana. 

Cmentarz wprawdzie jest porośnięty topo- 
lami, ale ja to uważam za jego stronę dodatnią 
gdyż drzewka upiększają cmentarz, „Przy tem 
wszystkiem w parafji Komajskiej istnieje zwyczaj 
oeddawna sadzenia drzewek przy grobach umar- 
łych przez krewnych. 

Nigdy nie widziałem ażeby po cmentarzu 
pasło się bydło. | а 

Zawdzięczając p Edmundowi Czechowiczo- 
wi parafja otrzymuje ziemię pod nowy cmentarz. 
Ten bowiem stary już się zamyka. Temu parafjani 
nowi który podał tę korespondencję, i niedawno 
przybył do Urzędu Gminy Komajskiej i nie orjen- 
tuje się zupełnie w sytuacji, radziłbym zająć „się 
sprawamiaGminy, gdyż tam spostrzegamy wiele 
braków, że wspomnę chociażby o stanie dróg 
! mostów, cmentarze niech zostawi pod opieką 
moją i parafjan*; 

KRONIKA SZCZUCZYŃSKĄ. 
— Utworzenie ekspozytury starostwa lidz- 

kiego w Szczuczynie. Przed kilku dniami odbyło 
się w Szczuczynie na terenie powiatu lidzkiego 
otwarcie ekspozytury starostwa w Szczuczynie, 

i 

  które obejmie gminy: Lebiodę, Orlę, Zoludek, 
Różankę, Szczuczyn, Dziembrów, Ostrynę, Nowy 
Dwór, Sobakince, Zabłoć i Wasiliszki. 

Moment ten jest zakończeniem długiej i z 
różnem CE prowadzonej batalji między 
Wasiliszkami i Szczuczynem o siedzibę starostwa. 
Obie te miejscowości przelicytowywały się w róż- | 18” 
nego rodzaju ofiarach, jak budowa gmachów, 
urzędów, szos i t, p. za kreowanie ich siedziba 
starostwa. W końcu Szczuczyn przeważył szalę 
zwycięztwa na swoją stronę i w rezultacie docze- 
kał uroczystego dla siebie momentu — otwarcia 
narazie ekspozytury starościńskiej, która jednak 
z czasem zostanie przekształcona na starostwo. 

Potrzeba wydzielenia kilkunastu gmin z 
powiatu lidzkiego i utworzenia z nich oddzielne- 
go powiatu dawała się już oddawna odczuwać. 
Terytorjum bowiem powiatu lidzkiego było tak 
ogromne, że trudno było ześrodkować w Lidzie 
szereg ae żywotnych dla poszczególnych miej- 
scowości zbyt oddalonych od administracyjnego 
tempa item samem ciążących kuianym miastecz- 
kom. Utworzenie więc nowego powiatu należy 
uważać za doniosłe posunięcie w dziedzinie ad- 
ministracji w woj. nowogródzkiem. 

KRONIKA WOJSTOMSKA. 
— Spółdzielnia Inu w Wojstomiu, W 

tych dniach w Wojstomiu pow. wilejskiego od-     nie olimpijskim skończone.  T. Kawalec.! było się zebranie rolników miejscowych, celem 

założenia spółdzielni lniarskiej. _ Spółdzielnia 
Iniarska w Wojstomiu wejdzie w skład „Towarzy- 
stwa Lniarskiego w Wilnie*, 

KRONIKA DRUSKIENICKA. 
— Wyrodny syn. Onegdaj we wsi Rakańce, 

w pobliżu Druskienik miał miejsce wypadek cha- 
rakteryzujący zwyrodnienie powojenne. Mianowi- 
cie niejaki Franciszek Burakiewicz, pokłóciwszy 
się z ojcem swoim na tle podziału ziemi posta- 
nowił się zemścić. W tym celu okradł swego ojca 
i podpaliwszy jego zabudowania zbiegł. 

у Powiadomione o powyższem włądze bez- 
pieczeństwa sprawcę ujęły. 

Z POGRANICZA. 
— Nieudany przemyt. Onegdaj ra 

pograniczu polsko-sowieckiem na odcinku 
granicznym W. Chutory patrol K. O. P-u 
ujęła 3-ch przemytników, którzy usiłowali 
przeszmuglować do Polski większy tran- 
sport kokainy i 60 klgr. sacharyny. 

— Olbrzymi pożar. Nocy onegdaj- 
szej na pograniczu polsko-sowieckiem na 
odcinku granicznym Wojłowicze we wsi 
Burkacze z niewyjaśnionej przyczyny wy- 
buchł pożar. Ogień szybko przerzucił się 
na sąsiednie zabudowania. Mimo energicz- 
nej akcji ratunkowej pastwą płomieni pa- 
dło 16 zabudowań gospodarskich wraz z 
żywym i martwym inwentarzem. 

Śkanci litewscy powróci do Wilna. 
Onegdaj powróciła do Wilna drużyna 

skautów litewskich, która przed 6-u tygod- 
niami udała się na terytorium Litwy Kow. 
na zjazd skautów litewskich w Kownie. 

Drużyna ta była ostentacyjnie witana 
przez władze litewskie i zwiedziła najbar- 
dziej urocze zakątki swej ojczyzny. 

Polskie władze graniczne przepuściły 
przez granicę skautów litewskich bez żad- 
nych przeszkód. 

Informacje niezbędne dla uczestników 
MIL Zjazdu Legjonow. w Wilnie 12 I. m. 

Karty uczestnictwa dla jadących na 
Zjazd będą dostarczane: 1) w sobotę i nie- 
dzielę w pociągach zdążających do Wilna 
z wszystkich kierunków przez upoważnio” 
nych do tego specjalnych delegatów. 2) Na 
dworcu kolej. w Wilnie przy wyjściu z pe- 
ronu. 3) W piątek, sobotę i niedzielę w se- 
kretarjacie Zw. Leg. w Wilnie, ul. Uniwer- 
sytecka 6/8 przez cały dzień. 

Kwatery są przygotowane. Delegaci 
dostarczający kart uczestnictwa zaopatrzeni 
będą w karty kwaterunkowe, które będą 
wręczać równocześnie z kartami uczestni- 
ctwa. Są dwie kategorje kwater: bezpłatne 
i płatne w hotelach. Specjalne kwatery prze- 
widziane są dla małżeństw. Wszystkie kar- 
ty kwaterunkowe, poza kartami na płatne 
hotele będą wydawane w pociągach. Karty 
kwaterunkowe na hotele płatne będą wyda- 
wane tylko na dworcu w Wilnie. 

Równocześnie z kartami uczestnictwa 
wręczone będą oddzielne zaświadczenia 
upoważniające do korzystania z 660/o zniż- 
k! na drogę powrotną. 

Dla uczestników Zjszdu, przybywają- 
cych w niedzielę przygotowane będą w lo- 
kalu Ogniska Kolejowego, ul. Kolejowa 19 
(niedaleko od dworca na lewo): 1) umy- 
walnie, 2) śniadanie. 

Karty uczestnictwa na Zjazd nie upo- 
ważniają do wstępu na odczyt Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego. Bilety wstępu do „Re- 
duty* na odczyt Pana Marszałka wydawa- 
ne będą oddzielnie dla osób uprzednio 
zgłoszonych, tylko w sekretarjacie Związku 
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Legjonistów w Wilnie ul. Uniwersytecka 
6/8 przez całą niedzielę. Z ramienia Komi- 
tetu komunikujemy, że ilość kart wstępu 
na Odczyt ze względu na szczupłe pomiesz- 
czenie teatru „Reduta* jest bardzo ograni- 
czona. 

Poczty sztandarowe, przyježdžajace 
na Zjazd do Wilna zgłaszają się na dwor- 
cu wileńskim przy stolikach z kartami 
uczestnictwa u kierownika sekcji porząd- 
kowej obywatela Mieszkowskiego, którego 
można będzie poznać po dużej białoczer- 
wonej kokardzie. Zgłoszenie to jest ko- 
nieczne ze względu na organizację pochodu. 

Na drugi dzień, t. į. w poniedziałek 
13 b. m. zorganizowane będą wycieczki 
do Trok i do Werek oraz zwiedzanie m. 
Wilna. Życzący sobie wziąć vdział w tych 
wycieczkach winni zgłosić swój udział w 
sekretarjacie Związku Wilno, ul. Uniwer- 
sytecka 6/8 do godziny 17 w niedzielę. 

Karty uczestnictwa w Zjeździe upraw- 
niają do wzięcia udziału we wszystkich 
uroczystościach objętych programem z wy- 
jątkiem tylko odczytu Pana Marszałka. 

Komitet wykonawczy informuje człon- 
ków obszerniejszego Komitetu Organiza- 
cyjnego VII Zjazdu Legjonowego, że kar- 
ty wstępu na odczyt Pana Marszałka Pił- 
sudskiego w „Reducie* oraz zaproszenia 
p. wojewody na raut będą wydawane dla 
członków Komitetu w sekretarjacie Komi- 
tetu przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 6/8 wso- 
= 2 11 sierpnia od godz. 9 do godz. 

- ej. 

Triumt polskiej drużyny szablowej 
AMSTERDAM 8. VIII. (Pat.) W go- 

dzinach przedpołudniowych water-polo de- 
cydujący o trzecim miejscu między Belgją 
i Holandją. Mecz wygrała Belgja w stosun- 
ku 4:2 zdobywając w ten sposób trzecie 
miejsce w finale piłki wodnej. Po południu 
odbył się mecz finałowy pomiędzy Niem- 
cami, a ogólnym faworytem Węgrami. 
Mecz grany bardzo ostro przez obie dru- 
żyny zakończył się wynikiem 5:2 na ko- 
rzyść Niemiec. W ten sposób mistrzem 
olimpijskim w waterpolo zostały Niemcy. 
Pozatem dziś zakończone zostały rozgryw- 
ki szermiercze na szable. W pierwszej puii 
Polska odniosła wspaniałe zwycięstwo nad 
Anglją w stosunku 11:5 i nad bardzo silną 
drużyną szablową Stanów Zjednoczonych 
w stosunku 9:7, kwalifikując się w ten 
sposób do pół finału. Drużyna polska wal- 
czyła w składzie Pappce, Segda, Laskow- 
ski i Friedrich. Triumf polskich szermie- 
rzy nad Stanami Zjeduoczonemi wywołał 
powszechne zdumienie. 

W prasie holenderskiej, która dosko- 
nale pamieta, iż w roku 1924 nasza dru- 
żyna szablowa przegrała z drużyną holen- 
derską w stosunku 16:0. W spotkaniu z 
zespołem amerykańskim Pappee odniósł 4 
zwycięstwe, Segda 4 zwycięstwa, Laskowski 
2 zwycięstwa i Friedrich 1. W pół finale 
Polska stoczyła dziś walkę z zespołem 
belgijskim i wygrała spotkanie w stosunku 
9:7, przyczem Pappee odniósł 3 zwycięst- 
wa,a pozostali zawodnicy po 2. W ostat- 
niej chwili dowiadujemy o nowym nadzwy- 
czajnym sukcesie osiągniętym przez pol- 
skich szermierzy w spotkaniu z bardzo sil- 
ną drużyną holenderską. 

W spotkaniu tem, w którem przy” 
puszczaliśmy, iż nie posiadamy żadny ch po- 
ważniejszych szans na odniesienie zwycię- 
stwa, szermierzy polscy zwyciężają zespół 
holenderski w wysokim stosunku 12:4. W 
ten sposób nasza drużyna szermiercza za- 
kwalifikowała się obok potentatów szabli 
Włoch, Węgier i Niemiec do finału. Jest to 
jeden z największych sukcesów, jakie uda- 
ło się nam osiągnąć od czasu rekordowe- 
go rzutu Konopackiej i przyznania nagro- 
dy Wierzyńskiemu. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 
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Czwartek] Jutro: Wawrzyńca. 

Wschód słońca=-g. 4 m. 08 
sierpnia. | Zachód i g. 19 -m. 23 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. $. B. z dn. 8, VIII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 758. Temperatura średnia 
+16'C.3Opad w milimetrach.— Wiatr przeważając 
Po. Pochmurno. Maksimum na dobę + 

MIEJSKA. 
— Przerwa w porankach muzycznych. Jak 

się dowiadujemy, w związku z VII Zjazdem Le- 1 
gionistów w niedzielę najbliższą 12 b.m. poranek 
muzyczny w ogrodzie Bernardyńskim nie odbę- 
dzie się. Wstęp dla publiczności do ogrodu do 
godz. 5-ej wiecz. będzie zamknięty. 

— Subsydja miasta na instytucje dobro- 
czynne. Magistrat wyasygnował ostatnio na rzecz 
instytucyj dobroczynnych na terenie m. Wilna su- 
mę 78.785 zł., z czego 11.197 zł. na rzecz żłobków 
dla niemowląt; 28.364 zł. przekazał na potrzeby 
przytułków dla dzieci i sumę 8.628 zł. na rzecz 
schronisk dla starców. 

— Na budowę szkoły w Kuprjaniszkach. 
Na wczorajszem posiedzeniu Magistratu wyasy- 
nowano 6.500 zł. na'dalsze roboty związane z 
udową gmachu szkoły powszechnej w 

niszkach. 
— Ruch autobusowy w Wilnie, Według 

uprja- 

ostatnich danych statystycznych ruchu automobi- 
lowego na terenie m. Wilna kursują ogółem 72 
autobusy, które chodzą na trzech linjach Mickie- 
wicza— Dworzec 22 autobusy, Plac Katedralny, 
Pohulanka 16 autobusów i Antokol 34 autobusy. 
Jak się dowiadujemy projektowane jest jeszcze 
uruchomienie linji na Zarzecze. 

WOJSKOWA. 
— Wyjazd do Niemenczyna dowódcy 6-ej 

Brygady K. O. P-u. Wczoraj wyjechał do Nie- 
menczyna dowódca 6-ej Brygady K. O. P-u pułk. 
Górski, gdzie dokonano uroczystego otwarcia za- 
wodów sportowych 0 mistrzostwo 6-ej Brygady 

"Tendencja barometrytzna: spadek cišnie- | K, O, P. „O. P-u. В 
„— Rejestracja rocznikow 1908 i 1910. W 

terminie od 15 września do 15 października r. b. 
referat wojskowy Magistratu m. Wilna przepro» 
wy rejestrację mężczyzn urodzonych w roku 

Niezależnie od powyższego w czasie od 1 
października do 1-go grudnia przeprowadzona z0- 
stanie powtórnie rejestracja mężczyzn urodzonych 
w roku 1908. 

— Dodatkowe komisje poborowe. W pią- 
tek 10 b. m. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 
odbędzie się dodatkowa Komisja poborowa dla 
mężczyzn, stale zamieszkałych na terenie m. Wil- 
na, którzy z jakichkolwiek bądź powodów we wła- 
mai czasie nie stawili się na komisję przeglą- 
IOwę. 

Następna tego rodzaju komisja odbędzie się 
we środę 22 b. m. i odtąd urzędować będzie re- 
gularnie co dwa tygodnie. 

— Szef żandarmerji K. O. P-u w Wilnie. 
W dniu dzisiejszym przybył do Wilna w sprawach 
służbowych szet żandarmerji K. O. P-u pułk, Sas-   Kelczycki.



  

  

4 aegieEk WILRASKI O Ni. 179 (1226) | 

k — Strajk stolarzy. W Izwiązku z trwają- szereg lat Niemcy umiejętnie się przygoto- j ciel epuścił zajmowane przedtem pozycje, 

Z KOLEI. cym na terenie Wilna strajkiem stolarzy, którzy Ra dj ©. wywali. Gdy wybychła wojna, Niemcy u- | zmieniając linję frontu. Francks zrobił swoje. 

— powrót z urlopu prezesa wileńskiej | żądają podwyżki płac zarobkowych, Związek Za” PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. mieścili w armji tureckiej na stanowiskach Trzecim słynnym „asem* szpiegost- 

Dyrekcji Kolejowej. Onegdaj powrócił z urlopu | wodowy Robotników Przemysłu Drzewneńe pf” Fala 435 mtr. maczelnych szereg swych generałów. Do |wa niemieckiego,o którym wspomina Tou- 
i i bj d ie prezes | wziął decyzję rewizji warunków na jakich robotni- RW I 

wileńskiej Syskeji Kolejowej I NB Sówiki. cy stolarscy podjęli by się dalszej pracy. CZWARTEK, dn. 9 sierpnia 1928 r. sztabu jednego z nich, generała Preuss von |chy, był nieuchwytny „konsul“ — Wass- 

W tym celu zostaje na dzień 12 b, m. zwo-| | 13.00: Transmisja z Warszawy: sygnal czasu, | Kreussensteina, decydującego w Damas muss, dzi a 1 

Z POLICJi, | lane specjalne zebranie robotników przemysłu gei Bai ki y A przydzielony został ea „młody pij Pai MA arek POI Potrafii 2 ak 

Kolizja z przepisami administracyjnemi dee istjańcja strajku w Kuczkuryszkach. | harcerski. 17.10—17,25: Chwilka litewska. 17.25 --|ny* Preusser. Po kilku miesiącach studjów | mistrzowsko ulatniać się i przenosić z | 

— 2 е + ° эуа rar х U Ы 2 < = 

W ub. miesiącu poszczególne komisarjaty policji Jak się dowiadujemy strajk, jaki wybuchł w fa- sa e 5 Z p. = „20 niktby w nim nie zdołał rozpoznać Euro- miejsca na miejsce, pejawiając się w co- 

bryce przetworów drzewnianych w  Kuczkurysz- j czenie masażu dia sportowców. ygł. Tadeusz ł pejczyką, tak potrafił upodobnić się do tn-|raz to innej postaci, że przygody jego u- 

państwowej sporządziły za rozmaitego rodzaju i i Chrapowicki. 18.00—19.00: Transmisja z Krakowa: 
Brzekroczenia przepisów administracyjnych 1494 kach ein Ry E 1 ścia humorystyczna-literacka „Z za kulis* Stan. bylców, rozmawiał, ubierał się i prowadził | ważano przez czas pewien za legendę, choć 

protokóły. W tej Iczbie zanotowano: przekro- | „„ujcjęla Inspektoratu Prac i _ | Broniewskiego konaniu artystów d «|tryb życia, nie wyróżniający go niczem od |były najprawdziwszą rzeczywistością. 
5 

y konferencji z ro roniewskiego w wykonaniu artys ramatycz ‚ 
а y a... 

a Dae a o botaikami przyznali im 1070 podwyżki dotychcza- | nych. 19.05 — 19.30: Koncert z płyt gramofono- | Beduinów. Nawet swej skórze potrafił na- Władze angielskie były wobec tajem- 

kożkarskich 87, samochodowych—81, handel w j SOwych płac zarobkowych. . S ies S M Warszawie ul. Mar dać odcień bronzowawy, właściwy miesz. niczego „konsula* bezsilne, spodziewano 

1 9 Jedyną trudność stanowi kwestją wynagro- | szałkowska 132, 19.30—19.55: Pogadanka radio! kaficom pustyni. W takieį postaci włóczył |go się wszędzie, zastawiano na niego sid- 
czasie zakazanym—57, wojskowych—49, meldun- i dra i i techniczna. 19.55: Komunikaty. 20.15 — 22.00: ! ©° * 
kowych—41, nielęgelne posiadanie broni —16, spe- ra Ej Rep Robotnicy żądają zapłace- | 1EGhacz i: Warszawy: koncert popularny. 22.00— | się całymi miesiącami pomiędzy placówka- |ła, a on potrafił wszędzie być i znikać jak 

ara AŻ kąpiel w miejscach zakaza- W każdym razie strajk należy uważać za | 22.30. Transmisia z Warszawy: sygnał czasu, ko- | mi angielskiemi, przebywał przez czas |kamfora. Komendanci oddziałów angiel- 

y * zlikwidowany. : munikaty: P.A.T. policyjny ZR, 2230— | dłuższy w różnych garnizonach angielskich, | skich nigdy nie byli pewni, kiedy się u 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. Robotnicy podejmują pracę. 2330; OE OT Warszawy. | ą w rzeczywistości zbierał obserwacje, pia- nich zjawi, wyprowadzi w pole i zniknie 
Z > ; ĄTEK, dn. 10 sierpnia . ny dyslokacyjne, wykradał rozkazy „pour |bez Śladu. 

— Rejestracja stowarzyszeń. Władze zd- SPRAWY ŻYDOWSKIE. 1300: Transmisja z Warszawy. sygnał cza- | je roj de Prusse“. Odnajd i Gd żedi 

ministracyjne otrzymały do zarejestrowania statut — { st, hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie, ko- e cast , najdywano, niestety y pewnego razu w jednem z miast 

T-wa szerzenia pracy zawodowej i rolnej wśród — Sprawa wyborów do wileńskiej Gminy | munikat meteorologiczny. 16.55—17.10: Chwiłka | po niewczasie jego ślady, ogłaszano kra- | perskich został przez krajowców osaczony, Bo 

Żydów”. oddział w Wilałe. Centrala T-wa mieści | Wyznaniowej. Jak się dowiadujemy w związku Z kak 1110 > 5 „Komunikat, L. O. P. P. | jowcom wysokie Z za jego ujęcie, |nie stracił bynajmniej fantazji. Przyszedł 

się w Warszawie. i p „50: CZ . t. „Targi nocne* wy- i ięy— * р 

* У Sekcja szachistów przy Wileńskiem Sto- Staigio „Rade 4 dalis ao x głosi Jan Łuczkowski. 18.00 319 00: Transmisja MU i ADA į T ił w: + Nie a: z drągiem, zwo 

warzyszeniu Techników. Przy Wileńskiem Sto- | wołali się do władz administracyjnych Starostwo | koncertu popołudniowego z Warszawy. 19.05 — [Az ych przebraniach, kręcił się jiami drutów i jakimś starym aparatem 

warzyszeniu Techników powstała ostatnio sekcja | Grodzkie zażądzło ostatnio od Komisji Wybor- | 19.30; Kronika życia młodzieży — wygł. Wróżka; wzdłuż fortu i działałwciąż nieuchwytay. telegraficznym. Z całą flegmą wkopał słup 

szachistów, która niewątpliwie skupi wszystkich | czej szeregu aktów dotyczących przyjęcia przez Dzieciołubska. 19.30—19.55: „Skrzynka pocztowa" Drugim „asem”* był Francks. Te w ziemię pozawieszał na nim druty, połą- 

Wileńskich am: torów gry szachowej. : Komisję zblokowanych list, a mianowicie aktów | wygł. Kierownik Programowy P. R. w Wilnie Wi” ® ; «5. , | @П) слу? х sparatem i zaczął wypukiwać alfa- 

Sekcja w najbliższym czasie organizuje tur- | dotyczących bloku jaki został zawarty pomiędzy | told Hulewicz. 19.55. Komunikaty.  20.15—22.00: ; Z1OWI uchodził za Anglika i działał... w bet telegraf P i 

niej szachowy. ugrupowaniami:Związek Kupców, Pracująca Religijna | Transmisja koncertu symfonicznego x Warsza” mundurze oficerów angielskich różnych ił & 'С‘!ПУ- o pewnym czasie Oznaj- 

SPRAWY ROBOTNICZE. | Młodzież Żydowska, „Achdus“, „Aguda”, Związek | wy. 22.00—22.30: Trznsmisja z Warszawy: sygnał | stopni. Z niezwykłą zdolnością w charak- mił spokojnie, pragnącym się go pozbyć 

— Strajk. w a sių = Esorajstu M B B Właścicieli Domów. czasu, komunikaty, P. A. T., policyjny Sportowy | teryzacji łączył żelazne nerwy. Tak umiał szeikom, że porozumiewał się właśnie z 

aj niu wczorajszy! NADESŁANE. | | inne. naśladować sposób mówienia, ubierania się kalifem w Konstantynopolu, który polecił 

dzie litograficznym Maca (Dąbrowskiego 3) wy- 
buchł strajk. Strajkujący robotnicy żądają pod- i chodzenia oficerów z różnokolorowej ar- wszystkim wiernym proroka pod grozą 

й 5 — Uwadze czytelników. „Firmy przemy- ' ji - : najstraszniejszych i iwi i 

wyższenia swych płac o 50 procent. ślowecl kanslauė AD : | Zamach M i (ie rzodownika pili mil angielskiej, że dowódcy i of wię | pajstraszniejszych kar nie sprzeciwiać się 

psa. i Do , obywatele ziemscy i wolne za- о ' y oticero ь 

Murarze też strajkują. DotychczasOWe | vagy są bezpłatnie rejestrowane w Wielkiej Księ- I Į Į różnych pułków bez zastrzeżeń „poznawa- woli jego, Wassmussa. Po odegraniu tej 

ertraktzcje pomiędzy pracodawcami, a robotnika- — Nocy wczorajszej do potrolującego ul. j # 

Aaa AO nie dały pozytywnych rezultatów. | e. Adresowej Polski dia „Handlu, Przemystu, | Turgielską przodownika II komisarjatu Kleckie- | li" w nim swego „towarzysza broni", chęt- komedji, najspokojaiej w K mai. : 
н Rzemiosł i Rolnictwa wyd. T-wo Reklamy Mię- i 8 

Mararze dotychczas strajkują. - go dano z ukrycia szereg strzałów rewolwero- | nie znim biesiadując, bawiąc opowiadania- 

Sprawa ewentualnego podjęcia oracy zosta- | dzynarodowej Jen. repr. Rudolf Mosse. oodakcja | vych-, Wszystkie strzały chybiły. > mi i móWików: Po linji, by nieraz pod BS 

nie ostatecznie rozstrzygnięta przez Związek Za- | Wžeymųje odaošne dane ze wazystkich miaroda). | gažą paai anodo a spravrami nie | gradem kul Francks zadziwiał ich swoją R 
_wodowy -Murarzy i Betoniarzy w dniu 12 b. m. nych źródeł, jednakże wzywa i ią drogą zaintere- ała pozytewnego rezultatu. odwagą i pogardą Śmierci. ozmaitości. 

  

  

Pewnego razu, gdy wojska angielskie | Autopsja zwłok po czterystu latach. PEDUD0D0D0D0D00700—70 sowane, siery. rw szczególności firmy nowopo- 
wstałe, О ezwlocznie je а- . ° 

POWIEŚĆ REGJONALNA! aa AEO anga Aut беай: Słyma frójta szpiegowska utrzymywały front pomiędzy Jaffą i Jero- Na żądanie madryckiej Akademji Historji— | 
że ra a pragną RUA bezpłat- v ai 2 ° ž zolimą, Francks zjawia się w mundu- WRÓCI Ra V aaa! | 

Ais Garejesitouadis O koci! o CZA londyńskiem czasopišmie „Grap-|rze oficera angielskisgo sztabu generalne- | wę BA Karola, syna króla PUBE ZY В 

6 KAMIEN EEEE Sa a Re, ram |MAPY 
” szego kraju — do zupelnej doskonalošci“. gielskiego wywiadu wojskowego, F. Tou- | pišmiennie upoważnienia do przeprowadze: | naturalną Śmiercią, a legenda o Otruciu niesłu- 

« Redakcja. | chy, zamieścił swoje wspomnienia z cza- | nia przez siebie dokładnej inspekcji wszy” sznie obarcza pamięć Filipa II-go. 
ae RE ią A 2 sów wielkiej wojny, w których sporo iniej- | stkich oddziałów. Przydzielają mu specjal- Nowy lot naokoło świata w ciągu 15 tu 

Il » ma Ę na a Sza RA ręki Re. wić Oi który go oprowadza od z dni. 

gostwa: Preusser—Francks—Wassmuss. oddziału do odziału. Francks wypytuje każ- połowie sierpnia r. b. rozpocznie się z 

Teatr i muzyka. trzej, zarówno jak i Touchy działali na; dego dowódcę o zadaniach, jakie otrzymał, Chicago lot naokoło świata, który ma być doke- 

WANY. NIEDZIAŁKOWSKIE -DORACZEWSKIEJ. 
Cena zł. 3,50. 

Do nabycia we wszystkich księ- 

garniach 1 w Administracji „Kur- 
jęra Wileńskiego”. 

zachodnio-azjatyckim terenie walk, w Tur- | odpowiedzi dowódców „sprawdzał” według „Ak Mani OMÓotiiatni Zm 
TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). cji i Persji. | swych notatek, prostował niektóre punkty | 110.000 dolarów. Komendantem tego lotu, w któ- 

s Ostatnie przedstawienie „Daru Poran- Prensser już kilka lat przed wojną | rozkazów, wskazując nie ten, a inny kie: | rym wezmą udział trzy aeroplany, będzie porucz- 

z E a AraA| działał w Egipcie i Mezopotamii. lnteligen | runek ataku. Gdy w ten sposób. „wysłan: | nik Leigh Wade, kt6ry kierowat Iotem wojskowym 
pa POrzakA”. m tny i wykształcony uchodził za młodego | nik sztabu generalnego" zebrał. potrzebne | torem będzie kapitan Bradley NNT 

— jutrzejsza premjera. Specjalnie przygo- | uczonego, zapalonego badacza starożytno-| mu wiadomości o planach i rozkazach, | nawigacyjnego armji Stanów Ziednoczonych. Tra- 

towana ku uczczeniu Zjazdu Legjonistów, brawu- | ści. Niktby słę nawet nie domyślał, że bar- | wnet przepadł jak kamień w wodę. A gdy | sa lotu obejmie 22.156 mil spie akich sawikść 
! 

rowa pełna żołnierskiego temperamentu, posiada- | gzjej niż starożytność, interesuje go teraž-|w kilka godzin pot Angli djęli od- | p$dzie z nad brzegu jeziora Michigan koło Chica- 

ąca prawdziwie polski humor komedja Fijałkow- * odzin potem Asglicy podjęli o — Н НЫ : 

]5Кіек=т "Wierna Kochanka" grana będzie tylko | uiejszość, a Ściślej mówiąc kwestje zwią-| dawna planowane natarcie noene na po- Bie zony kui ala 

trzy razy t. į. dzis w piątek, sobotę i niedzielę. | rane z przyszłą wojną, do której przez zycje tureckie, trafili w próżnię: nieprzyja- | stantynopol—Lizbona—Azory—Halifax—Chicago. 
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Miejski Kinemategraf Od dnia 7 do 10 sierpnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: Istrii d 1840 DOKTÓR 
° 46 Sensacyjny dramat na tle przygód na „Zio- stnieje od 1840 r. 

falturalno-Oświatowy „Płon ca granica tym Zachodzie” w 10 akt. W rolach głów- ą 
° 

Mh: WILLIAM BOYD i MARGUERITE de la MOTTE. Nadprogram: 1) „TRZY- 8 KĄARBOLINEUM kid KIN BLUM 0 W | Ll 
SALA MIEJSKA MAJCIE ZŁODZIEJA: komedia w g akt, 2) „DZIENNIK PRE NE M o Choroby weneryczne, syti- 

„p. Wi. & a czynn: „ 530, w ni ele i święta „3.30. 
ы 

(Ostrobrainska 5) | Pozaekseansówoś. Sai, w niedziele i święta Od z mej, Nastocy progra: "PASIERBICA". - 2399 (prawdziwe, żywiczne) WR NIS MEBLI lis i skórne. 

i Konserwuje stare dachy i budynki drewniane. mo, Niemiecka Nr 3 Wielka 21 

Parter od 80 gr. Dziś wspaniały dramat domu Habsburgów w 16 akt. podług słynnej Užyt spa S na h tel. 362. ° 

KINO powieści ° d k 0 2-3 ki* Role yte przy wznoszeniu budynków nowyc Od 9—1 i 3—7, Niedziela 

«« | Rūsslera „Miłosne przygo y SIĘZNICZ 1 główne zapobiega grzybkowi i znacznie utrwala. MEBLE 9—1. (Telef. 921). 2121 

POLONIA kreują: czarująca XENIA RE gr. pa GRALLĄA, za AE Koszta nieznaczne. SGlowe.4 ikke gabi ы 

„ WA orsz VALENTIN, PICHA ‚ Akcja rozgrywa się na dworze Austrjackim 
‚ ‚ DOKTÓR MEDYCYN 

Mickiewicza 22. | i w Berlinie. Nad program: WESOŁA KOMEDJA w Zakt. Pecz. о 5.30, ost. 10.25. 2414 są netowe, salonowe, łóżka, : 
kredensy, stoły, szafy, 

Kino Dziś wielki superfilm czołowej produkcji „UFA” 1928 r. 3 gwiazdy ekranu LILJANA HAYD, WILLI ZYGMUNT NAGRODZKI biurka, krzesła i r w 8 LINBLEŃ 
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FRITSZ i LUZY : Wilno, Zawaln sji: Dogodne warunki 

„| PRTSZTLUZY YSTATNI WALC " 55 czy Ogtaiia miłość następcy tron no, Zawałas Nr. la „,, godne warynki 
Piceadilly romans według powieści z życia rosyjskiego. OSTATNI WALC szampański melodyjny superfilm, opiewa- 

Choreby WENETYCZNE l skórne. 

” jący epopeę wiosny i mitosci. OSTATNI WALC jest apoteozą wiosennego słońca, szczęścia i wspaniałości. ZAM COSE AOR WZECE 037 1 Ę DNO ę u Elektroterapia, -  dłaternija, 

Wielka 42. Zwiększona orkiestra z Jazz-Bandem. Specjalna ilustracja muzyczna. Ceny nie podwyższone. 2415 FIĘŃM AMI Ti šynuma niuansai | Józia pewnie | dogwiiie słońce górskie. 

a OE Mi 
DR WY dramat e MOC ac lub ośrodek MRU blisko E Informator grodzieński š aa pasc „z 

    
          

Kino Kolejowe lubień bliczności : i ь S | „00 Haodlowe. 
Ognisko" KABARET I 5. S: meni". p zna ania a tali BEUNZZEEEEENOANAUENS | Mickicwicza 21, tel. 152. | Przytmuje 9-2 15—7, 2151 

" ‚‚ g y tułowej. D I-szej klasy. 24261 

(obok dworca om H/K. „ZACHĘTA Księgarnia | l | i Akuszerka 

Aum Marja Araezlna 
    kolejowego) Początek o godz. 6-ei w niedziele i Święta o godz. 4 ei ponoł. Ceny miejsc zwykłe. _ 2384 | Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

  
  

    

    

  
  

          

© o S) 2397-1 Pocztowa Rado 
(iagody k WENERYCZ- 

UWAGA! kupię tzernite czarne), POTZECZ „LOT* NE i SKÓRNE. Przyjmuje оуе 64 rain dė Te. 

Rower „TRIUMPH jet bardzo lekki I prak li, are, wiśnie | maliny st 9—12 i 4—8. ul. Ad. Mickiewicza 30 m, 4 
każdej ilości, Wilno, ul. Stra- + Zar. й 

Rower „TRIUMPH“ znany jest z. czasów denio ae. nie gmach póCZIY A Mickiewicza 4, KE 

* przedwojennych jako 2417 J otwacia od godziny H tej 1090. W.ZP.39 2150 V 

: Н jeden z najlepszych. 4 8 rano do 11 wiecz. @ — — — — — — — — — Ш“Ш“ ga as 

słoje do konserwowania Rower „TRIUMPH* jest najbardziej zasto- PRZEPISY WANIE Znaczki pocztowe, znacz- kę urodzenia wydane na imię | 
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