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Nie ulega wątpliwości, że sprawą 

niebezpieczną, mogącą zakończyć się 

rozbiorem częściowym Polski, znacz- 

nem obcięciem jej na zachodzie i 

wschodzie jest sprawa tak zwanego 

korytarza pomorskiego. 

Głównym źródłem agitacji w spra- 

wie korytarzowej w Niemczech są Pru 

cy Wschodzie, stamtąd rozchodzą się 

wieści, że są one zagrożone, że Polska 

czyha na ich zdobycie. Tymczasem nie 

ulega wątpliwości, że żaden myślący, 

Polak, znający stosunki polityczne 

Europy powojennej oraz różnicę sił 

między Polską a Niemcami nie myśli o 

aneksji Prus Wschodnich, lub jakiej- 

kolwiek interwencji w sprawie tej pro 

wincji. 

Międzynarodowe położenie współ- 

czesnych Niemiec jest wyjątkowo moc 

ne. Francja podobną jest do człowieka 

który walczył ze znacznie silniejszym 

od siebie, otrzymał głębokie rany, Z0- 

stał narazie uratowany przez to, że 

kilkunastu innych przybiegło mu na 

pomoc, lecz nie zawsze ci inni przyjdą 

z pomocą, narażać się na nowe rany, 

a może śmierć insty nkt samozacho- 

wawczy nie pozwala, stąd pierwszy 

odruch wypuścić tyle krwi z silniej- 

szego, by stał się słabszym. Odruchem 

tym rządziła się Francja w pierwszych 

|, latach po wojnie i wyrazem jego była 

| » okupacja Zagłębia Ruhry .Koncepcja 
ta okazała się jednak niemożliwą gdyż 

wywołała niezadowolenie w Anglji, 

na kontynencie w Europie i w Stanach 

Zjednoczonych. --Instynktem samoza- 

chowawczym wiedziona Francja idzie 

całą siłą pary na inną koncepcję, po- 

godzenie się z tym silniejszym, pogo- 

dzenie się z Niemcami. Nie ulega 'wąt 

pliwości, że nie zapłaciłaby za to Alza 

cją i Lotaryngją, lecz gotowa jest pła- 

cić interesami, a nawet terytorjaljami 

swych sprzymierzeńców. 

Od chwili zawarcia pokoju państ- 

„wa anglosaskie zwracają się ku Niem 

com, jako ważnej sile motorowej od- 

rodzenia gospodarczego Europy. Kra- 

je skandynawskie są proniemieckie: 

proniemiecką jest Finlandja i dlatego 

nawet nie chce zbliżyć się z Polską: 

proniemieckiemi są obcięte Węgry, 

Czechosłowacja usiłuje złagodzić. swe 

stosunki do Niemiec i idzie na kompro 
misy żywiołów niemieckich w swem   państwie. Coraz znaczniejszą pozycję 
zdobywają Niemcy w Rumunji. Tak 
Sowiety, jak i Rosja emigracyjna ma- 

| rzą o wspólnej granicy z Niemcami i 

w Niemcach upatrują źródło swego o- 
drodzenia się gospodarczego. Trzeba 
chyba całego bezrozumu pp. Seydów 
i Trąmpczyńskich, żeby szukać opar- 

cia w sowieckiej Rosji przeciwko Niem 
com. W rezultacie stwierdzić musimy, 
że układ sił w Europie jest dla wszel- 

kich koncepcyj antyniemieckich niepo 

myślny. Teraz co do stosunku sił pol- 

sko - niemieckich. 

Siły współczesnego państwa skła- 
dają się z szeregu czynników: liczba 
ludności, gęstośc« zaludnienia, gęstość 

sieci kolejowej, ilość aeroplanów, aut, 
produkcja surówki żelaza, produkcja 

stali, przemysł mechaniczny, przemysł 
chemiczny. 

Są jeszcze czynniki natury psychicz 
nej, jak dobra organizacja państwowa, 
Patrjotyzm, jednolitość narodowościo 

      

JEWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

TABLETKI 
SĄ SKUTECZNYM SRODKIEM 

PRZECIWKO 

REUMATYZMOWI, PODAGRZ 
BÓLOM GŁOWY MIGRENIE 

i PRZEZIĘBIENIOM. 
Wedłyg rejentalneqo poświadczenia przeszło 
6000 lekerzy wyraziło swoje uznanie dla 

skuteczności dzizania TOGALU. 

No reg 1364.   
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u 20 gr. 
  

wa państw. Nie będziemy analizowa- 

li tych czynników drugiej kategorii. 

Podajemy tyłko zestawienie czynników 

pierwszej kategorji. 
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Liczba ludności 64milj. 31 2:1 
gęstość zaludn. 140 72 2:1 
gęstość sieci kolejowej 

na 1000 km. 190 44 4 1]2:1 

(stosunek abso 
lutnej ilości 16:1) 

ilość samochodów 
na 1000 mieszk. 8,4 WI 

pasażerów przew. aeropl.12,7tys l5tys. 8:1 

wytwórcz. surówki 
żelazn. w ton. 

produkcja stali 
przemysł metalowy poza 

11,8m. 0,7m. 12 1|2:1 

145m. 1,4m. 10:1 

metalurgją 97tys. 21351. 211“ 
liczba robotn. w przem. 

chemicznym 2460, 29, 81:1 

Czy wobec powyższego stosunku 

sił Polska może pozwolić sobie na za- 

ognienie stosunków polsko - niemiec- 

kich przez agitację odnośnie do Prus 

Wschodnich. 
WŁ. Studnicki. 
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AUDJENCJE, .WYJAZDY || 
"PRZYJAZDY 

P. min. janta - Połczyński przyjął w dn. 
dzisiejszym wiceprezesa Związku Spėldziel- 
ni Polskich p. Antoniego Kleniewskiego. 

P. minister komu„nikacji inż. Kuehn po- 
wrócił z Poznania i objął urzędowanie. 

SEJMOWA KOMISJA WYJEŻDŻA 
DO CHEŁMA. 

WARSZAWA. 17. 7. (PAT). Sej- 
mowa komisja nadzwyczajna dla zba- 
dania sprawy budowy gmachu dyrek- 
cji kolejowej w Chełmie, obradując na 
wczorajszem popołudniowem  posie- 
dzeniu pod przewodnictwem pos. So- 
lańskiego postanowiła udać się do 
Chełma w środę 23 bm. gdzie psędzić 
ma trzy dni celem przeprowadzenia ba 
dań na miejscu. 

POLSKA INICJUJE ZJAZD М!ч 
STRÓW ROLNICTWA PAŃSTW 

BAŁTYCKICH. 

WARSZAWA. 17. 7. (PAT). Jako rezul- 
tat rozmów, jakie Polska przeprowadziła 
między państwami rolniczemi Europy Środ- 
kowej podczas ostatnich konferencyj  mię- 
dzynar. o charakterze gospodarczym jak rów 
nież na skutek dążeń poszczególnych państw 
Europy Srodkowej do wspólnej kolaboracji 
celem zażegnania kryzysu rolniczego rząd 

polski zwrócił się do państw bałtyckich i 
państw południowo - wschodniej Europy, 
proponując zwołanie w końcu sierpnia współ 
nej konierencji ministrów rolnictwa tych 
krajów celem omówienia sprawy jednolitego 
stanowiska na terenie międzynarodowej 
współpracy gospodarczej. 

GOŚCIE ZAGRANICZNI ZWIEDZAJĄ 
KOMTUR. 

WARSZAWA. 17. 7. (PAT). Na zapro- 
szenie p. min. Kuehna przybywa do Pozna- 

nia dnia 23 bm. minister komunikacji Belgii 
p. inż. Lippens celem zwiedzenia między- 
narodowej wystawy komunikacyjno - tury- 
stycznej. 24 bm. minister Lippens uda się 
do Gdyni celem zwiedzenia portu gdyńskie- 
gó. Z Gdyni tegoż dnia powraca p. min. 
Lippens do Belgii. Pozatem przylatuje dnia 
29 bm. drogą napowietrzną z Paryża do Po 
znania francuski minister lotnictwa p. Eynac, 
który w ciągu tygodniowego pobytu w Pol- 
sce zwiedzi wystawę poznańską, Gdynię, 
Warszawę i szereg innych miast. W końcu 
bieżącego miesiąca i początku przyszłego 
spodziewany jest przyjazd francuskiego mi- 
nistra robót publicznych oraz ministra komu 
nikacji łotewskiego, estońskiego i prawdopo 
dobnie czechosłowackiego. 

ж о* * 

  

WARSZAWA. 17. 7. (PAT). Jednocześnie 
z panem ministrem kolei rumuńskich p. Ma- 
nuilescu bawił w Polsce dyrektor biura pra 
sowego rumuńskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych p. Filotti, który zwiedził mię- 
dzynarodową wystawę komunikacyjno-tury- 
styczną w Poznaniu, a następnie udał się 
na wystawę w Stokholmie. W drodze po- 
wrotnej dyr. Filotti zamierza zatrzymać się 
na kilka dni w Polsce. 

PRZYGOTOWANIA DO WIECZORU 
DYSKUSYJNEGO NA ZAMKU. 

NOWOGRÓDEK. 17. 7. (PAT). W 
związku z projektowaną konferencją 
gospodarczą na Zamku u Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, poświęcona 
sprawom gospodarczym ziem północ. 
no - wschodnich, wojewoda Beczko- 
wicz zwołuje w najbliższym czasie 
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pocztowa uiszczona ryczał 

Pogrzeb ś.p. prof. Wł. 
Jaworskiego 

KRAKÓW. 17. 7. (PAT). 17 bm. 
po południu odbył się pogrzeb śp. 

prof. Władysława Leopolda Jaworskie 

go w kaplicy cmentarza Rakowickiego. 

W obrzędzie pogrzebowym wzięli u- 

dział przedstawiciele władz  rządo- 

wych, miejskich, wojskowości, uniwer 

sytetu Jagiellońskiego in corpore, re- 

prezentanci Polskiej Akademji Umieję 

tności, członkowie stronnictwa konser 

watywnego, przedstawiciele  towa- 

rzystw naukowych i kulturalnych, pra- 

sy, legjoniści oraz tłumy publiczności 
wszystkich ster obywatelskich m. Kra 

kowa. Na cmentarzu przy grobowcu 
nie wygłoszono żadnych przemówień 

w myśl życzenia zmarłego. Po odpra- 
wieniu modłów przez księży biskupów 

Komara i Rosponda trumnę ze zwło- 

kami wielkiego uczonego i obywatela 
howano na wieczny spoczynek. 

Grobowiec zarzucono wieńcami i kwia 
tami. 

Z za kordonów 
MIN. ZAUNIUS OMAWIA KWESTJĘ 

KŁAJPEDY. 
KOWNO. 17. 7. (PAT). Minister 

spraw zagr. p. Zauniusaudzielił dzien- 

nikarzom wywiadu w którym poruszył 

kwestję Kłajpedy. W sprawie porozu- 

mienia pomiędzy sejmikiem a rzą- 

dem centralnym będą prowadzone per- 

traktacje, przyczem — jak zaznaczył 

p. Zaunius — rząd litewski wystąpi 2 

kategorycznemi žądaniami. Powiedziat 

on oprócz tego, że niepowołane Czyn- 

niki starają się wywołać nieporozumie 

nia. 
W sprawie Kompetencji sądów, 

działających w, myśl konweńcyj na te- 

renie obszaru kłajpedzkiego, minister 

zaznaczył, że orzeczenia trybunału w 

Kownie obowiązują na terenie obszaru 

kłajpedzkiego, że prawnie wydane 

przez sądy litewskie wyroki podlegają 

wykonaniu również na terytorjum kłaj 

pedzkiem i że wyroki sądów „kłajpedz- 

kich w żadnym wypadku nie mogą 

być sprzeczne z orzeczeniami trybuna 

łu. Po zniesieniu stanu wojennego z0- 
stanie wydana ustawa,, zabezpieczają- 

ca specjalnie urzędników Litwinów na 
cąłem terytorjum Kłajpedy. Na jesieni 
zostanie wydany szereg ustaw, które 
będą miąły na celu interpretację kon- 
wencji kłajpedzkiej. 

Rzesza niemiecka oświadczył 
minister — nie ma żadnego prawa in- 
terwencji w sprawy kłajpedzkie. Obec 
ny stan obszaru Kłajpedzkiego może 
być przyrównany do człowieka, cho- 
rego na histerję. 

STAŁY DELEGAT ŁOTWY PRZY 
LIDZE NARODÓW. 

RYGA. 17. 7. (PA). Dotychczaso- 
wy naczelnik wydziału wschodniego 
Ministerstwa Spraw zagranicznyńch p. 
Feldman został mianowany stałym de- 
legatem Łotwy przy Lidze Narodów. 

ILE OSÓB PRZESIADUJE W WIĘZIE 
NIACH ŁOTEWSKICH 

Według danych statystycznych w 
więzieniach łotewskich znajduje się  obe- 

około 3.600 więźniów, to znaczy, że 
na każdych 10.000 mieszkańców Łotwy 
przypada 19 więźniów. W porównaniu z 
innemi państwami  bałtyckiemi ilość osób 
uwięzionych jest w Łotwie bardzo niska, 
bowiem w Finłandji na każdych — 10.000 
mieszkańców przypada 25, a w Estonji — 
33 osoby (ogólna liczba więźniów w Fin- 
landji wynosi 9.000, w Estonji — 3.300 
osób). 

Więzienie łotewskie znajduje się na 
ogół w bardzo dobrym stanie, odpowiada- 
jąc wszelkim wymaganiom nowoczesnej te- 
chniki więziennej. Najgorsze więziennictwo 
posiada Łotwa. W Finlandji więźniowie 
RA są prawie wyłącznie w separat- 

ach. 

konferencję przedstawicieli rolnictwa, 
przemysłu i rzemiosła województwa 
nowogródzkiego celem 
postulatów Nowogródczyzny na konie 
rencję u Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej oraz wybrania delegatów. 

WIZYTA AMERYKAŃSKIEJ FLOTY 
WOJENNEJ. 

GDYNIA. 17. 7. (PAT). 17 bm. w 
południe zawinęły do tutejszego por- 
tu z Gdańska kanonierki amerykań- 
skiej floty wojennej „Champlin* i 
„Mendota*. Przy wejściu do portu stat 
ki oddały na powitanie 21 strzałów. 
Tyleż strzałów na cześć amerykańskiej 
floty oddał okręt Rzeczypospolitej Pol 
skiej „Bałtyk* poczem nastąpiła wy- 
miana wizyt pomiędzy dowódcą zespo 
łu amerykańskiego kpt. Hamletem i 
dowódcą floty polskiej. 

  

  

  

opracowania | 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-v 

PIKSK — 

STOLPCE — 

„Ruch“. 

    
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy ;sdnoszpi 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
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SESJA SENATU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA 
WARSZAWA. 17. 7. (PAT ) Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpi- 

sał następujący dekret: „Na podstawie art. 37 Konstytucji zamykam z upły- 

wem dnia 17 lipca 1930 r. nadzwyczajną sesję Senatu. 

Spała, dnia 17 lipca 1930 r. 
(—) Prezydent Rzeczypospolitej IGNACY MOŚCICKI 

premjer (—) WALERY SŁAWEK 

  
  

Votum nieufności dla rządu Rzeszy 
BERLIN. 17. 7. (PAT). Według „Socialdemokratische Pressedienst“, 

frakcja socjaldemokratyczna złoży na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu 
wniosek o votum nieutności dla rządu. 

Porozumienie rządu pruskiego ze Stalheimem 
HINDENBURG POJEDZIE PRZEZ TERENY OKUPOWANE. 

BERLIN. 17. 7. (PAT). Rokowania, prowadzone przez dzień O pasaz 
rządem pruskim a kierownictwem Stalnelmu doprowadziły do porozumienia. ski mi- 
nister spraw wewnętrznych zawiadomił władze miejscowe, iż nie ma nic przeciwko po- 
nowemu tworzeniu formacyj Stalnelmu w Nadrenji i Westfalji. 

W związku z tem prezydent Hindenburg postanowił podróż po terenach ewakuo- 
wanych odbyć w-g pierwotnego programu, t. zn. bez pominięcia miejscowości, leżą- 
cych na terytorjum państwa pruskiego. 

Niesłychane zajście w parla- 
mencie angielskim 

POSŁOWIE LABOUR PARTY WYKLUCZENI ZA AWANTURY. 

LONDYN. 17. 7. (PAT). Dziś po południu parlament angielski stał się 
widownią niesłychanej awantury. Mianowicie, poseł lewego skrzydła Labour 
Party Brockway domagał się wszczęścia dyskusji w sprawie Indyj. Gdy 
premjer Mac Donald sprzeciwił się temu wnioskowi, Brockway zaczął głoś- 
no wykrzykiwač, atakując rząd i energicznie żądając debaty. Wobec tego 
speaker powstał ze swego miejsca, co według zwyczaju parlamentu angiel- 
skiego oznacza, że poseł przemawiający winien przerwać swą mowę. Bro- 
ckway jednak stojąc dalej przemawiał, dając tem samem dowód jaskrawego 
nieposłuszeństwa wobez zarządzenia speakera. 

„. Premjer Mac Donald zgłosił wówczas wniosek wykluczenia Brockway 
z Izby, Brockway zaś minio to przemawia dalej stojąc. Kolega jego również 
z lewej grupy Beckett w pewnym momencie podchodzi do stołu speakera i 
porywa buławę przewodniczącego, unosząc ją. Według regulaminu Izby mo- 
że ona prawomocnie obradować tylko wówczas, gdy buława leży na stole. 
Strażnik parlamentowy podbiega do Beckietta i wyrywa mu buławę, kładąc 
ja z powrotem na stole. W głosowaniu wniosek Mac Donalda o wykluczenie 
Brockway'a przeszedń. Prawie jednogłośnie również wykluczony został pos. 
Beckett. Wśród posłów zapanowało nieopisane wzburzenie. Nadmienić nale- 
ży, iż buława przewodniczącego nie była przemocą usuwana od czasów 
Cromwella. 

Energiczne zarządzenia rządu rumuńskiego 
UNIEMOŻLIWIA WYSĄPIE IA ANTYNIEMIECKIE. 

BUKARESZT. 17. 7. (PAT) Władze zabroniły urządzenia marszu pro- 
pagandowego organizowanego prezz stowarzyszenia antyniemieckie „Żela- 
zna straż* w związku z akcją besarabską. Wczoraj wieczorem przedstawi- 
ciele władz zebrali się pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych 
Vaida Voevod w celu rozpatrzenia przyczyn ostatnich wypadków na Buko- 
wie. Postanowiono wydać szereg zarządzeń, mających na celu zakończenie 
obecnej sytuacji. Sekretarz generalny ministerstwa spraw wewnętrznych p. 
Kadere pozostał na Bukowinie, ażeby obserwować dalszy rozwój sytuacji i 
dopilnowywać stosowania odpowiednich zarządzeń. W sprawozdaniach 
swych donosi on, że w ciągu kilku ostatnich dni żadne nowe zajścia nie mia- 
ły miejsca. 

  

Z pobytu min. Kwiatkowskiego w Norwegji 
ŚNIADANIE NA CZEŚĆ DELEGACJI POLSKIEJ. 

OSLO. 17. 7. (PAT). Minister przemysłu i handlu Kwiatkowski wraz 
z towarzyszącym mu posłem norweskim w Warszawie Ditlefiem przybył tu 
dziś rano, powitany na dworcu przez przedstawicieli władz norweskich. Na- 
'tychmiast po przybyciu min. Kwiatkowski przyjął przedstawicieli prasy. W 
południe poseł polski Malczewski wydał śniadanie na cześć delegacji pol- 
skiej. W śniadaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz norweskich. 
O godz. 15 minister wraz z otoczeniem odjedzie do Riukan. 

NA AUDJENCJI U KRÓLA. 

OSLO. 17. 7. (PAT). Min. Kwiatkowski wraz z otoczeniem został przy- 
jęty na audjencji przez króla. 

  

Sportowcy polscy na forum międzynarodowem 
TENISIŚCI ODNOSZĄ ZWYCIĘSTWO 

WIEDEŃ. 17. 7. (PAT). W pierwszym dniu międzynarodowego turnieju teniso- 
wego w Semmering wszyscy gracze polscy zdołały pokonać swych przeciwników i za- 
kwalifikowali się tem samem do dalszych rund. Tłoczyński (Polska), Laufer (Austrja) 
6:0, 6:1, Warmiński (Polska) —Luttig (Austrja) 6:2,6:2, Warmiński—Simon 6:3, 6:3, 
Marszewski (Polska — Schomburg (Niemcy) 6:1, 6:3, W grze pań Jędrzejowska (Pol- 
ska) zwyciężyła Caracostea (Rumunja) 6:4, 6:3, a Volkmerówna (Polska) wygrała z 
Scharer 6:0, 6:0. W grze mieszanej Jędrzejowska — Warmiński (Polska) wyeliminowali 
Rademachera i Helmer (Niemcy) 6:1, 6:2. 

NIEPOWODZENIE SZERMIERZY. 
OSTENDA. 17. 7. (PAT). W półfinale szpady drużynowej o wojskowe mistrzostwo 

"Europy, Polska została niespodziewanie wyeliminowana przez Węgry. Spotkanie Węgry 
— Polska zakończyło się zwycęistwem drużyny węgierskiej w stosunku 72:83 punkta. 
Wraz z Polską odpadła Belgja. Ostateczna kolejność drużyn w finale: 1) Ki 2) 
Francją, 3) Szwecja, 4) Węgry. 

AWIONETKI POLSKIE NA LOTNISKU W STAAKEN. 
„BERLIN. 17. 7. (PAT). Dziś nadlecieli na lotnisko w Staken dalsze samoloty pol- 

skie biorące udział w tegorocznym konkursie awionetek. Z wyjaśnień przybyłych lotni- 
ków wynika, że przymusowo lądować musiał Rutkowski. Dotychczas brak tylko wiado- 
mości o maszynie, pilotowanej przez Lewoniewskiego, która została prawdopodobnie 
wycofana. Do godz. 19 nie przybył na lotnisko w Staaken Budziński i niema żadnych o 
nim wiadomości. Ostateczny termin przybycia na lotnisko w Staaken przypada jutro o 
godz. 12 w południe, 

* * * 
BERLIN. 17. 7. (PAT). Z pośród polskich uczestników, zgłoszonych do tegorocz 

nego międzynarodowego konkursu awionetek wycofane zostały tylkó dwie maszyny kra 
kowskie, pilotowane przez Działowskiego i EOS ESOS 

* 

BERLIN. 17. 7. (PAJT). W, godzinach popołudniowych nadszedł na lotnisko w 
Staaken telefoniczny meldunek policji, donoszący, że jeden z samolotów polskich, lecą- 
cy z Poznania do Berlina, przymusowo osiadł pod Fraustadtem. Powodem tego ladowa- 
nia ma być zabłądzenie wskutek defektu busoli. Samolot ten miał podjąć dalszy lot do 
Berlina. 

Ratuszewa, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. ° 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

POSTAWY — Ksi 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowski 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 
WILEJKA POWIATOWA .,— ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia: T-wa „Ruch“, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

altowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
numerach świątecznych incj 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuj 
druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowod 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Księgarnia Jažwiaskiegv. 
Michalskiego. 

Polska — St. 

ы 0, uł. Mickiewicza 17 
T-wa „Ruch“. 

9. N. Tarasiejski. 

    
    

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
e zastrzeżeń co do 
owego 20 groszy. 

  

   

"WALKA NA FRONCIE 
LITERACKIM w Z.S.S.R. 

%W okresie wzmożonej akcji socja- 
lizacyjnej i kolektywizacyjnej, której: 
widownią stała się Rosja sowiecka w 
ostatnich latach, nastąpiło powszech 
ne ożywienie również na froncie li- 
terackim. O ile dawniej czynniki rzą- 
dowe z pewną nawet życzliwością 
spoglądały na literatów bezpartyjnych 
którzy lojalnie odnosili się do rzą- 
du sowieckiego, nie należąc jednak 
do czynnych jego zwolenników, to 
teraz ze strony rządu w stosunku do 
tych bezpartyjnych pisarzy stawia- 
ne jest kategoryczne żądanie czynne- 
go popierania słowem pisanem  za- 
równo oficjalnej polityki rządu, jak 
Ė tak zwanej generalnej linji Sta- 
ina. i 

Następstwem tego nowego usto- 
sunkowania się władz sowieckich do 
bezpartyjnych literatów było rozpę- 
tanie się nowej zaciekłej walki na 
froncie literackim, która siłą rzeczy 
musiała się koniec końców skończyć 
zwycięstwem zwolenników  stalinow- 
skiego reżymu. Stalinowcy popro- 
stu oświadczyli, iż uszanować mogą 
te tylko utwory literackie, które na- 
cechowane są pewną określoną ten- 
dencją komunistyczną, natomiast ut- 
wory, odźwierciadlające bez  jakich- 
kolwiek komentarzy dzisiejsze życie 
ZSSR uważane są za akt sabotażu. 
Literaci bezpartyjni, ustępując naci- 
skowi ze strony rządu, zmuszeni byli 
albo zaniechać publikowania swych 
utworów, albo też przestawali wogó- 
> pisać i przeszli do innych zawo- 

w. 

„Sztab Stalina* domaga się od 
współczesnych literatów sowieckich 
opracowania tematów, pozostających 
w ścisłym związku z kolektywizacją 
gospodarstwa wiejskiego. Jak stwier- 
dza moskiewska „Literaturnaja Ga- 
zeta“, tempo kolektywizacji w lite- 
raturze wiejskiej nie zostało jeszcze 
w należyty sposób oddane, wobec 
czego pisarze powinni tematowi temu 
poświęcić całą swoją uwagę i stać 
się w ten sposób pionierami przebu- 
dowy wsi rosyjskiej. 

Ponadto literaci powinni w swych 
pracach propagować walkę w wła- 
snością prywatną, której niestety 
wciąż jeszcze, — zdaniem cytowanej 
gazety, — hołduje część literatów 
sowieckich. Innemi słowy mówiąc ko- 
munistyczni pisarze powinni podjąć 
energiczną walkę z tak zwaną „lite- 
raturą kułacką*, jak nazywają bol-- 
szewicy twórczość pisarzy  niekomu- 
nistycznych. 

W Rosji sowieckiej bardzo czę- 
sto słyszeć można zdanie, że „ar- 
mja czerwona czeka na swego litera- 
ta". Zdaniem  miarodajnych sfer, 
pisarzy sowieccy powinni swą twór- 
czość „zmilitaryzować”, powinni pra- 
ce swe przystosować do potrzeb du- 
chowych komunistyczno - politycz- 
nej armji czerwonej. 

„Literatura piękna — to mieszczań- 
stwo”, — taki oto pogląd panuje w 
kołach pisarzy komunistycznych, pra- 
gnących bez zastrzeżeń służyć ide- 
ałom politycznym Stalina i jego przy- 
jaciół z Centralnego komitetu wyko- 
nawczego. I właśnie na zwalczaniu 
prawdziwego piękna i artyzmu rosyj- 
skiego piśmiennictwa polega całe 
znaczenie walki, toczącej się obecnie 
na froncie literackim w ZSSR. 

Dalsze prześladowania 
duchowieństwa w Rosji 
SKAZANIE ADMINISTRATORA APO- 

STOLSKIEGO. - 

Administrator apostolski diecezji 
Kamieniec Podolski, ks. Jan Swiderski 
który ostatnio mieszkał w Barze, oraz. 

kan. i proboszcz z Winnicy, ks. Jan 
Lewiński zostali skazani na dziesięć 
lat obozu koncentracyjnego. Areszto- 

wany równocześnie z nimi ks. prof. Ry 
szard Szyszko został uniewinniony. Ra 
zem z nim w całej diecezji znajduje 
SIę na wolności -' '. księży. 

Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno ul. Wiłeńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 
szyldowe jak w mieście tak i na 

prowincji 

Szyldy emaljowe. wypaiane. 

  

  

Przyjmujemy bezpłatnie 
zgłoszenie wolnych mieszkań. Posia- 
damy poważnych reflektantów. Ajencja | 
„Polkres* Wilno. Królewska 8, tel. 17-80.   
 



ECHA KRAJOWE" 
Aresztowanie mordercy handiarza 

W Smorgoniach na rynku aresztowano Edwarda Dubickiego mieszkańca wsi 
Ichtlnięta powiatu wilejskiego, który nie mógł wyjaśnić posiadania konia przyprowa- 
dzonego na targ. 

| Dalsze śledztwo zdołało wyjaśnić, že Dubicki jest jednym z tych bandytów, 
kótrzy napadli i zamordowali handlarza z Derewna Herca Kosmajewicza, zabierając mu 
większą sumę pieniędzy, konia i wóz. 

Kosmajewicz sa na jarmark przed kilku dniami i wszelki ślad po nim za- 
ginął. Dopiero teraz O) 

Dubicki przyznał się do wszystkiego i 

MEJSZAGOŁA 

— Przyjazd Arcypasterza. W dniu 
13 lipca po nabożeństwie przejazdem do 
maj.  Bortuszek p. M. Lednickiego Jego 
Ekscelencja Arcybiskup Metropolita  Wi- 
leński Ks. R.  Jałbrzykowski zaszczycił 
swoją obecnością  plebanję Mejszagolską, 
gdzie zabrawszy ze sobą miejscowego 
proboszcza udał się w dalszą drogę. 

Parafjanie  Meįszagolskich wiosek 
przeż które przejeżdżał Jego Ekscelencja 
uroczyście witali Najdostojniejszego _Go- 
ścia chlebem z solą. 

Sporządzili bramy  tryumfalne 
też ulice upiększyli kwiatami. 

We wsi Żarnawogach miejscowe 
warzyszenie Mł. Polskiej, niedawno  zor- 
ganizowane, wraz z dziatwą szkolną i li- 
cznie zebraną ludnością też miało zaszczyt 

jako 

Sto- 

ucałować  Ojcowskie dłonie Swego Pro- 
tektora. 

Arcypasterz łaskawie wszędzie się 
zatrzymywał, rozmawiał z dziatwą i Jej 
rodzicami. 

MW Bortkuszkach zaś Pan Prezes Al. 
Lednicki właściciel majątku -z gośćmi i 
całą administracją powitał Dostojnego Go- 
ścia. 

W! czasie obiadu w serdecznej atmosie- 
rze spożywanego, wygłoszono toasty na 
cześć przybyłego Gościa, a miejscowy 
proboszcz ks. Grabowski, dziękując za 
łaskawe zaszczycenie parafji mejszagolskiej 
przez Jego Ekscelencję, wyraził życzenie, 
oby i wszystkie dwory katolickie w myśl 
tradycyj przodków swoich, otrzymywały 
kontakt serdeczno - przyjazny z Kościołem 
Katolickim i duchowieństwem, z którymi 
wspólnie przez długie wieki rozniecały kul- 
turę i powstrzymywały zakusy wrogów, 
sięgających na najwyższe skarby wiary i 
państwa. 

Dziatwa z ochrony maj. Gatkuszek, je- 
dynej w naszym zakątku po dziecięcemu 
witało swego Przyjaciela, ponadto dzieci 
ze szkół z Uzubiędki i Mejłun na czele z 
p. Rudakiem, kierownikiem szkoły uzubięd- 
skiej, składały hołd serc Dostojnikowi Ko- 
ścioła. 

Po kilkagodzinnym pobycie w Bortku- 
szkach Jego Ekscelencja pożegnał gościnny 
dwór p. Lednickiego. Parafjanin 

  

Ze zjazdu wójtów i pisarzy 
pow. Wileńsko-Trockiego 
Przyznam się zaraz na wstępie, że da- 

wne już byłem na zjezdzie wójtów i pisa- 
rzy gminnych, to też wzięła mię chętka być 
świadkiem zjazdu w dniu 12 b.m., przy ul. 
Wileńskiej 12, we własnym  („buržuje!“) 
domu sejmikowym. Zaopatrzywszy się prze 

to w dobrze zatempćrowany ołówek che- 
miczny Majewskiego i librę papieru ruszy- 
łem na Wileńską pod dwlnastkę. (Warsza- 
wiacy wolą pod „setkę*). "W podwórku 
spostrzegłem tuzin rowerów, jeden  moto- 
cykl, jedną chevroletkę, fordzika, parę fur- 
manek, a w nich jakieś' kobiałeczki, trochę 
jarzyny, trochę nabiału i butelka „domowe- 
go” kwasu. Ruszyłem czemprędzej na górę, 
a wieszak aż się ugina od impregnowanych 
płaszczy, różnorodnych czapek i kapeluszy 
(były i wiedeńskie, jeden z nich filcowy). 
Po kątach stosy własnego wyrobu lasek, 
dziwacznie pozaginanych, z gwoździami u 
zakończenia. Były też i familijne parasole. 
Wiadomo, ludzie, aż, zaprzeproszeniem od 
Mejszagoły przyjechali, co to jak powiada- 
ja i piszą „w pół drogi" siedzą.... 

Wchodzę na salę i oczom swym nie 
wierzę: toż to posiedzenie conajmniej Cen- 
trolewu! A niechaj was.. Przed laty bywało 
— wójtowie i pisarze jeśli nie w samodzia 
łach, to przynajmniej w erzac-tużurkach po 
przeklętych Germanach... Teraz zaś — czar 
no na Sali, tylko kołnierzyki się bielą, aż 
błyszczą. | gdyby nie miejsca według hono- 
ru, napróżno szukałbyś „naczalstwa”. Przed 
laty, przed laty podwładny nie odważyłby 
się wobec przełożonego Ććmić papierosa w 

czasie posiedzenia, a teraz, czynią to wszy- 

scy. Wiadomo — „równi z równymi", wol- 
ni z wolnymi”, na toż była przecie unja 

kiedyšci... Żebyż to palili chociaż i „równe 

gatunki tytoniu, ależ co jeden, to inna sa- 
mosiejka z bakunem. Nie chwalę ja tego 
„gospodarczego sposobu“, ale co mam ro- 
bić, oni tworzą przecie samorząd, a tobie 
wara drapipiórku od naszych interesów! 

Przyznać to jednak wszyscy muszą, że 
sala posiedzeń jest zła ze względów aku- 
stycznych. Okna wychodzą ku ulicy, więc 
kołowy ruch na niej umiemożliwia niemal 
całkowicie wysłuchiwania (i podsłuchiwa- 
nia) przemówień. Skoro już wszelkie oko- 
liczności zostały omówione, przejdę do sa- 
mego posiedzenia, któremu przewodniczył 
starosta inż. J. Radwański, w towarzystwie 

BOROTRA --- UJPEST 
  

0 się, że padł on ofiarą napadu rabunkowego. 
wydał wspólników. 

insp. samorządowego Ę M. Niedeka, kier. 
robót sejmikowych p. R. Piekarskiego, insp. 
szkolnego p. St. Kaczorowskiego, oraz le- 
karza powiatowego dr. Fekiecza. Porządek 
dzienny obejmował cały szereg spraw, jak: 
szkolne, drogowe, szarwarkowe, statystycz- 
no-rolne, sprawozdania wójtów i t. d. i t. d. 

Przyznać muszę, iż jestem poraz pier- 
wszy na zjeździe wójtów i pisarzy, gdzie 
starosta, odbiegając od ogólnego szablonu 
przed każdym punktem porządku dziennego 
stosuje przedmowę wysoce pouczającą, w 
sposób niezmiernie łatwy, przytem nadwy- 
raz wychowawczy. Jest to cenna i naślado- 
wania godna zaleta starosty Radwańskiego. 
Jest to, powiedziałbym „nawet wyższość 
nad innymi starostami. „Wójtostwo — po- 
wiada między innemi p. starosta — to nie 
wyłączne podpisywanie papierków, poda- 
nych przez sekretarza, wójt, to gospodarz 
gminy, który wychowuje ludność i wpro- 

wadza kulturę. jeśli wójtowi i uda się wy- 
brukować wieś, przez to samo ludność sta- 

rać się będzie o wybrukowanie własnego 
podwórka, a co zatem idzie, wystrzegać 
się będzie wniesienia błota do chaty. Nie 
zasklepiajcie się w swoich gminach, zwie- 
dzajcie inne i t. d.i t. d. 

W wydatkach gminnych zalecał p. sta- 

rosta jaknajbardziej posuniętą oszczędność, 

natomiast do oszczędności już nie należą: 

kupno szkolnych ławek, tablic, umywalek, 

spluwaczek, robienie lufcików i t. d. gdyż 

są to rzeczy — sine quanon; słowem szkol 

nictwo stawia p. starosta na pierwszym pla 

nie. Od wójtów i pisarzy domaga się prze- 

strzegania terminowości, gdyż takowa jest 
w administracji najważniejszą rzeczą. „Wój 

towie nieterminowi i niezaradni nie zdadzą 

egzaminu administracyjnego“, dodał na za- 

kończenie p. starosta. 
Wybaczcie panowie, że tyle o Was na- 

pisałem. Wiadomo, — sezon trocko-ogórko- 

wy, a redaktor na urlopie, to i skrócić nie 

było komu. Złote czasy!.... J. H. 
  

RUDŹMA, POW. STOŁPECKI 
\ 

— Uroczystość poświęcenia kaplicy i 
nika. W dniu wczorajszym wyjechał 45 

. ks. biskup Bandurski do Rudźmy, pow. 

Stołpeckiego, celem poświęcenia kaplicy i 
odsłonięcji pomnika wystawionego w 10 
rocznicę wyzwolynia od najazdu bolszewic- 
kiego. Obchód odbędzie się dziś. 

Komitet obchodu stanowią: p.p. Edward 
Szemiboth, dyrektor lasów pańswowych An- 
toni Kułwieć, starosta Żjejowski i pułkow- 
nik Józef lebhaw Dąbrowski. 

— Obozy letiia na pograniczu. Na po- 
ranicze polsko-sowieckie na terenie woj. wi 
eńskiego przybyło onegdaj około 200 chłop 

ców i dzikjwcząt w wieku szkolnym j rozbi 
ły obozy letnie w pasie nadgranicznym pod 

opieką K.O.P.. 
  

— Kto jest krewnym Bonifacego ]óz- 
kiewicza? O trzymujemy następujące pismo: 

Zwracam się do szanownej Rhdakcji z 
prośbą o umieszczenie na swych łamach nf- 
stępującej sprawy spadkowej: 

W mieścić Zdołbunowie na Wołyniu 
zmarła w 1928 roku niejaka Józkiewicz Su- 
umieja, która była zamężna zp! —józkiewi 
czem Bonifacem — stolarzem.  Jozkiewicz 
zmarł około 20 let przed żoną. 

Zmarła pozostawiła 2 domy į inwenta- 
rze, które bezprawnie zagarnął jej lokator 
niejaki Rutkowski Jan, gdyż nie było żkid- 
nych krewnych, którzyby po tę spuściznę 
się zgłosili. . 

Dowiekiziaiem się obecnie, że w powie- 
cie Wileńskim, zamieszkiwać ma rodzina mę 
ża zmarłej, to jest brat Józkiewicza, który 
o jle umarł, musiał pozostawić r i 
rodzina © w tym wy ku mia 
do spadku. 

Proszę więc Szanowną  Redzkcję o 
umieszczenie tego na łamach swego dzien- 
nika, a w razie zgłoszenia się spadkobierców 
zechcą oni porozumieć się ze mną pod 
podanym adresem: Jan Kowalski—Zdolbu- 
nów, Wotyn, ul. Sadowa L. 7. 

Bf PAPAWWEWEUPNEYZI 

ĄDAJCIE 
we . wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 
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wielkiej firmy z jeszcze większą pensją 
w dolarach. 

Nie rzucił tenisu. Ale i spraw han- 
dłowych nie zaniedbywał, objeżdża ca- 

Jedną z najsympatyczniejszych por łą Europę, wszędzie ma interesa, wszę: 
staci wśród wielkich sportowców dzi:* dzie są turnieje — by wszystko pogo- 
siejszych jest bezwątpienia Borotra. 
Kta się zajmuje tenisem syszy o nim 
ciągle — on wprowadził, a raczej roz- 
powszechnił system pędzenia do siat- 
ki; żadnej długiej wymiany z głębi kor 
tu — szybkie kończenie piłki z volleya 
— to jego zasada. 

Borotra zaczął grać w 1918 r. Był 
dobrym piłkarzem — wsadzono mu kie- 
dyś rakietę do ręki, po miesiącu bił 
swych nauczycieli, po trzech latach był 
mistrzem Francji, po sześciu drugim - 
trzecim tenisistą świata. 

„Latający Bask* — patentowane 
przezwisko Borotry, pochodzi stąd, że 
rzeczywiście wciąż lata: Po placu, albo. 
aeroplanem. Bo: Borotra skończył poli- 
technikę, jak każdy młody inżynier nie 
miał powodzenia, ofiarowano mu Śm'e- 
sznie źle płatne posady, odrzucał je i 
próżnował — grał w tenisa. Trafił do 
Ameryki w walkach o puhar Davisa — 
pokazał nadzwyczajn klasę wieczorem 
n'a bankiecie, poznał się z jakimś 
wielkim dyrektorem od samochodów, 
który rano podziwiał * go na meczu. 
Kwadrans rozmowy wystarczyło: Well, 
krzyknął Amerykanin, angażuję pana. 
I Bonotra stał się przedstawicielem 

dzić nie podróżuje inaczej jak samolo- 
tem. To też Borotra jest najpopular- 
„niejszym sportowcem we Francji — 
dużo zarabia, świetnie gra, wygląd ma 
ujmujący — gdzie drugi taki? 

Tieraz 'na mistrzostwach świata w 
Wimbledonie było wniebywałej formie 
Śmiejąc się (zresztą zawsze się śmie- 
je — nawet gdy przegrywa) lał sław- 
nych przeciwników. Anglik Let (który 
pobił niedawno w puharze Davisa Sto- 
larowa i Tłoczyńskiega ;prawie do ze- 
ra), Australijczyk Crawiord, Węgier 
Kehrlt ug, ” Amerykanin Lot poszli ż 
kwitkiem i nosem na kwintę. Formal- 
nie nie istnieli wobec Borotry. 

W półfinale spotkał się z Tildenem, 
który ostatnio przypomniał sobie da- 
wne czasy i gra fenomenalnie. Borotra 
ma pecha do Tildena, nigdy z nim nie 
wygrał, piętnaście razy był o krok od 
zwycięstwa — nigdy go nie odniósł. 
W tenisie są takie szpasy: Cochet ni- 
gdy nie przegrał z Tildenem; bije go 
zawsze bez pardonu, Borotra często 
bije Cocheta, a z Tildenem nie sposób 
Tak samo zresztą Lacoste: wygrał z 
nim sporo razy, a przecie Lacoste okre: 
sami! miażdżył wprost Tildena. 

Pan Marszałek Józei Piłsudski ba- 

wił wczoraj w godzinach południo- 

wych w Wilnie. 

W czasie pobytu swego Pan Mar- 

szałek odwiedził rodzinę, a następnie 

arszałek Piłsudski bawił wczoraj w Wilnie 
przybył do pałacu i odbył krótką kon- 

ferencję z p. wojewodą Raczkiewiczem 

poczem odjechał z powrotem do Pikili 

szek. 

  
  

Zaszczytne odznaczenie prof. Marjana 
Zdziechowskiego 

SPOTKAŁO APROBATĘ REGENTA WĘGIER. 

BUDAPESZT. 17. 7. (PAT). Regent Węgier Horthy na wniosek ministra oświaty 
hr. Klebelsberga zatwierdził doktorat honorowy, wydany przez wydział humanistyczny 
w Szegedynie dla dr. Marjana Zdziechowskiego, profesora USB w Wilnie. 

Uniwersytet w Szegedynie chciał w ten sposób uczcić prof. Zdziechowskiego za 
jego niestrudzoną pracę na polu naukowego zbliżenia polsko - węgierskiego. 

  

ECHA MEMORANDUM BRIANDA 
WĘGRY CHCĄ CAŁKOWITEJ RÓWNOŚCI PAŃSTW. 

BUDĄPESZE, 17. .(( 0. W odpowiedzi węgierskiej na memorjak 
Brianda rząd węgierski uważa za rzecz zasadniczą, ażeby idea zupełnej su- 
werenności i całkowitej równości poszczególnych państw była postawiona 
przy tworzeniu unji w ten sposób, by z chwilą powstania unji wszystkie nie- 
równości, które jako konsekwencje pewnych wypadków krępują niektóre 

państwa i naruszają suwerenność, zostały zniesione. 
Rząd węgierski przyjmuje bez wahania wysuniętą w memorjale zasadę, 

że unja europejska nie może osłabić autorytetu Ligi Narodów. Natomiast 

rząd ten uważa, że unja federalna powinnaby zapełnić pewne luki w, statu- 

cie Ligi Narodów. 
Rząd węgierski stwierdza z przejemnością że memorjał Brianda dąży 

do uniknięcia przewagi jakiegokolwiek państwa oraz qie może się powstrzy- 

mać od poruszenia kwestji mniejszości narodowych, która interesuje Węgry 
więcej, niż jakiekolwiek inne państwo europejskie. Rząd węgierski uznaje 

całkowicie zasadę, wyrażoną w memorjale, że federacja europejska nie bę- 

dzie powołana do rozpatrywania zagadnień leżących w kompetencji Ligi Na 

rodów. To też rząd węgierski porusza sprawę. mniejszości w celu zwró- 

cenia uwagi na to żywotne zagadnienie, które jeżeli nie będzie załatwione w 

sposób zadawalający, będzie jedną z największych przeszkód dla pacyfika- 

cji umysłów na kontynencie europejskim i osiągnięcia zamierzonych celów. 

Ponieważ kwestje, związane z niektóremi częściami Europy, m. in. z 
półwyspem Bałkańskim specjalnie interesują Węgry, rząd węgierski pragnąt- 
by, ażeby unja także ogarnęła Turcję, z którą Węgry związane są tradycyjną 
"przyjaźnią. Zważywszy na to, że wymienione zagadnienia postawią konie- 
rencję przed szeregiem poważnych i skomplikowanych zadań, rząd węgier- 
ski przypuszcza, że należałoby może powrócić do koncepcji, która powstała 
w Genewie we wrześniu roku ubiegłego t.j. zorganizować najpierw współ- 
pracę w dziedzinie ekonomicznej. Światowy kryzys spodarczy ciąży spe- 

cjalnie nad Europą, która nie podniosła się jeszcze całkowicie po wojnie. Wo 
bec tego najpilniejszem zagadnieniem wydaje się odrodzenie gospodarcze. 
Z drugiej strony rząd węgierski przekonany jest, że zrealizowanie współ- 
pracy w dziedzinie ekonomicznej stworzyłoby pomyślną atmosterę dla roz- 
wiązania zagadnień politycznych. 

CZEGO CHCĄ NIEMCY? 

PARYŻ. 17. 7. (PAT). Czego chcą Niemcy? — Oto jest pytanie, które stawia ca- 

ła wczorajsza i dzisiejsza prasa, komentując odpowiedź niemiecką na memorjał Brian- 

da, oraz list marszałka Hindenburga do prezesa pruskiej Rady ministrów. 

„L Oeuvre* ubolewa nad tem, że w tym samym dniu, gdy wręczona została Fran 

cji nota Niemiec, utrzymana w tonie poważnym i umiarkowanym, prezydent Rzeszy wy- 

stąpił po stronie nacjonalistów, biorąc w 6bronę hittlerowców. Niemcy grzeją i chłodzą 

jednocześnie — oświadcza w zakończeniu autor artykułu p. Henri Barde. Z całej prasy 
jedynie chyba dla „Volontć" odpowiedź niemiecka jest zadowalniająca. Organy nacjo- 
nalistyczne wykazują natomiast silny niepokój i wielkie niezadowolenie, uważając po- 

litykę Brianda za wysoce zgubną w tej kwestji. 

BELGJA I ŁOTWA ZA WSPÓŁPRACĄ PAŃSTW. 

PARYŻ. 17. 7. (PAT). W odpowiedzi swej na memorjał Brianda rząd 
łotewski oświadcza, że żadne z państw europejskich nie powinno być wyłą- 
czone z federacji, która nie powinna ograniczać działalności Ligi Narodów. 

a * x 

PARYŻ. 17. 7. (PA). Odpowiedź belgijska na memorandum Brianda 
aprobuje całkowicie zasadę unji europejskiej, któraby w ramach Ligi Naro- 
dów kontynuowała w sposób bardziej systematyczny oraz inteńsywny roz- 
poczętą działalność w kierunku współpracy europejskiej. W związku z tem 
odpowiedź zaznacza, iż projektowany pakt winien być podporządkowany po 
stanowieniem statutu Ligi. Rząd belgijski nie sądzi, 
tworzyć stały organizm polityczny. 

ażeby było konieczne 

ZASTRZEŻENIA RZĄDU PORTUGALSKIEGO. 

PARYŻ. 17. 7. (PAT). Rząd portugalski w odpowiędzi swej na memo 
randum Brianda wysuwa dwa zastrzeżenia: 1) co do konieczności stopnio- 
wego rozważania poszczególnych problematów 
prawdopodobieństwa pomyślnych wyników tych 
unikaniem budzenia podejrzliwości, 2) 

w miarę wyłaniania się 
rozważań z jednoczesnem 

co do zapewnienia Portugalji niena- 
ruszalności jej polityki metropolitalnej i kolonialnej oraz więzów etniczych i 
językowych, łączących ją z narodami, mieszkającemi poza granicami Europy, 
np. Brazylją, oraz nienaruszalności istniejących obecnie układów z innemi 
państwami. 

: Odpowiedž zaznacza, że w granicach tych zastrzeżeń Portugalja bę- 
dzie współdziałałą nad dziełem współpracy europejskiej, przyczem odpowied 
ni układ czy pakt winien być zawarty w ramach Ligi Narodów, któraby mo- 
gła przyczyniać się do urzeczywistnienia niektórych zamierzonych 
Utworzenie organizacji unji wymaga dojrzałego przygotowania 

celów. 
poglądów 

celu uniknięcia gry, opartej na hegemonji poszczególnych państw oraz nie- 
potrzebnego powtarzania Ligi Narodów. 

Otóż tym razem walka była na 
śmierć i życie. Cochet odpadł jeszcze 
w ćwierćfinale z przeciętnym Amery- 
kaninem Allisonem, honoru Francjii i 
wogóle Europy bronił jeden Borotra. 
„Marzeniem mojem jest wygrać z Big 
Billem“ — powsedział w przeddzień w 
wywiadzie. Niema na śiwecie wielkie- 
go gracza któryby nie zaznał porażki 
od Baska — tyłko jeden Tilden, nie 
dziw, że chciał nareszcie i jego mieć 
na rozkładzie. 

20.000 ludzi zaległo trybuny  do- 
okoła trawiastego kortu w Wimbledon. 
Zaczął się pierwszy set. Borotra był 
nadzwyczajny! nigdy nie czekał na ko- 
zioł, brał każdą piłkę z powietrza i od- 
syłał ją gdzieś w sam przeciwlegy r6- 
żek wykonywał nieprawdopodobne 
skoki, dosięgał piłek, które, każdy przy 
sfągłby, były nie do złapania. W 10 mi- 
nut 6:0. Wszystkim aż dech zaparło, 
takiego Borotry i takiej gry nie widzia: 
no, 

Tylko ten drab Tilden pozostał spo- 
kojny. Regularnie, złośliwie, precyzyj- 
nie plasował piłki w drugim secie, wie- 
dział, że nawet mięśnie Borotry się mę 
czą. I rzeczywiście skoki Francuza były 
mnijej sprężyste, puszczał dużo piłek, 
które w pierwszym secie wykańczał po 
mistrzowsku. 6:4 — Tilden, zaczyna 
się trzeci set. Obaj są nieco zmęczeni, 
obaj grają ostrożniej, Borotra nie leci 
jak warjat do siatki — przygotawia 

grunt, wyrabia sobie pozycję — i do- 
piero po trudnej piłąe, gdy Tilden ma 
kłopot z odbiciem, pewnie smeczuje. 
Ostatecznie wygrywa om seta 6:4. 

Czwartego oddaje Tildenowi bez 
walki — chce odpocząć, by w piątym 
być w pełni sił. 

, Ostatni set: Borotra gra znów wspa* 
niale, jest rzutki, zbiera piłki z nad zie- 
mi, szereg volleyi z różnych krańców 
kortu wydziera punki po punkcie Til- 
denowi. 4:2 dla Borotry — no chyba 
tym razem już wygrał. Słusznie mu się 
to należy — widzowie Francuzi zacie- 
rają ręce. 

„I nagle katastrofa: nic się już nie u- 
daje Borotrze, przepiękne piłki padają 
o centymetr za linę, trzy beznadziejne 
uderzenia Tildena — nety, przetaczają 
się piłki bezwładnie na stronę Borotry. 
Wszystkie jego wysiłki na nic — gra 
dobrze, doskonale — a jednak przegry- 
wa. Niewiadomo jak i dlaczego Tilden 

zdobywa decydującego seta 7:5. Po 
raz kilkunasiy z rzędu Big Bill ty umfu 
je. Borotra schodzi z placu zmordowa- 
ny, wypompowany — nie dopisuje mu 
szczęście! 

Turniej w Wimbledonie wygrał 0- 
czywiście Tilden. Jedynym godnym je- 
go przeciwnikiem był Borotra, z Alli- 
sonem rozprawił się łatwo —w trzech 
setach Czy też Borotrze uda się kiedy 

nawalić Big Billa? 
W każdym razie jest to prawdopo- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
18 lipca. Front południowo - wscho- 

dni. Nieprzyjacielowi udało się sforso- 
wąć Zbrucz na odcinku oddziałów u- 
kraińskich na południe od Husiatyna. 
Niezwykle gwałtowne ataki piechoty i 
kawalerji sowieckiej, poparte czterema 
pociągami pancernemi na przyczółek 
mostowy Wołoczyska, zostały po ca- 
łodziennych walkach odparte przy wy 

datnej pomocy artylerji. 2-ga armia: 
bez zmian. Na odcinku 3-ciej armji gen 
Zielińskiego nad Styrem ataki nieprzy 
jacielskie wzdłuż linji kolejowej Sar- 
ny — Kowel. 

Front północno - wschodni. |-sza 
nasza armja wykonuje odwrót na linję 
Niemna. 

  

  

Dyskretny konsul 
i przejechany chłopiec 

Paryż miał ostatnia piękną sprawę 
sądowh, sprawę, jak rzadko! dopasowa 
ną do upodobań eleganckiego świata 
paryskiego, który i w salii sądowej por 
trafi nieraz znaleźć równie przyjemne 
przepędzenie czasu, jak na uroczystej 
premjerze teatralnej, turfie wyścigo- 
wym, czy jakiemś wielkiem i atrakcyj- 
nem przyjęciu, lub balu. 

To też sala sądowa na omawianej 
sprawie przepełniona była elegancką 
societą na czele z licznem gronem dam 
zaszczycającem swą obecnością tylko 
najbardziej wytworne i modne zbioro- 
wiska. 

|Pretekstu do tej  wielkoświatowej, 
sprawy dostarczył jednak tragiczny wy 
padek przejechania dziecka przez wspa 
niałą limuzynę pewnega wielkiego prze 
mysłowca i generalnego konsula jedne- 
go z państw egzotycznych. 

Działo się to około miesiąca teniu 
na jednej z dróg Lasku Bulonskiego, 
nieopodal jednego z renomowanych 
nocnych lokali słynnego ze swych wy- 
godnych ii dyskretnych gabinetów. 

Około godziny 11 wieczorem jed- 
no z tych miłych gniazdek opuścił wła 
śnie ów pan konsul w towarzystwie 
pewnej pięknej blondynki, której na- 
zwisko po dziś dzień pozostało taje- 
mnicą. 

Para ta zajęła miejsce we wspomnia 

nym Rolls-Royce i przy kierownicy za 

siadł jego właściciel konsul, a obok nie 

go owa „niewyświetlona* blondynka. 

W pewnej chwili zapragnęła ona 

pokierować autem * elegancki jej tor 

warzysz, który chociaż wiedział o tem, 

że nie prowadziła ona nigdy samocho- 

du, nie potrafił odmówić jej życzeniu 

i wkrótce piękne i wysmukłe rączki da- 

my znalazły się na kierownicy auta. W 

kilka sekund potem błyszczący  Rolls- 

Royce przejechał chłopca, który prze- 
biegł mu drogę. Na wynikły z tego po 

wodu alarm nadbięgł jakiś posterun- 

kowy i chociaż zjawił się on w kilka 

sekund po: wypadku, czas ten wystar- 

czył, aby niefortunna kierowniczka aur 

ta zniknęła bez śladu w ciemnościach 

nocy. 
I oto właściciel auta został zainter 

pelowtny o nazwisko winowajczyni, 
naoczni bowiem świadkowie wypadku 
stwierdzili jednogłośnie, że mieszczę: 
ście spowodowała jakaś kobieta, pro- 
wadząca w fatalnej chwili auto. 

— Możecie mnie skazać na miljon 
iranków kary, możecie mnie wpakować 

na 10 lat więzienia nie skompromituję 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY HIPPICZNE 

w Zopotach (Gdańsk) 
оё 6— 11-40 SIERPNIA 1930 r. 

Konkursy tresury, 

Konkursy sprawności, 

Biegi myśliwskie do Ki. Sa., 

Konkurs piękności wozów, Jazda w terenie. 

Udział przyjmują następujące państwa: 

POLSKA, WŁOCHY, SZWECJA, GDAŃSK, NIEMCY, 
SZWAJCARJA, WĘGRY, CZECHOSŁOWACJA. 

Jazda popisowa. 
Polowanie w żakiecie czerwonym za psiarnią. 

      

We damy przez wyjawienie jej nazwi 
ska. 

Tak oświadczył zaaresztowany gen 
tleman nietylko w komisarjacie, ale i 
podczas rozprawy sądowej. 

Śledztwo policyjne przeprowadzo- 
ne w tej sprawie, zdołało tylko ustalić, 
że ów winowajca bez winy jest człor 
wiekiem żonatym, ojcem trojga dzieci 
i że faktyczna winowajczyni jest rów- 
nież kobietą zamężną. 

Jak więc się nazywa owa dama? 
Kilkakrotnie powtórzone pytanie sta- 
wiane panu konsulowi pozostawało za 
każdym razem bez odpowiedzi. 

Cała ta sprawa wogóle traktowana 
była pod znakiem ścisłej dyskrecji, 
gdyż i sędzia, czytając nazwisko oskar 
żonego, wyszeptał je tak niewyraźnie, 
że nikt z obecnych na sali gądowej nie 
zrozumiał jego brzmienia. 

Dwaj adwokaci pana konsula zdo- 
łali bez trudności wytłumaczyć sądowi, 
że fch klient nie może być karany za 
winę, której nie popełnił i sąd przychy 
lit się do tych logicznych wywodów, 
uchylaąc dyskretnego rycerza od kary 

a jego tajemniczą towarzyszkę od skan 
dalu. 

  

Morze w Paryżu 
Znanemu humoryście francuskiemu 

Alfonsowi Allais pzryszło raz na myśl 
ubiegać się o mandat wyborczy. Zapro 
sił więc swych zwolenników na wiec, 
na którym wygłosił jedną z najbardziej 
dowcipnych mów programowych. M. 
in. przyrzekł swym wyborcom przero- 
bienie placu „Pigalle na... port mor- 
ski. Tę anegdotkę przypomina obecnie 
prasa paryska w związku z wniesie- 
niem przez dwóch radnych projektu da 
magistratu, by z Paryża uczynić port 
morski. 

Pomysł ten zresztą wcale nie jest 

nowością. Datuje się z r. 1869 i zasad- 

niczo został nawet w roku 1875 przyję 

ty na posiedzeniu paryskiej rady miej- 

skiej, dając możność Clemenceau'owi 

wygłoszenia jednej ze swych płomien- 

nych mów. Od tego jednak czasu zda” 

wało-się, że ojcowie miasta Paryża 

odstąpili od morskiego projektu. Dzi 

siaj projektodawcy zamierzają sprowa 

dzić wodę morską do Paryża z Dieppe 

przy pomocy rur umieszczonych wzdłuż 

rządowych szos. Woda morska służyć 

ma do zaopatrzenia łazienek i szpitali. 

Specjalne wodociągi dostarczać jej bę 

dą mieszkańcom. Przewiduje się rów- 

nież — o ile projekt zostanie przyjęty 

— wybudowanie olbrzymiego akwa- 

rjum, mającego zawierać wszelkie ga” 

tunki ryb morskich z całego świata. 

  
RZEDRUK ZO KYOTO YW IKO IKI pa НН ОНЕ оо ооонненттннетт — 

nnn 

dobniejsze niż sukces zachodnich pił- 
karzy nad środkowo - europejskiemi. 
W zeszłym tygodniu odbył się wielki 
turniej w Genewie z udziałem mistrzo” 
wskich drużyn: Szwajcarji, Francji, Bel 
gji, Holandji, Hiszpanii, Niemiec, 
Włoch, Węgier, *Czech i Austrji. Im- 
prezy na tak wielką skalę od Olimpjar 

dy nie było, publiczność zapełniała: sta 
djon od rana do wieczora. i 

No i przewaga Vienny, Ilawji z 
Pragi i Ujpesti z Budapesztu okazała 

się w całej pełni. Trzy te kluby gromiły 
pokolei pozostałe. Najrzeczowiej bra- 
ła się do tego austrjacka Vienna: zała- 
dowała Szwajcarom 7 bramek, tyleż 
Belgom, 5 Holendrom. Ci dranie wie- 
deńczycy znają. takie kawały, tak świet- 
mie driblują, że po półgodzinie przeciw 
nicy puchną i ledwo włóczą nogami, a 
wtedy wsuwa im się bramkę po bram- 
ce. Przypuszczano przeto ogólnie, że 
oni zostaną mistrzami turnieju. 

Ujpesti i Slawia się nie wysilały. 
Odprawiały swych partnerów z ma- 
łym ładunkiem bramek: 3:1; 3:0; 3:2 
— to były normalne wyniki. Ale tem: 
niemniej górowały całkowicie i ani Hi- 
szpanie, ani (Włosi, nie mówiąc już o 
beznajdziejnych Francuzach, nie byli 
dlań nigdy groźni. 

W. półfinałe Slawia pobiła "Vien- 
nę gładko 3:1 . Publiczność była roz- 
goryczona — wiedeńczycy grali nad- 
zwyczaj efektownie, wózkowali, kombi 

AO I ROJEK UTC ZEK BT ORAZ T IN TI TNS KTE SZT DRE IL ESI KISS 

nowali, podawali sobie pitkę po dzie- 
sięć razy od nogi do nogi, a Czech la- 
tał pośrodku z wywieszonym  języ- 
kiem i ani dotknął — bramki zdobyć 
nie mogli. Slawia wykazała, że wszy- 
stkie sztuczki i fidrygałki są dobre na 
matołów, gdy się ma dość techniki i 
wytrzymałości — można gwizdać na 
wszystko. Food—baal to sport, gdzie 
Siła, energia i odwaga grają dużą rolę 
— przy! jednakowej technice walory te 
decydują. 

Węgrzy pobili Slawię 3:0. Okazało 
się, że umieją grać koncertowo i w 
poprzednich: meczach poprostu im się 
nie chciało, W finale rozwinęli cały 
zasób swych umiejętności, zadziwili 
precyzją, szybkością, silnemi strzałami. 
Wszyscy musieli przyznać, że Ujpesti 
jest najlepszą drużyną turnieju. 

Z ogromnym jpuharem i grubą pacz 
ką dolarów wróciła do domu. 

Nas wcale nie zapraszano. Polacy 
w tak dobranem towarzystwie nie mieli 
by nie do powiedzenia—nie pojechali 
do Genewy ani Turcy, ani Bułgarzy, 
ani Rumuni — nie pojechaliśmy więc 
i my. Na giełdzie piłkarskiej nasze 
akcje stoją tatalnie, murzyni z Senega 
ju są wiekszą atrakcją zagranicą niż 
jakaś Warta czy Wisła. Karol. 
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Žmije na Zwierzyńcu 
Niemałe poruszenie wywołała wiadomość, że na Zwierzyńcu pojawiły się żmije. 
Dwie panienki zamieszkałe przy ul. Jasnej, udały się onegdaj rano do lasku zwie- 

rzynieckiego w rejonie mostu na wycieczkę. 
idąc przez las jedna z nich zauważyła 

go żmiję. 
jakiegoś płaza kształtami przypominające- 

Wystraszona panna krzyknęła na towarzyszkę i obie bez namysłu schroniły się na 
pobliskie drzewo i przesiedziały tam dłuższy czas. 

Burza nad Wilnem i okolicą 
Wczoraj w nocy przeszła nad miastem 

„we znaki na wsi. 
i okolicą burza która dała się szczególnie 

» W czasie /burzy szła do Niemenczyna 19 letnia (Wabija Rutkowska i chcąc prze- 
"czekać ulewę schroniła się pod drzewo. W tym czasie w drzewo uderzył piorun i Rut- 
kowska poniosła śmierć na miejscu. 

Od pioruna spłonęły zabudowania kilku chłopów we wsi Sieczki pod Mołodecz- 
nem i budynki gospodarskie Wysockiego we wsi Balkiszki gminy niemenczyńskiej. 

Szalejąca burza zerwała w kilku miejscach nadgranicznych połączenia telefoniczne, 
‚а na stronie litewskiej zaobserwowano pożary strażnicy litewskiej. 

Katastrofa samochodowa pod Raduniem 
Wczoraj na szosie Wilno — Grodno zdarzyła się katastrofa samocho- 

dowa. 
Autobus napełniony pasażareami zbliżając się do Radunia wpadł do 

rowu przydrożnego i przewrócił grzebiąc pod sobą jadących. Kilka osób od- 
niosło rany. Odwieziono ich do szpitala w Raduniu. 
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HISTORJA PEWNEJ SUKIENKI. 

Trzeba przyznać, że nieraz Sądy mają 
do rozpoznania sprawy o podłożu humory- 
stycznem lub tak błahe, że szkoda na nie 
czasu. 

Niema na to rady. Sprawa wpłynęła do 
Sądu i musi być rozpoznana. 

Weżmy dla przykładu taki wypadek. 
Pani Luba Rabinowicz kupiła sobie su- 

kienkę. Sukienka podobała się wszystkim, 
pomogła właścicielce oczarować wszystkich 
znajomych lecz miała jeden feler... oblana 
likierem (wszystko z winy tego niezgrabja* 
sza) nie chciała „puścić*, a jasnem jest, 
że suknia z plamą nie nadaje się do użyt- 
ku, trzeba było odesłać ją do pralni. 

Historyczna sukienka trafiła do farbiar- 
nio - pralni firmy „Danziger“. Po tygodniul 
sukienka nie była jeszcze gotowa, po dwu 
też i kiedy wreszcie po trzech tygodniach 
wręczono ją właścicielce stała się rzecz о- 
kropna. P. Rabinowicz zbladła, poczerwie- 
niała, znów zbladła i wreszcie opanowaw- 
szy się szepnęła. Kto państwa prosił orze 
farbować błękitną sukienkę na granatową, 
co to za niespodzianka? 

— My takie niespodzianki nieraz robimy 
— brzmiała lakoniczna odpowiedź eksped- 
jentki. 

Sprawa oparła się o Sąd, gdyż poszkodo 
wana na kolorze sukienki domagała się od- 
szkodowania. 

Personel firmy oświadczył Sądowi, że su 
kienkę przefarbowano z zezwolenia p. Rabi- 
nowicz, a sama poszkodowana — że rozpo- 
rządzono się jej własnością bez uprzedniego 
porozumienia. 

W) trakcie badania świadków wysunięta 
została kwestja, czy wogóle dama może po- 
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2 powodu przypadającego na dzień 20 lipca dnia Patrona 

  

CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 
odbędzie się w przeddzień, w sobotę 19 lipca b.r., o godz. 1 0-ej ra- 

no w kościele św. Jana Msza Żałobna za spokój duszy Zmarłego, 

o czem zawiadamia 

Redakcja „SLOWA“. 

2 się 6-cio dniowa wycieczka morska okrę- kazywać się na balach kilkakrotnie w su- 
18 0: wawie аана ię O Pidezy Pe aaa c koloru, czy = aj 

' 2 > ntycki 9 wzyca sienny posięgek На WY i (PAB S RRKT KDE СОС НВ Kamila W. : Sa S Towarzystwa Okrętowego nek, słowem samowolny postępek firmy wy Wrażenia Teatralne 
Jatro 1. słońca o godz. 7 m. 49 p Cel 2 > BY: : „ wołał ciekawą dyskusję na temat mody. 

elem tej wycieczki jest danie moż- W rezultacie tej dyskusji Sąd oddalił pre ST 
Wincentego 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogji 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 17. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751   ności jej uczęstnikom zwiedzenia wystawy 
w Stokholmie oraz Helsingforsu, również 
propaganda morza i polskiej floty handlo- 
wej. 

Z uwagi na powyższe ceny zostały ok- 
reślono wyjątkowo nisko, a pozatem człon- 
boo Ligi korzystają ze specjalnych  zni- 
żek. 

Wszelkich informacyj udziela  cafodzien- 

tensje p. Rabinowicz. Będzie sobie musiała 
kupić nową błękitną sukienkę. 

  

ny, Chomentowski, Majchrzycki. 
od — rewellersy oraz zespół girls. 

W dziale chereograficznym prawdziwą 
atrakcją będzie akt baletowy p. t. „Szatań- 

Hollywo- 

„DUDEK“ 
farsa w 3-ch aktach Jerzego Feydeau 

w Teatrze Polskim. 

Wraz z sezonem letnim zaczyna 
się w kronikach i sprawozdaniach te- 
atralnych pism rola zastępcy. Przecież 

Helena Girdwoyniówna 
ukochana córka ś. p. Kazimierza Girdwoynia, weterana powstania 1863 roku, 
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu w Wilnie 15.VII.1930 r. 

Nabożeństwo żałobne oraz pogrzeb na cmentarzu parafjainym w Tro- 
kach odbędzie się w piątek 18.VII.1930 r. o godz. 10 rano, 

Temperatura Średnia -l- 16 nie ona 25 K : rż : ; ia” w Czasie ogórków, truskawek i grzy- ё а 2 ы ądu p. Wł. Szumański, МЫ ska kusicielka“ z primabaleriną  Topolnic- „| 2 2 : Oa o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim hólu 
Roa osy na -1-20 ckiewicza Nr. 1. tel. 12-78. ką i Ostrowskim na czele. Początek o DOW Nic powažnego nie wystawia się na. SE SIOSTRY 1 BRACIA. 

RÓŻNE godz 8.30. Bilety nabywać można codzien- w teatrach! Przeto szanujący się re- Temperatura najniższa -l- 14 

Opad w milimetrach: 4 
— Zjazd prześladowanych księży przez b. 

rząd rosyjski, Księża katoliccy archidiecezji 

nie 11—4 pp. w kasie teatru Lutnia od godz. 
zaś 5 w kasie teatru letniego. 

cenzent już nie odwiedza teatrów, wy- 
ręczając się zastępcą. 5, ilesich kiolovisj tóżnychiczasach i Gl — Rewja — na przedstawieniu po- A bi ‚ Ą | i | i Wiatr | połudn.-zachodni z aj Say owaie ze wiro południowem, W niedzielę nadchodzącą o  . CÓŻ ten biedny zastępca może po Samolot włoski przeleciał nad granicą 

` przeważający | ny dawnych rządów rosyjskich, złożyli na godz. 4 pp. odbędzie się w Teatrze Letnim wiedzieć o „Dudku*, po którym — na- ® 
> : ы przedstawienie popołudniowe po cenach šmiawszy się trochę i nabawiwszy — polsko-sowiecką 

"m
ę 

  

sprzedaje: Sejmu Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! Znakomita RENEE ADOREE w roli hiszpanki w Borca srodka na: pt 

1 1. ca 300 (trzysta) m3 olszy użytkowej: dobrej jakości ы 64 z is “a V is 2 AUD о, А"В"т $# a Paca) A aa LT ADOREE i GEORGE SUB 
"BG Ii IM kl) w klocach do 4 m. długości, r. zostali wybrani w okręgu wyborczym Nr. 64 na po- „HOLLYWOOD 29 A NAD PROGRAM: DODATEK ŠPIEWNO-MUZYCZNY. Początek o g. 

3—3,8 m. na st. Juraciszki. Mickiewicza 22. 4-ej p.p., ostatni o g. 10.30. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER | zł., BALKON 80 gr. Dla młodzieży dozwolone. 

2. ca 1.000 (tysiąc) m.3 olszy użytkowej, wybrakowanej Z listy Nr. 2 — Stanisław Pławski Rz EZ 
z powodu wymiarów długości lub średnicy w c. k. poniżej 25 76 y ы ` о У KINO-TEATR PREMJERA! | Przebój niemy | Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. J 

cm. ewentualnie i inych wad -- na stacjach: Juraciszki, Mar- ROEE ua -Honant - Patrowaćj a G $ A AR A$8 cińkańce, Mosty, Olkieniki, Sanowo, Rybnica, Druskieniki, Je- Antoni Szapieł i Jań Adamowicz, HELIOS" erotyczna! RZE ZNICA a ) O©NTP R E 
ziory i innych. “r Salonowo-Erotyczna sztuka. W rol. główn. Słodka ANNY. ONDRA i najprzystojn. z amantów ANDRE ROANNE. 

Tendencja barometryczna: bez zmian 
U w agi: przelotny deszcz. 

URZĘDOWA 
-— Likwidacja Wileńskiej Dyrekcji Ceł. 

W dniu wczorajszym ogłoszone zostało roz- 
porządzenie Rady Ministrów w sprawie li- 
kwidacji Dyrekcji Ceł w Wilnie. W związku 
z tem terytorjum objęte dotychczas dzia- 
łalnością Wil. Dyrekcji Ceł obsługiwać bę- 
dzie Dyrekcja Warszawska. 

Panuje w Wilnie mniemanie, że likwida- 
cja Wileńskiej Dyrekcji jest w związku z 

ręce arcybiskupa w Wilnie prośbę o pozwo- 
lenie na urządzenie ogółnego zjazdu tych 
księży w Grodnie. W razie uzyskania ze- 
zwolenia, zjazd odbyłby się pod koniec la- 
ta br. * 

— Wileński numer „Tygodnika Ilustro- 
wanego". Z okazji Il-gich Targów Północ- 
nych ruchliwa redakcja Tyg. Ilustrowanego 
wypuszcza specjalny numer wileński 
przy udziale najwybitniejszych piór Wilna 
i Wileńszczyzny. Numer wyjdzie w pierw- 
szych dniach września. Redaktorem nume- 
ru jest p. Kazimierz Leczycki. 

TEATR I MUZYKA 

zniżonych. Ukaże się po raz ostatni efek- 
towna rewja w 23 obrazach „Warszawa — 
Wilno — New - York". Bilety są do na- 
bycia w kasie zamawiań w Teatrze Lutnia 
11 — 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Łzy ukojenia 
Hollywood — Angelika 
Miejski — Portjer hotelu Atlantic. 
Ognisko — Małżeństwo. 
Sport — Klejnoty Cesarzowej. 
Wanda — Prezydent. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

sam wychodzi wraz z publicznością z 
teatru, czując się trochę wystrychnię- 
tym na dudka właśnie : Czegóż bowiem 
niema w tej farsie! Co za splot okolicz 
ności konwencjonalnych i sytuacyj о- 
klepanych! Nie szukać w nim ani psy- 
chologji, ani humoru, lub do- 
wcipu, czy jeszcze tam komizmu sytu- 
acyj. Niewątpliwie są one, ale w sza- 
bionie swym doprowadzone do mon- 
strualnych rozmiarów. 

Wczoraj wpobliżu Stołpców przeleciała kierując się w stronę Sowietów awionetka 
włoska odbywająca raid Tunis — Tokio. Również w rejonie Dzisny przeleciały do So- „ 
wietów dwa samoloty sportowe niemieckie. 

Łotysze wydali zbiegłego bandytę 
Na odcinku Dukszty Łotysze wydali władzom KOP zbiegłego z Polski przestępcę 

krysninalnego Aleksandra Drozdowicza. 
Grasował on dłuższy czas na terenie woj. wileńskiego a gdy go chciano areszto- 

wać, zbiegł do Łotwy. 
Tam go ujęto na ordynarnej kradzieży i osadzono w więzieniu i teraz oddano w 

ręce władz polskich. szeregiem poważnych nadużyć natury kry- WŁ > ее z z у 
minalneį, do których zamięszani byli urzęd- — Teatr Miejski w AAA i Dziš Res 3 Wypadki w ciągi doby. Ża czas od |. Grano farsę: z dość sporą werwą TYYTYYYYTYYYYYYYYYYYYYTYTYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYY* 

nicy celni. Zas nę oc ZLA SIC? w) 16 bm. godz. 17 bm. godz. $ zanotowano | to bodaj ratuje sytuację. P.p. Wyr- OGŁOSZENIE 
МОО МА ZE eo OSA Ł.) ogółem wypadków 49, w tem kradzieży 2, Wicz i Żurowski dzierżą prym nieza- RADJO . 

ka $ а której publiczność bawi się wyśmienicie. E M sr ŚR: žų 
saaa L R WOW wykonaniu te] krotochwii bierze PIEtWALJZ,  przekraczE Penno LAC wodny. Zastępca. PIĄTEK, DNIA 18 LIPCA, 1930 R. 13 OKręgówe Szefostwo. Budownictwa ©- 

2 + е z udział cały niemal zespół artystyczny 2 ©® _ Kradzież SS ninja Stelma- BEN IIS TATTO 11.58: Sygnai czasu. 22 niniejszem nieograniczony przetarg na 
zamianował p. Wiktora Gryg lewskiego, in. Ceranką, Żórowskim i Wyrwicz - Wich- OR skinas WE O 1210 —12.40: Muzyka ż płyt gramofon. aa a zo ŠA 
spektora szkolnego w Głębokiem — okrę- 
gowym wizytatorem szkół w Kuratorjum O- 
kręgu Wileńskiego. 

— Białoruskie seminarjum nauczycielskie 

rowskim na czele. 
Z powodu wyjazdu niektórych  arty- 

stów na urlop sztuka ta grana będzie za- 
ledwie dni kilka, poczem zejdzie z reper- 

m. 2 skradziono z jego mieszkania zegarek 
damski, 120 zł. gotówką oraz różnych doku- 
mentów Straty wynoszą 500 zł. 

Sosnows. ki Tomasz, Poleska 7 dopuścił 

ckiewicza nr. 44 zmarła nagle właścicielka 
tego domu Marja Jezierska lat 42. Przyczy- 
na śmierci — wada serca. 

— Zatrzymanie poszukiwanego. W dniu 

13: Kom. meteorologiczny. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: L. O. P. P. 
17.35 — 18: „Feljeton wesoły ”” 

1) Roboty kanalizacy jno - wodociągo- 
we. 

w wy 2) Remont budowlany. 
oraz warunki w Wiilnie.. Prasa litewska w Wilnie omawia tuaru ustępując miejsce komedji polskiej _. " а Eska. | ) ! S : Szczegółowe informacje 

jac decyzję ministerstwa w sprawie utworze T ТАВр i “ ; ję się kradzieży pantofli damskich i jednej pa- 16 bm. na rynku Drzewnym zatrzymano po konaniu K. Wyrwicz-Wichrowskiego. ОВа : : ь 3 
ю Е p T. Jaroszyūskiego  „Sąsiadka“.  Reżyserję ry cholewek wartości 40 zł. na szkodę Ko- szukiwanego przez III komisarjat ха — Кга- 18— 19: Transm. koncertu z Warsz. PP. jeg (POWA Z U: » nia w Wilnie urzędowego białoruskiego se- 
minarjum nauczycielskiego z językiem wy- 
kładowym białoruskim domaga się utworze- 
nia seminarjum litewskiego. 

Jak wiadomo seminarjum białoruskie ot- 
warte zostanie w dniu 1. 9. 1930 r. 

KOMUNIKATY 

prowadzi R. Wasilewski. 
— Teatr Letni w ogrodzie po Ber- 

nardyńskim. Dzisiejsza premjera rewji. Dziś 
zespół rewji warszawskiej pod kierowni- 
ctwem E. Czermańskiego wystawia nową 
rewię w 18 obrazach „Wilno miasto moich 
marzeń*. Program nadwyraz barwny i uro- 

walewskiego Franciszka Beliny 18. 
—Usiłowanie samobójstwa. W „Cielętniku 

usiłował pozbawić się życia przez wypicie 
esencji octowej Książak Piotr, Wiłkomierska 
79. Pogotowie Ratunkowe odwiozło despera 
ta w stanie niezagrażającym życiu do szpi 

dzież Kisiela Olgierda bez stałego miejsca 
zamieszkania. 

—Przejechanie. Na ulicy Zawalnej wpadł 
pod dorożkę Abram Chodosz (W. Stefań- 
ska 4) odniósł on zgniec enia ręki i nogi. 

— Zastrzelił się 6 letni chłopak. We wsi 

19 — 19.25: „Opowiadanie dla dzieci 
wygłosi Ciocia Hala. 

19.25 — 19.50: Aud. wesoła „Nie żeń 
się ze mną* skecz Zuli Minkiewiczówny, w 
wyk. Z. D. R. W. 

19.50— 20: Program na sobotę. 
20 — 22.30: Transm. z Warszawy. Pra 

Termin przetargu: 25 lipca 1930 r. godz. 
9 rano w Kwatermistrzostwie 5 pp. leg. 

(—) Jeleniewski 
ppłk. Szef Budownictwa. 

: zmaicony składa się z ostatnich nowości tala żydowskiego. Przyczyną targnięcia się Mielniki gminy rohotna manipulując rewol- : ‚ г o : 
_ — Wycieczka Morska. Zarząd Oddz. SIEcZŃYCh i ZAGnitICZRYC na życie — sprzedaż rzeczy za bezcen. werem pozostawionym przez ojca spowodo- sowy dzien. radjowy, koncert i komun. PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z 0%» 

Wil. L. M. i R. podaje do wiadomości, że W wykonaniu rewji biorą udział: — Nagły zgon. W dniu 16 bm. o godz. wał wystrzał i poniósł śmierć 6 letni Jerzy : 22.30 — 23.30: Muzyka z płyt gramo- MU DZIECIĄTKA JEZUS! 
on. уе w dn. dn. 12 — 18 sierpnia r. b. odbędzieCzerniewska, Morawska, Czermański, Czer- 

  

. | Dyrekcja Lasów Państwowych | 
w WILNIE 

(ul. WIELKA Nr. 66. TEL. 12-53) 

3. ca 3.000 (trzy tysiące) m.3 sosny 

  rej 

20 m. 20 w mieszkaniu swem przy ul. Mi- Janowicz. 

AAAAAAAAAAAAA BAABARAA 

Obwieszczenie. 
Na zasadzie art. 92 ust. 2 ordynacji Wyborczej do 

18 — Paweł Karuzo 

30 
  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA Bai nh OstroBŁAriskk й, Dramat w 8 aktach. W 

  2) „CICHO!... SZA!...* Farsa w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek 
program: „DZIECKO CYRKU*. 

Od dnia 15 do 18 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Portier Hotelu Atlantic" 
1) „TYGODNIK FILMOWY Nr 40* w 1 akcie, roli głównej Emil Jannings. Nad program: 

seansów od godz. 6-ej. Następny 

  

  

  

Początek o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 
  

  

Dziś! Nieporównane Emocjonujący dramat w 12 akt. rzucający 

arcydzieło filmowe! „PREZYDEŃT 
„CZY WOLNO ŁAMAĆ PRAWO DLA PIĘKNEJ 

jaskrawe Światło na odwieczny problemat: Na poszczególne listy głosy padły w sposób 
urocza SUZY WERNON 1 ГМА` 

Polskie Kino 
4. ca 12.000 (dwanaście tysięcy) m.3 kopalniaków w 

Ч „WANDA“ następujący: 

na listę Nr. 

na listę Nr. 

dłużycach, na stacjach Marcińkańce, Mosty, Juraciszki, Usza, 
Wilejka, Rudziszki, Olkieniki, Rybnica, Orany i innych. 

Informacyj udziela Wydział Handlowy Dyrekcji, tel. 
12-53, jak również urzędnicy składnicowi Nadleśnictw na po- 
szczególnych na listę Nr. stacjach, ewentualnie odnośne Nadleśnictwa. 

2 — 6535, 

10 — 21290, 

18 — 12288, 

KOBIETY*. W roli   Wielka 30. Tel. 14-81 
głównej Ь 

Nad program! Gratis wybitne arcydzieto p. tt „NOC SZALENCA“ dramat w 8 akt. 
nieporównany 

„Ben Hura* Francis Bushman, Neil Hamilton, 

  

LEKARZE: 
choroby skórne, LOKAL        

Iwan Mozżi tbie, WaNia. 
W rol. gł. bohaterzy filmu 

e Folwark 8 
w pobliżu stacji ko- 
lejowej, obszaru о- 

  

    

  

   
KUPNO 
   

m arunki płatności: > na listę Nr. 24 = ne; В П'[ шшщп weneryczne i mo- SPRZEDAŻŃ| 5% 60 ha, ziemia 
+ zaliczka w wysokości 20 proc. wartości objektu kupna przy liczba głosów ważnych wogóle oddanych w ca- Р czopłciowe. 7 я: ь orna, łąki, las, rze- 2 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. Gabinet Mieszkanie ka, bez budynków 

  

  

przeważnie 

słów do Sejmu: 

Z listy Nr. 
S tartacznej w dłuży- listy Nr. 24 — Piotr Kownacki 

cach i klocach na stacjach: Sonowo, Rybnica i  Druskieniki, z y : 

  

    

    
        

  

zawarciu tranzakcji — ną resztę należności może być udzielony łym okręgu wynosiła 57528. 
kredyt zabezpieczony bankowym listem gwarancyjnym do У iai I Biumowic, chor. NERO a R: Racjonalnej Ko- poszukiwana wie MORELE PA 2.750 
I października r. b., ewentualnie dłuższy, ustalony w drodze (—) Sulkiewicz Aleksander ! 'Пе?‚ ы moczopiciowe, |smetyki Leczni-šciuų, 3—4 pokojowe, zaleszczyckie pierwszej | pom HK "akos 

2 ktacyi. 4 + 123 A RoC: czej. х 14 i, o 1-K. „i . 

AC S Przewodniczący Okręgowej A: Wielka 21, od 9—1 i 3—7. Wilno, Miekiejejcza 31 Es mag S 5 kg. 20 zł, 10 kę 88 i o 4 
f Wyborczej Nr. 64 w Święcianac choroby skórne, wene- m. 4. inistracji „Słowa” zł., Za zaliczeni | te k a 

Pisemne oferty należy nadsyłać pod adre- в ' У J ® M Ginsberg ryczne i moczopłciowe. I į kobiecą konser- E m syla Eina Moj 
| sem Dyrekcji do dnia 25-go lipca 1930 roku. Święciany, dnia 16 lipca 1930 r. Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567, I g wuje, doskonali, "Poszukuję  Żyt. — Letnie 1]2 buty męskie 

2 6 B świeża, usuwa jej chrom. hygjeniczne na ` DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WWYWYFKWWYWY WY Н иишмш €horoby  skėrne, we- | Oiiwieža, DS - y B rom. hygj < neryczne i — тос2о- skazy i braki. Masaż 2 umeblowanych ро- Mam skórze modn. 

W WILNIE WWYWY ® W ww u tei twarzy i ciala (panie).koi z  wygodami i V do sprze- tis. L kd 50 płciowe i dania dużą ilość ||; Ao ь 

i Rzy sa e Mickiewicza 4. Od 9—12i 4-8. Tel. 1090 | Sztuczne opalenie ce- używalnością wanny. As Jesienne 1|2 buty męs. 
KR Aa pp: Bb Par: a Td BZUKIERO RUG RBOD 7:10 PM GU EWG ZET BIOWMWÓGGW 1 i e ika re, Wypadanie „włosów Pożądane NE my 9, aa chrom. na gumie 

| у нар i łupież. ajnowsze ul. Mickiewicza, - BT e № i. „i 

Dyrekcja Państwowej Szkoły Technicznej Г ЗТФ skórne i moczopiciowe MM kosmetyki ra- lońskiej, _ Wileńskiej, | mości miejskich na BY) 8 ROS Ą 28.0 

PIANINA i FORTEPIANY с ы ® Wielka 19, od 9—1 i 3—7. cjonalnej. Dąbrowskiego. Oferty dogodnych warun- wysyła za zaliczki 

: ! im. J. Piłsudskiego w Wilnie H Zeldowiczowa choroby kobiece, Codziennie od g. 10—8. do adm. „Słowa*: sub е „kach pocztową „POLSKA 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż * 3 SAP weneryczne i na- W, Z. P. 48. „Gr. Gr.“ — т'1 eńskie Eu Ko- | WyTWORNIA | OBU- 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A, Drygas, "podaje do wiadomości, że w roku szkolnym — 1930--31 rządu moczowego. "Pokči kėį isowo - Handlowe |wią« WACŁAWA 

      

  

Mickiewicza 24, Od 12—2 i 4—6.Tel. 277.   
  

  

      
  

tel, Ba 21, NOWICKIEGO. 

  

    
  
      

uznane rzeczywiście Za SE AE przez (od 1 września 1930 r.), w myśl zarządzenia Ministerstwa. z >? С 1 
E ow. Wysta- W. R. i O. P., otwiera Wydział ELEKTRYCZNY z kursem” = kusze rki ais, sr Wilno, ul. Wielka 30. 

WILNO nauki 3-letnim. nnn 2-2. „. | Tanio, szybko lewska 9 m. 4., wejście Okazyjnie 
K. Dąbrowska ul. Niemiecka 3, m. 6: Na kurs I będą przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli 2.000 złotych i noo AKUSZERKA z frontu. Oglądać od | w pobliżu kolei 2 5 A D 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 6 klas szkoły średniej ogólnokształcącej. zarobią _ miesięcznie| pRZEPISUJEMY ŚMIAŁOWSKA 2-giej do 6-tej p. p. -o| drewniane domy z | owocowy duży, pół 

= - Szczegółowych  informacyj udziela sekretarjat szkoły energiczni (panie pa | na maszynach , P około | dużym placem do |kilom. od stac. kol. Pa- 

° 6 RIN © S szkoły. M nowie) przy lekkiej i| wilenskie Biuro ko- |oraz Gabinet Kosme- I OSESJA 3 tys. | sprzedania za 2000 | ratjanów i tartaku, wy- 
Podania o przyjęcie do zkoły będą przyjmowane do dnia J przyjemnej akwizycji. | misowo - Handlowe, | tyczny, usuwa zmarszcz m. kw. z zabudowania-| dolarów dzierżawiam tegorocz- 

20 sierpnia b. r. Zgłoszenia: Wilno, ul. | Mickiewicza 21, tel. |ki, piegi, wągry, łupież, mi w Wilnie, blisko| Wileńskie Biūro Ko- ny urodzaj. Szczegóły: 
Zamkowa 26, — Но!е!| 159. — | brodawki, kurzajki, wy- centrum do sprzedania | misowo - Handlowe | Wilno, hotel „Bristol** 

h Fo DYREKCJA SZKOŁY „Wersal*. FM padanie włosów. Mic- — Gimnazjalny 6 — od za ocwicza 21, tel. | pokój 17. — й у 250 
® ой ой @ ацапитонсоссаченснчавиниоволиасововаеваы kiewicza 46. 4-0, Rutkiewicz, —g, 

   



осВ 

WYNIKI 

hutomobilowego Zjazdu Gwiuzdzisi 

do POZNANIA 
w. dniach 2 6 6 lyra 1030 r. zoroanizowanego prez Automobilklub Wielkopolski: 

Udział brały 43 maszyny, z których 13 używało do napędu wyłącznie mieszanki spirytusowej „„BENZYNAL”. 

  

       

I miejsce w ogólnej klasyfikacji zdobył p. Jerzy Żochowski A. P. na samochodzie „Delage”, osiągając w linji powietrznej 

633 kim., a na drogach 1024 kim. : 2 : 

Il miejsce zajęła p. Aleksandra Duszyńska A. W. na samochodzie „Tatra”, osiągając w linji powietrznej 657 i pół. klm., 

a na drogach 963 kim. 

Il miejsce zajął p. Juljan Srzednicki A. P. na samochodzie „Fiat' osiągając w linji pow. 658 kim., a na drogach 940 kim. 

Wobec tego przyznano: 

1 nagrodę p. Żochowskiemu Jerzemu. 

И nagrodę p. Duszyńskiej Aleksandrze. 

ill nagrodę p. Srzednickiemu Juljanowi. 

| Nagrody Państoowego Monopolu Spirytusowego przyznano p. żochowskiemui p. Duszyńskiej 

NAGRODĘ KOĄITETU AUTO4OBILKLUBU WIELKOPOLSKIEGO PRZYZNANO INŻ. 

TADEUSZOWI WY$OCKIEĄŃU (SAMOCHÓD CITROEN, ZAŚ NAGRODĘ KOAILSH | | 

      
SPORTOWEJ KLUBU -- P. JÓZEFOWI $KIBIASKIEMU (SAMOCHÓD LANCIA). 

|wszyscy nagrodzeni zawodnicy do 

. napędu swych maszyn używali|: 

wyłącznie mieszanki spirytusowej | 

| | „BENZYNA da 

    daktor odpowiedzialny Witold_Woydyłto. 

 


