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Przyszły podział administracyjny 
  

Broniliśmy zawsze w „Kurjerze Wi- 

leńskim* poglądu, że dotychczasowy 

podział administracyjny państwa jest 

bardzo wadliwy i wymaga zasadniczej 

reformy. Pogląd ten opieraliśmy na 

przeświadczeniu, że obecne wojewódz- 

twa i powiaty były tworem przypadku, 

akiejś ogólnej koncep- 

ącej całość terytorjum pań 

  

a nie realizac 
  

cji, obejmuj 

stwa. 

sta- Wadliwość dotychczasowego 

   

  

nu rzeczy była też oddawna odczuwa- 

na przez czynniki rządowe i, jeżeli do- 

tąd reformy nie przeprowadzono, to 

jedynie z tego powodu, że krótkotrwa- 

łość przedmajowych rządów i zależ- 

ność ich od sprzecznych tendencyj i 

interesów licznych grup. sejmowych 

stawała na przeszkodzie systematycz- 

nemu i wszechstronnemu opracowa- 

niu takiej Dopiero rządy 

pomajowe zyskały pod tym względem 

reformy. 

szerokie możliwości. 

Jak dalece sam problem jest złożo- 

ny i trudny —- dowodzą tego prace Ko- 

misji usprawnienia administracji pań- 

stwowej, które w zakresie podziału 

terytorjalnego trwały około 3-ch lat 

i których rezultatem jest projekt nie- 

dawno złożony rządowi. Treść ogól- 

na tego projektu opublikowana została 

przed kilku dniami w „Gazecie Pol- 

skiej*, za którą go powtarzamy, sądzi- 

my bowiem, że cały ten problem po- 

wielkie znaczenie 

dla prawidłowego rozwoju państwa, 

siada niezmiernie 

zwłaszcza w dziedzinie samorządu. 

* # * 

Projekt komisji dla usprawnienia 
administracji w przedmiocie podzialu 
terytorjum państwa na województwa 
w stosunku do obecnego stanu rzeczy, 
przewiduje likwidację pięciu dotych- 
czasowych województw, a mianowi- 
cie: kieleckiego, białostockiego, nowo- 
gródzkiego, tarnopolskiego i stanisła- 
wowskiego. Myślą przewodnią projek- 
tu komisji jest takie wykrojenie tery- 
torjalne województw, któreby obejmo- 
wały ziemie o wspólnej lub podobnej 
strukturze gospodarczej, a równocześ- 
nie uwzględniały lokalne kulturalne 
interesy miejscowej ludności, Ponadto 
wskazania te miały na uwadze, iż two- 

rzenie województw z uwzględnieniem 
i respektowaniem dawnych granic za- 
borczych nie leży w interesie państwa, 
jest szkodliwe ze względu na zbytecz- 
ne, a miejscami wybujałe kultywowa- 
nie separatyzmów dzielnicowych. 

Klasycznym przykładem pod: tym 
względem jest projektowane terytor- 
jum województwa śląskiego. Rozbity 
dotychczas na trzy niczem między so- 
bą nie powiązane części okręg prze- 
mysłowy śląsko - dąbrowsko - kra- 
kowski, ma być według postanowień 
projektu połączony w jedną, zespolo- 
ną całość. Utworzenie jednej wielkiej 
jednostki administracyjnej, jednoczą- 
cej najbardziej uprzemysłowione czę- 
ści kraju, umożliwi nietylko ich we- 
wnętrzne między sobą zespolenie, a 
tem samem i harmonję interesów, nie- 
jednokrotnie obecnie skłóconych, ale 
ułatwi samą administrację ujednostaj- 
ni praktykę, da możność prowadzenia 
zupełnie określonej polityki lokalnej, 
dostosowanej do ogólnopaństwowych 
względów, a respektu jącej interesy naj 
bardziej uprzemysłowionego  woje- 
wództwa w państwie. Do utworzonego 
w ten sposób. nowego województwa 
śląskiego poza dotychczasowem tery- 
torjum, wchodziłyby powiaty: będziń- 

ski, zawierciański, częstochowski (b. 
Kongresówka — woj. kieleckie), oraz 
części powiatów: chrzanowskiego, 
oświęcimskiego, bialskiego oraz pow 
żywiecki (b. Galicja, wojew. krakow- 
skie). Takie zespolenie pozwoliłoby 
ponadto na połączenie w jedną całość 
poszczególnych urzędów, obsługują- 
cych rozdzielone dotychczas terytorja, 
jak np. Okręgowe Urzędy Górnicze, 
inspekcje pracy i t. p. Należy poza tem 
zwrócić uwagę, że i względy komuni- 
kacyjne przemawiają za utworzeniem 
takiego właśnie województwa śląskie- 
go na tem nadzwyczaj gesto zalud- 
nionem terytorjum. 

  

  

Obszar administracyjny obecnego 
województwa kieleckiego, poza powia- 

państwa. 
tami przemysłowemi, włączonemi do 
województwa śląskiego, w przeważa- 
jącej swej rolniczej części ma być roz- 
pareelowany między województwa 
warszawskie i krakowskie. To woje- 
wództwo w dzisiejszej swej formie jest 
omal dziwolągiem. Należą do niego 
ziemie ciążące najwyraźniej pod wzglę 
dem gospodarczym, komunikacyjnym 
i kulturalnym do Warszawy  (Ra- 
dom), z drugiej zaś strony do Krako- 
wa (Miechów, Olkusz), nie mówiąc 
już o Zagłębiu Dąbrowskiem, całkowi- 
cie związanem z Górnym Śląskiem. 
Nowy podział bierze pod uwagę te 
właśnie inklinacje, a likwidacja same- 
go województwa kieleckiego usunie 
anormalny dzisiejszy stan rzeczy. 

Duże przesunięcia terytorjalne ma- 
ja nastąpić według nowego projektu 
w województwach zachodnich. Tutaj 
również pękają granice zaborcze i na- 
stępuje ścisłe zespolenie żyjących do- 
niedawna zupełnie odrębnem życiem 
ziem Rzeczypospolitej. Powiaty b. 
Kongresówki: Słupca, Konin, Koło, 
Turek i Kalisz (woj. łódzkie) wchodzą 
w skład powiększonego w ten sposób 
województwa poznańskiego, od które- 
gogo odpada natomiast Bydgoszcz i 
szereg okolicznych powiatów, które 

łącznie z powiatami: Rypin, Lipno, 

Nieszawa i Włocławek (woj. warszaw- 
skie) powiększą dotychczasowe woje- 

  

wództwo pomorskie, znakomicie 

wzmacniając je pod względem gospo- 
darczym. Zmieni się równocześnie 
dzięki temu i dotychczasowy charak- 
ter t. zw. przez Niemców korytarza po- 
morskiego. który, silny już i dzisiaj 
pod względem polskości, naskutek 
zmian. przeprowadzonych dozna je- 
szeze większego wzmocnienia pod tym 

względem. 

Naskutek przeprowadzonych zmian 
zmniejsza się poważnie obszar woje- 
wództwa łódzkiego, które w przysz- 
łości ma stanowić jednostkę organi- 
zacyjną o jednolitej strukturze gospo- 
darczej i wyrównanym układzie sił 
społecznych. 

Zlikwidowanie województwa no- 

wogródzkiego i włączenie go omał w 

całości do terytorjum województwa 

wileńskiego łącznie z  przydziele- 

niem do tegoż szeregu powiatów z 

przeznaczonego również na likwidac- 

ję województwa białostockiego, stwo- 

rzy jednostkę o jednolitym charak- 

terze gospodarczym, dając jej moż- 

ność szybkiego i szerokiego rozwoju. 

Projekt Komisji stawia przed Wil- 

nem, jako stolicą dużej połaci kraju, 

nadzwyczaj rozległe horoskopy roz- 

wojowe. Dotychczasowy podział ad- 

ministracyjny w tej części Polski, 

był wybitnie dziełem przypadku i 

nie więcej. Wynikał mianowicie z 

faktu, że w momencie organizowania 

tutaj administracji polskiej Wilno z 

dużą połacią kraju znajdowało się 

poza granicami Rzeczypospolitej, bę- 

dąc właściwie stolicą odrębnego pań- 

stwa t. zw. Litwy Środkowej. 

Kosztem dotychczasowego  woje- 
wództwa białostockiego, oraz nasku- 
tek przyłączenia szeregu powiatów z 
dotychczasowego województwa lubel- 
skiego (Sokołów, Siedlce, Łuków, Gar- 
wolin), oraz z kieleckiego (Radom, 
Iłża, Kozienice, Końskie, Opoczno) na- 
stąpi znaczne powiększenie wojewódz- 
twa warszawskiego, z którego jednak 
mają zostać wyodrębnione okoliczne 
powiaty Warszawy, niektóre częścio- 
wo, aby wspólnie z nią tworzyć woje- 
wództwo grodzkie m. st. Warszawy 

- (Błonie, Radzymin, Mińsk Mazowiec- 
ki, Grójec i sam pow. warszawski). 

Jeśli chodzi o województwo lubel- 
skie, to dozna ono znacznego skurcze- 
nia obecnego  terytorjum. Szereg 
wspomnianych już wyżej powiatów 
oddaje woj. warszawskiemu, a pow. 
Konstantynów i Biała Podlaska — po- 
leskiemu. 

Obecne województwo poleskie nie- 
wiele zmienia się tyrytorjalnie, bez 
zmian ma pozostać województwo wo- 
łyńskie. 

Natomiast bardzo duże zmiany ma- 
ją zajść w terytorjum układzie obec- 
nych województw południowych. Na- 
stępuje b. znaczne powiększenie ob- 
szaru województwa krakowskiego 
kosztem południowych powiatów li- 

kwidowanego województwa kieleckie- 
go, oraz zachodnich powiatów woje- 
wództwa lwowskiego, które natomiast 
rozrasta się w bardzo poważny spo- 
sób przez całkowite przyłączenie ist- 
niejących obecnie odrębnych woje- 
wództw tarnopolskiego i stanisławow- 
skiego, skutkiem czego Lwów odzyska 
swój „hinterland*, będzie miał ułat- 
wioną rolę w odgrywaniu swojej hi- 
storycznej roli jako centrum o niezwy- 
kłej sile atrakcyjnej i promieniotwór- 
czej na drodze postępu i szerzenia kul- 
tury polskiej. 

* # * 

Wysuwany przez Komisję dla u- 
sprawnienia administracji podział na 
województwa spotkał się z powszech- 
nem uznaniem. Niezależnie od drob- 
nych zastrzeżeń, raczej drugorzędnych 
przedstawia on opracowaną sumien- 
nie całość, przy tworzeniu której uw- 
zględniono w sposób możliwie wyczer- 
pujący momenty gospodarcze, rozwój 
sieci komunikacyjnej, oraz względy 
kulturalne i społeczne. 

Nowy podział administracyjny ma 
usunąć szereg rażących braków, a 
niejednokrotnie absurdów. Jest wyra- 
zem pewnego planu i wynikiem grun- 
townych przemyśleń. 

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA. I0.VII (Pat. W 
dniu 10 b. m. o godzinie 10 ej rano 
P. Prezydent Rzeczypospolitej przy- 
jął na audjencji przedstawicieli Zw. 
Przemysłu, Handlu i Finansów w 

osobach pp. Wierzbickiego i Lubo- 
mirskiego, o godz. 13-ej — ks d-ra 
Celichowskiego i ks. Kruszkę, przed- 
stawicieli Zjednoczenia Polskiego 
Rzymsko-Katolickiego w Stanach 
Zjednoczonych A. P., o godz. 13.20 
—delegację dowborczykėw w oso- 
bach płk. Paszkiewicza, płk. Suj- 
kowskiego i kpt. Słoka, którzy wrę- 
czyli Panu Prezydentowi pierścień 
pamiątkowy. O godz. 13.50 przyjął 
Pan Prezydent p. Zygmunta Zabie- 
rzowskiego, komisarza rządowego 
m, Gdyni. 

Pan Prezydent wyjechał 
: na odpoczynek. 

WARSZAWA, 10-VII. (Pat). W 
dniu 10 b.m. o godzinie 22 min. 50 
pociągiem specjalnym wyjechał na 
kilkutygodniowy wypoczynek do 
Wisły na Śląsku Cieszyńskim Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wraz 
z małżonką. 

Audjencja właścicieli autobu- 
sów i taksówek u premjera 

Prystora. 

W dniu 8 b. m. przyjął premjer 
Prystor przedstawicieli związków wła 
ścicieli autobusów, związku właścicie 
li dorożek samochodowych i związku 
właścicieli aut ciężarowych dla prze- 
wozów międzymiastowych. 

Delegacja przedstawiła premjero- 
wi Prystorowi swoje postulaty w dzie- 
dzinie opłat z tytułu ustawy o Państ- 
wowym Funduszu Drogowym. Prem- 
jer Prystor obiecał postulaty te roz- 
ważyć. 

Jak słychać, ma być powołana ko- 
misja międzyministerjalna, złożona z 
przedstawicieli ministerstwa skarbu, 
min. robót publicznych, min. spraw 
wewnętrznych i min. komunikacji, 
która przedstawione p. . premjerowi 
Prystorowi postulaty rozpatrzy. (Iskra 

Delegacja 3 pułku b. Korpusu 
Wschodniego w Belwederze. 

WARSZAWA, 10-VII. (Pat). W 
dniu 10 b. m. w godzinach połud- 
niowych przybyła do Belwederu de- 
legacja oficerów i żołnierzy 3 pułku 
byłego: I Korpusu Wschodniego w 
osobach płk. Paszkiewicza, dyr. Za- 
bierzowskiego, plk. Sujkowskiego i 
kpt. Słoki, która wpisała się do 
księgi audjencjonalnej, składając 
wyrazy czci i hołdu oraz prośbę o 
przyjęcie pierścienia pamiątkowego 
pułku. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

s== | Rzeczną!!     
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE MIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 
Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

ZACISZNIE I TANIO! 

Podróż dr. Luthera. 
Cel podróży. 

PARYŻ, 10-VII. (Pat). Jak nale- 
żało oczekiwać, inicjatywa prezyden- 
ta Hoovera powinna była wywołać 
ze strony Niemiec prośby o pożycz- 
ki. Dowodem tego jest podróż 
Luthera, prezydenta Reichsbanku, 
który ma polecenie uzyskania w Lon- 
dynie, Paryżu i Bazylei długotermi- 
nowego kredytu, sięgającego do su- 
my kilkunastu miljardów franków. 

* Przedsięwzięcie to prawdopodob- 
nie nie spotyka się z wielkiemi trud- 
nościami, gdyż podróż dr. Luthera 
odbywa się z szybkością niemal kar- 
kołomną. Odleciawszy samolotem z 
Berlina w czwartek rano, Luther od- 
był po południu konferencję z p. Nor- 
manem, gubernatorem Banku Angiel- 
skiego, w Paryżu żaś był już wie- 
czorem. 

Od piątku rano Luther konfero- 
wać ma z prezesem Banku Francu- 
skiego p. Moretem. Tematem tej 
konferencji jest ustabilizowanie wa- 
luty niemieckiej, Dr. Luther chciał- 
by, aby trzy wielkie banki—-amery- 
kański, angielski i francuski otwo- 
rzyły Niemcom kredyt dyskontowy 
na termin daleko dłuższy, niż kre- 
dyty dotąd uzyskane. 

LONDYN, 10-VII. (Pat). W związ- 

ku z wizytą Luthera w Londynie, 

który, jak się okazuje, swoją dwu- 

godzinną konferencję z Normanem 

odbył nie w City, lecz w przedziale 

1 klasy pociągu Londyn-Dover, z kół 

zbliżonych do ambasady niemieckiej 

w Londynie informują, że podróże 

Luthera do Londynu i Paryża nie 

mają na celu długoterminowej po- 

Życzki, której zaciągnięcie przed de- 

finitywnem załatwieniem planu Ho- 

overa oczywiście jest nie do pomy- 

šlenia. 

Narazie chodzi jedynie o prolon- 

gatę pożyczki 100 miljonów dola- 

rów, płatnej 16 lipca oraz ewentu- 

alne powiększenie tego „krótkoter- 

minowego kredytu do 300 miljonów. 

Po rozmowie z Normanem, Luther 

zmienił marszrutę i zamiast wprost 

do Brukseli pojechał do Paryża, skąd 

zapewne wstąpi do Brukseli. 

W poniedziałek Luther weźmie 

udział razem z Normanem, More- 

tem i innymi w sesji rady Banku 

Rozrachunków Międzynarodowych 

w Bazylei, na której omawiać mają, 

oprócz prolongaty kredytu Reichs- 

banku, także te sprawy finansowe 

planu Hoovera, w których Bank 

Rozrachunków Międzynarodowych 

jest bezpośrednio zainteresowany, 

a więc przedewszystkiem sprawą 

przewidzianego w planie Younga na 

wypadek moratorjum dla Niemiec 

francuskiego funduszu gwarancyj- 

nego. 
Dojście do porozumienia w Ba- 

zylei znacznie ułatwić może porozu- 

mienie w czasie konferencji w Lon- 

dynie. 

Przyjazd Luthera do Paryża ma doniosłe znaczenie. 
PARYŻ 10.7. Pat. — Nagłe przy- 

bycie do Paryża dr. Luthera ma do- 
niosłe znaczenie nietylko pod wzglę- 
dem finansowym, lecz również i pod 
względem politycznym. 

We franeuskich kołach parlamen- 
tarnych zwracają uwagę na to, że 
Francja jest właściwie arbitrem w 
sprawie pomocy finansowej, jako 
posiadająca obeenie w 9uropie naj- 
większe zapasy złota. 

Wohec tego, rząd fransuski znaj- 
duje się w sytuacji uprzywiłejowanej, 

o ile chodzi o żądanie obecnie od Rze 
szy Niemieckiej gwaraneyj politycz- 
nych, których, domaga się oddawna. 

Według opinji miarodajnych ster, 
należy zażądać od Niemiec oprócz 
zaniechania budowy pancerników i 
krążowników oraz wyrzeczenia się 
unji celnej z Austrją, zawarcia Lo- 
carna wschodniego. Tego rodzaju u- 
kład wpłynie bezwarunkowo na uspo 
kojenie umysłów w Europie, wytwa- 
rzając normalne warunki dla dalszej 
współpracy międzynarodowej. 

Konferencja Luthera z min. Flandinem. 
PARYŻ. 16.VIL. (Pat). Po wspėl- 

nem šniadaniu prezes Banku Rzeszy 
Luther i prezes Banku Francuskiego 
Moret przybyli do ministerstwa fi- 
nansów i odbyli konferencję z mi- 

nistrem Flandinem, która trwała do 
godziny 17-ej. Luther odmówił zło- 
żenia jakichkolwiek oświadczeń o 
przebiegu tej konferencji. 

  

Hoover będzie miał większość w kongresie. 
NOWY YORK, 10-VII. (Pat). 

Waszyngtoński korespondent „Ti- 
mesa* donosi, że prezydent Hoover 
nie objawia żadnego niepokoju co 
do ratyfikacji moratorjum przez kon- 
gres. Ostatnio przeprowadzone obli- 
czenia wykazują, że 70 senatorów i 

295 reprezentantów zobowiązało się 
poprzeć projekt prezydenta, W ten 
sposób zapewniona byłaby poważna 
większość, która, w/g przypuszczeń, 
wypowiedziałaby się również zgod- 
nie i co do innych kwestyj. 

Akcja komunistyczna w Bułgarji. 
WIEDEŃ 10.7. Pat. — Dzienniki wie- 

deńskie donoszą z Sofji: Od tygodnia daje 
się zauważyć w całej Bułgarji silny ruch 
strajkowy, zwłaszeza w centrach przemysłu 

tekstylnego w Jambol i Sliwen. Strajkiem 
kierują komuniści. Na terenie, objętym 
strajkiem dochodzi codziennie do starć z 
policją. 

EEE 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Zatwierdzenie burmistrza 

m. Kowna. 

RYGA 10.7. (Tel. wł.) — Wbrew 
wszelkim przewidywaniom min. Spr. 
wewn. Litwy płk. Rustejka zatwier- 
dził p. Wokietajtisa na stanowisku 
burmistrza m. Kowna, rozstrzygające 
w ten sposób w drodze administra- 
cyjnej wysunięte przeciwko prawo- 
mocności wyboru wątpliwości for- 
malne. 

Jeszcze w przeddzień zatwierdze- 
nia b. burmistrz p. Wilejszys udał się 
do Prezydenta Smetony, bawiącego 
w Połądze, eełem porozumienia się 
z nim w tej sprawie, prosząc zarazem 
Ministra Rustejkę aby wstrzymał się 
z decyzją do jego powrotu z Połągi 
Jak się okazuje, prośby tej Minister 
nie uwzględnił. 

NOWE PASZPORTY. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uchwa 
liło zamienić w ciągu r. 1932 i 1938 wszy- 

stkie dotychczasowe paszporty wewnętrzne 
obywateli Litwy na nowe paszporty, któ- 

rych wzór jest już opracowany, W r. 1982 
e 2 milj. nowych paszportów, 

— reszta. Postanowienie to mo- 
pewnemi niedogodnościami oraz 

    

   

   

   
dowodów osobistych. 

ŻYDZI OPUSZCZAJĄ POSIEDZENIE RADY 
MIEJSKIEJ. 

W Kiejdanach na stanowisko burnistrza 

i wiceburmistrza zostali obrani Litwini. Wv- 
niki tych wyborów wywołały wielkie nieza 
dowolenie ód radnych Żydów, którzy ns 
ogólną ilość 12 radnych stanowią — 5. Na 
znak protestu przeciwko nieuwzględnienin 
przy wyborach interesów ludności żydow- 
skiej, radni Żydzi opuścili posiedzenie rady 
miejskiej, nie czekając obioru komisji kon- 
trolnej i in. 

O ZDJĘCIE ZAKAZU DEBITU 3 PISM 
NIEMIECKICH. 

W tych dniach poselstwo niemieckie w 
Kownie zabiegało u Ministerstwa Spraw We 
wnętrznych o zdjęcie zakazu debitu w Lit. 
wie 3 pism niemieckich: „Hart. Ztg*, „Kó- 
ningsb. Alig. Ztg* i „Ostpr. Ztg.*. Niemie- 
ckie poselstwo powołuje się na fakt, iż de- 
bit tych pism we Francji jest dozwolony. 

Dyrektorjat kłajpedzki sub- 
sydjuje organizacje rewizjoni- 

styczne niemieckie. 

KŁAJPEDA, 10-VII. (Pat). O ger- 
manofiliżmie obecnego dyrektorjatu 
kraju kłajpedzkiego świadczy fakt, 
że urząd ten udzielił 500 litów za- 
pomogi Związkowi im. Gustawa 
Adolfa. Związek ten odznacza 
się aktywnością wśród mniejszości 
niemieckiej w Kłajpedzie i jest jed- 
ną z gałęzi niemieckiej akcji rewi- 
zjonistycznej. 

Эее 

Bilans handlowy Stanów 
Zjednoczonych. 

WASZYNGTON 10.7. Pat. — Bilans han 
dlowy Stanów Zjednoczonych za miesius 
maj zamyka się sumą 203.090.868 dolarów 
po stronie eksportu i sumą 180.166.559 do 
larów po stronie importu. Analogiczne 
cyfry w maju 1930 r. były: 320.034.349 do 
larów i 284.682.311. dolarów. 

Na giełdzie berlińskiej. 

BERLIN 10.7. Pat. — Na giełdzie ber- 
lińskiej panowała w piątek w dalszym cią 
gu tendencja słaba. Zapotrzebowanie na de. 
wizy zagraniczne wynosiło mniej więcej ty- 
le, co w dniu ubiegłym. 

Według doniesień prasy, Bank Rzeszy 
przeprowadza w ostrej formie ograniczenia 
krtdytowe, nie dyskontując weksli o dłuż- 
szych terminach, 

    

  

  

Giełda warszawska z dn. 10.VIL b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . . . +. „ .8,99—9,01—8,97 

    

Belgia . .. . . . . 124,65 —194,96—194,34 
Gdańsk . . .. . . . 173,59—174,02—173,16 
НОа & 2. 359,60 —360,40 —3588,60 
Londyn - . . « » . . « *8,43—43,54—43,32 
Nowy York . + + „ 8,921—8,941—8,301 
Nowy York kabel . . . 8,925—8.945— 8,9(5 
Paryż . Z RE: - 35,02—35,11—34 93 
Praga . 6,44!/,—26,50—: 6.49 
Szwajcarja . . . . . 143,24 —173,67—172,81 
Wiedeń. . . . - . ‚ 125,45—125,76 —125,14 
Berlin w obr.pryw. . . . .. .. . 211,84 

PAPIERY PROCENTOWE: 

304 požyezka budowl.. . .. .. .. 38.25 
4% inwestycyjna . . . . . «w 4 4200,20 
S% Konwersyjna . « » « + + © 6 + 6 46,00 
6% dolarowa . . 4/0 « 6 + + 75,50—76,50 
7% Stabilizacyjna . . . . . - .. - 79.0 
10%/, Kolejowa «'- « + 2 «20.2 «0 104,00 
8% L.Z. B. G. K.i B.R., ebl.B. G.K. . 94,00 
Te same 7% .. . a ss ra S 
8% obl. budowlane B. G.K. . . . « . 9300 
70/, ziemskie dolarowe . . . « . + 72,50 
4'/,% L. Z. ziemskie . . 50,50—50,25 — 50,50 
8% warszawskie. . » . 70,50—71,75—71 53 

8% Częstochowy « « « + + „ . « « . 6310 
10%. Radomia |. : «13-01 06. + 74,25. 
6% Obl. m. Warsz. VIII i IX em. 47,00—47,:0 

AKCJE: 

Bank Polski 
Częstocice |. 
Lilpop . - » 

  

Starachowice      
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_Bezsilne pokusy Paryża. 
Mellon — dyplomata i Mellon — turysta. 

(Korespondencja własna). 

  

Mellon, amerykański sekretarz skarbu wraz 
z synem, studentem z Cambridge. 

Paryż, w lipcu. 

Podczas mego pobytu w Paryżu 
sekretarz finansów Stanów Zjednoczo 
nych A. P., p. Mellon, postawił sobie 
jeden cel, do którego zamierzał dążyć 
konsekwentnie: przekonanie Francji 
© wspaniałomyślności Stanów Zjedno 
<zonych, gdy proponują Europie mo- 
ratorjum. Okazało się jednak, że Fran 
cuzi są do przekonania trudni, co wy- 
pływa stąd, że posiadają zbyt dobre 
wiadomości, zarówno o tem, co się 
dzieje w St:anach, jak i o tem, co się 
dzieje w Niemczech. Prezydent Ho- 
«over wystąpił ze swym projektem na 
trzy dni po wpłaceniu przez Francję 
pokaźnej raty na poczet swych dłu- 
gów wojennych w Stanach i jedynie 
w celu ratowania kapitałów amerykań 
skich, ulokowanych w sumie przeszło 
miljarda dolarów w Niemczech. 

Niezależnie od różnic zasadniczych 
jakie się zarysowały między propozy- 
cją prezydenta Hoovera, a troską Frar 

ji o bezpieczeństwo swoje i nienaru- 
Iność granic wschodnich Niemiec, 

stolica Francji podejmowała ministra 
4 multimilonera amerykańskiego w 
jednej osobie, p. Mellona, bardzo goś- 
cimmie. Między jedną konferencją a dru 
gą, między kablogramem szyfrowym 
do Waszyngtonu, a odpowiedzią nań, 
p. Mellon znaleźć musiał czas na śnia- 
danie lub na wieczorny obiad, wyda- 
my specjalnie z okazji jego pobytu w 
stolicy Francji i od którego wymówić 
się nie mógł. 

Jedzie więc roztargniony, a mózg je- 
:go pracuje nieprzerwanie, podczas gdy 
zacięte usta otwierają się raz po: raz, 
by wypuścić kłąb dymu z nieodstępne 

;go maleńkiego 'cygarka. Owo cygarko 
tak przylega do fizjonomji p. Mellona, 

«jak papieros do warg p. Brianda („Ca- 
poral bleu”), lub fajka do zębów p. 
Herriota. Mimo to nikorau dotąd nie 
udało się sfotografować amerykań- 
skiego ministra z cygarem w ustach. 
Umie je zawsze w porę dyskretnie u- 

ć, by na kliszy pozostała tylko 
szlachetna twarz starca bez żadnych, 
dodatków. 

Nie można tego samego powiedzieć 
o generale Dawes'ie, twórcy pierwsze 
go „planu“, a obecnym ambasadorze 
Stanów Zjednoczonych w Londynie. 

Jak niegdyś przed lufami armat, tak 
obeenie przed objektywem aparatu 
fotograficznego, gen. Dawes nie rozsta 
je się ze swą fajką, jak p. Briand nie 
rozstaje się ze swym  „caporalem“. 
Roztargnienie Mellona jest powszech- 
mie znane. W Waszyngtonie widziano 
"go czasem, jak czekał w sali posiedzeń 
rady ministrów na posiedzenie, które 
«odbyć się miało dopiero nazajutrz. 

                  

Na wszystkich bankietach p. Mel- 
lon, ku rozpaczy gościnnych Francu- 
zów, nic nie pił... Daremnie kusiły go 
butelki najlepszych szampanów i naj- 
wyszukańszych | win francuskich. 
Wszechpotężny minister finansów naj 
bogatszego państwa na świecie nie jest 
prohibicjonistą, ale jako minister re- 
publikański szanuje bill Volstead'a, 
uchwalony głównie głosami jego stron- 
nictwa. Różni się pod tym wzglę- 
dem zasadniczo od burmistrzów wieł- 
kich miast amerykańskich, jacy nie- 
dawno bawili we Francji, a których 
wożono z miasta do miasta stałe „ха- 

prószonych*, co wreszcie skończyło 
się w Reims, stolicy szampara, formal. 
ną hekatombą. 

Gdy po raz pierwszy zaproszono p. 
Mellona na śniadanie, zdziowiono się 
niepomiernie, że nie tknął niemal zu- 
pełnie potraw. Dowiedziano się jednak 
od niego samego, że w południe spo- 
żywa tylko dwa sandwicze i odtąd p. 
Meilon nie był zapraszany na śmiada- 
nia. 

Tak więc na wszystkie pokolei pe 
kusy Melłon okazał się niezwykle od- 
porny. Znaleźli się jednak w Paryżu 
tacy, którzy sądzili, że przecież zdo- 
łają czemś amerykańskiego ministra 
zainteresować. Byli to handlarze anty 
ków i obrazów. Zwykle robili z tym 
miljonerem-ministrem doskonałe in- 
tersy. Obiegli więc i tym razem pa- 
łac ambasady, przyczem każdy przy- 
niósł odrazu z sobą, co miał najbar- 
dziej interesującego. Za każdym poby- 
tem w Paryżu p. Melłon spędza dłu- 
gie godziny w Luwrze, a potem odwie 
dza „„marszandów* i skupuje szczegól- 
nie stare obrazy. Tym razem jednak 
kupcy odeszli z kwaśnemi minami. 
Minister nie chciał nawet dopuścić 
przed swe oblicze. Będzie to zapewne 
po raz pierwszy, że p. Mellon nie po- 
wiezie do Ameryki jakiegoś arcydzieła 
dawnego malarstwa, lub innego dzie- 
ła sztuki z odległych czasów. 

I jeszcze jedno: wyścigi. Właśnie 
w czasie pobytu p. Mellona w Paryżu 
rozgrywał się Longchamps wyścig o 
wielką nagrodę Paryża, z obowiązko- 
wą obecnością Prezydenta Republiki 
Wiadomo było, że jeden z członków 
delegacji amerykańskiej na konferen- 
cję z rządem francuskim w sprawie 
moratorjum postawił dużą sumę na 
zwycięskiego konia, za którego totali- 
zator płacił 85 fr. za 10. Rozeszły się 
pogłoski, że to właśnie p. Mellon wy- 
grał olbrzymią sumę. Tymczasem 0- 
kazało się, że minister odmówił sobie 
nawet przyjemności turfowych, a ol- 
brzymią kwotę wygrał jego najbliższy 
współpracownik. 

  

L. K—ski 

RESTA SRL TIA S ASA SS 

Na marginesie Il Kongresu 
Pedagogicznego. 

Przed paru dniami po ukończeniu obrad 
podkomisji Il Kongres plenarnych i prac 

Pedagogiczny został zamknię: 
dni Wilno miało przyjemność 
w swych murach zgórą pięciuset przedstawi- 
cieli nauczycielstwa polskiego, należących 
do Związku Nauczycielstwa Polskiego, przy- 
byłych do nas ze wszystkich stron. Polski. 
Podziwiać należy niestrudzoną energję i za 
pał naszych pedagogów, którzy po trudach ro 
ku szkolnego, zamiast używać dobrze za 
służonego letniego wypoczynku, zjechali 
zewsząd na Kongres do Wilna aby się nara- 
dzić nad metodami racjonalnego nauczania 
i wychowania. Poważny przebieg obrad Kon 
gresu i wysoki poziom wygłoszonych refera- 
tów, poruszających najżywotniejsze zagad- 
nienia pedagogiezno-społeczne, chlubnie świa 
dczy o zrozumiesniu swojego abowiązku i o 
wysokiem poczuciu obywatelskim naszego na- 
uczycielstwa, które w chwili groźnego krv- 
zysu naszego Szkolnictwa powszechnego. 
składa dobrowolną ofiarę ze swojego wypo- 
czynku, aby się zastanowić nad tem co jest 
i co jeszcze nałeży w szkolnictwie zrobić 

Przebieg obrad Kongresu i streszczenie 
poszczególnych referatów było już podawa 

      
  

  

      

    

Materiały dla genezy „Pana Tadeusza” 
(Dokończenie) 

Mija zaledwie lat kilka i znowu 
uderza w rodzinę Miekiewiczów cios 
tragiczny. W dniu 2 lutego 1802 r. 
zostaje zamordowany Adam Mickie- 
wiez, stryj Mikołaja, ojca poety. Dnia 
15 tegoż miesiąca składa Mikołaj Mic- 
kiewiez własnoręcznie podpisane po- 
danie do marszałka nowogródzkiego 
Adama Wierzeyskiego. 

Z podania tego dowiadujemy się, 
że Adam M. udał się z folwarku swe- 
go dziedzicznego Horbatowicz w pow. 
nowogródzkim. parafji Worończa na 
sąd kompromisarski w swojej sprawie 
do Nowogródka; po 4 dniach pobytu, 
gdy dnia 2 lutego o godz. 10 wieczo- 
rem wracał od swego adwokata do 
gospody na ulicy Walówka naprzeciw 
cerkwi Św. Mikołaja o kilkanaście 
kroków od ratusza i głównego odwa- 
chu konsystującego tatarskiego pułku 
— został napadnięty i ciężko pobity 
przez ludzi swawolnie włóczących 
się. Na odgłos wrzawy wypadli z sa- 
li tegoż ratusza, gdzie się reduta w 
tym czasie odbywała cywilni i wojsko 
wi, a wśród nich gen. Głowiński szef 
pułku z wielu oficerami, Skałon ho- 
rodniczy miasta Nowogródka i inni; 
ci wszyscy widzieli Mickiewicza zla- 
nego krwią bez zmysłów i mowy; gło- 
wa jego była rozbita na kilka części 
aż do mózgu, warz i oczy krwawemi 
guzami pokryte, wszędzie krew skrze- 
pła. Ludzie przy pojazdach będący о- 

powiedzieli zgodnie, że żołnierze puł- 
ku tatarskiego i kilku lokai gen. Gło- 
wińskiego, podpici, zmówili się aby 
szlachtę przybyłą na roki sądowe 
styczniowe wypędzić z gospody Nise- 
nowicza. W tym celu wzięli drągi i 
napadli na ten dom, tam okna i drzwi 
wybili, lecz zostali odrzuceni; rozju- 
szeni niepowodzeniem rzucili się na 
spokojnie idącego Mickiewicza i myś- 
ląc, że jest to jeden z tych, na któ- 
rych przed chwilą napadli, zaczęli go 
bić w okrutny sposób. Mickiewicz padł 
na ziemię, gdzie go znaleziono; przy- 
niesiony do cyrulika, wpobliżu miesz- 
kającego, dn. 5 lutego o godz. 7 po 
wielkich męczarniach nie odzyskaw- 
szy przytomności zmarł. 

Mikołaj Mickiewicz skarży się, że 
żołnierze z odwachu przybiegli na od- 
głos krzyków, lecz zobaczywszy swych 
towarzyszy żołnierzy — Tatarów oraz 
sług gen. Głowińskiego, pozwolili im 
uciec. 

Śledztwo przeprowadzone przez ho 
rodniczego Skałona naskutek prośby 
tegoż Mikołaja M., wykazało, że słu- 
żący nie wypierają się uczestnictwa 
w biciu, lecz jako zabójców wskazują 
żołnierzy tatarskiego pułku, a głównie 
trębaczu. Ponieważ jednak śledztwo 
wojskowe nie zostało jeszcze przepro- 
wadzone, pytał Mikołaj M., jak ma 
postąpić. 

Równocześnie zwraca uwagę mar- 

  

KTU R. UE R 

ne de wiadomości pubłicznej, za pośredni- 
ctwem P, A, T'a, to też obeenie przedewszy- 
stkiem pragnę poruszyć nastroje i wrażenia 
wypływające z zteknięcia się uczęstników 
Kongresu, z naszym społeczeństwem, pięk- 
nemi zabytkami Wilna i czarem przyrody 
jego najbliższych okolic. 

Otwarcie w sali Śniadeckich 0. $. В. 
Kongresu Pedagogicznego zorganizowanego 
przez Wydział Pedagogiczny Związku Na- 
nczycielstwa Polskiego, odbyło się w niez- 
miernie podniesionym nastroju przy sali i 
galerji wypełnionej aż do ostatniego miejsca. 
przy współudziale pana Wojewody Zygmun- 
ta Beczkowicza, przedstawiciela Ministrestwa 
W. R. i O. P. p. dr. Mendysa, prof. Rydzew- 
skiego p. p.Kuratorów Szelągowskiego i Po- 
gorzelskiego i przedstawicieli różnych orga - 
nizacyj, witających Kongres. 

Wileński Komitet Organizacyjny przyję- 
cia uczestników Kongresu, pod przewodni- 
ctwem p. posła Stanisława Dobosza przygo - 
tował dla każdego nietylko wygodne i nie 
drogie lokum, ale i urozmaicony program 
pięciodniowego pobytu, który każdy przy- 
bysz otrzymał zaraz po przyjeździe wraz z 
kartą uczestnictwa w Biurze Kongresu. 4% 
ponieważ w programie przewidziane był: 
oprócz zwiedzania miasta wycieczki do W. 
rek i Trok, a pogoda słoneczna dopisywała. 
to też nie zabrakło chętnych i zaraz w pier- 
wszym dniu Kongresu na obie wycieczki za- 
pisało się ponad trzysta osób. 

Miło jest w skwarny dzień lipcowy ode 
tchnąć świeżem powietrzem po siedmiogo- 

obradach w zamkniętym lokalu 
większość kongresowiczów znalazła 

się na pokładzie statku płynącego w nie- 
dzielę 5 lipca do Werek, co spowodowało 

że statek był przeciążony i w pewnym płył 
szem miejscu osiadł na mieliźnie, zmuszając 
część podróżnych do lądowania aby wydo- 
stać się z mielizny i móc dalej płynąć. Ale 
przygoda ta bynajmniej nie zepsuła humo- 
rów, nie odjęła uroku wycieczce i nie zatar- 
ła miłego wrażenia jakie wycieczkowicze do- 
znali, podczas paru godzin podróży statkiem 
i pobytu w Werkach. 

Prawdziwą sensację przeżyły Troki gdy 
w następnym dniu 300 zgłodniałych wycie. 
czkowiczów wysypało się na rynku х 20 
autobusów, głuchych na wezwania przewod- 
ników, zachęcających do zwiedzania „Ke- 
nessy* karaimskiej, ruin zamku i innych 
osobistości trockich, a jedynie wołających 
uparcie: — „Przedewszystkiem jeść. Nie 
wiele to im jednak pomogło, gdyż zaledwie 
trzecia część towarzystwa mogła odrazu 

zająć miejsca w Kasynie K. O. P., podczas 
gdy reszta była skazaną na oglądanie ruin 
i pamiątek i wysłuchanie hnstorji Trok je- 
szcze przed obiadem. 

Za tą nadzwyczajną cierpliwość spotka- 
ła ich zasłużona nagroda, pod postacią do- 
skonałego obiadu spożytego w restauracji 
wzorowo prowadzonej przez Związek Praey 
Obywatelskiej Kobiet w schronisku Ligi 
Morskiej i Kolonjalnej. 

Malowniczość i piękna ruin na wyspach, 
gra słońca i cieni na Iśniącej powierzchni 
jeziór trockich, wywołały powszechny entu- 
zjazm i okrzyki szczerego zachwytu, zwła 
szcza wśród Iwowian, ubolewających że 
prastary Lwów nie ma rzeki ani jeziór am: 
tak pięknych okolic jak Wilno. Już to trze- 
ba przyznać, że Iwowianie są najwrażliwsi 
na piękno, najbardziej serdeczni i że z wil- 
nianami łączy ich niejedna nić duchowego 
pokrewnieństwa. Wreszcie rzetelnie zmęczeni 
oczarowani i upojeni słońcem, wodą i pu. 
wietrzem mili nasi goście wyruszyli o dzie- 
siątej wieczór zpowrotem autobusami do 
Wilna na nocleg i trud dalszych obrad Kon- 
gresu. 

Miły i serdeczny nastrój panował na Ra- 
ucie, urządzonym: w salach Kasyna Garnizo- 
nowego w dniu 7 lipca, na którym gospoda- 
rze Rautu z panem postem  Doboszem па 
czele, z iście staropolską gościnnością, Dą- 
<dejmowali uczestników Kongresu i zapraszo- 
nych ze społeczeństwa wileńskiego 
Raut ten dał możność z 
żenia na gruncie miłej towarzyskiej. poga- 
wędki przedstawicieli maszej inteligencji ze 
wszystkich zakątków Rzeczypospolitej, a: 
jestem pewną że dopomógł również do za- 
dzierzgnięcia niejednej serdecznej przyja- 
źni. Niemałą atrakcją i urozmaiceniem 

Rautu było wykonanie szeregu pieśni przez. 
chór mieszany Lwowskiego Ogniska Nauczy 
cielskiego Związku Nauczycielstwa Polskie- 
go pod batutą p. Martyniaka. Z pośród od- 
śpiewanych przez chór pieśni najorygina!- 
niejszemi i najlepiej udanemi były: „Hymm 
Zwiazkowy“, „Burza“ i „A. B. C., Lekcja 
starego pedagoga“. Po produkcjach tego 
doskonale ześpiewanego chóru, składającego 
się z czterdziestu kilku osób rozpoczęły się 
ochocze tańce, które przeciągnęły się aż do 
szóstej rano. 

Wreszcie że wszystko ma swój koniec, 
po powzięciu rezolucji i uchwaleniu wnio- 
sków Kongres został zamknięty w dniu 8-go 
lipca, a jego uczestnicy rozjechali się bądź 
na wypoczynek, bądź też do dalszej pracy 

na różnych kursach wakacyjnych, uwożąc ze 
sobą wspomnienia mile i pożytecznie spę- 
dzonych dni i obraz pięknego naszego kraj- 
obrazu, który ich niezawodnie skłoni do 
skierowania szkolnych wycieczek w ma- 
łowniczą krainę naszych lasów i tysiąca je- 
zior, ze wszech miar godnych widzenia lecz 
niestety dotąd tak mało szerszemu ogółewi 
znanych 

  

  

   

      

  

  

   

    

  

     

      

szałka Wierzeyskiego, iż zamordowa- 
ny pozostawił żonę Wiktorję, 2 córki 
dorosłe, lecz niezamężne — Barbarę 
i Apolonję oraz 2 synów nieletnich „Fe- 
licjana i Hipolita; majątek pozostawił 
nader szczupły— cząstkę dziedz. folw. 
Horbatowicze, prosił więc o umiesz- 
czenie takowych w szkole w Grodnie. 

Zacny marszałek Wierzeyski, prze- 
jęty do głębi tą tragiczną sprawą, już 
dn. 16 lutego t. r. pośpieszył natych- 
miast z obszernym memorjałem do 
grodzieńskiego marszałka  gubernjal- 
nego, opisując szczegółowo wszystko; 
nadmienił przytem, że to nie pierwszy 
gwałt i pobicie od czasu przybycia ta- 
tarskiego pułku pod dowództwem gen. 
Glowinskiego, co gorsza rodowitego 
Polaka. 

W czasie rewolucji 1794 r. byli tu 
rosyjscy generałowie i oficerowei i by- 
ła wojna, a żadnych gwałtów nie robio 
no. Gdy teraz nie można żyć spokoj- 
nie; winni żołnierze naturalnie, ale 

winniejszy sam generał, który i roz- 
puścił i przykład sam dawał: i tak 
prezydenta m. Nowogródka, szlachci- 
ca Sapieżkę, zbił tak okrutnie, że led- 
wo wyżył; a nie był to jeden wypadek 
popicia. 

Sekcja zwłok Adama M. wykazała 
głębokie rany na rękach i głowie, prze 

  

bicie czaszki w kilku miejscach z usz-| 
kodzeniem kości i mózgu — czego na- 
stępstwem było zapalenie mózgu — 
co i było przyczyną Śmierci jego. 
Stwierdzono, że rany zadano bro- 
nią sieczną i pałkami. Sekcję prze- 
prowadzał starszy lekarz tatarskiego 
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List skarbu angielskiego do prezesa Banku 
Wypłat Międzynarodowych. 

LONDYN, 10. VII. (Pat). List wy- 
stosowany przez skarb angielski do 
prezesa Banku Wypłat Międzynarodo- 
wych w imieniu rządów brytyjski 
dominjów oraz Indyj, stwierdza że rzą 
dy te postanowiły nie domagać się 
spłaty, przypadającej na dzień 15 lip- 
ca części warunkowej i bezwarunko- 
wej annuitetów, co nie narusza jed- 

nak praw posiadaczy bonów niemiec- 
kiej pożyczki zagranicznej z roku 
1925 oraz 5 i pół procentowej pożycz- 

  

ki międzynarodowej z roku 1930. Wa- 
runkiem zawieszenia tej spłaty i ewen- 
tualnego transferu zawieszonej sumy 
są sprawy, co do których nastąpi po- 
rozumienie, w celu wprowadzenia w 
życie propozycji Hoovera. List doda- 
je. że pow a decyzja, powzięta zgod 
nie z propozycją Hoovera, nie może 
oczywiście być zrozumiana jako uzna- 
nie jakiegokolwiek naruszenia praw 
rządów wynikających z układów ha- 
skich. 

  

zwrot. 
PARYŻ 10.7. Pat. Według wiadomoś- 

ci otrzymanych w dn. 10 b. m. w Paryżu, 
w angielskich kołach parlamentarnych za 
rysowuje się pewien zwrot w stosanku de 
stanowiska, zajęiego przez rząd niemiecki. 
Niektórzy wybitni deputowani Izby Gmin. 
którzy dotychczas zapatrywali się przychy 
nie na kwestję dalszej pemocy finansow. 
dla Rzeszy, oświadczają, że po ofiarach, ja- 
kie poniosły na rzecz Niemiec St. Zjedn. 

  

   

   

  

i niektóre mocarstwa europejskie, byłby już 
czas najwyższy, aby Rzesza Niemieeka ze 
swej strony pomyślała 0 rozwiązaniu swych 
trudneści i dała dowody dobrej woli. 

W związku z tem donoszą, że ambasador 
angielski w Berlinie podjął pewne kroki 
u kanelerza Brueninga w tym kierunku i 
ażeby Niemey poczyniły w dziedzinie połi- 
tycznej pewne posunięcia, którehby mogły 
przywrócić zachwiane zaufanie do nich.. 

Traktat sowiecko-afganistański. 
MOSKWA, 10 VII. (Pat). Opubli- 

kowano tekst traktatu o neutralności 

i nieagresji, podpisanego w dniu 24 

czerwca w Kabulu przez pełnomoe- 
nika Z. S. R. R. i Afganistanu. 

Rekuza Sowietom. 
WASZYNGTON, 1I0-VII. (Pat). 

Wobec tego, że Stany Zjednoczone 
nie uznają rządu sowieckiego, mini- 
sterstwo rolnictwa odmówiło udzie- 
lenia kredytu Amrtog Trading Corpo- 

ration, sowieckiej instytucji w Sta- 
nach Zjednoczonych, która starała 
się zakupić bawełnę, należącą do 
związku producentów bawełny. 

W Niemczech bez bójek obejść się nie może. 
BERLIN 10.7. Paf. — Z racji pohytu pre- 

zydemia Reichstagu Lochego w Heide (Hol- 
sztyn) doszło do ostrej bójki między ezton- 
kami republikańskiego Reichsbanneru a hi- 
tleroweami i komunistami. Prezydent Loebe 
przybył w celu wygłoszenia odczyfu na ze- 
braniu socjalistycznem i był napastowany 
bd samego dworca kolejowego. Qtoczony 

delegacją Reiehsbanneru, udał się do mia- 
sta, gdzie na: rynku doszła do starcia. W 
wyniku bójki kilku uczestników jej odnio- 
sło lżejsze obrażenia. Prezydent Loebe rau- 
siał się sehronić do pobliskiego domu i 
mógł udać się na zebranie dopiero po opa- 
nowaniu sytuacji przez policję. 

Wybory prezydenta Austrji mają być odroczone 
WIEDEŃ, 10-VII. (Pat). Między 

stronnictwami politycznemi rozpo- 
częły się rokowania celem odrocze- 
nia wyborów na prezydenta republi- 
ki austrjackiej, które miały nastąpić 

w Pradze. Obecnie ze względu na 
znaczne koszta wyborów porozumie- 
wają się stronnictwa, aby odroczyć. 
wybory do maja roku przyszłego. 

Nieudane manifestacje komunistyczne. 
KATOWICE, 10. VII. (Pat). Zapowiedzia- 

ne przez komunistów na piątek demonstracje 
t. zw. dnia głodu nie powiodły się zupełnie. 
Jedynie w Szopienicach zebrało się przed u- 
rzędem gminnym kiłkadziesiąt osób, prze- 
ważnie z poza terenu województwa śłąskie- 
go, które policja, po bezskutecznem wezwa- 
niu dorozejścia się, rozproszyła, aresztując 

przytem 11 osób za podburzanie do gwałtów 
Podobnie w Świętochłowicach policja roz- 

  

proszyła nieliczną grupę demonstrantów, are- 
sztując dwóch znanych miejscowych komu- 
nistów. W Będzinie, mimo wielkiej agitacji 
komunistycznej, próby urządzenia masowych 
demonstracyj nie dały żadnego wyniku. 

Na całym terenie dzień 10 b. m. minął 
naogół spokojnie. W Będzinie, Sosnowcu i 
Strzemieszycach wszelkie próby zostały bez 
poważniejszej interwencji policji udaremnio- 
ne. 

Samobójstwo dwóch urzędniczek hamburskiej 
policji kryminalnej. 

  BERLIN 10.7. Pat. Na wybrzeżu Pell- 
horn znaleziono wezoraj ciała dwóch urzę- 
dniczek hamburskiej policji kryminalnej, 
które popełniły samobójstwo przez otrucie. 

Urzędniczki te były ostatnio zatrudnio- 
ne w wydziale policji obyczajowej. Zosta- 
wiły one list do kierownictwa policji z wy- 

jaśnieniem swego czynu. Od dłuższego cza- 
su panował podobno zatarg między temi 
dwiema urzędniczkami, powszechnie cenio- 

nemi, a kierowniczką policji kobiecej, któ- 
rej stanowisko zostałe przez ostatnir=i -ta- 
ście silnie zachwiane. 

Plaga szarańczy we Włoszech. 
PERUGJA 10.7. Pat. — Pola pomiędzy 

miejscowościami Pietrafitta i Travernelle po 
kryte są zwarią masą szarańczy, która na- 
gle spadła, niszeząc doszczętnie zboża i tra- 
wy. Zarząd gminy, przy pomoey oddziałów 
saperów, stara się 0 zniszczenie szarańczy 
przez użycie gazów trujących, lecz stąpa- 
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pułku Bassanowski z  lekarzami 
Ochme i Obergiem na drugi dzień pa 
zgonie. 

W czasie śledztwa wojskowego star- 
szyzna pułku tatarskiego, rotmistrz 
Baranowski, podpułkownik Ułan i po- 
rucznik Amurat Kryczyński zrzucając 
winę za rozluźnienie dyscypliny i pi- 
jaństwo żołnierzy jeden na drugiego — 
równocześnie zrzucali całą winę na 
szlachtę polską, lubiącą pić i awantu- 
rować i twierdzili dalej, że Adam M. 

został pobity w czasie bójki tejże 
szlachty, spajającej się wzajemnie do 
nieprzytomności, jak to było ich zwy- 
czajem. Te określenia są bardzo cieka- 
we, że wszyscy oficerowie, to niedaw- 
ni oficerowie polscy, z których jako 
i b. szeregowych zorganizował znany 
gen. Tuczkow, który sam o tem pisze 
"w swoich pamiętnikach, oddział pier- 
wotnie dobrowolnych ochotników dla 
aresztowania i odesłania do Petersbur- 
ga wielkiego patrjoty Chomińskiego, 

wojewody mińskiego z majątku jego, 
a to z powodu braku większej ilości 
wojska regularnego. 

Żołnierze pułku tatarskiego „uni- 
sono* za przykładem oficerów wypie- 
rali się udziału w zabiciu M., zrzuca- 
jąc wszystko na szlachtę. 

Franciszek Wojciechowski, wystę- 
pujący jako jedyny świadek śmiało 
świadczył, że to kilku żałnierzy tatar- 
skiego pułku głównie trębaczy i kilku 
ordynansów generała Głowińskiego 
było sprawcami tej zbrodni, lecz śledz 
two przeprowadzone przez gen. hr. 
Szembeka, dowódcę muszkieterskiego 

nia te nie odniosły skutku. Również w Tos- 
kanji, w niektórych gminach wiejskich skon- 
statowano plagę szarańczy. Ruch automobi- 
li, z powodu oślizgłych, pokrytych szarań- 
czą dróg, musiał ograniczyć znacznie szyb. 
kość. ' 
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pulku, w myšl zasady: kruk krukowi 
oka nie wykole, niczego nie stwierdzi 
ło, to też nikt nie został ukarany, za 
wyjątkiem paru oficerów, co otrzyma- 
li po kilka dni odwachu za rozluźnie- 
nie dyscypliny. 

Natomiast horodniczy nowogródz- 
ki Skałon zupełnie inaczej oświetlił 
tę zbrodnię, bierze on gorąco w obro- 
nę szlachtę polską i stwierdza, że szla- 
chta zebrana na wybory deputatów 
sądu głównego, zupełnie się nie upi- 
jała i tumultów i awantur na ulicach 
nie wszczynała, a tem mniej pijatyk, 
policja nie potrzebowała interwenjo- 
wać, bo był zupełny spokój; — i wcze- 
śniej były znacznie bardziej ludne ze- 
brania szlachty i spokój nie był nigdy 
zakłócony; — chodziła szlachta co- 
prawda z muzyką (!) po mieście, lecz 
nigdy za jego pamięci nie było bija- 
tyk lub awantur; powodem tego wy- 
padku z Mickiewiczem nie była szlach 
ta, która może być przykładem dla in- 
nych powiatów, z powodu spokojnego 
zachowania się. 

Cała ta sprawa skończyła się proś- 
bą wojewody Niesiołowskiego do gen. 
gub. Benigsena, aby na czas obrad i 
sądów szlacheckich, zwalniano miasto 
Nowogródek od postoju wojska, z po- 
wodu ciągłych awantur z wojskiem— 
czego kulminacyjnym faktem było za- 
bójstwo Mickiewicza. Gen. gub. Be- 
nigsen ustosunkował się przychylnie 
do tej prośby. 

Obie te sprawy rzucają światło u- 
jemne na tę epokę i środowisko, w któ 
rej się to działo oraz na dość dużą bez 

«cym okresie budżetowym. 
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Nowy poseł poiski 
w Belgradzie. 

Jak się dowiadujemy, nowomia- 
nowany poseł Rzplitej w Jugosławji, 
dr. Schwarzburg-Giinther wyjeżdża 
w początkach przyszełego tygodnia 
do Belgradu, celem objęcia swego 
słanowiska. 

Dr. Władysław Schwarzburg-Giinther, po 
ukończeniu studjów w paryskiej Sorbonie 
nostryfikował swój doktorat na Uniwersy- 
tecie Jagiellońskim. Wojna światowa zask> 
czyła dr. Giinthera w Rosji, gdzie jako oby 
watel austrjacki został aresztowany i do- 
poriowany do Kazania. W roku 1918 dr. 
Giinther przybywa do Warszawy i w grud- 
niu iegoż roku wstępuje do ministerstwa 
spraw zagranicznych. Wiosną roku 1919 zo 
staje wysłany z ramienia tegoż ministerstwa 
do Cieszyna, jako delegat M. S. Z. przy ko- 
misji aljanck Odwołany do centrali w 
marcu roku 1920, pracuje jako referent w 
departamencie politycznym, oraz czas jakiś 
jako zastępca kierownika wydziału niemiec 
kiego. W czerwcu roku 1924 wyjeżdża jako 
radca pierwszego poselstwa Rzplitej w Tur- 
cji, rezydującego w Ankarze, gdzie przebył 
do roku 1926, poczem zostaje przeniesiony 
na stanowisko radcy poselstwa do Rzymu. 
W początku roku 1928 zostaje odwołany do 
centrali M. S. Z. i mianowany naczelnikiem 
wydziału południowego, na którem to sta 
nowisku pozostał aż do chwili likwidacji 
tego wydziału. Wreszcie z dniem 16 слег- 
wca r. b. zosłaje dr. Giinther mianowany 
posłem Rzplitej w Belgradzie. (Iskra). 

Dochody i wydatki państwa 
w czerwcu. 

WARSZAWA. 10.7. (Pat.) — Wy- 
nik gospodarki za miesiąc czerwiec r. 
b. przedstawia się jak następuje: 

Dochody wyniosły 175.826.462 zł., 
wydatki — 219.454.054 zł. 

Zatem niedobór budżetowy wy 
niósł — 43.627.592 zł. 

W związku z planem Hoovera o 
jednorocznem moratorjum dla spłat 
niektórych zobowiązań międzypańst- 
wowych suma 12.596.116 zł. z tytułu 
raty amortyzacyjnej i odsetek od dłu 
gu reljefowego i pozareljefowego, przy 
padająca do spłaty Wielkiej Brytanji 
w dniu 1 lipca i przesłana w czerwcu 
r. b., została obecnie zwrócona, a tem 
samem o powyższą kwotę zmniejszył 
się dotychczasowy niedobór w bieżą- 

Niedobór 
miesiąca czerwca pokryty został upłyn 
nieniem rezerw skarbowych. 

Wycieczka ekonomistów i sfer 
przemysłowych amerykań- 

skich do Polski. 
Z New-Yorku wyruszyła do Euro 

py wycieczka wybitnych ekonomistów 
i profesorów uniwersytetu. Wyciecz- 
ka ta, którą organizuje Fundacja Car- 
negie dla utrwalenia Pokoju Wszech- 
światowego, ma na celu badanie sto- 
sunków powojennych w Europie. Jed 
na z grup, która badać będzie stosun- 
ki w całej Europie Centralnej przyby 
wa około 16 b. m. do Warszawy. Na 
jej czele stoją znani ekonomiści o świa 
towej sławie, rektor uniwersytetu Zi- 
mmerman, profesor Sharp i profesor 
Stocking. Wycieczka zabawi w Polsce 
5—%6 dni, poczem wyjedzie do Czecho- 
słowacji. 

W czasie pobytu uczonych amery- 
kańskich odbędzie się cały szereg przy 
jęć i konferencyj, m. in. wspólne ze- 
branie dyskusyjne z ekonomistami pol 
skimi, zgrupowanymi w Stowarzysze 
niu Ekonomistów i Statystyków Pol- 
skich i Stowarzyszeniu Dziennikarzy i 
Publicystów Gospodarczych oraz pro- 
fesorami uniwersytetu etc. Następnie 
goście zwiedzą ważniejsze miasta i 
centra przemysłowe Polski. 

Wszystkie grupy, które przybyły do 
Europy spotkają się w dniu 1 wrżeś- 
nia w Genewie, gdzie podzielą się swo 
jemi wrażeniami co do obecnego sta- 
nu ekonomicznego starego świata. 

Niepowodzenie lotników. 
NOME (Alaska). 10.7. (Pat. — Lotnicy 

Robbins i Jones, którym nie udało się prze- 
lecieć bez lądowania ze Stanów Zjednoczo- 

nych do Japonji ponad Oceanem Spokojnym 
zamierzają podjąc nanowo lot ten do Tokjo. 
W tym celu zamierzają zaopatrzyć swój sa- 
molot w silniejszy motor. 

    

   

   

   

  

   

   

  

   karność, 

rzy, 
Nie można wierzyć ani świadectwom 

wyraźnie stronniczym i niechętnym b. 
oficerów polskich - Tatarów, teraz słu- 
żących innym bogom i starających się 
ponadto wykręcić siebie i swych sze- 
regowców od odpowiedzialności, nie 
przemawia jednak do przekonania i 
patetyczna enuncjacja  horodniczego 
Skałona (podpisującego się „de Sca- 
lon*) z dytyrambami na cześć szlach- 
ty nowogródzkiej, mającej świecić 
przykładem dla innych; była ona na- 
pewno ani lepsza ani gorsza od swych 
rodaków z innych powiatów — mog- 
ła być tylko bogatsza; akta zaś grodz- 
kie i ziemskie bynajmniej nie wykazu- 
ją braku temparamentu i nadmiar ró- 
wnowagi i spokoju. Zresztą i szlachta 
dobrzyńska i inni przedstawiciele z 
„Pana Tadeusza bynajmniej nie по- 
szą cech — anielskich z charakterysty 
ki Skałona. Inna rzecz, że w „Panu Ta 
deuszu* temperament znajdowała 

szlachta w praniu moskali, a podług 
aktów pisanych, nie zaprzeczających 
zdesztą podywom partjotyzmu — wię- 
cej znacznie temperamentu zużywano 
na wzajemne bijatyki, szkalowania i a- 
nimozje. Zresztą nie się nie zmieniło, 
można śmiało powiedzieć: tout comme 
chez nous. 

która pokrywała zbrodnia- 

  

Euzebjusz Łopaciński. 

MAS pora 

   



          

    

  

   

    

    

    

  

     

   

Nr. 157 (2099). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zuchwały napad rabunkowy 

na przejeżdżającego handlarza. 

    

W dniu wczorajszym mieszkańcy wsi 
Žredzie przejeżdżając lasem w pobliżu mia- 
steczka Hajnówka, posłyszeli nagle jakieś 
Krzyki i wołania o pomoc. 

Gdy wieśniacy udali się w głąb lasu, zna- 
leźli jakiegoś mężczyznę przywiązanego do 
drzewa. 

   

Jak się okozało był to handlarz Józet 
Szumajer z Hajnówki, na którego napadli 
bandyci uzbrojeni w rewolwery i obcięte 
karabiny którzy przywiązali go do drzewa, 
i zakneblowawszy usta zrabowali mu wóz 
z rzeczami przyczem zbiegli w nieznanym 
kierunku. (e). 

Tragiczna śmierć pod kołami pociągu. 
W dniu wezorajszym pod koła pociągu 

Nr. 716 wpobliżu Ignalina rzucił się jakiś 
nieznany mężczyzna, który poniósł śmierć. 

Koła pociągu odcięły mu zupełnie gło- 
wę. 

Ze znalezionych w ubraniu 

    

tragicznie 

zmarłego dokumentów ustalono, że jest to 
niejaki Edward Muszyński z Białegostoku. 

Powodów samobójstwa narazie nie usta- 

lono. 
Dochodzenie prowadzi posterunek polieji 

w Ignalinie. (e). 

Aresztowanie rzekomej baronowej. 
W dniu wczorajszym w pobliżu Nowo- 

gródka, policja, aresztowała z rozporządze- 
mia władz bezpieczeństwa niejaką Agnieszkę 
Holenbwii, która podawała się za baronową 
i prowadziła życie na szeroką skalę. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

rzekoma baronowa przybyła niedawno z Pa- 
ryża i dokonała na terenie powiału nowo- 
gródzkiego i w Nieświeżu cały szereg spryt- 
nie przeprowadzonych oszustw. 

Rzekomą baronową osadzono w więzie- 
niu. Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

Skarga na sekretarza t-wa drobnego 
rolnictwa w Wilejce. 

Do policji miejscowej wpłynęła skarga ki! 
ku mieszkańców miastaeczka Soły przeciwko 
sekretarzowi tow: ystwa drobnego  rolnic- 
twa w Wilejce, Wiktorowi Hermanowi,które- 

  

go oskarżają o wymuszenie łapówki podczas 
przeprowadzania komasacji. 

Policja wdrożyła w tej sprawie en 
ne dochodzenie. 

  

    

W Oszmianie aresztowano zbiega z Rosji. 
W Oszmianie w tych dniach aresztowano 

kiego Aleksandra Piotrowskiego, który 
przybył nielegalnie z ZSSR. 

Podczas badania Piotrowski oświadczył, że 

   

zbiegł z Rosji dlatego, iż nie chciał służyć w 
armji czerwonej. 

Piotrowskiego przekazano do dyspozycji 
władz sądowo-śledczych. (e) 

  

P. kurator wśród kadetów. 

Dnia 9 b. m. odwiedził p. Kurator 

Szelągowski hwowski korpus kadetów, 
przebywający na ćwiezeniach w okoli 
cy Trok. W szczególności miał p. Ku- 
rator możność przyjrzenia się grze wo 
jennej, prowadzonej przez najstarszą 
młodzież pod sprawnem  kierownict- 
wem _ ofieerów-nauczycieli, obejrzał 

ścisłe szkice z terenu, robione w czasie 

ćwiezenia przez młodzież klasy Vl-ej 
oraz przyjrzał się grze harcerskiej, pro 
wadzonej sprytnie i z dużem przeję- 
ciem przez najmłodszych wychowan- 
ków korpusu. 

Następnie zwiedził p. Kurator o- 
bóz założony wśród lasu, na malowni 
czych wzgórzach pomiędzy jeziorami. 
Planowe rozmieszczenie, należyty ład, 
troska o potrzeby umysłowe, młodzie- 
ży. pamięć o kształtowaniu jej uczuć 
estetycznych, starania o wychowanie 
fizyczne, wzorowa karność wraz z kul 
turalnem wychowawczem odziaływa- 
niem oficerów-pedagogów — oto ce- 
chy goszczącego u nas obozu i pracy 
korpusu kadetów. 

Pełnej wartości, tak zewnętrznej. 
jak i wewnętrznej dowiódł niespodzie 
wany alarm, zarządzony przez komen 

  

   

danta korpusu pułk. Florka. Wpadają 
ce biegiem kompanje chłopców. wra- 
cające z ćwiczeń, zbiegające migiem z 
różnych stron postacie chłopaków, u- 
żywających po powrocie z pola kąpie- 
li słonecznych, biegnący: galopem 
chłopcy, których alarmowa trąbka do 
szła w wodach jeziora i w ciągu 9-ciu 

  

" minut, umundurowany, gotowy do od 
marszu cały korpus kadetów — oto 
fragmenty. które świadczą o sprawnoś 
<i. wyrobieniu i woli młodych kade- 
łów. 

Ładny był też moment, gdy pośród 
starych trockich jezior, w obliczu mło 
«dych lwowskich kompanij padły krót 
kie, żołnierskie słowa pułk. Florka, 
ofiarowującego p. Kuratorowi odznakę 
korpusu kadetów. 

Wojsko i oświata—powiedział dzię- 
kując p. Kurator — stanowią podwali 
my Rzeczypospolitej. Wilno i Lwów 
czuwały i czuwać będą jako zdrowe 
strażnice polskiej kultury. 

Następnie zwizytował p. Kurator 
odbywający się w Trokach wakacyj- 
ny kurs pedagogiczny, dła kwalifiko- 
wanych nauczycieli szkół powszech - 
nych. 

BIAŁYSTOK 
+ Z życia organizacji lotniczej kolejarzy. 

Istniejący od szeregu lat Komitet Kolejarzy 
L. O. P. P. niezależnie od akcji tego rodza- 
ju wśród społeczeństwa miejskiego, prowa 
dzi ożywioną działalność pośród kolejarzy. 
Ilość członków tej organizacji na tutejszym 
gruncie wynosi ponad 100 co stanowi po- 
ważny sukces zarówno organizacyjny, jak i 
finansowy. 

Chcąc członków bardziej zespolić, a nie 
będących członkami sprawami lotnictwa za 
interesować, zarząd komitetu korzystając z 
tygodnia propagandy lotnictwa zorganizował 
akademję poświęconą obronie przeciw-lotni 
czej i przeciw-gazowej. Olbrzymia, jak na 
Stosunki białostockie sala Ogniska Kolejo- 
"wego wypełniona została po brzegi, przekr: 
<zając liczbę ponad tysiąc. Przemawiali: 2 

ramienia kolejowego komitetu wojewódz- 
kiego L. O. P. P. p. Dudycz z Wilna, odczyt 
na temat „Możliwości przemysłu chemiczne- 
go* wygłosił p. Szczyt, Z ramienia miejsco 
wego komitetu przemawiał p. Szyperko: Ce- 
łem przyjścia z doraźną pomocą na rzecz 
lotnictwa zainicjonowano zbiórkę. 

BRZEŚĆ LITEWSKI 
-+ Kolejarze brzesey na lotnietwo. Osta- 

tnio wnaogół spokojnem usposobieniu mia 
Sta wywołała nieco poruszenia akcja, zmie- 
Tzająca do wywołania efektu propagando- 
Wego i do zdobycia doraźnych funduszów 

celów naszego lotnictwa. 

Miejscowy Komitet Kolejowy, uczynił 
Wszystko co w naszych ciężkich czasach kry- 
ZYsu zrobić można, aby efekt zarówno mo 
ralny jąk i finansowy wypadł jak najlepiei. 

Szczególną czynnością i pracowitością w: 
rožnili sie p. p. Tyszko, Iwański Mieczysław. 
Fiedorowicz, Czarnowski, Gojżewski, Dzie- 

cioł. Widomym znakiem ich działalności by 
ła zorganizowana, zbiórka na rzecz lotnict 
'wa, oraz akademja poświęcona sprawom o 
brony przeciwłotniczej i przeciwgazowej. 

iórka pomimo ciężkiej sytuacji w jakie: 

    

    

   

się znajdują kolejarze dała stosunkowo zna 
czny efekt w postaci 500 zł. 

Akademje mająca na cełu propagowa 
nie zainteresowań sprawami obrony Pań- 
stwa, zgromadziła do sali Ogniska Kolejowe 
go, tłumy publiczności. Przemawiali pp 
Dulny Józef, Niedziółka, oraz Zawadzki Ste- 
fan, który w ciekawym i źródłowo opra- 
cowanym referacie przedstawił możliwości 
obrony i ataku w razie wojny. W. czasie 
przerw, dla wywołania odpowiedniego na- 
stróju, przygrywały dwie orkiestry dęte, sta- 
nowiąc ponadto moment atrakcyjny. Na za 
kończenie akademji, miejscowy zespół dra- 
matyczny odegrał sztukę dramatyczną, żywo 
oklaskiwaną przez tłumnie zebraną publicz- 
ność Późno wracała publiczność do swy 
siedzib żywo komentując i omawiają: 
szane i widziane rzeczy. 

MOŁODECZNO 
-+ Odsłonięcie pomnika Marszałka Pił 

sudskiego. Powiat mołodeczański uroczyście 
obchodził dzień 28 czerwca, w którym został 
odsłonięty pomnik Marszałka Piłsudskiego 
w Mołodecznie. 

To święto dla miejscowego  społeczeń- 
a jest tem uroczystsze i bliższe sercu, 

ukochanego wodza lud tutejszy poznai 
nietylko z portretów, książek i prasy, ale 
z okopów i wnęków strzeleckich, obecnie 
porosłych już trawą. 

Społeczeństwo powiatu mołodeczańskie- 
go narówni z innemi nadgranicznemi powia 
tami zadokumentowało, że słupy graniczne 
wbite tu u krańców naszej ojczyzny, nie są 
wynikiem jakiegoś przypadku, lecz krwawej 
rozprawy, zakończonej zwycięstwem, która 
przechylił na korzyść Rzeczypospolitej Mar 
szałek Józef Piłsudski. 

Pomnik odsłonięto przy obecności wy 
bitnych osobistości miejscowego społeczeń:- 
stwa, wojska, organizacyj tudzież przeszła 
czterotysiecznej rzeszy ludu, Aktu odsłonię. 
cia dokonał miejscowy starosta Jerzy Tra. 
mecourt, który zaznaczył, iż pomnik ten 
miał być odsłonięty w rocznicę dzięsięciołe- 
cia odparcia najazdu hord bolszewickich, 
lecz z powodu przeszkód organizacyjnych 
akt odsłonięcia dokonuje się później z tem 
samem jednak oddaniem się i szczeremi my 
ślami o wielkości Pierwszego Obywatela 
państwa polskiego. Okolicznościowe przemó- 
wienie wygłosił kierownik szkoły Nr 1 p. 
Stanisław Łukaszewicz, obrazując nieprzer- 
wany łańcuch, złączony spoidłami woli, ener 
ЕЙ 1 wielkości duszy — znaczący długi szlak 
dziejowy bohaterów. Poczem podkreślał za 
sługi i wiekopomne czyny wodza narodu Jó- 

zefa „Piłsudskiego. W końcu swego przemó. 
wienia zwrócił się z gorącym apelem do zeb- 

ranych, by byli pewni, że Józef Piłsudski 
państwo wyprowadzi z trudnej sytuacji go 
spodarczej. ю 

Po odsłonięciu pomni 
pomnikiem defilada 
stowarzyszeń. 
Uroczystości dnia zakończyły się na spor- 

towym stadjonie, gdzie odbyły się zawody 
lekkoatletyczne i konkurs 8 wiejskich chó 
rów 

J. D. 
- Ofiara kąpieli. Mieszkaniec wsi Ole- 

    

   

    

   

  

    

  
  

  

ka odbyła się przed 
wojska, organizacyj i 

  

niec, gminy bienickiej, Łapyćko Włodzi. mierz utonął, kąpiąc się w Vili R Faj 

‚ + Wskutek uderzenia piorunu spaliła 
się stodoła należąca do Juniewicza Jakóba 
mieszkańca wsi Naksztyszki, gminy pod- 
brzeskiej, Juniewicz, będący w owym cza- 
się w stodole, doznał lekkiego obrażenia. 

LIBA 
„+ Postrzelenie. Onegdaj w godzinach 

wieczornych w Lidzie zaszedł wypadek po- 
strzelenia z rewolweru w klatkę piersiowa 
starszego posterunkowego  Rzeczkows iego. 
szofera Powiatowej Komendy Policji Pań. 
stwowej w Lidzie, którego w stanie bardzo 
groźnym odwieziono do szpitala powiatowe: 
go celem dokonania operecji, gdyż kula ow Pc. —— . Władze prowadzę 2 e celem wyświetlenia tego wypad. 

r Podrzutek. Mieszkanka 
fanja Uździeń, 

  

   

Fran я, ih; Lidy Ste. 
zechodząc koło magi znalazła w. ogrodzie 6-miesięczne alaska płci żeńskiej, pozostawione bez opieki Dzieckiem „zaopiekował się magistrat. 

+ Strajk piekarzy. W. Lidzie wybuchł ostatnio strajk piekarzy na tle zniżki zaro- bków który przeciągnie się prawdopodobnie kilka dni. Strajk objął wszystkich piekarzy : WE każe: spółdzielczej piekar 
„Jedno: tórej Г. 

warunki Robotników. A 
+ Pogrzeb ofiary ohydnego mordu. - gdaj odbyła się S oGRACJA na a 

szczątków ohydnie zamordowanego 'w roku 1928 plutonowego 77 p. p. instruktora P. w $. p. Sarełło Bronisława, którego szkielet Wyrzucony przez Niemen, znalazł przed kil- ku dniami Teresanin, mieszkaniec Hance wicz. W kondukcie pogrzebowym wzięło licznie udział społeczeństwo lidzkie, rodzina i koledzy zamordowanego, przedstawiciele wojska i P. W. Konduktowi t 
pluton honorowy. itak 

ŁAPY 
+ Akademja poświęcona pror J pagandzie 

lotnietwa. Z okazji odbywającego się tutaj 

   

   

KU RJ E R 

tygodnia propagandy obrony przeciwlotni- 
czej i przeciwgazowej, staraniem miejscowe 
go komitetu oddziałowego L. O. P. P. z p. 
Hryniewieckim na czele, zorganizowana zo- 
stała akademja. Wielka sala kinowa Ogni- 
ska Kolejowego wypełniła się szczelnie pub- 
licznością, która przysłuchiwała się cieka- 
wym przemówieniom i prelekcjom. Przema- 
wiał z ramienia Wojewódzkiego Komitetu 
Kolejowego L. O. P. P. p. Niedziółka, odczyt 
© możliwościach technicznych przemysłu 
chemicznego wygłosił p. Szczytt. Nadmienić 
wypada iż miejscowi robotnicy bardzo chęt- 
nie kupowali znaczki lotnicze oraz dawali 
doraźne datki, świadczy to o zrozumieniu 
i docenianiu znaczenia lotnictwa. Ten sto- 
pień uspołecznienia obywatelskiego miesz- 
kańców Łap jest w ścisłej zależności od mie; 
scowej inteligencji, która pracuje nad pod- 
niesieniem poziomu społecznego mas robot- 
niczych, Wymienić tutaj należy przedewszy- 
stkiem naczelnika głównych warsztatów kole 
jowych in Bluma, miejscowego lekarza 
Orzechowskiego i p. Szydłowskiego. 

BIELICA 
-- Nieszezęśliwy wypadek. W Sielcu gm. 

bielickiej podczas układania desek zaszedł 
nieszczęśliwy wypadek, ofiarą którego pad- 
ła Eudokja Urbanowa. Osuwające się deski 
złamały Urbanowej żebra i zgniotły krtań 
Ciężko ranną odwieziono ją do szpitala po- 
wiatowego w Lidzie. 

IWJE 
+ Wielki pożar. Onegdaj o godz. 3 rano 

we wsi Starczynięta, gminy iwiejskiej wy- 
buchł pożar z nieustalonej pr. ny w za- 
budowaniach Białogłowego Feliksa. Ogień 
strawił ogółem 17 domów mieszkalnych wraz 
z licznemi zabudowaniami i inwentarzem 
wartości 55 tys. zł. — Pożar udało się stłu- 
mić dopiero o godz. 13. 

EJSZYSZKI 
+ Podpalenie. We wsi Podborze gminy 

ejszyskiej, wskutek podpalenia, spłonęły za- 
budowania gospodarza Wincentego Kamiń- 
skiego wraz z inwentarzem. Szkody około 
5 tys. zł, Sprawcy pożaru poszukuje policja 

W tymże dniu spłonęły dwa zabudow»- 
nia gospodarskie w kolonji  Mysiakolnia 
gminy ejszyskiej i w osadzie Przemysłow » 
gminy tarnowskiej wartości 8 tys. złotych. 

-- Samochód propagandowy L. O. P P. 
Do Ejszyszek przybył samochód propagan- 
dowy L. O. P. P. wysłany celem wyświetla- 
nia filmów lotniczych na terenie powiatu 
lidzkiego. 

W Ejszyszkach wyświetlono jeden taki 
film w kinie Świat, przy znacznem zaintere: 
sowaniu ludności. 

-- Uszkodzenie linji telefonicznej. One- 
gdaj na szlaku Ejszyszki—Rudniki niewv 
kryci dotąd sprawcy dokonali uszkodzenia 
linji teleronicznej przez odcięcie drutu od 15 
odciągaczy i zniszczenie 46 izolatorów. 

DUKSZTY 
— W odpowiedzi X. P. W. St. na notat- 

kę zamieszczoną w Nr. 149 w Kurjerze W'- 
leńskim komunikuję, że wolno mi swe zda 
nie i wielu osób wypowiedzieć otwarcie, boć 
nie są czasy średniowieczne. Jako kobieta 
— znam się lepiej niż osoba duchowna na 
robotach kobiecych — i w tej dziedzinie je 
stem fachową. Wystawa żąda oprócz prak- 
tycznych rzeczy i piękna, którego ja i inne 
na wystawie robót kobiecych nie widziałam 
X. P. W. St. pomylił się co do autora arty- 
kułu. Na temat szlachetności mogłabym du- 

żo dysputować. Zwiedzająca. 

    

       

   

      

Prawie 100 miljonów złotych 
na budownictwo mieszkanio- 

we w r. b. 

Jak się dowiadujemy, w roku bie 
żącym przeznaczona została na kredy 
ty budowlane kwota 95 miljonów 760 
tysięcy 263 zł, na które składają się 
sumy następujące: 

Z funuszów państwowych, urucho 
mionych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, jednak niezrealizowanych 
w 1930 r. — 21.812.563 zł., z lokat i 

zakupu papierów, uskutecznionych w 
1930 r przez Zakłady Ubezpieczeń Spo 
łecznych i inne instytucje finansowe 
— 38.587.700 zł., z lokat i zakupu pa- 
pierów, które uskutecznione zostaną w 
1931 r. przez Zakłady Ubezpieczeń 
Społecznych i inne instytucje finanso 
we — 24.700.000 zł., z akcji mieszka- 
niowo-budowlanej własnej Zakładów 
Ubezpieczeń Społecznych w r. b. — 
38.660.000 zł., na budownictwo drew- 
niane — 5.300.000 zł., z lokaty 190.000 
dolarów dla Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej — 1.700.000 zł. 

Pomimo dużych trudności okazało 
się więc, że w roku bieżącym będzie 
przebudowana z kredytów publicz- 
nych poważna kwota. 

W ten sposób środki przeznaczone 
na akcję budowlano-mieszkaniową w 
roku bieżącym, są większe od kredy- 
tów przyznanych przez Bank Gospo- 

_ darstwa Krajowego na cele budowlane 
w 1928 i 1929 r., a ustępują jedynie 
miejsca 1930 r., w którym kredyty te 
były wyjątkowo duże. (Iskra.) 

      

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! 

—— 

  

  

  
  

      

Skasowanie wagonów 
bezpośredniej komunikacji 

z Truskawcem i Helem. 

Redukcja pociągów osobowych, która 
wejdzie w życie z dniem 15 b. m. objęła 
również wagony bezpośredniej komunikacji 
z ważniejszych zmian, interesujących szer- 

szą publiczność, wymienić neleży wagony 
bezpośredniej komunikacji pomiędzy Pozna- 
niem a Truskawcem, oraz Stanisławowem a 
Truskawcem, które przestaną kursować z dn 
15 lipca r. b. 

Pozatem t. zw. pociąg morski Warsza- 
wa—Hel (Nr. 611), kursować będzie tylko 
w pierwszych dniach miesiąca, ze względu 
na zbyt małą frekwencję pasażerów w śŚro- 
dku miesiąca. W ten sposób z pociągu te 
go będzie mogła korzystać fala wyjedżają- 
cych nad morze i opuszczających letnikska 
nadmorskie kuracjuszy, a _ równocześnie 
dzięki skasowaniu tego pociągu na okres 
kilkunastu dni w środku miesiąca, kolej 
osiągnie znaczne oszczędności. 

Przerwa w kursowaniu tego pociągu w 

lipcu trwać będzie od dnia 14 do 25, zaś w 
sierpniu od 5 do 20. Pociąg ten, jak wiado. 
mo, kursuje do dnia 6 września, jako po- 
ciąg sezonowy. 

  

W IEEE NSK 

Próba zlikwidowania zatargu o jezioro Dukszty 
Zatarg o jezioro Dukszty do chwili o- 

becnej nie został jeszcze zlikwidowany. Obie 
strony zgodziły się na odbycie konferencji 
w celu polubownego załatwienia zatargu. W 
koniereneji, która odbędzie się w dniach 

najbliższych na odcinku Dukszty ze strony 
polskiej udział wezmą przedstawiciele władz 
administracyjnych i K. O. P-u. spodziewany 
jest również udział delegata Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

  

KRONIKA 
    == Dziś: Pelagji. 

Sobota 

  

| 
| | 

| 1 | Jutro: Marcjanny. 

| Lipiec | Wschód słońcu—g. 3 m. 28 
Zachód +. —g. 19m.55 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogįi U. S. B 

w Wiinie z dnia 9 VII —1931 roku, 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -- 219 C. 
2 najwyższa: )- 24 C. 

z najniższa: Ą- 149 C 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja barom. wzrost, spadek, wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 

— Obrady Synodu  Archidjecezjalnego. 
Od 9 do 11 bm. w Wilnie obraduje Sy- 

nod Archidjecezjelny. Zwołał go J. E. Ar. 
cybiskup-Metropolita R. Jałbrzykowski aby 
duchowieństwo, zebrane ze wszystkich stron 

_ kraju, wypowiedziało się w sprawie nastawie- 
ów społeczeństwa w kierunku, umo 

jącym obyczaje, gdyż w latach ostat- 
nich szczególniej zaznaczył się kryzys ducho- 
wy, który znałazł swe odbicie w rozluźnieniu 
obyczajów i upadku moralności. 

Synod rozpoczął się 9 b. m. od uroczy- 
stego nabożeństwa w bazylice, celebrowanego 

przez J. E. Arcybiskupa-Metropolitę, który 
po nabożeństwie wygłosił kazanie, w którem 
podkreślił zadania i cele synodu, zmierzające 
do moralnego uzdrowienia społeczności, chy- 
lącej się ku upadkowi pod wpływem zgub- 
nych haseł materjalistycznych. 

Po kazaniu ks. Sekretarz kurji odczytał 
dekrety papieskie, a następnie uczestnicy. sy- 
nodu złożyli uroczystą przysięgę na Ewan- 
gelję wreszcie czterej ks. djakoni odczytali 
cztery modlitwy, zaś Arcybiskup udzielił ze- 
branym benedykcji. 

W tymże dniu rozpoczęły się obrady sy- 
nodu, które zakończone zostaną w dniu dzi- 
siejszym. Obrady dotyczą różnych zagadnień 
natury duchowej, nurtujących obecnie w spo- 
łeczeństwie polskiem, które przeżywa obok 
materjalnego, kryzys duchowy postępuje 
zgodnie z hasłem: „jak najwięcej użycia i 
najwięcej zysków przy minimalnym wysiłku 
pracy*. 

Nad uzdrowieniem tych stosunków obra- 
duje właśnie synod. 

nai umy: 

  

   
   

    

MIEJSKA. 

— Regulacja brzegów Wilji. W najbliż- 
Szy wtorek o godz. 12 odbędzie się konfe 
rencja w sprawie wykonania planu i kosz 
torysu regulacji rzeki Wilji od mostu woj- 
skowego na Antokolu do mostu na Zakre- 
cie. Plan taki jest konieczny wobec tego że 
regulacja chociażby nawet małych odcinków 
wymaga zorjentowania się w całokształc'e 
projektu. 

Prace nad sporządzeniem planu regu 
lacyjnego Magistrat zamierza powierzyć inż 
Wisłockiemu. Prace te obliczone są na prze: 
ciąg 2 miesięcy. 

Zaznaczyć tu należy, że na podstawie 
przeprowadzonych badań wstępnych stwier- 
dzono, że Wilja w znacznym stopniu zmie- 
niła swe ukształtowanie. Przyczyniła się do 
tego Wilenka, która podczas powodzi wy- 
rzuciła do Wilji masę piasku, przez co 
stworzyła tamę, powodując zmianę kierun- 
ku biegu Wilji na odcinku od więzienia do 
mostu Zielonego. Fakt ten odbił się, również 
ujemnie na elektrowni miejskiej, gdyż rury 
zasilające elektrownię w wodę wprowadzo- 
ne są do rzeki na odległość 84 metrów i 
obecnie znajdują się stale pod groźbą zamu 
lenia. Zwały piasku utworzyły się również 

sprzed elektrownią. 

Ogółem należy stwierdzić į nal że regulacją 
brzegów Wilji wymaga dużego nakładu 

  

inwesty: i kosztów. Wszystkie te sprawy 
zostaną eroko omówione na konferencji 
wtorkowej. 

A: Sprawa gazowni wileńskiej. Gazownia 
wileūska zwróciła się do Magistratu z prośbą 
udzielenia zezwolenia na przedłużenie ga. 
ciągu na ul. Mostowej. Przy tej sposobnc 
zaznaczyć należy że uprawnienia istnie 
w Wilnie gazowni dawno już wygasły i że 
przedstawia ona jedyny swego rodzaju uni- 
kat w Europie, gdyż posługuje się bardzo 
prymitywnemi środkami nie uwzględniaj. 
nowoczesnych zdobyczy techniki. W z 

   
   

    

2 
ązku 

z tem w przyszłym tygodniu odbędzie się spec 
jalne posiedzenie Magistratu, na którem spra 
wa gazowni oraz ustosunkowanie się do niej 
Magistrattu zostanie rozstrzygnięte. 

— Minister Pieracki polecił samorządowi 
wileńskiemu zastosowanie najdalej idących 
oszezędności. Magistrat m. Wilna otrzymał 
od ministra spraw wewnetrznych Pierackie- 
go okólnika polecający zastosowanie najda- 
lej idących oszczędności w wydatkach sa- 
morządu. Między innemi okólnik poleca 
wstrzymać wszystkie awanse pracowników. 
zredukować do minimum poczynania inwe. 
stycyjne, ograniczając się do najniezbędniej 
szych, ograniczyć kredyty reprezentacyjne 
dyspozycyjne i wszelkie inne jak również 
subsydja i subwencje udzielane przez mia. 
Sto. 

— Jak się ma nazywać szpital Sawicz? 
Wi dniu wczorajszym u prezydenta miasta 
interwenjowała delegacja z prorektorem 
Uniwersytetu wileńskiego prof.  Parczew- 
skim na czele. Delegacja, opierając się na 
testamencie ś. p. biskupa Gościeckiego, fun 
datora szpitala Sawicz. żądała nadania temu 
szpitalowi zgodnie z testamentem nazwy 
fundatora. я 2 

: Sprawa ta została przekazana do zao 
pinjowania sekcji zdrowia Magistratu. 

— Jakie będziemy mieli autobusy. W 
związku z podpisaniem umowy z Arbonem 
w_ dniu dzisiejszym Komisja Techniczna zaj- 
mie się wyborem typu autobusów firmy Zan 
rera, Zaakceptowany przez Komisję typ wo 
zu wprowadzi „Arbon* na ulicach Wilna. 
Obecnie do wyboru przedstawiono 6 typów 
autobusów, a mianowicie: typ autobusu o 22 
miejscach, kursujący w Gdańsku, typ fran- 
cuski 0 19 miejscach z siedzeniami ustawione- 
mi poprzecznie. Pozatem 3 inne typy wozów 
dostosowanych do dróg polskich. | 

Dotychczas Komisja stanęła już na stano- 
wisku i zastrzegła się, że zaakceptowany typ 
wozu musi odpowiadać między innemi na- 
stępującym warunkom: odległość między 
miejscami siedzenia musi wynosić conajmniej 
75 ctm. Siedzenia muszą być ustawione rów- 

nolegle do osi, wóz oświetlać muszą conaj- 

mniej cztery t. zw. podsufitówki, podłogi mu- 
szą być z linoleum, siedzenia mają być sprę- 
żynowe pokryte skórą, kolor autobusu bę: 
dzie dwubarwny u dołu niebiesko-stałowy a 
u góry żółty. 

    

  

   

  

SPRAWY PRASOWE. 
— Zatwierdzenie konfiskaty. Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie zatwierdził areszt, nałożony 
przez Wileńskie Starostwo Grodzkie na na- 
kład Nr. 141 „Expressu Wileńskiego* oraz 
ulotkę w jęyku litewskim* p t. „Głos Stu 

dentów Litwinów U. S. B.*. 

  

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuka 
Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

Wystawy i gmach muzealny mieszezą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego przy 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczącej się 
50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby. 

Z POCZTY. 
— Przedłużenie godzin urzędowania. Dy- 

ja Poczt i Telegrafów w Wilnie komu 
nikuje, wypłata przekazów w godzinach 
popołudniowych w urzędzie pocztowym Wil- 
no I przedłużona została od godz. 15 do 13 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wezwanie. Komitet Pomocy Polakom 

na Łotwie w Wilnie wzywa wszystkie orga- 
nizacje społeczne do wysłania swych upełno 
mocnionych przedstawicieli na zebranie in 
formacyjne, które się odbędzie dnia 11 b. m. 
o godz. 1 po poł. w lokalu „Vilbi*, przy ul 
Zamkowej Nr. 3 m, 3. 

      

RÓŻNE. 
— Loterja T-wa P. Ż. P. W sobotę i nie- 

dzielę, t. j. 11 i 12 lipca w pawilonie cukier- 
ni B. Sztralla odbędzie się loterja fantows 
Cena losu 50 gr. — Dużo pięknych i cennych 
rzeczy, jak: pierścionek złoty, koronki, jed- 
wabie, trykotaże, serwisy, żywe fanty, cuk- 
Ty ao sp. Początek od godz. 11 rano. 

— Statki kursują między Wilnem a Wer 
kami z przystankami w Pošpieszce, Woto- 
kumpji, Plaży, Piaskach i w Kalwarji (Try- 
nopol). Kursują w godz. odjazd z Wilna o 
godz. 8, 10, 12, 14, 14.30, 16, 17, 18, 19.30, 

20. Odjazd z Werek o godz. 7, 8, 9.30, 11.30, 
0, 16, 17.30, 18.30, 20 (ostatni). W nie 

dzielę i dni świąteczne od god. 7 rano co 
godzinę, ostatni statek odchodzi z Werek 
o godz. 21. W. razie większej frekwencji 
publiczności statki będą kursować dodatko- 
wo co pół godziny. W razie zaś złej pogo- 
dy statki będą kursować według rozkładu 
na dzień powszedni. W dnie powszednie 
wolne są statki dla wycieczek. Wszelkie in- 
formacje udzi: są na przystani statków 
przy ul. Tad, Kościuszki. 

  

  

    

  

   

  

    

    

   

  

WYCIECZKI. 
— Trzytygodniowa wycieczka w Beski- 

dy Zachodnie, na Liptów i Spisz. Oddział 
Warszawski Pol. Tow. Tatrzańskiego wraz 
z Polskiem Tom. Krajoznaczem organizujs 
w okresie od 9 do 30 sierpnia r. b. trzyty- 
godniową wycieczkę w Beskidy Zachodnie 
i w ważniejsze pasma górskie Liptowa i Sp' 
sza, Projektowane jest wyjście na Turbacz 
w Gorcach, najwyższe szczyty Beskidów Za 
chodnich Babią Górę, Pilsko, i Raczą Hale 
najwyższy szczyt Tatr Garłuch, najwyższy 
szczyt Niższych Tatr, Dziumbir, pozatem 
zwiedzenie pasm Wielkiej Fatry i Niż 
Fatry, całego szeregu miast i zakładów ką. 
pielowych na Spiszu i Liptowie z odbudowa 
nym po pożarze zakładem kąpielowym hr. 
Andrzeja Zamojskiego w Drużbakach. Wycie 
czka zakończoną będzie zwiedzeniem Pie- 
nin. Zgłoszenia i informacje w terminie da 
1 sierpnia należy nadsyłać pod adresem piu 
wadzącėgo: dr. Mieczysław Orłowi War. 
szawa, Min. Rob. Pub. Koszta wycie 
niosą około 400 zł. od osoby. 

TEATR | MUŻYRA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie 

dwa dni ciesząca się niebywałem powodze 
niem krotochwila M. Henneqpina p. t. „Sz 
kam dziecka*, W rolach głównych pp. Ka- 
mińska, Sawicka, Balcerzak i Wyrwicz. 

Reżyserja K. Wyrwi Dekoracje J. 
Hawryłkiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Jeszcze tylko dwa dni emocjonu- 
jąca sztuka Vicki Baum p. t. „Ludzie w ho- 
telu*. Świelna gra całego zespołu z Eichle- 
rów 4, Rychłowską, Ciecierskim, 

reczmarem na czele — oraz 
pełne d ycznego napięcia sytuacje sztu- 
ki — czynią widowisko niezmiernie cieka- 
wem. 

Reżyserja R. 
J. Hawryłkiewicza. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po-Ber 
nardy im, Dziś o godz. 8.30 w, odbędzie 
się koncert na dochód Towarzystwa Opieki 
nad Sierotami Żydowskiemi. Udział biora* 
orkiestra 85 p. Strzelców Wileńskich pod dy- 
rekcją por. zuka, oraz artyści Te- 
atrów Miejskich pp. Niwińska, Sawicka, Bal- 
cerzak i Milecki. 

Konferansjerkę prowadzić będzie p. Ka- 
rol Wyrwicz-Wichrowski. 

— Niedzielny koncert w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Jutro, w niedzielę o godz. 
8.30 w. odbędzie się w Muszli koncertowej 
w ogrodzie po-Bernadyńskim koncert, w ktć 
rym udział wezmą: orkiestra 13 p. ułanów 
pod dyrekcją chor. Ejsmonta, oraz artyści 
Teatrów Miejskich pp.: Jasińska-Detkowska 
Niwińska, Sawicka, Balcerzak i Milecki. 

— Najbliższe premjery. W poniedziałel: 
dnia 13 b. m. o godz. 8 m. 15 w Teatrze 
„Lutnia* odbędzie się premjera komedii 
A. Mollera i H. Lorenza p. t. „Pan znak 
zapytania”, w reżyserji R. Wasilewskiego 
W rolach głównych ujrzymy: Eichlerówną, 
Sawicką, Kreczmara, Jaśkiewicza i Łaciń- 
skiego. 

Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim wystąpi we wtorek, dnia 14 b. m. o 
godz. 8.15 w. z premjerą komedji Nancey'a 
i Armant'a p. t. „Wesoła spółka”. 

— Wielki koncert symfoniczny. W sobo- 
tę dnia 11 lipca r. b. o godz. 8.30 wieczorem 
odbędzie się wielki koncert symfoniczny w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
pod batutą dyrygenta wszechświatowej sła 
wy prof. Walerjana Bierdiajewa. 

RABJO 
Fala 244 m., mocy 21,5 Kw. 

SOBOTA, dnia 11 lipca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.40: Program 
dzienny. 15.45: „Chłopcy coś dla was“ — po- 
gadanka. 16.00: „Nareszcie* — III-ci frag- 
ment z powieści Henryka Sienkiewicza „W 

   

  

    

  

   
       

            

    

    

   

  

Wasilewskiego. Dekoracje 
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ul. Mickiewicza Nr. 23. 

  

"pustyni i w puszczy* zradjofonizowała Ha- 
lina Hohendlingerówna. Tr. na wszystkie sta 
cje. 16.30: Koncert dla młodzieży. 16.50: „Błę 
dny rycerz w Polsce'* — odczyt. 17.10: „Co 
nas boli?* — przechadzki Mika po mieście. 
17.35: Odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 19.15: Korpusy 
Kadetów a naród pod bronią — odczyt wygło 
si prof. Kwiatkowski. 19.30: Ciotka Albinowa 

0 19. Kom. 20.15: Koncert popularny. 
: Program na niedzielę i rozma- 

itości. 19.55: Kom. 20.15: Koncert popułarny. 
22.00: Kom. 22.30: Koncert chopinowski. 
23.00: Muzyka taneczna. 

NIEDZIELA dnia 12 lipca 1931 r. 

10.15: Tr. Uroczystego nabożeństwa z 
dziedzińca pałacu reprezentacyjnego w zwią- 
zku z zakończeniem obozu letniego lwowskie 
go korpusu kadetów. Mszę św. odprawi 
i kazanie wygłosi bi Bandurski. 11.58: 
Sygnał czasu i h z dzwonicy katedr. 
12.05: Koncert. 13.10: Kom. meteor. 13.20 Po 
gadanki i muzyka. 15.00: y można chować 
indyki na Wileńszczyźnie* — odczyt. 15.20: 

5.30: Tr. z Gdyni (Konkurs chó- 
ru) Kom. 17.40: Koncert. 19.00: ‚Со 
znajdę w Druskienikach?“ Rozmowa lekarza 
z matką (djalog pióra prof. dr. Wacława Ja- 
sińskiego. 19.15: Kukułka Wileńska — mó- 
wiony dwutygodnik humorystyczny. ё 
Program na poniedzialek. 19.40: Skrzynka te- 

    

    

   
   

      

       

    

    

  

        

  

chniczna. 19. Kom. meteor. £ у 
polski w przeszłości i teraźniejszości* — od 
czyt wygłosi „prof. Mieczysław Limanowski. 

    

Koncert. 22.0! a transatlantyku* — 
3 Kom. 0: Recital špiewaczy. 

23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NARESZCIE ! 

O godz. 16 na całą Polskę. Dzisiejsza 
audycja dla młodzieży jest jedną z łańcucha 
radjofonizacyj z powieści Henryka Sienkie- 
wicza „W pustyni i w puszczy*, Tym razem 
będzie to fragment pod wielu mówiącym ty 
tułem „Nareszcie!'* Radjofonizowała i reży- 

serowała audycję jak zazwyczaj ciocia Ha- 
la. 

    
   to

 

   
  

KORPUS KADETÓW. 

O godz. 19.15 aud. lok. Dziś zostanie 
nadana ostatnia z cyklu audycyj, poświęco- 
nych lwowskiemu korpusowi kodetów, szko- 
le mocno związanej z Wilnem i Trokąmi 
oraz odznaczającej się wysoką kulturą rad- 
jofoniczną. Odczyt p. t. „Korpus Kadetów 
a naród pod bronią* wygłosi prof. dr. Kwiat 
kowski. 

MECZ TENISOWY GRODNO—WIŁNO. 

W nadchodzącą niedziełę na kortach te- 
uisowych Grodna rozegrane zostanie spot- 
kanie między najsilniejszemi zespołami obu 
miast. Wilno reprezentować będą czołowi 
tenisiści A. Z. $. Grodno zaś — Cresovia, 
która jest bezsprzecznie reprezentantką eh- 
stra klasy tenisu grodzieńskiego. 

Zawodnicy wileńscy w składzie p. p. 
Grabowieckiego, Pimonowa, Turczyńskiego 
i Wenka oraz pań Hohendlingerówny i Gra- 
bowieckiej wyjeżdżają w dniu dzisiejszym. 

Nałeży przypuszczać, że pierwszy ten 
mecz tenisowy przyczyni się do nawiązania 
Śeisłego kontaktu między obu miastami, tem 
bardziej, że mecz rewanżowy odbędzie się 
w Wilnie już jesienią r. b. 

PODRÓŻ KAJAKIEM Z WILNA DO _ 
STAMBUŁU, z 

Jak się dowiadujemy, znany w kołach 
sportowych ze swoich wodnych podróży 
wilnianin p. Wacław Korabiewicz, podją 
kajakiem podróż z Wilna do Stambułu. 
Dzielny wioślarz zamierza przebyć całą o! 
brzymią trasę w niedługim stosunkowo cza 

sie. 

          

TRENINGI CYKLISTÓW 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cykli- 
stów zawiadamia swoich członków, że począ- 
wszy od dnia 13 b. m., w godz. od 17 do 19 
w parku sportowym im. gen Żeligowskiego, 
będą odbywać się treningi zawodników. 

— Komunikat Tow. Cyklistów. 
rząd Wileńskiego Towarzystwa  Cy 
wzywa wszystkich członków do obowiązko- 
wego stawienia się na zebranie w dniu 1% 

b. m. (środa) w lokalu swoim Niemiecka 
Nr. 9 o godz. 19. 

Na porządku dziennym sprawa urządze 
nie w dniach 15 i 16 sierpnia r. b. Jubile 
uszu 10-lecia istnienia Towarzystwa. 

O CZEM RADZIĆ BĘDZIE XXVIII GŁÓW- 
NY MIĘDZYNARODOWY KONGRES STRZE 

LECKI. 

W czasie trwania strzeleckich Mistrzostw 
Świata w Polsce (23.VIII—6.IX. 1931) zosta- 
nie otwarty dnia 1 września r, b. w wielkiej 
sali Rady Miejskiej we Lwowie XXVIII głów- 
ny międzynarodowy kongres strzelecki. 

Otwarcia kongresu dokona przedstawiciel 
Polski, Antoni Anusz, poczem obędą się oh- 
rady według ustalonego już porządku dnia, 
który obejmuje sprawdzenie pełnomocnictwa 
delegatów, odczytanie sprawozdania prezesa 
Międzynarodowego Związku Strzeleckiego, p. 
Jana Carnot (Francja), za okres miniony, 
przyjęcie nowych związków, sprawozdanie fi 
nansowe, ustalenie składek na okres 1931-32. 
wybory wiceprezesów (kadencja prezesa trwa 
4 lata — p. Jan Carnot kończy ją w 1932 r.), 
wprowadzenie do Międzynarodowego Związ- 
ku Strzeleckiego Argentyny i Norwegji, spra- 
wy udziału na Olimpjadzie w Los Anegełos w 
1932 r., ustalenie miejsca następnych strze- 
leckich Mistrzostw Świata, wniosek o noweli 
zację paragrafu regulaminu, normującego ob- 
liczanie równej ilości punktów oraz wnio- 
o zawiadamianiu prezydjum przez poszcze - 
ne związki narodowe o terminach urządza- 
nych przez nie zawodów międzynarodowych. 

Delegacja polska ze swej strony zgłosi 
prawdopodobnie wnioski dążące do zmiany 
dotychczasowego programu strzelań w kie- 
runku większego uwzględnienie broni wojsko 
wej i dostosowania tego rodzaju strzelań do 
warunków strzelań anglo-saskich i niemiec- 
kich t. j. zbliżenia ich do formy bardziej pra- 
ktycznej niż tarczowej. Drugi wniosek doty- 
czyć będzie ograniczenia produkcji amunicji 
małokalibrowej w celu osłabienia jej siły 
przebijania osłon, a tem samem znacznego 
zmniejszenia cen i zabezpieczenia się przed 

      

        

  



koniecznością zwiększania środków ochron- 
mych na sirzelnicach malokalibrowych. 

Pozatem dełegaci Polski domagać się bę- 
dą całkowitego zniesienia nagród pieniężnych 
a tem samem przyznania sportowi strzeleckie 
mu cech całkowicie amatorskich. Wniosek ten 
jest tem ejszy że zarówno Komitet I- 
grzysk Olimpijskich, jak i część zagranicznej 

prasy fachowej nie uważa sportu strzeleckie- 
go za amatorski. Ograniczenie to będzie rów- 
nież musiało być rozciągnikte i na hipikę. W 
konsekwencji powyższych postulatów do u- 
działu w międzynarodowych zawodach sirze 
leckich nie będą mogli być wpuszczani człon 
kowie wszystkich klubów, w których będą 
brane jakiekolwiek  bą zwroty pieniężne 
związane z kosztami za udział w zawodach. 

ULGI KOLEJOWE DLA UCZESTNIKÓW 
ELIMINACYJNYCH ZAWODÓW  STRZE- 

LECKICH. 

Uczestnicy elimina 
Strzeleckich i Łucznyc akie przed tegorocz- 
nemi Mistrzostwami & ta, odbędą się we 
Lwowie dnia 15—19 lipca r. b., otrzymają 
80 proc zniżki na przejaźd kolejami do Lwo- 
wa. Ulgi te otrzymają na podstawie rozka- 
zów jazdy, po które należy zwrócić się do 
okręgowych Urzędów P. W. i W. F. lub od 
nośnych władz P. W. 

COCHET ZAWODOWCEM ? 

Wimbledon, 10. 7. (Pat). 
publiczną Wimbledonu j 

której znakomity 
wielokrotny mis 
bieżącym po ukor ozgrywkach 5 
puhar Davisa przejść na zawodowstwo 

Podobno Cochet zamierza przystąpić do 
„eyrku* Tiłdena, z którym rozgrywać będzie 

    

    

        

   

    
nych Zawodów 

  

      

— Tajemnicą 
st pogłoska, według 
a francuski, Cochet. 

nierza w roku 

  

    

  

   
    

   

    

    

mecze w zawodach tenisistów wodowych. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
BÓJKA. 

— W dniu 9 b. m. w ezasie bójki między 
Gilerem Ałterem i Gilerem Benjaminem (No- 
wogródzka2) a Litnerem Nochimem (Nowo- 
gródzka 6) na rynku Drzewnym, Litner zo- 
stał dotkliwie pobity. Lekarz zakwalifikował 
odniesione przez Litnera obrażenia jako cięż- 
kie uszkodzenia ciała. 

OFIARA KĄPIELI. 

— W dniu 9 b. m. podczas kąpieli w rze- 
ce Wilji na Zwierzyńcu utonęła Bokszczanin 
Marja, urodz. w 1908 r., zam. przy ul. Lwow- 
skiej 63. Zwłok nie odnaleziono. 

PODRZUTKI. 

9 b. m. w korytarzu I komisarjatu P. P. 
m. Wilna znaleziono podrzutka płci żeńskiej 
w wieku około 2 tygodni, przy którym była 

a z napisem „Dziecko ma na imię Mar- 
a". Tegoż dnia w kościele św. Kazimierza 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 1 tygodnia. Obu pedrzutków umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

POŻAR. 

Wezoraj o godz. 18.45 wybuchł pożar 
przy ul. Ogińskiego Nr. 16 na Antokolu. 

  

   

    

Spłonął doszczętnie dom drewniany. 
Przyczyna pożaru nieznana. 

KRADZIEŻE. 

— W dniu 9 b. m. Łacińskiemu Irunajtu- 
sowi (Piwna_9) skradziono ze składu miesz- 
czącego się w tymże domu różnych materja- 
łów kanalizacyjno-wodociągowych na sumę 
łącznej wartości 340 zł. Sprawcę kradzieży 
Michałowkiego Józefa (Piwna 2) ze skradzio 
nemi materjałami zatrzymano. 

— W dniu 9 b. m. Szangierowicz Karol, 
mieszkaniec zaść. Kozakluny, gminy raduń- 
skiej, skradł pod Halą Miejską, na szkodę Bi 
niewicza Witolda, mieszańca wsi Papiszki, 
gminy trockiej, siodełko wartości 23 zł. Zło- 
dzieja z siodełkiem zatrzymano. 

— W dniu 9 b. m. w sklepie jubilerkim 
przy ul. Niemieckiej 37, skradziono na szko- 
dę Motzelwera Mojżeza, pierścionek złoty war 

DESI S ADEO PIT TI PET OOOO ODW OKCEO AT ROORACZOIEKEROWEO 

Tajemnica drzwi zamkniętyc 
Dramat sensacyjno-salonowy. Aktów 10. W rolach głównych: Wirginia Valli i Gaston Glass. 

sap PRockaw: Willa na sprzedaż. 

fin Wiejskie 
(SALA WIEJSKA 
Qstrobramska 5. Akcja pełna gro- 

zy i napięcia. 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLI0S" 
Wileńska 89, tel. 9-26 

Dziś! 
  

Od dnia 10-go do 13-go 
lipca 1931 roku włącznie 

będą wyświetlane filmy: 

Nowa wersja dźwiękowa! 
Przebój dźwiękowy! 
Cud techniki i sztuki! 

W rol. gł.: Niezapom. mistrz maski LON CHANEY, urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 5000 statystów. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej 

Na scenie opera „Faust*. 

tości 213 zł. Ustalono, że pierścionek skrad- 
ły Jankowska Tekla i Fiodorowicz Marja (ul. 
Pokój 24), które zatrzymano. Pierścionka na- 
razie nie odnaleziono. 

OFIARY. 
Iil-cia klasa Państw. Gimn. im. Józefa 

Piłsudskiego w Święcianach — na budowę 

łodzi podwodnej zł. 10.45. 

SSR EI FOK SON 

Maharadža Nizam Hiderabod, 

  

ktėrego majątek wynosi okolo 15 miljar- 
dów złotych. Jest to najbogatszy czło- 

wiek świata. 

Ti IN I i i бааК НАа алай 

Głos łotewski o wspólnych 
interesach Polski i Łotwy. 
W ostatnich czasach w prasie łotewskie: 

pojawił się szereg głosów nieprzychylnych 
dla Polski, w związku z tem na specjalna 
uwagę zasługuje artykuł pióra wybitnego 
publicysty p. Skujenieksa, zamieszczony w 
jednym z ostatnich numerów dziennika ło- 
tewskiego „Latvies Ralss“. 

Autor na wstępie wskazuje na współ- 
ność interesów, łączących Polskę i Łotwę. 
Finlandja, Łotwa, onja i Polska są ostat 
niemi państwami o zachodnio-europejsk:cj 
kulturze na Wschodzie. Na zachód od Sh 
panują warunki jaskrawo różniące się od 
europejskich. Rosja sowiecka dąży do wpro 
wadzenia w innych państwach ustroju ko 
munistycznego. Do r. 1920 chciała osiągną* 
swój ceł za pomocą oręża. Odniesione przez 
Polskę zwycięstwo nad Wisłą było rękojmią 
niepodległości nietylko Polski, ale i Łotwy. 
Można powied. „ że wówczas rozstrzyg 
nął się los całej Europy. 

W dalszym ciągu autor pisze, że gdyby 
w Rosji nastąpiła zmiana ustroju, to wów- 
czas należałoby się liczyć z usiłowanient 
stworzenia „Starej niepodległej  Rosji*. 
Gdy próby te miały powdzenie, to oznaczalo- 
by to powrót Łotwy ponownie w sferę bar- 
baryzmu. Taką próbę mogłaby uniemożli- 
wić jedynie Polska, jak to uczyniła w lecie 
1920 r. 

Autor wskazuje, iż pomiędzy Polską a 
Łotwą nie jest potrzebne, ani piśmienne, ani 
też ustne porozumienie się. Gdyby wojska 
rosyjskie, niezależnie od ich zabarwienia, 
weszły do Warszawy, los Rygi byłby prze 
sądzony. I odwrotnie. Gdyby wojska rosyj- 
skie zajęły Rygę, rozpocząłby się nowy po- 
dział Polski. Wspólne  niebezpieczeństwa 
najbardziej wysuniętych placówek na wscho- 
dzie o kulturze europejskie są temi mocnemi 
więzami, które łączą naród łotewski i poł- 
ski, a wspólne interesy stwarzają najlepsze 
Stosunki pomiędzy państwami polskiem i 
łotewskiem. (Iskra). 

    

   
     

   

     

UPIOR 
Bajeczne zdjęcia kolorowe. — 

ROUTER R Ww (“17 /E NS k 1 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

W seimie pruskim. 

  

BERLIN, 10 VIL (Pat). Sejm 
pruski odrzucił w głosowaniu imien- 
nem wniosek oparty na zasadzie 
referendum ludowego Stahlhelmu, 
oraz wniosek komunistyczny o roz- 
wiązanie lzby 229 głosąmi przeciw- 
ko 190. 

Za odrzuceniem wniosku głoso- 

  

wała przeważna część stronnictw 
prorządowych. _Opozyja przyjęła 
wynik głosowania okrzykami. Rów- 
nież wniosek komunistyczny, pro- 
testujący przeciwko zakazowi odby- 
cia spartakjady, odrzucono 227 gło- 
sami przeciwko 165. 

Odezwa Stahihelmu. 
BERLIN, 10-VII. (Pat). Kierow- 

nictwo Stahlhelmu wydało odezwę 
z racji ogłoszenia plebiscytu w spra- 
wie rozwiązania sejmu pruskiego. 
Odezwa stwierdza na wstępie, że 
akcja Hoovera nie osiągnęła swego 
celu. Musiała ona zawieść, gdyż 

Słuszna 
LONDYN 10.7. Pat. — „Times*, dono 

sząc o aresztowaniu Polaków i Czechów we 
Wrocławiu pod zarzutem szpiegowania n 
dawnych demonstracyj Stahlhelmu „słusznie 
zauw: że o ile Niemcy na protest polski 
odpowiedzieli w swoim czasie, że nie bio- 

  

   

  

Niemcy bez zdecydowania nacjona- 
listycznego rządu zdane są na fran- 
cuską politykę przemocy. Odezwa 
Stahlhelmu nawołuje wreszcie do 
porzucenia „nierealnej polityki po- 
rozumienia z Francją". 

uwaga. 
rą żadnej odpowiedzialności ze 
helm, który nota niemiecka określi 
prywatną organizację, bez celów 
nych, to w 

Stahl- 

  

inilitav- 

takim razie aresztowanie pod 
zarzutem szpiegostwa jest niezrozumiałe. 

Zakończenie prac powszechnego kongresu 
pokoju. 

BRUKSELA, 
wszechny kongres 
czył swe prace. 
dział się między 
wszechnem ograniczeniem 
do poziomu niższego niż ten, 

Nowy wynalazek amerykański 

10:VII. (Pat). Po- 
pokoju zakoń- 

innemi za po- 
zbrojeń 

jaki 
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umożliwiający słuchanie uderzeń serca ludz- 
kiego rzez radjo. 

Kongres wypowie- * 

istniał w roku 1914, za zabronie- 
niem używania narzędzi wojennych 
i sposobów, potępianych przez trak- 
taty pokojowe, wreszcie za umię- 

lotnictwa  po- dzynarodowieniem 
szczególnych krajów. 

  

Maszyna do oddychania. 

  

Profesor duński i laureat Nobla August 

Krogh wynalazł aparat, przy pomocy 

którego stosuje się sztuczne oddychanie 

ludziom, którzy ulegli zatruciu, czy in- 

nym nieszczęśliwym wypadkom. ' 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwai 

(Królewska 
narzeczona) 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
Początek seansów od godz, 6-ej. 

W OPERZE 

  

PRZETARG. 
Dyrekcja Kolei 

przetarg na dzierżawę materjałów nawierzchni 
torowej, ułożonej w kolejce od st. Różanka do mias- 
teczka Szczuczyn długości około 8 i pół kłm. toru 
szyn trakcji konnej rozpiętości 750 mm. Termin skła- 
dania ofert do dnia 3 sierpnia 1931 roku. 

Bliższe szczegóły ogłoszone są w Monitorze Pol- 
skim Nr. 154 z dnia 8 lipca 1931 roku. 

> Dyrekcja Okręgowa 
628/V1—5823 P. K. P. w Wilnie. 

Państwowych w Wilnie ogłasza 

Stanowisko podsekretarza 
stanu whierarchji urzędniczej. 

Dowiadujemy się, że w dniu 6 lipca 
r. b. wydane zostało rozporządzenie ra 
dy ministrów, normujące prawnie sta- 
nowiska podsekretarzy stanu w hie- 
rarchji urzędniczej. 

Rozporządzenie 0 którem mowa 
powołuje się na art. 11 i 17 ustawy o 
państwowej służbie cywilnej i wpro- 
wadza zmianę w tabeli stanowisk u- 
rzędniczych w tym sensie, że w ko- 
lumnie tej tabeli „stanowiska, oraz ty- 
tuły do nich przywiązane.. przed sta- 
nowiskiem .,dyrektor departamentu' 
wstawia się stanowisko „podsekretarz 
stanu, któremu odpowiada III-ci sto 
pień służbowy. (Iskra). 

Z międzynarodowego komi- 
tetu transportów. 

WARSZAWA 10.7. Pat. — Ostalnio ob- 
radował w Stokholmie międzynarodowy ko- 

mitet transportów w sprawie wprowadzenia 
nowej umowy między zarządami kolejowe 
mi, dotyczącej przewozu w komunikacji mię 
dzynarodowej oraz nowych postanowień wy 
konawczych do międzynarodowej konwen- 
cji berneńskiej. Delegaci polscy odbyli sze- 
reg konferencyj ze sferami handlowo-prze- 
mysłowemi Szwecji w sprawie bezpośred 
niej komunikacji ze Szwecją drogą morską 
przez Gdynię. 

Miarą zainteresowania się sfer 
mysłowych tą kwestją jest fakt, że kapitał 
szwedzki zamierza uruchomić swym kosz- 
tem trajekt do przewożenia wagonów z to 
warami z jednego z południowych portów 
szwedzkich do portu w Gdyni. W ten spo- 
sób możnaby otrzymać najkrótsze i naj- 
terminowsze połączenie między Polską a 
Szwecją, co wpłynie bardzo korzystnie na 
ożywienie obrotów handlowych polsko-szwe- 
dzkich. 

Zlikwidowanie strajku 
włókniarzy w Białymstoku. 

BIAŁYSTOK. 9.7. — W związku 
z demonstracyjnym strajkiem włók- 
niarzy białostockich, wczoraj w godzi 
nach popołudniowych odbyła się kon 
ferencja z udziałem władz administra 
cyjnych, na której przedstawiciele 
przemysłowców oświadczyli, iż nie bę 
dą prowadzić akcji obniżki płac i za- 
chowają nadał dotychczas obowiązują 
cy cennik. 

Wobec tego oświadczenia robotni- 
cy przemysłu włókienniczego postano 
wili strajk zakończyć. W dniu dzisiej. 
szym wszystkie fabryki włókiennicze 
w Białymstoku pracują normalnie. W 
czasie strajku, który miał przebieg zu 
pełnie spokojny, nie doszło do żad- 
nych zamieszek, ani ekscesów. (Iskra) 

prze- 

Nr. 157 (2099) 

Sprawa Grynbaum -Farbstein 
© mandat poselski. 

Sąd kongresu sjonistycznego  zaj- 
muje się obecnie sprawą pretensji b. 
posła Farbsteina, leadera frakcji 
„Mizrachi* w Polsce, który domagał 

się w swoim czasie, aby pos. Grynba- 
um w myśl zawartej przed wyborami 
umowy odstąpił mu swój mandat sej- 
mowy. Przedstawicielem p. Farb- 
steina przed sądem jest dr. Wolff, po- 
słów — Grynbauma i Rosenblatta bro- 
ni dr. Ringiel, który — zdaniem jego 
— nie powinien wtrącać się do spraw 
wew. nętrznych poszczególnych organi- 
zacyj krajowych. Nie przystoi poza- 
tem — zdaniem dr. Ringla — aby sąd 
kongresowy decydował w Bazylei o 
sprawach czysto polskich, jak kwestja 
mandatów do Sejmu. Przeciwko takie 

  

mu stanowisku oponował pełnomoc- 
nik p. Farbsteina, poparty zresztą 
przez samego pos. Grynbauma. Jak do 

  

nosi prasa żydowska z dn. 9 lipca, sąd 
konkresowy uznał się za kompetentny 
w tej sprawie. Wyrok jeszcze nie za- 
padł. 

Spis ludności w Angiji. 
Przeprowadzony 26 kwietnia 1931 

r. spis ludności w Anglji i Walji zo- 
stał obecnie definitywnie podsumowa 
ny i ogłoszony. Wynika z niego, że 
Anglja i Walja (bez Szkocji) posiadają 
39.947.931 ludności, w tem 19.138.844 
mężczyzn i 20.809.087 kobiet. 

Od ostatniego spisu ludności, prze 
prowadzonego w r. 1921, a więc przed 
10 laty, liczba ludności wzrosła o 2 

    

milj. 61 tys. 232, czyli o 5,52 proc. 
Urodzeń było — 6.930.000, zgonów 

4.692.000, przewaga emigracji nad imi 
gracją 177.000. Bardzo znaczny jest 
spadek urodzeń. 

Przyrost ludności jest więc w Anglji 
i Walji, po rekordowej w tym wzglę- 
dzie Szwecji, która ma najniższy stan 
urodzeń w Europie, następny zkolei 
co do niskiego stanu urodzeń. (Pat.) 

Tajna korespondencja między 
Wilhelmem Ii a vonBuelowem 

PARYŻ 10.7. Pat. — Wydawnietwo „Les 
Annales* ogłasza tajną korespondencję po 
między Wilhelmem II a księciem von Bue 
lowem. Między innemi podany jest list Bu- 

any 20. 7. 1905 r., z zagranicy w 
„m pisze on: Jeśli Anglja w "jakimkol- 

wiek sposób wypowie nam wojnę lub nas 
zaatakuje, Wasza Wysokość powinna naty 
chmiast zatelegrafowość do Brukseli i Pa- 
ryża z żądaniem wypowiedzenia za luk 
przeciw niemu w ciągu 6 godzin. Wtargnie- 
my do Belgji, jakakolwiek będzie jej droga. 
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Sensacyjny proces w sprawie PAC: 
tranzakcji. 

Wczoraj na wokandzie sądu okręgowego 
znalazła się sprawa majora Zygmunta Szeligo- 
Szafrańskiego i Aliny Zdrojewskiej oskarżo- 
nych o zawarcie oszukańczej tranzakcji na 
sprzedaż cudzego drzewostanu. 

Sąd stanowili p. p. sędziowie: W. 
zowski, R. Bobrowski i J. Zaniewski. 

Oskarżyciel publiczny prokurator p 
Al. Zdanowicz domagał się odroczenia spra- 

Brzo 
  

wy na inny termin, a to wobec niestawienia 
się na rozprawę. współoskarżonej w sprawie 
p. Zdrojewskiej, teściowej majora Szafran- 
skiego. 

Sąd przychylił się do wniosku podproku- 
ratora i sprawę odroczykg, wydając odnośn= 
zarządzenia by w następnym terminie stawi- 
ła się na rozprawę i podsądna p. Zdrojewska. 

Ka-er. 

Do sprzedania Zaleszczyckie LEŚNICZY 
DOMEK M 0 RE L E | pozwie. Miar 

2 S i językiem polskimĖi 
ko- | drewniany. ziemi 500 sąż. у Jacy Jęry SEA, 

an zal Bięraniant 34, Weżuaki de | AAA O SW) apa w LEĆ 
omówienia u właściciela. 

5818 

Mieszkania 
po 2 pokoje z kuchnią 
odremontowane do wyna- 

jęcia — ul. Popławska 22, 
informacje u dozorcy. 

  

  

codziennie świeżo rwane. 
Pięciokilogramowy kosz | РУ 
zł. 20, wysyła franko za- 

liczka — D. Gottfried, 
Zaleszczyki. 

L Kenigsberg 
  

smie, enegiczny, 
jak najdokladniej ze 

wszelk. galęziami wcho- 
dzącemi w zakres leśnie- 
twa, znam dokładnie pra- 
ce przy urządzeniu lasów, 
energiczny tępiciel kłu- 
sowników i drapieżników, 
zamiłow. hodowca zwie- 
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BŹWIĘKOWE KINO 

„BOLLYWOOD 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Wielki 
przebój 
dich.   

Dźwiękowe Kino 

CGUING' =. 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! 
  

Najnowsza sensacja 

produkcji 1931 roku 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Ceny zniżone. 

Kaprys madame Pompadour 
Romantyczne dzieje na dworze Ludwików NĄD P 3 
z udz. Marceli Denya i Andre Beauge. DA EROCRAM; 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
Tyg. dźwięk. ek 

SERCE i SPORT 
W roli głównej przemiła para kochanków NANCY CARROLL i CHARLES ROGERS. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2a, 
  

  

Moc pikantnych scenl 

  

Kino Kolejowe | Prozram od 8-g0 RE RY MIŁOSNE 0GNIS KO 1931 r. włącznie: Il” 
Wesoły i BY film w 10 Pa z Rowan HARRY LIEDTKE i uroczą HILDĄ RAUSCH w rol. główn. 

ajmująca treśćl spaniała gra artystów! Bogata wystawal 
(ebek dworsa kolojow.) Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Słodycz grzechu z Conradem Nagiel w rol. gł. 

TADEUSZ SIKORSKI. 21) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Na herbatkach u Niemirowych Tamara pełniła 
obowiązki pani domu . Nowy gość oświadczał jaką 
lubi herbatę i jego pozycję uważano już za usta- 
łoną. Wichrowski był u Niemirowych dobrze widziany 
i raz nazawsze był zaproszony na popołudniowe her- 
baty, pomimo częstych zaprosin na obiady i wystawne 
przyjęcia. Na zebraniach przeważnie roztrząsano te- 
maty polityczne i społeczne. 

— Mówię wam, moi drodzy — huczał tubalnym 
głosem adwokat Arbuzow w antraktach pomiędzy jed- 
nym a drugim łykiem gorącej herbaty — że tak dalej 
być nie może. Ustrój nasz zgnił docna, jesteśmy ol- 
brzymem na glinianych nogach, ciągle się coś chwieje 
i tylko patrzyć, jak cały aparat runie. 

— Po jakiego djabła wpakowaliśmy się do Man- 
dżurji. Czy mamy mało przestrzeni w Rosji, czy za- 
ludniona jest dostatecznie Syberja? Zachłanność na- 
sza nie zna granic. Od czasów słynnego rozbójniką 
Jermaka Timofiejewicza pchamy się na wschód w stro- 
nę najmniejszego oporu, chociaż nikt się w tem dobrze 
nie orjentował. W ciągu kilkuset lat dopchaliśmy się 
do oceanu i oczywiście bylibyśmy się pchali dalej, że- 
by nie woda. Człowiek rosyjski boi się wody, bo wi-   

dzi w niej zamorskiego djabła, niedarmo Piotr Wielki 
kąpał przymusowo państwowych dygnitarzy w zatoce 
Fińskiej, żeby się przyzwyczaili do morza. Kiedy do- 
pchaliśmy się do oceanu Spokojnego, rosyjski człowiek 
zatęsknił, bo nie miał się już gdzie pchać, więc zawró- 
cił na południe i pchał się dalej do Port-Arturu. 
Wszystko to się robiło pod wpływem błędnej teorji 
o t.zw. misji historycznej. Zdawało się nam, że musi- 
my cywilizować inne narody, że tego żąda od nas sam 
Bóg, bo inaczej tamte narody zginą. Za misję histo- 
ryczną dostaliśmy dobre cięgi od Japonji. Teraz ze 
wschodu rzuciliśmy się na zachód i chcemy cywilizo- 
wać Polaków narazie w ten sposób, że wypędzamy ich 
ze służby na kolei i pehamy na ich miejsce Rosjan. 

— Ale i wy, Polacy — ciągnął dalej Arbuzow, 
zwracając się w stronę Wichrowskiego — macie te sa- 
me wady. Zachłanność wasza zgubiła Polskę. Pcha- 
liście się również bez potrzeby na wschód, rzekomo 
w celu wypełnienia misji historycznej. A poco to wam 
było potrzebne? Jesteśmy co prawda twardy naród 
Gnębią was od wieku i nie mogą zgnębić, ale gubi was 
zachłanność i wielki honor. Żaden naród na świecie 
nie ma tak przesadnego pojęcia o honorze, jak Polacy. 
Przypominam sobie taki wypadek. Znałem na Syberji 
jednego powstańca. Poczciwiec jakiś ale harda bestja 
i nieprzystępna. Trzymał on lokajczyka, młodego Bu- 
riata, ubrał go w jakąś czamarę i rogatywkę. Chodził 
ten lokaj za nim z parasolem. A wiecie, z czego ten 
powstaniec żył? Z jałmużny. Kółko inteligencji pol- 
skiej i rosyjskiej zbierało miesięcznie składki na niego, 

  

  

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 
kowany, z długoletnią praktyką 

1 - №Ш№К Dekiolechnik 
'posz ukuje pracy 

w swojej specjalnošči w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 
  

     

  

  

    
  

Tanie Meble! 
Letniskowe 

meble, wózki dziecinne, łóżeczka, kosze 0- 
raz najrozmaitsze meble mieszkaniowe etc. 

Wykonanie solidne. — Ceny zniżone. 

W. SŁONICZ %.?otuanta 5. 
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„Jej Bogu', sam dawałem trzy ruble. Odnoszono mu 
zebraną kwotę rzekomo jako fundusz, przysłany z ma- 
jątku, oczywiście dawno skonfiskowanego przez rząd. 
Chciałem raz z nim porozmawiać i z jednym Pola- 
kiem poszliśmy do niego z owym zasiłkiem pienięż- 
nym. Izdebka schludna, na ścianach karabele, obrazy 
świętych. Lokajczyk Burjat pucuje buty, szeptem mó- 
mi, że pan pułkownik jeszcze śpi. Aż parsknąłem śmie- 
chem. Jaki pułkownik? Tak się każe nazywać. Boki 
zrywać. Kilka miesięcy uganiali się za nim po lasach 
i już pułkownik. Wyszedł z drugiej izby starowina, 
czerstwy jeszcze, wyprężony po wojskowemu, przed- 
stawił mi się jako pułkownik, lecz pułku, którym do- 
wodził nie wymienił, ale zato herbem jakimś się po- 
chwalił i zaczął narzekać, że go rządca okrada i mało 
mu przysyła. Wreszcie wziął gotówkę, poczęstował 
nas herbatą i nagadał tyle różności, że sam djabeł nie 
spamiętałby. 

— W każdym razie nie psujmy nastroju słowiańskie 
go i wypijmy za zbratanie — zakończył Arbuzow, pod- 
nosząc kieliszek z likierem. 

Wszedł młody oficer Polak Siemiątkowski, bo- 
żyszcze kobiet i zawodowy wodzirej na wszystki 
balach. Rozmowa potoczyła się na tematy lokalne. 

Jeden z najstarszych obywateli inżynier Protopo- 
pow opowiadał ze swadą o zmianie nastrojów pośród 
Chińczyków w stosunku do Europejczyków. 

— Proszę sobie wyobrazić — mówił z głębokiem 
oburzeniem — Chińczycy podnoszą wprost bunt. Do- 
noszą mi dozorcy z linji kolejowej, że zachowanie się 
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Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 
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LECZNICA 
dla zwierząt 

Lek. Wel. . Rakuna 

Warsztat reperacyjny 
maszyn do pisania, racho- 
wania, szycia, kas ognio- 
trwałych, kas kontrolnych 

S.Peneusow 
ul. Wileńska 10, 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

rzyny — poszukuje samo- 
dzielnej posady jako leś- 
niczy od I.VIII. 1931 roku 
lub później, ostatnio pra- 
cował przeszło 9 lat w 
lasach państwowych. Pro- 

Choroby skórne, 
weneryczne 

1 moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 
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5819 Akuszerka sław Stelmaszyk, Rzecin, 
poczta Mokrz, pow. Sza- 
motuły. 5796 
  Maja L41NeroWa 

przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

AKUSZERKA 

M. Brynkiewiczówna | 2е ата оья 
'";Уіт“іе od g. 9. rano | w 1926 r. Ain ads 
do g. 7 wiecz. ul. Garbar- | Zajdla, zam. tamże, unie- 

ska 14, m. 5. ważnia się. 

gub. dwa numeryg od 
roweru Nr. 227 i 229, 

wydane przez Magistrat 
m. Wilna, na imię Szofera 
Rubina, uniew. się. 5824 
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robotników chińskich jest niebywałe. W dawnych cza- 
sach karani za różne przewinienia poddawali się ka- 
rom bez żadnego oporu, teraz są wypadki, że prosty 
robotnik rzuca się na Rosjanina. Do czego to doszło? 

— A słyszeli państwo o żądaniach rządu chińskie- 
go? Małpy pekińskie chcą nas zmusić do skasowania 
naszej policji, twierdzą, że policja na terytorjum Chin 
została rzekomo wprowadzona bezprawnie. A dawno to 
czasy, kiedy Chińczyk chciał wejść do ogrodu publicz- 
nego, dostawał kijem? Teraz ultimatum chcą nam sta- 
wiać. Skończy się tem, że znowu trzeba będzie posłać 

ekspedycję karną, jak w 1900 roku — mówił duchow- 
ny ojciec Inocenty, znany ze swej działalności rusyfi- 
katorskiej pośród Chińczyków. 

— Jedyny sposób na tych dzikusów — zauważył 
Protopopow — zamknąć dla nich zupełnie dostęp do 
naszej kolei. Niechaj jeżdżą jak dawniej na swych dwu- 

kołkach. 

— To niemożliwe — zaprotestował książę Niemi- 

row. — Chińczycy przynoszą duży dochód kolei, bez 
nich zabrakłoby nam pieniędzy na pensje. 

—Wt                                          
pogranicznej — proponuję wprowadzić towarowe wa- | 
gony z napisem: „dla koni, psów i Chińczyków”. 

Towarzystwo wybuchnęło śmiechem, tylko Marta 
i Wichrowski zamienili między sobą znaczące spoj- 

rzenie. 

(D. ©. №.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz    


