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iej 
konferencji francusko-amerykańskiej 
opinja francuska we Francji była już 

Z chwilą zakończenia parys 

zniecierpliwiona, zaniepokojona, zde- 

nerwowana nawet. Rokowania szły 
jak po grudzie. Obie strony ustępowa- 
ły tylko krok za krokiem. Na szali le- 
żały z jednej strony miljardy amery- 
kańskie, inwestowane w Niemczech, 

z drugiej strony inne miljardy, należ- 
ne Francji z tytułu odszokodowań za 
zniszczenia wojenne. Z jednej strony 
propozycja prezydenta Hoovera pod- 
trzymująca pozornie interesy całego 
szeregu państw związanych finansowo 
z Niemcami, a w gruncie rzeczy uzna- 
jaca tylko interes Stnów Zjednoczo- 
nych, z drugiej strony obrona Francji 
przed wydarciem jej jedynych jeszcze 
owoców wygranej wojny i gwarancji, 
że moratorjum nie stanie się grobem 
planu Younga. 

Opinja publiczna obawiała się, by 
rząd nie poszedł w ustępstwach za da- 
leko, został on bowiem wprawdzie do 
rokowań upełnomoeniony i otrzymał 
ściśle określone dyrektywy, ale po- 
zbył się w międ asie stróża parla- 
mentarnego, który mu utrudniał pra- 
cę. 

Rokowania 

   

     

  

    

skończyły się w sam 
czas, aby spowodować pewne odprę- 
żenie nerwów. Nie znaczy to jednak, 
że sprawa, związana z moratorjum 

dla Niemiee na podstawie propozycji 
Hoovera została definitywnie uregulo- 
wana. Po długich targach uzyskano 
tylko zasadniczą zgodę Francji na pro- 
pozycję z jednym ważnym szczegó- 
łem, że Niemcy muszą płacić repara- 
cje do Banku Wypłat Międzynarodo- 
wych, który odda je Niemcom zpowro- 
tem w formie pożyczki. Ta zaś spła- 
cona zostanie nie w ciągu 25 lat jak 
proponował Hoover, lecz w ciągu lat 
10, jak chce Francja. Jest to bardzo 
wiele. Sam fakt,'że propozycja wywo- 
łała we Francji reakcję i spowodo- 
wała konieczność odbycia konferencji. 

zał Amerykanom, że Francja jest 
mocarstwem, z którem we wszystkich 
poczynaniach europejskich należy się 
liczyć, nietylko jako z czynnikiem po- 
litycznym, ale i finansowym. Na ryn- 
ku bankierskim Świata Francja od- 
grywa conajmniej taką samą rolę, co 
i Stany i posiada również kilka miljar- 
dów krótkoterminowych pożyczek u- 
lokowanych w Niemczech, o których 
musi myśleć, podobnie, jak Stany my- 
ślą o swoich. Francja jest dziś najza- 
możniejszem państwem świata i o tem 
nawet Stany nie mogą zapominać. 
Tymczasem propozycja prezydenta 
Hoovera miała charakter ultimatum. 
Jego postanowienia wejść miały w 
życie 1 lipca, gdyż autor propozycji 
spodziewał się że Europa przyjmie ją, 
jako „un geste gónćreux*. Tymczasem 
conajmniej we Francji spostrzeżono, 
że był to tylko jeden bussines więcej 
i postanowiono bronić swego busi- 
nessu. : 

Prezydent Hoover nie liczył się 
wcale z istnieniem Traktatu Wersal- 
skiego i planu Younga, na których 
oparty jest cały byt powojennej Euro- 
py. Francja zmusiła Stany Zjednoczo- 
ne w zawartym układzie do uszano- 

   

   

    

   

  

za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 

ODKRYCIE EUROPY. Foover odmówił przyjścia z pomocą 
finansową Niemcom. 

Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi. 

wania tego, co na zwyciężonych Niem- 
cach wymusiła i co stnowi dla niej 
do pewnego bodaj stopnia gwarancję 
pokoju. Niełatwo było to wytłuma- 
czyć Yankesom. Hoover zasłaniał się 
tem, że kongres nigdy nie zatwierdzi 
tak wypaczonej jego propozycji, ale 
równocześnie żądał aby parlament 
francuski zatwierdził wszelkie ustęp- 
stwa rządu francuskiego. A niewiele 
brakowało, aby ten parlament usunął 
się wogóle od wszelkich pertraktacyj 
na temat propozycji. Decyzję parla- 
mentu przechylił bowiem—o ironjo— 
niemiecki poseł socjalistyczny Breit- 
scheid, który przybył prosić towarzy- 
szy francuskich o łaskę dla Niemiec. 
Jemu tylko Niemcy zawdzięczają, że 
rząd francuski otrzymał pełnomoc- 
nictwo do rokowań. 

Zawarty układ, wobec niemożno- 
ści porozumienia w dwóch  kapital- 
nych punktach, zawiera desinteresse- 
ment Stanów w kwestji reparacyj nie- 
mieckich na rzecz Francji w naturze 
i w kwestji funduszu gwarancyjnego 
na wypadek moratorjum. 

Minister Mellon żądał w imieniu 
Stanów, aby Francja wpłacała do Ban- 
ku Wypłat Międzynarodowych w Ba- 
zylei równowartość w gotówce za owe 
świadczenia niemieckie w naturze i 
aby Bank ten wpłacone przez Francję 
sumy wypłacał zpowrotem Niemeom 
w formie pożyczki. Żądanie posunięte 
było dość daleko. Francja miałaby 
dopłacać do całego businessu amery- 
kańsko-niemieckiego i pogarszać i tak 
już deficytowy swój bilans handlowy. 
Na to żaden z francuskich delegatów 
iść nie mógł i kwestję tę rozsitrzygną 
eksperci. 

Co do drugiego punktu. kwestji 
funduszu gwarancyjnego, jaki Francja 
miałaby płacić do Banku Wypłat Mię. 
dzynarodowych w sumie 500 miljonów 
marek na wypadek moratorjum nie- 
mieckiego, Anglja, która „nie chce być 
dojną krową Eropy* — jak się wyra- 
ził angielski dyktator finansów, p. 
Snowden — proponuje konferencję 
wszystkich sygnatarjuszy planu Youn- 
ga. Francja jednak sprzeciwia się te- 
mu. Wywalczyła sobie na Ameryka- 
nach uznanie. planu Younga nie poto, 
aby Europa osłabiła jego trwałość i 
znaczenie. Prawdopodobnie więc, w 

myśl życzenia Francji, odbędzie się 
kilka konferencyj między poszczegól- 
nemi państwami dla załatwienia po- 
szczególnych kwestyj, nie będzie jed- 
nak konferencji sygnatarjuszy planu. 

Ukaład paryski ma jednak również 
duże znaczenie moralne. Stany Zjedno- 
czone, które od śmierci wielkiego pre- 
zydenta Woodrowa Wilsona traktowa- 
ły Europę, jak biednego krewnego, od- 

kryły wreszcie dzięki Francji Europę 
na tyle silną, by się przeciwstawić 
despotycznemu narzuceniu woli Sta- 
nów Europie. Odkrycie to stanowić 
może walny atut w przyszłości. 

Al. Then. 

Silne lotnictwo 
te potęga Państwa! 

  

      

    

  

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE „l 

I DRUSKIENIKI E 
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 nowoczesna 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 NIEMEŃSKIEJ. 

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 informacyi bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

ZACISZNIE I TANIO! 
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PARYŻ 13.7. Pat. — Wiadomość o 
odmownej odpowiedzi prezydenta 
Hoovera przyjścia z pomocą finan- 
sową Niemcom nadeszła do Paryża 
w niedzielę po południu. 

Premjer Laval, który speejalnie 
powrócił do Paryża o godzinie 9-ej 
min. 30 wiecz., przyjął © godzinie 9 
min. 50 ambasadora niemieckiego 
von Foescha, który przybył, aby za- 
komunikować mu odmowną  Gdpo- 
wiedź banków amerykańskich i 
przedstawić — jak głosi komunikat— 
rozpaczliwą sytuację Niemiec. 

Trudno jeszcze w danej chwili są- 
dzić, jak opinja publiczna reagować 
będzie na tę wiadomość. W każdym 
razie znajduje się ena niezawodnie 
pod wrażeniem doniosłości chwili. 
Bankructwo Niemiec, a co za tem 

  

idzie obalenie rządu Brueninga, po- 
ciągnęłoby za sobą dojście do władzy 
ultra-naejonalistycznych elementów 
z Hitlerem i Hugenbergiem na czele. 

Jest to perspektywa, która niejed- 
nego Francuza zmusza do poważne- 
go zastanowienia się, nie mówiąe już 
o histerycznych wystąpieniach Gus- 
tawa Herve, który na łamach 'dzien- 
nika „La Vietoire* wzywa rząd, pra- 
sę i organizacje byłych kombatantów 
do uczynienia szerokiego gestu, naka- 
zywanego przez chwiłę, wyciągnięcia 
ręki de Niemiec i zawarcia z niemi 
sojuszu. : 

Niektóre pisma poważniejsze wy- 
powiadają się za udzieleniem pomo- 
cy Niemcom, nie cofając jednakże 
gwarancyj, których żądano od nich 
w ostatnich dniach. 

Spotkanie Lavala z ambasadorem von Hoeschem 
obfitowało w momenty tragiczne. 

PARYŻ 13.7. Pat.—Dzienniki podają, iż 

wczorajsze spotkanie premjera Lavala z 

ambasadorem niemieckim von Hoeschem 0b- 

fitowało w momenty bardzo wzruszające. 

prawie tragiczne. 

Według „Le Matin*, po przedstawieniu 

przez von Hoescha powagi sytua Niemiec 

  

Laval wskazał na drażliwe położenie Fran- 

cji w tej kwestji oraz na zainteresowanie, z 

jakiem Francja oczekuje od Berlina roz- 

sądnych i surowych zarządzeń celem po- 

konania obecnych trudności i usprawiedli- 

wienia ewentualnego poparcia zagranicy. 

Niemcy godzą się zadośćuczynić żądaniem 
Francji. 

PARYŻ, 13-VII. (Pat). Obiegła w nocy wiadomość, że mo otrzy- 
maniu odmownej odpowiedzi od banków amerykańskich rząd ber- 
liński, który zebrał się wczoraj na naradę, postanowił zadośćuczy- 
nić żądaniem Francji i udzielić wymaganych przez nią gwarancyj. 

Depesze z Berlina zapowiadają nawet na dziś przyjazd kancle- 
rza Brueninga i min. Curtiusa. Ponieważ ma przybyć również do Pa- 
ryża z Londynu angielski minister spraw zagranicznych Henderson, 
odbyłaby się tu konferencja przedstawicieli Francji, Angiji i Niemiec, 
na której mogą być powzięte bardzo doniosłe decyzje. 

Biuro Conti 
BERLIN 13. VII. (Pat). Biuro Conti za- 

przecza wiadomościom jakoby rząd niemiec- 
ki miał już ustąpić wobec żądań politycznych 
i zrzec się realizacji unji celnej oraz przerwać 
budowę pancernika „В“. 

Z, miarodajnych stron podkreślają, że do- 
tychczas nie przedstawiono oficjalnie rządo- 
wi niemieckiemu tego rodzaju żądań poli- 

  

zaprzecza. 

tycznych. Ani podczas rozmów prezydenta 
Banku Rzeszy Luthera, prowadzonych w Pa- 
ryżu, ani podczas wczorajszej wizyty nie- 
mieckiego ambasadora w Paryżu von Hoe- 
scha u premjera Lavala tego rodzaju żąda- 
nia ze strony francuskiej nie zostały wysu- 
nięte. 

Raport ambasadora amerykańskiego 
w Berlinie. 

BERLIN, 13.VIL (Pat). Biuro Wolf- 

ta dowiaduje się z Waszyngtonu, iż 

departament stanu otrzymał w niedzie- 

lę raport ambasadora amerykańskiego 

w Berlinie o położeniu finansowem Nie 

miec. Treść raportu nie została dotych 

czas ogłoszona. 

W związku z tem donosi Associated 

Press, iż departament odmówił udzie- 

  

lenia jakiegokolwiek wywiadu w tej 

sprawie. Nie można było uzyskać in- 

formaeyj, czy zamierzone jest jakie- 

kilwiek oświadczenie w sprawie ak- 

cji pomocy finansowej dla Niemiec. 

Ta sama agencja amerykańska do- 

nosi z Waszyngtonu, iż władze amery- 

kańskich banków związkowych pod- 

kreślają, że Federal Reserwe Bank jest 

instytucją niezależną od rządu i kieru- 

je się tylko gospodarczym punktem 

widzenia. Banki związkowe uwzględ- 

niają ocenę położenia, jaką się Pow: 

duje rząd amerykański. 

Darmstadter und Nat. Bank wstrzymał wypłaty 
BERLIN, 13-VII. (Pat). Biuro Wolffa donosi, że Darmstadter und 

National Bank zmuszony jest w 

Rząd Rzeszy upoważnił bank ten 
poniedziałek wstrzymać wypłaty. 

do następującego oświadczenia: 

Rząd Rzeszy postara się na zasadzie dekretu prezydenta, który 

ukaże się w ciągu dnia dzisiejszego w drodze pełnomocnictw, o ob- 

jęcie pełnych gwarancyj dla wszelkich lokat tego banku. Z uwagi 

na znaczenie wstrzymania wypłat przez ten bank zalecono giełdom 

wstrzymanie obrotu akcyj i dewiz w ciągu poniedziałku i wtorku. 

Prywatne banki ograniczają wypłaty. 

BERLIN, 13-VIL (Pat). W dniu 
13 b. m. banki niemieckie ograniczy 
ły swe wypłaty. Komunikat Biura 
Conti głosi, że ze względu na to, iż 
Bank Rzeszy Žnaskutek restrykcyj 
kredytowych nie może zaspokoić 
uprawnionych pretensyj banków oraz 
z uwagi na zawieszenie wypłat przez 
Darmstadter und National Bank, po- 

zostałe banki niemieckie postanowi- 
ły zracjonować swoje wypłaty. Od- 
nośne porozumienie między Bankiem 
Rzeszy, bankami prywatnemi i kasa- 
mi oszczędnościowemi zostało już 
uzyskane, tak że od dnia 13 b. m. 
wypłaty nie będą dokonywane w 
pelnej wysokości. 

' Zamknięcie giełd. 
BERLIN 13.7, Pat. — Biuro Conti in 

tormuje, iż na podstawie rozporządzenia 

pruskiego ministra handlu w poniedziałek 
i wtorek giełdy będą zamknięte. Należy 

Na giełdzie 
NA 13. VII. (Pat). Informacje, które 

tu nadeszły z Berlina o ostrych zarZąCZEACh 
banków niemieckich oraz informacj 
deł bazylejskich poprawiły w późniejszych 

    

przypuszczać iż podobne zarządzenia wy- 
dane zostanie również w innych krajach 
związkowych. 

londyńskiej. 
popołudniowych godzi 
mieckiej do wy 
jednak zna 
nosi 20 marek 43 fe 

kurs marki nie- 
Notowanie to stoi 

j parytetu, który wy- 
gi za funt. < 

  

    

    

Rozwój wypadków i przebieg 
ostatnich 38 godzin. 

BERLIN 13.7. Pat. — „12-Uhr Blati“ 
charakteryzuje w następujący sposób roz- 
wój sytuacji i przebieg ostatnich 38 godzin 
w Berlinie. W chwili gdy dr. Luther udał 
się pośpiesznie do Londynu i Paryża, pew- 
nem było, iż Darmstiidter und National Bank 
(Danatbank) grozi zawieszeniem wypłat. 
Bank ten wypłacić miał do 30 czerwca r. b. 
950 miljonów mk., z tego 650 miljonów de 
1 maja r. b. a w samym miesiącu czer- 
weu r. b. 300 miljonów mk. Stan ten tra- 
ktowany był jednak poufnie. Również do- 
browolna rzekomo akcja  poręczycielska 
przedsiębiorstw niemieckich, wprowadzona 
w życie drogą dekreiu, pozostała bez wpły- 
wu na dostarczenie Niemcom koniecznych 
kredytów. Rokowania Luthera były też bez- 
skuteczne. Przywiózł on ze swej podróży 
warunki dyplomatyczne, wyrażone nietylko 
we Francji, lecz poparte przez Anglię i na- 
wet Amerykę. 

Nowe kredyty krótkoterminowe okazały 
się niemożliwe bez wyrażenia zgody rządu 
niemieckiego na ustępstwa. Rząd niemiecki 
zgodził się przeto w sobotę zwrócić się z 
apelem do mocarstw za pośrednictwem iek 
przedstawicieli dyplomatycznych w Berlinie. 
Równocześnie rząd dał się wprowadzić w 
błąd przez informacje Associated Press i 
liczył na nową akcję Ameryki. Rezultatem 
wyczekiwań niedzielnych było, iż spodzie- 
wana akeja niemiecka nie nastąpiła. Zda- 
niem dziennika, wpływy Hoovera nie wy- 
starczyły, aby przekonać banki ameryk: 
skie o konieczności natychmiastowej akcji 
kredytowej. Obok zasadniczego sprzeciwu 
Mergana wpłynąć miał na tę opinję ban- 
ków były agent reparacyjny Parker Gilbert, 
oświadczając, iż Niemcy muszą przedewszy: 
stkiem wykazać się aktami samopomocy. 
Wobec tego inierwencja Darmstiidter und 
National Bank musiała dojść do skutku o 
własnych siłach Niemiec. Rząd niemiecki 
miał na myśli dawne poręczenie wszystkien 
banków prywatnych, konferując w tym ce- 
lu z przedstawcielami tych banków. Było te 
w niedzielę o godzinie 6-ej wieczorem. O- 
koło godziny 10-ej wieczorem uchylił się je- 
dnak bank niemiecki Deutsche Bank und 
Diskontgesellschaft od tej wspólnej akcji. 
Rząd niemiecki musiał się zdecydować na 

objęcie gwarancyj na rzecz Darmstiidter und 
National Banku (Danatbank). Gabinet ob- 
radował do 3-ej w nocy, przyczem zachodzi- 
ły trudności natury technicznej. Równocześ- 
nie dojrzała decyzja w sprawie ograniczenia 
obrotów dewizowych i w sprawie dekretów 
mających na celu zahamowanie uciecz 

kapitałów z Niemiec. Ze względu na у 
że decyzje te nie mogły jeszcze zapaść w 
nocy, rząd wpłynął na to, że giełdy będą 
w poniedziałek i wtorek nieczynne. W spra- 
wie dalszych koniecznych kredytów rząd 
Stanął wobee postulatów politycznych. Pre- 
zydent Hindenburg miał wyrazić się, 
przyjęcie tyeh postulatów nie jest możliwe. 
Chwilami zdawało się, że zajdzie koniecz- 
ność dymisji rządu. Sytuację komplikowata 
że ambasador niemiecki w Paryżu dopiero 
w niedzielę wieczorem mógł porozumieć się 
z premjerem Lavalem. Przypuszczają ogól- 
nie, iż rozmowa ta miała na celu przygo- 
towanie wizyty ministrów niemieckich w 
Paryżu, która nastąpić miałaby jeszcze w 
poniedziałek. Jak denosi „Boersen Zig. am 
Mittag* rozmowa ambasadora niemieckiego 
z premjerem Lavalem dała wyniki negatyw- 
ne. 

Narady gabinetu Rzeszy nad 
zarządzeniami doraźnemi. 

BERLIN, 13. VII. (Pat). Przed po- 
łudniem odbywał gabinet Reszy nara- 
dy nad zarządeniami doraźnemi, któ- 
re według informacyj prasy specjalnie 
zająć się mają interwencją na rzecz 
Darmstidter und National Banku. 
„Boersen Ztg. am Mittag* informuje, 
iż ma to być chwilowo jedyny dekret. 
Zarządzenie w sprawie uregulowania 
obrotów dewizowych nie jest rzekomo 
obecnie planowane. 

Stan zadłużenia Niemiec. 

BERLIN, 13-VII. (Pat). Prasa ogła- 
sza sprawozdanie ministerstwa finan- 
sów Rzeszy, z którego wynika, że 
w ciągu maja r. b. wpływy budże- 
towe wvnosiły 608,2 miljony, wy- 
datki 729,7 miljonów mk., przez co 
powstał deficyt 121,5 miljonów mk. 
Uwzględniwszy zeszłoroczne niedo- 
bory i nadwyżkę z kwietnia r. b. 
ogólny deficyt budżetowy wyraża 
się cyfrą 1,08 miljarda. W budżecie 
nadzwyczajnym deficyt wynosi 267,7 
miljonów. Ogólny stan zadłużenia 
wyrażał się z końcem maja r. b. 
cyfrą 1,86 miljarda. 

Anglja straciła 8 miljonów 
funtów szterlingów. 

LONDYN 13.7. Pat. — Straty an- 
gielskie w związku z zbankrutowe- 
niem Darmstidter und National Ban- 
ku obliczają na tutejszej giełdzie ua 
8 miljonów funtów sterlingów. 

   

  

      

Piraci Świ krajowy 
  

        

w tekście I, H str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50*/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 250/,, Dla poszukujących pracy 30*/, zniżki. 

BAI 

WIADOMOSCI z KOWNA 
„Lietuvos Žinios“ 0 zjezdzie 

hitlerowcėw w Tylžy. 
KOWNO, 13. VII. (Pat). Ostatni = hE 

Iilerowców nad granicą litewską w Tylż 
wołał silne echo na Litwie. Wśród społecz. 
stwa litewskiego przeświadczenie « niebezr 
czeństwie niemieckiem zdaje się obejmov 
coraz Szersze masy. 

Qto jak piszą w tej sprawie „Lietuvos Żi 
i 2 aby ego niedawno wi 

  

    

        

   

  

iły pod a- 
dresem Ta pogri žki, jakich pr paru la- 
ty jeszcze Niemcy nie ośmieliliby się wypo- 
wiedzieć. 
Powszechnie wiadomem było, że nacjonaliś- 
ci niemieccy zdecydowani są nie spocząc, pó- 
ki nie zagarną ponownie obszarów wschod- 
nich, jednakże hasła te służyły dawniej je- 
dynie do użytku domowego, podczas gdy о- 
becnie zostały wygłoszone wobec wielot 

cznego tłumu, który przyjął je entuzjas 
Tak to wkrótce po zwycięstwie nacjo- 
tów w wyborach do Reichstagu znowu 

zawisła nad wschodnią Europą żelazna pięść 
germanów, grożąca całkowitą zagładą nowo- 
powstałym państwom. 

UNIEWAŻNIENIE WYBORÓW. 

u z wyborami burmistrza w 
to tam gwałtowną akcję z* 

«m tych wyborów, w wyniku 
czego Mini ter „Spraw Wewnętrznych wybo- 

    

  

   

  

    

   sdowska trakcja kiejdań 
skiej rady mi j złożyła protest Ministro - 
wi Spraw Wewnętrznych przeciwko wybo 

rom burmistrza m. Kiejdan oraz unieważnie 
niu listy polskiej, W związku z tem Mini- 
ster Spraw Wewnętrznych zawezwał do sie- 
bie naczelnika pow. kiejdańskiego. Przypu 
szcezalnie wybory do kiejd: ńskiej rady mie'- 
skiej również zostaną unieważnione. 

200 PROŚB Ł'FWINÓW Z WILEŃSZCZY- 
ZNY. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzy 
mało już 200 prośb od Litwinów zamiesz- 
kałych w Wiłeńszczyźnie o zezwolenie od 
wiedzenia Litwy. Prośby te są rozpatrywane. 

WOLDEMARAS ZAMIESZANY W AFERZE 
PRASOWEJ. 

Z związku z wykrytem niedawno nadu 
życiem w T-wie rozpowszechniania prasy lt 
tewskiej okazało się, iż pośrednio jest za. 
mieszany w tę aferę również i prof. Wol- 
demaras, który był honorowym prezesem 
tego T-wa. Przypuszczalnie Woldemaras zo- 
stanie zawezwany na ten proces jako świa- 
dek. $ 

GRAN TRAIN SRITIS TNS 

Ofiary na powodzian. 

WARSZAWA 13.7. Pat. — Głów- 

ny Komitet Społeczny Pomocy Ofia- 
rom Powodzi woj. wileńskiego, nowa 
gródzkiego i białostockiego podaje, 
że ogółem do dnia 11 b. m. złożono 
na rzecz powodzian 343.221 złotych 
95 gr. 

Zniesienie wiz konsularnych. 

RZYM, 13. VII. (Pat). Minister- 
stwo Spraw Zagranicznych zakomu- 
nikowało przedstawicielom dyploma- 
tycznym Polski, Turcji Czechosłowacji 
Grecji, Egiptu i Rumunji, że rząd wło- 
ski, w eelu poparcia wymiany z odnoś 
nemi krajami; znosi wizy konsularne 
dla obywateli wymienionych państw, 
udających się do Włoch. 

Fabryka-kuchnia. 
MOSKWA, 13. VII. (Pat). W zakładach 

„Krasnyj Putilowiec“ ma być zbudowana 
pierwsza fabryka-kuchnia, która będzie mo- 
gła wydawać dziennie około 100 tysięcy obia- 
dów i kilkanaście tysięcy innych dań. 

  

   

  

        

   

224220400006000000000000000000000004 000000 

Tanie! Najlepsze Farby, Pokost, 
s Pendzie, i Szczotki 
poleca 5752 

SKŁAD FARB 

į F. Rymaszewskiego 
$ Wilno, ul. Mickiewicza 35.     

Giełda warszawska z dn. 13.VII. b.r. 

WALUTY i DEWiZY: 

Dolary: 0 590 «+ 4-8: 9,02— 004-900 
Belgja . . . . . . . 124,85—124,96—194,93 
Gdańsk. . „. - ... 178,80—178,72—172,87 
Holanója . . . « . . 359,80 —360,10 —368,90 
LondyG - - . + 35.391/,—43,51— 4328 
Nowy York kabel + . .8,927—8,947 —8,01 7 
Praga . 26,44—26,'0—:6 8 
Stokholm . . . . . . 230,38—239,99—238,y 
Szwajcarja . . . : . 173,34 —173,77—173,91 
Wiedeń. . . . . . ‚ 125,45—125,76 —125,14 
Włochy - - « « . . . . 46,74—46,86—46,62 

PAPIERY PROCENTOWE: 

  

   

   

3% pożyczka budowl.. . . . . . . . 38,00 
4% inwestycyjna . . . « «. « . « . . 84,00 
SPRYJRZ OOBE L О * . 90,00 
5% Konwersyjna * ROG as p A 
A Aniela aaa e 41404.104,00 
894, L.Z. B. G. K. i B.R., obl.B. G. K. . 94,00 
Ta oda 705 AS A is „178825 
70/, ziemskie dolarowe - 72,50— BET › 
41/,% L. Z. ziemskie . . . « . 50,00— 49.5 
8% warszawskie . . « - « . - MDE a! 

BAZA. xi A 20 8% Częstochowy .    
5% Lublina" - . « » « » » wole «cy 
6% obl. m. Warszawy VI em. S 48 97 

B-Ma JKA OM; 0650 6 EA ГЬ 47.00 

AKCJE: 

Bank Polaki m dac ооа - « - 120,00 
Sa i Światła az (3:0 0% A 
Ozestūcles 2. 01402 ата ло ООО 
Gukien =" S=6 4 die s a08] 0009 184580



              

Listy z Warszawy. 
Magistrat a sprawa teatralna. 

Nieraz przed wojną rozmaici sen- 
sąci czynili zarzuty „„Warszawce“, že 
za mocno interesuje się teatrem z usz- 
czerbkiem innych spraw, ważniej- 

I rzeczywiście, t. zw. „społe- 
two*, obsługiwane przez Gawa- 

lewiezów, Zalewskich, kurjerki i „illu 

strowane“ tygodniki, nawet wtedy, gdy 
Hurko Polskę za gardło trzymał — nie 
miało większego zmartwienia, jak dba 
łość o enotę tej, czy owej aktorki lub 
kłopoty .,Małżeństwa Apfel*. 

Dziś ogromnie to się zmieniło. Spra 

  

     

    

  

  

wy tralne nietylko zeszły na plan 
dalszy, ale ogół zdaje się całkiem zapo- 
znawać ich olbrzymie znaczenie kultu- 

  

ralne, i gdy co pewien czas z Magistr: 
tu dołatują alarmy, zapowiadające czy 
to skasowanie Opery  (instniejącej lat 
100 z okładem). czy wydzierżawienie 
prywatnemu przedsiębiorcy Teatru Na- 
rodowego — opinja publiczna z dość 
iekkiem sercem przyjmuje to do wia- 
domości i — czeka spokojnie, co z te- 
go wyniknie. 

Mało kto orjentuje się, że jedno i 
drus gie byłoby poprostu skandalem. 

1 jakto?... Instytucja, która 
przetrw Ja rządy najezdnicze, która 
oddała w czasach niewoli niespożyte 
narodowi usługi, która w warunkach 
najmniej sprzyjających miała markę 
pierwszorzędną teraz, w Polsce wol 
enj. odrodzonej, ma upaść?.. Ładne 
świadectwo odrodzenia |... Lublana, 
Zagrzeb mogą utrzymać teatry na po- 
ziomie europejskim; Warszawę nie 
stać. 

„Dużo dziś wypisuje prasa opozy- 
yjna 0 „dławieniu* samorządów przez 

rządy pomajowe. To jednak, co Magi- 
strat warszawski wyprawia z kwitną- 
cemi ongi Teatrami Rządowemi, dowo- 
dzi, że istotnie należałoby go nareszcie 

      

   

    

  

    
   

   

      

    

yty i deficyty!... O tem się 
tylko sły 

—. Dlaczego miasto ma dokładać 
40 Opery — wołają ojcowie stolicy — 
skoro jest to instytucja przedewszy- 
sikiem reprezentacyjna. mająca więk- 
sze znaczenie dla rządu, aniżeli dla 

gminy miejskiej?... 
W tych głosach, pozornie tak słu- 

sznych. że często aprobowanych przez 
nję publiczną, mieści się coś w ro- 

szantażu. Jeżeli ogólnie zdaje 
sobie z tego sprawy, to tylko dlatego, 
że jakkolwiek mocno interesowały 
„„Warszawkę“ zakulisowe . plotki, 

"Warszawa ma bardzo słabe pojęcie o 
fundamentach, na jakich aż do woj- 
ny opierał się byt jej teatrów. 

Przypomniał to nam dopiero p. Ma- 
«ciej Krywoszejew, b. dyrektor finanso- 
wy dawnych Teatrów Rządowych i je- 
dyny. być może, u nas znawca ich go- 
spódarki. W memerjale, złożonym pre 
zydentowi Słomińskiemu dnia 26 ma- 
ja r. b., p. Krywoszejew — obok pro- 
jektu uzdrowienia owej gospodarki — 
przedstawia cały przebieg jej upadku. 

Magistrat — jak się okazuje — wy- 
'stępuje w roli nieuczciwego opiekuna, 
iktėry odradł pupila, a potem żebrze o 
składki dla niego. 

Aby zapewnić trwały i niezależ- 
ny byt Teatrowi Narodowemu, Sejm 
polski nadał mu w . 1774 pewne pra- 
wa i przywileje, które następnie — z 
inicjatywy Wojciecha Bogusławskie- 
go i zięcia jego, Ludwika Osińskiego 
— zatwierdziła Rada Administracyjna 
Królestwa Polskiego w latach 1819 i 
1826. Na podstawie tych aktów, jako 
też na zasadzie dekretu namiestnika 
Zajączka. z r. 1822 (nadającemu Teat 
rom Warszawskim charakter samo 
wystarczalnej jednostki prawnej) — 
wszelkie widowiska i zabawy, urządza 
ne przez prywatne imprezy, obowiąza- 
ne były oddawać szóstą część docho- 
du Teatrom Warszawskim. 

Mając z tego źródła stały i pokaź- 
ny dochód, teatry te wykazywały nie- 
dobory małe — tak, że subsydjum rzą- 
dowe nie przekraczało przeciętnie 5 
proc. ogółu wydatków. 

    

  

A dziś? — Dziś niedobory sięgają 
60. proc. 

Dlaczego? Ot, poprostu dlatego, że 
Magistrat zeskamotował Teatrom War 
szawskim ową „6-tą część*; wprowa- 
dził natomiast podatek widowiskowy, 
który w całości włączył do ogólnych 
swoich dochodów. Zważywszy, iż po- 
datek ten ciąży nietylko na imprezach 
wyłąeznie rozrywkowych, ale też na 
instytucjach kulturalnych: że ściągany 
jest z całą bezwzględnością w ogrom- 
nej skali; że wreszcie niewiadomo, na 
co te pieniądze idą (a Magistrat nieje- 
den dziesiątek tysiący wyrzuca bez 
sensu) — budzi on stałe konflikty i nie 
zadowolenie. 

Zupełnie inaczej było, gdy publi- 
czność wiedziała, że wspomnianą ,,6-tą 
czę płaci na uirzymanie Teatrów 
Rządowych na poziomie scen pierwszo- 
rzędnych. 

Podatek widowiskowy przynosi 
miastu tyle, że dawna „szósta e R 
słanowi zaledwie 43 proc. jego dzisiej- 
szej sumy. Gdyby Magistrat raczył od- 
dać Teatrom to, co im i bezprawnie ode- 
brał; gdyby zwracał bodaj tylko 

      

     

        

proce. podatku widowiskowego, jużby 
deficyty teatralne znakomicie się 
zmniejs i nie byłoby corocznego 
wymuszania od rządu subsydjów. 

W obecnych warunkach niepodob- 
na określić, w jakim właściwie stosun 
ku partycypować w nich powinno mia 
sto, a w jakich skarb pańswa. Tytuł 
własności warszawskich gmachów te- 
atralnych nie jest należycie wyświetlo- 
ny i od lat 80-ciu toczą się o to jałowe 
spory. 

To też zupełnie słuszny wydaje się 
projekt p. Krywoszejewa, który radzi, 
by obie strony przelały swoje prawa na 

    

-odrębną, samodzielną instytucję, naz- 
waną, dajmy na to, Fundacją Naro- 
dową Teatrów Warszawskich. 

Projektodawca bardzo szczegóło- 
wo opracował statut tej Fundacji, za- 
pewniający tak rządowi, jak i miastu 
zwierzchni nadzór zarówno nad pozio- 
mem artystycznym teatrów, jak i fi- 
nansowym ich zarządem. Jednocze- 
śnie wszakże dyrekcja uniezależniona 
jest od niekompetentnej ingerencji roz- 
maitych komisyjnych łaików, którzy 
dziś stanowią prawdziwe przekleństwo 
wszystkich w Polsce teatrów miejskich 
— nietylko warszawskich. 

Z tego ostatniego względu, nietylko 
osłatni memorjał p. Krywoszejewa, ale 
też liczne jego broszury, omawiające 
sprawę organizacji teatrów, pilnie po- 
winny być ezytane przez tych wszy- 

  

stkich, kórzy na ten temat chcą głos. 
zabierać w rozmaitych radach 
skich. 

Dziś przeważnie gadają oni, jak 
ślepi o kolorach, a rezultat jest ten, że 
niema w Polsce miasta, któreby rok 
rocznie nie toczyło jakiejś wojny tea- 
tralnej. 

miej- 

Benedykt Hertz. 

05 AKA NIO A e k a ИаИ - 

Zarządzenie min. skarbu. 

WARSZAWA, 13. VII. (Pat). Minister- 
stwo Skarbu poleciło Izbom Skarbo- 
wym, by wstrzymały wypłatę dodat- 
ków samorządowych i udziałów gmin 
w podatkach państowych tym związ- 
kom samorządowym, które przetrzy- 
mują sumy, zainkasowane na rachu- 
nek skarbu państwa z tytułu podat- 
ku od nieruchomości, lokali i płaców 
budowlanych. 

Zarządzenie to wydane zostało z 
uwagi na częste wypadki przetrzymy- 
wania do późna należności na rzecz 
skarbu państwa przez związki samo- 
rządowe. Ma więc ono na celu uspraw- 
nienie przez związki samorządowe ich 
administracji, aby mogła bez zwłoki 
wpłacać zainkasowane sumy tak, by 
nie narażać skarbu na straty przez 
przetrzymywanie nałeżnych państwu 
kwot. 
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Wyniki gospodarki budžeto- 
weį w I-ym kwart. 1931/32 r. 

Na podstawie oficjalnie ogłoszo- 
nych wyników gospodarki budżetowej 
w kwietniu i czerwcu r. b. można u- 
czynić zestawienie dochódów i wydat- 
ków budżetowych w ciągu pierwszego 
kwartału roku budżetowego 1931-32, 

W kwietniu r. b. wydatki budżeto- 
we wynosiły 250,2 milj. zł., dochody— 
229 milj. z ł., niedobór budżetowy — 
21,2 milj. zł. W maju r. b. wydatki— 
211,6 milj. zł., dochody — 199.6 milj. 
zł., niedobór — 12 milj. zł. W czerw- 
cu r. b. wydatki — 219,4 miłj. zł., do- 
chody — 175,8 milj. zł., niedobór bud- 

żetowy — 43,6 milj. zł. 
Łącznie tedy w ciągu I-go kwarta- 

łu bieżącego roku budżetowego niedo- 
bór budżetowy wyniósł — 76,8 milj. 
złotych. 

    

   
Zestawienia powyższe są najbardziej zro- 

zumiałym komentarzem do ostatnich zdecy- 

dowanych postanowień rządu w dziedzinie 
wprowadzenia do gospodarki państwowej jak 
najdalej idących oszczędnoś Na podstawie 
wyników gospodarki owej w kwiet- 
niu i maju r. b. rząd od pierwszych dni czerw 
ca rozpoczął energiczne prace nad kompresją 

      

     

  

    
budżetu, zmierzając do zmniejszenia sumy 
wyd. i przy ich do dochodów skarbo- 
wych. W dniu 12-ym czerwca r. b. ustałono 

głobalną, znacznie zmiejszeną w porównaniu 
z uchwaloną przez sejm sumą wydatków bud 

b. rada żetowych i w dniu 19-ym czerwca r 
ministrów dokonała podziału zmni 
sum budżetowych na poszczególne resorty 
ministerjalne. 

Redukcje budżetowe dotyczyły wszystkich 
bez wyjątku ministerstw i nie ominęły na- 

    

      

wet budżetów oświaty i wojska. 
Biowany w ten sposób budżet ok: е 

k ze zbyt wysoki i wówczas — pod 
grozą niepomiernego wzrastania niedoboru-- 
rząd chwycił się środków tak dłań przykrych, 
jak skasowanie dodatków specjalnych do u- 
posażeń urzędniczych. 

Decyzja rządu w dziedzinie wprowadzenia 
skrajnych oszczędności budżetowych nie 

przyszła zbyt późno. Pamiętać należy, że o- 
stainie po: nowienia oszczędnościowe dadzą 

efekt finansowy dopiero w lipcu i dlatego 
można wy przekonanie, że efekt ten na 

zestawieniu budżetowem za lipiec odbije się 
już w sposób bardzo wyraźnie widoczny. 

Pozatem nie wolno zapominać, że mies- 
wiosenne każdego roku, a wśród nich przede- 

wszystkiem czerwiec, są dla gospodarki bud- 
żetowej najgorsze pod względem dochodów 

skarbowych, gdyż największe płatności na 
rzecz skarbu państwa przypadają na miesią- 
ce inne — przedewszystkiem jesienne i zimo- 
we. (Iskra): 

  

  

  

  

    

      

   

  

   

Oświadczenie posła Tadeusza 
Hałówki. 

Od wiceprezesa B. B. W. R. p. posła T. 
HFołówki otrzymujemy następujący list: 

W niektórych pismach jest wymienione 
moje nazwisko w związku ze sprawą p. Hen- 
ryka Otto —Powelskiego. 

Wyjaśniam, co następuje: 
1) z p. Oito Powelskim w komisji polsko- 

sowieckiej dla wymiany jeńców nie pragowa- 
łem, bo wogóle nigdy w żadnych tego rodza- 
ju komisjach udziału nie brałem. 

2, P. Otto Powelskiego nie pojecałem nig- 
dy na korespondenta agenc, 

3) Również żadnej instytucji i 
sobie na iym Śląsku p. Otto-Powelskiego 
ani polecałem, ani udzielałem o nim opinji, 
gdyż nikt do mnie się o to nie zwracał. 

Natomiast istotny stan rzeczy przedstawia 
się w sposób następujący: 

1) p. Otto-Powelski w 1920 roku w Omsku 
na Syberji udzielił przebywającej tam wów- 
czas mojej Matce niewielkiej pożyczki, po 
zwrot której miał się zwrócić do mnie po po- 
wrocie do kraju. Istotnie uczynił to — ale 
dopiero w kilka lat po przyjeździe Matki mo- 
jej do kraju, o ile mnie pamięć nie myli 4 la- 
ta temu tłumacząc się, że zmusza go do tego 
ciężka sytuacja materjalna, w której się zna- 
lazł. Dług Matki z wdzięcznością mu zwró- 
ciłem, jednocześnie chciałem ułatwić p. Otto- 
Powelskiemu wyszukanie posady. Wolał on 
jednak dalej prowadzić interesa handlowe i 
prosił, abym go polecił rządowym instytucjom 
gospodarczym, czemu odmówiłem. Na tem 
nasza znajom zerwała się i od owego cza- 
su do dnia dzisiejszego więcej p. Otto-Powel- 
skiego nie widziałem i do stycznia r. b. nie 
wiedziałem nawet gdzie się znajduje. 

2) W styczniu r. b. bowiem zgłosiła się 
do mnie p. Otto-Powelska z prośbą, abym 
wstawił się za jej mężem u dyrekcji „Iskry 
która wymówiła mu posadę, względnie, abym 
poparł jego siarania w kierunku otrzymania 
słanowiska korespondenta P. A. T. w Kato- 
wicach. Ze zrozumiałych względów nie mo- 
głem odmówić tej prośbie i rozmówiłem się 
z naczelnym dyrektorem „Iskry* p. Ścieżyń- 
skim i dyrektorem P. A. T. p. R. Starzyńskim, 
którzy obaj mi oświadczyli, że nie mogą ko- 
rzystać z usług p. Qtto-Powelskiego, co zako- 
munikowałem też jego żonie. Była to moja 
jedyna interwencja w sprawie p Otto-Powel- 
skiego. 

    

     

      

    

    

  

(-—) Tadeusz Hołówko. 
Warszawa, dn. t1 lipca 1931 r. 

dnej о- 
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Przesilenie niemieckie powinna 
rozwiązać Europa. 

Takie jest stanowisko Stanów 
Zjednoczonych. 

WASZYNGTON 13.7. Pat. — Z os- 
tatnich wynurzeń podsekretarza sta- 
nu Castłe'a i podsekretarza skarbu 
Millsa wynika jasno, że rząd Stanów 
Zjednoczonych zamierza pozostawić 
Europie rozwiązanie przesilenia nie- 
mieckiego, Ameryka bowiem uczyni- 
ła ofiejalnie wszystko, co było moż- 

łiwe zrobić, pod postacią planu Hoo- 
vera. 

Castle oświadczył, iż banki ame- 
rykańskie będą mogły dobrowolnie 
wziąć udział w pożyczee, którą zade- 
cydują w dniu 13 b. m. w Bazylei e- 
uropejskie banki centralne. 

Oficjalny komunikat. 

  

BERLIN 13.7. Pat. — Według in- 
foramcyj prasy z Nowego Yorkuj po 
nadejściu kablogramu ambasadora 
Stanów Zjednoczony ch w Berlinie Sa- 
cketta zastępca podsekretarza stanu 
Castle przerwał swój urlop wypoczyn- 
kowy i udał się do Waszyngtonu. 

Po porozumieniu z ambasadorem 
francuskim Claudelem wydany został 

  

komunikat oficjalny następującej tre- 
ści: Każdy plan rozwiązania trudnoś- 
ci europejskich wyjść musi od euro- 
pejskich banków emisyjnych. Poin- 
formowani o tem bankierzy amery- 
kańscy gotowi są poprzeć każdą sku- 
teczną akcję. która wyniknie z narad 
w Bazylei. 

    

Niemcy nad krawędzią katastrofy. 
BAZYLEA 13.7. Pat. — Wstęp- 

ne konferencje pomiędzy przedstawi- 
cielami banków centralnych nie dały 
zbyt wielkich wyników ze względu na 
nieobecność prezesa Banku Rzeszy 

dr. Luthera. W kołach bankowych, 
panuje naogół opinja, iż Niemcy znaj 
dują się nad krawędzią katastrofy, 
której może zapobiec jedynie zbiore- 
wa akcja rządów. 

Wszystko teraz zależy od Banku Wypłat 
Międzynarodowych. 

BERLIN 13.7. Pat. — Prezes Ban- 

ku Rzeszy Luther odleciał w dniu 13 
bm. przed południem samolotem da 

Bazylei, celem wzięcia udziału w na- 

radach Banku Wypłat Miedzynaro 

dowych. 

Zdaniem dzienników, wszystko 

zależy obeenie od ustosunkowania sie 

tego Banku. Za podstawę uchwał kre- 

dytowych służyć ma dckret prezy- 

denta Rzeszy, którego ogłoszenia ©- 

czekuje się w poniedziałek po połud 

niu. 

Dalsze stanowisko rządu Rzeszy zależne jest od wyniku 
rokowań dr. Luthera. 

BERLIN 13.7. Pat. — Dalsze sta- 
nowisko rządu Rzeszy zależne jest od 
wyniku rokowań dr. Luthera, który 
zabiega © uzyskanie kredytu dyspozy 
cyjnego z terminem 6-miesięcznym. 
Według informacyj z Bazylei istnieje 

  

tam tendencja do udzielenia Niem- 
com koniecznej pomocy, pod warun- 

kiem, że wszystkie banki emisyjne, a 
więe także Bank Francuski, wystąpią 
solidarnie. 

Dekret prezydenta i odezwa rządu Rzeszy. 
BERLIN, 13. VIL (Pat). W wyniku narad 

gabinetu, które trwały do południa, ogłoszo- 
ny został na podstawie art. 48 konstytucji 
Rzes dekret prezydenta Hindenburga w 
sprawie 0! przez rząd Rzeszy gwarancyj 
dla Darmst; und National Bank. Dekret 
wchoddzi w z dniem 13 b. m. i składa 
się z 5 paragrafów. Równocześnie z wyda- 
niem tego dekretu rząd Reszy ogłosił odez- 
wę do narodu niemieckiego. 

Plan Hoovera — głosi odezw: 

poważnie finanse Rzeszy. Poważna suma, 
którą Rzesza miała prawo zachować dla sie- 
bie, oddana została do dyspozycji bankom. 
Ostatnie tygodnie, podzas których toczyła się 
walka o plan Hoovera, przyniosły również 
niezmierne szkody gospodarce niemieckiej. 
Sumy, idące w miljardy, a wypożyczone krót- 
koterminowo zagranicą, wycofane zostały wo 
bec niepewności sytuacji, Również i dziś je- 
szcze nie nastąpiło zupełne uspokojenie. Jak- 
kolwiek celem Niemiec musi być, aby gospo- 
darka niemiecka pracować mogła znowu o 
własnych środkach, jest obecnie koniecznem, 
o ile nie miałoby dojść do poważnego zasto- 
ju. aby dalsze wycofywanie kapitałów nie mia 

      

    
   

     

    

ło miej Bank Rzeszy i Gold und Diskoni- 
bank dążyły do uzyskania możliwie krótko- 
terminowych kredńtów od zagranicy, celem 
dopomożenia niemieckiej gospodarce prywat- 

  

  

    

    

   
   

     
   

nej w przezwyciężeniu sytuacji krytycznej. 
Mimo wszelkich poczynionych starań, jedna 

s niemieckich instytueyj — 
National Bank — zawiesiła 

S SS Rzeszy uw: za Sy obowią-    
eństwa, wyni 

ce z tego braku płynności Banku. Pre- 
zydent Rzeszy udzielił w tym celu koniecz- 
nych pełnomocnictw. Nie chodzi tu o urato- 
wanie majątku Banku, łecz o uratowanie ma- 
„jatku setek tysięcy klientów Banku, a tem sa- 
mem o uratowanie ich przedsiębiorstw. Z te- 
go punktu widzenia Rzesza gwarantuje ewen- 
tualne straty, które mogą nastąpić. Jest to 

rzecz sama przez się zrozumiała, operacje 
tego Banku będą kontrolowane przez powier- 
ników rządu Rzeszy. W operacjach nie stwier 

dzono jakiejkolwiek nieregularności, niezgod- 
nej z ustawami. Obecnie chodzi o to, aby 
naród niemiecki w tej ciężkiej sytuacji za- 
chował spokojnie nerwy i nie zwiększał trud- 
ności przez brak zaufania do siebie samego. 

  

    

    

  

Plan niemiecko-austrjackiej unji celnej 
można uważać za pogrzebany. 

WIEDEŃ, 13-VII. (Pat). „Neues Wiener Journal" wywodzi, że 

plan unji ceinej niemiecko-austrjackiej i zachowanie się austrjackie- 

go Zakładu Kredytowego pozostają ze sobą w związku przyczyno- 

wym. Zagranica, a w szczególności francja, widząc, że rząd austrjac- 

ki nie chce uwzględnić udzielonych mu rad, zdecydowała się dać do 
poznania Austrji, jak mało jest Austrja swobodna i wypowiedziała 

jej kredyty. W ten sposób obciążyło się państwo austrjackie zobo- 
wiązaniami w wysokości 1.700 miljonów szylingów. Dziennik sądzi, 

że plan unii celnej można uważać za pogrzebany. Austrja nie mo- 

że uprawiać polityki zagranicznej, ani przeciwko Francji, ani bez 

Przedwczesna wiadomość. 
Słuszne stanowisko Francji. 

PARYŻ 13.7. Pat. — Wiadomość 
„0 zamierzonem w poniedziałek przy- 
byciu do Paryża kanelerza Bruenin- 
ga i ministra Curtiusa okazała się 
przedwczesna. 

W kołach dyplomatycznych nie 
przypuszczają, aby ta wizyta nastąpić 
mogła przed końcem lipea, a nawet 
przed początkiem Sierpnia, sytuacja 
w Berlinie wymaga bowiem obeeno- 
ści kanelerza. 

Z drugiej strony nie wydaje się, 
ażeby zapowiadany od kilku tygodni 
przyjazd do Berlina kanclerza Bru- 
eninga i ministra Curtiusa mógł dać 
pożądane dla nich wyniki. Dowodzi 
tego przebieg wczorajszej dłuższej 
rozmowy ambasadora von Hoescha z 
premjerem Lavalem. Franeja zdaje 
sobie oczywiście sprawę z ciężkiej sy- 
tuacji, w jakiej znalazły się Niemey. 

Niezależnie jednak od najlepszych 
swych chęci premjer nie mógł ukryć, 
że obecne konjunktury są mało od- 
powiednie dla życzliwego przyjęcia 
prośby © pomoce, z jaką Rzesza Nie- 
miecka zwróciła się do rządu fran- 
cuskiego. Franeja nie mogłaby udzie- 
lić swej pomocy bez udziału Angiji 
i Ameryki, a rozpaczliwy apel, z ja- 
kim kancierz Bruening zwrócił się do 
prezydenta Hoovera, nie spotkał się— 
jak wiadomo — z pożądanem przy- 
jęciem amerykańskich kół finanse- 
wych. 

Co się zaś tyczy dyrektora Banku 
Angielskiego, to dał on w tej sprawie 
odpowiedź raczej wymijającą. Poza- 
tem sam zakres żądań niemieckich 
uniemożliwia udzielenie przez Fran- 
eję Niemcom pomocy pieniężnej. 

Dla zaspokojenia żądań niemiee- 
kich byłaby bowiem potrzebna ob- 
fita transfuzja złota francuskiego w 
celu powstrzymania spadku marki. 
Francuska opinja publiczna nie do- 
puści nigdy do tego, aby Francja po- 
niosła tak wielkie ofiary finansowe 
bez uzyskania ze strony Niemiec 0d- 
powiednich gwarancyj politycznych. 

Komuniści i hitlerowcy 
domagają się zwołania 

parlamentu. 

BERLIN, 13. VIL (Pat). Frakcja komuni- 

styczna Reichstagu wystosowała w dniu 13 

b. m. list do prezydenta Reichstagu Loebego, 

domagający się natychmiastowego zwołania 

parlamentu. 

Równocześnie farkcja hitlerowska zwróci- 

ła się do prezydenta Loebego z żądaniem na- 

tychmiastowego zwołania 

rów. W 

konwentu senjo- 

  

e swym hitlerowcy podkreślają, 

że Francja i Anglja usiłują rzekomo odebrać 

Rzeszy resztko jej niezależności. Reichstag 

musi wobec tego założyć zdecydowane veto 

przeciwko wizycie kanclerza i ministra spraw 

zagranicznych w Paryżu. Wobec podpisania 

listu hitlerowców przez 3 narodowo-socjali- 

stycznych członków konwentu senjorów, kon- 

went zwołany być musi w myśl postanowień 

regulaminowych. 

AREK) 

A w Niemczech wciąż się 
biją... 

PERLIN, 13. VII. (Pat). W miejscowości 
Zelle w sobotę po południu około 200 komu- 
nistów napadło na pochód stalhelmowców i 
hitlerowców, obrzucając tych ostatnich ka- 
mieniami. Jeden z przywódców hitlerowskich 
były gen von Henning został ciężko zraniony. 
Pozatem zraniono 4 osoby ciężko i 8 lekko. 

BERLIN, 13. VII. (Pat). W Magdeburgu 
doszło wczoraj po południu do starcia z ko- 
munistami. Jeden z oficerów Reichswehry, 
który brał udział w zebraniu nacjonalistycz- 
nem napadnięty został przez komunistów. 
W obronie własnej oficer ten strzelił z rewol- 
weru, raniąc Śmiertelnie jednego z napastni- 
ków. 

U PRZYJACIÓŁ. 
Po odwiedzeniu przyjaciół dzieci— 

słoni i niedźwiedzi — dorosli śpieszą 
do dzikich zwierząt. Zmordowany upa- 

łem stary lew leży na plecach, z cztere- 

ma łapami do góry. Lwica chodzi ci- 

chutko po klatce, lecz od czasu do cza- 

su figlarnie zaczepia swego „pana. 
Lew dobrodusznie marszczy nos, ałe 

się nie rusza. 

и 

  

Kasia i Jaš są nienasyceni. 

Niedaleko od klatek lwów, tygry- 
sów i innych dzikich zwierząt—gadają 
papugi. Zdają się nawoływać krzykli- 
wie. Są głośne i „ubrane' przesadnie 
jaskrawo. Robią wrażenie ptasich par- 
wenjuszek. Nawet wśród ptaków są 
różnice, że tak powiem, klasowe: ary- 
stokracja papuziego rodu z dumą ob- 
nosi stroje z piór śnieżno-białych, szafi- 

rowych, niebiesko-žėltych, lub niebie- 
sko-czerwonych. Zato proletarjat pa- 
puzi nosi jednostajny mundur zielony, 
bez żadnych kolorowych dodatków. 

Obok najgłośniejszych ptaków u- 
mieszezono ssaki najbardziej hałaśliwe 
—ustawiono klatki małp. Rzecz chara- 
kterystyczna — tu tłoczą się sami do- 
rośli. Na czoło małpiego towarzystwa 
wysuwa się Mandrył. Pochodzi z za- 
toki Gwinejskiej. Jest zły, głupawy i 
przedziwnie obleśny. Jego niebiesko- 
siny nos w krwawej obwódce i tegoż 
koloru inne obnażone części kontrastu- 
ją z ciemną sierścią w sposób wręcz 
odpychający. Brzydkie to zwierzę ma 
brzydki stosunek do swojej samiczki. 
Biedna ta małpeczka, dużo mniejsza 
od „męża i wyraźnie (w przeciwień- 
stwie do stosunków międzyludzkich) 
przez niego zahukana — musi wymy- 
ślać przeróżne sposoby oszukiwania 
swego samca — żeby móc coś zjeść... 
Kiedy do klatki wpadnieKiedy do klat 
Kiedy do klatki wpadnie jakieś jabłko 
—,mandrylowa* patrzy zpodełba, czy 
„on“ tego nie zauważył, łapie owoc i 
chowa się z nim za drzewo, gdzie 
dławi się z pośpiechu. Kilkakrotnie ma- 
newr się udaje, lecz wkońcu zawodzi: 
rudawy zwierz o niebiesko-czerwonym 
nosie spostrzegł, że małpeczka je coś, 

co on byłby .mógł pożreć. Rzuca się 
więc na małą, słabą i zalęknioną sa- 
miczkę, wydziera jej owoc i tłucze ją 
kułakami po głowie. Małpeczka siedzi 
skulona i nie usiłuje nawet zbiec. A po 
tem, by „męża* przebłagać podchodzi 
pokornie do niego i daje mu do zro- 
zumienia, że gotowa mu pchły łapać. 
Mandrylisko rozwala się, zamyka oczy 

    
Mandryl marszczy swój niebieski nos. 

i marszczy z zadowolenia swój olbrzy- 
mi, obleśny, kolorowy nos. 

W sąsiedniej klatce siedzi pawian 

Francji. 

innej odmiany, tak zwany: .niedźwie- 
dziowaty*. Na imię ma „Jaś”. Tablicz- 
ku ostrzega, že „Jas gryzie“. Jaš jest 
pełen pogardy dla tych głupich gapiów 
za kratą. Wskoczył na okno, które wie- 
dzie do jego zimowego mieszkania, 
wsadził w nie cały pysk, przednie łapy 
i-—-wystawil calą „resztę“swej ogonia- 
stej osoby na widok publiczności. Na 
framudze tego samego okna siedzi ,„Ja- 
siowa'. Podparła się jedną ręką pod 
brodę i ma minę tak bolesną, tak pełną 
rozpaczy, na jakąby się nie zdobył naj- 
smutniejszy człowiek. 

Dalej trochę roi się w klatce od ma- 
lutkich małpeczek. Zwą się „Kapucyn- 
ki*. Są histerycznie ruchliwe. Nie mogą 
ani sekundy pozostać w spokoju. Na 
drzewku klatki, na kratach, na malut- 
kiej, prześmiesznej huśtawce wypra- 
wiają dzikie harce, przybierają najko- 
miczniejsze pozy, są naprawdę zabaw - 
ne. A jednak mają mordeczki dziwnie 
stare i wyraz okropnego znużenia. 

W Afryce miałam sposobność ob- 
serwować ten sam gatunek małp na 
zupełnej swobodzie. W okolicach Al- 
gieru jest „„Gorge de Schiffa*, tak zwa- 
ne „Ruisseau des singes*. Nad małym 
strumykiem wznosi się duża góra, cała 
pokryta bujną zielenią. Tam zamiesz- 
kały sobie małpy. Jakiś dowcipny 
przedsiębiorca otworzył u stóp góry re- 
staurację, do której co niedzielę zjeż- 
dżają się TEA ludzi z pobliskiego Al- 
gieru. 

Rzecz prosta, przyjeżdżają do małp. 

* Można sobie wyobrazić godność i non- 
szalancję małpiszonów, z racji których 
zbudowano restaurację i na które tłu- 
my ludzi wyczekują całemi godzinami 
z rękoma pełnemi przysmaków. Małpi- 
szony drożą się. Schodzą z góry, ale 
po kilku godzinach. Kroczą sobie spo- 
kojnie pomiędzy wycieczkowiczami, 
siadają na niskim daszku werandy i 

  
Afrykański małpiszon łapie orzeszki. 

czekają na orzechy. Ciekawie obser- 
wować jak obliczają chwyt. Żednego 
pośpiechu, żadnego zbytecznego ruchu. 

_Łapią w locie i nigdy nie chybiają. 
„ Dopiero koło południa, gdy są już syte, 

a upał zaczyna dokuczać — robią się 

roztargnione, wówczas chybiają chwyt. 
Ale niech nikt nie myśli, że małpa afry- 
kańska bodaj rękę wyciągnie po orzech 
który spadł tuż koło niej. Bynajmniej. 
Nie podniesie go nawet z własnego 
spasionego. brzucha, tylko — zaczeka 
na następny. ..Orzechy i orzechy i 
do tego w upał, to mi dopiero ludzie 
wymyślili smakołyk! Pomarańcz, to 
coś całkiem innego, po to warto na- 

ść z dachu*. 

Pamiętam jak dziś: trzymałam 
olbrzymią pomarańczę. Stary małpi- 
szon, zwany „Le calif des singes* to 
zauważył. Dźwignął się ciężko, pod-. 
szedł do mnie i póty mnie w rękę 
całował, aż mu owoc oddałam. Nie li- 
zał, tylko całował, co żadne zwierzę po 
za ludzkiem nie potrafi. Czyżby i to 
jeszcze potwierdzało pochodzenie czło- 
wieka od małpy? Nie. Najnowsze ba- 
dania ustaliły, że małpiszony swych 
samiczek, a małpy swych samców nig- 
dy nie zdradzają. 

Taki napozór drobny szczegół, a 
cała teorja Darwina się zachwiała. 

  

Marja Milkiewicžowa. | 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Śmiertelna wałka bandytów z policją. 

Bohaterska śmierć komendanta posterunku policyjnego 
w Łozanach. 

Z Baranowicz donoszą o następującym 
wypadku: 

Onegdaj wieczorem posterunek policji w 
Łozanach (gminy kostrowickiej) zaałarmowa 
my został wiadomością, że do jednego z do- 
mów w miasteczku wtargnęło 4 uzbrojonych 
handytów. 

Po otrzymaniu alarmującej wiadomości 
oddział policji na czele z komendantem pos- 
terunku p. Kosińskim natychmiast udał się 
ma miejsce wypadku. Spłoszeni bandyci spot- 
kali spieszącą na odsiecz policję gradem 

kul. 
Policja odpowiedziała strzałami. W cza- 

sie strzelaniny zginął bohaterską Śmierci 
trafiony w głowę kulą bandycką komendant 
posterunku P. P. w Łozanach š. p. Kosiń- 
ski, oraz został ciężko ranny jeden z bandy- 
tów. Pozostali trzej bandyci zbiegli, chro 
niac się w okolicznych lasach. Za zbiegłymi 
bandytami wszezęto pościg oraz urządzo- 

no obławę w okolicznych lasach. 
Dotychczas bandytów nie zatrzymano. 

Obława trwa w dalszym ciągu. (e). 

  

    

Katastrofa samolotowa. 
Pilot i obserwator ciežko ranni. 

Onegdaj na terenie gminy wiśniewskiej 
wpobližu wsi Szymonowo zdarzyła sie 
straszna katastrofa  samolotowa. Aparat 
5-go pułku lotniczego marki „Potez*, lecąc 
na wysokości około 1000 metrów w pewnym 
momencie zaczął szybko spadać. Nieliczni 
świadkowie katastrofy z przerażeniem obser 
wowali, jak pilot czynił rozpaczliwe wysił- 
ki, by opanować maszynę która odmówiła 

posłus skutkiem defektu motoru. 
Mimo wysiłków pilota aeropłan runął na 

  

    
    

ziemię grzebiąc pod sobą obu lotników. 
Z pod szezątków zdruzgotanego samolotu 

wydobyto w stanie nieprzytomnym | pilota 
Sygsera i obserwatora podchorążego Gud- 
ryłło. 

Obydwie nieszezęśliwe ofiary odwieziono 
w stanie bardzo ciężkim do najbliższego szpi 
tala. 

Na miejsce wypadku zjechała specjalna 
komisja wojskowa, która bada przyczynę 
tragicznej w rezultatach katastrofy. 

Samobójstwo podczas ataku nerwowego. 
We wsi Apidany (gm. łyntupskiej) podezas 

ataku nerwowego popełnił mobójstwo   

przez postrzelenie się w pierś niejaki Teoder cyzji władz sądowo-śledczych. 

  

WILEJKA 
    

     
mobójstwo umysłowo-chorego. Ty- 

szkiewicz Antoni lat 40, umysłowo chory, 

zamieszkały we wsi Grzyb. gminy bud-     

  

j, powiesił się. 
-— Utonięcie umysłowo-chorego. We wsi 

Świnka. gm. šniew utonął w sadzaw- 

<e umysiowo-chory Tumasz Leon, chorują- 
«cy jednocześnie na padaczkę. 

slav 

  

     

  

   

Lachecieki. 
Zwłoki samobójcy zabezpieczone do de- 

(e). 

BRASŁAW 
-- Pad wpływem chwilowego obłędu. 

Pisarewiczowa Józefa, mieszkanka m. Sło- 

bódki, w stanie chwilowego obłędu usito- 

wała podpalić dom mieszkalny Romanow- 

skiej Stanisławy. Ogień natychmiast ugaszo- 
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Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. 
(Kilka słów o nowem polskiem wydawnictwie dła popularyzacji wiedzy fi- 

Każdy inteligentny człowiek słyszał Vo 

wielkich wynalazkach fizyki w końcu XIX 
i początkach xX wieku (promienie Rėntgena 

ciała promieniotwórcze, otrzymanie  nie- 
źmiernie niskich temperatur — 272 G. i td. 

Lecz mniej jest ogółowi znane powstanie 

na tle tych wynalazków now; teoryj bu- 

dowy materji, teorji kwantowej światła, no- 

wej mikromechaniki i t. p. Teorje te zu- 

      

   pełnie zmieniły nasz światopogląd i sięgn 

do najggłębszych podstaw fizyki. 
atom j 

Np. usta 
t niepodzielny i nie- 
st stała, że teorja fa- 

ałokształtu zjawisk op- 
tom Il; S. Ziemecki 

Nawet prawo przyczyno- 

wości (teraźniej wyznacza jednoznacz- 

mie przyszłość), które stanowi fundament 
wiedzy przyrodniczej, zostało poniekąd za- 
kwestjonowane. 

Dotyehczas jednakże ogół nie miał moż- 
mości zaznajomić się z temi nowemi prądami 
i zagadnieniami & Popularna literatura 

polska z dziedziny yki współczesnej jest 
bardzo szczupła zaś literatura zagraniczna 

smało dostępna dla szerokich warstw naszego 

społeczeństwa przy braku dostatecznej zna- 

jomości języków obcych. 
Wobec powyższego nadzwyczaj ważnego 

znaczenia nabiera nowe wydanie „Dziejów 

mozwoju fizyki w zarysach*, opracow. przez 

znanych fizyków polskich z dr. S. Ziemeckim 

idr. W. Wernerem na czele, a wydrukowane 

nakładem Redakcji miesięcznika „Mathesis 

Polska". Dzieło to ułożone jest przystępnie, 

przejrzyście, a jednocześnie bez zarzutu z 
punktu widzenia naukowego. Czyta się je 

bardzo łatwo i z wielką przyjemnością. Ma- 
terjał zawiera nadzwyczaj bogaty, dopro- 
-wadzony do 1930 r. Prawie wszystkie zagad- 

mienia fizyki współczesnej znalazły swe miej- 
sce w ..Dziejach..*, przeważnie w tomie II 
(Optyka — opracował S. Ziemecki). Przy- 
doczę kilka tytułów: kwanty i fale materji, 

*dności, promieniowanie kosmicz- 
‚ składowe atomów, rozpad atomów 

maturalny i sztuczny, nowa mechanika ato- 
mu it. d. 

Nie mając do czynienia z podręcznikiem, 
który na łoby słudjować od początku do 
końca, możemy czytać w „Dziejach..* od- 
razu ki interesujące nas zagadnienie, 

ie znajdujemy stale wskazówki, 
wyjaśnień miejsc dla nas nie- 

zrozumiałych. Przyczyniają się do tego zna- 

komicie dwa starannie ułożone skorowidze— 
nazwiskowy i rzeczowy. 

łono, że nie 
zmienny. 
lowa nie tłumaczy 
tycznych 

sOptyka, str. 

   

         

   

    

    

          

  

      

   
   

  

  

    

ta może być czytaną z pożytkiem 

nawet przez osoby o nader skromnem przy- 

gotowaniu naukowem, gdyż matematyki pra- 

wie nie zawiera za wyjatkiem najprostszych 
wzorów początkowej algebry. Z fizyki wy- 
starcza znajomość kursu z zakresu szkoły 
średniej. 

Co sie tyczy fizyki klasycznej, t. j. fizy- 
ki do końca wieku XIy, wyłożonej przewaz- 
mie w tomie I, „Dziejów*, to przytoczę kil- 
ka słów zrecenzji znakomitego fizyka pol- 
skiego Marjana Smoluchowskiego o  pier- 
wszem wydaniu „Dziejów*: 

„Autorowie umieli w sposób bardzo zrę- 

<zny zestawić ustępy z pism wybitnych mę- 
<ów nauki, że treścią łączą się w pewną ca- 
łość powiązaną myślami przewodniemi, a 

sównocześnie dają pogląd na sposób myśle- 
nia i indywiduałność owych uczonych... 
Szeczegółowe biografje, notatki historyczne. 
portrety słynnych uczonych przyczyniają się 
do tego. Naogół książka co do formy bardzo 
zajmująca. co do treści pouczająca, stanowi 
doskonały nabytek naszej literatury 'dydak- 
4yczno-naukowej*. 

Pozatem pozwolę sobie zwrócić uwagę na 
jeden poważny szczegół, a mianowicie, #> 
sautorowie przytaczają wrzędzie prace fizy: 
"ków polskich i ich wpływ na rozwój nauki. 
W publikacjach każdego narodu zasada ta 
jest ściśle przestrzeganą. U nas dotychczas 
mie zauważyliśmy jej w dostatecznej mierze 
w literaturze fizycznej. Pierwszy to raz ogół 
naszego społeczeństwa zaznajomi się z podo- 
fbizną, życiem i pracą wspomnianego wyżej 
profesora M. Smoluchowskiego, o którego 
dorobku naukowym świadczą wzmianki w 
każdym uniwersyteckim podręczniku nawet 

w językach obcych. 

W czasach obecnych, gdy odczuwamy 
brak przystępnej i poważnej książki nauko- 
wej, wielką zasługą autorów, jak również 
Redakcji „Mathesis Polskiej'* jest sam fakt, 
że nie przelękli się złej konjunktury na ryn- 
ku księgarskim i z wielkim widocznie nak- 
ładem pracy i kosztów dzieło powyższe urze 
<zywistnili. 

Wszyscy jesteśmy przeświadczeni o ol- 
brzymiem znaczeniu fizyki zarówno dia 
«ogólnego wykształcenia, jak też dla rozwo 
ju techniki, przemysłu, rolnictwa i handlu. 
„Jednocześnie znamy nadzwyczaj niski po- 

        

  

    

  

  

  

  

  

zycznej). 
ziom tej wiedzy w naszem społeczeństwie. 

Ze względu na to uważamy za niezmiernie 

ważne, ażeby każda bibljoteka, czy to publi- 

czna czy szkolna posiadała „Dzieje rozwoju 

     
  

  

fizyki*. Zaznajomienie się tem wydawn'- 

ctem przyniesie bezwarukowo dużą korzyść 

i młodzieży szkolnej (uczniom szkół śred 

  

nich i studentom uczelni wyższych), i nau 

czycielstwu (szkół zarówno średnich jak pow 

szechnych), i każdemu inteligentnemu czło- 

wiekowi. 

„Dzieje rozwoju fizyki'... składają się z 

dwóch tomów (razem 1.099 stron, 291 r. 

sunków, 24 portrety i 10 tablic). Tom pier 

wszy zawiera mechanikę ogólną, mechani- 

kę nieba, dynamiczne własności materji, 

ruch falowy, akustykę, ciepło i teorje kine 

tyczne gazów. Na tom il składa się elektry. 

czność, megnetyzm, optyka i zagadnienia 

budowy materji, t. j. prawie cała fizyka 
współczesna. Przy takich olbrzymich rozmie- 

rach należy cenę uważać za niewygórowaną 
(zł. 35 za tom Ii zł. 53 na tom HI). Druk 
bardzo wyraźny, papier dobry, rysunki, ta- 

blice i portrety wykonane naogół starannie. 

Wśród tablic znajdują się nadzwyczaj cie 

kawe, np. pierścienie i figury interferencyj 

ne, stwierdzające istnienie fal materji (str. 

384—385 tomu II). 

Na zakończenie przytaczam w streszcz! - 
niu bardzo trafne określenie przez dr. S. 

Ziemeckiego obecnego stanu fizyki, która, 

znalazła się na rozdrożu pomimo całego sze- 

regu świetnych wynalazków (,Dzieje*..., tom 
Ji, Optyka, str. 259 i 382—384). 

<..W' pewnych przypadkach, np. w zja- 

wiskach interferencji, dyfrakcji, załamania 

podwójnego, światło posiada wszelkie cechy 

fal. W innych ujawnia się nam w postaci... 

biegnących z prędkością światła pocisków 

energji. Od lat kilkunastu trw-. apraca nad 

usunięciem dualizmu w pojmowaniu zjawisk 
świetlnych. Dała ona jednak wynik nieocze- 
kiwany... mianowicie stwierdzono doświad- 

czalnie istnienie fal materji. Okazało się, że 

niepokojąca dwoistość istnieje nietylko w 

dziedzinie światła. Poruszający się elektron 

czy też atom posiada bądź charakter poci- 
sku materjalnego, bądź też charakter fali. 

Sprzężenie cech sprzecznych w jednem zja- 

wisku jest dla umysłu naszego zgoła niepo- 
jętem. Być może, że za tą dwoistością kryje 
się wszechogarniająca jedność, całość, Nara- 
nie jednak jest to tylko domniemanie, poz- 

bawione konkretnej: postawy. 

Wobec tego wszakże, że umysłowość lu- 

dzka posiada wyraźną tendencję ujmowan'a 

zjawisk w jednolitą harmonijną całość, na 

leży się spodziewać, że pogląd dualistyczny 
na światło i materję będzie tylko epizodein 
przemijającym w historji fizyki. Zwrócono 
jednak uwagę na to, że w dziedzinie psv- 

cho-fizycznej dualizm zachował się od wie- 
ków i nie widać żadnego zeń wyjścia. Świat 

fizyczny wiąże się niewątpliwie ze światem 

psychicznym, uszkodzenie mechaniczne móz- 

gu najgenjalniejszej jednostki powoduje zu: 

pełnie określone zaburzenia psychiczne. £ 
drugiej strony niepodobna nie uznać zjawisk 
psychicznych za fenomeny zasadniczo od- 
mienne od fizyćżnych w każdym razie nie 

wiążące się niemi ściśle przyczynowo. Istnie 

je teorja parallelizmu psychicznego, według 

której obydwie kategorje zjawisk przebie 

gają równolegle, nie zazębiając jednak © 
siebie. Możnaby swojego rodzaju paralle- 

lizm upatrywać pomiędzy falami z jednej 

strony a kwantami i elektronami z drugiej... 

Uda się zapewne wrócić do poglądu jedno- 

litego pokoleniom następnym ...., 
Wilno, 30. V. 1931 r. 

A. 

Szkolna Prac. Przyrodn. w Wilnie. 

VE RK R DA STOTIS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Drugi tom Pamiętnika V Zjazdu Po: 

wszechnego Historyków Polskich opuścił 
prasę. Tom ten zawiera dyskusję prowadzo- 
ną na Zjeździe, kilka referatów nie umiesz- 
czonych w tomie I, nadto spis uczestników, 
prowizoryczne sprawozdanie kasowe i in- 
deks do obydwóch tomów. Liczy stron 
XVIII--410 i 2 nlb. cena księgarska 20 zł 

cena obydwóch tomów zł. 50. 

Uczestnicy zjazdu mogą ten drugi tom 
otrzymać za nedesłaniem dodatkowej opła- 
ty w wysokości 10 zł. najlepiej czekiem P. 
K. O. Nr. 152226, — Niniejszy komunikat 
otrzymują równocześnie wszyscy uczestnic” 
Zjazdu z dołączeniem czeku z powyższym nu 
merem. Ekspedycja nastąpi w pierwszych 
dniach września. Ustanowienie dodatkowej 
opłaty nastąpi z powodu niedopisania innych 
źródeł na które Zarząd Zjazdu liczył nepew- 
no. Opłata dodatkowa wraz z zapisem na 
Zjazd wynosi 35 zł. za co uczestnicy otrzy- 
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mują dwa okazałe tomy Pamiętnika Zjazdu. JU J A A 

KU RYE R 

Pożegnanie korpusu 
kadeckiego. 

Ubiegłej niedzieli odbyło się uro- 
czyste pożegnanie lwowskiego korpu- 
su kadetów, który, jak wiadomo, 0- 
bozował w rejonie Trok. 

Z rana na dziedzińcu pałacu repre- 
zentacyjnego ustawił się korpus kom- 
panjami. O godz. 10 J. E. Ks. Biskup 
dr. Bandurski przy ad hoc wybudo 
wanym ołtarzu odprawił uroczyste na- 
bożeństwo, na którem obecni byli 
przedstawiciele władz miejscowych 
z panem wojewodą Beczkowiczem i 
zastępcą dowódcy obozu warownego 
płk. Kowalskim na czele. Po skończo- 
nem nabożeństwie głos zabrał do- 
wódca korpusu kadetów płk. Florek, 
który w serdecznych słowach podzię- 
kował p. wojewodzie i społeczeństwu 
wileńskiemu za okazaną gościnność 
i pomoc. Jednocześnie płk. Florek 
wręczył na ręce p. wojewody sumę 500 
zł. zebranych przez swoich  wycho- 
wanków na rzecz ofiar powodzi. 

Następnie przemawiał p. wojewo- 
da Beczkowicz żegnając odjedżdża jący 
korpus i życząc mu dalszej owocnej 
pracy dla dobra państwa. P. woje- 
woda w imieniu społeczeństwa zapro- 
sił kadetów na Wileńszczyznę rów- 
nież i na rok przyszły. 

W. godzinach popołudniowych ka- 
deci przy dźwiękach orkiestry 5 p. p. 
Legu przemarszerowali ulicami Wil. 
na, udając się na dworzec, skąd odje- 
chali do Lwowa, żegnani przez przed- 
sławieieli władz wojskowych. 

Uroczyste otwarcie akademickiej 
kolonji wypoczynkowej 

w Legaciszkach. 
Niesłychanie miłego wrażenia doznaje 
gdy po godzinie kolei podmiejskiej, i 
ie „z górki na pazurki* z Zawias po 

ie dantejskiej kamienistej drodze, wjez- 
dża w królestwo młodzieży akademickiej, 
przed ganek w Legaciszkach. Ładny wygod- 
ny obszerny dwór z gankami, balkonami, 
okien, dających ze wszystkich stron dostęp 
werandami i pokojami o wielkiej ilości 
słońcu i przesyconemu zapachem lasu powiet- 
rzu, drugi nieco mniejszy dom mieszkalny, 
osobno zbudowana kuchnia z obszerną jadal- 
nią, boisko sportowe, tenis, ogród owoco- 
wy i warzywny, ładne ścieżki wijące się w 
lesie do spaceru z gęsto ustawionemi ławka- 
mi, a nieco dalej wygodne zabudowania go- 
spodarcze. Wszystko to zakrojone na miarę 
kultury europejskiej, po przebyciu typowe 
tutejszej drogi, na pierwszy rzut oka osza- 
łamia i wprawia w istny podziw, spotęgo- 
wany faktem egzystencji własnej elektrowni, 
która nietylko daje Światło całej Kolonja, 
ale i pompuje wodę do wzorowo funkcjonu- 

jącej kanalizacji. 
Umiejętnie prowadzone gospodrstwo rol- 

ne, oprócz produktów potrzebnych na wyży- 
wienie pensjonarjuszy Kołonji, daje jeszeze 
pewien dochód, pozwalający udzielać znacz- 
nych zniżek mniej zamożnym akademikom 
i umożliwiający wypoczynek w miłych i 
zdrowych warunkach, na łonie natury, tym, 
którzy nie są w stanie opłacać drogiego let- 
niska, Nie też dziwnego, że w Legaciszkach 
jest zawsze pełno, że wszędzie rozbrzmiewa 
wesoło śmiech, zarówno na plaży nad Wil- 
ja, jak też przy koszykówce i innych zaba- 
wach sportowych, a już specjalny gwar i 
dowcipy przy smacznych i obfitych posi*- 
kach w jadalni został niejedrokrotnie uwie- 
czniony w „Żywej Gazetce* redagowanej co 
tydzień. Sława różnych legaciskich atrakcyj, 
rozniosła się już w świecie akademickim 
po całej Polsce to też żjedża do Legaciszek 
co roku coraz więcej młodzieży z Warsza- 
wy, Krakowa a nawet dalekiego Gdańska. 

Otwarcie Akademickiej Kolonji w Lega- 
ciszkach 12 lipca b. r. rozpoczęło się uroczy- 
stą mszą śpiewaną odprawioną przez księdza 
proboszcza Meysztowicza, poczem cała mło- 
dzież z prezesem Bratniej Pomocy Dembiń- 
skim na czele powitała pana wojewodę Bec 
kowicza z małżonką, księdza prorektora Fal- 
kowskiego przedstawicieli prasy i innych 
przybyłych na uroczystość gości i oprowa- 
dziła po całem swojem królestwie. 

O godz. pierwszej zasiedli wszyscy do 
wyśmienitego obiadu, podczas którego pa- 
nował szczery, niewymuszony humor i swo- 
boda. Na przemówienie pana Dembińskiego 
odpowiedział w serdecznych słowach pan 
wojewoda Beczkowicz, wyrażając swoją syta 
patję dla młodzieży akademickiej i obiecu- 
jąc im swoją pomoc i poparcie. Po przemo- 
wieniu księdza Falkowskiego młodzież z: 
demonstrowała swoje klasyczne „hau—hau* 
i wzniosła okrzyki na cześć wojewody. 

W produkcjach wokalnych po obiedzie 
wziął udział doskonały akademicki chór, p. 
Maruszkin i p. Milkiewiczówna, wybuciiv 
śmiechu i żywe oklaski witały świetne dow- 
cipy „Żywej Gazetki”, ale stanowczo najwi 
kszy sukces odniósł dr. Sylwanowicz swoj: 
mi pieśniami dziadowskiemi, opiewającemi 
w  niezrównanie dowcipnej formie różne 
aktualności legaciskie. 

Po podpisaniu się w księdze pamiątko- 
wej i wspólnej fotografji p. wojewoda i p. 
wojewodzina Beczkowiczowa pożegnali Ko- 

    

    

Е 

  

   

    

lonję, obiecując często do niej zaglądać, a + 
reszta towarzystwa udała się na boisko spor 
towe, aby się przyglądać grom i zabawom, 
a więc biegom, skokom na odległość i 
wzwyż, rzucaniu dyskiem, siatkówce, co 
przeciągnęło się aż do podwieczorku, po 
którym z żalem trzeba już było myśleć o 
odwrocie, aby się nie spóźnić na ostatni pn- 
ciąg, Gościnni gospodarze zapraszali wpraw- 
dzie, aby zostać na kolacji i zabawie tanecz- 
nej, do której przygrywać miała sprowadzo- 
na wojskowa orkiestra, ale perspektywa dn'a 
pracy po nieprzespanej nocy skłoniła całe 
starsze towarszystwo do podziękowania m'- 
łym gospodarzom za gościnę, życzenia we- 
sołej zabawy i powrotu do Wilna. 

Zoija Kalicińska. 

RTYOTPONE WERON ETORAE TAWYTEOTZOAEG 

Popierajcie Ligę Morską 
at 
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„Bibljoteka Nowości” 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 

  

   
  

skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. 1|-ej do I8-ej. 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 
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WMIBE RSKI 

Kryzys w teatrach wileńskich. 
„Lutnia“ ma ulec 

Jak się informujemy, w kołach te- 
atralnych Wilna powstała koncepcja 
ograniczenia się do prowadzenia jed- 
nego tylko teatru na Pohulance, w 
sezonie zaś letnim uruchomiony byłby 
również teatr w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. „Lutnia* uległaby zlikwido- 
waniu. Zwolennikiem koncepcji tej 
jest podobno dyrektor Zelwerowicz, 
który, przy jednoczesnem zwiększeniu 

zlikwidowaniu? 

subwencyj rządowych, zgodziłby się 
wówczas ostatecznie cofnąć swą rezy- 
gnację i pozostałby. nadal dyrektorem 
teatrów wileńskich. 

Sprawa ta nie jest jeszcze ostatecz- 
nie wyjaśniona i jest traktowana jako 
ewentualne rozwiązanie krzyzysu, z 
którym walczy obecnie dyrekcja teat 
rów wileńskich. 

Głodówka w więzieniu Łukiskiem zlikwidowana 
"Trwająca od 9 dni głodówka więź- 

niów politycznych w więzieniu na Łu- 
kiszkach w dniu wczorajszym została 
zlikwidowana. 

Według uzyskanych informacyj a- 
ranżerami głodówki byli działacze ko- 
munistyczni, którzy otrzymali polece- 

Kupiec wile 

  

nie wywołania demonstracji wśród 
więźniów politycznych w związku z 
przypadającym „Dniem głodnych*. 

Demonstracja ta jednak nie udała 
się, gdyż wyczerpani więźniowie do- 
browolnie zakończyli głodówkę, pro- 
sząc o dostarczenie im jedzenia. (c) 

ski w szponach bandy złodziejskiej 
„Szare Kruki". 

Policja zlikwidowała 
Wileńska policja śledcza zlikwidowała 

w tych dniach niebezpieczną bandę złodziej. 
ską pod nazwą „Szare Kruki*, której ostat- 
nią ofiarą padł właściciel fabryki i sklepu 
kapeluszy przy uley Niemieckiej Nr. 4 J. 
Łam. 

Szezegóły tej sprawy przedsawiają się na 
stępująco: 

Przed kilku dniami p. Łam po ukończe- 
niu pracy wstąpił do restauracji Dworeckie- 
go przy ul. Wielkiej, gdzie zjadł śniadanie 
zakrapiane wódeczką. Po wyjściu z restau- 
racji podhumorzony nieco kupiec, otoczony 
został nagle przez kilku złodziei wśród 
których, jak to później policja ustaliła, byli 

również zawodowi złodzieje: bracia Aleksan- 
der i Sergjusz Karolkowie, Stanisław Gobis. 
A, Zygmuntowicz przezwiskiem „Burmistrz“ 
i złodziej znany policji pod przezwiskiem 
„Mejłach di cepełech*. Józef Łam, jak 05- 
wiadczył to podczas badania, stale dążył da 
tego by żyć ze złodziejami w zgodzie i cze: 
stował ich od czasu do ezasu wódeczką by 
w taki sposób zagwarantować się przed kra- 
dzieżami; postanowił więc i tym razem za- 
prowadzić całą „zaeną* kompanję do restau- 
racji, gdzie uraczył ich kolacją suto zakra- 
pianą wódeczką, za którą rachunek wy- 
niósł 60 złotych. 

Podczas pijatyki kupiee tak się „ululai“, 
że nie zauważył jak złodzieje odebrali mu 

Samowolna eksmisja 

niebezpieczną szajkę. 
płaszcz i wartościowy złoty zegarek, który. 
jak to później ustaliła policja, sprzedali pa- 
serowi Szufjanowi za 102 zł. Kiedy p. Łam 
zauważył kradzież zwrócił się do byłego pre- 
seza słynnej w swoim czasie organizacji zło- 
dziejskiej „Bruderferejn* Saszki Liehtzona 
z prośbą by dowiedział się, gdzie się znajdu 
je jego zegarek. Liehtzon bez wielkiego wy 
siłku dowiedział się o losie zegarka i zapro- 
ponował p. Łamowi wykupienie zegarka za 
140 zł. Wobec tego jednak że Łam odmówił 
narazie „Saszka* poszedł do niejakiego Lej 
by Abramowieza, zamieszkałego przy ulicy 
Safjaniki, z tą samą propozycją. Tranzakcja 

doszła do skutku, i Abramowicz, znany po- 
lieji pod przewiskiem „Towsza* kupił 
Szuijana zegarek za 145 zł. poczem zasta- 
wił go w łombardzie za 30 dolarów, a za 
otrzymane pieniądze wynajął sebie letnisko 
w  Podbrodziu. P Łam widząc, że zegarek 
przepadnie zwrócił się do policji która 
wszczęła dochodzenie i w ten sposób zlikwi- 
dowała niebezpieczną bandę złodziejską p. 

n. „Szare kruki“, ustalając i okoliczno- 
ści całego zajścia. Wszystkich ezłonków ban- 
dy za wyjątkiem Saszki Liehizona osadzo- 
no w areszcie. Dalsze dochodzenie w toka. 

W dniu wczorajszym Józet Łam zgłosił 
się do policji prosząc o ochronę, gdyż oba- 
wia się, krwawej zemsty ze strony przyja- 
ciół zlikwidowanej bandy. (e). 

przy ulicy Obozowej. 

  

    

59-letnią wdowę pobito i przemocą wyrzucone z mieszkania. 
Wśród mieszkańców ulicy Obozowej wy- 

wołał wielkie wrażenie fakt samowolnej 
eksmisji, której dopuścił się właściciel do: 
mu Nr. 19-e. 

We wspomnianym domu zajmuje miesz- 
kanie 59-letnia wdowa po plutonowym Anua 
Sablewicz, która zalegała ostatnio za dwa 
miesiące z komornem. Gospodarz domu 
miast skierować sprawę do sądu i w taki 
sposób dómagać się eksmisji ubogiej loka- 
torki postanowił samowolnie ją wyeksmito- 
wać. 

Wezoraj w godzinach rannych do miesz- 

    

  

уеа Dziš: Franciszka. 
| Wtorek 

| 1 Jutro: Henryka. 

4 . 
J| Wschód słońca—g. 3 m. 31 

Lipiec | upie | Zachód -, —к 19 о. 52 
Spostrzeżenia Zakładu Moteorolegii U. $. B 

w Wilnie z dnia 13 VII—1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia — 169 C. 

. nejw: žazai - 22° С. 

ższa: + 119 C 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przewažający: północno-zachodni. 

Tendencja baromu wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno, pogodnie. 

  

  

MIEJSKA. 
— Arbon przyszykowuje się do objęcia 

komunikacji autobusowej. W związku z 
przyznaniem koncesji autobusowej  Arbo- 

nowi, zarząd tego przedsiębiostwa wynajął 
już płac przy ul. Legjonowej 2, gdzie za- 
mierza przystąpić wkrótce do budowy ga- 
raży samochodowych. 

— Przyjazd do Wilna przedstawicieli 
Arbonu delegowanych do podpisania umo- 
wy. Jak się dowiadujemy, w dniu dzisiej 
szymprzybywają do Wilna przedstawiciele 

„Arbonu* b. minister przemysłu i handlu p. 
Iwanowski oraz inż. Kuncewicz, którzy z ra 
mienia swej firmy wezmą udział w ofiejal- 
nem już podpisaniu umowy z samorządem 
wileńskim na eksploatację ruchu autobuso- 

wego na terenie naszego miasta. 

— Mięso tanieje. Starostwo Grodzkie 
opracowło nowy cennik na mięso wołowe. 
W. myśl tego cennika klg. mięsa 1-go gatun- 
ku będzie kosztował w sprzedaży deialicznej 
1 zł 80 gr., wołowina bez kości zł. 2.20 

Il-gi gatunek 1,60, bez kości 2.20. 
Mięso koszerne — 2,90. 
— fzba Przemysłowo - Handłowa buduje 

własny gmach. Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Wilnie rozpoczęła wstępne roboty nad bu. 
dową własnego gmachu, który ma stanąć 
przy zbiegu ul. Miekiewicza i Styczniowej. 
W) dniu 2 sierpnia ma się odbyć w tej spra- 
wie zebranie Zarządu Izby. Wkrótce zaś na- 
stąpi uroczystość założenia kamienia węgie!- 

cze w roku bieżącym doprowadzić pod dac 
nego pod budowę, którą projektuje się jesz. 

— Nowe punkty postoju dorożek same- 
chodowych. Jak się dowiadujemy, władze 
administracyjne wyznaczyły szereg nowych 
punktów postoju dorożek samochodowych, 
a mianowicie: na placu koło poczty u wylo- 
tu ul. Łotoczek — 4 taksówki; 2) koło gma- 
chu Starostwa Grodzkiego — 4; 8) przy 
zbiegu ul. Słowackiego i .W. Pohulanki — 
6; 5) na Zarzeczu koło ryneczku przy ulicy 
Połockiej — 4; 6) Antokol koło kościoła św. 
Piotra i Pawła 4; 7) na ul. Cerkiewnej za 
Ostrą Bramą — 4; 8) koło kościoła św. An- 
ny przy ogrodzie Bernardyńskim — 6 do- 
rożek. 

Na wszystkich tych punktach ustawiona 
zostaną nowe tarcze postojowe, sprowadzo- 
ne specjalnie z Poznania. Tarcze są koloru 
niebieskiego z literą P u dołu zaś cyfra ma- 

ksymalna wazów przeznaczonych do posto- 
ju. 

   

SPRAWY PRASOWE. 
— Qdebranie debitu poeztowego. Mini- 

sterstwo spraw wewnętrznych odebrało de- 

  

kania Sablewiczowej wkroczyło kilku osbni- 
ków, którzy powybijałi szyby i zaczęli wy- 
rzucać rzeczy i meble na ulicę, Zrozpaczona 
kobieta usiłowała stawić opór. Wówczas po- 
bito ją dotkliwie i wyrzucono na ulicę. Tym- 
czasem na miejsce wypadku zjawiła się po- 
lieja, która położyła kres samowoli, kazała 
wnieść zpowrotem do mieszkania wyrzu- 
eone rzeczy i spisała protokół, Ranną Sob- 
lewiezową przewieziono do pogotowia ratun 
kowego, gdzie nieszczęśliwej kobiecie udzie- 
lono pierwszej pomocy. (e). 

  

  

bit pocztowy następującym drukom: 1) bro- 
szurze wydanej w Zurychu w r. 1931 w 4 
językach na temat Brześcia, 2) czasopismu 

‘, wychodzącemi 

w Moskwie w jęz. skim, 3) broszurze 
„Pieśni robotnicze anej w Berlinie w 
jęz. polskim, 4) czasopismu „Proletarisebė 
Freidenkerstimme* wychodzącemu w Berli- 
nie w języku niemieckim, 5) czasopismu 
„Doszkolnoje wospitanje: w Moskwie w ję- 
zyku rosyjskim, oraz 6) czasopismu „Gegen 
den Strom wychodzącemu w Berlinie w ję- 

zyku niemieckim. 

    

   

UNIWERSYTECKA. 

— Egzaminy magistreskie na Wydziale 
Humanistycznym U. S. B. W okresie egza- 
minacyjnym letnim 1931 r. przystąpiło do 
egzaminów 353 osób, składając 383 egzami 
nów częściowych z których 316 dało wynik 
pomyślny. Stopień magistra filozofji w tym- 
że okresie uzyskało 21 osób. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Zarząd Koła Prawników St 0. $. B. 
podaje do wiadom. że w miesiącu lipcu 
sekretarjat, sekcja wydawnicza, oraz inior- 
matorjum dła nowostępujących są czynne w 
lokolu Koła (ul. Zamkowa 11) od godz. 13 
do godz. 14 w poniedziałki t wtorki. O godz. 
urzędowania Koła w m. sierpniu Zarząd po 
da do wiadomości z początkiem sierpnia. 

— Urzędowanie w czasie teryj. Zarząd 
Słowarzyzsnia Bratniej Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego w Wilnie podaje do wiado 
mości, iż Sekretarjat i Sekcje Stowarzysze 
nia w okresie od dnia 11 lipca do dnia 1-ga 
października r. b. czynne będą: poniedział 
ki, środy i piątki od godz. 14 do godz. 16. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Ostatnie uproszezone egzaminy dla 
nauczycieli, Celem dania możności nauczy- 
cielom osiągnięcia przepisanych kwalifika- 
cyj przez zdanie egzaminów uproszczonych 
w granicach terminów określonych ustawą 
z dnia 26 września 1922 r. o kwalifikacjach 
zawodowych dla nauczycieli w szkołach šre- 
dnich, ministerstwo wyznańreligijnych i 05- 
wiecenia publicznego organizuje w drugiej 
połowie sierpnia r. b. w Warszawie nadzwy 
czajną sesję dła t. zw. egzaminów uprosz- 
czonych. 5 

Z sesji tej mogą korzystać wszyscy na- 
uczyciele, którzy nie zdawali tego egzaminu 
a są do niego dopuszczeni, a następnie ci, 
którzy zdawali go, ale z wynikiem ujem- 
nym, wreszcie ci, którzy mają wymagane 
warunki ustawowe, a dotychczas do niego 
nie zgłosili się. Pierwsza i druga z wymie- 
nionych kategoryj nauczycieli, którzy ma- 
ją zamiar skorzystać z sesji sierpniowej, 
winny bezzwłocznie zgłosić się na piśmie do 

isji egzaminacyjnej w Warszawie, Uni- 

wersytet, Pozostali zaś nauczyciele powinni 
natychmiast wnieść właściwe podanie dro- 
ga służbową (przez kuratorjum) do mini- 
sterstwa. 

Wszystkie zgłoszenia wogóle powinny być 
dokonane nie później, niż 25 lipca r. b., po- 
nieważ 1-go sierpnia lista kandydatów na 
sesję sierpniową będzie zamknięta. (Iskra). 

Z KOLEL 

— Zmiana rozkładu pociągów. Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wia 
domości o zmianach w rozkładzie jazdy po- 

     
       

  

  

   

            

          
     
        

  

ODWIEDŹ 

WYSTAWĘ 

RADJOWĄ 
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MICKIEWICZA 23 

WEJŚCIE BEZPŁATNE 
CZYNNA CODZIENNIE 
PRÓCZ PONIEDZIAŁKÓW 

OD G 5-10 wiECZÓR 
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ciągów kolei wąsko-torowej Janów Poleski 
— Kamień Koszyrski, które obecnie kursują 
z zajazdem do Łubieszowa Miasta: 1) Od 
dnia 10 lipca r. b. poc. 3751 (kursuje w po- 
niedziałki, środy i piątki), odchodzi z Ji 
nowa Pol. o godz. 6.10, przychodzi do Łu 
bieszowa Miasta o godz. 9.30 i Kamień Ko-. 
szyrskiego o godz. 13.36. 2) Poc. 3758 (kur- 
suje w niedzielę, wtorki, czwartki i sobot 
odchodzi z Janowa Pol. o 'godz. 12, 
chodzi do Łubieęszowa Miasta o godz. 7 
i do Kamień Koszyrskiego o godz. 19.43. Po- 
wrotny pociąg 3752 (kursuje codzień), od- 
chodzi z Kam. Kosz. o godz. 9.40, przychodzi 
do Łubieszowa Miasta o godz. 13.49 i do 
Janowa o godz. 17.30. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

|. T-wa Lniarskiego. 
Na dzień 14 b. m. wyznaczone zostało po- 
siedzenie Wileńskiego Towarzystwa Lniar 
skiego. W posiedzeniu tem ma wziąć udział 
p. wojewoda Beczkowicz. W toku obrad m. 
in. dyrektor Jarymin wygłosi odczyt na inte 
resuj : „Sułuacja lniarska w Polsce 

        

  

— Posiedzenie W: 

    

  

    
RÓŻNE. 

— Wysława Morska w Katowicach. Liga 
Morska i Kolonjalna Okręg w Katowicach 
ul. Plebiscytowa L. 1, tel. 21-20 podaje do 
publieznej wiadom: ‚ że zamierza urzą- 
dzić we wrześniu b. r. propagandową „Wy- 

stawę Morską** w Katowicach. 

Pokaz ten mieć będzie wybitne znaczenie 
dydaktyczne dla młodzie i mieszkańców 
tut. okręgu. 

Celem uzyskania 

   
     

    

    

    

największej ilości 

odpowiednich eksponatów związanych z pol 
skiem morzem, wybrzeżem i żeglugą — Li- 
ga Morska zwraca się do ogółu społeczeń- 
stwa z prośbą o liczne zgłoszenie  takict 

przedmiotów na Wystawę, które przyczy: 
się do spopularyzowania idei naszego morza 
i łączących się zagadnień. Najbardziej po 
żądane są ładne plastyczne modele, mapy, 

wykresy, fołogratje, wzory i t. p. jak rów- 
nież pewne przedmioty (jako wzory) nasze- 
go eksportu morskiego, przemysłu rybackie- 
go, transportu żeglugowego, sportu wodne- 

ga BĘ 

Zainteresowane Urzędy, Wydziały, Szko- 
ły, Instytucje, Organizacje i t. d. powinny 
zwracać się do Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
pod podanym adresem. 

— Podziękowanie. Towarzystwo Opiek: 
nad Sierotami Żydowskiemi Województwa 
Wileńskiego, wyraża tą drogą swe serdeczne 
i głębokie podziękowanie Sz. Panu dyrekto- 
rowi Teatrów Miejskich Aleksandrowi Zel- 
werowiczowi i Sz. Pani dyrektorowej Kry- 
stynie Zelwerowiczowej, za urządzenie bez- 
płatnie koncertu w ogrodzie po-Bernardyn- 
skim, w sobotę dnia 11 lipca r. b. na rzecz 
Sierot Żydowskich w Wilnie. 

Również. wyraża się podziękowanie Sz. 
Panu Franciszkowi Ksaweremu Cylińskiemu 
kierownikowi Teatrów Miejskich za pełne 
poświęcenie energji dla dobra Sierot Żydow- 
skich w Wilnie. x 

Jednocześnie wyrażamy podziękowanie 
Artystom Teatrów Miejskich pp. Z. Ni- 

Sawickiej, Sisters Lisieckim, 
komi, M. Mileckiemu, K. Wyrwiczo- 

hrowskiemu i L. Żurowskiemu, za ła- 
skawy udział w tym koncercie 

sposobności v amy swe podzię- 
Sz. Pp. M i J. Jałowcerom, L 

erównie i F. Kacównie, za bezpłat- 

ny udział w kasach podczas koncertu. į: 

WYCIECZKI 
— Wycieczka kolejarzy jugosłowiańskich. 

14 lipca b. r. pociągiem pośp nym z War 
va do Wilna wycieczka pra- 

w kolejowych Jugosławji, złożona 
z inspektorem dyrekcji generalnej 

państwowych kolei  jugosłowiańskich p. 
Franjo Repica na czele. Podejmować gości 

jugosłowiańskich będzie utworzony specjal- 
nie w tym celu komitet, przewodniczącym 
którego jest p. inż Falkowski. Po zwiedze- 
niu miasła i okolic oraz urządzeń kolejo- 
wych w Wilnie wycieczka będzie podejmo 
wana w Ognisku herbatką, w czasie której 
zostanie zaimprowizowany dział muzyczny. 
Wycieczka zwiedziła już Kraków. Zakopane, 
Lwów, Warszawę i z Wilna uda się do Poź- 
nia oraz Gdyni. 

RABJO 
Fala 244 m. mocy 21,5 Kw. 

WTOREK, dnia 14 lipca 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i ta- 
neczna, (płyty). 13.10: Kom. meteor. ю 
Pragram dzienny 
16.50: i 
17.10:Utwory polskie, (płyty). 17.35: , 
cja 14 lipca 1918 r.* — odcz. 18.00: Koncert 
popularny. 19.00 Radjowa gazetka rzemieś- 
Inicza. 1915: Program na środę. 19.20: Fe!- 
jeton w języku francuskim. 19.35: „Riwjera 
— Morges* — felj. podróżny. 19.50: Rozma- 
itości. 19.55: Kom. 20.15: Koncert z doli- 
ny Szwajcarskiej. 21.30: Słuchowisko. 22.15: 
Dod. do pras. dzien. radj. 22.20: „Marsyljar- 
ka“ — felj. 22.35: Kom i muzyka taneczna. 

: Koncert symfoniczny (płyty). 

ŚRODA, dn. 15 lipca. 

Czas. 12.05: Utwory Beethovena 
y). 13.10: Kom. meteor. 15.00: Program 

dzienny. 16.00: Aud. dla dzieci. 16. 
cna przygoda Szapsia* — opowiadanie pióra 
Cioci Hali. 16.30: Koncert dla młodzieży 
(płyty). 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Ra- 
djo w małem miasteczku — pog. 17.10: Re- 
cital Jana Kiepury (płyty). 17.35: Odczyt. 
18.00: Koncert. 19.00: Chwiłka strzelecka. 
19.15: „Ze Świata radjowego'*—pog. 19.3 
Program na czwartek. 19.40: Kom, 20.15: 
Koncert kameralny ze Lwowa. 21.00: Kwa- 
drans literacki z Warszawy (Konopnicka). 
21.20: D. c. koncertu z Warsz. 22.00: „Wy- 

bitne kobiety* — felj. 22.15: Kom. 22.30: 
Reportaż muzyczny ze Lwowa. 28.15: Muzy- 
ka taneczna. & 

NOWINKI RADJOWE. 
RIVIERA—MORGES. 

Wtorek 14 lipca o godz. 19.35 (aud. loki. 
Trzecia zkolei pogadanka p. Witolda Hu- 
lewicza poświęcona wspomnieniom z pod- 
róży na zachód, obejmuje pełen słońca, 
owoców i sera szwajcarskiego etap Riviera — 
Morges (Szwajcarja). 

   

    

   
     

  

     

    
   

   

      

    

  

    

    

    

   

  

    

      

      

         



TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz 

8.15 w. po raz drugi wytworna komedja A. 
a i H. Lorentza p. t. „Pan znak zapy 

która na premjerze doznała entuz- 
jastycznego przyjęcia. Świetna reżyserja R. 
Wasilewskiego, gra całego zespołu z Eichle- 
równą, Sawicką,  Kreczmarem i Jaškiewi- 

czem na czele, oraz nowa, piękna opraw: 
dekoracyjna J. Hawryłkiewicza zapewniają 
sztuce powodzenie. 

   

    

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
kim. Dzisiejsza premjera. Dziś o godz. 8.15 
w. premjera świetnej, arcydowcipnej kroto- 
chwili Nancey'a i Armat'a p .t. „Wesoła spół 
ka“, w reżyserji Karola Wyrwicza-Wichrow- 
skiego, z udziałem pp. Niwińskiej, Kamiń. 
skiej, Zagrobskiej, Ciecierskiego, Mileckie- 
go, Wyrwicza-Wichro ego, Detkowskie- 
go, Belcerzaka, Puchniev ego i innych. 

Dekoracje J. Hawry icza. 

— Muszia koncertowa w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 w. „Rew- 

ja Wileńska”, z udziałem zespołu tanecz 
nego p. L. Winogradzkiej, oraz pp. Haliny 
Tchorzanki, M. Mirskiego J. Świętochowskie 
go, J. Konstantynowicza, J. Kropiwnickiego 
i Z. Wajnberga. 

W programie najnowsze przeboje sezo- 
nu, rewellersy i t. d. 

      

      

    

   

      

— Ostatni pożegnalny koncert symfoni- 

ezny prof. Bierdiajewa. We ktorek dnia 14 
lipca r. b. o godz. 8,30 w. odbędzie się ostat 
ni pożegnalny koncert symfoniczny w Parku 
Sportowym im. gen. Żeligowskiego pod ba- 
tutą dyrygenta Opery Warszawskiej prof 
Walerjana Bierdiajewa. 

SPORT 
ROZGRYWKI O MISTRZOSTWO W PIŁCE 

jest dla leadera tylko Makabi, która w do- 
tychczasowych rozgrywkach straciła zaled- 
wie dwa punkty i stale utrzymuje się na 
drugiem miejscu wykazując się ostatnio do- 
brą formą. 

Ostatnie rozgrywki dały następujące wy- 
niki: 

Makabi — Ognisko 3:1. 

Gra b. ostra miejscami nawet brutalna. 
Roznamiętnienie graczy udziela się widow- 
ni, gdzie powstało kilka bójek szybko jed- 
nak zlikwidowanych w zarodku. 

Obie drużyny za wszelką cenę dążą do 
zwycięstwa i zdobycia dwóch cennych pun- 
któw. Piłka błyskawicznie przenosi się z je- 
dnej strony boiska na drugą. Powoli jednak 
lep: technicznie Makabi zaczyna ujmować 
ini ywę w swoje ręce. Dzięk 
bitnej grze Ogniska, przez dłuż: 
może uzyskać zdecydowanej przewa 
piero po przerwie ma więcej z gry. 

Bramki dla zwycięsców zdobyli Antoko- 
lec (2) i Szwarc (1). 

Pokonani honorowy punkt zdobyli ze 
szczęśliwego strzału prawego łącznika. 

  

      

  

1 p. p. Leg. — Lauda 3:0 (1:0). 

Drużyna wojskowych raz jeszcze wyka- 
zała się świetną formą, dowodząc że w te 
gorocznych rozgrywkach jest prawie że bez- 
konkurencyjną. 

Wojskowi do meczu tego wystąpili bez 
swego najlepszego strzelca ' Godlewskiega, 
którego zresztą z powodzeniem zastąpił Po- 
łubiński, strzelec dwóch najładniejszych 
bramek dnia. 3-cią bramkę 1 p. p. Leg 
zdobył z karnego, egzekwowanego przez 
Chowańca. 

Lauda grała naogół dobrze, utrzymując 
w pierwszej połowie grę otwartą i dopiero 
po przerwie opadła na siłach, oddając cał- 
kowitą hegemonję w ręce wojskowych. 

Sędziował dobrze por. Herhold. 

SMUTNY OBJAW W WILEŃSKIEJ LEKKO 
ATLETYCE. NOŻNEJ. 

W piłce nożnej toczy się nadal zacięta 
walka o tytuł mistrzowski. Bezapelacyjny 
prymat objęła dr. . p. Leg., która 
nie przegrawszy meczu zdecydo- 
wanie prowadzi i zdaje się, że w roku bie- 
żącym mistrzostwo ma zapewnione. Groźna 

Klu Miejskie 
SALA GIESSKA 

$utrebramską 5. 

Ubiegłej niedzieli odbyły się zawody lek- 
koatletyczne o mistrzostwo klasy „C“. Wska 
zały one wyraźnie na fakt b. smutny, świad. 
czący o minimalnem zainteresowaniu się 
lekkoatletyką śród młodzieży, która za 
ledwie w małej garstce zgromadziła się na 

  

   

  

Od dnia 14-go do 16-go 
lipca 1931 roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

W roli 
głównej Charlie Chaplin. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30, — — 

  

Karjera Chaplina 
NAD PROGRAM: Przegląd filmowy Nr. 23—1981 roku. 

К о-В 2Е -В 

starcie, osiągając wyniki więcej niż skrom- 
ne. 

Dalszy ciąg zawodów odbędzie się w 
niedzielę. Czy jednak potrafią one coś zmie- 
nić na lepsze — należy silnie wątpić. 

Raczej nie, niż tak. 

SUKCES WIOŚLARZA WILEŃSKIEGO 
W POZNANIU. 

Ubiegłej niedzieli w Poznaniu odbyły się 
wielkie regaty, w których m. in. udział 
wziął doskonały wioślarz 3 p. sap. p. Wit- 
kowski. Mimo b. silnej konkurencji od- 
niósł on wspaniałe zwycięstwo rozstrzyga- 
jąc w doskonałym czasie bieg jedynek na 
swoją korzyść. 

ZNAKOMITA FORMA LEKKOATLETÓW 
FIŃSKICH. 

Czołowi przedstawiciele 
atletyki, w miarę postępów 
osiągają rezultaty coraz lepsze 
znaczna liczba lekkoatletów 
zbliżone do rekordów. Pomij. 
długie, w których Finnowie są znakomici, 
godzi się zaznaczyć, że cały 
ników osiąga wyniki w 
mtr. Również doskonałe wyniki osiągaj: 
czni fińscy miotacze dyskiem i kulą. 

SZWECJA — ESTONIA. 

Rozegrany w tych dniach w Sandviken 
mecz piłki nożnej Szwecja — Estonja przy- 
niósł zwycięstwo drużynie szwedzkiej 3 1 
(2:3). 

JESZCZE JEDEN REKORD ŚWIATA PG- 
BITY PRZEZ FENOMENALNEGO 

FRANCUZA. 

Na meczu lekkoatletycznym  Francja-- 
Szwecja fenamenalny Ladoumegue ustalił 
nowy rekord atowy na 2000 yardów о- 
siągając czas 2 sek. 

  

  

  

fińskiej lekko- 
treningowych, 
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Czem węgiel dla maszyny, 
a cukier dla organizmu, 

tem radjo dla kultury — 
ogniska domowego. i   

10 wielkich aktów spaz- 
matycznego śmiechu, hu- 
moru, łez i wzruszeń. 

Początek seansów od godz. 6-ej — 
  

DŹWIĘK. KINO-TEATR k Dziš! 

„ABLIOS" |»... 
Wileńska 39. tel. 9-26 | S75wnych 

Przebój 

dźwiękowy! TYRANJA MIŁOŚCI 
Lewis Store i Peggy Wood, NAD PROGRAw; 

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

  

Dramat 

erotyczny 

Atrakcje dźwiękowe. 
  

SŁWIĘKOWE KINO 

„НТНО 
Mickiew. 22, tel. 15-28   nik dźwiękowy Paramountu. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Wzruszający dramat pięknego dziewczęcia z baru. W roli amanta Enrico Benfer. 

Dziś! Najnowsza i najwspan, kreacja ulubien. całego świata kusrąco pięknej, figlarnie zalotnej, czaruj. uroczej 

Jenny Jugo -»-- Sprzysiężenie trzech 
NAD PROGRAM: Tygod- 

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

Dźwiękowe Kino D zi Ś Najnowszy przeb. dźwięki! 

C GI į N G premjera! Po raz pierwszy w Wilniel 

Neste Joon GraWford. al. Wielka 47, tel. 15-41 

NIEOKIEŁZNANA 
Dramat miłosny rozgrywający się na tle New-Yorku oraz dzikiej Afryki, 
NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny zniżone. 

  

mma ort: SŁODYCZ GRZECHU © ы о -go lipca 
0GNIS KO 1931 r. że: zdrady małżeńskiej 
w % Ё Eini sneka 

głównych Piekna June Colłyer : kom» Conrad Nagel. (zem, msżowie 
iebek dworen kolejow.) Humor.. Subterna ironja... Prawda o kobiecie... Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4 PP. 

KINO-TEATR Dziś! Super-przebój erotyczny! Wcielenie najsł. Vilma Banky, do Walter Byro w najnowszej 
Ś Иаа i kobiecości, czarodziejsko piękna, porywająca w grze 

Światowid |. 
Miekiewicza 9. 

Zachwyc. i poryw. dramat współczesny. Wieczny hymn poezji, miłości i poświęcenia. 

swej kreacji 

» Pod pręgierzem hańby (frzebudzenie) 
Perła prod. amerykańskiej. 

  

  

DZIŚ   

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 

rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia. 
14 losu 

  

  

M t kl d okazyjnie do sprze- 
OLOCYKIE OWA asia w bardzo” do. 

brym stanie mało używane. Jeden Rudec-Whitworth 
18 KM model 193! roku z przyczepką luksusową 
półsportową. Drugi Monet - Goyon 4 KM. Silnik 
Mag-Szwajcarski, może być z przyczepką turys- 
tyczną, towarową lub bez. Oglądać: Bernardyński 
Nr. 8, m. 15, od g. 10—12 po poł.codz.  5842—1 

P. K. O. 81051     
  

  

CIĄGNIENIE 3-ej KLASY 
23 Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

dla posiad. kl. poprzedniej 10 zł. 
dla nowonabywcy . . 

Wzywamy wszystkich P, T. Graczy do wymia- 
ny i nowego kupna losów. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

„LICHTLOS“ 
Wilno, Wielka Nr. 44. 

Zaleszczyckie 

|MORELE 
(APRIKOSY) 

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

liczka — D. Gottfried, 
Zaleszczyki. 5816 

‚ 30 zł. 

  

Potrzebny 
na stalą pensję zdolny wy- 
wiadowca handlowy z 

„kaucją. Oferty z życiory- 
sem składać sub. „Han- 
del“ „K. W.“ pod Nr. 8297 

5865 

Telefon 425 

Wal E NSE I 

Zatarg o jezioro Dukszty nie doprowadził 
narazie do porozumienia. 

Jak się dowiadujemy, prowadzone z Lit- 
winami petraktacje wstępne w sprawie zli- 
kwidowania znanego zatargu o jezioro Duk- 
szty nie dały dotychczas żadnych rezulta- 
tów 

Jedynem porozumieniem jest wyznacze- 

nie terminu konferencji na dzień 25 b. m. 
W konferencji tej poza przedstawiciela - 

mi władz administracyjnych i granieznych 
wezmą z obu stron udział delegaci Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych. 

Tajemnicza afera w Berlinie. 
Czyżby mord polityczny? 

BERLIN 13.7. Pat. — Niezwykle tajem- 

nieza afera zelektryzowała tutejsze koła dy- 

plomatyczne. Konsul generalny Jugosławji 

dr. Barschausen znaleziony został wczoraj w 

nocy w swem mieszkaniu bez życia z raną 

postrzałową. 

Zachodzi podejrzenie mordu, ponieważ 

stan i położenie zwłok oraz nieporządek w 

pokoju wskazują na możliwość zbrodni. 

Policja kryminalna pod kierownietwem 

swego szefa zajęła się zbadaniem sprawy. 

' Katastrofa samolotowa w Z.S.SR. 
Zginął zastępca szefa sztabu gen. armji czerwonej. 

MOSKWA 13.7. Pat. — W dniu wczoraj- 
szym w odległości 47 km. na zachód od 

Moskwy wydarzyła się katastrofa samolło- 
towa, w której zginął zastępca szeia sztabu 
armji czerwonej Triandafilow, zastępca kie- 

rownika urzędu motoryzacji i mechanizacji 
Kolenowski, urzędnik sztabu generalnego 
Arkadjew trzech pilotów i dwóch mechani- 
ków. 

HA i 4 i a ia a a a ZOO ZZOZ i i A 

Jeszcze jedna grupa komunistycznych dziataczy 
skazana na ciężkie więzienie. 

Wczoraj IIl-ci wydział karny sądu okrę- 
gowego w składzie pp. sędziów: W. Brzozow- 
skiego, Zaniewskiego i P. Lwowa rozpoznawał 
sprawę wytoczoną przez urząd prokuratorski 
o należenie do spisku p. n. „Komun. Partja 

  

      

wodu introligator, Josel Kosowski I. 26 ka- 
masznik i Fajwel Szac 1. 21 stolarz, karany 

już za działalność wyrotową 4-letnim wię- 
zieniem. 

Władze bezpieczeństwa w końcu 1930 r. 

  

Nr. 159 (2101) 

mu „Ewa“. 

Byla ona sekretarką komitetu miejskiego 
Międzyn. Org. Pomocy  Rewołucjonistom 
(M. O. P. R.) i jako taka asygnowała pienią- 
dze, otrzymywane z Okr. Kom. M. O. P. R. 
na zakup a ułów spożywczych dla komu- 
nistów h w więzieniach wileńskich, 
formo „podajanja“, to jest paczki 
żywnośc ywała kontakt z więźnia 
mi, udzielała zasiłku oraz prowadziła akcję 
propagandową na terenie Zw. Zawodowych i 
szkół. 

Ponadto Grynblatówna była 
Okr. Kom. K. P. Z. B. w Wilnie. 

Zarządzone obserwacje wy! 
blatówna utrzymuje kontakt z v 
munistami jak Frydlanderem, 
i in. 

ki 

ku n 

   

  

   

  

    

     

  

  

technikiem 

  

   

  

   

    

iż Gryn- 
tnymi ko- 

Zarembokiem 

     

    

y władze posiadały już w swem rę- 
i tej sprawy, w: nocy z 2 na 3 listopada 

ub. r. zarządzono rewzije w mieszkaniach о- 
sób zaobserwowanych, gdzie odnaleziono wie- 
le kompromitującego materjału. 

M. in. u Frydlandera ujawniono maszynę 
do pisania, na której, jak stwierdzono, spo- 
rządzone były odezwy o treści wywrotowej 
oraz tablicę powielaczową. 

Kos kiego znaleziono odezwy. W mie- 
szkaniu emboka ujakniono ukryte bloczki 
moprowskie. Wreszcie u Grynblatówny wy- 
kryto dużo mówiącą kerespondencję. 

W tym czasie przybył z Warszawy do Wil- 
na niejaki Szae który przed ema miesią- 

ony został z więzienia po od- 
kcję komunistyczną. Okazało 

riózł on cały kosz druków komu- 
mu, wobec doko- 

* ładunku. 
wykrętne wy 

nienia, nie przyznali się do winy. 
Obrona dowodziła słuszności oskarże- 

nia i prosiła o uniewinnienie podsądnych. 
Sąd, po odbytej naradze, ogłosił wyrok, 

którego mocą, uznał iż osk. Gdeli Frydlander, 
Jochewed Crynblatówna i Fajwel Szac są win 

ni dokonania inkryminowanej zbrodni i ska- 

  

  

    
   

      

     

          

       
   

   

  

    

      

    

  

Zach. Bialorusi“ i Ść antypaństwową. 
Na ławie oskar: zasiedli, osadzeni 

ie w więzieniu na Łukiszkach: 
Gdali Frydlander, I. 21 i Jochewed Grynbla- 
tówna I. 25 — oboje sluchacze oddziału filo- 
logji klasycznej wydz. humanistycznego na 
U. S. B. oraz Eljasz Zarembok, I. 19, z za- 

   w ziwązku ze zbliżając:    

    
Zaobserwowano, iż 

grała znana władzom już 

  

ujawniły iniensywną działalność Kompartji 
się 13-tą rocznicą re- 

wolicji rosyjskiej, przypadającą na dzień 7 
listopada oraz wyborami do sejmu i senatu. 

najczynniej:   szą rolę 
d szeregu lat Jo- 

chewed Grynblatówna, używająca pseudoni- 

kar 

  

Podsądni 

uniewinnieni. 

zał ich na osadzenie w 
przez lat 6 każdego, z zali 

ymienionym odbyty 
areszt zapobiegawczy. 

Zarembok i 

ężkiem więzieniu 
niem na poczet 

ośmiomiesięczny 

   

  

Kosowski zostali 

Ka-er. 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru II, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. I, 
zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 14 lipca 1931 roku, od godziny 
10-ej rano: w „Wilaie, przy ulicy Kalwaryjskiej Nr. 55, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Mor- 
ducha i Cywji Wiłkomierów majątku ruchomego, skła- 
dającego się z towarów galanteryjnych i piśmiennych, 
oszacowanego na sumę 7586 zł. 55 gr. 
657/VI Komornik Sądowy (—) H. Lisowski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż w dniu 

15 lipca 193! roku, o godz. I0-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Portowej Nr. 5, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Leona 
Kacenelenbogena, składającego się z towarów skle- 
powych, oszacowanego na sumę 500 zł., na zaspoko- 
jenie pretensji Łódzkiego Banku Depozytowego w su- 
mie 430 zł. z %% i kosztami. 
649/V1—5862 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-g0 Maja 
Nr. 13 m, 6, na adzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dniu 15 lipca 1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. Kolejowej 9, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Abra- 
ma Kawenoki, składającego się z urządzenia kancelarji 
i motoru elektrycznego, oszacowanego na sumę 2552 
zł., na zaspokojenie pretensji Zakładu Ubezpieczeń 
Pracowników Umysłowych w sumie 2934 zł. 30 gr. 
х %% 1 kosztami. 
650/V1—5861 

Tani Mięgiąt 
(od I lipca do I sierp- 

nia) wyznaczyła 

Farbiarnia i pralnia chem. 

„EXPRES” 
ULICA WIELKA 3! 

(r. Szklanej). Tel. 1700 
Prosimy się przekonać! 

Za 900 dol. 
sprzedam 

DOM 
na Zwierzyńcu przy 

ul. Dzielnej 40. 
O warunkach dowie- 
dzieć się w Redakcji 
Kurjera Wileńskiego 
ul. Jagiellońska 3—-], 

5870 

    

  

  

  

Sprzeda- 

je się 

z powodu wyjazdu 

ul. Ostrobramska 17. 
Sklep „Gastronomia . 

5871 

Ku i jednokonną 
p e platformę 

na resorach. Oferty 2 ро- 
daniem ceny proszę skła- 
dać w „Kurjerze Wileńsk.* 
pod W. P, 5836 

  

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru, 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-g0 Maja 
Nr. 13 m.6, na zasadzie art. 1U30.U.P. C. obwieszcza, 
iż w dniu 15 lipca 193] r. o godz. 10 rano, w Wilnie 
przy ul. W. Pohulanka Nr. 14, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Hirszy Perłowa, składającego się z urządzenia 
mieszkania, oszacowanego na sumę |730 zł, na za- 
spokojenie pretensji firmy „C. Brajtbart* w sumie 

1725 zł. 48 gr. z %% i kosztami, szkoła powsz. (3 kl. gim.) 
648/V1—5860 Komornik Sądowy W. Leśniewski. specjalność literatura, ję- 

— | zyk polski, obejmie lekcje 
w mieście, ewentualnie na 
wyjazd. Wymagania skro- 
mne. Zgłoszenia do Ad- 
ministracji Kurjera Wileń- 

skiego pod Nr. 8823, 
5896 

  

  

Zakłady Ogrodnicze 

J. Moczulaka 
Wilno, 

ul. Słowackiego 5/7. 
Sklep kwiatów 

ul. Wileńska 36. 5840 

Nauczycielka 
kwalifikowana zakres 

  

  

żelazne zbior- 

Kotły parowe '*";-:: 
transmisje tanlo do sprzedania. 

Oglądać: ul. Popławska 22.  |nformacje u dozorcy.   
sklep 

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 

Akuszerka 

Мга ПЯ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. | 
W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. | 

FABRYKA OCTU : 
B-cia Urbanowicz | 
Wilno, ul. Szeptyckiego 10 ! 
Poleca na sezon ocet do : 
marynat najprzed. gatunku | 
Ceny hurtowe. 5820 

  

    

  

  

ZAKŁAD KRAWIECKI | 

А. Ка!еслус 
ul. Tatarska 3 m. 28. | 

ykonanie solidne. 
5864. Ceny dostępne. 

Panienkę 
do dzieci 

wychowankę zakładu 

sióstr Salezjanek praco- 

witą, uczciwą, staranną, 

z dobrej rodziny polecam. 

Telefono- 

wać 143 w godz. 9—2. 

J. Ostrowska. 

2-8 pokoje 
z kuchnią 

poszukuję. 
Oferty nadsyłać do Adm. 
„Kurjera Wil." &а 5. M. 

5743 

Szyje, haftuje. 

  

  

    

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE Ii 
— TANIO — 

SOLIDNIE         
ZĘ: ks. poborową wyd. 

przez Urząd Skarbowy 
w Wilnie, naim. Abrama 
Bassuna, uniew. się. 5867 

  

Z”: K. Woj. wyd. przez 
P K.U. Wilno, na im. 

Ejchera Morducha, uniew. 
się. 5868 

  

4 ub. leg. urzędniczą wy- 
daną przez Rektorat 

U.S B. w Wilnie, na im. 
Jana Klukowskiego,uniew. 
się. 5869 

MY kwit lombardo- 
wy (Biskupia 12) Nr. 

91002, unieważnia się. 
5858 

  

ŻE: kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 865'3 

unieważnia się. 5859 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych lub 
prywatnych. Posiadam do- 
bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do 
Redakcji „Kurjera Wileń- 
skiego* pod Nr. 87.871 

dla W. S. 

  

TADEUSZ SIKORSKI. 22) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Prokurator Aleksander Wiktorinowicz Wiktori- 
now był, jak sam się przyznawał, prawnikiem wsku- 
tek głębokiego nieporozumienia. Najmniej poświęcał 
on czasu pracy zawodowej, natomiast z ogromnem za- 
miłowaniem uprawiał literaturę, poezję, był zapalo- 
nym myśliwym, dramaturgiem, a może w najwię- 
kszym stopniu znawcą i gorącym wielbicielem ko- 
biet. Niskiego wzrostu, z ascetyczną twarzą, figurą 
niezgrabną, nie przedstawiał on mężczyzny, który po- 
rywałby kobiety, lecz stanowisko, wymowa, tatent li- 
teracki otworzyły mu drogę do łatwych zdobyczy 
miłosnych. Był on dobrze widziany w sferach towa- 
rzyskich Charbina. Będąc wybitnym typem karjero- 
wicza, został prokuratorem mając lat zaledwie 38. 
Zawdzięczał awans osobistym stosunkom z mini- 
strem sprawiedliwości Szczegłowitowym. Jako reak- 
cjonista wysokiej marki, był on zdecydowanym prze- 
ciwnikiem jakichkolwiek reform politycznych i spo- 
łecznych. 

Do Wichrowskiego odnosił się naogół dość przy- 
chylnie, lecz krzywił się, gdy ten przyznawał się do 
polskości. Załatwianie spraw służbowych zlecił pod- 
prokuratorom, a redagowanie pism urzędowych Wi- 
chrowskiemu, sam zaś poświęcił się wyłącznie teatro- 
wi. Jedynie od czasu do czasu przyjmował udział 
w ważniejszych sprawach politycznych, które bar- 
dzo lubił. Po przyjeździe do Charbina doznał przy- 
kręgo zawodu. W specyficznych warunkach kolonji 
rosyjskiej nie było chętnych do obalania ustroju, a 
przeto spraw politycznych prawie nie było. Najczę- 
ściej trafiały się sprawy o obrazę majestatu i to przez 

OBEP AO 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

delikwentów w stanie nietrzeźwym. Wiktorinow uz- 
nał, że mała ilość spraw politycznych wynikała z wi- 
ny policji politycznej i przystąpił do reorganizacji 
ajentury i wywiadu. 

— Idąc ulicą często spotykam takich osobników 
których sam wygląd wskazuje, że są to zawodowi re- 
wolucjonisci, a policja wykazuje bezczynność wła- 
dzy, — mawiał do Wichrowskiego z goryczą. 

Przez pewien czas osobiście wzywał do siebie a- 
jentów, dawał im instrukcje i wskazówki, strofował 
oficerów żandarmerji, kazał im przy najmniejszem 
podejrzeniu przeprowadzać rewizje, śledzić ze zna- 
nemi osobami. Usprawniony aparat policji politycz- 
nej zdawało się funkcjonował bez zarzutu, jednakże 
skutku nie było. Liezba spraw politycznych nietylko 
nie wzrastała, lecz się nawet zmniejszyła. Zniechę- 
cony machnął ręką na sprawy polityczne, mówiąc: 

— Miasto drobnych oszustów, tutaj nie można 
wykrzesać nawet porządnej sprawy politycznej. Nie- 
potrzebnie mnie przysłano. 

Większą część życia spędzał w teatrze, gdzie wy- 
stawiano jego sztuki. Wybierał tematy albo erotyczne 
albo jagkrawo polityczne. W tym czasie pisma urzę- 
dowe Wichrowski posyłał za kulisy. Podczas prób 
prokurator miał przygotowany specjalny stolik na- 
przeciwko sceny na którym woźny składał papiery. 
Podpisując pośpiesznie pisma, decydujące o losie os- 
karżonych, Wiktorinow często zrywał się jak szalony 
wpadał na scenę, wołając: 

— Mironowa, czyż można tak przemawiać do ko- 
chanka. Ta seena, w której on żąda od ciebie doko- 
nania abortu, wyszła po partacku. 

Prokurator staje przed artystką, poprawia, uczy. 
Wreszcie schodzi ze sceny, z gniewem podpisuje pa- 
piery, a tu znowu fuszerka. 

— Ach ten Izydor, jak on gra żandarma. To ja- 
kiś bufeciarz, — gromi prokurator. 

Kiedy następowała przerwa w okresie 

      

    

pisania   
dramatów, Wiktorinow stawał się zapalonym myśli- 
wym. Jeżdżąc w specjalnym wagonie służbowym pro- 

kurator przepadał tygodniami w kniejach i za podró- 
że służbowe pobierał ogromne sumy, jednak za czas 
spędzony na polowaniu sumiennie odliczał w rachun- 
kach po jednym rublu osiemdziesiąt kopiejek za dobę. 
Czynności służbowe załatwiał szybko, Wpadał do sę- 
dziego śledczego na pół godziny, potem do więzienia, 
a za godzinę w kostjumie myśliwskim jechał już na 
kaczki w otoczeniu dam, żądnych wrażeń i flirtu. 

Wichrowskiemu było z nim wygodnie. Prokura- 
tor nie był ani formalistą ani nie obciążał go jaką- 
kolwiek pracą. Bez żadnych sporów podpisywał 
wszystko, co było przygotowane do podpisu. Czasami 
tylko podnosił jakieś kwestje natury politycznej. Wi- 
chrowski zredagował razu pewnego obszerne pismo 
i powołał się na przepisy prawne obowiązujące 
w Królestwie Polskiem. 

   

Wiktorinow skrzywił się i zwrócił uwagę, że mi- 
nister sprawiedliwości Iwan Grigorjewicz Szezeglowi- 
tow nie uznaje nazwy Królestwo Polskie, a należy 
pisać „kraj Nadwiślański'. 

Wiehrowski spokojnie oświadczył: 
— Nie wiem, jakich nazw używa Iwan Grigor- 

jewicz, lecz wiem, że ustawa mówi tylko o Królestwie 
Polskiem. 

— Ech, eo tam ustawa, Wiesławie Juljanowiczu, 
była wydana dawno, teraz się wszystko zmieniło i nie- 
ma żadnego Królestwa Polskiego. 

Przypuszczam jednak, Aleksandrze Wiktorino- 
wiczu, że jest Królestwo Polskie, bo przecież cesarz 

ki tytułuje się dotychczas królem polskim. 
Wiktorinow nie chciał zaostrzać sporu i podpisał 

pismo w niezmienionej redakcji, jednak Wichrowski 
wyczuł, że był już niechętnie do niego usposobiony. 

— Jest to pusty frazes, bo cesarz tytułuje się rów- 
nież chanem krymskim i carem syberyjskim, a prze- 
cież nikt nie myśli, że istnieją takie carstwa, — zau- 

  

    
  

ważył z miną kwaśną, dając znak Wichrowskiemu, 
że rozmowa skończona. 

Wiktorinow przy każdej okazji podkreślał swoje 
osobiste stosunki z ministrem Szczegłowitowym. Pod- 
czas ostatniej audjencji minister pozwolił mu odpiąć 
szpadę i łaskawie prowadził z nim dłuższą rozmowę. 
Każdy swój utwór Wiktorinow posyłał ministrowi 
z wspaniałą dedykacją, w której wychwalał zasługi 
ministra, jako znakomitego prawnika i wielkiego dzia 
łacza państwowego. Z nieusuwalności sędziów kpił 
sobie. Wymagał od sędziów bezwzględnego posłuszeń- 
stwa, mówiąc: 

Rosja, chwała Bogu, nie jest zgniłym Zacho- 
dem. Nieusuwalność sędziów jest tylko na papierze. 
Wystarczy abym napisał „Ściśle poufne* pismo do 
ministra i sędzia wyleci. 

W sferach sądowych był bardzo nielubiany. Da- 
my były oburzone, że prokurator flirtuje wyłącznie 
z aktorkami, mężczyźni nienawidzili go za drobne 
szykany, które od czasu do czasu wyrządzał temu 
czy innemu sędziemu. Szczególnie wrogi stosunek 
zaostrzył się, kiedy prokurator rozpoczął walkę z „żo- 
nami cywilnemi*, Zdarzało się, że niektórzy sędziowie 

mieli „żony cywilne". Prokurator na jednem przyję- 
ciu ostentacyjnie nie przywitał się z „żoną cywilną” 
sędziego. Dama zalała się łzami. Większość sądo- 
wników postanowiła w życiu prywatnem bojkotować 
prokuratora. Wiktorinow wytoczył wtedy przeciwko 
„żonie cywilnej* jednego adwokata, z którą przed- 
tem utrzymywał przyjazne stosunki, sprawę karną 
o nieprawne używanie nazwiska adwokata. Przestra- 
szone „żony cywilne* sędziów powywieszały na 
drzwiach swych mieszkań, w których zamieszkiwały 
wraz z mężami, własne bilety wizytowe, podkreślające 
w ten sposób, że nie używają nazwisk swych .„cywil- 
nych mężów”. 

  

        

  

      

(D c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


