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jid rolnictwa W 
Instytucje rolnicze, a zwłaszcza in- 

stytucje samorządu rolniczego bardzo 
skrupulatnie badają z jednej strony 
stan tegorocznych upraw, z drugiej 
strony rozwój sytuacji na rynkach zie- 
miopłodami. Badania te mają na celu 
wyciągnięcie horoskopów co do ukła- 
du stosunków w rolnictwie w okresie 
pożniwnym. Charakteryzują one stan 
rolnictwa w chwili bieżącej w sposób 
następujący. 

Po okresie niezwykle wysokiej tem- 
peratury i stałej suszy, jaka cechowa- 
ła cały maj, ilość opadów w czerwcu 
powiększyła się znacznie, skutkiem 
czego gleba posiada obecnie wystar- 
czający zasób wilgoci. Kwitnienie zbóż 

się w warunkach korzystnych, 
„iż obecny stan upraw uznać mo- 

żna za zadawalający. W uprawach 
polowych na terenie województw cen- 
tralnych nie zanotowano specjalnych 
klęsk lub silniejszego rozwoju szkod- 
ników. Te ostatnie występują gromad- 
nie jedynie w województwach zachod- 
nich; w całym kraju doznał pewnych 
uszkodzeń jedynie rzepak, zaatakowa- 
ny przez słodyszka, zaś w niektórych 
powiatach drzewa i sady zostały opa- 
dnięie przez chrabąszcza majowego. 
W myśł uprzednio wydanych przez Iz- 
by Rolnicze w porozumieniu z Mini- 
sterstwem Rolnictwa instrukcyj i o- 
dezw do ludności. walka z tym szkod- 
nikiem odbyla się jednak planowo i 
skutecznie. 

      

Ceny zbóż w czerwcu r. b. wyka- 
zały w porównaniu do okresu poprzed- 
niego stałą tendencję zniżkową przy 
małych obrotach. Na poziomie cen z 
maja b. r. utrzymał się jedynie jęcz- 
mień, pozostałe zaś zboża zniżkowały 
w granicach 5—15 proc. Obroty je- 
czmieniem dotyczyły tylko gatunków 
przemiałowych, — natomiast obrotów 
jęczmieniem browar. nie było weale. 
Przeciętne notowania cen na Giełdzie 
Zboż.-Tow. w Warszawie wynosiły, w 
I-szej dekadzie — pszenica 35.25, — 
żyto 29,75, — jęczmień przemiałowy 
28.25, — owies 31.00. W Il-ej dekadzie 
— pszenica 33,25, — żyto 29.70, — 
jęczmień przemiałowy 28.25, — owies 
30.50. W III-ej dekadzie — pszenica 
31.00, — żyto 28.00, — jęczmień prze- 
miałowy 28.25, — owies 29.40. W 

znaczniejszym jeszcze stopniu zniżko- 
wały ceny otrąb pszennych i żytnich, 
których ceny notowano jak następuje: 
I dekada — otręby pszenne 21.50, — 
otręby żytnie 20.00. II dekada — otrę- 
by pszenne 19.50, — otręby żytnie 
19.00. III dekada — otręby pszenne 
16.50, — otręby żytnie 14.75. 

    

W porównaniu z majem uległy 
również zniżce ceny mleka, które wy- 
noszą w hurcie 25 do 28 gr. za litr 
mleka pełnego. Normalna sezonowa 
zniżka obejmowała również ceny na 
masło i jaja. 

Ceny żywca bydła rogatego i trzo- 
dy chlewnej utrzymały się na pozio- 
mie cen z ubiegłego miesiąca, który 
czyni tę gałąź produkcji zupełnie nie- 
opłacalną, a to tem bardziej, że ceny 
notowane przez giełdy mięsne są ce- 

Za namer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

iątym Okecie. 
nami osiągniętemi przez pośredników, 
a nie przez producenta, który w tych 
warunkach otrzymuje ceny o kilka- 
naście procentów niższe od notowań. 

Podaż zboża ze strony producen- 
tów spadła w czerwcu do minimum, 
gdyż rolnietwo nie posiada już żad- 
nych zapasów. Wobec trudności, na 
jakie natrafia zbyt artykułów rolni- 
czych, daje się zauważyć duży ruch 
w kierunku organizowania produkcji 
i zbytu pewnych artykułów o charak- 
terze eksportowym. Rolnicy przystę- 
pują obeenie do tworzenia organiza- 
cyj. mających na celu łączenie więk- 
szych partyj jednolicie przygotowane- 
go towaru i nawiązywanie stosunków 
z zagranieą dla bezpośredniej sprzeda- 
ży importerowi. Jako pierwsze organi- 
zacje tego typu powstają w całym kra- 
ju zrzeszenia producentów jęczmienia 
browarnego. 

W dziedzinie kredytowej stan rol- 
nictwa uległ korzystnej zmianie o tyle 
iż zadłużenie przestało się powiększać. 
Nowe zaległości powstają tylko spora- 
dycznie w razie niemożności wypłaca- 
nia bieżącej robocizny. Ostrożność ze 
strony kredytodawców, oraz  po- 
wszechna dążność do ograniczenia do 
minimum kapitału obiegowego w rol- 
nietwie, wpłynęły na fakt, że powsta- 
wanie nowych zobowiązań nie ma już 
miejsca. Jednocześnie z tem dała się 
zauważyć drobna jeszcze, ale niewąt- 
pilwa poprawa wypłacalności. Zjawi- 
sko to zaobserwować można u tych 
rolników, którzy nie będąc zmuszeni 
wyprzedać swych zapasów wcześniej, 
mogli skorzystać z lepiej kształiującej 
się-ceny zbóż w. Il-gim kwartale r. b. 

Powyższe sprawozdanie świadczy, 
że naogół biorąc — stan rolnictwa, 
jakkolwiek ciągle jeszcze ciężki, uległ 
jednak pewnej poprawie. Horoskopy 
na najbliższą przyszłość zdają się 
wskazywać, że sytuacja rolnictwa bę- 
dzie w każdym razie lepsza, niż w ro- 
ku ubiegłym. Jako pozytywny bowiem 
fakt przyjąć należy, kryzys rolni- 
czy wykazuje zmniejszanie się choć 
powolne, lecz — stałe. 

  

  

   

  

  

    

zeł. 

ETB TACIS KIA 

Bilans handlu zagranicznego. 

WARSZAWA 14.7. Pat. — Według 
tymczasowy obliczeń Głównego Urzę- 
du Statystycznego, bilans handlu za- 
granicznego Rzeczypospolitej łącznie 
z w. m. Gdańskiem w czerwcu r. b. wy- 
nosił w przywozie 239.793 tony towa- 
rów wartości 129.437 tys. zł., po stro- 
nie zaś wywozu 1.577.558 tony towa- 
rów wartości 161.627 tys. zł. W porów 
naniu do maja przywóz zmniejszył się 
w wadze o 33.488 ton, w wartości 
zmniejszył się o 7.703 tys. zł., zaś wy- 
wóz zwiększył się w wadze o 73.990 
ton, a zmniejszył się w wartości o 
6.940 tys. zł. Saldo dodatnie handlu 
zagranicznego w czerwcu wyniosło 
32.190 tysięcy złotych. 

с   

Popierajcie przemys! krajowy i 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. В. 
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, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie. 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

KRYZYS 
   

  

ILENSK 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

NIEMCZECH TRWA. 
Nikt się nie śpieszy zbytnio z pomocą. 

Komunikat Zarządu Banku Wypłat 
Międzynarodowych. 

BAZYLEA, 14-VII. (Pat). Podjęte w poniedziałek o godzinie 10 w no- 

cy Obrady rady zawiadowczej Banku Wypłat Międzynarodowych zakoń- 

czyły się o godzinie 1l-ej w nocy. Zafząd Banku ogłosił komunikat na- 

stępującej treści: 

Rada Zawiadowcza Banku Wypłat Międzynarodowych przyjęła do 

wiadomości memorjał, jaki złożył prezes Banku Rzeszy dr. Luther 0 sy- 

tuacji niemieckiej, o stanie niemieckiej gospodarki i finansów. Jest Ona, 

mimo kryzysu wywołanego przez wycofanie kapitałów krótkotermino- 

wych, zadawalająca. Wobec tego, iż rząd niemiecki zwrócił się do roz- 

maitych rządów w sprawie pomocy finansowej na ich rynkach pienięż- 

nych, Rada Zawiadowcza oświadcza, iż jest przekonana o konieczności 

odpowiedniej interwencji i gotowa w warunkach obecnych brać udział 

przy udzieleniu pomocy i wzmocnić ją zapomocą środków, stojących do 

dyspozycji banków emisyjnych. W międzyczasie Rada Zawiadowcza upo- 

ważnia prezesa Banku, aby Bank, w porozumieniu z innemi zaintereso- 

wanemi instytucjami, które brały udział w udzieleniu niedawno Bankowi 

Rzeszy kredytu redyskontowego, odnowił ten kredyt. 

Nowy dekret prezydenta Rzeszy. 
„Święta bankowe. 

BERLIN, 14-VII. (Pat). Na krótko przed północą ogłoszony został 

nowy dekret prezydenta Rzeszy na zasadzie art. 48, datowany i wcho- 

dzący w życie z dniem 13 b. m. Dekret upoważnia rząd Rzeszy do 

ogłoszenia dni, w których banki są nieczynne (Bankiayertag). Rrząd 

Rzeszy postanowi wobec jakich instytucyj kredytowych, publicznych 

i prywatnych, święta bankowe mają zastosowanie. 

Równocześnie ogłoszone zostało rozporządzenie wykonawcze do 

dekretu o Świętach bankowych. 
rych zalicza się banki 

Art. 1 wymienia rodzaj banków, do któ- 

państwowe i krajów związkowych, publiczne 

i prywatne zakłady kredytowe, kasy oszczędnościowe, banki komunalne, 

spółdzielcze, hipoteczne, rolne, miejskie, kantory wymian i t. p. Insty- 

tucje te pezostaną w dniach 14 i 15 b. m. „zamknięte. Uskutecznianie 

jakichkolwiek spłat, wypłat, przekazy krajowe i na zagranicę jakąkol- 

wiek drogą są niedozwolone. To samo odnosi się do obroótw P. K. O. 

Tranzakcje giełdowe są zakazane. zie. 

niedozwolony. Dla obliczania terminów i t. p. czynności 
Handel papierami giełdowemi jest 

bankowych 

w stosunku do wymienionych instytucyj bankowych dni 14 i 15 b. m. 

uważane być mają jako uznane przez państwo dni świąteczne. 

We wtorek i środę zamknięte będą 
wszystkie banki. 

Giełdy zamknięte będą do końca tygodnia. 

BERLIN, 14.XII. (Pat). Urzędowo komu- 

nikują: Na -zasadzie rozporządzenia Prezy- 

denta Rzeszy z dnia wezorajszego rząd za- 

rządził, iż wszystkie banki, kasy oszczędnoś 

ciowe i inne instytucje kredytowe, z wyją 

kiem Banku Rzeszy, pozostają zamknięte 

we wtorek i środę. 

Rząd Rzeszy oraz powołani przedstawi- 

   

  

ciele banków i kas oszczędnościowych po- 

wezmą w ciągu tych dwóch dni odpowiednie 

zarządzenia i przygotowania, aby na czwar- 

tek mogły być przygotowane środki finan- 
sowe, niezbędne dla wypłaty pensyj i płac 
robotniczych. Giełdy pozostaną zamknięte 

najprawdopodobniej aż do końca tygodnia. 

Drugie rozporządzenie wykonawcze 

do dekretu Hindenburga. 
BERLIN, 14.XII. (Pat). Ogłoszone zostało 

drugie rozporządzenie wykonaweze do de- 

kretu prezydenta Hindenburga o Świętach 

bankowych. 
Rozporządzenie to rozszerza działanie 

prawne dekretu na prawo wekslowe i usta- 

wę cezekową. Terminy płatności, przypada- 

jące na dni, w których banki są nieczynne 

— przedłuża się automatycznie na tydzień, 
licząc od ostatniego święta bankowego. 

Wypadki w Niemczech w informacjach prasy 
wiedeńskiej. 

WIEDEŃ, 14.XII. (Pat). Prasa wiedeńska 

śledzi wypadki w Niemczech z wielką uwz 

gą i zamieszcza o nich. obszerne relac 

„Neue Freie Presse* dowiaduje się z be 

skich kół rządowych, że akcja sanacyjna, 

wszczęta przez rząd niemiecki, składa się z 

trzech etapów. Pierwszy obejmuje zarządze. 

nia celem zażegnania trudności, w jakich się 

znalazł Danatbank. W Berlinie spodziewają 

się, że uda się przezwyciężyć trudności, jak- 

kolwiek zaniepokojenie potrwa jeszcze parę 

dni. Etap drugi stanowi zarządzenia celem 

przyjści 

    

  

  cia z pomocą Bankowi Rzeszy. Są wi- 
doki, że Ameryka weźmie udział w tej akcji 
kredytowej, jeżeli będą w niej uczestniczyły 
wielkie banki emisyjne, zwłaszcza Bank 
Francuski. Trzecim etapem są starania o 

wielką długoterminową pożyczkę dla Nie- 
miec. Decydującą rolę odegrywa tutaj Fran- 
cja. Podróż kanclerza Brueninga i ministra 
Curtiusa do Paryża ma na celu wysondowa- 
nie opinji rządu francuskiego w tej sprawie 
Kanclerz Bruening nie może obecnie wydalić 
się z Berlina. Koła poinformowane sądzą 
jednak, że kanclerz Bruening i minister Cur- 

tius wyjadą do Paryża z początkiem sier- 
pnia. 

„Neues Wiener Tageblatt* donosi z Pa- 

  

ZAKOPANE—BRISTOL. 
Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 
Hotel Bristol, Zakopane. 5830 Adres: 

   

  

ryża, że wypadkiem dnia wczorajszego był 

kontakt ministra skarbu Flandina z miaro 

dajnemi kołami Londynu i Waszyngtonu. 

(„Wymiana zdań co do wspólnej akcji fran- 

cusko-angielsko-amerykańskiej na rzecz Nie 

miec jest w pełnym toku. Żądania politycz- 
ne zeszły narazie na plan drugi, jakkolwiek 

doniosł: ich przy ostatecznem uregulowa- 
niu kwestji kredytowej pozostaje nadal w 

mocy. Między minister Hendersonem, któ- 

ry we wtorek przybywa do Paryża i Brian- 
dem będą się toczyć w tej sprawie szczegó 
łowe rokowania. Henderson wyjedzie w 
czwartek do Berli Koła francu dzą 
wobec tego, że akcja pośrednicząca angiel- 
skiego ministra spraw zagranicznych jest 
wskazana samemi wypadkami. Równoległe 
do tego toczą się rokowania bezpośrednie 
niemiecko-francuskie. 

„Arbeiter Zig. w depeszy z Berlina do- 
nosi, że wczorajsze sprawozdanie amba 
dora niemieckiego von Hoescha z Paryża 
jest mniej pesymistyczne, niż dr. Luthra. Są 
dzą, że prezydent Rzeszy upoważni kancle- 

rza do oświadczenia, iż po ukończeniu bu- 

dowy pancernika „В“ ше będzie planowa- 

na dalsza budowa tego rodzaju okrętów 

wojennych. 

    

  

  

   

    

   

Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Telefon 315. 

KOLOR WAWER 

Tropikalne upały w Białogrodzie i na Sycylii. 
BIALOGROD, 14.XII. (Pat). W Białogro- 

dzie zapanowały tropikalne upały. Tempera- 
tura w cieniu wynosiła rano 37 stopni. Fala 
upałów ogarnęła również poludniową Ser- 

bję, gdzie termometr wskazywał 40 stopui 
w cieniu. 

PALERMO, 14.X1I. (Pat). Z całej Sycylji 
syganlizują falę gorąca. Tropikalny upał 
spowodował szereg zasłabnięć bez poważniej 

Szyeh skutków śród personelu kolejowego i 
wśród pasażerów, zwłaszeza na wybrzeżu 

południowem. 
W Palermo termometr wskazuje prawie 

stale 42 stopnie w cieniu i dopiero późną 
nocą upał stopniowo się zmniejsza. Tu i 
ówdzie na prowincji zanotowano wypadki 
porażenia słonecznego, zwłaszcza wśród rol- 
ników, zajętych przy pracy na roli. 

  

Zależność Banku Gdańskiego 
dla Handlu i Przemysłu 

od Niemiec. 

GDAŃSK, 14.VII. (Pat). Wczoraj- 
sze oświadczenie Banku Gdańskiego 
dla Handlu i Przemysłu, będącego w 

znacznej części własnością Danat- 

banku, o zupełnej samodzielności o- 

peracyjnej okazały się bezpodstawne 
W dniu 14 b. m. bank od rana zam- 
knął swoje kasy. 

Przed południem odbyło się ze 
branie przedstawicieli banków gdań- 
skich oraz filij banków niemieckich, 
w wyniku którego uchwalono aż do 
czwartku za przykładem Niemiec za- 
wiesić wszystkie operacje. Zebrania 
giełdowe poczynając od 14 b. m. aż 
do wznowienia operacyj są zawie- 
szone. — Zaznazyć należy, że przed- 
stawiciele banków polskich, obecni 
na zebraniu, zgodnie oświadczyli, że 

ze swej strony będąc uniezaležnieni 
od skutków zarządzeń powziętych w 
Niemczech, nie widzą potrzeby za- 
mykania swoich instytucyj. Operacje 
w bankach polskich trwały w ponie- 
działek i wtorek zupełnie normalnie. 

Ostrożny Wiedeń. 
WIEDEŃ, 14.XII. (Pat),  Merkurbank 

zamknął w dniu 14 b. m. swe kasy. Posta- 

nowienie dyrekcji podyktowane zostało 

względami ostrożności. W dniu 15 b. m. po 

zapewnieniu sobie środków na wypłatę wkła 

dów, bank ma podjąć normalne operacje. 

WIEDEŃ, 14.XII. (Pat). Zarząd giełdy 

wiedeńskiej postanowił w dniu 14 b. m., że 

wobec zamknięcia giełdy budapesztańskiej 

zawiesza się wszelkie tranzakcje papierami 
węgierskiemi, jak również. i akejami Mer- 

kurbanku. Giełda wiedeńska otwarta została 

przy nastroju spokojnym i wyczekującym. 

W tranzakejach nie zauważono zaniepo- 

kojenia. Н 

Na Wegrzech takže. 
BUDAPESZT, 14.XII. (Pat). Wezoraj 0d- 

było się © godzinie l-ej w nocy posiedzenie 

rady ministrów, w którem brał również u- 

dział prezes Węgierskiego Banku Narodo- 

wego. Posiedzenie trwało do godziny 3-ej 

nad ranem. ister finansów wygłosił ex- 

pose o komplikacjach, jakie się w ostatnie 

dniach wydarzyły w międzynarodowej sytu- 

acji finansowej i gospodarczej; a które zmu- 

siły rząd niemiecki do podjęcia nadzwyczaj- 

nych zarządzeń. Wobec trudnego położenia 

finansowego Niemiec rząd węgierski uwa- 

żał za wskazane uciec się do środków och- 

ronnych w celu zapobieżenia ujemnym 

wpływom, jakie trudności niemieckie mo- 

głyby wywrzeć na gospodarkę węgierską, W 

związku z tem rząd węgierski postanowił 

wydać zarządzenie, ażeby instytueje finan- 

sowe, zajmujące się sprawami kredytowemi; 

zawiesiły operacje w dniach 14, 15 i 16 

lipca r. b. 

Rekoszet wypadków 
w Niemczech. 

RYGA, 14.VII. (Pat). Dwie tutejsze 

instytucje kredytowe — Międzynaro- 

dowy Bank i Bank Libawski, które 

pracowały przy wydatnym udziale 

niemieckich kapitałów, zmuszone by- 

ły wobec wstrzymania operacyj ban- 

kowych w Niemczech w okresie kil- 

ku dni chwilowo zawiesić swą dzia- 

łalność. 

Ponieważ oba wspomniane banki 

nie poniosły żadnych strat własnych, 

oczekiwane jest w najbliższych dn. 

podjęcie przez nich normalnych о- 

peracyj. Wśród ryskich kół banko- 

wych oraz publiezności nie ujawniło 

się bynajmniej żadne szczególne pod- 

niecenie. Wycofywanie depozytów 

odbywa się w ramach normalnych. 

AS I O KOTA IIA DR OB 

Ofiary na powodzian. 

WARSZAWA 14.7. Pat. — Główny 

komitet społeczny pomocy ofiarom po- 

wodzi w województwach wileńskiem, 

nowogródzkiem i białostockiem poda- 

je, że do 13 b. m. złożono na rzecz po- 

wodzian 346.340 zł. i 30 gr. 

Spadek bezrobocia. 

WARSZAWA, 14-VII. (Pat). W 

dniu ll lipca r. b. liczba bezrobot- 

nych zarejestrowanych w Państwo- 
wych Urzędach Pośrednictwa Pracy 

wynosiła 272.917. Spadek wynosił 

346| osób. 

    

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 14-VII. (Pat). W 
dniu 14 b. m. główniejsze wygrane 
na loterji. padły na następujące uu- 
mery: 100 tys. zł. na Nr. 45.343, 
50 tys. zł. — na Nr. 206.223, 5 tys. 
zł. — na Nr. 32.782, 2 tys. zł. — na 
Nr. 126.259 oraz wygrane po tysiąc 
zł. padły na numery 5.595, 66.503 i 
89.038.   

2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł., Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

9—3i7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. M 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 

za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekšcie I, II str.—30 gr, III, IV, V, VI-35 gr, za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

eżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100*/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących pracy 30%/, zniżki. 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 

CHORZY 
Żądajcie we wszystkich aptekach i składach 

aptecznych 

ZIÓŁ LECZNICZYCH 
Oskara Woinowskiego 

przeciwko: 

cierpieniom przewodu pokarm. „IROTAN'; 
wymiotom i atonji kiszek „GARA'*; 
chorobom płuc i blednicy „EIMIZAN '; 
reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze i ischi- 

asowi „ARTROLIN : 
chorobom nerek i pęcherza „UROTAN'*; 
niedomaganiom skrofulicznym „TIZAN“; 
chorobom nerwowym i epilepsji „EP/'LOBIN*; 
narządom trawienia i wątroby „CHOGALS“. 
oraz kąpiele siarkowo-roślinne „SUIFOBAL '. 

Na żądanie broszurę 6 |zioło-lecznietwie 
wysyła bezpłatnie: 

Biuro Sprzedaży Specyfików 
OSKARA WOJNOWSKIEGO 

Warszawa, Plac Krasińskich 8, tel. 298-76 

OTWOCK ZESPO TROOEZPAZTROTE 

WIADOMOSCI z KOWNA 
PRZEGLĄD PRASY KOWIEŃSKIEJ. 

„Lietuvos Aidas* omawiając konflikt Wa- 
tykanu z Kwirynałem, dopatruje sie jego 
przyczyny w swoistej interpretacji konkor- 

datu. Konkordat, o charakterze nie wyraź 
nego paktu, lecz kompromisowego układu 
daje każdej stronie możność odmiennego 
interpretowania, to też przedstawicielom ko*- 
cioła wydaje się, że konkordat łamie państ 
wo i naodwrót. „Liet. Aidas“ staje po stro- 
nie prasy neuiralnej, potępiającej Watykan 
nadmieniając, że pod względem stosunków 
z Watykanem zachodzi analogja między 
Włochami a Litwą. Jak w jednym tak i w 
drugim konkordacie, nie przeprowadzono 
wyraźnej granicy między kompetencją pań- 
stwa i kościoła, do czego zresztą świadomie 
dążył Watykan, a skutek był taki, iż prak. 
tyczne stosowanie konkordatu pogorszył» 
wzajemne stosunki. Zdaniem „Liet. Aida- 
sa“, ucierpieć może z tego powodu bardziej 
kościół, niż państwo. W dobie rozwoju te- 

chniki i nauk przyrodniczych każdy zatarg 
kościoła z państwem niechybnie prowadzi 

do obniżenia powagi kościoła. 

  
   

  

  

  

   

  

  

  

„Lietuvos Żinios* w związku z uduszeniem 

przez fanatyków-włościan dziecka przy po- 
mocy różańca (o czem podawaliśmy w n-rze 
piątkowym „K. W.'*) składa odpowiedzial- 
n za to na kler i urzędników. Podobnych 
ciemnych zakątków, jak pow. olicki, gdzie 
zdarzył się ten wypadek, jest w Litwie dużo 
i wszędzie kler wychował ludność i poj?- 

ciach i fanatyzmie wprost šredniowiecz- 
nym, nie dopuszczając do niej ani promyka 
światła. Zawiniła tu również inteligencja li- 
tewska, która rzekomo ma nieść viatę 

między lud, a którą wieś interesuje o tyle 
tylko, o ile może być dla niej dojną kró 
ką. „Czas już zrozumieć, że gnuśnie й 
przez wieki w ciemnocie zakątki Litwy ma- 
gą oświecić nie woskowe iece kościelne, 
nie zardzewiałe kieszonkowe latarki urzęd- 
ników, lecz słońce prawdziwej wolności i 
demokracji. A dzisiaj niema go na naszem 
niebie“. 

  

  

  

   

  

      

  

    
  

„Rytas“ zabiera glos w sprawie egzekwo- 
wania zaległości podatkowych. Obowiazuj. 
ca w tej dziedzinie ustawa reguluje tę kwe- 
stję ogólnikowo, co daje szerokie pole do 
uchylania się od płacenia podatków z jednej 
i do nad a władzy z drugiej strony. 
Należy więc zmienić ustawę w ten sposób. 
by te możliwości nie istniały. Zasadniczo ję 
dnak wymiar podatku powinien być oparty 
na zdolności płatniczej płatników, a wów 
czas, przy sprężystszych organach nie bę- 

dzie zaległości. 

  

  

   

RYTAS © STOSUNKACH NIEMIECKICH. 

Z okazji trzeciej rocznicy podpisania 
litewsko-niemieckiego układu  handloweg:» 
„Rytas* zamieścił artykuł na wielokrotnie 
już poruszany w opozycyjnej prasie litew- 
skiej temat: jak wiele układ ten daje Nient- 
com i jak mało prawie nic — Litwie. Niec- 
cy na podstawie tego układu otrzymały w 
Litwie takie przywileje, iż obecnie, rzec moż 
na, dyktują swoją wołę Litwie, która jest 
bardzo czuła na posunięcia swego kontra- 
henta. Na to przeczulenie wpływają trzy 
momenty w stosunkach  litewsko-niemiec 
kich: regulacja handlu, kraj kłajpedzki 
Wilno. Dopóki państwa bałtyckie chodzą na 
pasku Polski, dopóty kwestję wileńską tru- 
dno będzie Litwie rozstrzygnąć. Co zaś do 
Sowietów, to wyzuskują one Litwę politycz. 
i gospodarcz. i przychylny ich głos o Wilnie 
kompesować gosp. niedomaganiem Litwy nie 
ma sensu. Pozostają więc Niemcy, które w 
gospodarce i polityce litewskiej odegrywają 
najważniejszą rolę. 

     

   
  

  

Omawiając wspomniane trzy momeniv 
w stosunkach litewsko-niemieckich: regula«- 
ję handlu Kłajpedę i Wilno, „Rytas“ w kaž- 
dym z tych momentów podkreśla sprzeczne 
z interesami Litwy stanowisko  Niemies. 

Układ handlowy Litwie nic nie daje, pod- 
czas gdy Niemcy ciągną z tego tytułu wi 

kie zyski gospodarcze i polityczne. Udzie 
nie Niemcom kłajpedzkim nych przyw 
lejów wychodzących poza granice konwen- 
cji dało Niemcom okazję do przekształcen'« 
kwestji kłajpedzkiej w objeki zatargu mię- 
dzy. obu państwami, a że wygrywa zwykle 

silniejszy, więc na stosun sko-niemie- 
ckie nie można zapatrywać się optymistycz- 
nie. Wreszcie, oddawna wiadomem jest, i 
prasa niemiecka podkreśłała to. że Niemcom 
dogadza obecny stan kwestji wileńskiej, gdyż 
po zlikwidowaniu zatargu o Wilno Prusom 
Wschodnim zagražalaby kompletna  izola 
cja. Ztego leż względu, obawiając się, iż po 
porozumieniu litewsko-polskiem Prusy 
Wschodnie czeka zanik gospodarczy, Pru- 
sy są nieprzychylne dla Litwy i w swych 
posunięciach dyplomatycznych i w Gene- 
wie. 

   

  

   

        

leży więc — kończy „Rytas* owe wy- 
wody — zrewidować sytuację, gdyż wymia 
na pięknych frazesów z Niemcami, a unika- 
nie poruszania spraw najbardziej żowotnych 

nasuwa wniosek, iż Niemcy dyktują, nam 
swą wolę”. 

 



    

Bój ludów. 
Grunwald — Tannenberg. 

Bitwa, która w dniu 15 lipca 1410 
roku na polach Grunwaldu i Tennen- 
bergu ro: ygnęła o załamaniu się 
potęgi krzyżackiej i ugruntowała pod- 
stawy pod mocarstwowe stanowisko 
dawnej Rzeczypospolitej — była nie- 
znanym do tego czasu w historji ogrom 
nym bojem v stkich narodów ów- 

czesnego Świata. 
Świadezy o tem skład sił obu stron 

walczących, które za wszelką cenę 
starały się w przygotowaniu do tego 
ostatecznego rozstrzygnięcia zebrać 
zewsząd posiłki. 

  

   

          

Jakkolwiek bulla papieża Bonifa- 
cego IX w r. 1403 zabraniała Krzyża- 
kom zwoływania na wyprawy przeciw 
Litwie rycerzy francuskich, angiel- 
skich i niderlandzkieh, to przecież ro- 
zesłani na całą Europę werbownicy 
Zakonu z tem się nie liczyli, obietnica- 
mi i pieniądzem zwabiając każdego, 
kogo tylko przekonać, czy kupić so- 
bie zdołali. Z jednej strony obłudne 
hasła walki z pogaństwem którego rze- 
czywiście (z wyjątkiem w pewnej mie- 
rze Żmudzi) już na Litwie nie było, a 
z drugiej pieniądz, którym szafowano 
wprost bez ograniczenia, zebrały pod 
dowództwem Zakonu liczne zastępy 
rycerzy zachodu. Za 40.000 zł. Zyg- 
munt, cesarz niemiecki, wypowiedział 
wojnę Polsce. Ochotnikom zachodnim 
płacili werbownicy po 23 dukaty na 
kopję. Jak powiada w swojej kronice 
Bielski, Niemców miało być pod Grun- 
waldem około 100.000, a byli tam 
„Prusowie, Inflanci, Czechowie, Mo- 
rawcy. Ślązacy, Francuzowie, Angliko- 
wie, Szkotowie, Duńczykowie, Bawar- 

zykowie, Myszniarze, Rakuszanie, 
Szwabowie, Szwajcarowie, Fryzowie, 

Turyngowie, Lussacy, Gassowie i 
sey prawie Niemcy*. Chorągwi 

wszystkich było 51. 

  

  

  

    

Potrafił więc Zakon zmobilizować 
przeciw Polsce i Litwie umysły całe- 
go Zachodu, potrafił zebrać jego naj- 
lepsze siły. Jak podaje Korzon „zacho- 
dzili i polscy werbownicy dość daleko 
w kraje niemieckie, podobno aż do gór 
Harcu, ale chętnych do zaciągu znale- 
źli tylko między Czechami i Morawca- 
mi — niewiele więcej nad 4.000 z po- 
między takich, co nie poszli do Krzy- 

w”. 

  

W tych warunkach Jagiełło głów- 
ny nacisk zmuszony był położyć na 
zebranie sił własnych i uzupełnienie 
ich wszelkiemi dostępnemi mu siłami 
najbliższego i dalszego wschodu. Sku- 
tecznie przeprowadzona kampanja po- 
Jityczna doprowadziła do porozumie- 
nia z Witoldem, zapewniła Połsce po- 
moc licznych i doświadczonych w ba- 
jach z Zakonem szeregów litewski 

tudzież zhołdowanych przez Witolda 

Rusinów, a nawet i Tatarów. 

Gdy siły Zakonu liczyły 51 eho- 
rągwi wyborowego rycerstwa zachod- 

niego. Jagiełło przeciwstawił im armję 

wprawdzie w znacznej części gorzej 

zbrojną, ale przecież o wiele liczniej- 

szą. Trzon jej stanowił korpus polski, 

liczący tyleż chorągwi, co całość wojsk 

kr ckich, to jest 51. Uzupełnienie 
ptanowiły siły litewsko-rusko-tatar- 
skie w liczbie 40 chorągwi. 

O J AN i 

„Aibijoteka Nowošei“ | 
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Siły polskie wynosiły około 60.000 
ludzi, litewskie dochodziły do 50.000, 
korpus tatarski liczył około 30.000 lu- 

  

dzi. Razem  Jagielło przeciwstawił 
wojskom Zakonu około 150.000 wo- 

jowników. 
Wynik całodziennego boju, który 

zakończył się bezprzykładną w dzie 
jach klęską Zakonu, (według bulli pa- 
pieża Jana XXII z r. 1412 samych 
pogrzebanych Krzyżaków liczba okre- 
ślona jest na przeszło 18.000) 
wywarł wstrząsające wrażenie na ca- 
łym zachodzie. Kroniki zagraniczne 
niemieckie, duńskie, francuskie — jak 
podaje Korzon — powiększają liczbę 
wałezących do 400 i do 500 tysięcy. a 
poległych do 100.000. Świadezy to o 
ogromie wrażenia, jakie w Europie 

wywołała idomość, że daleka, nie: 

znana Rzeczpospolita stanęła w rędzie 

mocarstw pierwszej kłasy. JM: 

LL аакЕ 

   

  

    

Dzień 14 lipca w ambasadzie 
francuskiej. 

WARSZAWA 14.7. Pat. — W dniu 

14 lipca z okazji francuskiego święta 

narodowego w ambasadzie francuskiej 

odbyło się o godzinie 13 przyjęcie dla 

członków kolonji francuskiej w War- 

szawie i przyjaciół Francji. 

W imieniu zgromadzonych zabrał 

głos przewodniczący kolonji francus- 

kiej p. Duchesne, który, zwracając się 

do p. ambasadora Laroche, wspomniał 

o aktywności Francji w dziedzinie we- 

wnętrznej i międzynarodowej, poczem 

omawiając inicjatywę prezydenta Ho- 

overa, wyraził nadzieję, że po szczęś- 

liwie osiągniętem porozumieniu wspól 

ny wysiłek dwóch wielkich demokra- 

cyj przyniesie Europie nietylko niez- 

będne środki dla zażegnania zagraża- 

jących katastrof gospodarczych, lecz 

również stanie się rękojmią uspokoje-, 

nia i bezpieczeństwa. 

Kończąc, p. Duchesne prosił p. am- 

basadora Laroche o przesłanie na ręce 

prezydenta republiki francuskiej wy- 

razów czci oraz życzeń, aby z jego prze 

wodem dokonywało się dalej dzieło 

konsolidacji pokoju i rozwoju dobro- 

bytu Francji. 3 

W odpowiedzi p. ambasador Laro- 

che powitał p. Duchesne jako nowego 

przewodniczącego kolonji francuskiej, 

wyrażając się pochlebnie o jego doty- 

chczasowej działalności. _ Następnie, 

wspominając o wystawie kolonjalnej, 

o której mówił poprzednio p. Duchesne 

p. ambasador Laroche nazwał ją wspa- 

niałą manifestacją cywilizacji francu- 

skiej. 
Śmiałe nicjatywy i usiłowania po- 

szczególnych jednostek, dzięki praw- 

dziwemu  bohaterstwu i poświęceniu, 

doprowadziły do zadziwiających  re- 
zultatów, w których uwydatnił się raz 
jeszcze charakter metodycznej, praco- 
witej i wytrwałej rasy francuskiej. 

Wierna swym tradycjom  historycz- 

nym, Francja nie uważała zwych no- 
wych obszarów jedynie za źródło 
wszelkich bogactw, lecz pragnęła za- 
pewnić tamtejszej ludności prócz do- 
brobytu materjalnego cywilizację, 0- 
partą na wolności i sprawiedliwości. 

Została za to wynagrodzona, jak się 

to okazało w czasie wojny. Słusznem 
było, aby teraz dała Światu okazję 
stwierdzenia rezultatów tej działalno- 

ści. 

  

      

   

Wspominając dalej o iniejątywie 
amerykańskiej, p. ambasador zazna- 
czył, że widzi w niej przedewszystkiem 
dowód tego. że idea solidarności inte- 
resów międzynarodowych rozwija się 

pomyślnie z dniem każdym. Kryzys, 
srożący się na całym świecie, może 
być zażegnany jedynie wspólnemi wy- 
siłkami i przy ogólnem porozumieniu. 
Francja zdaje sobie dokładnie spra- 
wę z tej konieczności. Świadczą o tem 

KRES NADZIEI. 
Zdawało się, że nadszedł on nieod- 

wołalnie już dnia 19 czerwca, gdy sze- 
regi polskie skrwawione i zdezorgani- 
zowane cofały się ze zboczy Ponar- 
skich. Kres ten niewątpliwie byłby na 
stąpił, gdyby dowództwo rosyjskie rzu- 
ciło w pościg za uchodzącem  woj- 
skiem polskiem, znaczniejszy oddział 
kawalerji. Stać je na to było, bo wszak 
w odwodzie miało 35 szwadronów ka- 

walerji. Klęska byłaby wtedy dokona- 
na ostatecznie. Jednak tego nie uczy- 
niło. Czy nie zdawało sobie sprawy z 
doniosłości odniesionego zwycięstwa, 
czy może dotychczasowa chwała opro- 
mieniająca oręż polski odebrała mu 
ufność w siebie — dość tego, że dopie- 
ro w pół godziny po odwrocie wojsk 
Giełguda wysłano pościg. Był to prze- 
dewszystkiem pościg już częściowo 
spóźniony — bo Chłapowski zdołał 

zorganizować straż tylną, a podrugie, 
przeprowadzony nieudolnie i zbyt 
szezupłemi siłami. Użyto do tego trzy 
pułki kawalerji, ale i to nie nacierały 
one razem, a pojedyńczo, tak że bez 
większego wysiłku zdołał je odeprzeć 
1 pułk ułanów, zamykający pochód 
wójsk polskich. 

Udało się wojskom polskim wywi- 
nąć z tej przykrej sytuacji. Ale poło- 
żenie pozostawało i nadal groźne. Tyl- 
ko szybka a celowa decyzja mogła je- 
szcze zapewnić pewne widoki powo- 

dzenia. Pozostawały dwa wyjścia, al- 
bo poświęcić oddział Dembińskiego 
znajdujący się za Wilją, a z gros sił 
ruszyć na Grodno i później dalej prze- 
bijać się do granic Królestwa, albo 
pozostać na Litwie i wojsko rozdzielić 
na pomniejsze oddziały, zająć wszyst- 
kie ważniejsze szlaki komunikacyjne 
i prowadzić zawziętą partyzantkę. Jak 
jeden plan tak i drugi przy sprężystem 
wykonaniu miał widoki powodzenia 
i oddałby był znaczne usługi sprawie 
powstania. Niestety, nie przyszło ani 
do jednego, ani do drugiego, chociaż 
właśnie z takim konkretnym planem 
podziału wojska na partje wystąpił 
był generał Chłapowski. Giełgud jed- 
nak postanowił się cofnąć poza Wilję, 
zająć obronną pozycję między Wilją 
Świętą a Niewiażą, zreorganizować tu 
wojsko i czekać wsparcia w ludziach 
jak i w środkach od Żmudzi. Następ- 
nym etapem miało być opanowanie 
Połągi. Decyzja taka była zgubną dla 
Giełguda, przedewszystkiem dlatego, 
że korodonowa linja obronna nad iWI- 
ją była zbyt słaba, by ją nie przełama- 
li Rosjanie mimo obronności pozycji. 
Świadczą o tem dobitnie słowa Dem- 
bińskiego — który ją miał broni 
„linję mi powierzoną uważam 0 tyle 
tylko za możliwą do utrzymania, o ile 
nieprzyjacielowi nie będzie się podo- 
bało jej przełamać”. Powtóre wojsko 
polskie było wciśnięte między granicę 

   

  

Kia E-B 

powzięte przez nią inicjatywy, z któ- 
remi związane zostanie nazawsze imię 

ministra Brianda. 
Kończąc p. ambasador Laroche 

wzniósł kielich za zdrowie prezyden- 

ta republiki francuskiej Doumera, a 
następnie toast za zdrowie Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej prof. Mościckiego. 

Uroczysta akademia z okazji 
święta francuskiego. 

WARSZAWA, 14.VII. (Pat). W dn. 

14 b. m. o godzinie 18 z okazji święta 

narodowego francuskiego w sali Ra- 

dy Miejskiej odbyła się uroczysta a- 

kademja. Na  akademję przybyli 

przedstawiciele rządu z p. ministrem 

skarbu Janem Piłsudskim na czele, 

korpus dyplomatyczny z ambasado- 

rem Francji Laroche, duchowieńsi- 

wo z kź. biskupem polowym Gallem, 

urzędnicy MSZ, przedstawic. władz 

miejskich i kolonja francuska. 

Francuskie święto narodowe. 

PARYŻ 14.7. Pat. — Święto na- 

rodowe 14 lipca obchodzone było w 

Paryżu szczególnie uroczyście. Rano 

na placu inwalidów, w obecności pre- 

zydenta republiki Doumera, przewo- 

dniczących Izby i Senatu, członków 

rządu i innych wybitnych osobistości 

odbyła się historyczna defilada od- 

działów, które służyły w kolonjach 

francuskich od 1660 roku. W defila- 

dzie wzięło udział około 500 ludzi, 

przybranych w uniformy na łynniej- 

szych pułków które wsławiły się w 

historji Francji kolonjalnej. Defiladzie 

przyglądały się olbrzymie tłumy. Od- 

działy, należące do defilady, krążyły 

przez trzy godziny przez rozmaite uli- 

ce miasta. Przed ratuszem około połu- 

dnia defilada została rozwiązana. 
—0— s 

Kredyty meljoracyjne. 

Od chwili wydania dotychczas 

zujących rozporządzeń wykonayv 

łających zasady korzystania z poż czek pań 

stwowego funduszu meljoracyjnego, t. j- 

od paździeraika 1925 r. ceny produktów 

rolnych, a tem samem i opłacalność gospo- 

darki rolnej, ułegły zasadniczym zmianom. 

Uwzględniając to, Ministerstwo Rolnictwa 

uznało za konieczne zmodyfikowanie dotych 

czasowych przepisów, celem większego przy: 

stosowania warunków pożyczek od obniżo: 

nej opłacalności gospod: w rolnych. Н 

Wprowadzone przez nowe obwieszczenie 

zmiany zasad korzystania z pożyczek w 

znacznym stopniu mogą przyczynić się do 

złagodzenia ciężkiej sytuacji, w jakiej zna 

leźli się, w ziązku z obecnym kryzysem, то!- 

"nicy pożyczkobiorcy z państwowego fundu- 

szu kredytu na meljoracje rolne. i 

Bardzo ważną zmianą jest zwiększenie 

okresów na jakie mogą być udzielane po- 

życzki z tego funduszu na meljoracje grun- 

łów zapomocą drenowania i osuszania ro- 

wami otwartemi. Na ogólną liczbę 335 po- 

życzek, udzielonych z państwowego fundu- 

szu, 272 t. j. zgórą 81 proc., sianowiły poży- 

czki na drenowanie, udzielane ną okres 6-3 
lat, i 6 proc. pożyczki na osuszenie rowami 

otwartemi na tenże okres. W myśl nowyci 
przepisów, okresy spłacania tych samych 
pożyczek na drenowanie wynosiłyby 10-12 

łat, na osuszenie rowami 8-10 lat. Naskulek 
okres ulgowy, t. j. okres, w 
zkobiorcy nie spłacają rat 
ch pa zki, a tylko odset 

y, bo zamiast 3-4 lat 
(Iskra'. 

  

   
   

    

  

  

   

    

  

    

   

  

      

  

byłby ró 
wynosiłby 4-5 lat. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
  i Rzeczną!!   

  

    

   
   niezrównany 

dla ceryirąk 

doktora Lustra 
popularny 

krem sportowy 
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Kurlandji a Prus, od południo-zachodu 
zaś były wojska rosyjskie. 

Jednak Giełgud i przy tym planie 
nie pozostał długo. Cofnął się ku Kiej- 
danom, później znów ruszył ku Rosie- 
niom. Czas schodził na marszach i 
kontrmarszach i małych utarczkach z 
drobniejszemi załogami rosyjskiemi. 
Było to możliwe jedynie dlatego, że 
Rosjanie od bitwy Ponarskiej pozosta- 
li w dziwnym bezruchu. Mimo znacz- 
nej przewagi liczebnej, marszałek Toł- 
stoj trzymał eały wojsko w Wilnie i 
okolicy aż do dnia 26 czerwca, straciw- 
szy zupełny kontakt z nieprzyjacie- 
lem i nie orjentując się zupełnie w je- 
go ruchach i zamiarach. Wreszcie Toł 
stoj rozkazał przejść swym wojskom, 
podzielonym na pięć kolumn, do akcji 
zaczepnej. Trzy silniejsze ruszyły po- 
łudniowym brzegiem Wilji, dwa po- 
zostałe miały atakować Giełguda od 
strony Wiłkomierza. 

Tę sytuację chciał wykorzystać 
Chłapowski i zaatakować kolumnę ko- 
wieńską, która oddzieliła się znacznie 
od pozostałych i wysunęła się naprzód 
W razie powodzenia plan ten miał tę 
dogodność, że otwierał drogę do Augu- 
stowskiego i dalej ku granicom Kró- 
lestwa. Jednak został on zniszczony 
uporem Dembińskiego. Sytuacja sta- 
wała się tem trudniejsza, gdy dnia 2 
lipca linja Dembińskiego została z łat- 
wością — jak to było do przewidzenia 
— przerwana i całe wojsko polskie w 
pośpiechu cofało się na Cytowiany 
i Poniewież. 

Chłapowski raz jeszcze powziął ini- 

' 
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Wizyta Hendersona w Paryžu. 
LONDYN 14.7. Pat. — W dniu 14 

bm. o godzinie 11 Henderson odjechał 

do Paryża. 
LONDYN 14.7. Pat. — Przed wy- 

jazdem do Paryża Henderson powie- 
dział między innemi: Wyjeżdżamy w 
w okolicznościach wyjątkowych i zda- 
jemy sobie z tego dobrze sprawę. 

Jednakże wczorajsza decyzja Ban- 
ku Wypłat Międzynarodowych powin- 
na była przyczynić się do odprężenia 
w każdym kierunku. Spodziewam się 
że tak się stało Istotnym celem pedró- 

  

ży premj. i mojej do Berlina jest uczy 
nienie wszystkiego co jest w naszej 
możności, w eelu zapoczątkowania 

przyjaznych stosunków nietylko mię- 
dzy Niemcami a innemi narodami eu- 
ropejskiemi, lecz również między Fran 
cją a Niemcami. 
Co do wizyty paryskiej, Henderson za- 
znaczył, że ma ona na celu zwiedzenie 
wystawy kolonjalnej, jednakże dodał, 
że chce również odbyć rozmowy z 
Briandem i o ile możności również z 
innymi ministrami. 

  

  

Mac Donald ieci aeroplanem do Berlina. 
LONDYN 14.7. Pat. — Jak się do- 

wiaduje agencja Reutera, do Paryża 
wyjechał sam Henderson, podczas gdy 
Mae Donald ma drogą powietrzną udać 

się do Berlina według wszelkiego praw 
dopodobieństwa w najbliższy piątek 
i tam spotka się z Hendersonem. 

Napięcie w Londynie. 
LONDYN, 14.VII. (Pat). Londyn 

jest w stałem napięciu i oczekiwaniu 
wiadomości o rozwoju sytuacji w 
Niemczech. Wszystkie inne zagad- 
nienia zeszły na plan drugi. Naogół 
spodziewają się tu w czwartek pew- 
nego wyjaśnienia sytuacji. 

W związku z tem operacje gieł- 
dowe w walorach niemieckich fakty- 

cznie zupełnie ustały, zaś notowania 
marki niemieckiej odbywają się ra- 
czej nominalnie po kursie 21—22 mk 
za jeden funt. 

W kołach poinformowanych krą- 
żą pogłoski, że w związku z krytycz- 
ną sytuacją w Berlinie wizyta Mae 
Donalda, zapowiadana na piątek, wo- 
góle nie nastąpi. 

Dokoła podróży Stimsona. 
RZYM 14.7. Pat. — W związku z 

przedłużonym pobytem Stimsona w о- 
kolicach Rzymu w kołach politycznych 
twierdzą że otrzymał on nowe instru- 
kcje z Waszyngtonu. Nowe spotkanie 
Stimsona z Mussolinim jest również 
żywo komentowane, aczkolwiek mia- 
rodajne koła zachowują daleko idą- 
cą rezerwę, zarówno w sprawie roz- 

mów Stimsona z włoskimi mężami sta 
nu, jak i co do konferencyj, jakie Stim 
son odbył z ambasadorami Francji, 
Anglji i Niemiec. 

Pozornie chodziło o nawiązanie kon- 
taktu z przedstawicielami państw. któ 

   

  

   
    

re Stimson zamierza odwied 
miści twierdzą, że w ciągu najbliższ) 
trzech miesięcy widoczne będą na 
pstwa misji Stimsona, przedews 
kiem w zakresie stosunków francusko- 
włoskich, które ulegną polepszeniu na- 
skutek przedłużenia Lt. zw. wakacyj 
morskich. W dalszym ciągu oczekuje 
się istotnego umocnienia pokoju w zwią 
zku z przygotowaniami do konferencji 
rozbrojeniowej. 

RZYM 14.7. Pat. — W dniu 14 bm. 

Stimson wyjechał zRzymu, prawdopo- 
dobnie do Paryża. 

  

Projekt konstytucji katalońskiej. 
MADRYT, 14-VII. (Pat). Zakomunikowany rządowi madryckiemu 

projekt konstytucji katalońskiej żąda takiej struktury państwa hiszpańskie- 
go. któraby zezwalała na zorganizowanie federacji wszystkich narodów na 
terytorjum Hiszpanji zapomocą ustaw konstytucyjnych poszczególnych 

krajów związkowych na podobieństwo przedstawionego projektu konsty- 
tucji Katalonii. 

Projekt konstytucji zawiera też żądanie zniesienia służby wojskowej 
i wykluczenia wojen zaborczych. Prezydent miałby być obierany przez 
parlament. Projekt 
w Katalonii. 

przewiduje dalej zniesienie tytułów szlacheckich 

Po ogłoszeniu krajowego statutu Katalonji prezydent rządu zarządzi 
nowe wybory do parlamentu, który ma uchwalić wewnętrzny statut 

Katalonji z zastrzeżeniem, aby nie zawierał on żadnych postanowień, 
sprzecznych z ogólną konstytucją państwa. 

Przymusowe lądowanie de Brix'a. 
IRKUTSK, 14.XII. (Pat). Le Brix zmu- 

szony był do lądowania o jakieś 500 km. na 
zachód od Irkutska. Jeden z członków zało- 
gi ranny jest w kolano, pozostali zaś są w 

zupełnym zdrowiu. Lotniey prosili, aby prze 
wieziono ich samolotem do Moskwy. Przy- 
czyna tego przymusowego lądowania jest 
jeszcze nieznana. 

Lot francuski dookoła Europy. 
STOKHOLM, 14.XII. (Pat). W dniu 14 

b. m. o godzinie 11 m. 20 przybyła do Stok- 
holmu eskadra francuska, złożona z 6 sa- 
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molotów, lot 
Europy. 

odbywająca dokoła okrężny 
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Zioty skarb pod Kazaniem. 
W tych dniach przed paryskim sądem 

handlowym rozpatrywana jest nadzwyczaj 
ciekawa sprawa. (Chodzi o część zapasów 
złota rosyjskiego banku państwowego, kić 
re w roku 1918 zakopane zostało wpobli- 
żu Kazania kiedy armja „Komucza* (komi 
tet zgromadzenia ustawodawczego w Kaza- 
niu) zmuszona była do odwrotu. 

  

Jak wiadomo, w czasie wojny przewi 
ziono zapasy złota rosyjskiego banku pań- 
stwowego z Piotrogrodu do Kazania. Przy 
odwrocie wojsk przeciwbolszewickich udało 
się część tych zapasów ywieźć na Syber- 
ję, ale kilka skrzyń zawierających złote pre 
ty i platynę, jak również inne wartościowe 
rzeczy zagrzebano wpobliżu Kazania. Skarb 
ten miał wówczas wartość 18 miljonów do 
larów. Bolszewicy wiedzieli o tem, że skarb 
ten zakopany został pod Kazaniem, lecz nie 

  

  

cjatywę — zaproponował ńatarcie na 
centrum zacieśniającego się półkola, 

przerwanie linji nieprzyjacielskiej, by 
zdobyć większą swobodę ruchów. Plan 
w zasadzie przyjęty, został sparaliżo- 
wany  niepotrzebnem zdobywaniem 
Szawel, które przeprowadzone nieu- 
dolnie i właściwie bez jakiegoś kierow- 
nictwa ogólnego, wykazało jedynie bo- 
haterstwo regularnych żołnierzy, jak 
i nadzwyczajne poświęcenie oddzia- 
łów powstańczych, ale w rezultacie za- 
kończyło się niepowodzeniem i demo- 
ralizacją wojska. To też w Kursza- 
nach — dokąd cofnięto się z pod Sza- 
wel — zwołana rada wojenna na dzień 
9 lipca była burzliwa i groźna. Decy- 
dowały się tu wszak dalsze losy nie- 
tylko wojska polskiego, ale wogóle po- 
wstania litewskiego. Giełgud przedsta- 
wił trudną sytuację i zażądał opinii, 
co dalej robić. Miast odpowiedzi na 
pytanie, spotkał się z krytyką swych 
działań i wogóle z zarzutem nieudol- 
ności, szczególniej ostro nacierał Dem- 
biński. Giełgud nie- pozostał dłużny — 
odpierając, że warcholstwo Dembiń- 
skiego i jego niesubordynacja była 
przyczyną rozlicznych klęsk. Tak na 
wzajemnych  utarczkach słownych 
schodził czas. Dopiero gen. Szyma- 
nowski zwrócił uwagę, że Rada odbie- 
ga od postawionego jej celu. 

Giełgud postawił konkretne pyta- 
nie. Czy Rada wypowie się za działa- 
niem zjednoczonemi oddziałami, czy 
też będzie za podziałem? 

Równa ilość głosów była zarówno 
za podziałem, jak i contra, decydują- 

  

znali dokładnie miejsca, jedna tylko osoba, 
żyjąca obecnie w Paryżu wiedziała, gdzie 
skarb się znajduje, gdzie skrzynie ze złoten. 
zostały zakopane. 

    

Przez 10 lat urzędnicy banku państwowe- 
go i ajenci G, P. U. szukali miljonów ukry- 
tych pod ziemią. Ryli, kopali, przerzucali 
ziemię, wypytywali się rolników z okolicz- 
nych wsi. Marne jednokowoż były ich usi 
wania. Ostatecznie bolszewicy zrozumieli, że 
bez pomocy człowieka, który dokładnie zna 
to miejsce ukrycia skarbów praca ich bę- 
dzie bezowocna. Za pośrednictwem pewnego 
banku paryskiego bolszewicy poczęli pertra- 
ktować z ową osobą. W roku 1928 bank za- 

     

warł z właścicielem tajemnicy następującą › 
umowę: Odnośna osoba wskaże miejsce u- 

k „ wzamian za co otrzyma 20 proc. war- 
skarbu. Umowa została podpisana 

    

cym był głos Giełguda który przechy- 
lił się za podziałem wojsk. 

Postanowiono wojsko podzielić na 
3 kolumny, każda mniej więcej w sile 
po 4 tysiące ludzi. Roland wraz z Gieł- 
gudem mieli ruszyć ku Połądze, Chła- 
powski ominąć lewe skrzydło rosyjskie 

i dążyć w Trockie, Dembiński zaś ku 
wschodowi. 

Położenie było trudne, bo trzydzie- 
stotysięczna armja rosyjska  zagra- 
dzała zwartem półkolem drogę od po- 
łudnio-zachodu aż po  pėlnocno- 
wschód. Jednak pewne szanse powo- 
dzenia były. Liczono że uwagę wro- 
ga odciągnie Roland, a pozostałym od- 
działom uda się wymknąć poza skrzy- 
dła wojsk moskiewskich. Chłapowski 
nawet odskoczył dnia 10 lipca do 
Worń, kierując się na Kroże, lecz tu 
do niego powrócił Giełgud, oświadcza- 
jąc że i Roland za nim idzie. To zade- 
cydowało o losach tych oddziałów. 
Rosjanie odkryli istotny kierunek 
wojsk polskich. Zamknąć dalszą dro- 
gę na południe nie przedstawiało dla 
nich żadnej trudności. Równocześnie 
od północy naciskał Schirman. Nie 
było wyjścia. Zwołana rada wojenna 
zadecydowała przejść granicę pruską. 
Przy jej przekraczaniu zginął gen. 
Giełgud, ugodzony kulą przez oficera 
Skulskiego dnia 13 lipca. Roland u- 

trzymał się dwa dni dłużej, lecz oto- 
czony przeważającemi siłami musiał 
iść w ślad Chłapowskiego. 

Inaczej losy pokierowały grupą 
Dembińskiego. Rosjanie nie spodzie- 
wali się, by jeszcze jakiś oddział znaj- 
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znany miljarder amerykański, który 
ukończył 8 lipca r. b. 92 lata. 

ERY MARCE a KAWOWE NEED 

przez obie strony 
notarj 

O 

i zdeponowana u pewnego 
iego. 

    

y po rewolucji stali się 
obywatelami połskimi, dalej jeden Francuz 
i jeden Anglik. Otrzymaw potrzebne wska 
zówki, plany i inforn wyjechali do Ro- 

awszy poprzednio wizę wj 
^ oną przez posła Dowgale 

Rosji spotkali się z przedstaw 
ku państwowego i razem udali 8 
nia. Poszu a rozpoczęły się dnia 2-go 

  

  

      

    

      

       

  

    

  

październik = 
Według wartej umowy pełnomocnicy 

mogli cz, poszukiwania dowolnie, jed- 
nakowoż od chwili rozpoczęcia kopania do 

   

  

  ikrycia skarbu nie śmiało upłynąć wiecej, 

10 dni. Dlatego też pełnomocnicy nie 
yli się zbytnio. Codziennie rano wycho 
w towarzystwie przed eli banku 

stwowego i pod ochro 

wono-armiejców objeżdżali całą oko 
8 rozmowy z urzędnikami banku i a- 

jentami G. P. U. wywnioskowali, że gra ta 
jest dla nich niebezpiec 
czywie u ali ich za „p 
i dawali im do 

z nimi będzie, j 
pozorem, że potrzebują koniecznie jeszcze 

kilku wskazówwk i wyjaśnienia planu, je- 
den z Polaków wybrał do Pary 7 

ledwie dostal się do War tele, 
nie wezwał swego towarz 
z Z. S. S. R. Czekišci zroz 
wymyka się im ąk i pos 

tego drugiego Polaka nie puśc 
Francuz i Anglik, którzy pozostali w Ka 

zaniu, zaproponowali następujące 
pozwólcie naszemu towarzyszowi wj 
zagranicę. Znamy miejsce i bez niego do- 

‘хуту Wam potrzebnych / wiadomości. 
Bolszewicy udawali, jakoby na propozycję 
nie mogli się zgodzić bez głębszego zastano - 
wienia się, ppczem dopiero oświadczyli: „Wy 

jesteście już dla niepotrzebit:. 
listopad, spadł śnieg i poszukiwa. 

nia są niemożliwe. \Утас: e z Panem Bo- 
giem i przybądźcie znów w przyszłym ro- 

ku“. 
Oświadczenie to złożyli dlatego, że z 

już tajemnicę ukrytych skarbów, Poz 
ją już w trzecim dniu poszukiwań. Nieroz- 
ważny krok jednego z paryskich „poszuki. 

y skarbu* zdradził miejsce ukrycia. 
iejsce to znajdowało się 60 wiorst od Ka- 

zania. 
Minęła zima, śnieg stajał. W lecie 1930 r. 

ajenci G. P. U. bez najmniejszych trudności 
znaleźli miejsce, gdzie przed 12 laty zako- 
pano zapasy złota rosyjskiego banku pań- 
stwowego. Oc cie że o umowie pary- 
skiej zapomn nakowoż osoba, któ 
umowę podpis „askarżyła w sądzie pary- 
skim bank, który w tej sprawie pośredniczył 
domagając się miljonowego odszkodowania. 
Adwokaci zastępujący stronę skarżącą przed 
paryskim sądem handłowym odmawiają zdre 
dzenia nazwiska swego klienta, tajemniczej 
osoby, która działa gdzie zakopane są 
miljonowe skarby rosyjskiego banku pań- 
stwow: 

ARES CEPI DAS RK TENS TTK 

Humor. 
Finansista... 

W Berlinie odbywa się przy przepełnio- 
nej sali zebranie ogólne pewnego wielkiego 
towarzystwa przymysłowego. Dyrektor od 
czytuje sprawozdanie: 

— Nasz rok sprawozdawczy zamknął sie, 
niestety, stratą w sumie 675.088 marek i 15 
fenigów. 

— Ile fenigów? — pyta swego sąsiada 
akcjonarjusz, który niedosłyszał końca zda- 
nia. 
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dowal się na ich prawem skrzydle. Ta 
nieuwaga i późniejsze błędy dowódz- 
twa rosyjskiego z jednej strony. z dru- 
giej zaś wytrwałość wojska. niezłom- 
na, a szybka decyzja Dembińskiego, 

jego hart woli doprowadziły do tego, 
że oddział jego mógł się znaleźć pod 
murami Warszawy. 

Był to kres jego ciężkiej i długiej 
wędrówki. Był to zarazem kres ma- 
rzeń o wolności Litwy, kres jej boha- 
terskich, a tak mało znanych walk o 
wspólną wolność Ojczyzny. 

Litwa pozbawiona wojsk regular- 
nych, a wyczerpana z zasobów zarów- 
no materjalnych, jak i moralnych, nie 
mogła dłużej prowadzić walki z takiem 
natężeniem jak dotychczas. Znękana 
ludność chłopska tyloma niepowodze- 

niami nie garnęła się już do szeregów 

powstańczych, a i one coraz bardziej 
słabły. Pozbawione najtęższych ele- 
mentów, które wstąpiły do szere- 
gów wojsk regularnych '— oddziały 
powstańcze coraz beznadziejniejszą 
toczyły walkę po ostępach leśnych. 

Zniszczenie wojsk polskich na Lit- 
wie było ciężkim ciosem i dla wałk w 
Królestwie. Wyswabadzały się dzie- 
siątki tysięcy szabel i bagnetów ros 
skich uwięzionych dotychczas na Lit- 
wie. Szły one teraz ku granicom Kró- 
lestwa, by wzmocniwszy szeregi armji 
Paskiewicza zadać cios decydujący. 

K. B. 
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Nr. 160 (2102). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niemądry wybryk wyrostków 

mógł spowodować katastrofę. 

  12 na 13 b. m. dwaj 

chłopcy ze wsi Grumbinięta, gminy Šwir- 

skiej, pow. święciańskiego, 16- letni Leon 

Malkiewicz i jego rówieśnik Bronisław Te- 

rec, pasąc koni kolo toru kolejowego, po- 

układali na torze wąsko-torowej kole 
cej z Konstantynowa do Olszewa, 

nienionych wsi na przestrzeni 15% 

W nocy z dnia 

    

     

  

metrów deszczułki w liczbie 31 i trzy ka- 
wałki drzewa długości 3-metrowej, grubości 
14 cm. Maszynista, spostrzegłszy zataraso- 
wanie toru, zatrzymał pociąg. Żadnego wy- 

padku nie było i pociąg po usunięciu prze. 
szkody ruszył w dalszą drogę. Obydwu chło- 
paków zatrzymano i przekazano władzom 

sądowym. 

   

Krwawy rozrachunek w lesie. 
Na powracającego z odpustu mieszkańca 

wsi Androny (gminy postawskiej) Pawła Bo- 

rowko napadł w lesie jakiś osobnik, który 

zadał mu kiłka ciosów nożem w plecy i kla- 

tkę piersiową. Uezyniwszy to napastnik 

zbiegł pozostawiając na drodze broczącą 

krwią ofiarę. Ciężko rannego Borówkę zna- 

leźli przechodnie, którzy przewieźli go w 

zabójstwo na 
Babcie (gminy porpliskiej) pod- 

ynikłej na tle ubiegania się o 
został zabity uderze- 

w pierś mieszkaniec tejże wsi 

  

We wsi 
czas bójki, 
względy d 
niem noża 

    

  

stanie groźnym do szpitala  sejmikowego. 
Pewiadoemiona policja wdrożyła dochodze- 
nie, w wyniku kłórego ustalono, że napadu 
na Borówkę dokonał mieszk. wsi Kurna- 
pol Chomka Chatkiewicz, którego tegoż dnia 
aresztowano i osadzono w więzieniu. Usta- 

lono, że napadu na Borówkę, Chatkiewicz 

dekonał z zemsty za przegrany proces. (e). 

tle zazdrości. 
Michał Marcinkiewicz. Zabójcę 18-letniego 
Jana Kozłowskiego aresztowano i. osadzono 
w więzieniu. (e). 

Katastrofa autobusowa wpobliżu Dzisny. 
Onegdaj na drodze prowadzącej do Dzi- 

miala miejsce katastrofa samochodow 
Autobus zd do Dzisny z pasażer 

mi w odległości kilku kilometrów od miaste- 

czka z nieustalonych narazie powodów skrę 

cił nagle z drogi i zanim szofer zdążył ma- 

szynę zahamować, autobus z całą siłą ude- 

Pożary od 
Z prowincji donoszą o. pożarach, spowo 

dowanych przez pioruny. Podczas burzy któ 
ra przeszła w dniu wczorajszym nad gminą 
rakowską, od uderzenia pioruna wybuchł 
po w kolonji Kaszyno. Ogień zniszczył 
dom mieszkalny i zabudowania  gospodar- 
skie mies tej kolonji Konstantego Ra- 
buszko. spowodowane pożarem się- 
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Organizujmy się! 
(BUCZANY, pow. brasławski). 

Wieś na należ ydo parafji w Wasie- 

iczach, gminy twereckiej, pow. święciań- 

„, która powstała w 1922 r. 
Od chwili istnienia parafji w Wasiewi- 

ch, nabożeństwa w kościele par. odpra- 
ne były napół w języku polskim i litew- 

skim, gdyż ludność parafji składa się z Lit 
winów i Polaków, których jest zgórą 50 pro- 
cent. 

Wśród ludności polskiej i litewskiej pa- 
nowała doniedawna jak najlepsza zgoda, 
gdyż wspólnemi siłami budowaliśmy kościo 

drewniany i budynek parafjalny i obie 
strony były zadow wolone z porządku nabo 

. wprowadzonego przez J. E. ks. Arcy 
i utrzymywanego przez ks. W. Misz- 

kinisa w ciągu pięciu lat. 
Temu zgodnemu współżyciu Polaków i 

Litwinów w naszej parafji położył kres ks 
Miszkinis, który swem zarządzeniem z dni: 
26 kwietnia r. b. chciał samowolnie skaso- 
wać nabożeństwa w języku polskim, zosia- 

ąc tylko jedno kazanie w miesiącu w 
szyku połskim. 

Ogłoszenie nowego porządku nabożeństw 
przez ks. prob. Miszkinisa wywołało wielkie 
wzburzenie wśród ludności polskiej i niechęć 
jej do ludności litewskiej, na korzyść której 

  

    

        

    

    

   

      

        

  

   

      

ks. Miszkinis ogłosił krzywdzący Polaków 
nowy porządek nabożeństw. 

Rezultatem tego było podanie ludno: 
polskiej do J. E. ks. Arcybiskupa, zorgani- 
zowanie się naszej młodzieży w chórze przy 
szkole powsz. w Wasiewiczach i zarządze 
nie J. E. ks pozostawiające 
w naszej pa ь owy porządek 
nabożeństw oraz przeniesienie ks. Miszkini 
sa do Łyngmian i przysłanie nam nowego 
prob. w osobie ks. Budreckiego. 

Nowy ks. prob. chociaż sam jest Litwi- 
nem jest bezstronnym i sprawiedliwym i 
ściśle przestrzega porządku,  zarządzonego 

przez Kurję Metropolitalną. Jeśli postępowa- 
nie ks. prob. Budreckiego się nie zmien:, 
będziemy wdzięczni J. E. ks. Arcyb. i bę- 
dziemy czcili swego ks. prob., gdyż nam nie 
chodzi w danym wypadku o dobrego Pola 
ka, czy Liiwina w osobie księdza, ałe o pra- 
wdziwego duszpasterza. 

W korespodencji tej chciałbym rzucić pa- 
rę słów pod adresem młodzieży polskiej na- 
szej parafji, staw c jej za wzór młodzież 

litewską i młodzież polską z Buczan. 
Młodzież litewska już od dłuższego cza- 

su jest zorganizowa w Stow. Kazimie 
rza i wykazuje swoją działalność w postaci 
przedstawień amatorskich, zabaw, udziału 
w chórze kościelnym, a gdzie jest młodzież 
polska? Nic o niej nie słychać, zapewne cho- 
dzi „samopasem* w pojedynkę. Tylko w 
zespole chóralnym przy szk. powsz, w Wa- 
siewiczach jest zorganizowanych 26 osób, 
z czego z Buczan 14 osób, z Pietryszek 2, 
Karczawatki 1, Zatoki 1, Hultajewszczyzny 
5, Restaniszek 3, a co robi młodzież z in- 
mych 18 wsi polskich naszej parafji? Orga 
nizujcie się więc w zespoły chóralne przy 
swoich szkołach, aby — jak przy jdziecie w 
niedzielę do kościoła pokazać, że i wy umie. 
cie śpiewać. i wy nie wstydzicie się otwo- 
rzyć ust na chwałę Bożą, proście swoich na- 

   

      

  

  

     

  

uczycieli o zorganizowanie Kół Młodzieży 
Wiejskiej, „Strzelca“ i innych organizacy j, 
zapisujcie się do tych organizacyj, pracuj- 
cie w nich na pożytek Ojczyznie, bierzcie 
przykład z młodzieży litewskiej, i nie daj- 
cie wyprzedzać się jej w pracy kulturalno- 
oświatowej i postępie w: dobrem. 

Niech za wzór posłuży wam młodzież z 
Buczan, która licznie zapisała się do chóru 
przy szkole powsz. w Wasiewiczach, która 
dwa razy tygodniowo po całodziennej pracy 
w polu przybywała pilnie na próby i nie 
zważając na to, że jutro trzeba wcześnie 
wstawać, ćwiczyła się w śpiewie do późnego 
wieczora, która każdą niedzielę śpiewa w 
kościole w Wasiewiczach, a która i teraz po 
wyjeździe kierownika chóru na wakacje let. 

nie zbiera się co niedzielę, aby SR 
nie się ćwiczyć. 

Z nastaniem jesienż niech cała BRZ 
polskich wiosek naszej parafji będzie pod 
sztandarem organizacyj, a będzie z tego po- 
ciecha i dla państwa i dla waszych rodziców 
i dla waszego duszpasterza. 

  

L. Buczański. 

BRASŁAW 
+ Wartošeiowi ludzie, Dnia 11 lipca r. 

b. przedstawiciele: Powiatowego Zarządu 
Związku Strzeleckiego, Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, Federacji P. Z. 0. 0.3 
Związku Nauczycielstwa Polskiego przy 
współudziale przedstawicieli ludności m. 

Brasławia pożegnali p. Kazimierza Bujalski* 
go, porucznika 5 pułku piechoty Legjonów, 
Pow. Komendanta P. W. i Związku Strze- 
leckiego, który został powołany do pułku 
macierzystego z dotychczasowego posterun. 
ku pracy. P. Bujalski Kazimierz w czasie 
3-ch letniej pracy na tutejszym terenie wy- 
kazał wielkie zdolności organizacyjne, a swo. 
ja wytrwałą i ofiarną pracą przyczynił się 

‚ па jego pieczy a przeciwstawiając się z 

   ło R. Alenia Ga Autobus został po- 7 $ е 2 

  

w obusie, najcięższe uszko 

ósł niejaki R. Błażewicz z Kra- 
erów doznała stosunków» 

ń i pokaleczeń. (e. 

dióacych Si 
dzeńia odn 
śnego. Reszta pa 
lżejszych obraże 

    

  

  

  

piorunów. 
gają ponad 10 tys. zł. Rabuszko został lek- 

ko kontuzjowa! к 
Drugi pożar również od uderzenia pio- 

runa wybuchł tegoż dnia we wsi Małe S 

miuny (gminy gra k Pastwą plomie- 

ni padł dom mieszkalny i zabudowania go 

spodarskie M. Bartoszewicza. Straty są zna- 

czne. 

        

rmonizowania pracy w/w organizacvj 
ch na gruncie ideologji Pierwszego 

a Połski Józefa Piłsudskiego, które 
szyć w t. zw. Międzyorganizaewj 

ną Komisję Porozumiewawczą, która koor- 
dynowal: racę /iatowo-społeczną w Bra 

sławiu. Odwołanie jego z dotychczasowego 
stanowiska wyrządziło wielką krzywdę orga 
nizacjom społecznym, raciły człowie- 
ka, który miał odwa, wszystkini 

cel do jakiego prowadził młodzież powierzo- 

   

     

  

potrafił 

  

      

     

  

5 

    

ystkim złym zakusom, 
sobie sympatję i zaufanie 

swoich wychowanków i przyjaźń ludzi z któ. 
rymi współpracował Był on prawdziwym 
demokratą, nie ze słów — lecz czynu, chęt- 
nie szedł do niskich wiejskich chat, by mło 
dzież z niej wyciągnąć i pobudzić do twór. 
czego życia a znalazwszy się w towarzystw 'e 
tut. wieśniaków potrafił jak równy z rów- 
nymi spęd z nimi chwiłe przypadające: 

mu na odpoczynek. V ka szkoda, że tr: 
cimy takiego człowieka, który „wolnym był 
i do wolności umiał łudzi prowadzić”, a bę- 
dąc wierny ideałom swego Wodza słał z 
całym uporem na drodze prowadzącej przez 
pracę do zwycięstwa. zatem panu 
porucznikowi Bujaiskiemu jak najlepszych 
rezultatów w przyszłej pracy i zapewnianiy 
że wdzięczną pamięć o nim długo zachowa» 
ją członkowie wszystkich Organizacyj z któ- 
remi pracował. — „Szczęść Mu Bože“. 

M. Stopa. 

   
nierską odwagą У 
potrafił pozysk; 

    

   

  

    

    

    

     

PODBROÓDZIE 
+ Praeowniey Magistratu m. Podbrodzia 

dobrowolnie obniżyli swoje pobory o 10 pro- 
cent. W dniu 10 lipca r. b. Zarząd Magis 
tu m. Podbrodzia powziął uchwałę mocą któ 
rej obniżył pobory płatnym członkom Za- 
rządu i pracownikom Magistratu o 10 proc. 
na co pracownicy wyrazili swoją zgodę. 

Podając powyższe do wiadomości ogółu 
należy nadmienić, że przedtem członkowie 
Zarządu jako też i pracownicy Magistratu 
także dobrowolnie zrzekli się 15-procento- 
wego dodatku ekonomicznego. Zrzeczenie 
się dobrowolne w obydwu wypadkach 
świadczy o zrozumieniu przez pracowników 
konieczności obniżenia wydatków Magistra- 
tu, a tem samem przy ludności z ulga 
płatniczą w dziś tak ciężkim kryzysie gos 
podarczym. Dzięki temu obywatelskiemu sta 
nowisku obniżone zostały opłaty rynkowe, 
obecnie zaś za światło elektryczne z 90 gr. 
na 85 gr. za kwg. Niezależnie od pow; 
go Zarząd opracował dalsze oszczędności, w 
związku z czem na posiedzeniu Rady Miej- 

skiej w dniu 11 lipca r. b. budżet w wydat. 
kach został zmniejszony do 6000 zł. 

Powyższy czyn pracowników Magistratu 
m. Podbrodzia należy powitać z gorącem 
uznaniem i postawić za wzór innym Magi. 
stratom. 

POSTAWY 
-- Nowa przystań wioślarska P. P. Dnia 

18 b. m. w Postawach odbędzie się uroczy. 

stość otwarcia nowej przystani wioślarskiej 
klubu policyjnego. 

Z POGRANICZA 
+ Zlikwidowanie bandy przemytniczej. 

Na pograniczu polsko-litewskiem w rejonie 
odcnika granicznego Kołtyniany władze K. 
O. P.-u zlikwidowały bandę przemytniczą na 
czele której stał wytrawny i oddawna poszu- 
kiwany przemytnik niejaki Strzałkowski, 

Wszystkich przemytników osadzono w 
areszcie. 

Stan zasiewów zbóż 
w pierwszej połowie lipca. 

Na podstawie sprawozdań koresponden- 
tów rolnych, Główny Urząd Statystyczny po- 
daje do wiadomości, co następuje: Aczkol 
wiek drugą połowę czerwca cechowała jesz- 
cze niezbyt wysoka temperatura, która wzro- 
sła dopiero na początku lipca, nie mniej jed- 
nak wszyscy korespondenci zgodnie stwier 
dzają, że ilość ciepła i słońca jest w zupeł- 
ności dostateczna dla wegetacji roślinnej. 
Natomiast nieliczne opady nie były w sta- 
nie dostatecznie zasilić glebę wilgocią, tak 
że stan wilgociew roli uległ pogorszeniu i 
w większej części kraju jest niedostateczny. 

Zboże już dojrzewa, w niektórych częś- 
ciach kraju przystąpiono do żniw. Stan psze 
nicy ozimnej uległ wyraźnej poprawie, w 
stanie żyta zauważa się stałą tendencję ku 
polepszeniu, w stanie pozostałych zbóż — 
widocznych zmian nie zauważono. 

Na 5 lipca stan zasiewów w stopniach 
kwalifikacyjnych (stopień 5 oznacza stan 
wyborowy, 4 — dobry, 3 — średni, przecięt- 
ny, 2 mierny, 1 — zły), przedstawia się prze: 
ciętnie dla całej Polski następująco: (w na- 
wiasach cyfry z dnia 5 lipca 1930 r), pszeni 
sa ozima 3,6 (3,9), jęczmień — 3,2 (2,8), 0- 
wies — 3,1 (2,5), żyto ozime — 3,1 (3,7). 

(Iskra). 

        

   

          

KURJ ER 

Zgon kolekcjonera osobli- 
wości egzotycznych. 

W dniu 6-go b. m. 
Władysław Niewiardowski, niegd 
kolejowy pracujący przy budowie kolei sy- 
beryjskiej. Ś. p. Niewiard. przeżył 60 lat, 

    
   

    

pochodził on ze znanej rodziny ziemiańskiej 

na Żmudzi. 
osiadł N. 

na 

Przed dwoma dziesiątkami lat 
w Wilnie, gdzie nabył duży dwo 

Antokolu i ładnie go rozbudował. 
y pamiątki krajowe ś. p. Niewiar- 

‚ przebywając przez czas dłuższy na 
Daleki Wschodzie Rosji, jął tam jednak 
gromadzić także cenne okazy etnograficzne 
japońskie i chińskie. Przepyszne zgromadził 
on przedmioty z kości słoniowej, pięknych 
gatunków drzewa kolorowego, metalu i t. p. 
Niektóre przedmioty były przepięknie ia 
krustowane, zwłaszcza ogromnie ciekawą by- 
ła stara broń chińska i wysoko ceniona 
przez znawców porcelana. Dużo przedmio 
tów z tej kolekcji nabył š. p. Antoni hr. Ty 

szkiewicz, znany mecenas sztuki i kuliury 
w Wilnie. Jak wiadomo š. p. hr. T. przed 
aresztowaniem swem przez bolszewików w 
charakterze zakładnika i wywiezieniem do 

Moskwy, zdążył jeszcze znakomitą część 
zbiorów swych odesłać do Wars y gwoli 
przechowania ich w pałacu książąt Lubo- 
mirskich w Warszawie Zapewne i rzadkie 
osobliwości egzotyczne nabyte pr: pr 
u inż. Niewiardowskiego w powj spa 
sób ocalały. Wilno przedtem wcale nie po- 
siadało tak wyjątkowo pięknych przedmio 
tów kultury azjatyckiej i zawsze zazdrośnie 
kolekcjonerzy nasi spoglądali w kierunku 
Krakowa, gdzie słynęły niezrównane Ко!е- 
kcje „japończyka* Feliksa Jasieńskiego. 

Co prawda w Wilnie przemieszkiwał nie- 
długo kolega i druh ś. p. Niewiardowskiegc 
inż. Wincenty Świętopełk-Mirski, który po- 
siądał również trochę pięknych przedmio- 
tów bronzowych i porcelanowych przywie- 
zionych z Chin, zwłaszcza ciekawe tu były po 
sągi bożków. Pan inż. Mirski gromadził 
głównie zabytki krajowe, z których drew- 
niane figurki litewskie, oraz krzyżć rzeźbio 
ne zaofiarował przed odjazdem swym na 
Pomorze Wileńsk. Tow. Przyjaciół Nauk. 
Wyżej pomienieni koledzy przywiązani byli 
do ziem dawnego ks. Litewskiego i byli 
zwolennikami polityki pojednawczej w kra- 
ju, mimo to najgoręcej kochali z: ‹ 
Polskę. 

rek 
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Komunikacja lotnicza 
przez Wilno. 

W swoim czasie donosilišmy, že od- 
nośne władze polskie poruszyły spra- 
wę zaprowadzenia komunikacji po- 
wietrznej na szlaku Warszawa—Tal- 
lin (Estonja). Trasa powietrzna prze- 
biegałaby przez Białystok — Wilno— 
Dyneburg—Rygę i Tallin. 

Rozpoczęte rokowania uległy chwi- 
lowo przerwie, obecnie zaś, jak się do- 
wiadujemy, rząd polski wystąpił z no- 
wemi propozycjami przyczem istnieją 
wszystkie dane, na zrealizowanie te- 
go planu. 

W każdym bądź razie kwestja ko- 
munikacji powietrznej między War- 
szawą a Tallinem zostanie rozstrzyg- 
nięta definitywnie jeszcze w bieżącym 
roku. 

  

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

Teatr Lutnia. 
„Pan Znak Zapytania" komedja 

Móllera i FH. Lorenza. 

„Pan znak zapytania” jest świetnie zbudo- 
wana komed ją, pełną zabawn sytua 

humoru, i dowcipnych powiedzeń. W 
rozwijącej się akcji autorzy komedji dobrze 
uwydatnili napozór przeciętne a jednak tak 

charakterystyczne typy eleganckiego pary- 
skiego świata. 

Pomysł Rene Dumont'a polegający na za- 
rabianiu wcale pokaźnych sum na snobizmie 
i głupocie kobiet, jako „masażysta w mas- 
се“, jest nawskroś oryginalnym i trafnym. 
Pod przybranem nazwiskiem Wiktora „Epe 
zyskuje on w eleganckim kobiecym świecie 

szalone wzięcie, liczba jego dobrze płacących 
pacjentek wciąż wzrasta, sława i dochody 
rosną, co mu pozwala otaczać zbytkiem uro- 
czą, młodą, i rozkapryszoną  bezczynnością 

żonę, nie mającą pojęcia o rodzaju pracy mę- 
ża. Wreszcie w braku jakiegoś zajęcia zachę- 
cona opowiadaniem przyjaciółki Blanche Ver 
vier, Germaina Dumont staje się również pac- 
jentką swojego męża, prawie zakochuje w ta- 
jemniczym masażyście a pałając chęcią do- 
wiedzenia się kim on jest, postanawia go zde- 
maskować. Taki sam zamiar powziął również 
wicehrabia Jacque Vervier, który spotkawszy 
zamaskowanego mężczyznę, wychodzącego 
od swojej żony, podejrzewa go że jest jej ko- 
chankiem i każe go śledzić detektywowi. Na 
tem tle wynikają przekomiczne sytuacje i po- 
wikłania, prawdziwy winowajca umie się 
sprytnie wymigać, a chwilowo pada ofiarą 
podejrzeń Bogu ducha winny Książę Deme- 
rend. Oczywiście jednak sytuacja Wiktora Epe 
jest już nieco skompromitowana, Renć Du- 
mont nie może nadal wykonywać spokojnie 
fachu eleganckiego masarzysty w masce, lecz 
wrodzony spryt pozwala mu na dogodnych 
warunkach wejść do współki ż amerykańkim 
przedstawicielem aparatów do masaży. 

„Pan znak zapytania”, który mógłby się 
równie dobrze nazywać „W iktorem Epć* był 
dobrze wyreżyserowany, wysłaniony staran- 
nie i szedł w należ 
ki pan Ryszard Wasilewski w krótkim epizo- 
dzie detektywa dał świetnie narysowany i cha 
rakterystycz. typ spryciarza w swojej branży. 
P. Irena Ejchlerówna stworzyła rozkoszną, za- 
kochaną w inężu, lecz nudzącą się snobinetkę, 
której tajemniczość zamaskowanego masaży- 
sty daje rozkoszny dreszczyk, niezbędnie pot- 
rzebny do dobrego samopoczucia, a wyglą- 
dała prześlicznie zarówno w sukniach jak i w 
negliżach, a przedewszystkiem we własnych 
włosach, gdyż stanowczo w perukach nie jest 

jej do twarzy. 
Pan Kreczmar był bardzo 'dobrym i ele- 

ganckim Renė Dumont, to tež stwierdzamy z 
przyjemnością ogromne postępy tego zdol- 
nego artysty, który w ostatnich czasach poz- 

był się zupełnie sztywności i nabrał swobody 
na scenie. Pan Jaśkiewicz jako wicehrabia 

Vervier i pan Łaciński jako Książę Demerand 
byli niesłychanie zabawni, tylko że dali oni 
w sposobie swoich ról, gry, charakteryzacji 
i strojów, raczej typy ze średniego mieszczań- 

stwa, niż z arystokracji, to samo powiedzieć 
można o panu Wasielewskim, który nie ma 
pojęcia jak ma wyglądać elegancki atachć 

Ambasady. Pozatem musimy zwrócić uwagę 
że pan Jaśkiewicz zaczyna wpadać w man- 
jerę, ustawicznenego  przewracania oczami 
(rouler les yeux), chcąc wywołać wrażenie, 
przerażenia, komizmu, czy grozy, zawsze je- 
dnakowo przewraca oczami. 

Pani Sawicka jako Blanche i pani Małyni- 
czówna jako Georgetta, dobrze dopełniały we- 
sołej całości, to też radzimy pośpieszyć do' 
Lutni tym wszystkim którzy chcą się dobrze 
zabawić. 

>        

                    

   

          

    

      

  

  

Zastępca. 

MIE E NSM? 

Aresztowanie sprytnego oszusta. 
Przed kilku dniami funkejonorjusze po- 

licji śledczej wykryli w Wilnie sprytne oszu- 
stwo z dołarówkami i innemi obligacjaini 
premjowemi. Organizatorem i wykonawcą 

tej afery był niejaki Eugenjusz Melehert. 
Melchert będące akwizytorem jednego z 

banków, sprzedającego na raty dolarówki 
i inne obligacje premjowe nadużył zaufania 
banku w którym pracował i oszukał cały 
szereg klijentów zarówno w Wilnie, jak i na 
prowineji, Czynił on to zwykle z ten sposób 
że sprzedawał swoim klijentom obligacje na 
dołarówki, z tem że po wpłaceniu dwóch 
pierwszych rat obligacje te zamienione ze- 

  

staną na dolarówki. Po otrzymaniu awan- 
sów Melchert przy pomocy sfałszowanych 
upoważnień ściągał od łatwowiernych dalsze 
raty, którzy daremnie jednak czekali. na 
nadejście dolarówki. Po sprawdzeniu w ban: 
ku dowiadywali się, że bank żadnych wpłat 
od nich nie otrzymał i że stali się ofiarami 
oszustwa. Sprytny oszust grasował dość - 
go, aż wreszcie sprawą jego zaintereso- 
wała się polieja. Przeprowadzone dochodze- 
nie doprowadziło do zdemaskowania oszu 
kańczych praktyk Melcherta, którego w tych 
dniach aresztowano i przesłano do dyspo- 
zyeji władz sądowo-śledczych. (e) 

wilja wyrzuciła zwłoki swej kolejnej ofiary. 
Przed kilku dniami donosiliśmy o uto 

nięciu na t. zw. plaży Zwierzynieckiej 20-let 
niej dziewczyny Bokszanin Marji, zamieszka 
łej w Wilnie przy ulicy Lwowskiej Nr. 
Podczas kąpieli nieszczęśliwa dziewcz, 
trafiła na głębię i naskutek nagłego skurczu 
utonęła. Wszelkie wysiłki policji rzecznej 
odnalezienia zwłok spełzły na niczem. Do 

      

  

  

piero w dniu wczorajszym fale Wilji wyrzu 
ciły na brzeg rzeki wpobliżu wsi Buchty 
(gmina trocka) zwłoki nieznanej kobiety. 
Przeprowadzone dochodzenie  ustaliło że 
jest to M: Bokszanin. Zwłoki przewiezio- 
no do Wilna do kostnicy szpiiała św. Ja 
kóba. (c). 

      

  

  

pa | Dziś: Henryka. 
Środa 
15 Jutre: Eustachego. 

| 
| JE Wschód słońcu—g. 3 m, 32 

Lipiec | SZERZEJ zatcao? PES ло ж 51   
Spostrzeżenia Zakładu Metosrelogii U. S. B 

w Wilnie z dnin 14 VII-1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia Ą- 220 C. 

: nejwyžsza: 4- 250 С. 
5 najniższa: Ą- 107 C 

  

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: południowo-wschodni. 

Tendencja baroma spadek. 

Uwagi: wygląd nieba zmienny. 

OSOBISTA 
— Starosta Grodzki p. Iszora z dniem 

wczorajszym rozpoczął urlop wypoczynko- 
wy. Zastępstwo objął wice starosta pułk. 

Iwo-Giżycki. 

URZĘDOWA. 
— Pod znakiem oszczędności. W zwiaz- 

ku z prowadzoną obecnie akcją oszezędnoś- 
ciową dział pomiarowo wodny z Wileńskiej 

Dyrekcji Robót Publicznych zostanie w m cu 
sierpniu skasowany. Agendy zlikwidowanego 
działu obejmie dyrekcja dróg wodnych. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Kary za przestępstwa łowieckie. Urząd 

Wojewódzki rozesłał okólnik z poleceniem. 
by władze administracyjne przy wymierza- 
niu kar za przekroczenia łowieckie stoso- 
wały się do poszczególnych postanowień 
przepisów prawa łowieckiego. 

W zarządzeniu swem Urząd Wojewódzki 
zaznacza, że pośród przestępstw łowieckich, 
szczególną uwagę zwracać należy na kłuso- 
wnietwo i wnykarstwo, które wyrządzają 
najwięcej strat. Za przestępstwa te, należy 
w zasadzie wymierzać kary nie n od 
połowy maksymalnej kary, przewidzianej w 
prawie łowieckiem. 

W. razie powtórzenia się przestępstwa 
należy z reguły stosować areszt. 

Zwracać należy szczególną 
ochronę rzadkich zwierząt. 

   

   

    

uwagę na 

SAMORZĄDOWA. 
— 49 posiedzenie Wil. Wydziału Woje- 

wódzkiego. W dniu 13 lipca p. woj. Becz 
kowicz po krótkiem zagajeniu otworzył 49 
zkolei posiedzenie Wileńskiego Wydziału 
Wojewódzkiego, na którem rozpatrzono: 1] 
protokół posiedzenia Rady Miejskiej m. 
Wilna z dnia 3 czerwca r. b.; 2) szereg uch- 
wał Rady Miejskiej m. Wilna; 3) prowizor- 
jum budżetowe za pierwszy kwartał 1931.32 
okresu budżetowego; 4) 44 odwołań od wy- 

miaru podatków, uskutecznionego przez po- 
szczególne związki komunalne; 5) protokół 
posiedzenia Rady Wileńskiego Opiekuńczego 
Związku Międzykomunalnego z dnia 12-go 
czerwca r. b. oraz rozpatrzono i zatwier 
dzono preliminarz budżetowy tegoż Związ- 
ku na rok 1931.32; 5) rozpotrzono sprawe 
zaciągnięcia przez powiatowy związek ko- 
munalny w Brasławiu pożyczki w Państwo- 
wym Banku Rolnym na zakupienie udzia- 
łów spółdzielni „Rolnik* w Brasławiu. 

T 

MIEJSKA. 
— Urząd Skarbowy oddaje swój lokał 

szkole powszechnej. Drugi Urząd Skarbowy 
mieszczący się przy ul, Piwnej opuścił 
zajmowany lokal, który przeznaczony został 
na pomieszczenie szkole powszechnej. Ob-- 
cnie w lokalu tym przeprowadza się grun- 
towny remont. 

— Szczepienia przeciwbłonicze. Dnia 15 
lipca zostają przerwane szczepienia dzieci 
przeciw błonicy na okres wakacyjny. 

Szczepienia rozpoczną się ponownie w 
dniu 1 września. 

— Odnowienie bazyliki. Dnia 17 lipca 
o godz. 18 w Wielkiej Sali Konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się zebra- 
nie organizacyjne Komitetu Odnowienia Ba 
zyliki Wileńskiej. 

— Regulacja ul. Zygmuntowskiej. Ma- 
gistrat m. Wilna z początkiem sierpnia roz- 
poczyna roboty nad regulacją ul. Zygmun 
towskiej. Na cel ten Magistrat wyasygnował 
5000 zł. 

— Pracownicy miejscy mają wyrazić 
zgodę na obniżenie poborów. Magistrat m. 
Wilna rozesłał wszystkim pracownikom sa 
morządu wileńfkiego oficjalne zawiadomie- 
nie wzywając do podpisania załączonej do 
pisma deklaracji, w której pracownicy miej. 
scy wyrażą swoją zgodę na obniżenie po- 
borów z dniem 1 września r. b. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Nowe lokale dla szkół powszechnych. 

Ze względu na dający się w silnym stopniu 
odczuwać brak lokali pod pomieszczenie 
szkół powszechnych, Magistrat m. Wilna 
na prośbę władz szkolnych wynajął lokale 
przy ul. Kalwaryjskiej i W. Polulance. 

Z KOLEI. 
— Kolejarze jugosłowiańscy w Wilnie, 

Wczoraj przybyła rannym pociągiem poś 
piesznym do Wilna wycieczka kolejarzy ju: 
gosłowiańskich, którą na dworcu spotkał 
przedstawiciele Dyrekcji P. K. P. w. Wilnie 
i prezydjum Zw. Urzędn. Kolejowych. 

Wycieczka zwiedziła miasto i podejmo- 
wana była w Ognisku Kolejowem. Dzięki 
wydatnemu i energicznemu poparciu preze- 
sa dyrekcji inż. p. Falkowskiego przyjęcie 
gości odbyło się nadzwyczaj serdecznie + 
owacyjnie. 

« W czasie kolacji przemówił do przedsta- 
wicieli bratniego narodu prezes dyrekcji p 
inż. Falkowski, wznosząc okrzyk na cze: 
Jugosławji. Następnie przemawiał prezes 

Z. U. K. p. Michał Puchalski, witając kole 

  

    

      

  

  

   

IKA 
gów kolejarzy na ziemi Miekiewicza i Pił 
sudskiego. 

W imieniu gości, przemawiał dziękując 
za gościnę inspektor generalnej dyrekcji ko- 
lei jugosłowiańskich p. Repia. 

W czasie przyjęcia przygrywała 
stra kolejowa. 

— Strajk robotników kolejowych. Jak 
się dowiadujemy, robotnicy kolejowi dzien 
ni zatrudnieni przy robotach kolejowych na 

    

orkie: 

odcinku Orany porzucili pracę z powodu 
obniżenia im zarobków o 50 groszy dzien 
nie. 

Strajk trwa — przebieg spokojny. 

WOJSKOWA. 
— Wypłata zasiłków rezerwistom, w 

najbliższych dniach rozpoczyna s i 
zasiłków rezerwistom, którzy w 

żącym odbyli już ćwiczenia w 
Zasiłki wypłacane będą w 

obowiązującej wysokości. 
W cełu uzyskania zasiłków nale 

dnio zgłosić się 
gistratu m. Wilna dla wypełnienia odpowie- 

dniego kwestjonarjusza, poczem po przepro- 
wadzeniu wywiadów nastąpi wypłata zasił- 

ków z kredytów przydzielonych przez Mini. 
slerstwo Spraw Wewnętrznych. 

— Dodatkowa Komisja Poborowa. Dziś 

  

   

  

: dotychczas 

  

      

    

    

15 b. m po dłuższej przerwie odbędzie się 
pierwsze posiedzenie dodatkowej Komisji 
Poborowej, przeznaczone dla wszystkich 
tych mężczyzn, z jakichkolwiek przy 
czyn nie uregulowali | swego stosunku do woj 
ska. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2 od godz. 8 rano. 

RÓŻNE. 
— Н turmus obozu letniego P. W. dla 

młodzieży szkolnej w Grandziczach rozpo- 
czyna się dnia 10 b. m 

Zbiórka zapisanych kandydatów do obo- 
zu odbęzie się dnia 16 b. m. o godz. 6 rano 
w Komendzie P. W. )ul. Dominikańs 
13). Do tegoż dnia przyjmowane są zapisy 

do obozu. 
— Rewizja emerytów. Ministerstwo S) 

bu połeciło Izbie Skarbowej przeprowadz 
rewizję uchwał komisyj weryfikacyjnych 
które zaliczały lata służby zawodowej do 
wysługi emerytalnej, celem „zmniejszenia 
uposażeń emerytalnych — zbyt hojnie obii- 
czonych”. 

Rewizja ta dotknęłaby przeważnie wyż 
szych urzędników, sędziów i profesorów. R: 
wizja postanowień komisji weryfikacyjnej 
polegaćby miała na tem, że słu awodo 
wa przedwojenna nie byłaby zaliczona w 
wysokości przeważ j służbę polską. 

— Ryczałt podatko od obrotu. Izba 
Przemysłowo-Handlowa czyni starania u 
władz centralnych o uzyskanie ałtu po- 
datkowego od obrotu dla mniejszych płat- 
ników przedsiębiorstw handłowych. 

TEATE | MUZY 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8.15 w. świetna komedja A. Móllera i H. 
Lorentza p. t. „Pan znak zapyłania', w reży 
serji R. Wasiłewskiego. Pierwszorzędną ob- 
sadę stanow pp. Eichlerówna, Sawicka, 
Kreczmar, Jaśkiewicz i inni. 

Nowa, wytworna oprawa dekoracyjna J. 
Hawryłkiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8.15 w. powtórzenie prem 

   

    

  

  

  

    

   

  

   

      

     

      

    
  

      

    

    

    

    

jery: „Wesoła spółka* Nancey'a i Armant'a. 
Świetna i dowcipna kroiochwila była hu- 
cznie oklaskiwana na wczorajszej premjerze 

Czolow dę stanowią: Niwińska, Ka-     
  ' ski, Milecki i Wyrwicz-Wich 

rowski. 
Dekoracje J. Hawryłkiewicza. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie  ро- 
Bernardynskim, Juiro, o godz. 8.30 w. w 
muszli koncertowej, w ogrodzie po-Bernar- 

1 nadana zostanie na aparatach 
„Elektrit“ opera „Aida“ 

w wykonaniu czołowych artystów opery La 
Seała w Medjołanie. 

— Koncert Symłoniezny. We środę dnia 
15-g0 lipca r. b. o godzinie 8.30 wieczorem 
odbędzie się Koncert Symfoniczny w Parku 

"ym im. gen. Żeligow ego (wejście 

okomli) pod batutą dyrygenta p. 
sława Szczepańskiego. 

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

      

   

  

    

   

  

ŚRODA, dn. 15 lipca. 

11.08: Czas. 12.05: Utwory Beethovena 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.00: Program 
dzienny. 16.00: Aud, dla dzieci. 
cna przygoda Szapsia* — opowiadanie pióra 
Cioci Hali. 16.30: Koncert dla młodzieży 
(płyty). 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Ra- 

16.15: „No- 

djo w małem miasteczku* — pog. 17.10: Re- 
cital Jana Kiepury (płyty). 17.35: Odczyt. 

Koncert. 19.00: Chwilka strzelecka. 
„Ze świata radjowego'—pog. 19.35 

Program na czwartek. 19.40: Kom. 20.1 
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. 23.15: Muzy- 
ka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 16 lipca 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły 
ty). 18.10: Kom. meteor. 16.30: Program 
dzienny. 16.35: Wywiad wojskowy. 16.45: 
Kom. dla żeglugi. 16.50: „Tajne oddziały bo 
jowe w roku 1905* — odcz, 17.10: Muzyka 
skandynawska (płyty). 17.35: Odczyt o es: 
peranto. 18.00: Koncert popołudniowy. 19.00 
Skrzynka pocztowa Nr. 158. 19.20: „W. świet- 
le rampy* — nowości teatralne. 19.35: Pro- 
gram na piątek i rozmaitości. 19.50: Kom. 
20.15: Koncert. 22.00: „Na szczycie Fundzi* 
— felj. 22.15. Kom. z Warszawy. 22.30: Re- 
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Delegacja Związku Nauczy- 
cielstwa Polskiego u p. Ku- 
ratora Okręgu Szkolnego Wi- 

leńskiego. 
W dniu 14 bm. przyjął p. Kurator 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego Szelą- 
gowski Kazimierz delegację Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w osobach 
p. posła Stanisława Dobosza, Kordowi- 
cza Wiktora i Radziwanowskiego 
Leona. 

Delegacja zgłosiła się do p. Kura- 
tora z prośbą o udzielenie informacyj 
co do prawdziwości ukazujących się 
ostatnio w prasie pogłosek w sprawie 
redukcji etatów nauczycielskich i pod- 
wyższenia wymiaru godzin pracy na- 
uczycielskiej. 

Pan Kurator udzielił szczegółowych 
informacyj, z których wynika, że w 
związku z przeprowadzanemi przez 
Rząd oszczędnościami, Ministerstwo 
Oświaty zmuszone było zredukować 
liczbę etatów na przyszły rok szkolny 
w szkolnictwie powszechnem o 296, 
a w szkolnictwie średniem o 80 eta- 
tów. Wobec powyższego Kuratorjum 
będzie zmuszone przeprowadzić odpo- 
wiednią redukcję personalną. W pier- 
wszym rzędzie Kuratorjum nie będzie 
angażowało sił kontraktowych, które 
zajmowały około 150 etatów, zostaną 
przeniesione na emeryturę te osoby, 
które przekroczyły wiek 50 lat — a 
jest ich około 60 — i wreszcie zostaną 
zwolnione z uprawnieniem do odpra- 
wy siły najmłodsze, a wśród nich prze 
dewszystkiem mężatki, których mężo- 
wie zajmują jakiekolwiek stanowiska. 
Jak z powyższego wynika, zredukowa 
nych zostanie bez praw do emerytury 
około 80 osób. Pan Kurator przypusz- 
cza, że w ciągu bieżącego roku szkol- 
nego wskutek różnych zmian, wywo- 
łanych przez ruch służbowy, można 
będzie zatrudnić około 100 osób. Pier- 
wszeństwo przyjęcia w danym wypad- 
ku będą miały osoby zredukowane, 
cieszące się przed zwolnieniem dobrą 

opinją. 
Pogłoskom o podniesieniu liczby 

godzin w szkołach powszechnych do 
36 a wszkołach średnich do 30 tygod- 
niowo p. Kurator kategorycznie za- 
przeczył, podkreślając jednocześnie, iż 
zmniejszenie liczby etatów nie wpły- 
nie na obniżenie poziomu ani stopnia 
organizacyjnego szkoły. Ministerstwo 
chcąc zaoszczędzić pewną iłość etatów 
poleciło cofnąć zniżki godzin oraz 
wszystkie przydziały nauczycieli do 
administracji i pracy oświatowej. W 
wykonaniu obowiązku szkolnego bę- 
dą stosowane ulgi dla rocznika 1924. 
Przeciętna liczba dzieci na nauczyciela 
w przyszłym roku szkolnym wynosić 
będzie 61, zaś w ubiegłym roku wy- 
nosiła 52. Liczba dzieci, których szko- 

ła nie pitrafi objąć wynosi około 12 

tys., dotychczas zaś wynosiła około 

10 tys. 
W szkolnictwie średniem, gdzie re- 

dukcja dotyczy 80 etatów, zniesione 
zostaną etaty A i lekarzy 
szkolnych. Na opiekę lekarską przez- 
naczona zostanie pewna ilość godzin 
kontraktowych. Zamiast sekretarzy na 
prowadzenie kancedarji będą otrzymy 
wali dyrektorzy ryczałt. Pozatem zos- 
tanie częściowo cofnięta pomoc dla 
szkół prywatnych w formie etatów. Po 
wyzyskaniu tych oszczędności reduk- 
cja personalna w szkołach średnich. 

będzie nieznaczna. 
(LSI NA AKTAI 

23.00: 

      

  

  

cital wiolenczełowy Alberta Katza. 
Muzyka taneczna i lekka. 

NOWINKI RADJOWE. 
PRZYGODA SZAPSIA. 

O godz. 16.15 (na całą Polskę). Dzieci ca 
łej Polski będą miały prawdziwą uciechę, 
słuchając o niezwykłych przeży: h szarego 
lisa Szapsia, o których opowie niezwykle 
kompetentna w świecie „e c a 
Hala w opowiadaniu p. „Nocna przygoda 

Szapsia“. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
UPADEK Z RUSZTOWANIA. 

W czasie budowy domów urzędniczych 
przy ul. Holendernia wskutek wadliwej kon 
strukcji rusztowania, spadli z wysokości 
piętra dwaj roboinicy Władysław Lekare 

      

    

   

  

   

      

  

  

wicz (Piaski 15) i Czesław Suchodow: 
(Syberyjska 16). Lekarz pogotowia po udzie 
leniu pomocy odwiózł Lekarewicza w sta- 
nie niezagrażającym iu do szpitala Ży- 

  

dowskiego, Suchodowski 
udał się do domu. 

KRADZIEŻE. 
— W, dniu 13 b. m. z niezamknięłega 

mieszkania przy ul. Mostowej Nr. 21 na 
szkodę Grzybowskiego Henryka skradziono 
palto wartości 100 zł. Sprawcę kradzieży 
Górskiego Czesława ul. Mostowa 21 ze skra 
dzionem paltem zatrzymano. 

— W, dniu 14 b. m. Kolendo Adamowi 
ul. Rydza Śmigłego Nr. 46 w domu publicz- 
nym przy ul. Turgielskiej Nr. 28 skradziono 
zegarek wartości 13 zł. Ustalono, że kradzie- 
ży tej dokonała Jasielewiczówna Salomea, 
ul. Turgielska 28, którą ze skradzionym ze- 

garkiem zatrzymano. 
— W dniu 13 b. m. na szkodę Sobolew- 

skiego Stanisława ul. Kalwaryjska 69 na ul. 
Ułańskiej z wozu skradziono piwo wartości 
9 zł. 90 gr. Sprawcą kradzieży jest Iljin An- 
drzej wraz z 6-ciu innymi osobnikami, któ- 
rych nazwisk dotychczas nie ustalono, 

Skradzione piwo zostało przez sprawców 
wypite. 

o własnych siłach 

    

WŚRÓD PISM 
— Nr. 28 „Wiadomości Literackich" 

przynosi na miejscu naczelnem artykuł Wa- 
sowskiego o upadku publicystyki i Boya-Ze 
leńskiego o reformie seksualnej. „Kolumna 
francuska* zawiera prace Parandowskiego 
o Francuzach wGrecji, Jarocińskiej-Malinow - 
skiej o Anne deę Noailles, Ettingera o ma- 

larzu Guysie, notatki i kronikę. Dalej znaj- 
dujemy wywiad z autorem  „Naprzykład* 
Peiperem w sprawie konfiskaty jego poema- 
tu, szkic polemiczny Terleckiego w sprawi: 
bohaterki powieści Perzyńskiego  „Klejno- 
ty“, recenzje z książek, kronikę tygodniową 
i recenzje teatralne Słonimskiego, uwagi po- 
lemiczne Krzywickiej w kwestji Remarque a, 
aktualności. 
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Z Rady Miejskiej. 
Pierwsze posiedzenie budżetowe. 

Pożyczki. Podwyższenie cen za wodę. Zwiększenie dodatku 
komunalnego do podatku od nieruchomości. Budżet. 

Wezoraj wieczorem, po kilkugo- 
dzinnych usiłowaniach sklecenia quo- 
rum, odbyło się wreszcie pierwsze bud- 
żetowe posiedzenie Rady Miejskiej. Po- 
siedzenie rozpoczęło się o godz. 10-ej 
wiecz. i przeciągnęło się do rana. 

Pierwsze punkty porządku dzien- 
nego nie wywołały dyskusji i załatwio- 
ne zostały zgodnie z wnioskiem Magi- 
stratu, a więc: postanowiono zwrócić 
się do Urzędu Wojewódzkiego z ofic- 
jalnym wnioskiem zwiększenia dodat- 
ku komunalnego dla pracowników 
miejskich do 25 proc. od chwili obni- 
żenia poborów t. j. od dnia 1 września 

b. 
Następnie upoważniono Magistrat 

do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 
75.000 złotych na cele utworzenia fun- 
duszu pożyczkowego dla właścicieli 
nieruchomości na remont objektów u- 
szkodzonych w czasie powodzi oraz 
pożyczki w wysokości 100.000 złotych 
na częściowe pokrycie strat spowodo- 
wanych powodzią. 

Pozatem Rada Miejska usankcjo- 
nowała starania Magistratu o pożycz- 
kę w wysokości 200.000 złotych na za 
silenie środków obrotowych miasta. 

Przyjęto również wniosek podwyż 
szenia cen za wodę z wodociągów miej- 
skich o 3 grosze na 1 metrze sześć. t. j. 
do 58 gr. za metr sześć. Zdobyta w ten 
sposób nadwyżka w wysokości 97.000 
złotych ma być zużytkowana na zatru- 
dnienie szerszych warstw  bezrobot- 
nych. 

Po dłuższej dyskusji uzyskał rów- 
nież akceptację wniosek Magistratu w 
sprawie podwyższenia z nowym  ro- 
kiem budżetowym o 7.5 proc. dodatku 
komunalnego od państwowego podat- 
ku od nieruchomości. Zwyżka ta doty- 
czy jedynie właścicieli większych nie- 
ruchomości mających ponad 3000 zło- 
tych rocznego dochodu. 

Dalej, w wyniku krótkiej debaty 
postanowiono udźwiękowić kinema- 

    

  

Od dnia 14-g0 do 16-go 

tograf miejski. 
Jako ostatni punkt porządku dzien- 

nego rozpatrzono sprawę etatów służ - 
bowych pracowników miejskich. Spra- 
wę potraktowano łącznie z projektem 
nowego prełiminarza budżetowego. 

Nowy budżet w ogólnych zarysach 
scharakteryzował w krótkim referacie 
p. Nagurski, stwierdzając, iż prelimi- 
narz ten układany był pod kątem naj- 
dalej idących oszczędności i nosi cha- 
rakter budżetu przejściowego gdyż łą- 
czy się Ściśle z ogólnym ciężkim kry- 
zysem gospodarczym  przežywanym 
wspólnie przez państwo i samorząd. 

Po przeróbkach dokonanych przez 
Komisję Finansową preliminarz bud- 
żetowy zbilansowano po stronie wyda 
tków sumą 10.183.583 złote. Dochody 
przewidziane są na sumę 10.785.600 
złotych. 

Po dodatkowych wyjaśnieniach 
przewodniczącego -Komisji Finansowej 
p. Korolca, otwarto debatę budżetową. 
Pierwszy głos zabrał, występując z 
przemówieniem programowem leader 
endecji miejscowej prof. Komarnicki, 
który stwierdziwszy na wstępie dowol 
ność w opracowywaniu budżetu i zna- 
czne jego opóźnienie poddał krytyce 
niektóre działy gospodarki miejskiej. 
Mówca daje wyraz przekonaniu, że 
aczkolwiek da się stwierdzić pierwsza 
ogólna nieznaczna zresztą, jego zda- 
niem, poprawa w usprawnieniu dzia- 
łalności Magistratu, szereg działów go- 
spodarki miejskiej pozostawia wiele 
do życzenia. 

Następnie prof. Komarnicki złożył 
w imieniu swego ugrupowania kilka 
wniosków, które zostaną załatwione w 
toku dalszego posiedzenia. 

Na równowagę nowego budżetu 
leader endecji wileńskiej zapatruje się 
sceptycznie, mając pod tym względem 
szereg zastrzeżeń. 

Posiedzenie przeciągnęło się do 
rana. - 

  

Klu Bliejskie lipca 193] roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: Karjera Chaplin 

KUR J E R ОВ 

Bezlitosny krwawy rozbójnik, 
zasądzony na powieszenie, znalazł litość w sądzie 

apelacyjnym. 
Włóczęga, bez miejsca zamieszkania, gra- 

sujący na terenie powiatu stołpeckiego 27-mio 
letni Edward Dubicki dopuścił się w dniu 4 
lipca ub. r. bezlitosnej zbrodni dla odniesienia 
korzyści materjalnej. 

Wymienionego dnia na drodze, łączącej 
Naliboki z Derewnem napadł na przejeżdża- 
jącego tędy samotnie kupca Herca Kosmaje- 
wicza. 

Upatrzoną ofiarę bandyta uderzył kilka- 
krotnie jakiemś tępem narzędziem w głowę, 
rozstrzaskując w kilku miejscach czaszkę. 

Jeszcze ciepłe zwłoki Dubicki ściągnął z 
wozu obrabował z gotówki w kwocie 250 zł., 
weksli i dokumentów, a ciało zakopał opodal 
drogi. 

Z łupem wsiadł na wóz zaprzężony w dwa 

konie i odjechał. 
Kiedy nadeszła noc tenże Dubicki zna- 

lazł się we wsi Rudnia Nalibocka, gdzie szu- 
kał schronienia. 

W tym czasie nadarzyła się mu okazja 
skradzenia pierścionka stanowicącego własn. 
gospodarza Antoniego Korowajczyka. Oczy- 
wiście zbrodniarz okazji nie przepuścił i pier- 
ścionek wartości 30 zł., skradł. 

Tymczasem władze zaalarmowane o za- 
ginięciu Kosmajewicza zarządziły obławę i 
ujęły zbrodniarza. Znalezione przy Dubic 

kim rzeczy Kosmajewicza oraz ustalenie, iż 
jest on sprawcą okradzenia Korowajczyka, 
upewniły władze że jest on również morder- 
cą i rabusiem mienia kupca Kosmajewicza. 

W toku prowadzonego energicznie śledz- 

    

twa Dubicki, pod naporem zgromadzonych 
przeciwko niemu dowodów, przyznał się do 
napadu rabunkowego i wskazał miejsce gdzie 
zakopał trupa ofiary. 

Nadto ustalono, że on również skradł pier- 
ścionek Korowajczyka i zdążył go spieniężyć. 

Pod temi, choć niewspółmiernemi zarzu- 
tami Dubicki stanął w końcu kwietnia b. r. 

przed sądem okręgowym. Oskarżony przyz- 
nał się do mordu, protestował jedynie prze- 

temu by miał odnieść wszystkie ko- 
jakie wymienia akt oskarżenia. Na- 
stanowczo wypierał się okradzenia 

Korowajczyka. 

Sąd, po przeprowadzeniu przewodu, uz- 
nał iż osk. Dubicki jest winien dokonania obu 
zarzucanych mu czynów i na zasadzie art. 
455 p. 12, art. 58 cz. I oraz art. 15 przep. 
przech. do K. K. skazał go za kradzież pier- 
ścionka na rok więzienia a za dokonanie mor 
du i obrabowaniae ofiary na karę Śmierci 
przez powieszenie, uznając ten ostatni wymiar 
za łączny. 

Skazany odwołał się do wyższej instancji, 
prosząc o złagodzenie kary. 

Sprawę rozpoznawał wczoraj sąd apela- 
cyjny. Przewodniczył rozprawie wiceprezes 
p. Wł. Dmochowski przy udziale pp. sędziów 
Bądzkiewicza i Jodziewicza. 

W rezultacie procesu sąd uznając oskar- 
żonego za winnego złagodził karę śmierci do 
15-toletniego ciężkiego więizenia. 

  

      

Ka-er. 

Zwyrodniały ojciec skazany na więzienie 
za deprawowanie nieletnich córek. 

  

Przed Ill-cim wydziałem nym sądu 
okręgowego w składzie pp. sędziów W. Brzo- 
zowskiego, J. Zaniewskiego i P. Lwowa to- 
czył się przy drzwiach zamkniętych niezwy- 
kły a ohydny proces, w którym oskarżonym 
był niejaki Juljan Sosnowski, z zawodu 
zecer. 

Sosnowski został pociągnięty do odpowie- 
dzialności karnej za dopuszczenie się czy- 
nów lubieżnych względem własnych córek, 
liczących zaledwie po kilka Iat. 

Oskarżenie powstało naskutek zażalenia 
żony Sosnowskiego, Wałerji, która w stycz- 
niu r. ub. powiadomiła władze, że z rozmo- 
wy z 2 córkami 8 letnią Wirginją i 7 letnią 

Irenką przekonała się, iż mąż jej, a rodzo- 
ny ojciec maleństw dopuszczał się względem 
nich wstrętnych i wyuzdanych czynów ш- 
bieżnych. 

a czynione przez żonę uwagi i wymów- 
ki Sosnowski odpowiedział cynicznie, iż cho- 
wa córki dla siebie i że, wykształcił je na 
kobiety, które już wszystko wiedzą. 

Wdrożone w tej sprawie dochodzenie pot- 
wierdziło oskarżenie. Ustalono nadto, że» 

                

10 wielkich aktów spaz- 

matycznego śmiechu, hu- 
moru, łez i wzruszeń. 

NAD_PROGRAM: Przegląd filmowy Nr. 21901 roku. 

  

Dramat 

MIEJSK, W roli i BAA BESA | tów, Charlie Chaplin. 
Osirobramska 5. — — — — Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — — — Początek seansów od godz. 6-ej. — — 

DŹWIĘK. KINO-TEATR Dziś! Przebój 

dzejcka wii   GAELIOS" 
Wileńska 89, tel. 8-26 

s4WIĘKOWH KINO 

„LULLIWOO 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś   „ее KULISY MODY 
SAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwięk. Paramountu. 

Na |-szy seans ceny zniżone. — — — Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10.30 

TYRANJA MIŁOŚCI «:: 
wówaoch Lówis Stonne i Peggy Wood. NAP_EROCRAW: Atrakcje dźwiękowe. 
Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | żł. Seansy od g. 4-ej 

Rekord dobrego humoru i pogody z jedną 

tylko łezką. W rolach głównych: Marja 
Corda, Harry Liedtke i Ernest Verebes. 

  

  

Dźwiękowe Kino Dziś! 

CGI I jA ó W roli gł. 
czarująca 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Jean Grawford. 

Najnowszy przeb. dźwięk.! 

Po raz pierwszy w Wilniel 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. 

=== Następny program: Po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy szlagier ZAŁOGA ŚMIERCI mum 
  

  

Kino Kolejowe | Program od 15-go : Wspan. dram. życ. 
do 19-go lipca U Historja rzekomej 

0GNIS KO 1931 r. włącznie: zdrady małżeńskiej 

у h 5 U X + * Н 

włówaych Pieka June Collyer i kom Conrad Nagel. 155 mežovie 
tebek dworoa kolejow.) OE yć nie powinni... 

2 * Humor.. Subterna ironja... Prawda o kobiecie... Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4 pp. 

Dźwiękowy Kino-Teatr | pzisi 10004 dźwiękowe Potężny dramat 
X śmiertelnych walk STYLOWY mc wana arcydzieło! o życie rasy, nie- 

opisane wdzięki egzotyki i wzruszenia sensacji połączone z arcydziełem „Chang”. — W rol. główn.: William 
Paweł, Richard Arlen i Cliwe Brok. — NAD PROGRAM: Cudowna dźwiękowa niespodzianka, arcyzabaw- uliea- Wielka 36. na komedja-farsa w 2 aktach Flejszera i najnowszy dźwiękowy tygodnik Paramountu. 

Sosnowski nie krępował się nikogo i cho- 
dził często po mieszkaniu nago. 

Ponieważ zachodziła wątpliwość, czy 
oskar. Sosnowski jest normalnym, do spra- 
wy powołano biegłych psychjatrów prof. dr. 
Roseta i dr. Podwińskiego. 

Oskarżony nie przyznał się do winy i 
twierdził, iż żona chcąc go się pozbyć, roz- 
myślnie wniosła fałszywe oskarżenie. 

Zbadani świadkowie potwierdzili oskar- 
żenie. Między innymi zeznawała żona oskar- 
żonego oraz obie córeczki jej które z dzie- 
cięcą prostotą opowiedziały sądowi jak to 
ojciec się z niemi bawił. 

Biegli lekarze stwierdzili, że podsądny 
jest odpowiedzialny za swe czyny. 

Zgodnie z wnioskiem prokuratora p. Kor- 
kucia, który domagał się przykładnej kary 
dla zwyrodniałego ojca, sąd, uznając Sos- 
nov go za winnego dopuszczenia się be- 

stjals zbrodni na nieletnich swych córe- 
czkach, skazał go na zamknięcie w domu 
poprawy przez trzy lata, ograniczając go w 
prawach stanu. Ka-er. 

      

    

   

  

  

  

Obwieszczenie. 

Ludność Państwa Polskiego. 
Dane obliczone prowizorycznie przez Gł. 

Urząd Statystyczny odźwierciadlają zasadni- 
cze linje rzeczywistego rozwoju stosunków i 
pozwalają ustalić ogólny pogląd na stan lud- 
nościowy tak całej Polski, jak i poszczegól- 
nych dzielnic. W ciągu pierwszego 12-lecia 
istnienia odrodzonego Państwa Polskiego 
(1.1 1929 — 1.I 1931) ludność Polski wzrosła 

z 26.282.290 do 31.147.616, czyli o 18,5 proc. 
W ciągu 9 lat od czasu spisu ludności, t. j. 
w okresie od dnia 1.1 1922 do dnia 1.I 1931, 
ludność Polski wzrosła o 3.676.432 (o 13,4/0), 
a więc przeciętny roczny przyrost wynosił 
408.192, czyli 1,5 proc. (w stosunku do stanu 
ludności z dn. 1.I 1922). Stosunek ten w róż- 
nych częściach kraju przedstawia się różno- 
rodnie; mianowicie, najwyższy jest w woje- 
wództwach wschodnich gdzie wynosi 2,6 proc. 
zkolei w województwach centralnych stano- 
wi 1,5 proc, w województwach południowych 
wynosi I proc., w województwach zachodnich 
jest najmniejszy — 0,9 proc. (Iskra). 

sk] 

$ytuacja w eksporcie drzewa. 
Spadek wywozu drzewa, ulegający stale 

dość silnym wahaniom, nie może być uzna 
ny narazie za zjawisko stałe. Rynek niemie- 
cki już od lutego nie przyjmuje niemal zu- 
pełnie tarciny polskiej. Przywóz drewna pol 
skiego na rynek brytyjski rośnie prawie sta- 
le, osiągając w maju poziom nienotowany 
od trzech lat. Przywóz materjałów tartych 
do Anglji był w maju silnie ograniczony (7/3 
rozmiarów zeszłorocznych), nieznaczny jed- 
nak stopień spadku dyspozycyj na rynku 
budowlanym zdaje się zapowiadać wzrost 
przywozu, w którym udział Polski rośnie 
stale wobec spadku cen na rynku krajowym. 
Podobnież dyspozycje w budownictwie Fran 
cji, zajmującej ostatnio drugie miejsce w 
eksporcie drewna z Polski, Holandji, Belgji 
i Węgier, zostały stosunkowo nieznacznie 
zmniejszone w zestawieniu z rokiem ubie- 
głym. 

Obecnie sytuacja na rynkach zewnętrz- 
nych wprowadziła znaczne różnice w posz- 
czególnych ośrodkach polskiego przemysłu 
drzewnego. Brak eksportu do Niemiec spra- 
wił, że rejon bydgoski najsilniej odczuwa 
depresję, podczas gdy sytuację tartaków w 
południowych dzielnicach kraju łagodzi wy- 
wóz na rynki zamorskie i wpewnej mierze 
środkowo-europejskie. (Iskra). 

sy 

Załamanie się planu 
gospodarczego na Białorusi 

Sowieckiej. 
Prasa sowiecka podaje dane statystycz- 

ne, dotyczące wykonania planu w przemy- 
śle białoruskim za pierwsze 5 miesięcy 1931 
r. t. j. za czas od 1 stycznia 1931 r. do 31 
maja 1931 r. Według statystyki tej, zadania 
dotyczące wartości produkcji zostały wyko- 
nane tylko w 85 proc., co równa się 29,50/, 
planu rocznego, czyli, że niedobór w pier- 

    

Dr.A. Goldburt 
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wszych 5 miesiącach wynosi 15 proc., albo 
przeszło 36 mil. rb. Podkreślić wypada,że w 
pierwszym kwartale b. r. niedobór wynosił 
tylko 10 proc., czyli, że w miesiącach kwie- 
cień—maj produkcja zmniejszyła się w sto- 
sunku do 1 kwartału. Według poszczegól- 
nych gałęzi produkcja w pierwszych 5 mie- 
siącach wynosiła, jak następuje: Przemysł 
metalurgiczny wykonał 60 proc. swego zada- 
nia, czyli 23 proc. planu rocznego. Produk- 
cja materjałów budowlanych wynosi 65 pro- 
cent, czyli 24,5 proc. zadania rocznego, z te- 
go artykułu ceramiczne 63 proc., wyroby 
szklane 67, dykta i forniery 71/o. Przemysł 
chemiczny wykonał 58,7 proc., czyli 20,9 
proc. planu rocznegį Przemysł skórzany 
wykonał 90 proc., czyli 36 proc. planu rocz- 
nego, przemysł tekstylny 89,7 proc., czyli 
28,8 proc planu rocznego, przemysł krawie- 
cki 10,1 proc., czyli 31,3 proc. planu rocz- 
nego, przemysł obuwiany 78,8 proc., czyli 
29,8 proc. planu rocznego, przemysł galante- 
ryjny wykonał 68,9 proc. czyli 25,9 proc. 
planu rocznego, przemysł poligraficzny 78 
proc., a przemysł zapałczany 79,4 proc. swe- 

go zadania. Stały spadek zauważyć można 
w produkcji materjałów budowlanych, ga- 
lanteryjnych i zapałek, natomiast pewną 
7 kę uzyskano w przemyśle skórzanym i 

kim. Budowa szeregu dużych objek 
k np. olbrzymiego gmachu rządowego 
ku, który miał być zakończony w b. 

r. fabryk i t. d., została wstrzymana z po- 
wodu braku materj. budowlanych. (Iskra). 

Giełda warszawska z dn. 14.VII. b.r. 

WALGTY | DEWIZY: 
1630 odry 9,07--0.00-09.06 

  

    
  

    

   
   

Dolary . 
Belgja . . . . . . . 124,75—125,06— 124,44 
Hoiandja . . . . . . 350,70 -- 360,60 —389,90 
OŃUYM HZ 68 „ 48,37—43,48— 43,26 

Nowy York . . . « . « 8,924—68,944—8,304 
Nowy York kabel . . . 8,928 —8.048 - 8,908 
Baryė eis . « 35,05 — 35,14 —34.96 
Praga Sto4 10461 25,44 —26,£0—: 6.+8     

Szwajcarja . . . - . 173,39 — 173,82— 179,96. 
№1есед. . . . . . . 125,45—125,76 125,14 
WIOCRY O sog « . . 46,70— 46,92— 40,58. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% inwestycyjna . . . . . . . 93,00—92,75 
5% Konwersyjna . . . . . . . . « 46,00 
8% L.Z. B. G. K. i B.R., obl.B G.K. . 94,00 
Te same 7% . . ESS 
70/ ziemskie dolarowe . z - 72.50 
4/,% L. Z. ziemskie  . 49,50—49,40— 40,50 
4'/,% warszawskie . „50,00 
5% warszawskie . . . —. 54,75-5425 
8% warszawskie . . . . 70,00—68,00— 79,5! 
8% Kalisza A 61.50 
5% Łodzi ё k +1 2 « + 66,00 
60, obl. m. Warszawy Vlem. . . . . 46,75 

PWIOCASE: 

Bank: POIBKI = «a sp. e b ‚ 114,00 
Caglelški 40000: 4 we. w 2900 
Liipop . - -- ei 620 

LADA RSS TENISO SNES 

Nie TAPET | „?*** „Farina“ wybór 
choroby wewnętrzne 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV rewiru, 
zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego Nr. 6, na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 15 lipca 193] r. 
od godz. 10 rano we wsi Podwysoka w obrębie ll-go 
komisarjatu P. P. m. Wilna, odbędzie się powtórna 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, naležą- 
cych do Bronisława Olechnowicza, składających się z 
domu drewnianego na rozbiórkę, oszacowanych na 
sumę zł. 3000. 
659/V1 

i dziecinne 
10 — 1214—6 

Ostrobramska 20/6 — 
Telefon 11 — 28 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłel:'we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

Komornik A. Maciejowski, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rewiru II, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. |, 
zgodnie z art, 1030 U. Р. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 17 lipca 1931 roku, od godziny 
10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Jagiellońskiej 8—18, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Jó- 
zefa Olkienickiego majątku ruchomego, składającego 
się z umeblowania mieszkania, oszacowanego na su- 
mę 790 zł. 
658/V1—5885 

  

  

Zakład Roentgenologiczny 

D-ra S. Margolisa 
Wilno, Wileńska 39, róg 
Mostowej, tel. 920. Prze- 

świetlania, zdjęcia i le- 
czenie prom. Roentgena. 

Akuszerka 

Marja [4NErOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

K i jednokonną 
up ę platformę 

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

    

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

  

  OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

gub. Nr. roweru 1801 z 
1930 r. wydany przez 

Magistrat m. Wilna na im. 
Mejera Kierznera, unie- 
ważnia się. 5882   

  

  

tylko w firmie 

N. BROJDO 
Wilno, ul. Rudnicka Nr.6 
Ceny dostępne. 5884 

Kosze i krawaty 
modne w firmie 

[ иаі1іп;1еги1а||шзі‹і 
Rudnicka Ceny stałe. 

5884 

  

  

Pierwszorzędna pracownia 
ubiorów damskich pro- 
wadzona przez b. pracow- 
nika firm zagranicznych 

S.Zakrzewskiego 
Wilno, ulica Wileńska 37 

5881 

Brauning 
belgijski, siódemka, mało 
używany sprzedam oka- 
zyjnie. Wilno, Gdańska 2, 
sklep spożywczy. 5887 

Mieszkania 
3-ch i 4-pokojowe z wy- 
godami, do wynajęcia, 
Makowa 5, dowiedzieć się 

u dozorcy. 

  

  

  

Salon męskiego i damsk. 
obuwia Wł. Zubowicza, 
Wilne, Wileńska 23, po- 
siada na składzie najnow- 
sze fasony obuwia oraz 
przyjmuje wszelkie obstal. 
z własnego i powierzon. 

materjału. 5877   

Wileńska Nr. 7, poleca w 
wielkim wyborze: mydła, 
perfumy oraz kosmetykę 
galanteryjną po cenach 
najniższych. 5878 

Bacznošč! 
Kwatermistrzostwa 

i Spółdzielnie Wojskowe, 
Wyrabiam specjalne nici 
chaki dla wojska, czarne 

i białe gwarantowane 
1000 jard, M. Mełamed, 
Wilno, ul. Nowogrodzka 7 
telefon 734. 5883 

        

my 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ: 
Wilno, św. Jańska Nr. i 

Telefon 3-40. 

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

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

SOLIDNIE         
El 

  

  

TADEUSZ SIKORSKI. 23) 

ŽYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Prokurator Wiktorinow po tygodniowej nieobec- 
ności niespodziewanie zjawił się w biurze. Przez ten 
czas był zajęty w teatrze, gdzie odbywały się próby no- 
wej jego sztuki p. t.: „Niepotrzebny człowiek*. Bohate- 
rem komedji był młody student, zapalony socjalista 
i spiskowiec. Po nieudanych zamachach i szamota- 
niach duchowych student zrozumiał, że cała walka 
z ustrojem jest zbędna i stał się monarchistą. Końcowy 
ustęp sztuki przedstawiał apoteozę monarchizmu. 

„Niepotrzebny człowiek* zgromadził obok siebie 
grupę nawróconych na łono monarchizmu byłych so- 
cjalistów i wszyscy oni zgodnie śpiewali: „Boże, cara 
chrani“. 

Wiktorinow z zapalem opowiadat Wichrowskiemu 
o sztuce. 

— Mironowa wprost bosko „robi** Tosię, a jej mąż 
Sumin jakiego bajecznego „wyrzucił* pułkownika żan- 
darmerji. Po pierwszym akcie ucałowałem go. 

— Trzeba jednak załatwić nudne sprawy proku- 
ratorskie. Ach, w poczekalni jest jakaś pani, proszę 
ja do mnie poprosić. 

Weszła skromnie ubrana młoda przystojna dziew- 
czyna, silnie zdenerwowana i onieśmielona. Głośno 
płakała, nie mogąc słowa przemówić. Prokurator uspa- 
kajał ją łagodnie i przyjaźnie. 

Nazywała się Wiera Kotłowa, miała siostrę 16-let- 
nią, uczenicę, którą zaciągnięto do kółka ligi wolnej 
miłości. Od dwóch dni siostra przebywała poza domem, 
Rozpacz rodziców okropna. 

— Panie prokuratorze, — mówiła przez łzy, — 
ratuj moją siostrę. Bałam się komukolwiek o tem mó- 
wić, bo wiem, że do ligi należą wpływowe osobistości, 
lecz wierzę, że pan jest ponad wszystko, pan jest szla- 

  

  

      

  

chetny, czytałam pańskie powieści, płakałam nad smut- 
ną „pieśnią śmierci”... Taki człowiek, jak pan nie poz- 
woli, aby okropna krzywda młodej dziewczyny pozo- 
stała bez kary. 

Wiktorinow wypytał ją o szczegóły, zapewnił, że 
wykryje winnych, i pożegnał się czulej, niżby to wyni- 
kało z jego stosunku służbowego do interesantki. 

Po jej wyjściu zamyślił się głęboko. 
— Czyżby to było kółko, o którem mi mówił po- 

rucznik Wtorow ? To ciekawe. 
Był w poszukiwaniu tematu do nowej powieści. Po- 

zował na autora jak najwięcej bezpośredniego; starał się 
nie zmylać fabuły, nie stwarzać urojonych postaci, 
a czerpać treść utworu wprost z życia. Dlatego uważał, 
że nie tak bajecznie nie harmonizuje z sobą jak zawód 
prokuratora i zajęcie literackie. Te skomplikowane 
procesy psychiczne, których widownią jest sąd, mogą 
być dokładnie zrozumiane tylko przez tego, który wy- 
ciska łzy na twarzach oskarżonych, który wprawną rę- 
ką kieruje tokiem postępowania, który jest istotnym 
twórcą procesu. Powieściopisarz i prokurator w jednej 
osobie — to synteza surowego okrucieństwa i czułego 
na ból ludzki serca. 

-— Któż może lepiej odemnie opisać, — myślał 
Wiktorinow, — tragiczne sceny w gabinetach żandar- 
mów, kiedy ajenci władzy wydobywają od ajentów re- 
wolucji zeznania, kiedy z płaczem rzucają mi się do nóg 
piękne kobiety, kiedy każdy nerw na twarzach oskar- 
żonych drga niekłamanym bólem... W moich powieś- 
ciach nie niema udanego, nie nie jest pisane ze słyszenia 
tam jest samo życie, bezlitosne a piękne. Przed chwilą 
była u mnie płacząca dziewczyna, oburzona istnieniem 
ligi wolnej miłości, teraz pojadę do biura żandarmerji 
na badanie politycznych, wieczorem będę w buduśrze 
czarującej Mironowej, a potem wpadnę do Wtorowa 
i pojedziemy razem na zebranie „bezwstydnych* ligi- 
stów. Czy z tego nie można wykrzesać dobrej powieś- 
ci? Osobiście, powiem prawdę, lubię nawet tych prze- 
stępców politycznych. Bo skądbym brał tematy da 
swych dramatów, gdyby ich nie było, martwię się na- 

  

  

    
wet, że sprawy polityczne zanikają. Co wtedy? Co war- 
te byłoby życie bez tego bożyszcza — teatru. Tak, trze- 
ba wehłaniać życie i tworzyć, tworzyć... Zdaje mi się, 
że już jestem na drodze do kapitalnego tematu. Tytuł: 
„Rewolucyjny prokurator*. W pierwszym akcie będzie 
przedstawione chwilowe zwycięstwo rewolucji. Proku- 
rator rewolucjonista a obok niego uwija się cała grupa 
prawdziwych spiskowców. Mam już na myśli byłego 
podprokuratora Rozanowa, który przeszedł na stronę 
rewolucjonistów, zgnił w więzieniu. I znowu zadrga 
na scenie prawdziwe życie. 

Wszedł Wichrowski i zameldował, że adwokat 
Monastyrski chce się z nim widzieć. 

Prokurator charakterystycznie skrzywił się. Nie 
lubił adwokatów, tych przysięgłych pyskaczy, jak ich 
nazywał. 

  

Nie wstając, niedbale podał rękę Monastyrskie- - 
mu i palcem wskazał mu krzesło. 

— Słucham, — rzekł ostro. 
Adwokat prosił o zwolnienie z więzienia byłego in- 

żyniera kolejowego Kirowskiego, oskarżonego o należe- 
nie do spisku. 

Prokurator przerwał wyjaśnienia adwokata. 
— To jest niemożliwe, — rzekł z perfidnym uśmie- 

chem, — ten aresztant jest ważnym politycznym prze- 
stępcą, grozi mu surowa kara, dziwię się, że pan się 
zwraca z taką prośbą. 

— Inżynier Kirowski, — zaczął spokojnie Mona- 
styrski, — jest kandydatem do dumy państwowej, po- 
zostawienie go w więzieniu zrobi złe wrażenie. Wybór 
jego jest pewny, więc w każdym razie zostanie zwol- 
niony, chodziłoby o to, aby teraz mógł być na wolnoś- 
ci choćby za kaucją. 

— Tem bardziej powinien siedzieć. O ile zostanie 
skazany wybór jego będzie unieważniony. Proszę so- 
bie zapamiętać, że prokurator rosyjskiego sądu zna tyl- 
ko ustawy i swego ministra, a tak zwana duma pań- 
stwowa nie go nie obchodzi, — wygłosił jednym tchem 
Wiktorinow, pogardliwie wzruszając ramionami. 

— Wobec takiego poglądu pana prokuratora, wi- 

DOLE E M ORAS KE ATB KT INIT TASTE TCA TEE OO TOASTY ZOTAC EZ PONO ORO 
Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

  

dzę, że sprawa jest beznadziejna. Pozostaje mi tylko 
pożegnać się. Ach, byłbym zapomniał oddać list do pa- 
na od senatora Somowa, z którym jechałem razem 

z Petersburga. 

Twarz Wiktorinowa błyskawicznie się zmieniła. 
ten zimny, szyderczy człowiek gdzieś znikł. Dobrodusz- 
nie uśmiechnięty, wesoło zawołał: 

— Od jego ekscelencji Iwana Pawłowicza? A to mi- 
ła niespodzianka. Pan pozwoli, że zaraz przeczytam. 

— Właśnie senator pisze o tym Kirowskim, — za- 
czął po chwili innym już głosem prokurator. Hm... 
opinja takiej osoby, jak senator Somow, oczywiście jest 
miarodajna, tem bardziej w związku z wyborami do du- 
my... а 

Po chwili już zupełnie stanowczo: 
— Więc kaucja. 

— Uprzejmie proszę, panie prokuratorze, — rzekł 
Monastyrski. 

— 500 rubli nie dużo? 
— Bynajmniej, — zapewnił adwokat. 
— W takim razie sprawa dzisiaj będzie załatwio- 

na, — rzekł Wiktorinow, serdecznie żegnając się z Mo- 
nastyrskim. 

— Zdaje się, że zrobiłem dobry interes, — z drwią- 
cym uśmiechem pomyślał Wiktorinow po wyjściu ad- 
wokata. Załatwiłem pomyślnie prośbę senatora, a rów- 

nocześnie wyświadczyłem niedźwiedzią przysługę Ki- 
rowskiemu, Znam psychologję ludu rosyjskiego. Wy- 
szukuje on i pomaga nieszczęśliwym... Najlepszy pasz- 
port na posła do dumy — osadzenie w więzieniu za po- 
litykę. A jeśli go wypuszczą, przepadł efekt. Tem bar- 
dziej, że zręczny przeciwnik z partji reakcyjnej już roz- 
puszcza pogłoski, że Kirowski siedzi za defraudację. 

— Wiesławie Juljanowiczu, — zawołał do sekre- 
tarza, — przyjęcia skończone. Papiery proszę mi po- 
słać do podpisu za kulisy. Muszę być na wszystkich 
próbach, bo coś niewyraźny jest Kromski w roli „Nie- 
potrzebnego człowieka”. 

   

(D c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


