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WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO 
NA RUSI CZERWONEJ. 

  

Sprawa obsadzenia stanowiska wo- 

jewody lwowskiego budziła tym razem 

znacznie większe zainteresowanie, niż 

zazwyczaj to bywa przy podobnych 

nominacjach. Wpłynęła na to po pier- 

wsze zapowiedź skomasowania całej 

Rusi Czerwonej w jedno wielkie wo- 

jewództwo, obejmujące dotychczasowe 

trzy: lwowskie, tarnopolskie i stani- 

sławowskie. Rzecz jasna, że admini- 

strowanie tak wielkim terenem 0 

mocno zaognionych stosunkach naro- 

dowościowych jest zadaniem trudniej- 

szem i bardziej odpowiedzialnem, niż 

administrowanie jakiemkolwiek z 0- 

beenych województw. Przyszłe woje- 

wództwo lwowskie, któremu naszem 

zdaniem, powinno być nadane histo- 

ryczne miano czerwonoruskiego, sta- 

nie się niewątpliwie najbardziej cks- 

ponowanem z punktu widzenia poli- 

tyki wewnętrznej. Skupienie w jednem 

wojewdództwie całej t.zw. galicyjskiej 

sprawy ukraińskiej musi pociągnąć za 

sobą podjęcie prób uregulowania tega 

zagadnienia. 

Wszystkie te ćzynniki polityczne w 

Polsce, które niewiedzieć dlaczego 

sprzeciwiają się sanacji tamtejszych 

stosunków, już podnoszą larum z po- 

wodu rzekomego _ niebezpieczeństwa, 

mogącego zagrozić państwu przez za- 

powiedzianą reformę podziału terytor- 

jalnego państwa. Žapatrujemy się na 

tę sprawę wprost odwrotnie. Trzeba 

się cieszyć z tego, że nareszcie to nie- 

zmiernie ważne zagadnienie zostanie 

powierzone jednej osobie, która w śŚci- 

słem porozumieniu z rządem będzie 

miała możność potraktowania go w ca- 

łej rozciągłości. Zrozumienie tej no- 

wej, zwiększonej w przyszłości roli no- 

wego wojewody jest też niezawodnie 

głównym powodem zainteresowania, 

jakie nominacja jego budziła. 

Wprawdzie przewidywania prasy 

co do osoby wojewody nie 

sprawdziły się. Ale jeżeli wziąć pod 

nowego 

uwagę to, że wojewoda Rożniecki uro- 

dził się na Ukrainie naddnieprzańskiej 
a studjował w Kijowie i we Lwowie, 

to widać z tego, że rząd poszukiwał 

człowieka znającego teren, na którym 

mu działać wypadnie, oraz jego wa- 

runki i problemy. Osoba nowego wo- 
jewody lwowskiego nie jest nam bli- 

żej znaną, musimy więc poprzestać na 

przeświadczeniu, że rząd w wyborze 

  

jego kierował się dążeniem do stwo- 

rzenia warunków, ułatwiających pa- 

cyfikację kraju. 

Byłoby jednak mylnem i zawod-. 

nem sądzić, że wszystko zależy od 

czynników rządowych. Żadna akcja 

rządowa nie powiedzie się, jeżeli nie 

oprze się na miejscu na współdziałaniu 

z czynnikami społecznemi. Probierzem 

stosunków polsko-ukraińskich na Ru- 

si Czerwonej nie jest stosunek policjan 

ta do chłopa ukraińskiego, lub kondu- 

ktora do pasażera rozmawiającego po 

ukraińsku. Tu wystarczy zarządzenie 

i instrukcje władzy przełożonej. Węzeł 

zagadnienia stanowi stosunek wzaje- 

mny obu społeczeństw miejscowych: 

polskiego i ukraińskiego. Był on do- 

  

tąd nacechowany obustronną wyłącz- 

nością. Zbytecznem jest rozwodzić się 

nad tem, kto miał rację, a kto nie, lub 

kto był winien stanowi zaognienia, pa- 

nującemu pomiędzy Polakami a Ukra- 

ińcami. Deliberacje tego rodzaju żad- 

nej ze stron nie przekonają i zmian w 

   

sytuacji nie sprowadzą. Dziś idzie o 

to jak ułożyć 

łość. 

Obie strony chcą czy nie chcą —- 

skazane są na współistnienie obok sie- 

bie w kraju, który historycznie wspól- 

nem ich jest dziedzictwem. Absurdal- 

"na teza endecji polskiej i ukraińskiej o 

możliwości wyplenienia jednej strony 

    współżycie na przy 

lub conajmniej osiągnięcia nad nią 

bezwzględnej przewagi ilościowej, tu-' 

ła się dotąd niestety, nietylkó po gło- 

wach niedowarzonych krzykaczy, ale 

też mianujących się odpowiedzialnymi 

polityków. Gdyby tych panów można 

było zamknąć w ogrodzeniu, obciąg- 

niętem drutem kolczastym. aby tam 

się pożarli wzajemnie, do czego wy- 

kazują na słowach stały apetyt, wy- 

szłoby to na wielki pożytek dla kraju. 

Na szczęście wśród pewnych grup 

obu społeczeństw zaczyna się proees 

otrzeźwienia od oparów nienawiści i 

walki wzajemnej. Można się tylko cie- 

szyć, że ruch ten został zapoczątkowa- 

ny i że ze strony polskiej coraz czę- 

ściej słychać o przejawach najlepszej 

woli w sensie szukania dróg zbliżenia 

  

i porozumienia ze społeczeństwem u- 

kraińskiem. Pilnie i z zadowoleniem 

notowaliśmy na łamach naszego pis- 

ma wszelkie tego rodzaju oznaki, bę- 

zeświadezeni, że w sumie staną 

zakresie 

  

dąc p 

się one ważnym etapem w 

wewnętrznego umacniania się między- 

narodowościowej idei państwowej na- 

szej Rzeczypospolitej. Do tych oznak 

trzeba zaliczyć wystąpienia pp. Dunin 

Borkowskiego i Aleks. Bocheńskiego, 

oraz próby zebrań dyskusyjnych, któ- 

re ostatnio miały miejsce we Lwowie. 

Przy całej skromności inicjatorów i 

ukraińskich zemiężliwości ucze- 

stników są one bardzo cennym obja- 

  

мет odczuwanej obustronnie potrze- 

by zrewidowania dotychczasowych 

stosunków. To narazie wystarczy. To 

jest nawet już bardzo dużo. 

W ostatnim zeszycie (7—8) „„Dro- 

gi“ ukazał się dłuższy artykuł :p. Sta- 

nisława Łosia p. t. „Galicja Wschod- 

nia”, który zasługuje na jak największą 

uwagę. Rzadko się spotyka w publicy- 

styce polskiej tak śmiałe i głębokie u- 

jęcie zagadnienia polsko-ukrańskiego 

na Rusi Czerwonej. : 

(Z przyjemnością stwierdzamy, że 

autor używa tej jedynie słusznej ter- 

minologji zamiast naleciałości w rodza 

ju „Małopolska Wschodnia lub „Ga- 

licja Wschodnia ''). 

P. Łoś bardzo trafnie ocenia róż- 

nicę wartości prądów nacjonalistycz- 

nych w Europie Zachodniej a Wscho- 

Na terytorjach Niemiec i Włoch 

nacjonalizm 

   
dnie 

„był siłą, która wykończyła definitywnie 

konstrukcję Europy Zachodniej: on to zna: 

lazł formułę, umożliwiającą zjednoczenie 

Włoch i Niemiec... Tam był on kitem spaj: 

jacym, skupiał, łączył i budował, był twór- 

czym i pożytecznym. 

.„.Nacjonalizm przeniesiony poza granice 

terenu, na którym organicznie wyrósł, zmie- 

nił postać, właściwości, a przedewszystkiem 

charakter oddziałyywania na środowisko. 

     

  

edość, że nie wyrósł nigdy z pro- 

winejonalnego formatu, niedość, że pozostał 

karzełkiem, ale co gorsza, zaczął truć, stał 

się rodzajem jadowitego grzyba, który tysią- 

cami ssawek wcisnął się we wszelkie szcze- 

liny gmachów wznoszonych przez historję i 
   

począł je toczyć, rozkładać i rozdzierać*. 

Mimo to autor bynajmniej nie za- 

poznaje realnych faktów i oświadcza 

że „podział społeczeństwa wschodnio- 

galieyskiego na dwa świadome swej 

odrębności narody, uważa za fakt 

dokonany i  nieodwołalny. (W 

jaki jednak sposób należy wyrównać 

przeciwieństwa, jątrzące te dwa współ- 

żyjące w przemieszaniu wzajemnem 

narody i do twórczej pracy zachęcić? 

Autor odpowiada: 

„Istota problemu wschodnio-galicyjskiego 

daje się streścić krótko i jasno: polega ona 

na tem, by dwom narodowościom, istniejącym 

w stanie zmieszania na jednolitem historycz 

nie, geograficznie i gospodarczo terytorjum 

zapewnić równoległe, zgodne i niezawisłe 

wzajemnie od siebie współistnienie, przyczem 

nie może być mowy o mniejszości i większoś- 

Nie pora jesz 

  

ci, tylko o równorzędnośi 

cze na rozkodyfikowanie formuły, a raczej 

    

wotnego hasła, 

ycięstwo. Na to 

nie formuły, lecz zdrowego ź 

do którego należeć musi z 

    

— wierzę mocno, że wkrót- 

  

przyjdzie jeszcze 

ce — pora, po ‚ przyszła aby zatknąć ten 

szłandar zwycięskiej przyszłości, by rzucić ży 

we hasło. Zwolna zrazu, coraz gęściej wkrół 

ce skupią się koło niego ludzie dobrej woli”. 

   
  

     

ać Chcielibyśmy gorącó przyklasn 
  

tym pełnym zapału słowom autora. 

Powinny one znaleźć jak najżywszy od 

dźwięk, jako żywe i prawdziwe nie 

tylko na Rusi Czerwonej. To jest sta- 

ra, lecz zarazem wiecznie młoda na 

drobnych narazie grządkach kiełku- 

jąca federalistyczna idea Rzeczypos- 

politej. Kiedy ona wzrośnie i okrzep- 

nie? I na to daje pośrednio odpowiedź 

p. Łoś, mówiąc o roli nacjonalizmu w 

Europie Wschodniej. 

narodowościowa „Psychoza powstała w 

  

czasie iew cz eż rozpłynąć się musi, daj 

Boże najprędzej”. 

  

Cytujemy wyjątki z artykułu p. 

Łosia, jako dowody tego, że psychika 

polityczną polska otrząsa się od nacjo- 

nalistycznych przesłanek okresu nie- 

woli i powraca na drogi myślowe wiel- 

kich statystów dawnej Rzeczypospoli- 

tej. Zerwana nić powoli nawiązywać 

się zaczyna. 

Testis. 

PASTA DOL BAA IA PORONC ROA BORCZEOOROROEWOYETAC R 

Prezes Sławek wrócił 
z urlopu. 

Do Warszawy powrócił z urlopu 
wypoczynkowego prezes klubu parla- 
mentarnego Bloku Bezpartyjnego, .b. 
premjer Walery Sławek. 

Do Wilna przybył ambasador 
Polski w Ameryce. 

W Wilnie bawi ambasador Rzeczy- 
pospolitej Polskiej przy Rządzie Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północ- 
nej p. Tytus Filipowicz. 

Pobyt jego ma charakter ściśle pry- 
watny. 

Ambasador francuski wy- 
jechał do Paryża. 

Ambasador Francji w Polscc, p. 
Jules Laroche, opuścił Warszawę, u- 

dając się do Paryża. Podróż ambasa- 
dora Laroche pozostaje w związku z 
obecną sytuacją polityczną na terenie 
iniędzynarodowym. 

Ruch służbowy w Min. Spr. 
Zagranicznych. 

Minister pełnomocny Wacław Tadeusz 
Dobrzyński, mianowany został z dniem l-ym 
sierpnia r. b. generalnym konsulem honoro- 
wym w Dublinie. 

Kierownictwo konsulatu polskiego w Mo 
skwie obejmuje z dniem 1-ym września rad- 
ca Tadeusz Błaszkiewicz. 

Redaktor naczelny zlikwidowanego dzien- 
nika „Baliische Presse* w Gdańsku, p. Emil 
Ruecker, mianowany został z dniem 1-ym 
lipca b. r. prowizorycznym referendarzem w 
VIl-ym stopniu służbowym. 

Attachć konsularnym w VIil-ym st, służb. 
w konsulacie generalnym w Mińsku, miano- 
wany został p. Feliks Hacz ki. 

Konsul generalny w Tyflisie p. Zygmunt 
Mostowski przeniesiony został do centrali 
ministerstwa z nominacją na radcę minister- 
jalnego. 

W stan rozporządzalności, względnie w 
stan nieczynny przeniesiony został radca Jan 
Strzembosz, radca Tomasz Sarjusz Bielski, 

sekretarz konsulatu generalnego w Mińsku, 
Maksymiljan Gajdziński i drugi sekretarz te 
goż konsulatu, Władysław Kożuchowski. 

P. vice-wojewoda Kirtikiis ma 
zająć stanowisko vice-woje- 

wody łódzkiego? 
Jak podaje prasa łódzka stanowi- 

sko wicewojewody łódzkiego 
nione wskutek zamianowania dotych- 
czasowego wicewojewody d-ra Józefa 
Różnickiego wojewodą  Iwowskim 
najprawdopodobniej zajmie p. Stefan 
Kirtiklis, wicewojewoda wileński. 

Dalsza zwyżka złotego na 
giełdzie gdańskiej. 

GDAŃSK, 20-VII. (Pat.). Ponie- 
działkowe zebranie giełdowe odbyło 
się przy nieznacznych obrotach. 
Złoty w dalszym ciągu zwyżkował, 
osiągając kurs 58,27, gdy w piątek 
notowano go 58,20; funt sterlinę 
2521, banknoty markowe 122,75. 
Notowanie banknotów dolarowych 
nie zostało dopuszczone, 

   

  

    

  

opróż-. 

RETE TATARZY WDRAAWKZRZAOEJ WOW TOPAZ 

Klinika Potožniczo-Ginekologiczna U. S. B. 
ulica Bogusławska Nr. 3 

z powodu remontu od dnia 1|-go lipca b. r. wstrzymała przyjmo- 
z wanie chorych, ciężarnych i rodzących. 
m Ponowne otwarcie kliniki nastąpi w połowie września b. r. 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

Dzień przełomowy w historii 

  

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, 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. —  — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
SPACERY ŁODZIAM! — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 

> DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOŁIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO!L 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

  

powietrza i ruchu 

powojennego świata. 
Zbiórka gwiazd politycznych. 

LONDYN 20.7. Pat. O godzinie 17 
min. 20 przyjechał pociąg, wiazący 
delegacje z Paryża. Od wiełu lat na 
dworcu londyńskim nie zebrała się tak 

wielka liczba wybitnych mężów sta- 
nu. Kilkutysięczny tłum, zebrany przed 
dworcem powitał delegatów okłaska- 
mi. 

Otwarcie konferencji. 
LONDYN, 20. 7. (Pat). — Konfe- 

reneja londyńska rozpoczęła się o g0- 
dzinie 18 min. 30 w gabinecie prem- 
jera w Izbie Gmin. Posiedzenie trwa- 
ło stosunkowo krótko i było ono in- 
formacyjnem. Nie przewiduje się, by 
konfereneja ministrów spraw zagrani- 

cznych trwała dłużej, niż 1 lub 2 dni, 
gdyż obecność kanclerza Brueninga 
w Berlinie jest nieodzowna w końcu 
tygodnia ze względu na to, iż w tych 
dniach wygasa moe wydanych ostat- 
nio dekretów. 

Plenarne posiedzenie we wtorek. 
LONDYN, 20-VII. (Pat.. Konierencja przystąpiła do spraw proce- 

duralnych, przyczem na przewodniczącego konierencji wybrano jedno- 
głośnie premjera Mac Donalda. Następnie konierencja została odroczona 
do wtorku. 

We wtorek o godz. 10 rano odbędzie się plenarne posiedzenie całej 
konierencji, to znaczy delegatów i rzeczoznawców. 

Według ogólnych przewidywań, konterencja nie potrwa dłużej, niż 
3—4 dni, albowiern ze strony delegatów niemieckich wyrażano wątpli- 
wości, czy delegaci niemieccy, ze względu na stan rzeczy w Niemczech, 
mogliby pozostać w Londynie dłużej. . 

Przebieg poniedziałkowego posiedzenia. 
LONDYN, 20. 7. (Pat). — Agencja Reute- 

ra podaje następujący przebieg poniedział- 
kowej konferencji ministrów: 

Na. wstępie Mae Donald powitał zebra- 
nych delegatów, poczem wskazał na przy- 
czyny kryzysu, który doprowadził do obec- 
nej sytuacji. 

Premjer francuski Laval złożył sprawo- 
zdanie ze spotkania ministrów w Paryżu i 

ił nastroje, w jakieh podjęto rozmo- 

dzy ministrami francuskimi. Przed- 
stawił również szezegółowo sytuację Francji 
w debatach, które właśnie rozpoczęto, wy- 

rażająe w końcu ponownie nadzieję na lo- 
jalną współpracę Francji z Niemeami celem 
przywrócenia zaufania do kredytu świata- 
wego. 

Następnie zabrał głos kanclerz Bruening, 

  

   

wyrażając wdzięczność z powodu danej mu 
możności odbycia rozmów w Paryżu, po: 
ezem przedstawił, popierając swe wywody 
danemi statystycznemi, sytuację finansowa 
Niemiec i zarządzenia, wydane celem po- 
konania powstałych trudności. Kanclerz nie- 
mieeki silnie podkreślał konieczność okaza- 
nia Niemcom pomocy. 

Zabierając następnie głos Mae Donald 
oświadezył, że chwila obeena może stać się 
zwrotnem w historji świata, w dobrym lub 
złym kierunku. Jeżeli nie zdoła się znaleźć 
rozwiązania obecnego kryzysu; to nikt nie 
będzie mógł przewidzieć niebezpieczeństw 
politycznych i finansowych. Premjer brytyj- 
ski zreasumował w końcu wywody premjera 
Lavala i kanelerza Brueninga. 

Dwa warunki Brueninga. 

LONDYN, 20-VII. (Pat.). Jak podaje agencja Reutera, 

Bruening, składając swą deklarację na konferencji 

kanclerz 

ministrów, podkreślił 

dwa warunki, jakie winny być przedewszystkiem dopełnione, mianowicie: 

|) należy położyć kres wycofywaniu kredytów zagranicznych i 2) pokrycie 

złota winno być zwiększone. 

`Т. $. M. uchyla żądania Czech i Austrii. 
HAGA, 20. 7. (Pat). — W dniu 20 

b. m. przed południem rozpoczęła się 
dyskusja nad pytaniem, postawionem 
przez Radę Ligi Narodów Trybunało- 
wi Sprawiedliwości Międzynarodowej 
co do tego, czy projekt unji celnej 
austrjacko-niemieckiej jest zgodny z 
traktatem w St. Germain i protokó- 
łem genewskim z 4 października 1922 
r. Posiedzenie otworzył przewodni- 
czący Adatci (Japończyk), który po 
otwarciu zebrania zakomunikował ze 

branym żądanie rządu austrjackiego, 
by został wyznaczony sędzia austrja- 
ceki ad hoc i takie same żądanie rzą- 
du czechosłowackiego w razie gdyby 
'Trybunał zgodził się na prośbę rządu 
austr jackiego. Przedstawiciele obu za- 
interesowanych państw poparli zgło- 
szone podania. Następnie sąd, złożo- 
ny z 15 sędziówę udał się na naradę, 
w wyniku której uznał, że niema ża- 
dnej racji mianowania sędziów 
austrjackiego i czechosłowackiego. 

    

Nominacje prowincjonalnych 
władz B. B. W. R. 

Prace organizacyjne BBWR mimo 
czasu letniego są w pełnym toku. W 
całymkraju przeprowadzane są wy- 
bory lokalnych władz, w myśl nowej 
zasady organizacyjnej. 

W dniu wczorajszym podpisane zo- 
stały przez Prezydjum Klubu liczne 
dalsze nominacje Prezesów Rad i Pre- 
zydjów Rad Grodzkich BBWR. Rów- 
nocześnie zaś Generalny  Sekretarjat 
BBWR mianował Kierowników Sek- 
retarjatów Powiatowych i Grodzkich. 

I tak, w dniu wczorajszym zatwier- 
dzone zostały nominacje: 

W województwie nowogródzkiem: 
Prezydjum Rady Powiatowej w 

Baranowiczach w osobach: prezesa 
Zygmunta  Czarnockiego, członków 
Rady: Stefanji Skotnickiej, Stefana 
Senkowskiego,  Marjana  Laymana, 
kierownika Sekretarjatu Serafina Głą- 
bika. 

Prezydjum Rady Powiatowej w 
Stołpcach: prezesa-posła Jerzego Gorz- 
kowskiego, członków Rady: Henryka 
Kuroczyckiego, Mikołaja: Dudzińskie- 
go, Kazimierza Staniewskiego, kierow- 
nika Sekretarjatu Władysława Grzego- 
rza Engmana. 

W województwie poleskiem: 
Prezydjum Rady Powiatowej w 

Kamieniu Koszyrskim w osobach: 
prezesa posła Władysława Parniew- 
skiego, członków Rady: Antoniego 
Skowrona. Stanisława Wentlanda, 
Piotra Weglowskiego, kierownika Se- 
kretarjatu Witolda Śnieżko-Błockiego. 

Prezydjum Rady Grodzkiej w Brze- 
ściu n/B. w osobach: prezesa Marjana 
Winiarskiego, członków Rady: Stefa- 
na Żuka, Józefa Mięsowicza, Bronisła- 
wa Kiewszynisa, kierownika Sekreta- 
rjatu Franciszka Karasia. 

  

   

Shaw w Warszawie (?) 
RYGA, 20. (Tel. wł). — Jak donosi 

Siegodnia wczoraj o godz. 6 wiecz. znakomi- 
ty dramalurg angielski Bernard Shaw opu - 
Ścił Berlin udając się do Warszawy. Celem 
podróży Shawa jest Rosja Sowiecka. 
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Danja kładzie areszt 
na wkłady niemieckie. 

, KOPENHAGA, 20. 7. (Tel. wł.). — Duń- 
skie instytucje kredytowe nałożyły t 
na niemieckie rachunki bieżące. w I 

  

     

      

duńskich. Je to środek zabezpie zenia 
wkładów obywateli duńskich w bankach 
niemieckich. 

Zatarg włosko-watykański 
trwa. 

RZYM, 20. 7. (Pat). -— Prasa włoska, a 
szczególnie mski „Il. Lavoro Fascista*, 
komentuje w dalszym ciągu naprężenie wło- 
sko-watykańskie i encyklikę Piusa XI-g0. 
Zaznaczyć należy, że od su powsta 
Citta del icano dzienniki włoskie si 

i kronikę waty ańską, natomia 
ię encykliki kronika ta została. 
większy się, jak twierdzą uli 

czni sprzedawcy gazet, pobyt na „Osserva- 
tore Romano*, którego znikoma ilość egzem- 

plarzy była sprzedawana dawniej. L 
ag 

Kronika telegraficzna. 
— Straszliwy huragan przeszedł nad po- 

łudniowym Kaukazem niszcząc elektrownię 
w Tryflisie, > „— Bank niemiecki Schródera w Į 
mie finansujący tamtejsze linje okrętowe 
wiesił wypłaty. 

— Największy samolot handlowy posia 
dany przez Anglją przybył do Brukseli wio- 
ząc 694 klg, złota, wycofane przez  Belgję 
z Banku Angielskiego. pe 
2 Upaly w Rzymie dochodzą do 35 sto. 

pni w cieniu. 
— Burza gradowa jaka szalała kilka dni 

temu nad Dyneburgiem wybiła w twierdzy 
dyneburskiej przeszło tysiąc szyb. у — Strajk powszechny wybuchł w Sewilli. 

E 358,857 zlotych i 80 gr. dla powodzian 
Woj. Wil. Nowogr. i Białostockiego zebrał EE Kom. Stołeczny Pomocy Ofiarom Po 
wodzi. 
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Silne rozdźwięki na obradach W Berlinie — op 
paryskich. 

Francja domaga się od Niemiec uspokojenia się politycznego. 

(Streszcz. 

  

Jak podaje Havas niedzielne spot- 
kanie ministrów francuskich i niemie- 
ckich nie było decydujące. Jednakże о- 
bie strony wydały wspólny komunikat, 
który stwierdza wolę ustalenia skutecz- 
nej współpracy w dziedzinie politycz- 
nej i gospodarczej. Jakkolwiek wizyta 
paryska nie przyniosła pomocy na- 
tychmiastowej dla Rzeszy — informu: 
je komunikat, jedna niemieccy mę- 
żowie stanu, rozumiejąc trudności, z 
któremi walczyć muszą oba rządy, 0- 
puszczają Paryż bez goryczy w sereu 
lecz z uczuciem żalu  podzielanym 
przez ich kolegów francuskich. Żalu 

*że nie udaio się, nic owocniejszego 
zdziałać „oraz z przeświadczeniem, że 
osiągnięto istotne odbrężenie w stosun- 

  

enie według depesz niedzielnych.) 

kach pomiędzy obu krajami. Uznając 
powagę kryzysu niemieckiego przed- 
stawiciele Francji oświadczyli. że z za- 
strzeżeniem pewnych gwarancyj natu- 
ry finansowej i zarządzeń zmierzają- 
cych do wprowadzenia uspokojenia w 
atmosferę polityczną gotowe są przy- 
stąpić do dyskutowania możliwości u- 
dzielenia pomocy finansowej przy u- 
dziale innych mocarstw. 

Przebieg rokowań. 

Rokowania francusko - niemieckie 
w niedzielę trwały około 4-ch godzin. 
Dalszy ciąg rokowań odbył się po przy 
jęciu wydanem przez Briand'a na cześć 
delegacji niemieckiej. Wyniki tych na- 
rad poniżej podajemy. 

  

Ciężki poród wspólnego komunikatu. 

PARYŻ, 20. 7. (Pat). — Według 
wiadomości, które obiegały późno w 
nocy w kołach politycznych, w toku 
wczorajszej popołudnicwej konferen- 
ejr franeusko-niemieckiej zaznaczyły 
się głębokie różnice w  zapatrywa- 
niach delegatów francuskich i niemie 
ekich. Różniee te, których pewne od- 
głosy przedostały się nazewnątrz, z0- 
stały też natychmiast podane do wia- 
domości publicznej przez niektóre 
agencje telegraficzne. 

Rozpowszechnianie wiadomości 

© zerwaniu rokowań wywołało ze 
strony uczestników konferencji nowy 
wysiłek w kierunku ustalenia odpo- 
wiedniego brzmienia oficjalnego ko- 
munikatu. Dopiero późno w nocy La- 
val i Bruening już po ogłoszeniu pier- 
wszego komunikatu, tekst którego za- 
projektowano przed rozejściem się 
na obiad, przyjęli ostatecźnie po skoń 
czonym obiedzie u Grianda, tekst no- 
wej deklaracji, która stwierdziła ko- 
nieczność dalszej współpracy między 
obu rządami. 

Ogólne wyniki rozmów paryskich. 

PARYŻ, 20. 7. (Pat). — Ogólne 
wyniki rozmów paryskich sprowadza- 
ja się narazie do zmiany tonu i na- 
stroju w ustosunkowaniu się sterni- 
ków polityki niemieckiej do zasadni- 
czego stanowiska Francji. Wyraźnie 
podkreślono w komunikacie zredago- 
wanym wspólnie, że Francja zastrze- 
ga pewne rękojmie i środki uspoko- 
jenia politycznego jako warunek 
swej kooperacji finansowej. 

Dyskusja nad szczegółami tych rę- 
kojmi finansowych i środków uspo- 
kojenia politycznego była o tyle, jak 
się zdaje, trudna do przeprowadzenia, 
że sam plan kooperacji finansowej 
nie zarysowal się jeszcze dość wyraź- 

nie wobec opozycji angielskiej i ame- 
rykańkiej przeciwko  długotermino- 
wej pożyczce, opartej na realnych za- 
stawach strony niemieckiej. 

Konferencja londyńska ustali do- 
piero formy i rodzaj proponowanej 
przez anglosaskie sfery finansowe ak- 
cji. Rząd francuski : zdecydowany 
jest w każdym razie utrzymać zarów- 
no w Londynie, jak i w ewentual- 
nych późniejszych pertraktacjach 
swe stanowisko co do gwarancyj, od 
których uzależnia udział kapitałów 
francuskich w przyszłej akcji mię- 
dzynarodowej, wywołanej katastrofą 
Niemiec. 

Angija zadowolona z rezultatu obrad paryskich. 

LONDYN, 20. 7. (Pat). Hen- 
derson powrócił do Londynu w nie- 
dzielę o godz. 11 wiecz. wraz ze Stim 
sonem i Mellonem. Henderson oświad 
'tzył, że jest hardzo zadowołony z od- 
wiedzin Brueninga i Quriiusa w Pary 
За ze względu na ogromne znaczenie 
porozumienia  francusko-niemieckie- 
go dla Europy, a nawet dla całego 
świata. Zbliżenie to poza spotkania- 
mi i rozmowami, które miały miejsce 
w Paryżu, było ważnym krokiem 
przygotowawczym do konferencji lon 
dyńskiej. Honderson oświadczył, że 
chwilowo nie powiedzieć nie może, 
albowiem musi natychmiast udać się 

do premjera dla złożenia mimo póź- 
nej godz. sprawozdania. 

Minister spraw zagranicznych 
wraz z Mae Donaldem odjechali na 
Downing Street, gdzie oczekiwał ich 
Snowden. — Narady trzech ministrów 
przeciągnęły się de późnej godziny 
nocnej. Na godzinę 10.30 rano wyz- 
naczono posiedzenie gabinetowe. De- 
legaci amerykańscy wraz z Gibsonem 
udali się do hotelu, gdzie również od- 
bywają się nocne obrady. Reszta dele 
gatów, Francuzi, Belgowie, Niemcy i 
Włosi, przybyli dzisiaj o godz. 5 po 
południu. 

„Niemcy muszą zejść z drogi politycznego 
awanturnictwa“. 

PARYŻ, 20. 7. (Pat). — Dzisiejszy 
„„Uxeelsior* oświadcza w sposób na- 

stępujący: : 
„Skoro rząd Reszy nie dał detych- 

ezas gwaraneyj, to i rząd franeuski 
nie dał dotychczas swej zgody na ja- 
kiekolwiek awanse dla Niemiec. 
Strażnik klucza od kasy francuskiej 
parokrotnie oświadczył, że jest gatów 

Miscellanea 

zaczerpnąć z tej kasy na rzecz Nie- 
miee, o ile te ostatnie zdecydują się 
na zejście z drogi awanturnietwa po- 
litycznego oraz udzielenie namacal- 
nych dowodów i rękojmi zdecydowa- 
nej woli sumiennego wypełnienia z0- 
bowiązań dawnych, obecnych i przy- 
szłych*. 

КОСА ЗТК 

BERLIN, 20. 7. (Pat). — Według 
informacyj biura Conti, koła berliń 
skie zapatrują się naogół optymisty- 
cznie na dotychczasowe wyniki roz- 
mów paryskich. 36-godzinny pobyt 
kanelerza Brueninga i ministra Qur- 
tiusa w Paryżu umożliwił ministrom 
niemieckim omówienie nietylko kon- 
kretnych spraw finansowych, łecz ta- 
kże zagadnienia niemiecko-irancu- 
skiego. Nikt nie oczekiwał, aby w 
przebiegu doprowadzonej tak nagle 
do skutku wymiany zdań osiągnięte 
być mogły konkretne i Ścisłe umow: 
Uzyskane natomiast zostały wyniki 
o dužem znaczeniu psychołogicznem, 
przygotowujące atmosierę dla pełnej 
wzajemnego zaufania wymiany zdań 
na temat całokształtu problematów 
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tymizm. Rewizyta ministrów 
. francuskich. 

francusko-niemieekich w rozumieniu 
politycznem i gospodarczem. Wspól- 
ny komunikat  franeusko-niemiecki 
jest zadatkiem na przyszłość. 

Koła niemieckie oczekują, że w 
trakcie rozmów londyńskich żadna 
ze stron nie podejmie prób powiąza- 
nia odgraniczonych obecnie od siebie 
spraw finansowych i politycznych. 
Gdyby się to stać miało, wówczas na- 
stąpiłaby faza krytyczna, która mog- 
łaby zachwiać uzyskanem właśnie 
zbliżeniem stanowisk niemieckiego i 
franeuskiego. Osiągnięty został w każ 
dym razie pierwszy stopień porozu- 
mienia. — Drugi — to wizyta premje- 
ra Lavala i ministra Brianda w Berli- 
nie spodziewana w jesieni r. b. 

Kanclerz Bruening wzruszony. 
PARYŻ, 20. 7. (Pat). Przed 

samym wyjazdem do Londynu kan- 
elerz Bruening oświadczył przedsta- 
wieielowi agencji Havasa eo następu- 
je: W ehwili odjazdu pragniemy pod- 
kreślić, że bardzo byliśmy wzrusze- 
ni uprzejnem i serdecznem  przyję- 
ciem, jakie nam zgotowano we Fran- 

cji ze strony rządu i wszystkich władz 
francuskich. Jest przeświadczeni 
że nawiązanie kontraktu z naszymi ko 
legami francuskimi będzie miało do- 
datni wpływ na bardziej skuteczny 
rozwój współpracy franeusko-niemie- 
ekiej. 

  

Opinia prasy francuskiej. 
„Jedna tylko Francja 

20.7. Pat. — Prasa dzisiejsza na- 
ogół w. opinję, że ostatnie rozmowy pa- 
ryskie, jeżeli nawet nie przyniosły pozyty- 
wnych rezultatów, do których dąży strona 
francuska, to jednak bądź co bądź posia:la- 
ja one wielkie znaczenie psychologiczne i sta 
nowią niejako odpowiednie przygotowanie do 
konferencji londyńskiej, gdzie — jak spo- 
dziewa się prasa francuska — wydadzą owo- 
ce, Dzienniki wyrażały też ubolewanie, że 
kanclerz Bruening, którego dobrej woli zre- 
sztą nie kwestjonują, nie dał odpowiednich 
zapewnień, które niewątpliwie mogłyby uła- 

  

PARYŻ 

    

   

może dać pieniądze”! 

twić rokowania finansowe. 
Dalej prasa podkreśla, że premjer Laval jest 
stanowczo zdecydowany dyskutować w Lon- 
ynie wyłącznie zagadnienia finansowe. Dzien 

i wszystkich odcieni politycznych są zda- 

      

może być zatamowany nie inaczej, jak ty 
zapomocą udzielenia odpowiednich zapewnień 
iż stan terytorjalny i polityczny Europy zo- 
stanie utrzymany. „Echo de Paris*, mówiąc 

o pożyczce dła Niemiec, pisze; Jeden tylko 
rząd francuski jest skłonny zagwarantować 
pożyczkę i udzielić kredytów. 

   

Gabinet angielskiobraduje w pełnym kompiecie 
LONDYN, 20. 7. (Pat). — Wszy- 

scy ministrowie znajdujący się w Lon 
dynie uczestniczyli w odbytem w po- 
niedziałek rano posiedzeniu gabine- 
tu. Jak się dowiaduje agencja Reute- 

ra, omawiano porządek dzienny kon- 

ferencji ministrów, który będzie za- 
proponowany wieczorem  delegatom 
7 mocarstw, biorących udział w tej 
konferencji. 

Paryż woła: „niech żyje pokój". 
PARYŻ, 20. 7. (Pat). W ponie- 

działek przed południem wyjechali z 
Paryża przez Douvres do Londynu 
premjer Laval, ministrowie Briand, 
Flandin, Pietri, Francois-Poncet, kan- 
clerz Bruening, minister  Curtius, 

Grandi. Hymans i Francqui. W chwi- 
li odjazdu pociągu tłumy publicznoś- 
ci zebrane na peronie, wznosiły Ok- 

rzyki: „Niech żyje Laval, „Niech Žy- 
je pokój”, „Niech żyje Francja“, 
„Niech žyje Briand“. 

   

Dokota kryzysu niemieckiego. 
Min. Henderson nie įedzie do Berlina. 

LONDYN, 20. 7. (Pat. Min. 
Henderson oświadczył, że jakkolwiek 
z wielkim żalem musiał, jak wiado- 
mo, odłożyć na później swoją wizytę 

do Berlina. Ma on nadzieję, że swą 
podróż do Berlina będzie mógł usku- 
tecznić w niedługim czasie. 

Kryzys niemiecki nie szkodzi przemysłowi 
polskiemu. 

WARSZAWA, 20. 7. (Pat). 
Związek Polskich Hut Żelaznych 
ogłasza komunikat następujący: 

W związku z otrzymanemi zapy- 
taniami Związek Polskich Hut Że- 
laznych stwierdza, że przerwa w czyn 
nościach banków niemieckich na 
Śląsku nie wpłynęła na normalny 
bieg spraw handlowych na hutach, 

które z temi bankami były w stycz- 
ności. Wobec przerwy działalności 
banków niemieckich huty śląskie roz 
szerzyły swe dotychczasowe stosunki 
z bankami polskiemi, które w zado- 
walający sposób załatwiają wszelkie 
operacje kredytowe, zgłaszane przez 
huty. 

Giełda węgierska nieczynna do 27 b. m. 
BUDAPESZT, 20. 7. (Pat). — Gieł- 

da pieniężna, w myśl zarządzenia ra- 
dy giełdowej, nieczynna będzie od 20 
do 27 m.b. włącznie. Również w myśl 

zarządzenia władz giełdowych, giełda 
towarowa zostaje zamknięta aż do 
nowego rozporządzenia. 

nicą i studjował poszczególne Ę ą 5 

ICH GRA... 
Z papierosem w ustach nad sza- 
chownicą.—Aljechin. — Sultan Khan. 
Atletyczna postać przedstawiciela 
Polski. — „Silna czwórka” mło- 
dych. — Uczestnice turnieju pań. — 
Jak „patrzy się* niewidomy sza- 

chista. 

(Wrażenia z praskiej Olimpjady 
szachowej). 

W sali pałacu „Nowakow“, gdzie odby 
wa się Olimpjada szachowa rozciąga się 
gruba chmura dymu tytoniowego, chociaż 
specjalne tabliczki delikatnie zabraniają pa- 
lenia na sali. Nie dziwnego... Przecież nie- 

odłącznym towarzyszem każdego szachisty 
jest papieros lub cygaro. Tabliczki raczej 
umieszczono dla publiczności, która licznie 
przypatruje się grze mistrzów szachowych. 

zestnicy turnieju palili pa 
pierosy czy cygara z swych zapasów, przy- 
wiezionych z ojczyzny. Yates palił bezustan 
nie krótkie papierosy angelskie, Łotysze za- 

dziwiali widzów swemi papierosami z nad- 
zwyczaj długiemi ustnikami,; przed szachi- 
stami niemieckimi leżą pstro pomalowane ka- 
setki z niemieck. papierosami a Polacy wchła 
niali w siebie delikatny dym papieros. polsk, 
Po kilku dniach zapasy się wyczerpały kn 
zadowoleniu czechostowa ch urzędów cel- 

nych. Szachiści zadowałają się czechosło- 
wackiemi „egipskiem Jedynie Marshall 
wytrwale pali amerykańskie cygaro... 

Aljechin zmienia często papierosa i popi- 
ja czarną kawę, którą wytrwale kelner sta- 
wia obok . jego szachown Nazewnątrz 

  

  

    

              

    
   

  

  

Aljechin jest bardzo powściągliwy, jego ru- 
chy miękkie, elastyczne;  zrobiw: posu- 
nięcie, wstaje i opuszcza stół, jakby chciał 
przeciwnikowi dać możność skoncentrowa- 
nia myśli. Ale zauważyć można, że i jego 
puls bije gwałtownie, że napięte są jego ner- 
wy. Ciekawe było jego spotkanie" z Sulta- 
nem Khanem. Biały, jasnowłosy wielki Sło- 
wianin walczył z małym, bronzowym, ja- 
kby z jednego masywu wyrkzesanym Hin- 
dusem. Była to walka dwóch światów. Alje 
chin tu po raz pierwszy współzawodniczy 
z hinduskim szachistą. Twarze obu prze- 
ciwników są spokojne. Trudno pod maską 
Hindusa rozpoznać jego uczucia i nastroje, 
ale ruchy rąk, blask oczu, zdradzały, ji 
napięcie pracują ich mózgi. Yates zajmujący 
miejsce obok niego i również walczący pod 
flagą Angji od czasu do czasu przystępuje 
do stołu Aljechina i milcząco studjuje 5у- 
tuację. Stale porusza wargami, jakoby żuł 
Na swój wygląd zewnętrzny nie zwraca n- 
wagi. Jego zmięta marynarka uszyta wpra 
wdzie jest z materji angielskiej ale złą czy- 
ni reklamę dla angielskiej manufaktury. 

Bogoljubow lubuje się w atakach. W 
grze z Matisonem czynił posunięcia prawie 

bez przerwy i nikt nie pomyślałby, że eb. 
jak Husty Bogoljubow tak i chudy, cienki 
Matinson okażą się w swej grze temperamen 
ini. 

Trzej przedstawiciele Polski —  Rubin- 
sztein, dr. T. kower i Przepiórka swemi 

      

  

K   

      

atletycznemi postawami podobni są do sie-, 
bie. Grają spokojnie, świadomi swej siłv. 
W trudnych mometach dr. Tartakower czyni 
jakiś niepewny ruch lewą ręką, jakoby 
chciał powiedzieć: „Ładna historja*. Rubin- 
sztein zachowuje spokój nawet w tych rzad- 
kich wypadkach gdy przegrywa. Przedstawi- 
ciel Jugosławji gra z profesorską wytrwało- 

$с1а.. Kiedy porażony został przez Litwina 
i Amerykanina po skończeniu partji długo 
jeszcze siedział prof. Widmar nad szachow- 

posunięcia 

     

swoje i swego przeciwnika. 
Młodzi szachiści na Olimpjadzie cieszą 

się ogólną popularnością. Rychło udało się 
„Silna Czwór- 

  

    

im zająć miejsca faworytów. 
ka“ — Sultan Khan, Kash an, Flor i Mi- 
kenas, przedstawiciele Ang Ameryki, Cze 
chosłowacji i Litwa pokazali już wiele i jak 
się zdaje jeszcze wiele pokażą. 

Sympatyczny mały Flohr zwyciężywszy 
nad przeciwnikiem czuje się zakłopotany « 
zdaje si jakby chciał powiedzi „Żałuję 
bardzo, t mi bardzo nieprzyjemnie, że 
Pan przegrał, lecz trudno*. Flohr stale oto- 
czony jest widzami, tak, że nie może nawet 
oddychać. ‹ 

Pań uczestniczących — \ turnieju jest 
pięć, a to: przedstawicielka Czechosłowacji 
(Wiera Menszikowa), Niemiec (Wally Hen- 
schelj, Austrji (Kalmar Wilffj, Szwecji (K. 

Beskow) i Anglji (Stefenson). Panie walczą 
z uporem. Rzadko uda się im zakończyć 
partję w pierwszej rundzie. Wiera Menszi- 
kowa, studjując posunięcie, ręką gładzi swą 
krótką, chłopięcą fryzurę i z sukcesem koń 
czy partję, uśmiechając się łagodnie do swej 
pokonanej przeciwniczki. Dotychczas nie ky 
ła pokonaną. 

Szachowa Olimpjada odbywa się w pe- 
dziemnej sali pałacu „Nowaków'*. Dalszych 
stu szachistów zawzięcie walczy w górnych 

salach pałacu, gdzie odbywają się poboczne 
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turnieje i międzynarodowy turniej „A”. W. 
tym turnieju walczy pod flagą angielska 
ślepy szachista Gross, będący jednym z fa- 
worytów tego turnieju. Gra na szachownicy 
specjalnej, której figury ustawione są tak. 
że łatwo rozpoznaje ich położenie przy po- 
mocy dotyku. Figury u podstaw są zaokrę- 
glone, aby mogły stać w odpowiedniem za- 
głębieniu pola szachowego. Posunięcia jego 
współzawodnika oznajmia mu jego tłumacz, 
siedzący obok niego. Jego twarz zdradza 
wielkie napięcie. Stół otoczony jest masę 
milczącej publiczności, która z szacunkiem: 
dla ludzkej woli, wytrwałości i rozumu śle 
dzi posunięcia figur i ruch niewidomego, 
który potrafi zwyciężać nad widzącymi... 

K. B. 

  

  

   

  

     
       

Praga, w lipcu 1931 r. 

Łotwa na czele w turnieju 
szachowym. 

PRAGA, 20, 7. (Pat). — W turnieju sza” 
chowym po 11 rundach na pierwszem miej- 
seu znajduje się Łotwa — 29 p., dalej Ju- 
gosławja i Ameryka — po 27 p., Niemey i 
Polska — po 26 i pół p., Czechoslowacja 26 
p. i jedna partja niedokończona, Austrja 26 
p. Z pierwszych 7 drużyn Łotwa i Czechosło- 
wacja rozegrały dotąd po 11 spotkań, po- 
zostałe państwa tylko po 10. Na 6 miejscu 
znajdują się Węgry 24 i pół p., dalej Anglja 
23 i pół p., Szwecja 22 i pół p., Holandja 20, 
Szwajearja 19 i pńł p., i jedna partja nie- 
dokończona, Rumunja 18, Litwa 16, Danja 
15, Włochy 13 i pół p., i jedna nie dokoń- 
czona, Hiszpanja 8 oraz Norwegja 7 pun- 

któw. 

EDR POWO RGROOPYZSYNAKA DRA ORL O A AOL EAN й ° 

Gorączkowe zbrojenia lot- 
nicze Z. S. S. 

MOSKWA, 20. 7. (Pat). — W ca- 
łym Związku Sowieckim przeprowa- 
dzana jest obecnie dekada cywilnej 
awjacji. Różne sowieckie organizacje, 
związki zawodowe i fabryki, postano- 
wiły opodatkować się. na budowę 
przemysłu lotniczego, szkolnietwa lot 
niczego oraz na budowę nowych ae- 
rodromów i całych eskadr Samolo- 
tów. 

8 znakomitych lotników fran- 
cuskich w Warszawie. 

W niedzielę w godzinach  przed- 
wieczornych przyłecieli do Warszawy 
słynni lotnicy francuscy, odbywający, 
na 6 samolotach propagandowy lot 
dokoła Europy. 

Lot prowadzi general de Goys do- 
wódca zgrupowania ogólnej rezerwy 
lotnictwa francuskiego, znakomity pi- 
lot, mający za sobą przelot nad Saharą 
w r. 1927. Pozatem w skład eskadry 
wchodzą: kpt. Costes, mający za sobą 
lot naokoło świata «(w r. 1827-28 
wraz z lotnikiem Le Brix), mjr. Girier, 
zdobywca światowego rekordu na dy- 
stansie Paryż — Omsk i zpowrotem 
w r. 1926 i rekordu szybkości na 5000 
klm. w r. 1929, mjr. Pelletier d'Oisy, 

wsławiony ь 10 1 Ра- 
ryž—Pekin, mjr. Rignot, zdobywca re- 
kordu światowego w locie bez lądowa- 
nia Paryż—Djask i Paryż—Urał wraz” 
z Costesem, kpt. Delaitre, słynny lot- 
nik bombardowy z czasów wojny, kpt. 
Arrachart, wsławiony lotem Paryż— 
Mukden przez Saigon w r. 1929 i 
wreszcie kpt. Challe wsławiony prze- 
lotem nad południowym Atlantykiem 
w r. 1929 (Sevilla—Natal bez lądowa- 
nia.) Wszyscy wymienieni są oficera- 
mi Legji Honorowej i zdobywcami sze- 
regu najwyższych międzynarodowych 
odznaczeń sportowo-lotniczych. 

                   

   

Dziki sport łamania kości. 

KATOWICE, 20. 7. (Pat). — W, sali jed- 
nego z hoteli w Rybniku odbywał się mecz 
bokserski, urządzony przez miejscowego za- 
wodowego boksera Józefa Wilena. Na mecz 
ten zaproszono zawodowego boksera Erne- 
stasta Jokla z Królewskiej Huty. Wi- 
len walczył prz rundy z wynikiem dob- 
rym. W piątej jednak rundzie, uderzony 
przez Jokla, upadł na ziemię i stracił przy- 
tomność. W! stanie nieprzytomnym odwiezio- 
no go do szpitala, gdzie następnego dnia 
zmarł. 

   

historyczne. 
Wileński projekt kierowania balonem z r. 1795—Instrumenty fizycz- 

ne i chemiczne Akademji Wileńskiej. — Uczeni dominikanie: Feliks 
Ciecierski i Dominik Sinicki. 

Przysłowie łacińskie powiada, że 
„inter arma silent musae“ t. j. „w cza- 
się wojny — milczą muzy”. Zaprze- 
czeniem tego przysłowia, które, jak 
i wiele innych mają b. względną war- 
tość, jest b. ciekawy opis prób, skiero- 
wanych dla wynalezienia * sposobu 

kierowania balonem. 

Projekt tej treści w języku fran: 
cuskim przesłał z Wilna w roku 1795 
gen.-gubernator ówczesny ks. Rep- 
nin *) — a więc w roku, gdy jeszcze 
na Litwie spokój bynajmniej nie był 
utrwalony, a Europa cała napełniona 
była szczękiem broni i hukiem armat 
—do Pawła Bakunina, uczonego i wy- 
sokiego urzędnika Min. Spr. Zagr., w 
Petersburgu; do opisu szczegółowego 
dodany jest rysunek, którego dokład- 
ną kopję zamieszczam poniżej: 

„Od chwili wynalezienia bałonów wciąż 

usiłowano wynaleźć sposób do kierowania 
dowolnie balonem. Wyłonił się teraz pewien 
projekt, który poddaję rozważaniu: fizyków, 
matematyków 1 metafizyków(!), którzy chcie 
liby wykosać próby. 

Oto on: 

Na rysunku, załączonym A — oznacza, 
balon, B — siedzenie kierowcy balonu, © — 
żelazna blacha zewnętrznie przytwierdzons 
do balonu, D—kamień magnetyczny E-- 
sier, który jednym końcem opiera się o 
kamień magnetyczny, a drugim o biegun***; 
F, na którym znów obrazałby się ten ster 

    

*) Archiwum Państw. Wil. 
Nr. 8, cz. III, r. 1795, k. 723-5. 

sygn. AAg. 

4% w  iekście francuskim „pierre 
d'aimant". 

***) w tekście francuskim — pivot 

  

podług woli kierowcy przez 2 sznury gg. 
Jeden koniec sznura byłby  przytwier- 
dzony do kamienia magnetycznego, a dwa 
drugie trzymałby w rękach kierowca dla 
kręcenia na prawo lub lewo, jak będzie ży- 
czył. Można przypuścić, że kamień magne- 
tyczny będzie wywierał siłę przyciągania na 
blachę żelazną C — dostatecznie wielka, 
aby pociągnąć cały balon w tym kierunku, 
który jej nada kierowca. Trudność  pro- 
blematu tego polega na wynalezieniu od- 

  

Jak sobie autor projektu wyobrażał kiero- 
wanie balonem. (Kopja ze szkicu graficzne- 
go, oryginał którego znajduje się w archi- 

wum państwowem w Wilnie). 

powiednich proporcyj kamienia magnetycz- 
nego, w porównaniu z wielkością i cięża- 
rem żelaznej blachy — całego balonu, kie 
rowcy i obserwatora H oraz wszystkich przy 
rządów, których będzie on potrzebować, 
jak termometr, barometr, szkła powiększają 
ce i wszystko, co niezbędne dla wzniesienia 
się i opuszczenia się bałonu, a także zapa- 
sów żywności i innych przedmiotów. Bardzo 
ważnem jest dułgość steru E. 

Może należałoby przytwierdzić kamień 

magnetyczny do latawca, aby umożliwić od 
sunięcie przez sznur namotany od żelaznej 
blacl mierze, celem 
zmniejszenia wysiłku przyczepki (attachon) 
na tyle, aby bałon pozostał w stanie nieru- 
chomym, gdy obserwator zechce skierować 
swój wzrok na pewien przedmiot w prze- 
ciągu pewnego czasu. 

  

Wśród przyrządów, które kierowca mo- 
że potrzebować, powinna się znajdować 
przedewszystkiem  bussola, jeżeli sąsiedz- 
two bliskie wielkiego kamienia magnetycz- 
nego nie napełni obawą, aby bussola z tego 
powodu nie pokazywała fałszywie, co się 
zdarza na statkach, które przechodzą wpo- 

al zatoki „Ziemi Ognistej”, 
zawierającej dużo rudy magnetycznej. 

  

   

  

Paweł Bakunin w odpowiedzi Rep- 
ninowi z dnia 6 marca 1795 r. donosi, 
że projekt urządzenia steru dla balonu 
złoży Akademji Petersburskiej — do 
rozpatrzenia i nie omieszka zawiado- 
mić o wynikach, przy tej sposobności 
uprasza Bakunin w imieniu Akademji 
o poinformowanie jej, czy nie znaj- 
dują się w ręku prywatnym znako- 
mite instrumenty astronomiczne 1 #- 

zyczne, które były uprzednio własno- 

ścią akademji w Grodnie. Akademja 
Petersburska reflektowałaby na kupno 
tych instrumentów. 

Repnin w dn. 22 marca t. r. wy- 
jaśnia Bakuninowi, że w Grodnie nig- 
dy żadnej akademji nie było, nąto- 
miast istnieje akademja w Wilnie, po- 
siadająca rzeczywiście doskonałe in- 
strumenty fizyczne. i astronomiczne, 
lecz ponieważ byt jej na przyszłość 
jest zapewniony, to i instrumenty te 
są potrzebne. : 

Bardzo  charakterystycznemi są 
dwa fakty: po pierwsze wiedziano w 
Petersburgu o zbiorach instrumentów 

astronomicznych i fizycznych i chcia- 
no je zdobyć dla najwyższej instytu- 
cji naukowej w Rosji — Akademiji 

   

Nauk w Petersburgu. Napewno za- 
tem nie było w stolicy nadnewskiej, 
w jej uczelniach, nadmiaru owych 
przyrządów, natomiast na Litwie nie 
brak ich było, przytem w znakomi- 
tem precyzyjnem wykonaniu. Dowo- 
dzi to raz jeszcze jaki był poziom na- 
uk w Rzeczypospolitej, nawet w chwili 
jej upadku. Lecz nietylko w Wilnie 
były gabinety fizyczne i chemiczny, 
znajdowały się one na Litwie w wielu 
klasztorach, a prym trzymały domi- 
nikańskie, a z nich szkoły grodzień- 
skie pod ich pieczą będące, miały bo- 
gate gabinety i muzea, utworzone 
przez kilku wybitnych zakonników 
jeszcze w ostatnich 30 latach wieku 
XVIII, a wśród nich znakomity fizyk 
i chemik od roku 1823 do 1826 pro- 
wincjał pr. Litewskiej — Feliks Cie- 
cierski, zm. 2 listopada 1826 roku w 
Wilnie. Był to nielada uczony — dok- 
tór teologji, filozof ji i obojga praw, 
wynalazca—fizyk i chemik, był on 
długoletnim profesorem w szkołach 
dominikańskich w Zabiałach (w Po- 
łockiem), w Grodnie i Nowogródku. 
W tym ostatnim wykładał w czasie. 
gdy tam się uczył Adam Mickiewicz; 
prof. Kallenbach nadmienia o domini- 
kaninie, który umiał zainteresować 
małego Adasia wykładami z chemi, 
nie wymienia on tylko nazwiska; 
prócz tego mieliśmy sposobność wi- 
dzieć rozmaite inwentarze takichże 
gabinetów fizycznych, chemicznych— 
niebrak tam było w XVIII-ym wieku, 
i rozmaitych maszyn elektrycznych, 
należących do zamożniejszych  zie- 
mian, nie mówiąc już o magnatach. 

Drugim charakterystycznym fak- 
tem była nieświadomość, że Wilno, a 
nie Grodno posiada akademję, lecz to 

może być zrozumiała ignorancja dyg- 
nitarza rosyjskiego w związku z tem. 
że oczy wszystkich były zwrócone na 
Grodno, gdzie rezydował ostatni król 
polski i gdzie odegrywał się ostatni 
akt tragiczny. 

Kto był autorem tej notatki nie- 
wiadomo, Może to był Dominik 
Siwicki, uczony dominikanin, przeor 

i profesor szkół dominikańskich w 
Grodnie, główny pomnożyciel wspa- 
niałej biblj. klasztornej, założyciel 
bogatych gabinetów fizycznego i che- 
micznego, muzeum historji naturalnej 
i bogatej kolekcji numizmatów, który 
zajmował się z nadzwyczajnem zami- 
łowaniem wynalazkami z dziedziny fi- 
zyki i chemji, mając dwóch pomocni- 
ków młodych zakonników Kornelego 
Wojcewieza i Hieronima Sikorskiego. 
który w klasztorze Poporcach *) zbu- 
dował znakomite wodociągi. O. Domi- 
nik Siwicki przeprowadzał owe roz- 
maite fizyczne i chemiczne doświad- 
czenia przy zapełnionej auli szkolnej 
w Grodnie często w obecności samego 
króla Stanisława Poniatowskiego, któ- 
ry kazał wybić na jego cześć medal 
ze stosównym napisem; medal ten był 
przechowywany w zbiorach klasztoru, 
aż do chwili zamknięcia klasztoru, de- 

portowania i uwięzienia prawie wszy- 
stkich zakonników i skonfiskowania 
wszystkiego przez rosyjskie władze w 
1834 roku. Zbiory rozproszyły się po- 
tem po całej Rosji, tylko cząstka zo- 
stała w bibljotece uniwersyteckiej do 

dziś dnia. Zaginęły wtedy i dwa wspa- 
niałe globusy, wykonane przez słyn- 
nego kaznodzieję dominikanina Aloi- 
zego Korzeniewskiego, które były 

*) Słynny klasztor dominikański w pow. 
trockim, teraz na Litwie Kowieńskiej 

przedmiotem podziwu podróżujących 
Anglików i innych. Możliwe, że był to 
Feliks Ciecierski, przebywający wów- 
czas w Grodnie, o którym wyżej 
wspomnieliśmy, a z którym jak i z Si- 
wickim musiał się stykać Repnin cza- 
su długiego pobytu w Grodnie za po- 
šrednictwem króla; pisał to napewno 
Połak, bo pisano po francusku, po- 
zatem prawdopodobnie duchowny, 
bo wzmianka o metafizykach tego do- 
wodzi. 

Wszystkie te fakty niezbite —te 
zastępy ludzi uczonych na Litwie w 
końcu XVIII-go wieku zadają kłam 
należyty tym z naszych dziejopisarzy 
lub historyków literatury, którzy z lek- 
komyślnością nie do pozazdroszczenia 
—szermowalii słowami  „obskuran- 
tyzm na Litwie”, nie zbadawszy do- 

kładnie materjałów. Było niemożliwo- 
ścią wtedy bronić się przecim napa- 
ściom, nie było ludzi, a materjały były 
rozproszone przez wrogów lub pilnie 
strzeżone; teraz jednak, gdy jesteśmy 
wolni, powinniśmy się zająć rehabili- 

tacją tych skrzywdzonych i zapom- 
nianych pracowników rozmaitych ga- 

łęzi wiedzy i niech nam przyświeca 
w tem bezstronna zasada „suum cui- 

7 que', 

Euzebjusz Łopaciński. 

ROSA 

*) Ręk. Bibl. Un. Nr. 135. 

**) o 5 Ciecierskich, z nich dwóch pro- 
wincjałów, mężów nauki, działających rów- 
nocześnie na Litwie w końcu xVIII i pier- 
wszego dziesiątka ub. wieku ciekawe szcze- 
góły źródłowe zawiera praca p. Mecenasa 
Ant. Millera z Wilna, przygotowana już da 
druku p. t. „Pierwsza porozbiorowa konspi- 
racja na Litwie". 

  

 



| 

` 

    

Nr. 165 (2107). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
J. E. ks. biskup dr. Bandurski w Druskienikach. 

DRUSKIENIKI, 20-VII. (Pat). Bawi tu ks. biskup Władysław Bandurski, 

który przybył na parotygodniowy wypoczynek. 
so 

Niebywały wypadek zbrojnego napadu 

samolotu sowieckiego na żołnierzy K. O. P-u. 
Na terenie odcinka granicznego Mote- 

deczno między wsiami Wiłkowszezyzna i Mi 

kowszczyzna miał miejsce onegdaj bezprzy- 
Kkładny w czasach pokoju wypadek zbrojne: 
50 wypadu samolotu sowieckiego. 

W pewnym momencie ćwiezący się żał 
nierze KOP-u zauważyli aeroplan sowiecki 
lecący nad polskiem terytorjum na stosun- 
kowo nieznacznej wysokości.  Bezczełność 
lotników bolszwickieh posunęła się tak da- 
leko, że zauważywszy „kopistów* ostrzela- 
ii ich gęstym ogniem z karabinu maszyno- 
wego. W odpowiedzi żołnierze oddali do sa- 

     

mołotu szereg strzałów. Speszony tem skrzy - 
dlaty nieprzyjaciel, po kilku nieudanych 
próbach rozproszenia żołnierzy zbiegł zpo- 
wrotem na terytorjam sowieckie. 

Nienotowany ten wypadek zbrojnego na- 
padu wzbudził powszechne oburzenie za- 
równo władz i żołnierzy KOP-u, jak i oko- 
licznej ludności cywilnej. 

Jak się dowiadujemy, władze polskie wy- 
stosowały do komendanta sowieckiego od- 
cinka w Zasławiu ostry protest w sprawie 
naruszenia eksterytorjalności granicy  pot- 
skiej. 

Tragiczny wypadek na Dźwinie. 
2 strażników i wieśniak znaleźli śmierć na dnie rzeki. 

Podczas onegdajszej burzy, jaka szalała 
mad powiatami położonemi nad granicą s0- 

wiecką zdarzył się tragiczny wypadek uto- 

nięcia 2 żołnierzy sowiec. i jednego wieš- 

niaka. Wypadek miał przebieg nastepujacy: 

Mimo wezbranych fal Dźwiny grzmotów 

i błyskawie ukazała się na rzece barko. 

Której wiotka postawa groziła lada momeni 

zalaniem. Obawy nielicznych widzów zišei- 
ły się. W pewnym momencie barka nie wy- 
trzymała potężnego naporu wody i poszła 

      

na dno. Cała załoga łodzi znalazła się w wo- 
dzie. Rozpaczliwe wysiłki uratowania się, 
czynione przez nieszezęśliwych powiodły się 
jedynie trzem wieśniakom i jednemu żoł- 
nierzowi, którzy szeześliwie dopłynęli do 

brzegu. Reszta znałazła Śmierć w falach 

Dźwiny. Zwłoki jednego z żołnierzy rzeka 

wyrzyciła na polskie terytorjum wpobliżu 

wsi Dzienniszki w odiegłości 10 klm. od 

Dzisny. 

1200 pożarów na Wileńszczyźnie. 
Podług przeprowadzonych obliczeń, w 

pierwszym półroczu roku bieżącego na Wi- 

deńszczyźnie wybuchło ogółem 1200 pożarów. 

Straty wyrządzone przez tę żywiołową 

klęskę sięgają zawrotnej sumy, bo až 

6.200.000 złotych. 

Nieco o Spółdzielai „Jedność” 
W Lidze. 

Spółdzielnia „Jedność* w Lidzie wyka- 

zuje stałą tendencję rozwojową. Sprawozda 

nie półroczne i bilans wykazują, że Spół. 

dzielnia w pierwszem półroczu otworzyła 

dwa nowe sklepy na prowincji w Dokudo. 
Różance, wprowadziła do asorty. 

mentu towarów manufakturę i gałanterję, 

Które prowadzi w sklepie w Lidzie przy 

Rynku. wybudowała dom w Lidzie pod 

sklep przy ul. Suwalskiej Nr. 125 oraz na- 

była od zhkwidowanej Spółdzielni „Balnik* 
«* Różance dom pod nowootwarty sklep. 

W ten sposób Spółdzielnia urzeczywistni 

da swe zamiary o prowadzenie sklepów w 
odpowiednich własnych lokalach, które z 
jednej strony pod wzgęldem urządzeń, czy- 
stości i porządku przewyższają sklepy pry. 
watne, a zdrugiej. uniezależniają Spoldziel- 

mię od ewentualnych nieprzewidzianych wy 

mówień lokali i przenoszenia sklepów w 
inne często niedpowiednie miejsca, gdyż 
jednym z zasadniczych warunków, jakim po 

winien odpowiadać sklep jest przecież je- 
go lokal, który powinien być obszerny, do- 
brze urządzony, jasny i czy Stwarza- 
nie tych warunków, ze względu na duży na- 
kład kapitału jest właśnie możliwe tylko we 
własnym domu. To też, aczkolwiek czas 0- 

ecny nie sprz, zasadniczo z powodu kry 
ysu inwestycjom, jednak warunki lokali nie 

Których sklepów zmuszają nawet w dzisiej 
szych czasach budować własne domy. 

Oprócz wymienionych korzyści stwarza 

przez to Spółdzielnia na długie lata, niewzru 

szony i widomy znak swego istnie Dziś 

jest już Spółdzielnia właścicielem trzech nie 
ruchomości, z których zwłaszcza budynek 
piekarni mechanicznej stanowi chlubę Spół 
dzielni. 

Jeżeli przejdziemy do dziedziny handlo 
wej. stanowiącej główny cel istnienia Spół. 
dzielni, to przekonamy się, że dorobek w tej 
dziedzinie również wybitnie postępuje na. 
przód, zarówno co do obrótów jak i gro. 

madzei z tego tytułu kapitałów, będących 

przecież własnością ogółu członków. 
Obrót za półrocze b. r. wynosił 474.123.68 

zł. wobec 825.700.02 zł. w roku 1930 czył 
obserwujemy wzrost obrotów 0 45 pro 
Nadwyżka osiągnięta za ten czas b. r. wy- 

nosi 6.380 zł. Wówczas, kiedy za ten san 
czas 1930 roku wynosiła 2.100 zł. 

Spółdzielnia, idąc po linji wyrażonego ży 
czenia członków na Walnem Zgromadzeniu 
wprowadziła do asortymentu wspomnianą 
już manufakturę i galanterję od dnia 1 czer 

wca b. r. Aczkolwiek jest to dział bardzo 
trudny, wymagający specjalnego lokalu a 
przedewszystkiem nakładu kolosalnych ka. 
pitałów jednakże powoli jest uzupełniany, 
aby z czasem całkowicie uniezależnić swo- 
ich członków od przymusowego kupowania 
tych towarów w handlu prywatnym i prze- 
płacania za nie często bardzo znacznych 

k które to pieniądze dotychczas szły de 
eni prywatnych kupców zamiast na po- 

większenie kapitałów społecznych. 

Dział ten już obecnie jest zaopatrzony w 
dostateczne iłości takich towarów jak: poń- 
<czochy damskie, dziecinne, skarpetki, koszu 
le męskie, płótna, materjały ubraniowe męs- 

kie, oraz różne materjały damskie. 
Tyle, jeżeli chodzi o rozwój Spółdzielni, 

natomiast bolączki są również bardzo znacz 
ne. 
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Najczęściej spotykamy się z niezadowo: 
deniem członków w dwóch wypadkach: że 
Spółdzielnia winna dawać większe zwroty 

od zakupów oraz udzielać członkom kredy- 
tu. 

Pierwsza sprawa w rzeczywistości wyglą 
da następująco: za rok ubiegły Spółdzielnia 
wypłaca 0,6 proc. zwrotów od zakupów. Na. 
leży tutaj zaznaczyć, iż przeciętna czysta 

a osiągana ze sprzedaży po pokry 
ciu własnych kosztów handlowych wynosi 
1 proc. z czego członkowie otrzymują 0,6 
proc. Czy Spółdzielnia tak mało zarabiaj 
sprzedaje towary taniej niż prywatni kup- 
cy? Spółdzielnia taniej nie sprzedaje, nato. 
miast nie pozwala prywatnym kupcom 
sprzedawania towarów po cenach wyższych, 
a zmusza ich do dostosowania się do cen 
"Spółdzielni. Jest ta rzecz stwierdzona fakta 
mi (w Dokudowie i Różance po otwarciu 
sklepów towary staniały u prywatnych kup- 
ców przeciętnie od 5 do 10 proc.). A więc 

"Spółdzielnia daje właściwie nie 0,6 proc. a 
10,6 proc. zwrotów od zakupów. Sprawa ta 
kometarzy nie wymaga, gdyż społeczeństwo 
o tem dobrze wie. Szkoda tylko, że z tego 

korzystają i nieczłonkowie a przez to nie 

widzą potrzeby należenia do Spółdzielni, na. 

"tomiast są wypadki i to bardzo częste, że za 

pisują się na członków tylko poto aby móc 

      

. kupować na kredyt. To jest właśnie drugą 
*i bardzo groźną bolączką Spółdzielni, która 

może na wypadek, o ile Spółdzielnia pój- 
dzie po linji najmniejszego oporu zgubić ją. 

Wracając do bolączek Spółdzielni „Jed- 

ność* z uznaniem należy powitać walkę z 
udzielaniem kredytów, jaką władze Spół- 
dzielni rozpoczynają w słusznem przewidy- 

waniu, iż pieniędzy społecznych zaprzepaś- 
cić spółdzielni nie wolno, tem bardziej, że 
"fundusze własne w stosunku do  obcyc 

   

  

przedstawiają się bardzo mizernie, a wpła 
conych udziałów przez członków jest za 
ledwie 2.800 zł. co w ogólnym obrocie pra- 
wie nie ma żadnego znaczenia, zaś fundusze 
społeczne * są nienaruszalne, ponieważ nie. 

tylko członków jest zasługą ich powstanie. 
Dlatego też spółdzielnia żądając solidne 

go zabezpieczenia na udzielany kredyt nie 
powinna spotkać się z tego powodu z obra. 
zą członków a raczej z uznaniem. 

MOŁODECZNO 
-- Otwarcie Kolonji letniej dla dzieci ko- 

lejarzy. W niedzielę dnia 19 b. m. odbyło 
się w Zalesiu, w pow. mołodeczańskim, ot- 
warcie kolonji letniej dla dzieci kolejarzy. 
W uroczystości wzięli udział p. dyrektor inż. 

‚ starosta Tramecourt z małżonką, 
naczelnicy wydziałów wileńskiej dyrekcji 
kolejowej, członkowie Komitetu kolonji z 
drem Królewskim na czele i w. in, Uroczy- 
stość otwarcia poprzedziło poświęcenie no- 
wej instytucji przez miejscowego proboszcza. 
W kolonji, urządzonej w przerobionym na ten 
ceł bardzo pięknie budynku kolejowym, zna- 
lazło pomieszczenie 65 chłopców. Pawilon 
dla dziewcząt ma być urządzony w roku na- 

stępnym. Kolonję powołał do ży specjalny 
komitet, utworzony w łonie Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej. 

WIAZYŃ 
- ZABÓJSTWO WE WSI TRYHUZIE. 

We wsi Tryhuzie (gm. wiazyńsknej) pod- 
czas zabawy w mieszkaniu Antoniny Szycik 
wynikła bójka pomiędzy Aleksandrem Szy- 
cikiem i Antonim Morozem — mieszkańcem 
wsi Siedziea na tle zazdrości o żonę. 

Podczas bójki Moroz zadał Szycikowi 
Szereg ran nożem. Szycika w stanie groźnym 
przewieziono do szpitala, gdzie nie odzys- 
kawszy przytomności zmarł. 

Moroza aresztowano. (e). 

-— Pożar od uderzenia pioruna. Podczas 
onegdajszej burzy od uderzenia pioruna \у- 
buchł pożar we wsi Ruskie-Sioło (gminy 

wiazyń |. Ogień zniszczył domy miesz- 
kalne i zabudowania gospodarskie mieszkań- 
ców tej wsi M. Hołdki i P. Korsaka. Straty 
znaczne. (e). 

TR6KI. 
-+ Napad na gajowego. W dniu wczoraj- 

szym na gajowego lasów majątku Czerwony 
Dwór Piotra Czernisa napadła grupa wło- 
ścian, którzy usiłowali rozbroić gajowego. 
Podczas walki Piotr Czernis wystrzelił ra 
niąc w okolicę lewej łopatki jednego z na- 
pastników Jana Gejlina — mieszkańca wsi 
Pasztyle. 

Gejlina przewieziono do szpitala. Resztę 
napastników zatrzymano. Dochodzenie w to- 

ku. (c). 

BRASŁAW 
+ Wykrycie potajemnej gorzelni. Fun- 

kcjonarjusze policji śledczej wykryli we wsi 
Ludki (gm. brasławskiej) potajemną gorzelnię 
która mieściła się w mieszkaniu T. Bażewicza 

Podczas rewizji ujawniono znaczną ilość 
wypędzonej samogonki. Aparat gorzelniczy 
skonfiskowano. (0). 

TURGIELE \ 
-- Podpalenie w kolonji Topiele. W dniu 

wczorajszym w kolonji Topiele (gm. turgiel- 
skiej) wybuchł znaczny pożar, który znisz- 
czył doszczętnie kilka budynków. 

Straty spowodowane pożarem wynoszą po- 
nad 15.000 złotych. : 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
pożar powstał naskutek podpalenia. 

Podpalaczy narazie nie ujawniono. Do- 
chodzenie w toku, (6) 

Z POGRANICZA 
+ Przygody policjanta litewskiego na 

polskiem terytorjum. Onegdaj na odcinku 
granicznym Grzebień w rejonie Trok strażnik 
litewski Wincenty Cycerko zbłądził na stro- 
nę polską. Litwin zorjentował się, że znalazł 
się już poza granicami swego państwa i za- 

czął poszukiwać drogi powrotnej, gdy wtem 
natknął się na kopistę, siedzącego w pozycji, 
nie dopuszczającej jakich bądź kroków za- 
czepnych. Strażnik litewski bez namysłu wy- 
ciągnął rewolwer i kazał kopiście prowadzić 
go w stronę Litwy. Ten pozornie się zgodził, 

w rzeczywistości jednak poprowadził Litwina 
w kierunku strażnicy. Gdy strażnica była już 
widoczna, Litwin natychmiast  zorjentował 
się w sytuacji i rzucił się z rewolwerem na 
kopistę. Do strzałów jednak nie doszło, gdyż 
wywiązała się ręczna walka i kopista odebrał 
rewolwer od Litwina i strzelił 6 razy w górę, 
Z zaalarmowanej strzałami strażnicy nad- 
biegło kilku kopistów, którzy obezwładnili 
mocującego się znów Litwina i odprowadzili 
go do strażnicy. 

+ Tajemnicze samołoty nad powiatem 
brasławskim. Onegdaj mieszkańcy wsi pow. 
brasławskiego zauważyli dwa samoloty trzy- 
mające się na bardzo znacznej wysokości. 
krążące przez dłuższy czas dookoła powiatu. 
Zachodzi przypuszczenie, iż były to aeropla- 
ny litewskie, gdyż odleciały one w kierunku 
tej granicy. 
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Wybuch bomby na szlaku kolejowym 
Lida—Wilno 

W niedzielę 19 lipca w godzinach porannych władze bezpieczeństwa 

publicznego w Wilnie otrzymały wiadomość o wybuchu bomby na szlaku 

kolejowym Lida—Wilno między stącjami . Jaszuny—Czarny Bór. 

Po otrzymaniu tej wiadomości, na miejsce wypadku wyjechali na- 

tychmiast przedstawiciele władz sądowo-Śledczych z wice-prokuratorem 

Zdanowiczem i naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa p. Bruniewskim 

na czele. 

Co ustaliło pierwsze dochodzenie? 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło następujące szczegóły: Wybuch 

nastąpił o godz. 7.47 w chwili, kiedy pociąg osobowy Nr. 326, zdążający 

z Lidy w kierunku Wilna, znajdował się w odległości 17 klm. od miasta. 

W tym momencie maszynista prowadzący pociąg usłyszał nagle silną 

detonację a równocześnie z pod kół parowozu wydobyły się kłęby czar- 

nego dymu. Na szczęście maszynista nie stracił przytomności umysłu i za- 

trzymał pociąg z całą ostrożnością, tak jak nakazują odpowiednie prze- 

pisy kolejowe. Dzięki temu pociąg przeszedł szczęśliwie przez uszkodzone 

iniejsce toru. Ustalono, że pociąg najechał na specjalnie ułożony na torze 

ładunek materjału wybuchowego. Skutkiem eksplozji powyrywane zostały 

podkłady kolejowe, uszkodzona szyna kolejowa na przestrzeni 60 cm. 

oraz wytworzyła się znaczna wyrwa w nasypie kolejowym. 
Po obejrzeniu maszyny okazało się, że uszkodzenia parowozu są 

stosunkowo nieznaczne, a mianowicie: w maszynie rozbite były latarnie, 

uszkodzona rura doprowadzająca wodę i zniszczony bandaż na jednem 

kole. Wagony skutkiem tej eksplozji nie ucierpiały, za wyjątkiem kilku 

szyb, które podczas wybuchu wyleciały. Pociąg po godzinnym postoju 

wyruszył w kierunku Wilna, dokąd przybył z opóźnieniem. 

Co opowiadają pasażerowie? 

Pasażerowie tego pociągu opowiedzieli naszemu współpracownikowi, 

iż podczas biegu pociągu posłyszeli nagle niezwykle silną detonację, a 

następnie brzęk rozbitych szyb. Po wybuchu pociąg przebiegł jeszcze 

kilkanaście metrów, poczem zatrzymał się w polu. Kiedy minęło pierwsze 

wrażenie spowodowane eksplozją, pasażerowie wybiegli z pociągu i wów- 

czas dopiero dowiedzieli się o tem, że pogłoska o wybuchu bomby jest 

prawdziwą: świadczyła o tem głęboka wyrwa w nasypie kolejowym, zni- 

szczone podkłady i wyrwany siłą wybuchu kawałek szyny. 

Po obejrzeniu miejsca wypadku przez władze kolejowe, wysłano z 

Wilna specjalną brygadę robotniczo-techniczną, która naprawiła uszko- 

dzony, zresztą nieznacznie, tor i dopiero wówczas ruszył następny pociąg 

Nr. 311 wychodzący z Wilna do Baranowicz o godz. 7 rano. Pociąg ten 

odszedł z Wilna jeszcze przed nadejściem wiadomości o wybuchu ma- 

szyny piekielnej i został telegraiicznem powiadomieniem zatrzymany na 

stacji w Porubanku, gdzie stał aż do chwili naprawienia uszkodzonego 

wybuchem toru. 

Władze prowadzą dalsze dochodzenie. 

Jak wynika z przeprowadzonego pierwiastkowego dochodzenia, cała 

siła wybuchu skierowana była w stronę i tylko dzięki temu, jak również 

przytomności umysłu maszyniisty pociągu Nr. 326 zawdzięczać należy, 
że eksplozja nie pociągnęła za sobą tragicznych następstw. Dotychczas 

jeszcze nie wyjaśniono, czy wybuch spowodowany został maszyną piekiel- 

ną, czy też jakimś innym silnym przyrządem wybuchowym, gdyż na 

miejscu wypadku nie natrafiono na żadne widoczne ślady. któreby mo- 

gły doprowadzić do ustalenia jakiego środka wybuchowego użyli sprawcy 

zbrodniczego zamachu. Dalsze dochodzenie jest prowadzone z całą ener- 

gją przez władze śledcze. Dotychczasowe wyniki dochodzenia ze wzglę- 

dów zrozumiałych, są trzymane w Ścisłej tajemnicy. (c) 

  

Kasjer towarowy w Nowej - Wilejce naraził 
Dyrekcję kolejową na znaczne straty. 
Zakończenie śledztwa o aferze Kowieńskiego. 

Pierwiastkowe śledztwo w sprawie afe- 
ry Kowieńskiego, o której donosiliśmy już 
szczegółowo w „Kurjerze Wileńskim* — 20- 
stało ukończone. 

Ustalono niezbicie, że aresztowany kasjer 
stacji towarowej w Nowej Wilejce Franci- 
Szek Baryło, którego w dniu wczorajszym 
osadzono w więzieniu Łukiskiem, działał w 
porozumieniu z Kowieńskim i jego wyja- 
Śnienia, że czynił to dla Kowieńskiego z 
grzeczności, nie odpowiadają rzeczywistości. 

Występne machinacje Kowieńskiego i ka- 
sjera Baryły, który działał wbrew  obo- 

wiązującym przepisom naraziły dyrekcje ko- 
lejową na znaczne straty, gdyż, jak się do- 
wiadujemy, poszkodowani młynarze i fir- 
my będą domagali się zwrotu swych strat 

od dyrekcji kolejowej. 
Ustalono również, że Kowieński działał 

według sprytnie obmyślonego planu, a że 
do ucieczki przygotowany był już dawno, 
świadczy o tem fakt, iż paszport zagraniez- 
ny otrzymał jeszcze w marcu, oszukańcze 
zaś machinacje rozpoczął w kwietniu. 

Dokąd uciekł Kowieński narazie nie wy- 
jaśniono. (e) 

Włamanie przy ul. Wielkiej. 
W niedzielę wieczorem wydział Śledczy 

powiadomiono o zuchwałym włamaniu do 
mieszkania właściciela domu Nr. 39 przy ul. 
Wielkiej p. Wajnika. 

Korzystając z tego, że rodzina Wajnik 
wyjechała na letnisko, złodzieje przedostali 
się na strych domu Nr. 39, wybili otwór w 
suficie mieszkania Wajnika i przy pomocy 

liny przedostali się do wnętrzna. 
Włamywacze zrabowali z mieszkania su- 

kienki i kasetkę stalową, zawierającą złoty 
zegarek i biżuterję. Poszkodowany oblicza 
swoje straty na 1.000 zł. 

Policja wdrożyła energiczne dochodzenie. 
(c). 

Przesilenie na stanowisku dyrektora teatrów 
miejskich. 

Jak już kilkakrotnie podawaliśmy, 
w związku z ciężkim kryzysem teat- 
ralnym, który swem ostrzem dotknął 
również i teatry wileńskie, a zwłasz- 
cza wobec wydatnego uszczuplenia 
subwencyj rządowych dyrektor Zel- 
werowiez postanowił zrezygnować z 
dalszego prowadzenia teatrów miej- 
skich w Wilnie. Naskutek jednak na- 

legań ze strony Magistratu dyr. Zel- 
werowicz zastrzegł sobie dwutygod- 
niowy termin do namysłu. 

Ponieważ wczoraj minęły właśnie 
2 tygodnie, a odpowiedź negatywna 

nie nadeszła, w sferach samorządo- 
wych uważano przesilenie za zlikwi- 

dowane. 

Dyrektor Zeiwerowicz zrezygnował. 

Już po umieszczeniu wzmianki 
późnym wieczorem z kół miaro- 
dajnych Magistratu (zwróciliśmy się 
telefonicznie do p. Vv. prezydenta p. 
W. Czyża) otrzymaliśmy wiadomość, 
że naskutek stanowiska Z. A. S. 
P-u, który będąc, dzierżawcą teat- 
rów wileńskich nie zgodził się na 
ponoszenie odpowiedzialności finan- 
sowej, przerzucając całkowitą Od- 
powiedzialność na dyrektora Zel- 
werowicza, ten ostatni zrezygno- 
wał nieodwołalnie ze stanowiska 

dyrektora, o czem powiadomił Urząd 
Wojewódzki i Magistrat. 

Nieprzjeednane Stanowisko dyr. 
Zelwerowicza postawiło władze 
miejskie w niezwykle kłopotliwą 
sytuację. Uważając, że nikt lepiej 
nie potraii poprowadzić teatrów 
wileńskich, Magistrat zamierza po- 
dobno nawiązać ponownie pertrak- 
tacje z dyr. Zelwerowiczem. 

Wątpić jednak należy, czy tym 
razem doprowadzą one do pożąda- 

nego rezultatu. 

Tragiczne samobójstwo młodej dziewczyny. 
Przedwczoraj na szlaku kolejowym Wiil- 

no—Nowo-Wileįka wpobližu Kolonji Kolejo 
wej rzuciła się pod koła lokomotywy po- 
ciągu podmiejskiego jakaś młoda dziewczy - 
na. Maszynista zauważył wypadek zapóźno 
i nie miał czasu do zahamowania pociągu. 

O wypadku natychmiast zaałarmowana 
posterunek kolejowy, skąd natychmiast wy- 
słano na miejsce wywiądowceę i policjanta. 

Wobec nieodnalezienia przy zwłokach 
samobójczyni, żadnego dowodu osobistego, 
nazwiska jej narazie nie ustalono.. Zwłoki 
przesłano do kostniey szpitala św. Jakóba. 

Dopiero w dniu wczorajszym wyjaśniono, 
že jest to niejaka Eiżbieta Lipnicka, sprze- 
dawczyni gazet i papierosów w jednym z 
kiosków inwalidzkich na rogu ul. Miekie- 
wicza i placu Katedralnego vis-a-vis kawiar- 
ni Rudnickiego. W przededniu samobójst- 
wa Lipnicka została okradziona. Jednocześ- 
nie przeżyła ona tragedję na tle romantycz- 
nym. 

Zbieg nieszczęść tak podziałał na Lipnie 
ką, że postanowiła popełnić samobójstwo, 
Szukając śmierci pod kołami pociągu. (e) 
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  Dziś: Daniela pr. Praksedy. 

Jutro: Marji Magdaleny. 

Wschód słońca—g. 3 m. 38 
ipiec 

SE] Zachód |. —. 198.47 
Spostrzeżenia Zakładu Meteerelegii U. $. B 

w Wilnie z dnia 20/VII—1931 raku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia -|- 18 C. 
i saiwyżiza | 2006, 
" najniższa: 4- 109 C 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowy. a 

Tendencja barom.: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: z rana pogodnie, potem pochmurno. 

OSOBISTA 

— Prezes Dyrekcji P. i T. w Wilnie inż. 

Żuchowicz rozpoczął z dniem 17 b. m. 5- 

tygodniowy urlop wypoczynkowy. Zastępujc 

go inż. Mieczysław Nowicki. 

URZĘDOWA. 

—lnspekcje p. wojewody. P. woj. Becz- 

kowicz, badając w dalszym ciągu bieg spraw 

w podległych sobie urzędach, dokonał w o 

statnich dniach inspekcji urzędu Wileńskie- 

go Starostwa Grodzkiego, woj. Komendy Po 

licji Państwowej w Wilnie i Komendy £ P 

na m. Wlnio. 
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ADMINISTRACYJN. 
— Bramy i klatki schodowe powinny b 

oświetlone. Władze policyjne stwierdi 
w wielu domach w porze nocnej, zarów 

w bramach, jak i w klatkach schodowych. 

panują egipskie ciemności wbrew zarządze- 
niom władz bezpieczeńst publicznego. 

Policja: przypomina, iż przez całą noc 

muszą być oświetlone zarówno bramy, jak 

i wszystkie klatki schodowe. Winni nieprze 

strzegania tego przepisu administratorzy lub 
właściciele domów pociągnięci będą do su- 

rowej odpowiedzialności w drodze admin'- 

stracyjnej. 

  

   
   

  

    

      

MIEJSKA. 
— Wstrzymanie robót nad układaniem 

chodnika na ulicy Zawalnej. Jak już poda. 
waliśmy w jednym z poprzednich numerów 
„Kurjera Wileńskiego* Magistrat zamierza 

  

   

        

chore, częściowo 
skutek niesymetrycznego rozmieszczen Y- 

ja usunięcia. Kwestję tę rozstrzygnie 
specj: zwołane w tym celu posiedzenie 
Komisji Ogrodowej. Do czasu zaś wypowie 
dzenia się Komisji Magistrat wstrzymał dai- 
sze układanie chodnika na ul. Zawalnej, 
natomiast przystępuje obcenie do robot, 
chodnikowych na W. Pohulance na odcin- 
ku od ul. Zawalnej do Słowackiego. , 

— Magistrat przystępuje do regulacji 
brzegów Wilji. Onegdaj w lokalu Magistratu 
zwołana została konferencja kierowników 
działów technicznych samorządu wileńskiego. 
Tematem narad była sprawa najbli 
bót inwestycyjnych. W wyniku dłuż y 
skusji uznano za jedną z najbardziej palą- 
cych potrzeb umocnienie brzegów Wilji i 
regulację ul. Zygmuntowskiej, która zostanie 
przebrukowana i doprowadzona do porządku 
natychmiast po zakończeniu tam robót kana- 
lizacy jnych. Jednocześnie w najbliższym cza- 
sie podjęte zostaną roboty nad umocnieniem 
brzegu Wilji około ul, Zygmuntowskiej na 
odcinku od Wileńskiej do Arsenalskiej. Rów- 
nież regulacji ulegnie brzeg przeciwległy od 
strony elektrowni miejskiej. Na ten cel Ma- 
gistrat preliminował jaż odpowiednie kredyty. 

— Budowa nowego mostu przez Wilen- 
kę. Jak się dowiadujemy, na ostatniem po- 
siedzeniu Rady Miejskiej zapadła uchwała 
podwyższenia cen na wodę o 3 grosze za 

1 metr”. Uzyskane w ten sposób kredyty po- 
słanowiono użyć na walkę z bezrobociem w 
pierwszym zaś rzędzie na zatrudnienie bez- 

robotnych robotników  niewykwalilikowa- 
nych. Dla dostarczenia im pracy Magistrat 
postanowił wybudować most przez Wilenke, 
który połączy kolonję miejską Tupaciszki z 
przeciwległym traktem. 

— Sprawa asfaltowania ulic. We środę 
przybywa do Wilna reprezentant T-wa „E- 
mulgja* inż. Przeworski. Przyjazd jego jest 
związany z projektowanem  asfaltowaniem 
ulic Wilna. „Emulgja* dokonała wiele prac 
w dziedzinie asfaltowania między inn. wy- 
asfaltowała ulice Wiednia, obecnie zaś buduje 
drogi asfaltowe na Górnym Śląsku. 

Towarzystwo „Emulgja* złożyło już w 
Magistracie swą ofertę, Niedawno w Wilnie 
bawili przedstawiciele tego T-wa i badali na 
miejscu składniki materjałów, używanych do 
produkowania asfaltu. W wyniku badań 
przedstawiciele oświadczyli, że wyrabiany w 
betoniarni miejskiej szaber, jest bardzo do- 

  

        

  

      

  

  

    

  

    

    

bry, jako składnik a 
asfaltowania będą mnie 

Obecnie Magistrat ro: 
T-wo ofertę. Mimo to. 

tu, przez co koszła 

ze.    

nsowej, 
й ż stoi na 

stanowisku ogłoszenia przetargu publicznego. 

Magistrat projektuje w roku bież. wyasfal- 

  

    

      

Mickiewicza do 3 Maja, Dominikańską i Wi- 
leńską od Mickiewicza do Niemieckiej, ewent. 
ul. Trocką. Dalsze asfaltowanie jest uzałe: 
nione od skanalizowania poszczególnych ulic, 

Ponieważ asfaltowane będą ulice, na któ- 
rych odby się ruch autobusowy, przeto 
ogólna dług: asfaltowanych ulic wyniesie 
około 26 klm. koszta zaś jednego kilometra 
200.000 zł. 

— Kiedy wejdzie w życie nowy preli- 
miinarz budżetowy miasta. Nowy preliminarz 
budżetowy miasta na rok 1931-82 po wnie- 
sieniu poprawek, zresztą bardzo drobnych, 

dokonanych przez Radę Miejską, zostaje w 
dniu dzisiejszym przesłany do Urzędu Wo- 
jewódzkiego, celem osiaiecznego zatwierdze- 
nia, 

Ustosunkowania się władz nadzorczych do 
nowego budżelu nie należy oczekiwać wcze- 
śniej niż w ciągu najbliższych 6-ciu tygod- 
ni. Po tym więc mniej w j terminie nowy 
preliminarz wejdzie w życie i stanie się 
prawomocnym. 

— Przyśpieszone roboty prz budowie szo- 
sy Wilno—Porubanek. Podjęte przez Ma- 
gistrat roboty przy budowie szosy łączące 
ul. Raduńską z lotniskiem na Porubanku 54 
obecnie w pełnym toku. Roboty ziemne zo- 
stały już wykonane. Obecnie przystąpiono 
do wybrukowania szosy, z tem by na d 
10 sierpnia oddać ją już do użytku pub 
nego. 

Na robotach tych znalazło pracę 65 bez- 
robotnych. a sy 

  

   
      

   

      

   

     

   
   

  

RE: WOJSKOWA. 
sa Śwęto 3 bat.. sap. wileńskich w dniu 

25 Ipeca r. b. będzie obchodzone tyłko w ści- 
słem gronie oddziału. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Baczność Legjoniści! Członkowie Zwi 
zku Legjonistów Polskich, którzy 
wziąć udział w tegorocznym Zjeź 
gjonowym, wyznaczonym na dzień 9 sier. 
pnia w Tarnowie, proszeni są o zgłaszanie 
się w sekretarjacie Zarządu Okręgu Wileń- 
skiego, ul. Żełigowskiego 4, codziennie mię- 
dzy godziną 18—20, w celu rejestracji. 

Warunki przejazdu podane będą później 

" SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— 2-lecie zawodowych szkół „Pomocy 

Pracy* w Wilnie. W tych dniach żydowskie 
szkoły zawodowe „Pomoc Pracy* obchod 
ły uroczystość ia swego istnienia. Mo. 
wę powitalną wygłosił inicjator i organiza- 
tor tych szkół, prezes T-wa inżynier A. Kle 
banow. Jak wynika ze sprawozdania, szko- 
ły te, tak pod względem ilo oddziałów, 
jak i liczby uczących się, uważane są za 
największe neitylko w Wileńszczyźnie, lecz 
nawet w całej Polsce. 

Dalej wymienił on, że Kuratorjum Okrę 
gu Szkolnego Wileńskiego odnosi sę z u- 
znaniem do organizacji „Pomoc Pracy“ 1 
po raz pierwszy wydało w ty mroku subsy- 
djum szkołom utrzymywanym przez to to- 
warzystwo, czem trochę ulżyło ich położe- 
niu materjalnemu. 

Egzaminy ukończenia tych szkół, które 
odbyły się po raz pierwszy przy państwoej 
Szkole Rzemieślniczej, wykazały nietylko 
bardzo dobrą znajomość rzemiosła, lecz i 
bardzo poważne postępy w języku polskim, 
w którym odbywał się egzamin z przednio 
tów teoretycznych. 

    

   
    

    

RÓŻNE. 
— Z lzby Przemysłowo-Handłowej w 

Wilnie. Izba podaje do wiadomości sfer za- 
interesowanych, że Ministerstwo Rolnictwa, 
uwzgędniając starania eksporterów trzody 
chlewnej, znacznie ograniczyło ilość pieczęć: 
na mięsie świeżem, wysyłanem z Polski de 
Wiednia. 

Równocześnie Izba komunikuje, że 9- 
trzymała tekst przepisów kontroli jakościo- 
wej przy wywozie trzody chlewnej, dotyczą- 
cych wagi trzody żywej lub bitej, sposobu 
uboju, ekspedycji towaru bitego oraz kon- 
troli eksportu. 

Szczegółowych informacyj udziela biu- 
ro Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 

Trocka 3 (referat Przemysłowo-Handlowy). 

— Z lzby Przemysłowo-Handlowej w 
Wiłnie. Izba podaje do wiadomości, iż Mi- 
nisterstwo Skarbu z dn. 19 b. m. cofnęło 
zakaz uiszczania za pośrednictwem P. K. O 
wpłat z tytułu podatku przemysłowego od 
obrotu w tych urzędach pocztowych i oddzia 
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łach P. K. O., które znajdują się w siedzi- 
bach skarbowych. 

— Cudzoziemskie niebieskie ptaki grasu- 
ją na wileńskim bruku. Nie zerpana jesi 
dobroć serca i łatwowierno: wilnian, je- 
żeli nawet dzisiaj w okresie ostrego kryzy- 
su ekonomicznego, gdy każdy jest zmuszo- 
ny do ograniczenia swoich wydatków do 
minimum, znajdują się litościwo. osoby, 
wspierając datkami pieniężnemi pomysło- 
wych wydrwigroszy. 

Od dłuższego już czasu na ulicach Wil- 
na młody, szczupły cudzoziemiec noszący 
okulary i chodzący z gołą głową, który 
przeważnie wieczorem zaczepia przechod- 
niów pytaniem „Parlez vous francais* i pro 
si o papierosy, ogień, pożyczenie mu kilku 
złotych na hotel, lub przenocowanie go. 
gdyż jest Polakiem wezwanym na odb 
wojskowej służby, niema groszo przy du 
szy i nie umie ani słowa po polsku, a zbyt 
późna wieczorna godzina nie pozwala mu 
zgłosić się do komendy placu. 

Młodzieniec ten włada równie dobrze nie- 
mieckim jak francuskim a nawet trochę mó 
wi po rosyjsku, a widocznie nie brak naiw- 
nych, którzy wierząc w jego historyjki i li- 
tując się nad jego losem wspierają go, gdyż 
trwa to już od paru tygodni, a pomysłowy 
młodzieniec nie zmienił dotąd swego intrat- 
nego zawodu ani metod postępowania. 

Byłby już najwyższy czas by władze za- 
interesowały się kim jest w rzeczywistości 
ów młodzieniec i w jakim charakterze i 
celu przebywa w Wilnie. 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Łutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15 w. po raz ostatni dowcipna kome- 
dja Móllera i Lorentza „Pan znak zapyta- 
nia*. W rolach głównych pp.: Eichlerówna, 
Sawicka, Kreczmar i Jaśkiewicz. Reżyseru- 
je R. Wasilewski. 

W dniach 22, 23, 24-go b. m. wraca na 
afisz doskanała, ciesząca się niezwykłem po- 
wodzeniem krotochwila Hennequina „Szu 
kam dziecka* z pp.: Kamińską, Sawicką, 
Balcerzakiem i Wyrwiczem na czele. Ceny 
miejsc specjalnie zniżone. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. po r 
ostatni świetna, pełna humoru krotochw. 
Nancey'a i Armant'a p. t. „Wesoła spółka”. 
w pierwszorzędnej obsadzie z pp.: Niwińską. 
Kamińską, Ciecierskim, Mileckim i Wyrwi- 
czem na czele. 

Dnia 22 i 23-go b. m. nieodwołalnie po 
raz ostatni sensacyjna sztuka Vicki Baum 
„Ludzie w hotelu", w pierwszorzędnym wy- 
konaniu pp. Eichlerówny, Niwińskiej, Ry- 
chlowskiej, Ciecierskiego, Jaškiewicza i Kre 
czmara. Geny miejsc specjalnie zniżone. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po- 
bernardyńskim. Na dzisiejszym koncercie w 
muszli wystąpi słynna  primadonna oper: 
warszawskiej i zagranicznych p. Olga Olgi. 

   

  

    
     

  

na, z udziałem orkiestry 5 p. p. Leg. P. 
Olga Olgina odśpiewa szereg aryj operowych 

— Występy Rewji w Teatrze Letnim. Za- 
ledwie parę dni dzieli nas od występów Re- 
wji pod kierunkiem artystycznym p. Ludwi- 
ka Sempolińskiego. Rozpoczynamy występy 

„D. t. „Tylko walczyk jest najsłodszy** 
— pióra J. Rolanda, Stacha, Szer-Szenia, 
Sępa, Orlana, Roxy i innych. Muzyka Wich 
lera, Hautmana, Ratanka i innych. 

Na program składają się najnowsze prze- 
boje teatrzyków warszawskich, piosenki 
„Tomasz, ąd ty to masz*, „Dwaj panowie 
B“, „Cherie“, „Rosita“, „Santa Madonna“, 
„Jou-Jou“, „Ty stusznošė masz“ i inne. 

Ceny miejsce od 50 gr. do 5 zł. 
— Najbliższe premjery. W sobotę dnia 

25-go odbędzie się w Teatrze „Lutnia“ pre- 
mjera sztuki „A Zuzanna nie chce* —W. 
B. Atherton'a. 

— Koneert symfoniczny. We wtorek dn. 
21 lipca r. b. o godzinie 8.30 wieczorem w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(Wejśce z ul. Syrokomli) odbędzie się kon- 
cert symfoniczny pod batutą dyr. Rubinsztej- 
na przy współudziale znanej śpiewaczki El- 
zy Igdal (sopran) i prof. Al Kontorowicza. 

" RABJO 
WTOREK, dnia 21 lipca 1981 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Muzyka taneczna (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Komunikat dla żeglugi. 16.50: „Wspo. 
mnienie lekarza króla Sobieskiego* odczyt. 
17.10: Utwory Chopina (płyty). 17.35: „Isto- 
ta piorunów, ich kaprysy i skutki* odczyt. 
18.0: Koncert popularny. 19.00: Komunikat 
Związku Młodzieży Polskiej. 19.15: „Heidel. 
berg-Frankfurt-Weimar“ feljeton podróżny. 
19.30: Program na środę i rozmaitości. 19.10 
Komunikat rolniczy. 19.55: Komunikaty. 
20.156: Koncert. 22.00: „Pochwała Bałtyku” 
feljeton. 22.15: Komunikat i muzyka tanecz- 
na. 28.00: Kabaret (płyty) konferensjerka Ka- 
rola Wyrwicz.Wichrowskiego artysty drara. 

ŚRODA, dn. 22 lipca. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańska (płyty) 
13,10: Kom. Meteor. 15.20: Program dzienny. 
15.25: „Nasi bałtyccy sąsiedzi — Finlandja* 
odczyi wygł. prof. Bronisław Rydzewski. Tr. 
na wszystkie stacje Polskiego Radja. 
Kom. harcerski. 16.00: Aud. dla dzieci J 
Audycja dla dzieci starszych: „Zwycięstwo* 
opowiadanie cioci Hali. Tr. na ws. 

  

   

    

   

    

    

  

  

    

skie stacje. 16.30: Koncert dla młodzieży (pły- 
i dla żeglugi, 16.50: „Radjo 

* — pog. 17.10: Koncert 
popuiarny (pły 17.35: „O Śnie i marze- 
niach sennyc — odczyt. 18.00: Koncert. 
19.00: Chwilka strzele 19.1 „Feljeton 
humorystyczny* w wykonaniu Wacława Ma-     
linowskiego. 19.30: Program na czwartek i 
rozmaito. 19.40: Skrzynka pocztowa. 19.55: 
Komunikaty. 20.15: Recital M. Jonasówny. 

    
  

  

Od dnia 2l-go do 24-go 
lipca 1931 roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

и © 5 

ślad Miejskie 
(SALA MIEJSKA 

' Ostrobramska 5. 

KSU RI E R WI EE N-S-K-1I 

SPORT. 
Rozgrywki o tytuł mistrza piłkarskiego. 

Skandaliczny mecz między Laudą a Makabi. 
Ubogi w imprezy sezon sportowy w Wil- 

nie siłą rzeczy koncentruje całą uwagę miłoś- 
ników sportu na rozgrywkach piłkarskich, 
które weszły już w stadjam meczów decydu- 
jących. Potknięcie się tego lub innego konku- 
renta odrazu przekreśla nadzieje na zdoby- 
cie tytułu mistrzowskiego. Poza drużyną 1 
P. p. Leg., która nie przegrawszy żadnego me- 
czu nadal prowadzi zdecydowanie, za naj- 
groźniejszego pretendenta do prymatu w pił 
karstwie wileńskiem uważano powszechnie 
Makabi. Istotnie klub ten rozporządza druży- 
ną dość wysoko, jak na stosunki wileńskie, 
zaawansowaną technicznie, dobrze zgraną i 
co ważniejsza odznaczająca się dużą dozą 
ambicji spertowej, Makabi przegrała dotych- 
czas zaledwie tylko jeden mecz z 1 p. p. Leg. 
stale więc dreptała na piętach drużyny woj- 
skowych, grożąc w ostatniej chwili wydar- 
ciem mistrzostwa. 

Do czołowej tej dwójki dostroiła się as- 
tatnio Lauda, której poziom znacznie się pod- 
niósł. Zasilony w ataku Browkinem stała się 
ona niebezpieczna dla ekstra klasy wileńskiej. 
Powrót utalentowanego tego gracza wprowa- 
dził w szeregi linji ofenzywnej Laudy nie- 
tyle zmysł kombinacyjny, ile żywiołowe par- 
cie naprzód. 

W tych warunkach niedzielne spotkanie 
Makabi z Laudą oczekiwane było z rzadko 
obserwowanem u nas zainteresowaniem. 

21,05: Kwadrans literacki. 21,25: Koncert. 
22.00: Feljeton. 22.15: Kom. 22.30: Muzyka 
laneczna ze Lwowa. i 

   

    

‚ NOWINKI RADJOWE. 
HEIDELBERG — FRANKFURT— WEIMAR. 
Wtorek 21 lipca o godz. 19.15 (aud. lokalna). 

Ostatnia zkolei pogadanka p. Witolda 
Hulew „ pošwiccona wspomnieniom z po 
dróży na zachód obejmuje trasę Heidelberg— 
Frankfurt — Weimar, miasta pokryte gru- 
bą patyną historji — centra niemieckiej kul- 
tury, 

TRANSMISJA KONCERTU Z DOLINY 
SZWAJCARSKIEJ Z UDZIAŁEM BOLESŁA - 

WA GINZBURGA; 

O godz. 20.15 w koncercie popularnyń w 
wykonaniu orkiestry Filharmonji warszaws- 
kiej pod dyr. Kazimie: Wiłkomirskiego u- 
słyszą radjosłuchacze kilka utworów na wio- 
lonczelę w wykonaniu p. Bolesława Ginzbur- 
ga. Międży innemi utwór z XVII wieku — 
Cawot — Lully i dwa nastrojowe utwory Go- 
darda: „Sur le lac* i „Serenadę*. W części 
symfonicznej utwory poptlarne kompozylo- 
rów francuskich. 

    

        

  

   

Dia a a A S 

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka 
tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 

rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

Tajemnica D-a Dimitriusa 
Dramat w 9 aktach. W roli głównej Marion Davies. 

NAD PROGRAM: 1) SENEGALJA (Podróż po Syrji. Aktów |. 2) TROJKA HULTAJSKA Komedja wz2 akt. 
Początek seansów od godz. 6-ej. — — = 

  

— — Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — — — 
= - 

DŽWIĘK. KINO-TEATR Premjera! 

= MĄZ—KOCHANEK dźwiękowy „ABLIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

Przepojony namięt- 
nością dramat serc, 
miłości i poświęc.! 

W rolach głównych: Premjowana piękność Catherine Dale Owen i pełen temperatnentu Warner Baxter. Przebój ten jednocz. demonstr. się w Warszawie, Berlinie i Paryżu. 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy odg. 4-ej, w niedz.i św. od 2-ej 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

BŁWIĘKOWH KINO 

„МИФ 
Mlokiew. 22, tel. 15-28 

Šwietny triumf naszej 
znakomitej rodaczki! 

ULICA   
Na |-szy seans ceny zniżone. — — — 

POLA NEGRI 
POTĘPIONYCH DUSZ 

W rol. pozost.: Jan Rehmenn i Warwick Ward. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Paramountu. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

w-pRÓBGJAW GR, Pro 
dźwiękowym p. t. 

Dzieje kobiety upadłej, którą mi- 
łość wznosi z otchłani ku światu. 

  

. Dźwiękowe Kino Dziśł Przebój dźwiękowy! Ostatnia 
i najlep. kreacja Luisa Wolheima Załoga śmierci Wstrząs, dramat miłości, 

poświęcenia i nienaw. 
NAD PROGRAM: Wszechświatowy 

    

Trybuny boiska 6 p.p. Leg. nadługo jesz- 
cze przed rozpoczęciem się meczu zapełnił» 
się Uumami publiczności, żądnej emocjonu- 
jącej i ładnej gry, Spotkał ich jednak przy- 
kry zawód. Mecz zakończył się skandalem, 
lecz o tem później. 

LAUDA — MAKABI 3:0 (valkover). 

Na początku nic nie zapowiadało skanda- 
licznego finału zawodów. Gra z miejsca po- 
toczyła się w bardzo żywem tempie. Odrazu 
dało się wyczuć, że stawka meczu jest wy- 
soka. Gracze szli ostro na 'piłki, utrzymując 
jednak grę w normach dozwolonych przepi- 
sów. Stan ten trwał do chwili, gdy piłka zna- 
lazła się w siatce bramki żydowskiej. Strzał 
Browkina odbija się od nogi obrońcy żydow- 
skiego, piłka zmienia kierunek i wpada do 
bramki. Samobójczy ten goal, wprowadza w 
szeregi Makabi dezorganizację. Speszeni jej 
gracze rzucają się do rozpaczliwego ataku. 
Natrafiają jednak na doskonale usposobio- 
ne tyły przeciwknika, które w zarodku para- 
liżują zakusy „makabistów*, 

Wogóle trzeba przyznać że w dniu tym 
Lauda grała swój najładniejszy mecz sezo- 
nu. Nie miała ona wcale słabych punktów. 
Wszyscy jej gracze stanęli na wysokości za- 

dania, a gdyby jeszcze potrafili pohamować 
ponoszący ich temperament i nie dopuścili do 
pożałowania godnych ekscesów, które wy- 
nikły na tle brutalnej gry, mecz ten zakoń- 
czyłby się niepodzielnym ich sukcesem. 

Niestety... stało się inaczej. Nie bez winy 
tu jest i publiczność szowinistycznie nastro- 
jona, oczywiście mowa tu o pewnym jej od- 
łamie — tym który przychodząc na mecz 

wyklucza ewentualność przegranej 
Ci to stali bywalcy boiska Makabi, 

bojkotujący dotychczas mecze rozegrywane 
na boisku 6 p. p. Leg. tym razem odstąpili 
od swej zasady, tłumnie stawili się mimo 
bojkotu i z miejsca po strzeleniu pierwszej 
bramki rozpoczęli niesamowite wrzaski pod 
adresem sędziego por, Herholda, posądzając 
go, najniesłuszniej w świecie o stronniczość. 
Rola sędziego w tych zawodach przy tem 
specjalnem nastawieniu szowinistycznej pu- 
bliczności, była nie do pozazdroszczenia. Trze 
ba jednak przyznać że wywiązał się on z tego 
trudnego zadania w zupełności zadawalnia- 
jaco, kierując meczem energicznie i zdecy- 
dowanie. 

Przerwa 1:0 dla Laudy. Zwolennicy Ma- 

kabi dają upust swemu niezadowoleniu. At- 
mosfera na widowni staje się mocno naele- 

ktryzowana i grozi wybuchem, który w kon- 
sekwencji doprowadzić może do nieobliczal- 
nych ekscesów. 

Na boisko wkracza pluton żołnierzy z ka- 
rabinami. 

      

    

  

Gwizdek sędziego. Zawody toczą się dalej. 
Zdenerwowanie jednak nie ustępuje, prze- 
ciwnie wzmaga się. Na boisku gęsto zacz 
padać „trup*, co chwiła znoszą któregoś z 
graczy. 

Inicjatywę gry całkowicie przyjmuje Lau- 
da, nie schodząc z linji bramkowej Makabi, 
co daje pole do popisu bramkarzowi druży- 

żydowskiej Rutsztejnowi, Mimo to zmu- 
zony on jest skapitulować raz jeszcze przed 

strzałem Okułowicza. 
Niezadowolenie publiczności dochodzi do 

zenitu. Nieustanna wrzawa dopinguje graczy 
którzy idą teraz nie na piłkę, lecz na pr 

Na boisku dochodzi do rękoczynów 
j gracze urządzają karczemną bójkę 

dzia usuwa obu. Nadal jednak z obu s 
króluje niepodzielnie brutalność, która ze- 

   

    

          

Nr. 165 (2107) 

psuła tak ładnie zapowiadające się zawody. 
Kilku graczy Makabi samowołnie schodzi 

z boiska. Sędzia konstatuje zdekompletowa- 
nie jej drużyny, wobec czego przerywa mecz 
odgwizdując valkover 3:0 na korzy. 

Smutny ten finał zawodów dow: 
jeszcze że źle pojęta ambicja i szowin 
są to pierwiastki które ze sportu muszą być 
wyrugowane za wszelką cenę. 

   
    

  

W dniu poprzednim spotkały się: 

OGNISKO — ŻAKS 1:3 

Tak słabo grającego Ogniska oddawna już 
nie widzieliśmy, Na boisku niepodzielnie pa- 
nował chaos. O jakiejkolwiek zespołowej 
akcji nie mogło być nawet mowy. 

Wszystkie bramki padły z akcji selowych 
napastników. E, 8. 

  

   

   

Sensacyjne zwycięstwo Anglji nad Ameryką 
w meczu © puhar Davisa. 

W Paryżu odbył się w piątek, sobotę i 
niedzielę finałowy mecz tenisowy o puhar 
Davisa pomiędzy mistrzem strefy  europej- 
skiej Anglją a finalistą strety amerykański: i 
Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej. 

Pierwszego dnia — jak wiadomo Austin 
zwyciężył Wooda, a Shields pokonał Angli 
ka Perry. 

Drugiego dnia w grze podwójnej zwycię- 
stwo odniosła para amerykańska. 

W niedzielę odbyły się dwie rewanżowe 

  

2375 TRAIN RZE COREL i a eta 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE JUBILERA-GWAŁCICIELA 

W dniu wczorajszym wydział śledczy are 
sztował współwłaściciela sklepu jubilerskie- 
go przy ul. Niemieckiej 23 A. L., oskarżone- 
go o usiłowanie zgwałcenie niejakiej T. z 
ul. Wiłkomierskiej, która przyszła do jego 
sklepu kupować kolczyki. L. wyzyskal tę 
okoliczność, że w sklepie nikogo nie było i 
usiłował zniewolić klijentkę. 

L. przesłano do dyspozycji władz są- 
dowych. (e) 

ARESZTOWANIE ZŁODZIEI. 

Dochodzenie ustaliło, iż kradzieży garde- 
roby u Rodomino Henryka (Filarecka 43) 

dokonali Paszkiewicz Witold (Biały 8) i Wa- 
silewski Stanisław (Więzienna 3) których ze 
skradzionemi przedmiotami zatrzymano. Ciż 
sami złodzieje dokonali kradzieży na szkodę 
Kołodzieja Stefana. 

PODRZUTKI. 

19 b. m. znaleziono przy ul. Piłsudskie- 
go 6 podrzutka płci męskiej w wieku około 
6 tygodni, którego umieszczono w przytułku 

  

    e Inej 35 znalezio- 
no podrzutka płci męskiej w wieku około 
4 miesięcy, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

  

goż dnia przy ul. Za 

  

gry pojedyńcze, które zakończyły się niespe- 
dziewanem i nieoczekiwanem zwycięstwem 
obu angielskich zawodników (Austina i Per- 
ry'ego) nad Shieldsem i Woodem. Dzięki 
tym zwycięstwom mecz wygrała Anglja w 
stosunku 3:2.. 

W; przyszłym tygodniu Anglja rozegra 0s- 
tatni mecz z posiadaczem puharu Francją, 
przyczem wynik ze względu na słabą forme 
czołowych rakiet francuskich z Cochetem na 
czele, nie jest bynajmniej pewny. (Pat). 

  

Ra Кр 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

— 19 b. m. Walentynowicz Henryk (Żeli- 
gowskiego 5) wypił jodyny. Pogotowie R 
tunkowe odwiozło desperaia do szpitala Ży- 
dowskiego. 

— 19 b. m. Sienkiewicz Antoni (Montwił- 
łowska 3) zażył esencji octowej. Desperata 
odwieziono do szpitala Sawicz. 

— 19 b. m. Sienkiewicz Franciszek (Ułań- 
ska 29) przyjął arszeniku. Desperata odwie- 
ziono do szpitala Żydowskiego. 

— 19 b. m. Kacinówna Marja (Królew- 
ska 2) wypiła esencji octowej Pogotowie 
Ratunkowe odwiozło ją do szpitala Sawicz. 

KRADZIEŻE. 

— W dniu 19 b. m. Kołodziejowi Stefa- 
nowi (Równe Pole 8) skradziono z mieszka- 
nia garderobę męską i damską łącznej war- 
tości 1140 zł. 

— W dniu 19 b. m. Bielskiemu Edwardo- 
wi (Pohulanka 11) skradziono z mieszkania 
garderobę męską oraz biżuterję łącznej war- 
tości 400 zł. 
т 

     

     

      

Chajkierowi Lejbie (Sawicz 3) 
skradziono zł. w gotówce, Kradzieży do- 
konała Kaczyńska Anna. Kaczyńska zbiegła. 
Gotówki nie odnaleziono. 

— 19 b. m. z mieszkania Mullera Lewi 
(Kalwaryska 40) skradziono karmedków i ro- 
dzynek sumę 13 zł. Kradzieży dokonała 
Bosiak Anna (Kalwaryjska 40), kótra zbiegła. 

       

     

  

  
  

Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, 

koxjolit i papę do dachów. Wszelkię materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia. 

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIE i KTROLIGKTORNA 

S i Е 

® 
z . = 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budowlany Nr. III. zawiadamia, 

że w dniu 6 sierpnia 193] roku o godz. 10 odbędzie 
się w Grodnie przetarg nieograniczony na budowę 
szopy na wozy o kubat. ok. 4000 m.* i zamianę kon- 
strukcji dachowej bud. Nr. 15 kosz. im. l-ej Brygady 

Legjonów w Wilnie, oraz na wykończenie ujeżdżalni 
dla 3-go p. szwoleżerów w Suwałkach, 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Monitorze 
Polskim* i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

Okręgowy Urząd Budowlany 
Nr. lil 

Grodno. 668/V1—5946 
L. dz. 4795/Bud. 

HANDLOWIEC 

  

Dr. GINSBER 
choroby skórne, wene 

  

C6/INS W ret. sł. Luis Wolheim, Kay Johnson i Conrad Nagel. dodatek džwiekowy „Foxa“. 

ZNICZ: 
WiLNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 

  

ORUSKIENIKI 
PIŁSUDSKIEGO Nr. 3 

bierwszorzędny pensjonat 
„JUTRZENKA“ 
daje pełne utrzymanie 
za 8—9 zł. dziennie. 

  

Nowootwarty warszawski 
skład ta- T “ 
pet p. f.9 apeta 

Wilno, Niemiecka 4, po- 
leca najnowsze desenie 
po cenačh konkurencyj- 
nych. 5941 

  

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. ul. Wielka 47, tel. 15-41 
i 

aiw NASTĘPNY PROGRAM: СОНМ i KELLY. 
Ceny zniżone. 

| cc) 

  

Kimo Kolejowe | Program od C A R A L E K $ A N D E R 1|- i (TAJEMMICA PETRO-PA- 3 środy 22 b.m. g WŁOWSKIEJ TWIERDZY) 0GNIS KO Wielki dramat osnuty na tle historycznych dokumentów. Opracowany przez Pawła Szczegolewa i Olgę Forsz. ; W rolach główn.: L. OE E. „Boronicnis, P. Mamontowa, H. Chmielewska, K. Jakowiew i inni. A Akcja dramatu zaczyna się w 1860 roku. — Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4 PP- (ebek dworca kolejcw.) Następny program: Dziewczyna z piekła z Mary Astor i Robertem Amstreng w roli głównej. 

 BORGKZOWECZYPYRCEESTTNE | EHIEIIEEEE 
Tani kredy! dligolerminowy 
kapitałów zagranicznych 
w sumach maksymalnych wyrabiamy 
na hipoteki dóbr ziemskich i dużych 

objektów miejskich. 

Zgłoszenia do dnia 5.VIIL. przyjmuje 

Dom Komisowy „ZACHĘTA“ 

  

od 14-ej do 15-ej. 

wažnienia przetargu. 

Sprzedaż domu na rozbiórkę. 
Wdniu 24.VII. 1931 r. o godz. Il-ej odbędzie się 

w Szefostwie fortyfikacji D. O. War. Wilno, Plac Je- 
zuicki Nr. 3, przetarg nieograniczony na sprzedaż dre- 
wnianego domu, wraz z budynkami gospodarczemi, 
położon. przy ul. Trakt Batorego Nr 2 na rozbiórkę. 

Formalne oferty i szczgółowe informacje otrzymać 
można w Kierownictwie budowy drogi „Krzywe-Koło— 
Saska-Kępa" przy ulicy Trakt Batorego Nr. 5 o godz. 

Szefostwo Fortyfikacji zastrzega sobie prawo unie- 

Uwaga Walurzyści! 
Spis wyższych szkół w 

Polsce, zawierający ad- 
resy, warunki przyjęcia, 
szczegóły egzaminów 
wstępnych na wszystkie 
wydziały i t. p. 

GENA Ji, 1.45 z przesyłką. 
Zamówienia przyjmuje: 

ki, książki dla urzędów    państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel-“ 
kiego rodzaju roboty 
w zskresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

   
    

  

  

    

Mołodecznie za zło- 
Żeniem kaucji w go- 
tówce 4000 zł. 

Warunki według u- 
mowy. Oferty z po- 

daniem życiorysu о- 
raz referencjami nad- 
syłać do Zarządu 
Spółdzielni Spożyw- 
ców 86 p. p. w Mo. 
łodecznie, wojewódz- 

  

  

dził się z ul. Wileńskiej 1] 
na Wileńską 8—3. 5903 

  

Akuszerka 

Uarja breziną 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

  

  

Szef Fortyfikacji O. W. Wilno 
Mickiewicza 1, telefon 92-05. 5944 790/V1-—5947 PB kosić 

L i L, 4307/Fort   

Wydawnict. „Omega“, 
Kalisz, Rypinkowska 3. 

5942 

FIEEFEFEFE     
ai MN | ee wileńskie. "| akuszarka да TYT YYYY Zarząd Spółdzielni. ią AKN 

Е Moda Lat 
ita: PSZENNA || zizi 00967 wiec; 

E Are amas LAA te ii Sabri bi lasas api Za Bee 
Ё il, Agencja Rekl Rodaka ОН Я атар e AE ОИ Ь 

ulica Wielka 14, tel. 12-34. Mickiewicza |, tel. 905 zakresie 6-ciu klas Gimn. 
IŠ" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EI WIŁKOMIERSKA 3—20. 

  

  
rutynowany, prowa- ryczne i moczopłciowe 
dzący samodzielnie Wileńska 3 UDZIELAM 
sklep spożywczy Z0- | od godz. 8—i i 4—8. korepetycyj 
stanie natychmiast tel. 567, Spetjsłkość: raafariatókk: 
przyjęty do prowa- T ili Zaloszenkks "do" adris 
dzenia Špėldzielni w | Dr. S. KAPLAN choroby dla W. K. 

weneryczne, przeprowa- 

  

latalacje elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

do sprze- DOM ir 
w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

Brauning 
belgijski, siódemka, mało 
używany sprzedam oka- 
zyjnie. Wilno, Gdańska 2. 
sklep spożywczy. 5887 
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TADEUSZ SIKORSKI. 27) 

ŻYCIE NA GAPĘ.. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Pierwszy raz przemawiała do niego w ten sposób. 
Nigdy nie widział jej tak podnieconej. Stali przed 
sobą, dysząc przykrem zdumieniem. Ona nie odczu- 
wała w nim zapału do jej ideałów, on pragnął jej 
miłości i nie myślał o żadnej walce. Zbliżyła się ku 
niemu, mówiła prawie przytułona, widział jej rozisk- 
rzony wzrok i gorący oddech, była jakby jednem pło- 
mieniem, który miał się palić na ołtarzu rewolucji. 
Góżby dał za to, gdyby jej serce zadrgało uczuciem 
ku niemu, gdyby naraz zarzuciła mu białe ręce na szyję 
i wyszeptała: 

— Nie chcę słyszeć o żadnej rewolucji, ty. jesteś 
moim królem. 

Lecz ona paliła go swem gorącem ciałem, ściskała 
jego zimne dłonie i błagalnie patrzyła w zamyśloną 
twarz, cheąc jedynie uczynić *z niego bojownika obcej 
mu rewolucji, skłonić go do naruszenia dobrowolnie 
przyjętych na siebie obowiązków. 

Porwała go szalonym. swym temperamentem 
i niosła gdzieś na skrzydłach swej wybujałej fantazji. 
Cierpiał wielką mękę, słysząc jej płomienne słowa: 

— Widzi pan tę gwiazdę, Świecącą na nas przez 
okno. To wielka gwiazda Rewolucji. Błyszczy ona już 
nad nieszczęśliwą Rosją, zbliża się chwila wyzwolenia 
wszystkich gnębionych narodów. Jakże mam do pana, 
Polaka, przemówić, jakiemi słowami rozpalić w nim 

* 

i Wydawnictwo „Kurjer WileAski“ S-ka z ogr. odp. 

  

ogień wolności? Pański ojciec był powstańcem, dziad 
zdobywał Europę pod wodzą: wielkiego Napoleona. 
A pan, jak powszechnie wiadomo, jest prawą ręką 
rosyjskiego prokuratora najgorszego gatunku. Czyż nie 
odezwie się w panu krew ojców i dziadów? Czyż ja, 
Rosjanka, mam pana uczyć? czyż sztandary polskie 
nie niosły wolność ujarzmionym narodom? Wiesławie 
Juljanowiczu, jest pan papierowym człowiekiem, prze- 
siąkł pan swodem zakonów i kodeksami. Życie za- 
czyna się jutro. Trzeba otrząsnąć się z tego papierowego 
balastu. W obliczu tej strasznej zarazy, która może 
już czyha na nas gdzieś w kącie, wzywam pana do 
szeregów rewolucji w imię naszej i waszej wolności... 

I stała tak zapatrzona w niego z twarzą rozog- 
nioną, z dziwnym błyskiem w oczach i zdawała mu się 
jakąś wizją nieuchwytną. Był pochłonięty myślą, że 
rozpoczyna się czarowna bajka jego życia, że ziszcza 
się jakiś złoty sen... 

Był okropnie zmęczony i przygnębiony. Czuł 
w głębi duszy, że ta kobieta ma rację, że powinien, 
jako Polak, pójść inną drogą... Wstyd mu było przy- 
znać się, że Rosjanka uczyła go patrjotyzmu... Rozu- 
miał, że jeżeli pójdzie za nią, to podda się urokowi 
tej szalonej kobiety, która zburzy cały układ jego życia, 
pociągnię go za sobą na jakieś ryzykowne przedsię- 
wzięcia, na tułaczkę, może więzienie, a nawet szu- 
bienicę. 

Całą siłą woli wzmocnił swój logiczny system 
myślenia. Jakby ostrym nożem krajał na kawałki 
cząstkę swego serca, gdzie były szezelnie zakopane 
marzenia wolności. Wyzbył się wszelkich iluzyj, kiedy 
z matematyczną ścisłością przerachował walczące 
siły. Widział z jednej strony Martę w otoczeniu garstki 

  

  

  

     

    

  
zapalonych szaleńców, a z drugiej ujrzał niezliczohy 
las bagnetów i zastępy żandarmów... Marta czekała 
na odpowiedź. Szła ona za porywem serca, z całej 
duszy pragnęła walczyć w szeregach razem z Wich- 
rowskim. A on stał blady i zakłopotany. Naglony jej 
wymownem spojrzeniem wreszcie przemówił jakby. 
jakimś obcym drewnianym głosem. 

— Marto Aleksandrówno! Pani wierzy w to, co 
mówi i czyni. Ja zaś, niestety, nie wierzę, żeby rewolucja : 
rosyjska mogła wyzwolić Polskę. Rosjanie są prze- 
dewszystkiem nacjonalistami i nawet wasi socjaliści 
pod tą czy inną formą narzucą nam swą hegemonję. 
Zresztą czy współczesna Rosja dorosła do socjalizmu? 
Poco błądzić w tych ciemnych labiryntach? Poco po- 
rywać się na rzeczy niewykonalne? Pomyślę jednak 
nad tem, co pani mówiła i dam odpowiedź. Teraz zaś 
zaklinam, aby pani opuściła ten dom, może panią 
spotkać ogromna nieprzyjemność... Może kto panią 
zobaczyć przez okno. Niechaj się pani zastanowi, po- 
myśli o sobie... 

Marta była złamana. Na niczem spełzły jej wy- 
siłki. Może się boi? Może nie chce się wyzbyć wygód 
życia? Nie, nie boi się — myślała — wiedziała już 
o zachowaniu się Wichrowskiego podczas dżumy. 
Głupia polska lojalność. Nie chce zdradzić narzuconego 
mu cesarza, któremu złożył przysięgę. 

Z wyrazem bolesnej rezygnacji podała mu rękę 
i powiedziała: 

— Na rewolucjonistę jest pan mało ryzykowny, 
lecz to nie nie szkodzi. Potrzebujemy również ludzi 
ostrożnych, aby powstrzymywali nasze zapałone głowy 
od szalonych czynów. Teraz już pójdę. Proszę się nie 
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obawiać, przesunę się przez warty niepostrzeżenie. 
Zawahała się na chwilę i dodała: 

— Jeżeli mnie trafi kula żołnierza, to trudno. 
W każdym razie wyjdzie, że zginęłam jako żołnierz 
rewolucji, bo przecież przyszłam tutaj w cełach rewo- 
lucyjnych, a równocześnie trochę... Chciałam się z pa- 
nem widzieć. Teraz do zobaczenia po ukończonej 
kwarantannie. 

Szczelnie otuliła się futrem. Podeszła do okna 
i chwilę spoglądała na ulicę. Naraz szybko odwró- 
сНа się, przyjaźnie skinęła głową Wichrowskiemu 
i cicho wysunęła się na werandę, zostawiając otwarte 
drzwi korytarza. 

Prąd zimnego powietrza dotkliwie chłodził jego 
twarz. Wyjrzał na ulicę. Księżyc zasnuł się chmurami. 
w ciemności błyszezały światła lamp elektrycznych, 
oświecających ulicę. Zobaczył jej sylwetkę wgłębioną 
w niszę muru. Sucho zaskrzypiał śnieg pod nogami 
przechodzącego szyłdwacha, gdzieś daleko zabrzęczały 
ostrogi... Wpił się wzrokiem w przestrzeń, chciwie 
chwytał słuchem każdy szelest... Jak kot przysunął się 
do muru i czekał. Na mózg jego spadła jakby jakaś 
zasłona, czuł tylko, że musi przeszkodzić żołnierzowi 
strzelać do Marty. Był zdecydowany z tyłu rzucić się 
na niego, obezwładnić i w ten sposób ułatwić jej 
ucieczkę. Żołnierz przeszedł spokojnie i skrył się 
w. ciemnościach. Wysoka: postać nagle oderwała się 
od muru i szybko pobiegła w przeciwną stronę... Gdzieś 
blisko wesoło rozległ się dzwonek. Szybko przemknęły 
sanki. * 
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