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W organie Litwinów wileńskich 

„Vilniaus Rytojus“ (Nr. 54) pojawił 

się niedawno artykuł p. t. ,„„Przygoto- 

wywany przez nich pomnik Witolda”. 

Przywykliśmy już do specyficznych 

form i sposobów omawiania i oświet- 

lania przez 90 proc. prasy litewskicj 

rzeczy polskich, bądź przez Polaków 

czynionych. Jednakże, nawet na tem 

niewesołem tle artykuł wspomniany 

wygląda plama. 

Jest to zgęszczona porcja docinków, 

przyczepek i inwektyw w stosunku do 

Komitetu uczczenia 500-ej rocznicy 

W. Ks. Witolda, oblana przytem ob- 

sosem przyprawionym z żółci. 

Całość robi 

wrażenie wręcz przygnębia jące. 

jak rażąca ciemna 

ficie 

jadu i t. p. ingredjencji. 

Jakież bo cudaczne intencje usiłu- 

je artykuł podsunąć inicjatorom ucz- 

czenia pamięci wielkiego męża Litwy 

Historycznej, jak  bezceremonjalnie 

przekręca fakty, z jaką zgryźliwością 

i niechęcią ste się działalność Ko- 

mitetu w jaskrawo ujemnem przed- 

  

stawić świetle! 

W wywodach autora artykułu, Ko- 

mitet oskarżony jest o brak od począ- 

tku jego działalności dobrej woli w 

stosunku do tego, co z własnej inicja- 

tywy i podług swego najlepszego ro- 

zumienia zapoczątkował. Zdawałoby 

jedynem dążeniem Litwinów się, że 

  

  

wileńskich jest podsycać animozje, 

drażnić swoich polskich współobywa- 

teli, doszukiwać się nawet w akcji 

do tego samego celu prowadzącej ce- 

lów biegunowo przeciwnych, ostrzem 

przeciwko drugiej stronie skierowa- 

nych. 

Tak postępować mogą tylko ci, któ 

rzy chcą koniecznie utrzymać swoją i- 

zolację, którzy najbardziej obawiają 

się tego, aby przy jakiejś okazji choć- 

by na chwilę jednym dźwiękiem nie 

odezwały się uczucia obywateli tego 

karju. .,Do przeszłości jego my tylko 

mamy prawo* — mówią tutejsi Lit- 

wini. — „My tylko jesteśmy sukceso- 

rami nagromadzonych tutaj przez wie- 

ki wartości”. Biedny jest ten naród, 

który na takich uczuciach, na takich, 

sprzecznych z przeszłością i teraźniej- 

szością hasłach budować chce swą 

przyszłość. 

Nie jest mojem zadaniem ocenia- 

nie politycznych skutków tej taktyki 

dla tych, którzy ją stosują. Ale c 

  

nie jest nad wyraz dziwacznem, że 

przywódcyt kilkudziesięciotysięcznego 

odłamu ludności w kraju liczącym 

miljon mieszkańców — niewątpliwych 

autochtonów — przypisują sobie wy- 

łączne prawo do historycznego jego 

dziedzictwa, odmawiając innemu na- 

rodowemu odłamowi wszelkiego tytu- 

łu do współwłasności? 

Autor artykułu z przekąsem  no- 

tuje na wstępie, że protektorem Komi- 

tetu został polski minister spraw woj- 

skowych. Ano tak, jeżeli o to chodzi 

autorowi, Józef Piłsudski, syn Litwy 

Historycznej jest dziś ministrem spraw 

wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej 

a jutro może być w niej wszystkiem, 

czem tylko zechce. To od jego woli wy- 

łącznie zależy. W tej to właśnie nie- 

ograniczonej możliwości zawiera się 

istota jego roli w Polsce, tu leży sens 

Czy 

    

jego protektorstwa Komitetowi. 

potrzeba to tłumaczyć publicyście z 

  

„Vilniaus Rytojus*? Chyba nie... 

Zarzuca on dalej Komitetowi, że 

chce uczcić Witolda nietyłko jako zwy- 

cięzcę z pod Grunwaldu, — co jego 

zdaniem przystoi Polakowi — ale rów 

nież jako męża stanu, wojownika i 
wielkorządcę ziem, których stolicę w 

Wilnie utwierdził. Ironizuje więc au- 

tor, że Polacy wileńscy składają hołd 

politykowi, którego działalności myśl 

przewodnia szła wbrew ówczesnym in- 

teresom Polski. Tak, w ten sposób na- 

giąć historję usiłuje publicystyka li- 

Dzieje 30-letniej współpracy 
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Dokoła pomnika Witolda. 
Witolda z Jagiełłą mówią co innego. 

Niewątpliwie, Witold zwalczał unifi- 

kacyjne tendencje polskich 

względem Litwy, ale któż z całą pew- 

panów 

nością dziś twierdzić się odważy, że 

były 

mądrości politycznej w Koronie? 

Witold budował potęgę Litwy, o- 

pierając się na wszystkich elementach 

te właśnie tendencje wyrazem 

jej ludności, nie gardził niczyją po- 

mocą, nie forytował żadnego narodo- 

wego odłamu swego państwa. Historja 

jego czynów zadaje kłam szerzonym 

fałszom jakoby był nieprzyjazny Po- 

lakom. Przeciwnie, istnieje moc dowo- 

dów, że Witold bardzo ich lubił i cie- 

szył się w Koronie wśród rycerstwa 

olbrzymią popularnością. Ściągał Wi- 

told Polaków wszelkich zawodów do 

Wilna i jako element cywilizatorski, 

obdarzał przywilejami. Tu jest począ- 

tek kulturalnych wpływów polskich 

na Litwie. 

Spójrzmy więc uczciwie na tę spra- 

wę i odrzućmy wreszcie legendę 0 

wrogości Witolda do Polski i Polaków 

Nawet wtedy, kiedy Witold walczył 

politycznie z Koroną, najzupełniej mu 

były obce jakiekolwiek pobudki uczu- 

ciowe. Nie zasłaniały mu one nigdy 

jego politycznych horyzontów. 

Dziś po 500 latach przychodzą pa- 

nowie z „Vilniaus Rytojus“ i powia- 

  

dają nam, autochtonom tej ziemi: „My 

jesteśmy jedynymi sukcesorami poli- 

tyki Witoldowej“. Czy można na to 

inaczej odpowiedzieć. jak yyzruszeniem 

ramion? : : 
„Jasną jest rzeczą — czyłamy dalej w 

pismie litewskiem — że egzystencja Komitetu 

była potrzebna jedynie dla reklamy i.. że 

Komitet polski zakończy dni swego istnienia". 

Rzecz się jednak okazała niejasną 

i autor artykułu zostal zaskoczony 
„wypłynięciem na widownię  ukrywane- 

go oddawna (!) pomnika Witolda, dłuta Ślen- 

dzińskiego*. 

Cóż to znowu za machiawelistycz- 

na machinacja? Czy też dla „rekla- 

my*? Publicysta litewski postanowił 

rzecz zbadać dokładnie. Udał się na 

wystawę plastyków i kupił katalog. 

Brak w nim wskazówki o modelu 

pomnika nasunął mu jakieś podejrze- 

nia. 
„Ruszył więc na poszukiwania, 

wszystkie sale i nareszcie w jakimś kąciku 

ł maleńką białą figurkę. Sądził zra- 

że jest to biuścik jakiegoś pułkownika 

i dopiero przy bliższem zbadaniu doszedł do 

przekonania, że chodzi tu o model rozrekla- 

mowanego pomnika Witolda. 

Tak oto Szanowny autor zdemas- 

kował nową „polską intrygę“. Nietyl- 

ko długo „ukrywali* Polacy projekt 

pomnika, ale zeskamotowali go z ka- 

talogu wystawy, a wreszcie wsadzili 

w taki „kącik*, że trzeba go było z 

trudem odszukiwać. Na dobitek wszy- 

stkiego publicysta litewski zamiast 

trzymetrowego posągu, którego się 

spodziewał (ale poco w takim razie 

szukał go w katalogu?) znalazł „biu- 

ścik*, wielce przytem podobny do pol- 

skiego pułkownika. Dopiero obejrzaw- 

szy go ze wszystkich stron i wyjaśniw- 

szy ze sobą samym ogarniające go wą- 

ipliwości „doszedł do przekonania”, 

że to jednak może być Witold. 

Ano, dzięki Bogu! Wielce się cie- 

szymy, że szanowny autor nie potrze- 

bował sobie zadawać większej fatygi. 

Pomocnym w pokonaniu wątpliwości 

okazał się zapewne w rezultacie napis 

na pomniku, który prof. Ślendziński, 

jakby przewidując te oględziny, prze- 

zornie umieścił: „Witold — Wielki 

Książę Litewski*. Zdaniem „Vilniaus 

obszedł 

  

     

      

    

Rytojus“, jest to nawet bardzo odważ- 

ny czyn ze strony autora pomnika, 

bowiem 
„wyrazu „litewski* Komitet długi czas 

unikał i nigdzie go nie używał, pragnąc w 

ten sposób zatuszować pochodzenie Witol- 

da“: (!). 

Tych kilku próbek wyjętych z ar- 

tykułu wystarczy chyba, aby ocenić 

dobrą wolę organu Litwinów wileńs- 

kich w ocenie intencyj podjętej przez 

Komitet akcji. Zjawisko jest niezmiec- 

nie smutne i deprymujące. Powinni 

jednak nasi współobywatele — Lit- 

wini uświadomić sibie, że uczcić pa- 

mięć Witolda zamierzyliśmy nie poto, 

aby uczynić im przyjemność lub wy- 

wołać ich gniew. I jedno i drugie nie   

wpłynie w żadnym stopniu na dalszy 

tok prac Komitetu. 

Stawiamy pomnik Witoldowi, wiel 

kiemu statyšcie i 

której autochtonami jesteśmy. 

cywilizatorowi ziemi, 

Takie 

jest założenie akcji Komitetu i żadne 

złośliwostki ze strony litewskiej nie są 

w stanie niem zachwiać. 

Testis. 

Groźna sytuacja w Italil. 
Naprężenie między Mussolinim a Watykanem doszło do naj- 
wyższego stopnia. — Lada chwila grozi zerwanie umów 1а- 

terańskich i konkordatu. — Możliwość opuszczenia przez papieża 

Rzymu i zamieszkania na terytorjum francuskiem. 

PARYŻ, 22-VII. (Pat). Zazwyczaj dobrze poinformowana agencja 

prasowa pod nazwą „Prasa Zjednoczona (La Presse associee)“ 

otrzymała wczoraj od swego rzymskiego korespondenta szereg de- 

pesz, przedstawiających sytuację w lżalji jako. bardzo groźną. 

W-g tych depesz, w rzymskich kołach dypiomatycznych panuje 

przekonanie, że w Italji przygotowują się wypadki wielkiej donio- 

słości. 

Naprężenie między Mussolinim a Watykanem doszło do estat- 

niego stopnia. Należy oczekiwać lada chwila zerwania stosunków 

dypiomatycznych i odwołania umów laterańskich oraz konkordatu. 

Wytworzyłoby to dia papieża taką sytuację, że zmuszony był- 

by opuścić Rzym. Zamieszkałby wówczas na terytorium francu- 

skiem. Jest nawet mowa o wyborze wyspy Korsyki jako rezydencji 

dla Ojca Świętego. 

Nadzieje pokładane na Londyn zawiodły. 
Konsercjum Międzynarodowe, 

jako ratunek dla Niemiec. 
LONDYN, 22. 7. (Pat). — Konfe- 

rencja londyńska odbyła w d. 22 b.m. 
rano 3-godzinne posiedzenie, na któ- 
rem, na podstawie krótkiego raportu 
sporządzonego wczoraj przez komitet 

ministrów finansów, rozpatrywano 

zagadnienie utrzymania w Niemczech 
ulokowanych tam kredytów. Przy ©- 

mawianiu ewentualnych dróg, które- 

by prowadziły do zharmonizowania 

kooperacji międzynarodowej, Snow- 

den wysuął w imieniu delegacji bry- 

tyjskiej propozycję dokonania redy- 

  

strybucji kredytów na zasadzie prze-, 

jęcia pewnej części kredytów amery- 

kańskich i angielskich przez Francję 

tak, aby doprowadzić do pewnego 
wybilansowania obeenej różnicy, po- 
legającej na tem, że Francja posiada 
około 5 proe. kapitałów ulokowa- 
nych w Niemczech, zaś Ameryka 
przeszło 50 proc., a Anglja ponad 20 

proe. > 
Rzecz oczywista, że premjer Laval 

odrzucił propozycję Snowdena, wySu- 
wająe pogląd, że jest nie do pomyśle- 
nia, aby w obeenych warunkach rząd 
franeuski mógł wziąć na siebie tego 
rodzaju zobowiązanie. Ponieważ 

Stimson poparł propozycję Snowde- 

na, rozwinęła się dyskusja nad fun- 
damentalnemi przyczynami niemiee- 
kiego kryzysu, która przybrała dość 
ożywiony i raczej negatywny chara- 
kter. Wobee tego przewodniczący 

Mae Donald przerwał tę dyskusję i 
zaproponował, aby konferencja ogra- 

zyła się wyłącznie do sprawy utwo 
rzenia takiego konsorejum międzyna- 
rodowego, któreby zapewniło utrzy- 
manie dotychczasowych kredytów w 
Niemczech. 

Wobec wyraźnej różnicy zdań po- 
między delegatami w sprawach zasa- 
dniczych kryzysu niemieckiego wszy- 

e wyraziły przekonanie, 
że byłoby niecelowem poruszać w to- 
ku obecnej konferencji sprawy ogól- 
niejsze. Zdecydowano, że konferencja 
ograniczy się do utworzenia takiego 
właśnie instrumentu kooperacji mię- 
dzynarodowej, któryby ułatwił utrzy- 
manie kredytów w Niemczech. 

Stronę techniczną tej kooperacji 

przekazano komitetowi ministrów fi- 
nansów, który zebrał się we środę po 
południu o godz. 16 i obraduje nad 
redakcyjną stroną takiego projektu. 
Pozatem zgodzono się również co do 
tego, że udzielony swego czasu Ban- 
kowi Rzeszy kredyt w wysokości 100 
miljonów dolarów, którego termin 
upłynął 17 lipca, zostanie przedłużo- 
ny na dalsze trzy miesiące, 

Według informacyj, których mi- 
nister Curtius udzielił we środę po po 
łudniu prasie niemieckiej uchodzi za 
pewne, że w czwartek, po przyjęciu 
przez konferencję projektu koopera- 
cji międzynarodowej w sprawie Still- 

haltekonsortium, konferencja londyń 
ska zostanie zakończona i ewentual- 
na nowa konfereneja, na której roz- 
patrywane byłyby | fundamentalne 

przyczyny kryzysu niemieckiego zwo- 

  

     

  

łana będzie w czasie późniejszym, za 
jakieś dwa miesiące. 

Delegacja niemiecka wraca 
dziś z Londynu. 

BERLIN, 22, 7. (Pat). — „Berliner Ta- 
geblatt* informuje, že do urzędu spraw za- 
granicznych Rzeszy nadeszła w dniu 22 b. 
m. w południe wiadomość z Londynu, że 
kanclerz Bruening wraz z delegacją niemie- 
eką wyjadą 23 b. m. wieczorem z Londynu. 

Czyżby rozbicie Konferencji Londyńskiej ? 
LONDYN, 22. 7. (Pat). — Sytua- 

cja na konferencji londyńskiej jest — 
zaznacza agencja Reutera — niezwy- 
kie drażliwa. Nie doszło dotąd do po- 
rozumienia co de wysuniętych propo- 

zycyj, które będą ponownie omówio- 
ne w dniu jutrzejszym. Niemniej jed- 
nak uważa się za rzecz nie prawdo- 
podobną, aby konferencja 7-miu mo- 
carstw miała trwać dłużej. 

Francja nie ustępuje. 
Niema pieniędzy bez gwarancyj politycznych. 

BERLIN, 22. 7. (Pat). — „Berliner Ta- 
geblatt*w depeszy z Londynu charakteryzu- 
je w następujący sposób sytuację, jaka się 
wytworzyła w ostatniej chwili na konferen- 
cji 7 mocarstw: 

Znamienną cechą konferencji londyńskiej 
fest upór Francji, która, mimo kurtuazji w 
wystąpieniach na zewnątrz, dotychczas nie 
okazała w najmniejszym stopniu ustępliwo- 
ści, ani zrózumienia. Wręcz przeciwnie, od- 
nosi się wrażenie, że stanowisko delegacji 
francuskiej z dnia na dzień staje się coraz 
hardziej nieustępliwe. 

Francja mści się obecnie za to, że wielki 
plan długoterminowej pożyczki miljardowej, 
zabezpieczonej gwarancjami politycznemi i 
gospodarczemi, już w pierwszych dniach 
konferencji uległ rozbiciu. Natomiast Fran- 
cuzi obojętnie odnoszą się do obu innych 
kwestyj konferencji, a mianowicie: 1) do 
sprawy zatamowania dalszego odpływu ka- 
pitałów zagranicznych z Niemiee, 2) do 
wzmocnienia portfelu dewizowego Banku 

Rzeszy w drodze krótkoterminowych kredy- 

tów, podlegających prolongacie. W sprawie 
pierwszej Francja wskazuje, że udział jej w 
kredytach krótkoterminowych dla Niemiec 
jest minimalny i wynosi zaledwie 50 miljo 
nów marek. Odnośnie do drugiego pun- 
kiu Franeja, zdaniem korespondenta, nie ze- 
chee bez gwaraneyj politycznych wziąć 
udział w akcji tworzenia funduszu dyspozy- 
cyjnego dla Banku Rzeszy. 

Mimo chwilowej skłonności Hendersona 
do ustępstw na rzecz Francji, większość ga: 
binetu angielskiego podziela opinję Ameryki, 
że spraw kredytowych nie należy łączyć z 
kwestjami politycznemi. Sytuacja przedsta 
wia się więe w ten sposób, że Francja z je- 
dnej strony nie może przeprowadzić swych 
własnych planów, z drugiej zaś nie chee 
brać udziału w projektach angielsko-amery- 
kańskich. Wobec tego Francuzi okazu 

desinteressement oświadczając, že 
ie dalszy ich pobyt w Londynie nie 

ma już eelu. 

  

  

    

Z wielkiej chmury mały deszcz. 
PARYŻ, 22. 7. (Pat). — Dzisiejsza 

prasa poranna wyraża przekonanie, 
że konferencja londyńska, która pra- 
wdopodobnie jutro zakończy swe 0h- 
rady, nie przyniesie rozwiązania kry- 
zysu niemieckiego. 

Projekt francuski, przewidujący 
udzielenie Rzeszy Niemieckiej długo- 
terminowego kredytu, spotkał się z 
opozycją ze strony Anglji i Ameryki, 
które zapatrują się nieżyczliwie na 

żądane przez Francję gwarancje. 
Wehec tego, według ogólnej opin- 

ji, konferencja przyjmie projekt an- 
gielsko-amerykański, przewidujący 
szereg zarządzeń, mających na cehu 
wstrzymanie ucieczki kapitałów, oraz 
wykorzystanie krótkoterminowego 
kredytu, który Niemey posiadają je- 
szcze, przeważnie w Stanach Zjedno- 
ezonych, a który dochodzi 5 miljar- 
dów marek. 

  

Dwie konkretne propozycje. 
LONDYN, 22. 7. (Pat). — Komitet mini- 

strów finansów obradował w środę po połud- 
niu od godziny 16 do 20 i uzgodnił treść ra- 
portu, który w formie ostatecznego projek- 
tu przedstawiony zostanie czwartkowej koń- 
cowej konferencji plenarnej. 

Jak się dowiadujemy, projekt ten zawiera 
dwie konkretne propozycje: 1) przedłużenie 
kredytu krótkoterminowego w Reiehsbanku 
w sumie 100 milj. dol., którego termin upły- 
nął 16 lipca i przedłużony był chwilowo na 
8 dni do 24 lipca, na dalsze trzy mies., 2) 
utworzenie pod egidą i kontrolą Banku Wy- 
płat Międzynarodowych w Bazylei konsor- 
cejum dzynarodowego celem utrzymania 
ułokowanych w Niemczech kredytów krótko 
terminowych, których płatność przypada w 
ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 

Udział Francji w tem konsorejum będzie 

Pesymistyczne 
PARYŻ, 22. 7. (Pat). — W kołach 

politycznych i finansowych, które 

otrzymują  najściślejsze informacje 
o przebiegu konferencji londyńskiej, 
panowało we Środę wieczorem prze- 
konanie, że obrady konferencji ° ше 
doprowadzą do pozytywnego wyniku. 
Względny optymizm, który dawał się 

Spotkanie i rozmowa 
LONDYN. 22-VII. (Pat.) W dniu 

22 b. m. spotkali się i odbyli dłuż- 
szą rozmowę Briand i Curtius. Roz- 
mowa dotyczyła w ogólnej formie 
stosunków politycznych francusko- 
niemieckich. Rozmowa będzie kon- 

          

raczej normałny, niż faktyczny. Holandja i 
Szwajcarja wciągnięte być mają do tego kon- 
sorcjum zć względu na praktyczne zaintere- 
sowanie tych dwóch krajów w ulokowanych 
w Niemczech kredytach krótkoterminowych. 
Sprawa udzielenia Niemcom nowego kredy- 

tu redyskontowego dla podniesienia zapasu 
złota w Reichsbanku narazie upadła i będzie 
przedmiotem późniejszych narad, gdy spra- 
wa odprężenia politycznego niemiecko-fran- 
cuskiego posątpi naprzód.. 

Meżliwe, że tymczasem sprawa tego kre- 
dytu zostanie załatwiona pozytywnie na krót. 
ki termin, poza obrębem oficjalnej konfe- 
rencji, przez Amerykę. Uchodzi za rzecz pe- 
wną, że obecna konfereneja zostanie tylko 
odroczona i zwołana będzie ponownie po 
pewnym czasie. 

  

przewidywania. 
odczuć we wczorajszych komenta- 
rzach prasowych, ustąpił dziś miej- 
sea pesymizmowi. Zdaniem wzmian- 
kowanych kół, zarządzenie planowa- 
ne przez konferencję nie są bynaj- 
mniej w możności zażegnać kryzysu 

w Niemezech. 

Brianda z Curtiusem. 
tynuowana 23 b. m. po południu 
między Lavalem i Briandem a Bru- 
eningiem i Curtiusem. Delegacja 
francuska opuściła Londyn w pią- 
tek rano. 

ЭАНИ OSTRY TROSK ARR ARE KROCZE RACE CEO OBAWA 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

OKRE TORO SZREEFOOCZC DYD ORC OOTERRE RETRO EAALOZONE 

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

750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

Starcie między Stimsonem 
a Snowdenem. 

LONDYN, 22. 7. (Pat). — Jak się 
dowiadujemy, na środowej rannej 
konferencji plenarnej doszło do 0s- 
trej wymiany słów między kancle- 
rzem skarbu Snowdenem i sekreta- 
rzem stanu Stimsonem. 

Gdy Snowden, wysuwając swój 
projekt redystrybucji kredytów krói- 
koterminowych, zaczął omawiać pod 
stawowe przyczyny kryzysu niemiee- 
kiego i między innemi poruszył kwe- 
stję reparaeyj, uznając, że dla opano- 
wania sytuacji w Niemczech konie- 
czne byłoby przeprowadzenie pewnej 
modyfikacji w zakresie spłat repara- 
cyjnych, a także w zakresie długów 
amerykańskich,  Stimson przerwał 
mu ostro i zaznaczył, że nie uważa, 
by sprawy te podlegały porządkowi 
dziennemu londyńskiej konferencji i 
że w każdym razie nie podejmie dys- 
kusji w tej sprawie. 

Wystąpienie Stimsona, jak się do- 
wiadujemy, podyktowane zostało ata- 
kami, którym podlegał prezydent Ho- 
over ze strony niezadowolonych z je- 
go taktyki senatorów. \ 

Według nadeszłych do Londynu 
wiadomości, w Ameryce umacnia się 
coraz bardziej silna opozycja prze- 
ciwko interwencji amerykańskiej w 
sprawach Europy. Skutekiem tej opo- 
zycji Hoover musiał zarzucić swój 
pierwotny plan, który | zamierzał 
przedstawić konferencji londyńskiej, 
a mianowicie przedłużenie swego mo- 
ratorjum na podstawie przyjęcia ame- 
rykańskich postulatów  rozbrojenio- 
wych. 

Tylko czy wentyl nie jest 
otwarty umyślnie? 

LONDYN 22.7. Pat. — Odpowia- 
dając na liczne pytania dziennikarzy, 
sekretarz stanu Stimson oświadczył, 
że propozycja. jaką uczynił na konfe- 
rencji londyńskiej, jest identyczna z tą 
którą zrobił w Paryżu i która ograni- 
cza się wyłącznie do sprawy stabiliza- 
cji kredytów. Stimson przyrównał na- 
stępnie problemat niemiecki do base- 
nu, w którym należy  przedewszyst- 
kiem zamknąć skutecznie wentyl od- 
plywowy, zanim się przystąpi do wpu- 

zania nowej wody. Plan ameryvkań- 
ski odpowiada właśnie takiemu sche- 
matowi. 

Rozwijając w dalszym ciągu swe 
porównanie, Stimson uznał, że konfe- 
rencja nie powinna ograniczać się do 
zamykania wentyla odpływowego, lecz 
zająć się ważną sprawą dopływu no- 
wej wody. Osobiście kładzie on silny 
nacisk na zamknięcie wentyla, by ono 
było skuteczne, chociażby dla ZaOSZ- 
czędzenia pozostałej w basenie wody. 

Stimson nie chciał uznać ażeby propa- 
zycja ta pochodziła wyłącznie od A- 
meryki i oświadczył, że Wielka Bry- 
tanja podtrzymuje ją tak samo, jak 
Stany Zjednoczone. Momentem zasa- 
dniczym propozycji jest stwierdzenie, 
czy kredyty krótkoterminowe wystar- 
czą, jeśli zaś nie, trzeba będzie posunąć 
się w razie potrzeby dalej, 

Zdaniem obserwatorów amerykań- 
skich, problemat dotyczy głównie, acz- 
kolwiek nie wyłącznie bankierów. Gdy 
mężowie stanu doprowadzą swe nara- 
dy do konkluzji cała sprawa powin- 
na być przekazana bankom poszcze- 
gólnych państw. 

  

    

    

  

Bardzo słusznie. 

BERLIN, 22. 7. (Pat). — Według 
doniesień niemieckiej prasy prawico- 
wej, nietylko angielski minister 
spraw zagranicznych, lecz również 
pewne koła berlińskie wywierają na 
kanclerza Brueninga nacisk, aby obe- 
enie już zawarł z Francją kompro- 
w sprawie warunków politycznych. 
Zdaniem tych kół, kompromis taki 
przynieść może ratunek Niemcom. 

Anglja nie może się zdecy- 
dować. 

LONDYN, 22. 7. (Pat), — Koła oficjalne 
zachowują jeszcze całkowitą rezerwę co do 
istoly wysuniętych propozycyj. W. niemiec. 
kich kołach konferencji oświadczono, że 
projekt stabilizacji waluty w Niemczech na 
najbliższą przyszłość został zakomunikowa- 
ny ministrom finansów dla przestudjowania 
i wyrażono nadzieję, że Francja przyłączy 

się do tego projektu. — Po odroceniuz kon- 
terencji Mac Donald i Henderson  spożyli 
śniadanie wspólnie z innymi delegatami. 

Sao 

Jeżeli... 
BERLIN. 22 VIL (Pat.) Rząd nie- 

miecki ogłosił w dniu 22 b. m. 

amnestję podatkową 'dla tych osób, 
które do końca bieżącego miesiąca 
zadeklarują faktyczny stan swego 
majątku względnie swych dochodów. 

 



Otwarcie konstytuanty hiszpańskiej 
(Korespondencja własna). 

Madryt, w lipcu 

W dniu otwarcia konstytuanty Ma-, 
dryt od samego rana był udekorowany 
flagami; ulice przybrały charakter 
świąteczny, choć praca w biurach i 
fabrykach nie była zawieszona. Od. 
działy kawalerji, piechoty i wojsk 
technicznych ustawiły się w: godzi- 
nach poobiednich wzdłuż drogi, któ- 
rą miał się posuwać orszak minister- 
jalny, zdążający do pałacu konstytu- 
anty. Na płacu przed pałacem usado: 
wił się gęsty pluton operatorów kine- 
RBA, ch. Stoi tu również licz - 

na grupa strajkujących telefonistów w 
niebieskich kurtkach, wznosząca nie- 
zbyt przychylne okrzyki pod adresem 
Gwardji cywilnej. Gdy policja roz- 
winęła swój sztandar, dała się słyszeć 
salwa gwizdów... 

Tłum wita gorąco jadącego konno 
generała Queipo de Llano. jednego z 
protagonistów rewolty w Quattro Ven 
li; dziś jest on komendantem Madry- 
tu. Serdecznie jest również witany San 
chez Guerra, który idzie pieszo, bar- 
dzo wzruszony. uśmiechając się ze 
łzami w oczach. 

O siódmej rozlega się sałwa ar- 
matnia. Wojsko prezentuje broń, ka- 
walerja wznosi szable, orkiestry into- 
nują hymn Riego. Zbliża się orszak mi 
nisterjalny w kilku samochodach. 
Rząd z Zamorrą na czele wchodzi do 
gmachu konstytuanty. 

Przeciskam się z trudem na galer- 
ję prasową. Sala zapełnia się stopnio- 
wo posłami. Poznaję kilku starych 
parlamentarzystów, jak Santiago Al- 
ba, Sanchez Guerra. Sensacje wywoła 
ło wejście na salę dwu kobiet: Wiktor 
ji Kent i Klary Campoamor, pierw- 

ch przedstawicielek płci pięknej w 
historji parlamentu hiszpańskiego. Są 
też dwaj księża. Przybył nawet Fran- 
co, którego nie spodziewano się; opie- 
ra się na lasce. 

Wkrótce ma wejść rząd. Czterej 
strażnicy w mundurach z epoki Karo 
la V stają za stołem  prezydjalnym. 
Pierwszy wchodzi na salę Aleala Za- 
morra, pochylając. się złekka w kierun 
ku loży dyplomatycznej. Rozlega się 
grzmot oklasków; słychać okrzyki: 

    

  

      

„Niech żyje Republika! Niech żyje 
Hiszpanja! Niech żyje suwerenny 

lud! 
Nagle wybucha nieprzewidziany in 

cydent. Z ław skrajnej lewicy zrywa 
się poseł Rodrigo Soriano, stary repu- 
blikanin, zesłany w swoim czasie wraz 
z prof. Unamuno do Forte Ventura, 

i woła: „Niech żyje Republika, śmierć 
rządowi Wywołuje to niesłychany 
skandal. który ucichł dopiero, gdy 
rząd zajął miejsca na niebieskiej ła- 
wie, a przewodniczący, udzielił gło- 

su Aleala Zamorze. 
Oddaje on hołd pamięci kapitanów 

Galana i Hernandeza, rozstrzelanych 
w Jaca podczas rewolty grudniowej. 
Szkicując dzieje ruchu rewołucyjnego 
w Hiszpanji, Zamąrra powiada, że o- 
becna rewolucja kwietniowa jest o- 
statnią z rewolucyj politycznych i 
pierwszą rewolucją społeczną. Podkre 
śla z naciskiem, że rewolucja społecz- 
na nie powinna się urzeczywistniać 
metodami rewolucji politycznej, któ- 
ra ustanowiła już w Hiszpanji panowa 
nie wolności i prawa. Chcąc zadowolić 
skrajną lewicę, Zamorra oświadcza, że 
jednem z zadań konstytuanty będzie 
ustalenie odpowiedzialności upadłego 
reżimu. 

Przemówienie premjera spotkało 
się z entuzjastycznem przyjęciem pra- 
wie całego zgromadzenia oraz publicz 
ności. W owacji biorą wydatny udział 
kobiety, powiewając chusteczkami i 
wachlarzami. Po zakończeniu posie- 
dzenia wychodzimy na ulicę. Tłumy 
ludzi utrudniają posuwanie się na- 
przód. Na placu Puerta del Sol tłum 
oklaskuje gorąco defilujące wojska, 
lecz gdy ukazują się trójkątne kapelu- 

„k M i 

„Bibljoteka Nowości” 
Płac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. Lek- 
tura szkolna. Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

        

I-ej do IB-ej. 

Abonament 2 zł 

iii 

Czynna od godz. 

Kaucja 5 zł.    

sze Gwardji 
giusza oklaski... 

Pozatem nie było jednak żadnych 
większych incydentów. Ciekawe zaj- 
ście miało miejsce z rana, przed pała- 

cywilnej, gwizdanie za- 

  

cem  konstytuanty. Zdumieni prze- 
chodnie zauważyli, że na frontonie 
gmachu powiewa... stary, monarchi- 

styczny sztandar czerwono-żółty! Cóż 
to znaczy ? Czyżby w nocy, w przed- 
dzień otwarcia konstytuanty odbył się 
— zupełnie pocichu — przewrót mo- 
narchiczny? — — Zebrało się spo- 
ro ludzi, nadbiegła i policja... Zagad- 
ka się niebawem wyjaśniła. Okazało 
się, że woźny, który wywiesza od lat 
wielu sztandary na gmachu parlamen- 
tu, omyłlii się (cóż za siła przyzwycza- 
jenia!) i wywiesit stary sztandar mo- 
narchji zamiast nowego republikań- 
skiego... 

Quis. 
RITA Aa 

Sowiecki dumping zbožowy. 
Według komunikatu sowieckiego komi- 

sarjatu rolnictwa stan obsiewu EDA 

rem na dzień 1 lipca r. b. wynosił 97 m 
nów ha. Oznacza to wykonaie nakreślone- 
go planu prawie całkowicie, bo w 97 proc. 7 
wymienionej powierzchni 50 milj. ha należy 
do kolektywów i 7,2 milj. hasdo t. zw. sow- 

chozów. Ogólnie biorąc obszar zajęty pod 
uprawę zbóż jarych w obecnym roku jest 
większy o 9 milj. ha t. j. o 9,9 proc. w po- 
równaniu z rokiem ubiegłym. 

Powierzchnia pod oziminami wynosi w 
bieżącym roku około 39,5 milj. ha czyli jest 
większa o 900.000 ha. Z całego tego obsza- 
ru 11,5 milj. ha przypada na gospodarstwa 
zsocjalizowane. 

Cyfry powyższe wskazują, że zboża za- 
jęły w tym roku o 10 milj. ha więcej, ani- 
żeli w roku ubiegłym. Przy sposobności zaz- 
naczyć należy szybki postęp socjalizacji go 
spodarstw rolnych, których obszar w 1929 r. 
wynosił 5,9 milj. ha, w 1930 — 33 milj. ha, 
a obecnie okrągło 70 milj. ha. W szczegól- 
ności w bieżącym roku powiększony został 
areał pszenicy jarej o 7,3 proc., lnu o 35 

proc., konopi o 22,8 proc., bawełny o 505 
proc., buraków cukrowych o 30,7 proc. i sło 
neczników o 32,5 proc. Natomiast zmniejszy- 
ła się powierzchnia uprawy owsa o + proc. 
i jęczmieniu o 8,9 proc. 

O stanie zasiewów w 

  

   

    

Rosji trudno coś 
powiedzieć pewnego. Wiadomo tylko, że w 
związku z chłodną wiosną nastąpiło op: 
nienie zasiewów, co w wielu okolicach zbli- 
ży zanadto żniwa do okresu zimowego. Dla- 
tego też nie można być pewnym, że zwięk- 
szeniu powierzchni pod zbożami, odpowie 
proporcjonalne powiększenie plonów. Wia- 
domo również, że nietylko areał jęczmienia 
uległ zmniejszeniu, ale że również rozwój te. 
go zboża, pozostawia wiele do życzenia. W 
każdym razie, pomimo to Rosja będzie posia 
dała poważne ilości zboża na eksport. 

Jak dotąd nie zaznaczyła się w handlu 
terminowym tendencja ze strony Sowietów 
do zawierania tranzakcyj zbożowych za 
wszelką cenę. Wprawdzie sprzedano już po 
ważne ilości pszenicy i jęczmienia do Angtji 
oraz 200.000 tonn pszenicy do Włoch, jedna 

  

kowoż rząd sowiecki zachowuje pewna 
wstrzemięźliwość. — Dotychczas przygoto- 
towano na zimę zaledwie zaokrętowanie 

700.000 tonn na morzu Czarnem. 
Ze stanowiska Sowietów nie można wnio- 

skować, że obecny umiar eksportowy będzie 
zachowany w ciągu zimy. Z ogólnego nasta 
wienia rządu sowieckiego wynika, że wiel 
kie inwestycje przemysłowe w bieżącym ro- 
ku nie będą zaniechane. W związku z tem 
potrzeba obcych walut nie ustanie i będzie 
koniecznem zdobyć je w drodze eksportu to 

warów, jakiemi Rosja rozporządza. Do nich 
niewątpliwie należą w pierwszym rzędzie 
zboża. 

Ponieważ nie nastąpiło dotąd międzyna- 
rodowe porozumienie eksporterów w tym 
zakresie, umożliwiające utrzymanie ceny i 
ponieważ Rosja nie może zdobyć walut ob. 
cych inaczej, jak przez eksport, należy uz- 
nać, iż położenie Sowietów jest przymusowe. 

Przewidywać trzeba, iż Sowiecki dum 
ping zbożowy nastąpi, jednakże nie będzie 
to dumping celowy, ale wynikający z twardej 
rzeczywistości i wykazujący jeszcze raz pot- 
rzebę realizacji tez ostatniej międzynarodo- 
wej konferencji rolniczej w Rzymie. 

5-2 

Sensacyjne zestawienie stanu 
zadłużenia Niemiec. 

Hugenbergowskie źródła prasowe ogłasza 
ją sensacyjne zestawienie sumy wypłaconych 
przez Niemcy odszkodowań wojennych i su- 
my pożyczek pobranych przez Niemcy. Z ze- 
stwienia tego wynika, że w okresie od 1924 
roku do 1929 roku, t. j. od chwili wejścia 

      

w życie planu Dawesa do chwili zastąpienia 
go planem Younga, wypłaciły 
łem odszkodowań wojennych 
marek niem 

Niemcy tytu- 
7.790 miljonów 

że okresie czasu zacią- 
‚ komo na spłatę od- 
wojennych — na sumę 20.380 

miłjonów marek niem. 
Wynika więc, że w niemieckiem gospodar 

stwie narodowem ulokowano w ciągu pięciu 
lat ponad 12 miljardów marek niemieckich 
kredytów zagranicznych, zaciągniętych rze- 
komo na spłatę odszkodowań. 

a w ty 
    

    

  

Targi i wystawy. 
W okresie 30 sierpnia — 6 września od- 

będą się w Równem Il-gie Targi Rówieńskie, 
w których zapowiedziany został znaczny u- 
dział wystawców miejscowych oraz z innych 

  

września również odbędzie 

Katowicach propagandowa Wystawa się w 

Morsk     

  

I-sza Wystawa Obrazėw 
Artystów Wileńskich w Druskienikach. 

Przed paru laty Wilno gościło u 
siebie wystawę Okrężną, zorganizowa- 
ną w Warszawie. Zebrano około 250 
prac artystów z Warszawy, Lwowa, 
Krakowa, Wilna i wystawa odwiedzi- 
ła cały szereg miast i miasteczek na na 
szych ziemiach wschodnich. 

Inicjatorom przyświecała piękna 
myśl propagandy sztuki wśród szero- 
kich warstw społeczeństwa kresowe- 
go. Przez te kolejno urządzane wysta- 
wy przesunęło się 21,664 osoby. nawet 
sprzedano 85 dzieł sztuki. 

W ilustrowanym Przeglądzie Wy- 
stawy Okrężnej p. dr. Mieczysław Tre- 
ter pisał: „Wystawy Okrężne, jeśli ma 
ja osiągnąć rzeczywiście ceł zamierzo 

    

ny i spełnić nader ważne swoje zada- 
nie, muszą być organizowane stale, co- 

rocznie, wedle dobrze opracowanego 
planu“. 

Možliwe, že plan, o ktorym wspo- 
mina p. Treter był źle opracowany; 
o wystawach tych pozostało tylko 
wspomnienie i kłopoty dla artystów, 
którzy sami musieli odbierać swoje 
prace w Warszawie, napróżno ocze- 
kując na zwrot obrazów. 

Wielka szkoda, że pierwsza próba 
wypadła niepomyślnie. 

Wznowieniem po kilku latach tra- 
dycji okrężnych wystaw, jest otwarta 
w Druskienikach w dn. 12 lipca b.r. 
wystawa obrazów "Artystów Wileń- 

BU SU JCB R 

Doniosła inowacja 
w szkolnictwie. 

Akcja budowy szkół wspólnym 
kosztem przez kilka gmin. 

Minister spraw wewnętrznych roze- 
słał do wszystkich wojewodów okól- 
nik w sprawie budowy publicznych 
Szkół powszechnych przez kilka są- 
siadujących ze sobą gmin. Jeżeli szko- 
ła przeznaczona jest dla ludności 
dwóch lub więcej gmin, obowiązek 
budowy szkoły, oraz pomieszczeń dla 
nauczycieli, ciąży na tej gminie, na 
której terytorjum znajduje się szkoła 
pozostałe jednak gminy obowiązane 
są pokrywać przypadającą na nie 
część kosztów budowy. Udział w wy- 
datkach ustalają gminy zaintereso- 
wane, a w razie niedojścia do porozu- 
mienia — odpowiednie władze po- 
wiatowe, lub też wojewódzkie (jeśli 
gminy należą do różnych powiatów), 
lub wreszcie minister spraw wew- 
nętrznych (jeśli gminy ńaieżą do róż- 
nych województw). W okólniku swym ' 
minister spraw wewn. poleca by przy 
budowie szkół wspólnym kosztem 
właściwe gminy tworzyły związki 
międzykomunalne, celem zabezpie- 
czenia wszystkim zainteresowanym 
gminom praw, odpowiadających u- 
działowi tych gmin w kosztach bu- 
dowy. 

Echa artykułów min. Ma- 
tuszewskiego. 

PARYŻ (Pat.). — „Journal des De- 
bats' drukuje obszerne ustępy z arty- 
kułu b. ministra Matuszewskiego, za- 
mieszczonego w ,,Gazecie Polskiej”, w 
którym autor dowodzi niemożliwości 
osiągnięcia przez Niemcy wymarzone- 
go przez nie celu rozciągnięcia swej 
hegemonji na całą Europę. 

Uruchomienie kredytów pod 
rejestr zastawny zboża. 
Jak się dowiadujemy już z końcem bie- 

żącego miesiąca rozpocznie się udzielanie 
pożyczek na rejestr zastawowy zboża przez 
banki wyznaczone do rozprowadzenia wśród 
rolnictwa tego kredytu, uzyskanego z 150 
miljonów franków pożyczki francuskiej. 

Rozprowadzeniem tych kredytów na Wi 
leńszczyźnie zajmie się Prywatny Bank 
Handlowy. 

sig 3 

Orędzie regenta Węgier. 

BUDAPESZT (Pat.). — Onegdaj 
nastąpiło uroczyste otwarcie sesji no- 
wowybranego parlamentu. W związ- 
ku z tem odczytane zostało orędzie re- 
genta Horthy'a. Orędzie to wskazuje 
na nienaruszone siły żywotne narodu 
węgierskiego, dzięki którym zdołano 
po strasznej wojnie podjąć pracę nad 
odbudową życia narodowego i państ- 
wa. Dusze i serca wszystkich członków 
narodu — głosi orędzie — winny być 
pełne świętej wiary w urzeczywistnić- 
nie wielkich idei narodowych przy 
pokojowej współpracy z cywilizowa- 
nemi narodami. 

Z licznemi sąsiadami udało się u- 

  

regulować zagadnienia, wypływające 
z traktatu pokojowego. Pokojowa 
współpraca narodów wymaga usunię- 
cia nierówności, ujawniających się о- 
becnie w dziedzinie zbrojeń. Węgry z 
ufności oczekują konferencji roz- 
brojeniowej zapowiedzianej na rok 
przyszły. Drugim wstępnym  warun- 
kiem pokojowej ewolucji jest — zda- 
niem orędzia — słuszne rozwiązanie 
zagadnienia mniejszości. 

Orędzie regenta przyjęły obie izby 
długo niemilknącemi oklaskami. 
ASA PAL DAT SDOIIREOREAZĄ 

Wpisy na Studjum Wychowa- 
nia Fizycznego Uniw. Jagieli. 

w Krakowie. 
Podania o przyjęcie zawierające: 1) życio- 

rys z podaniem przynależności miejscowej i 
zawodu rodziców, 2) metrykę urodzenia, 
3) świadectwo dojrzałości, 4) fotografję z da 
kładnem podaniem adresu i podpisem, 5) ©- 
wentualne zaświadczenie sprawni fizycz- 
nej, wystawione przez Dyrekcję Zakładu, 
względnie nauczyciela w. f., władze harcer- 
skie i t. p. przyjmuje Dyrekcja tyłko w cza- 
sie od 15 sierpnia do 15 w: nia b. r. Adres: 
Dyrekcja Studjum Wych. z, U. J. Kraków, 
ul. Kopernika 12. 

W podaniu należy nadmienić, czy pe 
tent-tka stara się o przyjęcie na 3-chletnie 
Studjum pełne. uprawniające do uzykania 
stopnia naukowego „magistra wych. fiz.* i 
do egzaminu nauczycielskiego do szkół śred- 
nich i seminarjów nauczycielskich, czy 
na 3-letnie Studjum, uproszczone, umoż 

yskanie przy egzaminie nauczyciel: 
j dodatkowych z zakresu wych. 

fiz. = Ghók innego przedmiotu głównego 
Studjum uproszczone dostępne jest także dla 
studentów Wydziału Lekarskiego. 

Warunki przyjęcia: matura gimnazjalna, 
nieprzekroczony 30 rok życia, dobry stan 
zdrowia i pomyślny wynik ćwiczeń próbnych. 

Program Studjów w Spisie Wykładów 
Uniwersytetu Jagiell. na rok szk. 1931/32. 

  
   

    

    

  

  

    
   

   

   

   

skich, zorganizowana staraniem Dy- 
rekcji Wileńskiej stałej Wystawy 
Sztuki i współpracy Rady Nadzorczej 
Artystycznej. 

Wystawa w Druskienikach jest 
pierwszą zbiorową wystawą artystów 
wileńskich w tem uzdrowisku, jeżeli 

nie brać w rachubę paru niewielkich 
wystaw, urządzanych na miejscu przez 
artystów, spędzających lato w Dru- 
skienikach. Po 15 sierpnia wystawa ta 
ma powędrować do Grodna. 

Otwarcia wystawy dokonał Dyre- 
ktor uzdrowiska pan Senator Witold 
Abramowicz, w krótkiem przemówie- 

niu podkreślając znaczenie jej dla 
Druskienik. Mówiąc o malarzach wi- 
leńskich i charakterze ich twórczości, 
mówca podkreślił, jak ważną rołę od- 
grywa w sztuce zrośnięcie się artysty 
z miejscową glebą i otoczeniem, co na- 
daje. obrazom miejscowych małarzy 

NOT ETE NO EE 

Mac Donald i Henderson jadą do Berlina 
w końcu lipca. 

BERLIN, 22. 7. (Pat). Biuro 
Conti donosi, że angielskie koła rzą- 
dowe wyraziły swą zgodę na wysu- 
nięte przez Niemcy życzenie, ażeby 

premjer Mae Donald i minister spraw 
zagranicznych Henderson możliwie 
jak najprędzej rewizytowali mini- 
strów niemieckich w Berlinie. 

Wohee tego, że rewizyta w termi- 
nie późniejszym, aniżeli w ostatnich 
dniach lipca, byłaby prawie niemoż- 

liwa, Mae Donald i Henderson uda- 
dzą się do Berlina prawdopodobnie 

natychmiast po ukończeniu konieren 
cji 7 mocarstw. 

Niemieccy mężowie stanu powita- 
liby również z zadowoleniem  przy- 
jazd do Berlina sekretarza stanu Stim 
sona. Życzenie takie wyraził wczoraj 
minister Curtius w czasie swej roz- 
mowy ze Stimsonem, który miał wów 
czas oświadczyć swą zasadniczą goto- 
wość przy jazdu. : 

Termin przyjazdu zależy jednak 
przedewszystkiem od przebiegu kon- 
fereneji londyńskiej, której zakończe- 
nie oczekiwane jest w czwartek. 

Rozruchy w Sewilli. 
SEWILLA 22.7. Pat. — W miej. 

scowości Utrera strajkujący robotnicy 
usiłowali wtargnąć do miejscowej przę 
dzalni, zostali jednak rozproszeni przez 
połicję. Aresztowano 10 osób. Pragnąc 
odbić aresztowanych manifestanci o- 
brzuciłi policję kamieniami, zmusza- 

jąc ją do użycia broni palnej. Nastę- 
pnie zaatakowali koszary karabinie- 
rów, którzy dali salwę ciężko raniąc 
4 demonstrantów. Aresztowano kilka 
osób. W Dos Helmar strajukjący za- 
atakowali centralę telefoniczną, pod- 
kładając ogień pod gmach. Sprowa- 
dzona na samochodach z Sewilli poli- 
cja strzelała do tłumu, zabijając dwóch 
manifestantów i raniąc kilku ciężko 

  

Ogień został stłumiony w zarodku. 
Aresztowano pewnego anarchistę 

francuskiego nie posiadającego oby- 
watelstwa hiszpańskiego. W odpowie- 
dzi na to robotnicy ogłosili strajk po- 
wszechny i zaatakowali gwardję oby- 
watelską. W czasie starcia 12 osób od- 
niosło ciężkie rany. Dr. Vallina i inni 
przywódcy zostali aresztowani i będą 
prawdopodobine deportowani do Af- 
ryki. W Carmona doszło również do 
zaburzeń, przyczem 14 osób zostało 
ciężko rannych. W Sewilli syndyka- 
liści usiłowali zawładnąć gmachem 
towarzystwa telefonów, czemu przesz- 
kodziła policja, raniąc 15 osób. 

   
  

Walki z policją. 

SEWILLA 22. 7. Pat. — W Coria 
del Rio nieznani sprawcy  przecięli 
przewody telefoniczne i usiłowali 
wtargnąć do centrali telefonicznej. Od- 

działy policji zostały obrzucone kamie- 
niami. Padły również strzały. Policja 
użyła broni, zabijając trzech manife- 
stantów i kiłku raniąc. 

Lu 2 

Gwaltowna burza gradowa nad Dyneburgiem. 
Niezwykłej wielkości grad zniszczył zasiewy. — Huragan obalił 

przeszło 1500 starych drzew sosnowych. 
DYNEBURG, 22-VII. (Pat). Nad Dyneburgiem szałała gwałtowna 

burza. 

wpobliżu Dyneburga. 
Najbardziej ucierpiała miejscowość letniskowa Pohulanka 

Huragan obalił przeszło 1500 starych drzew 

sosnowych, które padając na porozrzucane w lesie wille, zniszczyły 
je niemal kompietnie. 

W miejscowości Swenten (25 kim. od Dyneburga) spadł niezwy- 
kłej wielkości grad. 8 ziarenek tego gradu ważyło 40 gr. 

Na przestrzeni kilkunastu kilometrów, nad Którą wyładowała 
się chmura gradowa, wszystko, co rosło na polach, jest kompletnie 
wtłoczone w ziemię. 

BAAGEMERZNZDJAMZZEZAKBKAWEMANE Z 

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA —INHALATORJUM 

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

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

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACiISZNIE i TANIO! 
Sezon trwa ой 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Dla Reichswehry pieniądze 
znajdą się zawsze. 

KRÓLEWIEC 22.7. Pat. — „Echo 
des Ostens“ przynosi wiadomość. że 
mimo obecnej katastrofy finansowej 
rząd berliński udzielił w tych dniach 
kredytu w wysokości 1200 tysięcy mk. 
wielkim zakładom przemysłowym Bor 
sig, które pracują dla Reichswehry. 
Kredyt ten ma być przez fabrykę wpła- 
cony w drodze dostaw dla Reichswehry 

Niezwykle nikłe wypłaty. 
KATOWICE 22.7. Pat. — Z dniem 22 bm. 

katowicki oddział Darmstidter und Nationai 
banku rozpoczął wypłaty. Wypłaty ogranicza 

  

  

pewien indywidualny charakter, nie- 
spotykany u artystów innych dzielnic 
Rzeczypospolitej. Po przemówieniu p. 
Senatora Abramowicza zabrał głos ni- 
żej podpisany i w krótkim zarysie zo- 
brazował rozwój ruchu artystycznego 
w Wilnie, jednocześnie składając po- 
dziękowanie Komitetowi Honorowe- 
mu za pomoc w zrealizowaniu tej im- 
prezy artystycznej. Publiczność licz- 
nie zgromadzona z zainteresowaniem 
oglądała obrazy w liczbie 100, rozwie- 
szone w sali Szkoły Powszechnej. 

Na wystawie reprezentowane są 
rozmaite kierunki i to nadaje ciekawy 
charakter tej imprezie artystycznej. 
Większość wystawców — członkowie 
Wileńskiego Towarzystwa Artystów 
Plastyków, a więc Dawidowski, Ja- 
montt, Hoppen, Horyd, Hermanowicz, 
Kazimierowski, Karniej, Międzybłoc- 

Rouba i niżej podpisany. Wysta- 

ne są do sumy 500 mk. Ponad tę cyfrę wy- 
płaca Bank tylko procentowo w zależności 
od żądanych sum. Uwzględniane są prze- 
dewszystkiem wypłaty na robociznę, pensje 
i podatki. Oddział tego banku w Bytomiu wy. 
płaca nadal tylko po 20 mk. na książecz 
wkładową i po 10 mk. na robociznę i podatki. 

Spadek dewiz w Banku 
Gdańskim. 

Bilans Banku Gdańskiego na 17 lipca wyka. 
zuje w porównaniu z zestawieniem z 30 
czerwca r. b. znaczne zmniejszenie się po- 
zycji należności (zagranicznych) w Bank of 
England z 16.2 ra 149 milj. guldenów. Za- 
pas złota wzrósł z 3,6 na 3,7 milj. a walut 
zagranicznych z 5,9 na 6,9 milj. Obieg bi- 
letów bankowych zwiększył się z 35,8 na 
37,2 milj. guldenów. 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Xochany Kaziuczek! 

  

Pisza ja do Ciebie z Krzywego Boru i 

sama nie wiem co pisać. Jak zapyta się kto, 

co słychać, to aż wstyd powiedzieć, bo nie 

nie słychać. Chyba te dziecko, co wczoraj u- 

rodziło się u panny, bo te mężatki co nao- 

koło nas, to wszystko bezdzietne. Ale tobie 

dobrze, bo możesz być nie zazdrosny. Żad- 

nych chłopców tutaj niema (z wyjątkiem 3 

sierżantów i 5-ciu podporuczników), ale i te 

zajęte ciągle osirem strzelaniem, aż spać nie 

można. 

Nas kobiet tutaj zato zatrzęsienie. Wczo- 

raj dwie pokłóciły się o jednego porucznika, 

ale bardzo łagodnie. Do szpitala same do- 

szły. Przyślij mi jeszcze trochę pieniędzy 

bo tutaj znowu podrożało. Z początku gnie- 

wałam się, ale teraz mnie wytłumaczyli, że 

ponieważ gdzieindziej tanieje, to tu u nas 

musi być inaczej dla równowagi gospodar- 

czej. Z kupnem też bieda, a najgorzej z 

mlekiem. Wczoraj jeden pan powiedział 

mleczarce: „ale u was to cała Wilja płynie 

przez sklepr* A ta, jak nie zacznie krzyczeć: 

„Jaka tam Wilja, kiedy tylko Wilejka”. 

Pomidory też podrożeli. Chaimek Boro: 

krzywek mówi, że z racji kryzysu w Niem- 

czech, a ja jemu: „naco kłamać, kiedy ja 
w zeszłym roku iakie same w Zaleszczykach 

jadłam”. Zato masło dobre, żółciutkie, świe- 

20 pomalowane. I ot tak 7 

dzie, co i tobie 

  

    

je się z dnia na 

ywać stale będa      cza i podpi 

Twoja wierna i kochająca 

Franusia. 

  

О międzynarodowy 
czas pracy górniczej. 

WARSZAWA 22.7. Pat. — Na 15-ej 
sesji międzynarodowej konferencji pra 
cy, odbytej w Genewie w roku bieżą- 
cym pod przewodnictwem p. Sokala, 
przyjęto projekt konwencji w sprawie 
czasu pracy w kopalniach węgla. 

Konwencja ta przewiduje, że w ża- 
dnej kopalni podziemnej węgla ka- 
miennego czas obecności robotnika w 
kopalni nie będzie przekraczał 7 godzin 
45 minut dziennie, łącznie ze zjazdem 
i wyjazdem z kopalni. 

We wszystkich kopalniach węgla 
na kontynencie jak w Polsce, Niem- 
czech, Belgji i t. d. ustalony czas pra- 
cy dotyczy okresu łącznie ze zjazdem 
do kopalni i wyjazdem, natomiast An- 
glja czas ten oblicza bez zjazdu i wy- 
jazdu. Dlatego też, w razie ratyfiko- 
wania przez nią powyższej konwencji 
obowiązywałby tam czas pracy 7 go- 
dzin 15 minut dziennie, zamiast o- 
bowiązujących obecnie od 8 lipca rb. 
7 godzin 30 minut. czyli skróconoby 
tam czas pracy o 15 minut. 

W razie ratyfikowania powyższej 
konwencji przez Polskę i wprowadze- 
nia w górnictwie węglowem 7 godz. 
145 minutowego dnia pracy zwiększo- 
noby ten czas w stosunku do obecnego 
o 15 minut   

  

Popierajcie Lige Morską 
  

W sprawie Instytutu Nau- 
kowo - Badawczego Europy 

Wschodniej. 

Sekretarjat Instytutu Naukowo-Badaw- 

czego Europy Wschodniej w Wilnie nadsyła 

nam następujące sprostowanie: 

SPROSTOWANIE. 

„Słowo z dnia 16 lipea 1931 r. zamieści- 

ło artykuł wstępny, atakujący ostro nasz In- 

stytuł. 

Autor artykułu twierdzi, że Bibljoteka In- 

stytutu składa się ze „173 książek, w tem 90 

małych broszurek*, Tytułem sprostowania 

podajemy, że Bibljoteka Instytutu posiadała 

w dniu ukazania się artykułu napastniczego 

„Słowie* 700 tomów książek i 10 map. 

Prócz tego należy zaznaczyć, że słuchacze 

Instytutu również korzystają z Bibljoteki im. 

Wróblewskich, z której potrzebne dzieła zo- 

stały przeniesione do Bibljoteki Instytutu. 

Po pierwsze więc cyfry, któremi operuje 

autor artykułu są nieprawdziwe. Po drugie 

zapomina On, że Instytut, a więc i Bibljote- 

ka założone zostały w zeszłym roku. 

(Bibljoteka założona w listopadzie 1930 r.). 

Nie uwzględniając momentu czasu, możnaby 

równie dobrze, zarzucić Instytutowi naza- 

jutrz po zorganizowaniu, że nie posiada ani 

jednej książki w swych szafach bibljoteez- 
nych. 

Co do programu wykładów, które kraty- 
kuje autor artykułu, to rzec tylko możemy, 
że szereg osób o poważnych nazwiskach, pro 

iesorów U. S. B. będących wykładowcami w 

Instytucie posiada zapewne więcej kompeten- 

cji do układania programów tych wykładów, 

niż dziennikarz ze „Słowa*. 

Wobec nieobecnego z powodu wakacyj 

Kierownictwa Instytutu w Wiłnie — Sekre- 

tarjat jego poprzestaje na powyższem spro- 

stowaniu. 

  

wione prace przeważnie znane są z 
poprzednich wystaw, ale zaznaczyć na 
leży, że doskonale charakteryzują po- 
szukiwania artystyczne i kierunek w 
sztuce ich autorów. 

Oprócz plastyków udział w Wysta 
wie przyjmują artyści starsi, znani ze 
swej działalności artystycznej: jak T. 
Schwanebach (bardzo dobre pejzaże 
morskie), Szer (ciekawy motyw „Sta- 
ry młyn”) i Załkind (impresjonistycz- 
nie traktowane pejzaże). Są obiecu- 

  

jące siły i wśród młodszej generacji 
artystów, a więc przedewszystkiem 
Żyngiel, Borowski, Białogórski, Ja- 
strzębski i Szezubełkówna. Żyngiel wy 
stawił pejzaże, namalowane z dużem 
poczuciem koloru. Borowskiego i Bia- 
łogórskiego motywy pejzażowe. subteł 
nie traktowane, świadczą o ciągłym 
postępie. Szczubełkówna w martwej 
naturze potrafiła wydobyć kolor'i cha 

rakter materjału, w pejzażu dobrze od 
dała nastrój wieczorny. Jastrzębski o- 
peruje akwarelą i jak na młodszego 
artystę można stwierdzić już pewne 
wyrobienie i opanowanie techniki. 

Najwięcej prac na wystawie ma 
Lejbowski. Jest to artysta o dużej wie- 
dzy, obdarzony przytem dużem poczu 
ciem koloru, bądź to w odtwarzaniu 
fragmentów i typów wileńskich, lub 
też w sympatycznych scenkach  ro- 
dzajowych. 

Miejmy nadzieję, że obecna wysta- 
wa w Druskienikach da impuls do zor 
ganizowania w przyszłym roku całe- 
go szeregu wystaw w miastach nasze- 

go kraju. 

    

Marjan Kulesza. 

Wilno 20 lipca 1931. 

ehe ga 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Polsko-sowiecka konferencja graniczna. 

W rejonie odcinka granicznego Ra- 
ków wpobliżu strażnicy Uzdowo w 
dniu dzisiejszym ma się odbyć konfe- 
rencja polsko-sowiecka. 

"Tematem konferencji będą ostatnie 

  

  

zatargi graniczne, a między in. bez- 
przykładna prowokacja w postaci 
zbrojnego wypadu samolotu sowieckie 
go. o czem podaliśmy wiadomość 
przed kilku dniami. 

Likwidacja bandy przemytniczo - poborowej 
na pograniczu polsko - litewskiem. 

  

W wyniku dłuższej obserwacji władze 
K. O. P. zlikwidowały w rejonie odcinka 
granicznego Trakiszki bandę, która poza 
przemytem  trudniła się fałszowaniem 
dowodów osobistych oraz przeprowadzaniem 
przez granicę poborowych. 

    

Aresztowano 8 osób na czele z szefem 
szajki niejakim Wajsztadtem mieszkańcem 
m. Wilna. 

Wszystkich aresztowanych przekazano do 
dyspozycji władz śledczych. 

zagadkowe samobójstwo dwóch młodych 
dziewcząt. 

mołodeczańska ustaliła obecnie 
które skłoniły dwie mie- 

si Ruziki gm. połoczańskiej do po- 
samobójstwa. 

zegóły tej sprawy przedstawiają 
ująco: Przed kilku dniami do 

la w Mołodecznie dostarczono ze 
poważnego zatrucia się kwasem 

ieszkankę wspomnianej wsi Tat 
. Szafałowicz mimo doprow: 
zytomnošci odmówiła złożeni. 

bądź zeznań, co do okoliczności przy 
których została zatruta. 

W kilka godzin później do legoż szpita- 
la dostarczono drugą mieszkankę tejże wsi 
Marję Szydównę. również z oznakami zatru- 
cia się tą samą trucizną. 

     

  

     

      

    

  

     

   

  

   

  

  

           

  

KOMAJE 
-- Zakładajmy sady owocowe. Gmina 

nasza doświadczona srodze powodzią wiosen 
mą, kióra zalała łąki i zaniosła poła, oraz 
popsuła w kilku miejscach młyny, rozno- 
sząc groble, teraz nawiedzona jest klęską 
suszy. Żyto i pszenica, wskutek długo leżą- 
cych śniegów, mecno ucierpiały, i wyszły 
z pod pleśni zimowej bardzo przerzedzone. 
Siano oczywiście zbiera się dobrze, ale wyż 
sze łąki nie porosły dostatecznie, a pastwi 

łkły, co się odbija na mleczności 
krów ujemnie. Jarzyny wskutek długotrwa- 

łych upałów (od 1 b. m. mieliśmy tu dwa 
deszcze i to nieduże), pożółkły i nie obie- 
<«ują dobrego zbioru. Też same warunki at- 
mosferyczne źle podziałały na owocowanie 
drzew, które chociaż kwitły obficie, lecz 
zaskoczone przez późne chłody, a potem 
rozwijając się bez wilgoci, dały owoc mały, 
i w znacznie mniejszej obfitości niż zesz- 
łych lat, tak że należy przypuszczać, że ce- 
ny na jabłka będą wysokie Wisien w tej oko 
licy niema wcałe, po owej mroźnej zimie, 
która zniszczyła tyle drzew owocowych, za- 
mikły też prawie zupełnie plantacje agrestu 
i porzeczek, których dawniej we dworach 
była wielka obfito: Obecnie dwory, nie 
mogące się dźwignąć gospodarczo, przew 
nie nie odbudowały po wojnie tej gałęzi 
produkcji, a w wio: ch niema jeszcze w: 
le zamiłowania do sadownictwa, mimo, iż 
<hyba niezbyt trudno ani kosztownie po- 
sadzić trochę drzew owocowych, lub krze- 
wów jagodowych koło chat. Może Kółka 
Rolnicze jakąś w tym kierunku poprowadzą 
propagandę, bo aż dziwne się wydaje, gdy 
się widzi np. kolonję kupioną przez włoś- 
cianina przed kilku laty i wkoło domu 
mieszkalnego, dostatnio zbudowanego, gdyż 
śdrzewa tu jest sporo i niezbyt drogie na 
budulec, niema ani projektu na sadzik o 
wocowy. 

W dniu 17 b. m. przez okolicę nasza 
przeszła straszna wichura, która była dowo 

sdem burzy, jaka się gdzieś w dalszych oko- 
dicach rozpętała, niestety, w gm. komajskiej 

deszcz zaledwie przyprószył ziemię, nie ra 
łując od suszy, ale zato wywracając drze 
wa, strząsając owoce, łamiąc gałęzie i wznie 
«ając pożar w zaścianku Borodinek wł 

Piorun uderzył w śpichrz, i mimo iż 
szybko nadbiegła straż ogniowa ze wsi Jo- 
dowce odl, o 2 kilomtr. pod wodzą sołtysa 
Wierzbickiego, a potem i z Komaj, odl. o 
7 klm., to jedpak niewiele mogła pomóc, 
gdyż z powodu suszy brak wody nie pozwa- 
lai ratować jak się należy i nieszczęśliwym 
mieszkańcom spłonęły zabudowanie gospo 
darskie i dom mieszkalny. A koło Święcian 
spadł pono grad. Parafjanin. 

WILEJKA 
+ Wycieczka szkolna. Zapowiadana już 

swojego czasu wycieczka do Wilna została 
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 
Kl. VI-ej szkoły powszechnej w Wilejce pod 
kierunkiem nauczyciela p. T. Paszkowskiego 
w dniu 23. VI. r. b. Wycieczka liczyła 37 
osób i w czasie 4-dniowego pobyu zwiedzi- 
ła dość dokładnie Wilno i odbyła wycieczkę 
statkiem do Werek. Kosztorys wycieczki wy- 
mosił 398 zł. Zasługuje na uwagę fakt že 

_ fundusz ten zdobyli sobie uczniowie przy 
pomocy dzielnego wychowawcy p. T. Pasz: 
kowskiego. Z przedstawień zebrano 70 zł. 
ze sklepiku uczniowskiego 203 zł., systema- 
tycznie składane w ciągu roku groszowe osz- 
czędności dały 75 złotych. Brakującą 
kwotę 50 złotych ofiarował Zarząd Od- 

  

  

    

    

  
    

      

  

  

   

  

   

  

działu Powiatowego Związku Nauczycielstwa , 
Polskiego w Wilejce, przychodząc w ten spo 

_ sób niestrudzonym wysiłkom dziatwy z po- 
" mocą, za co też przesyła tą drogą Samorząd. 

kl. VI-ej serdeczne podziękowanie. Taż sa- 
ma klasa, obecnie już VII-ma zamierza zdo- 
być się pod koniec następnego roku szkolne- 
go na wycieczkę do Warszawy. Ciekawi je- 
steśmy. czy się zamiar uda zrealizować. -- 
Życzymy wytrwania. 

DOŁHINÓW 
-+ Święto P. W. i W. F. w Dołhinowie. 

W] dniu 28 czerwca r. b. odbył się w Dołhi 
mowie uroczysty obchód „Święta Gminnego* 
przysposobienia wojskowego i wychowania 

_ fizycznego gminy dołhinowskiej. 
W przeddzień obchodu t. z. dn. 27 VI 

Wieczorem, ulicami miasteczka przemaszero- 
wał capstrzyk strzelecki, w którym wzięło 
udział około 100 strzelców przybyłych z te 
tenu gminy. W dniu 28. VI. o godzinie 9 
Tano w miejscowym kościele odbyło się na- 
božeūstwo, przy udziale przedstawicieli 
władz wojskowych, urzędów, instytucyj spo- 
łecznych, oddziałów Związków Strzeleckich 
i licznie zebranej publiczności, 

Następnie cały obchód skoncentrował się 
na strzelnicy w Witowcach, gdzie według 
2 góry ułożonego planu odbyły się zawody. 
Popisy, strzelanie, gry i zabawy. 

W obchodzie wzięło udział około 200 
Strzelców reprezentujących 15 oddziałów 
Związku Strzeleckiego z terenu gminy doł- 

skiej i żydowski klub sportowy im. 
Trompfeldorfa w Dołhinowie, oraz okoła 
-500 osób publiczności. 

  

  

Walde. 
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Obecny na obchodzie Komendant Powia- 
łowy P. W.i W. F. Pan Kapitan Sarnowski 
Wygłosił okolicznościowe przemówienie, pod 
Teślając doniosłe znaczenie wychowania fi- 

nego i Przysposobienia wojskowego, oraz 

zonego święta. 
__ Po rozdaniu nagród wyróżnionym zawod 

   

Badana Szydówna złożyła następujące wy 
jaśnienia: 

Międz    a T. Szafalowiczowną pano- 
wała przy Ń od dzieciństwa. Ostatnio Sza- 
fałowiczówną przeżyła ciężką tragedję. Mia- 
nowicie 2 dni przed ślubem porzucona zosta- 
ła przez narzeczonego, który ożenił się z in- 
ną. 

Na żądanie porzuconej dziewczyny, Szy- 
dówna dostarczyła jej trucizny, niby dlatego, 
żeby dać możność Szafałowiczównie zemścić 
się na niewiernym kochanku. Lecz Szafało- 

ficzówna zaniechała widocznie zemsty i po- 
pełniła samobójstwo. Dowiedziawszy się 0 
tem Szydówna, w obawie przed odpowiedzial 
nością sądową, również targęła się na życie. 

Stan obu dziewcząt jest groźny. (e! 

    

  

  

  

nikom odbyła się defilada oddziałów. Na za. 
kończenie urządzono tańce na świeżem po- 
wietrzu, które przeciągnęły się do późnej 
nocy. 

Przez cały czas obchodu panował wszę 
dzie nastrój podniosły i uroczysty. Ludność 

iny dołhinowskiej, bez względu na naro- 
masowo wzięła udział w obchodzie 

kazując dużo zainteresowania tą dziedzi- 
ną pracy i jej wynikami. 

   

  

Vałde. 

NOWSGRÓDEK 
+ Ze Związku Posiadaczy Sadów i Pa- 

siek woj. nowogródzkiego. Zw. Pos. Sadów 
i Pasiek woj. nowogródzkiego podaje do wia 
domości członków i osób zainteresowanych, 
że w obecnym sezonie jesiennym przystępu- 
je do organizowania pośrednictwa w zbycie 
i nabywaniu owoców, warzyw, miodu i grzy 
bów oraz drzewek owocowych i ozdobnych 

Przyjmowane są zamówienia na stałe i 
jednorazowe inspekcje ogrodów i pasiek 
przez specjalistów. Porady w kierunku za: 
kładania i prowadzenia sadów i pasiek, pla- 
nowanie sadów, sadzenie i t. d. 

Związek pośredniczy w dostarczaniu śro- 
dków chemicznych służących do walki z 
chorobami i szkodnikami w sadach (czas za- 

* lep sadowniczy na opaski chwytne|. 
Zainteresowani proszeni są o składanie 

swych ofert na piśmie (z podaniem szczegó - 
łów) do biura zku w Nowogródku, ul. 
Grodzieńska Nr. 

SMORGONIE 
+ ZEZWIERZĘCENIE. W ubiegłą dobę 

  

  

    
   

  

6. 

na prowineji zanotowano dwa wypadki znie: 
wołenia: Pierwszy wypadek miał miejsce we 
wsi Wasilewo gm. smorgońskiej, gdzie 17-to 
letni Władysław Iwaszko wstąpił do miesz- 
kania swego sąsiada Kazimierza Charużyka 
i korzystając z nieobecności domowników 
zniewolił 15-letnią córkę Charużyka — An- 
nę. Iwaszko aresztowano i osadzono w wię- 
zieniu. ‹ 

Drugi wypadek zezwierzęcenia miał miej- 
see wpobliżu Radoszkowicz. Mieszkaniec te- 
go miasteczka Jośel Mane spotkał w polu 
6-letnią Lubę Polańską i dopuścił się na niej 
gwałtu. Przestępcę aresztowano. Czeka go 
surowa i zasłużona kara. (C) 

OSZMIANA 
-. ARESZTOWANIE PODEJRZANEGO 

WŁOCHA. Władze śledcze aresztowały w 
Oszmianie podejrzanego osobnika, który po- 
dawał się za Włocha, Jacopo Gijamini. Oso- 

°Б ten, wędrował przez miasteczka i wsie 
Wileńszczyzny sprzedając marmurowe  fi- 
gurki. Działalność Włocha, która nie ogra- 
niezała się widocznie tylko do handlu figur- 
kami, wydała się policji podejrzaną, a po 0- 
trzymaniu ściślejszych informacyj areszto- 
wano Gijaminiego i osadzono w więzieniu po 
wiatowem do dyspozycji władz śledezo-sądo 
wych. 

-+ Zatrzymanie oszusta i fałszerza. One- 
gdaj w Oszmianie zatrzymano niejakiego Ju- 
ljana Zaleskiego, mieszkańca wci Studzień, 
pow. wołożyńskiego, który w sprytny sposób 
przy pomocy sfałszowanych weksli usiłował 
nabyć kilka rowerów od miejscowej  fir- 
my „Lawita“. : 

Już po nabyciu rowerów, właściciel fir- 
my przekonał się, że weksle otrzymane od 
Zaleskiego nie przedstawiają żadnej wartoś- 
ci, ponieważ podpisy żyrantów były sfałszo- 
wane. 

O spostrzeżeniu swojem właściciel firmy 
natychmiast powiadomił policję, która zatrzy 
mała Zaleskiego, zaś nabyte przez niego oszu 
kańczym sposobem rowery zwróciła firmie. 

(e) 

  

    

   

GŁĘBOKIE 
-+ KOBIETA RZUCIŁA SIĘ POD KOŁA 

POCIĄGU. Tragiczny wypadek zdarzył 
onegdaj wpobliżu Głębokiego. Na torze ko- 
lejowym Głębokie—Królewszyzna w odle- 
głości kilku klm. od miasteczka rzuciła się 
pod koła pociągu osobowego mieszkanka 
miasteczka Krywiezany Anastazja Korniło 
wiezowa, Korniłowiczowa doznała ciężkiego 
pokaleczenia. Koła pociągu obcięły samobój- 
czyni nogi. W stanie beznajdziejnym Korni- 
łowiczową przewieziono do szpłtala sejmi: 
kowego w Głębokiem, gdzie samobójczyni 
nie odzyskując przytomności zmarła. Do- 
chodzenie ustaliło, że Korniłowiczowa po- 
pełniła samobójstwo na tle nieporozumienia 
rodzinnego. (©). 

MIORY 
„+ Ostrożnie z ogniem. We wsi Czepuki 

gminy miorskiej spalił się dom Aleksandra 
Wojciula wraz z oborą i wozownią. S traty 
wynoszą 1450 zł. Przyczyną było nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem. 

TROKI. 
- Pożar lasu. W leśnictwie Koniawskim 

około wsi Rudni, pow. wileńsko-trockiego, 
wskutek nieustalonej dotąd przyczyny wy- 
buchł po który strawił 10 ha lasu, w tem 
około 180 m* materjału opałowego. Ponadto 
spaliło się około 30 ha lasu, należącego do 
mieszkańców wsi Rudni. 
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Popierajcie Ligę Morską 
BWA 

\ 
   

KURJIER 

Z sekretarjatu В. B. W. R. 
w Wilnie. 

W ubiegły poniedziałek odbyło się 
posiedzenie Zarządu Wileńskiego B. B. 
W. R., na którem między in. ustalono 
kreowanie ośmiu Kół dzielnicowych. 
z których większość jest już zorganizo 
wana. Równocześnie z organizacją 
Kół dzielnicowych tworzone są Koła 
środowiskowe, które wraz z poprzed- 
niemi stanowić będą zrąb organizacyj- 
ny Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem na terenie m. Wilna. 

Sekretarjat Koła Wileńskiego jest 
czynny w poniedziałki, środy i piątki 
od godz. 18 do 19-ej w lokalu przy ul. 
Zawalnej 1 m. 4. 

EG 

Magistrat pod znakiem 
oszczędności. 

Doniosła narada przedstawicieli 
władz miejskich. 

W związku z bardzo ciężką sytu- 
acją finansową miasta nasunęła się ko- 
nieczność przeprowadzenia w gospo- 
darce miejskiej całego szeregu daleko 
idących oszczędności. W tym celu 
wczoraj wieczorem zwołana została na 
rada przedstawicieli władz miejskich 
na którą specjalnie przybył bawiący o- 
becnie na wywczasach w Druskieni- 
kach prezydent Folejewski oraz jako 
rzeczoznawca zaproszony został wy- 
bitny znawca skarbowości prof. Gut- 
kowski. 

W wyniku długotrwałych narad, 
które zakończyły się późnym wieczo- 
rem powzięto szereg o doniosłem zna- 
czeniu uchwał. M. in. postanowiono: 

1) potrącić personelowi samorzą- 
dowemu zaliczki wydane w latach 
1930-31. z 

2) skasować dodatki budowlane i 
polowe personelowi technicznemu. 

8) Ograniczyč o 50 proc. subwencje 
instytucjom w stosunku do uchwalo- 
nych sum. 

4) Skasować samochód osobowy e- 
lektrowni miejskiej. 

.5) Ograniczyć roboty kanalizacyj- 
ne do ul. Zygmuntowskiej. Po skana- 
lizowaniu tej ulicy roboty kanaliza- 
cyjne ulegną całkowitej redukcji. 

6) Sporządzić budżet na najbliż- 
szy kwartał, biorąc przytem pod uwa- 
gę minimum wydatków, po wygaśnię- 
ciu tego budżetu opierać się jedynie 
na budżetach miesięcznych. 

= 

Program uroczystości Zjazdu 
Legjonistów w Tarnowie. 
Komitet wykonawczy 10 jubileuszu Zjaz- 

du Legjonistów w Tarnowie, uprasza Oddzia- 
ły Związku Legjonistów, oraz pojedyńcze oso 
by pragnące wziąć udział w zjeździe, o u- 
przednie zgłaszanie uczestnictwa do prezyd- 
jum Zjazdu, celem przygotowania kwater. 
Zjazd odbędzie się w dniach 8 i 9 sierpnia rb. 

Program zjazdu: 8 sierpnia: uroczystości 
wewnętrzne o charakterze nieoficjalnym: 1) 
godz. 10 rano msza św. w kościele katedral- 
nym za poległych i zmarłych legjonistów; 2) 
godz. 11 rano uczczenie grobów powstańców 
i legjonistów na starym cmentarzu; 3) godz. 
15.30 wyjazd na cmentarz legjonistów w Łow 
szówku, apel poległych: 4) godz. 21 capstrzyk 

Dnia 8 sierpnia: 1) godz. 9 rano msza po- 
lowa na boisku „Tarnovii*; 2) godz. 10 rane 

uroczysta akądemja na boisku „Tarnovii“, 
wstęp dla publiczności za zaproszeniami 1 zł., 
8) godz. 11 rano — pochód oddziałów, dele- 
gacyj, defilada; 4) godz. 14—16 obiad, 5) go- 
dzina 16 wyjazd do Łowczówka, złożenie wień 

ców na grobach legjonistów na cmentarzu w 
Łowczówku. Po powrocie z Łowczówka wy- 
cieczki do Mościce i zwiedzanie Tarnowa. 6) 
godz. 21 — wspólna kolacja, 7) godz. 22 — 
raut w salach kasyna. Wstęp za zaproszenia. 
mi dla publiczności 5 zł., dla uczestników zja- 
zdu za okazaniem karty uczestnictwa. Karta 
uczestnictwa wynosić będzie 7 zł. (w karcie 

uczestnictwa mieścić się będzie zaprowianto- 
wanie całodzienne, odznaka zjazdowa i wstęp 
wolny na raut.) 

  

szyje 

Uchwały zarządu Wojewódz- 
kiego Komitetu Kolejowego 

L.0.P.P. 
Na ostatnio zwołanem posiedzeniu Zarzą- 

du Kom. powziętych zostało szereg uchwał 
zmierzających do pogłębienia pracy nad pod- 
niesieniem i propagandą lotnictwa. Przy о- 
mawianiu pokazu napadu gazowego na dwo- 
rzec wileński urządzonego z okazji tygodnia 
lotniczego uznano wielkie propagandowe zna- 
czenie tego rodzaju imprez, przeto uchwalono 
urządzać je rok rocznie w czasie tygodnia 
lotniczego w coraz szerszym zakresie, *z uw- 
zględnieniem pogłębiania metod technicznych 
i organizacyjnych. Celem zachęcenia do dal- 
szej czynnej akcji, pracujących członków ko- 

mitetów i osób prywainych na rzecz lotnie- 
twa i ochrony przeciwgazowej, uchwalono 
utworzyć listę osób zasługujących na wy- 
różnienie lub odznaczenie. atomiast tym 
komitetom, które w okresie tygodnia lot- 
niczego wykazały słabą aktywność, wyrazić 
ubolewanie celem dopingowania ich na przy- 
szłość do bardziej intensywnych wysiłków. 
Do poważniejszych posunięć zarządu zali- 
czyć należy uchwałę powziętą w sprawie 
powstawania kół szkolnych łotniczych i po- 
pierania we wszystkich tych szkołach po- 
wszechnych, które się znajdują w tak zwa. 
nym pasie kolejowego wywłaszczenia. W tym 
celu przekazano kierownikowi sekcji propa- 

gandowej p. Wyszkowskiemu, opracowanie 
odpowiedniego planu pracy z zakresu mode- 
larstwa lotniczego. 

Ważnym również krokiem naprzód w kie- 
runku sportu łotniczego jest wyasygnowanie 
Wileńskiemu  Aeroklubowi Akademickiemu 
sumy 3000 złotych na zakup szybowca. Do- 
tychczas bowiem Wilno nie posiadało zupeł- 
nie sprzętu lotniczego bezsilnikowego, pomi- 
mo iż okolice Wilna nadają się znakomicie 
na rozwinięcie się w poważnym zakresie 
sporiu lotniczego bezsilnikowego. 
Kolejarze wileńscy są pionierami lotnictwa 
szybowego, umożliwiając kupno pierwszego 
aparatu, który nra być ochrzczony mianem 
„Kolejarz Wileński*. Niewątpliwie za pierw- 
szym krokiem pójdą i dalsze, które spowo- 
dują iż będziemy widzieli coraz częściej la- 
tających „ludzi nietoperzy”. 

Wreszcie pomimo trudności finansowych, 
jakie dają się wszędzie dotkliwie odczuwać, 
uchwalono subwencjonować kwotą 2000 zł. 
budowę szkoły gazowej, oraz wyasygnować 
3000 zł. na budowę lotniska w Baranowi- 
czach, co stanowi łączną sumę 8 tysięcy zł. 
jakie na ten cel przeznaczono. 

        

   

  

  

   
  

   

WIDE 2 NSE ł 

Dookoła przesilenia teatralnego. 
Rezygnacja dyrektora Zelwerowi- 

cza, o czem pierwsi podaliśmy wiado- 
mość w numerze wtorkowym „Kurje- 
ra Wileńskiego”, żywo zaabsorbowała 
nietylko nasze władze miejskie lecz i 
szerszy ogół społeczeństwa. Dwuletnia 
bowiem jego działalność na stanowis- 
ku dyrektora teatrów miejskich zje- 
dnała mu ogólną sympatję za jego peł- 
ną poświęcenia pracę w kierunku stwo 
rzenia w Wilnie naprawdę dobrego te- 
atru. 

'Tym razem, jak się informujemy, 
rezygnacja dyr. Zelwerowicza jest nie- 
odwołalna. W związku z tem staje się 
aktualną kwestja jego następcy. 

Ze źródeł dobrze poinformowanych 
dowiadujemy się, że Związek Artys- 

  

tów Scen Polskich, który, jak wiadomo 
dzierżawi teatry wileńskie, chociaż nie 
nadesłał do chwili obecnej oficjalnej 
listy kandydatów, skłonny jest lan- 
sować kandydaturę artysty teatru na- 
rodowego p. Wareckiego, którego po- 
dobno chętnieby widział na stanowis- 
ku dyrektora teatrów miejskich w Wil- 
nie. Wymieniane są również nazwiska 
pp. Rychłowskiego i Ryszarda Wasi- 
lewskiego, obecnego reżysera teatrów 
wileńskich. 

Ostatecznie kwestja ta zostanie ro- 
zstrzygnięta po porozumieniu się Ma- 
gistratu z ZASP-em i dyr. Zelwerowi- 
czem. **ł 

Pertraktacje nawiązane zostaną w 
dniach najbliższych. 

400 Żydów wileńskich wyjechało do Łyngmian. 
Na dzień dzisiejszy przypada święto ży- 

dowskie „Tiszebńar*, W dniu tym Żydzi ma- 
ją zwyczaj spotykania się na ementarzu w 
Łyngmianach, położonym po stronie litew- 
skiej. 

Starosta święciański p. Mydlarz otrzymał 
już kilkaset podań od mieszkańców Wilna 
z prośbą o zezwolenie na przekroczenie gra- 
nie, 

  

Wszystkie te podania załatwione zostały 
pomyślnie, jednocześnie p. starosta Mydlarz 
na mocy porozumienia z władzami K. O. P. 

zapewnił pielgrzymom do Łyngmian nieczy- 
nienie ze strony polskiej żadnych trudności. 

Jak się dowiadujemy, komendant odcin- 
ka liewstkiego podobno oświadczył, że cho- 
ciaż niema wyraźnych dyrektyw ze strony 
swych władz przełożonych w roku bieżącym 
nie będzie również czynił trudności w prze- 
kroczeniu granicy. 

W związku z tem wczoraj późnym wie- 
ezorem wyjechało autobusami z Wilna 400 
Żydów, którzy udali się do Święcian, a stam 
tąd na granicę litewską. 

  

KRONIKA 
a Dziś: Apolinarego bm 
Czwartek 

Jutro: + Franc., Krystyny. 

| Wschód słońca—g. 3 m. 43 
use | Zachód . —. 19 . 43 

Spestzežonla Zakladu Meteorelegi! U.S. B 

w Wllnie z dnia 22 VII—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia -|- 119 С. 
» najwyższa: +- 18° С. 

2 najnižsza: Ą- 129 С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przewažający: zachodni. 

Tendencja barom.: stan stały, potem wzrost, 

Uwagi: rano deszcz, wieczorem pogodnie. 

OSOBISTA 
— Prokurator Sądu Apelacyjnego w Wil. 

nie p. Józef Przyłuski rozpoczął z dniem 20 
b. m. urlop wypoczynkowy, który spędzi, jak 
się dowiadujemy, w jednej z miejscowo! 
nad Bałtykiem. Zastępstwo w urzędzie objął 

pełniący obowiązki prokuratora Sądu Apela- 
cyjnego wiceprokurątor p. Wiojciech Komar 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd do Nowogródka wojewody 

Beczkowieza. Wczoraj wieczorem wyjechał 
na kilka dni do Nowogródka p. wojewoda 
Beczkowicz. Wyjazd p. wojewody pozostaje 
w związku z ostatecznym przekazywaniem 
agend nowomianowanemu wojewodzie no- 
wogródzkiemu. 

Zastępować p. Wojewodę będzie naczel- 
nik Wydziału Ogólnego p. Włodzimierz Hry- 
horowicz. ‘ ‚ 

MIEJSKA. 
— Konferencja w sprawie likwidacji 

przedwojennej pożyczki angielskiej. 
Przed kilku dniami powrócił z Londynu 

delegat magistratu m. Wilna radca prawny 
mec. Kapłan, który w związku z likwidacją 
przedwojennej pożyczki angielskiej czuwał z 
ramienia samorządu wileńskiego nad doko- 
nywaną rejestracją obligacyj pożyczkowych. 

W związku z jego powrotem zwołane 20- 
stało wczoraj wieczorem nadzwyczajne po. 
siedzenie miejskiej komisji do likwidacji po- 
życzki agielskiej. Na posiedzeniu tem dele- 
gat Magistratu złożył szczegółowe sprawozda- 
nie z przebiegu swych prac. Wyjaśnił on, że 
obecnie przeprowadza się jedynie rejestracja 
obligacyj nabytych w maju 1924 roku. Wy- 
ników rejestracji przewidzieć narazie nie spo 
sób, ze względu na to, że jest ona jeszcze w 
pełnym toku i ma być zakończona z dniem 
15 sierpnia r. b. 

WI dalszym ciągu posiedzenia omówiono 
kilka szczegółów dotyczących prac likwida- 
cyjnych. 

— Kontrola wykonania czynności mel 
dunkowych. Centralne Biuro Mełdunkowe + 
dniem dzisiejszym rozpoczyna lotną inspek- 
cję na terenie całego miasta. Specjalnie de 
legowani urzędnicy będą sprawdzali na miej 
Scu, czy wszyscy właściciele względnie ad- 
ministratorzy domów zastosowali się do 
przepisów nowej ustawy meldunkowej. 

W: wypadku stwierdzenia uchybień, win- 
ni w drodze administracyjnej karani będą 
grzywną w wysokości 2000 złotych. 

— Bramy winne być zamykane później 
niż dotychezas. W dniu 20 b. m. odbyła się 
w Starostwie Grodzkiem konferencja w spra- 
wie projektu rozporządzenia o czasie zamy 
kania i otwierania bram.i oświetlenia do. 
mów. W konferencji tej brały udział del 
acje różnych organizacyj społecznych, k 

re przedstawiły swe w tej materji żądani 
Dotychczasowe przepisy o czasie zamy 

kania i otwierania bram i oświetlenia do- 
mów (bram, korytarzy, wejść do klatek scho 
dowych i ustępów ogólnych) już oddawna 
domagają się odpowiednich zmian. To też 
wszystkie delegacje zajęły zgodne stanowi 
sko co do konieczności zmiany godzin. Naj. 
dalej idące postulaty wysunęła delegacja Zw. 
Lokatorów, która wynosiła między innemi © 
ustalenie czasu zamykania bram w zimie na 
godzinę jedenastą, latem na godzinę  jedc 
nastą minut trzydzieści wieczór. 

х UNIWERSYTECKA. 
— Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

dla kandydatów na nauczycieli szkół Śred- 
nieh w Wilnie ogłasza, że egazminy dla kan- 
dydatów na nauczycieli szkół średnich, (na- 
ukowe i pedagogiczne) w okresie jesiennym 
b. r. odbywać się będą od dnia 19 do 24 
października 1931 roku. Kandydaci, którzy 
pragną przystąpić do egzaminów w tym ok- 
resie, winni zgłosić się w tym celu pisemnie 
do Komisji egzaminacyjnej, w terminie do 
19 września, składając jednocz e przepi 
saną opłatę, która wynosi za egzamin nau- 
kowy (klauzurowy i ustny) 84 zł, za egza 
min pedagogiczny 56 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 
dane do wiadomości interesowanyci drogą 
ogłoszenia w lokalu Komisj inacyjnej 
(Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 3, Jl-gie pię- 
tro). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Baczność podoficerowie rezerwy! Po- 

daje się do wiadomości członków Związku 
Podoficerów Rez „iż w dniach 15-16 sier 

  

        

  

              

  
  

   

  

pnia r. b. odbędzie się w Gdyni wszechpol- 
ski zjazd Związku Podoficerów Rezerwy Rze- 
czypospolitej Polskiej. Członkowie i ich ro. 
dziny, życzący wyjechać do Gdyni winni za- 
pisywać się w Sekretarjacie Związku (Żeli- 
gowskiego 4) do dnia 27 lipca r. b. Koszta 
podróży na osobę wyniosą 1/5 ceny bi- 
letu, czyli bilet do Gdyni i zpowrotem bę: 
kosztował na osobę około 17 złotych. W 
jazd z Wilna nastąpi dnia 13 sierpnia r. b., 
powrót zaś 17 sierpnia r. b. 

   

  

  

     
   

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Grabarze grożą strajkiem. Przed ki 

ku dniami między zarządem cmentarza ży- 
dowskiego a roboinikami cmentarnymi wy- 
nikł konflikt na tle niewypłacania robotni- 
kom ich należności z któremi zarząd zalega 
już od 4-ch tygodni. 

      

Zainteresowani robotnicy postawili ulti- 
matum uregulowania należności do godziny 
10-ej rano dnia dzisiejszego. O ile w tym ter 
minie zatarg nie ulegnie likwidacji grabarze 
zagrozili strajkiem. 

RÓŻNE. 
— Jeneralna Reprezentacja Krakowskiego 

Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. W 
pierwszej połowie b. m. została otwarta Je- 
neralna Reprezentacja Krakowskiego Towa 
rzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na Okręg 
Wileński pod kierownictwem p. Jana Oskier- 
ki, byłego dyrektora Wileńskiego Oddziału 
„Polbotu*. Lokal Jen. Repr. mieści się w 
Hotelu ,„George'a*. 

— Lieytacja przy udziale przedstawicieli 
organizacyj kupieckich. Izba Prezmysłowo- 
Handlowa w Wilnie opracowała wykazy or- 
ganizacyj kupieckich, które będą delegować 
swych przedstawicieli na licytacje z tytułu 
zaległych należności podatkowych. 

W każdym wypadku na licytacje takie bę 
dą delegowani rzeczoznawcy odpowiednich 
gałęzi handlu. 

— Izba Rzemieślnicza stara się o kredyty 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie zwróciła się do 
władz centralnych ze staraniami o wyasygno 
wanie pewnych kredytów na popieranie ce- 
chów rzemieślniczych. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia* Jeszcze dziś i 

jutro na ogólne żądanie publiczności — dos- 
konała krotochwila Hennequina „Szukam 
dziecka*, w wykonaniu pp. Kamińskiej, Sa- 
wiekiej, Balcerzaka, Wyr za i innych. Ce 
ny miejsc specjalnie zniżone. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernard 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 nieodwołalni 
po raz ostatni sensacyjna sztuka Vicki Ba- 
um „Ludzie w Hotel W rolach głównych 
pp. Eichlerówna, Niwińska, Rychłowska, 
Ciecierski, Jaśkiewicz i  Kreczmar. Cen; 
miejsc specjalnie zniżone. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lu- 
tnia* W najbliższą sobotę w Teatrze „Lu- 
tnia" odbędzie. się premjera sensacyjno-kry- 
minalnej sztuki Aaherton'a p. Ł „A Zuzan- 
na nie chce“. w nadzwyczajnej oprawie de- 
korac Czołową obsadę stanowią pp.: 
£ichlerówna, Wasilewski i Wyrwicz, Reży- 
serja R. Wasilewskiego. 

— Jutrzejsza premjera Rewji w Teatrze 
Letnim. Jutro odbędzie się premjera dawno 
oczekiwanej Rewji. Inauguracyjny program 
nosi tytuł „Tylko walczyk jest najstodszv“. 
Kierownikiem artystycznym Rewji jest p. L. 
Sempoliński, który jednocześnie jest jed- 
nym z głównych wykonawców. Pozatem u- 
dział biorą pp. Kozłowska, Carnero, Osiń- 
ska, Wiierzyńscy, Klimaszewski, oraz zespół 
girls. W programie znajdują się najnowsze, 
ulubione piosenki stolicy: „Tomasz, d ty 
to masz“, „Cherie“, „Rosita“, „Coco“, „Spo 
wiedž przedšlubna“ i wiele innych. 

Bilety od 50 groszy. 
— Dzisiejszy koncert w Muszli w ogdro- 

dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 
w Muszli koncertowej odbędzie się koncert 
па ау -h dźwiękowych firmy „Elekirit“. 
Nadaną zostanie opera Verdi'ego „Traviata“, 
w wykonaniu czołowych sil opery „La Sca- 
la* w Medjolanie. 

— Gościnny występ prof. 
skiego. Dziś 28-go lipca r. b. o godz. 
8 m. 30 wieczorem w Parku Sportowym im. 
gen. Želigov g e z ul. Syrokomli! 
odbędzie się koncert symfoniczny pod 'ba- 
tutą słynnego kompozytora i dyrygenta p. 
prof. Walek-Walewskiego. Pan į Walek- 
Walew: znany jest publiczności słyn 
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ny muzyk z audycyj radjowych w Krakowie 

SABJOG 
CZWARTEK, dnia 23 lipca 1931 r. 

11.58: Czas. Muzyka operetkowa (płyty. 
: Kom. meteor. 16.40: Program dzienny: 
Kom. dla żeglugi. 16.50: „Amerykani- 
szuki w Paryżu” — odczyt. 17.10: 

ymfoniczna (płyty). 17 „Aloi 
ek i jego stosunek do narodu polskie 

go — odczyt. 18.00: Koncert popołudniowy 
konaniu Olgi Ołginy (sopran) przy 

fortepjanie Jerzy Kropiwnicki. 19.00: Skrzyn 
ka pocztowa Nr. 159. 19.20: „Szare dni pow- 

stania styczniowego* —; odczyt wygł. Otto 
Hedemann. 19.40: Program na piątek i roz- 
maitości. 19.50: Kom. 20.15: Koncert. 21.30: 
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Słuchowiske z Warszawy „Najdroższa mo- 

— Hartley Kannera. 
„Cłos Jeanetty Macdonald“ — 
Kom. 22.30: Audycja wokalna z 

Poznania. 23.00: Muzyka lekka i taneczna. 
PIĄTEK, dn. 24 lipca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty) 
Kom. meteor. 16.40: Program dzienny. 
Kom. dla żeglugi. 16.50: Pog. literac- 
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ka w języku francuski: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.35: „Najpiękniejsze zamki 
w Polsce —Baranów i Krasiczyn* — odczyt. 
18.00: Koncert ze Lwo 19.00: Kom. LOPP. 
19. „Dzieciństwo wielkich artystów filmo- 
wych“ — felj. 19.30: Program na sobotę i 
rozmaitości. 19.40: Kom. roln. 19.55: Kom. 
20.15: Koncert. 22.00: „Patrjotyzm w życiu 
gospodarczem“ — felj. 22.15: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT p. OLGI OLGINY. 

W koncercie popołudniowym usłyszymy 
primadonnę opery warszawskiej, znakomita 
śpiewaczkę p. Olgę Olginę, która odśpiewa kii 
ka aryj z oper. Koncert ten poza nazwiskiem 
śpiewaczki posiadać będzie jeszcze dwie at- 
rakcje. Po pierwsze nie będzie dla nas obojęt- 
nem, iż znakomita śpiewaczka jest wilnian- 
ką, po drugie zainteresuje nas fakt, że będzie 
to połączenie koncertu bezpośrednio nadawa- 

nego z koncertem z płyt gramofonowy Jest 
to pierwszy wogóle eksperyment takiej sym- 
biozy. W pierwszej części wystąpi osobiście 
przed aparatem nadawczym p. Olga Olgina. 
W II części usłyszymy kilka jej aryj w naj- 
nowszych nagraniach na płytach angielskich 
wytwórni Docca-Record. Płyty te usłyszymy 
również po raz pierwszy zagrane w Polsce. 
W przerwie kwadrans literacki. 

ZMIANA PROGRAMU. 

Zamiast zapowiedzianego odczytu p. Otta 
Hedemanna o pow: i yczniowem usły- 
szymy odczyt p. L. Szeligowskiego o wysta- 
wie kolonjalnej w Paryżu. 

SPORT 
MISTRZOSTWA POLSKI 

W WIOSLARSTWIE. 

W najbliższą sobotę i niedzielę rozegrane 
zostaną na torze regatowym pod Bydgoszczą 
doroczne międzyklubowe regaty wioślarskie 
o mistrzostwa Polski. 

'Te najdonioślejsze w Polsce regaty wioś- 
larskie zgromadzą na starcie toru bydgoskie- 
go najlepsze osady z całej Polski, które w kil 
ku konkurencjach walczyć będą o tytuły mi- 
strzów Polski. Największe szanse w większoś- 
ci biegów na zdobycie tytułów mistrzow- 
skich posiadają znakomiie osady Klubu Wio- 
šlarskiego 04 z Poznania, który już w roku 
ubiegłym był wielkim triumfatorem  mi- 
strzostw Polski, a w roku bieżącym w paru 
regatach międzyklubowych pókazał już swój 
lwi pazur, wygrywając znakomitą większość 
biegów, do których startowały jego osady. 

Najgroźniejszymi przeciwnikami poznania 
ków będą osady warszawskiego AŻS. Byd- 
goskiego T-wa Wioślarskiego i Warsz. T-wa 
Wioślarskiego. W biegach niemistrzowskich 
sukcesy winny przypaść w dużej mierze osa- 
dom stolicy. 

W programie regat mistrzowskich uwzglę- 
dniono, jak zwykle, parę biegów pań. % 

Dwudniowe wioślarskie mistrzostwa Pol- 
ski zapowiadają się niezwykle interesująco. 
Prawdopodobnie niektóre ze zwycięskich o. 

sad tować będą w sierpniu na regatach 
o mistrzostwa, Europy w Paryżu. (Pat.). 

Czy i kogo zwycięża?! 
WIEDEŃ, %. 7. (Pat), — W: ezwariek 

lipca rozpoczynają się w Wiedniu robot 
cze igrzyska olimpijskie. Pierwszym przeci- 
wnikiem druż. polskiej będzie reprezentacja 
Estonji. W wygranej — co zresztą nie 

    

   

   
  

  

  

   

    

   

   
      

  

ulega wątpliwości, gdyż drużyna estońska 
bawiąc przejazdem w Warszawie, przegrała 

z drużyną polską:w stosunku 2:4. — Rep 
zentacja Polski spotka się w 2 rundzie ze 
zwycięzcą meczu Niemcy—Holandja. Wynik 
tego spotkania jest dla nas niepewny. gd 
nie wiemy nie pewnego o klasie tych ostat- 
nich drużyn. ‚ 7 
kartach zaś wymełdowania zainteresowani 
wypełniają 5 rubryk. Jedna karta zameldo- 
wania i wymeldowania służy dla przybysza 
łącznie z towarzyszącymi mu członkami ro- 
dziny. 

     

      

M TLS k 

Zginął pies rasy „wilk, о- 

strzyžony, wa- 
bi się „Bozo“. Uprasza się o odpro- 
wadzenie za wynagrodzeniem do Dy- 

rekcji Teatru na Pohulance. 

i] 

Nowy system meldunkowy 
w uzdrowiskach. 

Wobec nieścisłych wiadomości, jakie u- 
kazały się w prasie o meldunkach w uzdrowi- 
skach, nałeży wyjaśnić, że z inicjatywy Związ 
ku Uzdrowisk Polskich — ministerstwo spr. 
wewnętrznych wydało w dniu 12 maja r. b. 
rozporządzenie, które wprowadziło szereg do- 
datnich zmian do przepisów mełdunkowyc 
mających na cełu dostosowanie tych prz 
sów do potrzeb życia codziennego. Rozpc 

dzenie to, mając na uwadze dobro podrć 
jących, wprowadziło specjalny typ kart za- 
meldowania i wymełdowania dla osób przeby 
wających w hotelach, pensjonatach i miej- 
scowościach uzdrowiskowych. 

Nowowprowadzone karty odznaczają się 
jasną i zrozumiałą redakcją poszczególnych 
rubryk i znacznem ich skróceniem. Karta za- 
meldowania posiada 12 rubryk, z których 3 

przeznaczone są dla biur mełdunkowyc 

Służba patrolowa Policji 
Państwowej na posterunkach 

wiejskich. 
Komendant główny policji państwowej 

wydał do wszystkich komendantów  woje- 
wódzkich okólnik w sprawie odmechanizo- 
wania i racjonalizacji służby patrolowej na 
posterunkach wiejskich — w celu większe- 
go usprawnienia służby bezpieczeństwa i za. 
razem osiągnięcia pewnych oszczędności. 

Zmiana systemu służby patrolowej -na 
wsiach, polega na tem, że podczas gdy do- 
tychczas patrole wysyłane były równomier- 
nie, bez względu na stan bezpieczeństwa. 
obecnie podstawą wysyłania patrolów ma 
być rzec ista potrzeba służby w danych 
miejscowościach, wynikająca z charakteru 
tej miesjcowości lub z innych względów. 
Pozatem w wypadkach koncentracji sił po- 
licyjnych, należy się kierować istotną po- 
trzebą koncentracji sił do zagrożonej miej- 
scowości. 

W tym samym okólniku komendant głó- 
wny P. P. poleca niewysyłanie posterunke 
wych w celu załatwienia takich aktów i 
spraw, które mogą być odłożone do najbliż 
szej okazji, jak również poleca wydanie za- 
rządzenia, aby nie były ustawiane na stałe 
w celach reprezentacyjnych posterunki w 
starostwach, urzędach i t. p. 

Wystawa spożywcza 
w Tallinie. 

Między 12 i 16 września r. b. odbędzie się 
w Tallinie wystawa spożywcza, na której mo 
gą być wystawione produkty spożywcze i 
wszelkie przyrządy, które służą do wyrobu 
tych produktów, lub mają z tem związek. 
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Zmiana ustawy monetarneį 
w Niemczech. 

BERLIN. 22-VII. (Pat.). Według 
doniesień prasy, niemiecka ustawa 
monetarna z dnia 30 sierpnia 1924 
roku została zmieniona. Emisja bi- 
łonu podwyższona została z 20 mk. 
na 30mk. na głowę Tem samem obieg 
bilonu podwyższono z 1300 miljo- 
nów na 1900 miljonów. Umożliwia 
to powiększenie obiegu pieniędzy 
bez naruszenia istniejącego pokry- 
cia banknotów o 600 miljonów mk. 
Suma ta użyta zostanie na pokrycie 
połowy poborów urzędniczych i za- 
siłków dla bezrobotnych. 

Wycieczka Litwinów z Prus 
Wschodnich do Kowna. 
KRÓLEWIEC 22.7. Pat. — Z Prus 

Wschodnich jeździła do Kowna wy- 
cieczka mniejszości litewskiej, złożo- 
na ze 175 osób. Wycieczka ta była 
bardzo serdecznie przyjmowana przez 
Związek Szaulisów. który przyrzekł po 
moc 100 tys. Litwinów w Prusach 
Wschodnich w ich walce o utrzyma- 
nie swego narodowego stanu posia- 
dania. 

Ruch litewski w Prusach 
Wschodnich. 

TYLŻA. — W ośrodku litewskiego 
ruchu mniejszościowego w Prusach 
Wschodnich, w mieście Tylży, pow- 
stanie „Dom Litwina*. Organ mniej- 
szości litewskiej w Prusach Wschod- 
nich rozpoczął zbiórkę składek. W 
ostatnich czasach daje się zauważyć 
znaczne wzmożenie się działalności 
wśród mniejszości litewskiej w Pru- 
piera się akcji germanizacyjnej. 
sach Wschodnich, która skutecznie o- 

Odiot eskadry francuskiej. 
WARSZAWA 22.7. Pat. — W dniu 22 lip- 

ca o godzinie 5 min. 20 wystartowała z lot- 

niska cywilnego na Mokotowie eskadra fran- 
cuska w liczbie 5 samolotów, dokonywująca 

raidu dookoła Europy. Odlatujących lotników 
żegnali przedstawiciele władz wojskowych 
z szefem departamentu aeronautyki Minister- 
stwa Spraw Wojskowych płk. Rayskim na 
czele. Szósty samolot prowadzony przez p. 
de Ponton d'Anencourt, pozostał w Warsza- 
wie z powodu defektu motoru. 

    

Turniej szachowy. 
PRAGA, 22. 7. (Pat). — We wtorek wie- 

czorem i w środę rano na olimpijskim tur- 
nieju szachowym rozegrano parje niedokoń - 
czone. Zakończono spotkanie Polska—Węgry 
w stosunku 3 i pół — pół p. W, trzynastej 
rundzie Polska zwyciężyła Czechosłowację 
w stosunku 2 i pół p. — I i pół p. W 14 
rundzie Polska wygrała z Francją 3 i pół p. 
— pół p. Po 14 rundach na pierwszem miej- 
scu znajduje się Polska, mając 36 punktów, 
na drugiem — Czechosłowacja, która ma też 
36 punktów, ale rozegrała już o jedno spot- 
kanie wiecej. Dalej idą Stany Zjednoczone 
— 35 i pół p., Austrja — 35 p. i jedna par- 
tja niedokończona, Łotwa — 34 p., Niemcy 
— 32 i pół p. i dwie partje niedokończone. 
(We środę wieczorem rozegrano 15 rundę tuc 
nieju. Drużyna Polska spotkała się z dru- 
žyną Austrjacką. Partje Rubinstein — Grue- 

feld i Tartakower — Spielmann ończyły 
się wynikiem remisowym. Przepiórka prze- 
grał z Beckerem. Partja Frydman—Lokwenc 
została przerwana w pozycji prawdopodobnie 
wygranej dla Frydmana. 

Kronika telegraficzna. 
— Wycieczka wyższych oficerów  Cen- 

trum Wyszkolenia w Warszawie przybyła do 
Verdun. 

     

  

— Polski statek szkolny „Iskra* odpły- 
nął z Neapolu na Maltę, 

— Usiłował pozbawić życia swą żonę 

  

robotnik kolejowy Wasyl Farunczuk, 74- 
mieszkały we wsi Kamieniobródzk, pow. 
Gródek Jagielloński, oddając do niej dwa 
strzały z rewolweru, poczem strzelił do sie 
bie. Obie ranne ofiary tragedji małżeńskiej 
odwieziono do szpitala. 

Ofiary na powodzian. 
RACHUNEK POMOCY OFIAROM POWODZI 
W WILEŃSKIM PRYWATNYM BANKU 

HANDLOWYM SP. AKC. 

Stan wpłat na 7. VII. 1931 r. . . 48 

Wpłacono od dn. 7. VII.—22.VII.: 
Z polecenia Wojew. Wileńs 

go Wydziału Pracy i Opieki 

.39 zł.    

      

Społecznej 13.615.41 zł. 
Ks. Proboszcz z Kiwerc .. 170.— zł. 
RANIOQZOWĄŻE па чаа sk 2.70 zł. 
Komitet Obywatelski Niesienia 
Pomocy Ofiarom Powodzi . . 60.000.— zł 

   
Razem . . 122.74 

Stan wpłat na 23-go lipca 1931 roku, 

WARSZAWA 22.7. Pat. Jak donosi 
Główny Komitet Społeczny Pomocy Ofiarom 
Powodzi na listę ofiar na rzecz powodzian 
wpłynęło ogółem do 21 lipca b. r. 363.011 zł. 
99 gr. 

0 zł 

K UR JE R WML EB B. NS Kl 

Tragedja młodego żonkosia. 
W kłótni zastrzelił swą płochą żonę. 

Dymitr Zając, liczący zaledwie lat 20 ze 
i Si gm. zaleskiej, pow. dziśnieńskiego 

a pozostaje pod zarzutem zbrodni 
żonobójstwa. 

Młody i niedoświadczony jc zadurzył 
się w niejakiej Annie Szałańko ze wsi Sło- 
body. 

Głuchy na kursujące w okolicy wersje na 
temat moralności swej ubóstv ej, zmienił 
na jej życzenie wyznanie prawosławne n a ka 
tolickie i pojął za żonę wbrew  žyczeniom 
swych rodziców. 

Po ślubie Zając 
żony, chcąc uniknąć 

strony swoich. 

    

    

   

  

  

zamieszkał u rodziców 
ciągłych wymówek ze 

     

    

Jedr e rozczarowanie nastąpiło wcześŚ- 
niej, niż można było przypuszczać. 

Nie minął jeszcze miesiąc od ślubu, gdy 
młody małżonek przekonał się. jest zdra- 

    dzany przez żonę, oraz ustalił, iż to co uwa- 
żał za plotki jest najprawdziwszą prawdą. 

Mimo to uczucie do żony było tak głębo- 
kie, że postanowił wyrwać płochą małżonkę 
z trybu dotychczasowego i, po porozumieniu 
się się z rodzicami, chciał wrócić na swą go- 
spodarkę wraz z żoną. 

Jednakże stan ten rozbił się o stanowczy 
opór ze strony młodej Zającowej, która nie 
chciała zerwać ze swem środowiskiem. 

  

Na tem tle powstała między zwaśnionymi 

ostra sprzeczka, w czasie której, nie panujące 
nad sobą, ас strzelił do żony z obciętego 
karabinu, wobec czego od zadanej jej rany 

zmarła. 
Policja niebawem zaaresztowała żonobój- 

cę, który po tragicznym wypadku udał się 
do swych rodziców. 

; przed sąd okręgowy Zając tłu- 
* że w czasie scysji fatalny strzał 

padł bez jego woli. 

Sąd nie dał wiary tłumaczeniu się oskar- 
żonego, a uznając, iż działał on w stanie sil- 
nego wzburzenia duchowego, na zasadzie cz. 
1 art. 458 K. K. skazał go na 4 lata ciężkiego. 
więzienia. 

Skazany, przez swego obrońcę od wyroku 
odwołał się do sądu apelacyjnego, przed któ- 
rym stanął w dniu wczorajszym. 

Po wysłuchaniu wywodów obrońcy osk. 
Zająca, adw. J. Czernichowa, sąd zmienił kwa 

lifikację czynu i, stosując cz. II art. 458 K. K. 
uchylił wyrok pierwszej instancji w części do- 
tyczącej kary, skazując oskarżonego na dwa 
lata więzienia, zamieniającego dom poprawy. 
skazanemu sąd zaliczył odbyty areszt za- 
pobiegawczy. 

      

Ka-er. 

Niesumienny prokurent 
przyprawił o znaczne straty firmę „B-cia Mieszkowsty''. 

W powstałem przed kilku laty w Wilnie 
przedsiębiorstwie meblarskiem pod firmą 
„B.cia Mieszkowscy* funkcje prokurenta peł 
nił niejaki Witold Kurkul, który potrafił zy< 
skać sobie pełne zaufanie swych szefów. 

W połowie 1926 r. sposirzeżono jednak, 
iż Kurkul pieniądze wpłacane przez klijen- 
tów firmy tytułem rat. Za zobowiązania — 
chowa do własnej kieszeni. 

Złapany na gorącym uczynu przyznał się 
do sprzeniewierzenia ujawnionej narazie su- 
my 157 zł. 

W dh. 1 lipca 1926 r. wobec stwierdzenia 
niesumienności Kurkuła zwolniono go z posa 
dy. 

Teraz dopiero zaczęło wychodzić najaw 
różne inne malwersacje oraz ustalono, iż K 

kul mimo, iż stosunek z nim firma rozwią- 
zała, w dalszym ciągu inkasuje na rachunek 
przedsiębiorstwa pieniądze od klijentów. 

Przeprowadzono ścisłą rew i podliczo- 
powodowane przez Kurkula. Oka- 
a czas swej pracy zdążył on przy- 

sobie zgórą czter ące złotych. 

wany Kurkuł przyznał się do mai- 
rsacji i obiecał straty wyrządzone powetlo- 

  

   

  

   

    

    

  

      
    

      

Mijał jednak czas, a Kurkul, który wresz- 
cie nawiązał kontakt z konkurencyjną fir- 
mą, o wywiązaniu się z zobow: ń zapom- 
niał. 

Z tych względów kierownicy firmy spra- 
wę skierowali na drogę sądową. 

Sprawa w sądzie okręgowym znajdowała 
się kilkakrotnie na wokandzie, lecz z najroz- 

maitszych powodów była odraczana. 

Wreszcie sąd uznając osk. Kurkuła za win 

nego dokonania przestępstwa, przewidzianego 
w art. 578 cz. III K. K. skazał go na osodze- 
nie w więzieniu przez 8 miesięcy, lecz na za- 
sadzie ustawy o amnestji zmniejszył ten wy- 
miąr kary do połowy. 

Kurkuł odwołał się do wyższej instancji, 
a wobec tego sprawa znalazła się przed są- 

dem apelacyjnym. 

Tym razem sąd również doszedł do prze- 
konania o winie osk. Kurkula, jednak zmie. 
niając kwalifikację prawną przestępstwa na 

zasadzie art. 574 cz. II K. K., skazał go na 
trzy miesiące więzienia. 

Na zasadzie ustawy o amnbstji karę tę 
oskarżonemu darowano w całości. 

Ka-er. 

    

  

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE OSZUSTKI O 6-CIU 

NAZWISKACH. 

W dniu wczorajszym ajenci wydziału śl. 
zatrzymali w Wilnie niebezpieczną oszustkę, 
od dłuższego już czasu poszukiwaną przez 
władze śledeze i sądowe. Oszustka ta naz- 
wiskiem Dmochowska, posługiwała się pod- 
ezas swych oszukańczych machinacyj 6-ma 
nazwiskami, eo dało jej możność przez dłuż- 
szy czas ukrywać się przed sprawiedliwością. 
Popełniła ona cały szereg oszustw na te- 
renie miasta, tak też i na prowincji. 

Po zdemaskowaniu jej, sprytnie ukrywa- 
ła się przez dłuższy czas, dopiero w dnia 
wczorajszym zauważona została na ulicy 
przez funkejonarjuszy wydziału śledczego, 
którzy ją zatrzymali i osadzili w areszcie 
centralnym do dyspozycji władz sądowo- 
śledczych. (0) 

ZAMIAST KACZKI UPOLOWAŁ 
CZŁOWIEKA. 

Mieszkaniec kolonji Nowa Rudnia, gm. 
żodziskiej Mieczysław Kurczewski wybrał 
się w dniu wczorajszym wraz ze swoim ko- 
legą do pobliskich zarośli na polowanie na 

  

kaczki trawił  Kurczewskiego. Rannego 
skiego tak niefortunnie strzelił, że zamiast 
kaczki rafitł do Kurczewskiego, Rannego 
Kurczewskiego przewieziono do Wilna do 
pogotowia ratunkowego gdzie udzielono mu 
pierwszej pomocy. (€) 

CIĘŻKO POPARZONY WYBUCHEM 
PRYMUSA. 

Nieszezęśliwy wypadek miał wczoraj 
miejsce przy ulicy Majowej Nr. 11. Zamie- 
szkały w tym domu 18-letni uczeń Metody 
Nowikow rozpalając prymus uczynił to tak 
nieostrożnie, że spowodował wybuch, pod- 
ezas którego doznał bardzo znacznych po- 
parzeń. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło go w stanie poważnym do szpi 
tala Żydowskiego. (©) 

ARESZTOWANIE  NIEBEZPIECZNEGO 
ZŁODZIEJA. 

W, dniu wczorajszym areszowanto w Wil- 
nie niebezpiecznego złodzieja Franciszka 
Baranowskiego, który od dłuższego czasu 
grasował na prowineji dokonujące całego sze- 
regu kradzieży i włamań.  Aresztowanego 
złodzieja osadzono w areszcie centralnym. 
Dalsze dochodzenie trwa. (©) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wezoraj wieczorem przy ul. Sierakow- 
skiego Nr. 25 usiłowała popełnić samobój- 
stwo przez zatrucie się esencją octową 20-le. 
tnia Marja Ławrynowiczówna. Zawezwane 
pogotowie ratunkowe przewiozło denatkę do 
szpitala Sawicz. Powody zamachu samobój- 
czego narazie nieustalone. (©) 

JAK BYŁO ? 

Jak nas informuje jubiler z ul. Niemiec- 
kiej 2 8 p. Sz. został on zowolniony z chwi- 

Nr. 167 (2109; 

związku z oskarże- lowego zatrzymania w 
j Wił- 

      

   

  

niem. ni ej Tarasiewiczowej z ul. 
komierskiej 112 o usiłowanie zgwałcenia. 
Jak się okazało oskarżenie to było niesłusz- 
ne i osk ielka ma być pociągnięta do 
odpowiedz 5 

FALSZYWE MONETY. 

Fałszywą monetę jednozłotową dostar- 
czył do II Komisarjatu P. P. m. Wilna p. 
Wiktor Sągin z ul. Listopadowej, a otrzy- 

    

mał od Rochy Minc z ul. Bobrujskiej, 
Fałszywą monetę zakwestjonowano. 

KRADZIEŻE. 
— Według doniesienia Bazylego Pola ul. 

Potok Nr. 2 nieznani sprawcy dostali się w 
na 21 b. m. przez otwarte okno 

i w Leoniszkach i skradli stamtąd 
a kowalskie wartości 580 zł. 

    

   

  

     

   

mkniętego mieszkania ul. Ru- 
dnicka skradziono dnia 21 b. m. zlo- 
ty zegarek wart 40 zł., będący własnoś- 
cią Petroneli Litwinionek. Policja ustaliła,   

dokonała Anna Buckówna uł. 
7. Bućkównę zatrzymana 
nie odnaleziono. 

skradzionemi kurami zatrzymano 
Walentego Chmieleskiego ul. Jelenia 9. Ku- 
ry skradzione były z dziedzińca domu Nr. 
2 przy ul. Jelenia, a były własnością Jana 
Aleksandrowicza. 

iki ia OSCARA ia SOA OORAOYGCIDSCZNK 

Giełda warszawska z dn. 22VII. b.r. 
WALUTY i DEwiZzy 

że kradzieży 
Kasztanow 
Ze         
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Pepierajeiė przemysi krajowy 

nejestr HAnAIDWJ. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 20.X1. 1930 r. 
19. III. Firma: „Przemysłowo Handlowe Towa- 

1zystwo Spółka Akcyjna Etan*. Na likwidatorów wy- 
znaczono zam. w Wilnie: Abrama Kawenoki przy ul. 
Kolejowej 9 i Gdalję Fryda przy ul. Sierakowskiego 
24.—3. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie 
VI Wydziału Rejestru Handlowego z dnia 29 sierpnia 
1930 r. zarządzono likwidację spółki i wyznaczono 
likwidatorėw z urzędu. 674/V1—5967. 

W dniu 4. V. 1931 r. 
209. V. Firma: „Towarzystwo Rozpowszechniania 

Oświaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
Zarząd obecnie stanowią. Boruch Sandomirski jako 
prezes oraz Rebeka Molezacka, Konstanty Rozeno- 
wicz, Ber Załkind i Malwina Margolinowa jako człon- 
kowie. 673/V1—5966. 

W dniu 7. V. 1931 r. 
421, III. Firma: „Sklep sukienno-bławatny Abram 

Goldsztejn i S-ka spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością*. Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie: 

Berkmana przy ul. Stefańskiej 14. Zgłoszono likwidację 
spółki. 669/V1—5962. 

W dniu 11.V. 1981 r. 
256. VI. Firma: „Dom Handlowo Komisowy Ko- 

pra w Wilnie, spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością”*, Na likwidatora powołano Abrama Epsztejna 
zam. w Warszawie, Elektoralna 14. Zgłoszono likwi- 
dację spółki. 671/VI1-—5964. 

94. V. Firma: „Zorza spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością*, Zarząd obecnie stanowią: Leonard 

„Jagniūski, Antoni Błażewicz i Jan Nosowicz. 672—5965. 

W dniu 26.V. 1931 r. 
370. II. Firma: „Towarzystwo Przemysłowo Leśne 

Orlew Sp. z ogran. odpowiedzialnością*. Na członków 
zarządu zamiast zmarłego lzraela Lewenberga powo- 
łano Abrama Lewenberga, zam. w Wilnie przy ulicy 

Trockiej 11. 670/V1—:963. 

Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okręg. w Wiinie wciągnięto 

następujące wpisy: 
W dniu 24. I. 19381 r. 

496. | Firma: „Towarzystwo Szur Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością". Sklep farb i artykułów 
elektrycznych. Siedziba w Wilnie, ul. Św. Mikołaja 1. 
Przedsiębiorstwo istnieje od dnia 5 stycznia 193] r. 
Kapitał zakładowy spółki 3000 złotych podzielony na 
30 udziałów po 100 złotych każdy, 2100 złotych wpła- 
cono w gotowiźnie zaś 900 złotych w postaci towaru. 

merowski przy ul. Bakszta 8 i Hirsz Szur przy ulicy 
Niemieckiej 3 Wszelkie zobowiązania w imieniu spółki, 
weksle, czeki, umowy, plenipotencje oraz pokwitowa- 
nia z odbioru należności do spółki winny być podpi- 
sywane pod stemplem firmowym przez obu członków 
zarządu. Korespondencję nie zawierającą zobo- 
wiązań, a także pokwitowania z odbioru wszelkiego 
rodzaju korespondencji zwykłej, poleconej i pienięż- 
nej, towarów i przesyłek może podpisywać pod stem- 
plem firmowym jeden z członków zarządu. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnošcią zawarta na mocy 
aktu zeznanego przed Janem Klottem Notarjuszem w 
Wilnie w dniu 3 stycznia 1931 r. za Nr. 47 na czas 
nieograniczony. 677/V1—5960. 

W dniu 4.V. 1931 r. 
511. I. Firma: „Technik R. Lewulis i M. Gordon 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowa- 
dzenie robót instalacyjnych i remontowych. Siedziba 
w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 10. Przedsiębiorstwo 
istnieje od dnia 4 marca 193! r. Kapitał zakładowy 
spółki 2000 złotych podzielony na 4 udziały po 500 
złotych każdy całkowicie wpłacony. Zarząd stanowią 
zam. w Wilnie: Romuald Lewulis i Mojżesz Gotdon— 
obaj przy ul. Piłsudskiego 10. Wszelkiego rodzaju 
umowy, weksle, czeki, pełnomocnictwa, podpisują obaj 
zarządcy pod stemplem firmowym. Korespondencję 
zaś oraz pokwitowania z odbioru wszelkiej korespon- 
dencji podpisuje każdy z zarządców pod stemplem 
firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Sewerynem 

Bohuszewiczem, Notarjuszem w Wilnie w dniu 4 marca 
1931 r. za Nr. 1102 na czas nieograniczony. 

  

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

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
Nr. 13 m.6, na zasadzie art 1030 U.P.C. obwieszcza, 
iż w dniu 24 lipca 1931 r. e godz. 10 rano, w Wilnie 
przy ul. Subocz Nr. 4, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 
Dawida Bregera, składającego się z urządzenia mie- 
szkania, oszacowanego na sumę 745 zł, na zaspoko- 
jenie pretensji Zelmana Szlosberga w sumie 800 zł. 
z %% i kosztami. 
794/V1—5980 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13, na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 
24 lipca 1931 roku, o godz. 10-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Zawalnej Nr. 51, m. 7, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 
Chaima Rudnera, składającego się z umeblowania 
mieszkania, oszacowanego na sumę 3570 zł., na zaspo- 
kojenie pretensji Szlomy Lewinsztejna w sumie 3000 
zł, z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski 

  

  

  

Pozostałe 
jedwabie sztuczne deseniowe, perkale, kre- ъ 
pony, markizety i t. p. towary sezonowe 

sprzedajemy przez lipiec ze zaczną zniżką. 

5832—0 A. Głowiński—Wileńska 27 
  

Kopalnią złota 
dla każdego jest zbiór na- 
szych 200 przepisów do 
samodzielnego wykonania 
prostemi środkami różn. 
artykułów, używanych w 
handlu i życiu domowem. 
Wysyłka po poprzedniem 
nadesłaniu gotówki 4 zł., 
(za zaliczeniem 5 złotych). 
Wydawnictwo dzieł prak- 
tycznych „Adelante“ 
Bydgoszcz, Dworcowa 31b 
Oddział III. 5911—1 

Kto chce mieč 
dokladny czas i dobrze 
uregulow. zegarek, niech 

zajdzie do 

M. Wyszomirskiego 
byłego majstra firmy 

A. RYDLEWSKIEGO 

Dom Sportowy 
Ch. Dinces 

Wielka 15, tel. 10-46. 
Przybory do wszelkich 
sportów i wychowania fi- 
zycznego. Ceny konkuren- 
cyjne. Hurt. Detal. 5972 

  

Wytwórnia aparatów radjow. 

KULT-RADJO 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 8 
tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakošri odbior- 

niki, aparaty anodowe. 
5987 

Pracownia 
Elektro-Mechaniczna 

A. Jankowski 
Wilno, ul. Portowa Nr. 6. 

Wykonanie solidne. 

  

  
  Ogłoszenie o przetargu   

    

  

    
Rozę Goldsztein przy ul. Szawelskiej 4 i Lipmana | Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Mowsza Ro- 678/V1—5961 Wilno, Pasaż Miejski przy | Ceny dostępne. 5984 

Zarząd Spółki Wodnej „Brzeg Zarzeczny* ogłasza | ul. Ostrobramskiej Nr. 5, 
* Od dnia 2l-g0 do 24-g0 e e e e ° EEST | przetarg na wykonanie robėt regulacyjnyjnych brzegu 3986 Warsztaty mechan 

Ii BS 1 Eee ajemnica -Td Dimitriusa rzeki Wilenki przy posesjach Nr. 19, 21, 23, 25 przy | Kada oddac ° 
zz będą wyświetlane filmy: HANDLOWIEG ulicy Zarzcaznej i Nr. | i 3 przy ul. Połockiej, skła- | Nowo otwarta pracewnia a obsług 

(SALA MIEJSKA Dramat w 9 aktach. W roli głównej Marion Davies. UL оя оана ац) - леч ЛНОИ muzycznych | ааа еа (Gsirabramska 5, BAR DREAM: 1) EA ECO = Syrii). Aktów Ę. 2) z: Peas Komedja w 2 akt. | rutynowany, prowa- | nie nasypu 1500 m. 4) Wykonanie bruku na mchu | przyjmuje obstalunki i re- | Okazyjna sprzedaż moto- asa czynna od godz. 5 m AISE oczątek seansów od godz. 6-ej. — — dzący samodzielnie | 550 mż O szczegółach przetargu dowiedzieć się: ul, | peracje wszelkiego rodz. | cykli i rowerów. 5989 

Dźwi Ki Dziś! Wielk ST, 1 sklep spożywczy ZO- | Zarzecze Nr. 23, m. 2, w godz. 20—22. A ZE salies Ceny РЕСа 
wiekowe no z ielka niespodzianka dla zwolen. р Oferty będ yjmowane do dnia 28 li „b lostępne. strobramska & 
z. Kiność dakai ara Da k НОО George Sidney i Charlie Murray stanie AS E LS A (DA Nr. 5 m. 11, „Pasaż | Damskich Ubrań 

przyjęty do prowa- 5982 Zarząd. 5985 Sawicz Walerja 
  "*yity: COHN I KELLY W SZKOCJI 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2seji Ceny zniżone. 

ulica Wielka Nr. 9, m. 6. 
Wykonanie solidne. 

Geny dostapas. | 992 

Potrzebna 

dzenia Spółdzielni w 
Mołodecznie za zło- 
żeniem kaucji w go- 
tówce 4000 zł. 

  C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Wytwórnia obuwia 

J. Jaroszewicz 
Wilno, Dominikańska 12. 
Uwaga! Na obuwie obsta- 

  

Przetarg. 
  

Kimo Kolejowe | Dziś i dni + K bi t į Warunki wedlug u- Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Pu- | lowane lub zakupione w 
. Ofert „| blicznych) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprze- Šeš órni, : : następnych ygrys morza ( 0 Ie ą L ma owaną warzą) GC: a odka daż budynku murowanego (b. elektrowni) o kubaturze Bia oda: zdolna kelnerka 

y y 1.148,44 m.” w parku im. gener. L. Želigowskiego na Zgłaszać się: Kasyno Aka- Wielki sensac.-erotyczny dramat w I0 akt. z życia rybaków na wyspach Kanaryjskich. W rol, gł.: Milton Sills wy,— zelówki bezpłatnie. 

  

  

  

  

ferencjami nad- iórk.  módóż ši 8 : i Alice White. Walka namiętności. Kochanki, kobiety, miłość, zmysły i szał, Rewja największ gwiazd ekranu. | [2Ž T“ rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu z posesji i sprząt- 5983 | demickie, Królewska Nr. I 
(ebek dworsa kolejow.) Bogata wystawa! Porywająca treść! Przepiękne krajobrazy! Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. A AŻ: GRWR nago Čakas AA Ad Ak Lek 5990 

У rzetarg e: ta у 
A po B ai ME A a Dyrekcji Raba Albas eks WILL АКиВ2еР UDZIELAM 

KINO-TEATR Dziś! Ulubieniec D ziśl RÓW "PUP WS, 3 ALS przy ulicy Magdaleny Nr. 2, pokój 82. 
Ы B= łodecznie, wojewódz- Warunki przetargu są do przejrzenia od godziny dėja į DETOWA korepetyc į 

= ========— | two wileńskie. 12—14 na miejscu. V 

  

Specjalność matematyka. Za Wojewodę: 
Zgłoszenia do admini Dyrektor Inżynier 

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

NAD PROGRAM: Światowid Zarząd Spółdzielni. 

  

w fascynuj.       Pewien młody człżowiek       

Mieklęwicza 9. dramacie Wesoła komedja EEE SRS | |795/V1—5981 (—) Sita-Nowicki. W. Z. P. Nr. 69, dla W. K. 

STS TENISAS KADA SIUNTOS LLC 

TADEUSZ SIKORSKI. 28) ciągi wywożą bojaźliwych na zachód, na granicy usta- wolno posuwa się ku wyjściu Marta. Nastrój Humu rewolucyjnej, w niej toczyła się jakaś walka. Posiąść 
nowiono posterunki lekarskie, które badają stan zdro- udzielił się i jej. Była skupiona i poważna. ją jednak za cenę wstąpienia do partji nie chciał. 

Wiedział dobrze, do czego 
przeważnie sprowadza się udział kobiet w życiu kon- 
spiracyjnem. Stają się kochankami towarzyszy, prze- 
chodzą z rąk do rąk rzekomo w interesie partji. Lękał 
się, aby ten los nie spotkał Marty. 

Klub kolejowy był przepełniony wytworną pub- 
licznością. Wschodniemi kwiatami ubrano salę błe- 

— Pierwszy raz w życiu byłam w waszym ko- Ta myśl była mu obca. 
ściele — szeptała do niego. Przedziwna uczta ducha. 
Nie dziwię się teraz, że pan jest monarchistą. Chociaż 
nie macie swego króla, lecz ten kościół jest absolutną 
monarchją, która jednoczy wszystkie narody świata. 
Nabożeństwo, które odprawiali wspólnie Francuz, 
Chińczyk i Polak jest tego najlepszym dowodem. 

wia uciekinierów, zbudowano baraki obserwacyjne. 
Charbin szczęśliwy i beztroski zupełnie zmienił swą 
fizjignomję. Masy uciekały, rzucano interesy, mnienie, 
sprzedawano domy za bezcen. Wesoła stolica północ- 
nej Mandżurji stała się miastem zadžumionych. Od cza- 
su do czasu wykrywano nowe siedliska dżumy. W ubo- 
gich chałupach chińskich w każdej izibe pokotem leżały 

  

  

  

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Trzech księży w uroczystych strojach w skupionej 
modlitwie klęczy przed ołtarzem. Kościół zapełniony 

    

   

    

     

   

                

gromadką ludzi wszystkich stanów o dziwnie smut- trupy. Pośpiesznie oblewano domostwa naftą i pałono... — Myli się pani — odparł cierpko — chociaż kitną, na stołach mienią się błyszczące kryształy, wy- 

nych. twarzach. Przytłumiony śpiew chóru, „melan- Ksiądz Polak zaintonował cichym głosem: „Bóg pozostaję w służbie carskiej nie jestem z przekonania galonowani lokaje nalewa ją szampana. Obok kilku 

cholijne dźwięki organów i cichy szept modlitwy ze się rodzi*. Kościół wypełnił się dźwiękami potężnej monarchistą. | | : stołów, tworzących półkole, zebrał się cały urzędowy 
zbolałych SETC płynącej: stwarzał nastrój niezwykle pieśni Niepokój wewnętrzny i lek przed straszną Śmier- Zaraz zmienił temat rozmowy, mówiąc: ) i _nieurzędowy Charbin. Tradycyjnym zwyczajem 

podniosły. Księża wstali i zwrócili się twarzami do cią stargały nerwy tej gromadki ludzkiej. Popłynęła — Słyszałem, że umarła w tych dniach na dżumę witano Nowy Rok. Dyrektor kolei wygłaszał przemó- 

tłumu. Wysoka postać Francuza-misjonarza, jego gdzieś pod AA niebo modlitwa błagalna. W niej cała rodzina kolejarza. Żona poszła na rynek po za- wienie. Mówił on o wielkiej potędze Rosji, która nie 

jest mocarstwem, a częścią świata, o rozroście ekono- 
micznym państwa, jego znaczeniu międzynarodowem. 
o kulturalnych zadaniach kolei mandżurskiej, o cięż- 
kiej ofiarnej pracy urzędników kolejowych i państwo- 
wych na Dalekim Wschodzie. Wreszcie podniósł na- 
pełniony perlistem winem kielich i wzniósł toast: 

— Najjaśniejszy pan niech żyje! 
Po wszystkich salach rozległ się okrzyk: 

kupy, który zpowrotem niósł Chińczyk. Po drodze 
zakaszlał i upadł. Kobieta zabrała przez chciwość 
widocznie opluty koszyk i zaniosła do domu. Dziwna 
rzecz, dwuletnie dziecko ocalało. - 

— (Czy małe dzieci nie podlegają chorobie? 
— Mówił mi Jeda lekarz, że organizm dziecięcy 

jest odporniejszy. * Były wypadki, że cała służba 
w ochronkach wymierała, a dzieci nie chorowały. 

wwzrok spokojny i łagodny dodawały otuchy. Ksiądz 
Polak wodził wzrokiem dokoła, jakby chciał się prze- 
konać, ilu parafjana wyrwała już śmierć bezlitosna. 
Maleńki ksiądz Chińczyk z długim warkoczem wy- 
dawał się przy ogromnej figurze księdza misjonarza 
jakby ministrantem. Wymawiał on słowa łacińskie 
z dziwnym akcentem. Przeraźliwie żółta twarz jego 
była bez wyrazu... 

wyczuwało się drganie znękanych dusz ludzkich, 
trwożne bicie serce i cichy płacz tych, którym okropna 
zaraza wyrwała drogich bliskich... 

Wichrowski słuchał w rzewnem skupieniu mod- 
litwy i zdawało mu się, że wszyscy już mają w sobie 
zarodek zarazy, a przeto bezcelowe są ich wysiłki. 
Widział górujące nad tłumem czarne złowrogie po- 

Tłumem szarpie troska o życie. Przestali wierzyć SAGI wrzucające do okropnego pieca trupy zmarłych Rozmowa się urwała. Milczeli w przykrem zakło- „Hurra“. 
w genjusz ludzki, szukają ratunku -przed ołtarzem. na džumę... potaniu. Od czasu pamiętnej wizyty Marty u niego I naraz kilkaset kielichów z zapałem wychylono“ 
W głębokiej pokorze pochylili się przez majestatem Ostatni akord pieśni zamarł. Pasterka była skoń- podczas kwarantanny nie widzieli się jeszcze. On prag- do dna.       nął wszelkiemi sposobami odciągnąć ją od działalności (D. c. n.) 

WP OC TIA TAI ROOTA Z OCZOTROWYTOLRZTTWOOZODEC KE 
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewic2 

i 

Wszechmocnego... Dżuma szerzy się straszliwie. Po- czona. Z ogromnem zdumieniem widzi, że od ołtarza 

—,,.//,  iWydawsictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
  

  

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

   


