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Ź dużej chmury... złota - mały deszcz! 
Nikłe wyniki konferencji londyńskiej 

Komunikat oficjalny. 

LONDYN, 23-VI. (Pat.). Po zakończeniu Konferencji londyńskiej 
wydano następujący komunikat: Niedawne nadmierne wycofywanie 

  

Konferencja londyńska skończona. 

Jak było do przewidzenia z ogromnej 

chmury złota, jaką zwycięska Ententa 

miała zesłać na Niemcy wypadł bardzo 

mały deszcz. Moratorjum, niewycofy- 

wanie kredytów i sto miljonów dola- 

rów pożyczki. 

Rezultat ten nie był trudny do prze- 

widzenia. Konferencja w Londynie sta 

nowiła prawdziwy tekst polityczny 

bajki Kryłowa: łabędź, szczupak i rak. 

Kanclerz Bruening był łabędziem, 

wykonującym śpiew łabędzi nie tyle 

dla Niemiec ile dla prestiżu stronnictw 

umiarkowanych. Dwa wielkie 

szczupaki oceaniczne. natychmiast da- 

wały nurka, jak tylko łabędź docho- 

dził do refrenu: 

„Daj pieniądze. 

Daj pieniądze"... 

šo inaczej będzie źle!* 

Wreszcie nauczony smutnem  do- 

świadczeniem ostrożny rak francuski 

cofał się na całej linji od słowa Lo- 

carno. Jakże więc w tym wypadku 

konferencja mogła się udać?! Zakoń- 

czono ją tedy temi samemi pieknemi 

słówkami, które co pewiem czas do- 

chodzą nas z różnych konferencyj mię 

dzynarodowych. Ponieważ jednak ka 

żda bajka kończy się zazwyczaj mo- 

rałem, więc byłoby nietrudno wycią- 

gnąć stąd morał i'dla łabędzia. Zda- 

niem naszem łabędź powinien stać się 

jastrzębiem, rzucić się na kaski żelaz- 
ne hitlerowców, zrobić porządek z 

ch 

ząd ładu i porządku, dojść 

  

  

komunistami, stworzyć w Niemcze 

    

prawdziwy r 

do porozumienia z Polską, a potem do- 
piero kołatać do jedynej dziś kasjerki 

Europy. bogatej ciotki Marjanny. 

Trudno jest jednak narazie wy- 

prorokować, czy nawet w narodzie tak 

opanowanym, jak Niemcy, rozum weź 

mie górę nad namiętnościami. Nie 
wdając się więc w r. a jasnowidze- 

  

nia zajmijmy się oceną zjawisk ze 
stanowiska polskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że najwię- 

kszą naszą zdobyczą w okresie kryzy- 

su niemieckiego było odczepienie się i 

walutowe i gospodarcze od katastrofy 

niemieckiej. Pieniądz światowy jest w 

rękach starych ludzi. Bankierzy ż No. 

wego Yorku, Amsterdamu czy Londy- 

nu, patrzą jeszcze na świat powojen- 

Dobrze 
więc, będąc tworem powojennym zdać 

ny przedwojennemi oczami. 

taki trudny egzamin i nie drgnąć, kie 

dy chwieje się nawet funt. Doprawdy, 

że nasz złoty wart jest piątki z plu- 

sem. 

Ponieważ jednak z drugiej strony 
przedłużający się egzamin mógł i nasz 

stan finansowy, który zbyt świetny nie 

jest, doprow. do stanu gorszego, nie 

możemy się nie cieszyć, że sytuacja 

Niemiec, a co za tem idzie i całej E- 

  

uropy uległa polepszeniu. Zarówno po- 

między ludźmi, jak i pomiędzy naro- 

dami istnieje ta najszlachetniejsza so- 

lidarność w nieszezęściu, która każe 

współczuć sobie nawet niechętnym. 

Czasowa poprawa tedy sytuacji w Nie 

meczech rodzi i w Polsce słowa: chwa- 

ła Bogu. Z dodatkiem oczywiście: miej- 

my nadzieję, że poprawa sytuacji eko- 

  

nomicznej pociągnie za sobą i naprawę 

sytuacji politycznej. 

Przetrwanie kryzysu niemieckiego 

dało nam ogromne korzyści moralne 

na granicy zachodniej. Znowu jak na 

schyłku wojny światowej wytworzyć 

pogranicznej 

przeświadczenie o wyższości gospodar- 

stwa polskiego nad niemieckiem. 

Zachwianie się marki i banków nie- 

mieckich musiało dla zagranicznej agi- 

tacji na Śląsku i Pomorzu zadać cios 

nader dotkliwy. Przy tym ogromnym 

szącunku jaki panuje na naszem po- 

graniczu zachodniem dla spraw natu- 

ry materjalnej, jest to zdobycz nie do 

się musiało u ludności 

  

pogardzenia. 

Z kryzysu niemieckiego wychodzi- 

  

  

my więc nietylko narazie obronną rę- 

ką, ale nawet wzbogaceni. Jesteśmy 

w tej sytuacji moralnej, co państwa 

neutralne podczas wojny 

Nie w tem dziwnego. Neutralność bar- 

interesem. 

światowej. 

dzo często bywa dobrym 

Nie należy jej tylko przedłużać bez 

potrzeby. 

Zastanówmy się nad tem ostatniem 

zdaniem. Pożar w połowie zgaszony, 

londyńska straż ogniowa wraca do do- 
mu. A my?! 

Egzamin finansowy zdany na ce- 

lująco. Pozostaje jednak wykorzysta - 

nie sytuacji. Tem wykorzystaniem był- 

by werbunek do Polski kapitałów i 

ludzi z kapitałami. Nie chodzi tutaj o 

masowy napływ  krótkoterminowych 

kredytów, który w znacznym stopniu 

stał się przyczyną krachu niemieckie- 

go, ale o kredyt długoterminowy. Pol- 

ska jest dziś tym filarem na którym 

spoczywa europejska wypłacalność. 

Jeżeli ten filar się zachwieje ideje nie- 

wypłacalności idące od Wschodu, mo- 

gą się rozpowszechnić po całej Euro- 

pie. Oto co powinni zrozumieć bankie- 

  

rzy dbający 0 wypłacalność Niemiec 

Nie wiemy, jeszcze jak odbiła się kon- 

ferencja londyńska na szowinizmie 

  

niemieckim, nałeży się jednak spo- 

dziewać, że była owym  przysłowio- 

wym kubłem zimnej wody, wyłanym 

"na rozpalone głowy. Konferencja lon- 

dyńska wykazała jasno, że: 1) na ca- 

łym świecie tylko jedna Francja mo- 

że dziś dać Niemcom pieniądze, 2) 

Francja nie da tych pieniędzy bez po- 

litycznych gwaraneyj. 

A jakie są te gwarancje, zgadnąć 

nietrudno? Zwycięstwo, czyni zwycię- 

zcę zawsze zwolennikiem stabilizacji. 

Gracz przegrany idzie va bangue, 

gracz wygrany najczęściej zabiera go- 

tówkę i wraca do domu. W interesie 

zwycięzców nie leży polityka awantur 

w interesie wierzycieli — również. 

Niemcy powinny to zrozumieć. Bez 
względu na to czy się godzą na pacy- 

fistyczną dziesięciołatkę, czy nie, w 

zaństwa 

  

interesie niemieckiego mie 

leży takie moratorjum, jeżeli nie de ju- 

re to de facte. Chyba że w Niemczech 

chaos politycz. posunął się aż do prze- 

wagi ludzi, którzy nie już nie mają do 

stracenia? : 

Nie wierzę jednak, aby tak było. 

To też wolno mieć nadzieję, że po-kry- 

zysowy okres niemiecki będzie począt- 

kiem opamiętania Niemców w ich sto- 
sunku do Polski. 

Swój. 

Serdeczne rozmowy. 
LONDYN 23.7. Pat. — Sekretarz 

słanu Stimson oświadczył dziennika- 
rzom co następuje: 

Wyniki konferencji londyńskiej 
stanowią całkowity i odpowiedni dal- 
szy ciąg usiłowań, zapoczątkowanych 
przez prezydenta Hoovera w ceiu po- 
łożenia kresu tej nieufności, która pod- 
kopywała finanse niemieckie i naraża- 
ła na groźne niebezpieczeństwo świa- 
tową sytuację gospodarczą. Rozmowy 
pomiędzy ministrami francuskimi i 
niemickim i nacechowane serdecznoś- 
cą większą. niż kiedykolwiek dotych- 
czas, uspokoiły świat co do przesłanek 
politycznych, wyjawiając / wybitne 
tendencje w kierunku przywrócenia 
podstaw zaufania. Wierzymy, że gdy 
to zaufanie zostanie przywrócone, pra- 
wdopodobnie da się stwierdzić, że 
Niemcy będą mogły odnaleźć zpowro- 
tem chwilowo zachwianą równowagę 
na podstawie swoich własnych sił e- 
konomicznych oraz na podstawie tej 
pomocy, która w szybkiem tempie bę- 
dzie im dana do dyspozycji. W każ- 
dym razie stworzono na konf. mech. 
niezbędny do stawienia czoła nowej 
sytuacji, jaka może się ukształtować. 

Stimson jest zadowolony. 
WASZYNGTON 23.7. Pat. — Stim- 

son porozumiał się telefonicznie z de- 
partamentem stanu i stwierdził, że za- 
lecenia, przyjęte w Londynie, są za- 
dowalające dla Stanów 
nych. 

  
  

Zjednoczo-- 

kapitałów z Niemiec wytworzyło ostry finansowy kryzys. Wycofy- 
wanie było spowodowane brakiem zaufania, nie usprawiedliwionym 
ani gospodarczą, ani budżetową sytuacją Kraju. W celu zapewnienia 
utrzymania finansowej równowagi Niemiec, co leży w interesie ca- 
łego świata, państwa reprezentowane na konferencji są gotowe do 
współpracy w granicach możiiwości w celu przywrócenia zaufania. 

Rządy reprezentowane na konferencji są gotowe polecić do 
rozpatrzenia finansowym instytucjom w odnośnych krajach nastę- 
pujące propozycje, których celem jest niezwłoczna poprawa sytuacji: 
przedłużenie na okres 3 miesięcy kredytu 100 miljonów dol., nie- 
dawno udzielonego Reichsbankowi przez banki centralne w porozu- 
mieniu z Bankiem Wypłat Międzynarodowych. Odpowiednie zarzą- 
dzenia winny być podjęte przez instytucje finansowe różnych krajów 
w celu utrzymania rozmiarów kredytów już przyznanych Niemcom. 

Konferencja zaleca, by Bank Wypłat Międzynarodowych wyłonił 
niezwłocznie komitet przedstawicieli, mianowanych przez banki 
emisyjne, zainteresowane w badaniu sprawy rozmiarów dalszych 
kredytów, potrzebnych dla Niemiec w celu zbadania możiiwości 
zmiany kredytów krótkoterminowych na długoterminowe. 

Konferencja wysłuchała z zaciekawieniem oświadczenia dr. 
Brueninga, dotyczącego wspólnej gwarancji, niedawno oddanej przez 
przemysł niemiecki do dyspozycji Gold und Diskonto-Banku. Konte- 
rencja jest zdania, iż gwarancje tego rodzaju powinny umożliwić 
stworzenie zdrowych podstaw do wznowienia normalnych operacyi 
kredytu międzynarodowego. Konferencja uważa, iż o ile te zarzą- 
dzenia będą przeprowadzone całkowicie, to stworzą one podstawy 
dla dalszej bardziej stałej akcji. 

Komunikat podpisali Ramsay Mac Donald, jako przewodniczący 
konferencji oraz sir Morice Hankey, jako sekretarz generalny. Kon- 
ferencja postanowiła również, iż komitet ekspertów będzie nadal 
opracowywać szczegółowo zarządzenia konferencji do realizacji 
propozycji Hoovera o zawieszeniu długów międzynarodowych. 

Zamiast pieniędzy—uprzejmości. 
LONDYN. 23-VII. (Par.). Przemawiając dziś na końcowem posiedze- 

niu konterencji ministrów Laval wyraził nadzieję, iż rozmowy, jakie 
pizeprowadzono, będą wstępem do szeregu dalszych, które doprowadzą 
do współpracy politycznej francusko-niemieckiej. Stimson podkreślił zna- 
czenie rozmów irancusko-niemieckich, przepowiadając, iż doprowadzą 
one do przywrócenia zauiania w całym Świecie. 

Przemawiając na konierencji, Stimson stwierdził, iż był świadkiem 
wielkiego wydarzenia, którego wyników oczekuje z upragnieniem. 

Bruening zabierając głos, Zwrócił się ze szczególnem podziękowa- 
niem do Amerykanów za udzieloną Niemcom pomoc, poczem W тос- 
nych słowach dał wyraz przeświadczeniu o doniosłości współpracy iran- 
cusko-niemieckiej. 

Grandi wyraził nadzieję, iż konierencja da początek nowej atmo- 
sierze w całym świecie, która zapanuje szczególnie w dziedzinie dobrych 
stosunków pomiędzy narodami europejskiemi. 

Najlepszy sprawdzian. 
LONDYN, 23-VII. Wynik kon- 

ferencji londyńskiej oceniony zo- 
stał przez City w sposób całkowi- 
cie ujemny, co wywołało dziś silną 
depresję na giełdzie  londyń- 
skiej. Odpływ złota wynosił dzisiaj 
5.130.311 f. st. Jest to najwyższa 
suma odpływu w ciągu jednego dnia 
z Banku Angielskiego od niepamięt- 
nych czasów. 

Od 13 lipca odpływ złota wy- 
niósł suimę 25.820.440 f. $. netto. 
Zapas złota, który pozostał w Ban- 
ku Angielskim, wynosi po dzisiej: 
szym Odpływie nieco powyżej 142 
miljonów funtów. Rezerwa złota ko- 
nieczna dla utrzymania parytetu 
funta ustalona jest teoretycznie na 
minimum 140 miljonów. 

Ażeby zatamować dalszy odpływ 
złota Bank Angielski podniósł sto- 
pę procentową o 1 punkt z 2 ipół 
na 3 i pół proc. W ten sposób iwo- 
bec tego, że stopa procentowa Ban- 

ku Francuskiego wynosi tylko 2/, 
powstaje różnica 1 ipół. proc.,któ- 
ra oczywiście uczyni dalszy Skup 
złota z Banku Angielskiego w 
mniejszej kalkulacji. 

W dniu dzisiejszym zaznaczył 
się znaczny spadek kursu funta. 
Dolar notowany był rano 4,84 za 
1 funt, a po ogłoszeniu podwyżki 
stopy procentowej poprawił się o !/, 
centa, nie osiągając zwykłego kursu, 
podczas gdy irak doszedł do 123,30 
za funt, a potem doszedł do 123,65, 
będąc jednak znacznie wyżej od 
zwykłego kursu wobec funta. 

BERLIN, 23-VII. (Pat). Z Nowe- 
go Yorku donoszą, że wynik kon- 
ierencji londyńskiej odbił się ujem- 
nie na kursach papierów niemiiec- 
kich. Na giełdzie nowojorskiej pra- 
wie wszystkie papiery niemieckie 
wykazywały w dniu dzisiejszym 
znaczną zniżkę kursów. 

Bruening wraca do Paryża z pustemi rękami. 
LONDYN 23.7. Pat: — „Times“ 

omawiając w artykule wstępnym p. 
t. „Stracona okazja* wyniki konfe- 

rencji londyńskiej, stwierdza, że po- 
ważnych rezultatów nie osiągnięto, 
gdyż Niemcom nie udzielono kredy- 
tów ani długoterminowych ani na- 
wet  krótkoterminowych ii kanelerz 
Bruening powrócił do Berlina z pu- 
stemi rękami. .„„Times* zaznacza, że 
bezskuteczne byłoby ukrywać rozcza- 
rowanie, które będzie bardzo ogólne 
w Wielkiej Brytanji, z powodu nik- 
łych wyników zgromadzenia, mogą- 
cego zrobić tak wiele, by doprowa- 
dzić świat ponownie do dobrobytu. 
Dziennik zrzuca odpowiedzialność za 
to na Francję i Amerykę i twierdzi. 
że dopóki Ameryka podejmuje dys- 
kusję na temat długów wojennych a 
Francja na temat odszkodowania, nie 
ma mowy o trwałem załatwieniu nie- 
mieckiego zagadnienia gospodarczego. 

Po kilku słowach pocieszających, 
że jednak czasu całkowicie nie zmar- 

nowano, albowiem konferencja  lon- 
dyńska postanowiła utrzymać uloko- 
wane w Niemczech kredyty, oraz po 
wezwaniu Niemiec do podjęcia ener- 
gicznych środków zaradczych / celem 
samoobrony gospodarczej, — „Times“ 
powraca do poprzedniego tematu i pod 
kreśla, że chwilowo zarówno Francji, 
jak Ameryce udało się usunąć od is- 
totnego zagadnienia, lecz długo się już 
od niego nie będzie można uchylać, 
gdyż za rok powrót do status quo przed 
moratorjum Hoovera nie będzie możli- 
wy i pozostaną dwie alternatywy, al- 
bo chaos, albo rewizja. * 

Artykut „Times“ jest znamienny, 

jako uzupełniająca ilustracja nieporo- 
zumienia, które zaszło wczoraj na kon- 
ferencji londyńskiej między Snowde- 
nem a Stimsonem. Artykuł wskazuje 
również na to, że interesy Wielkiej 
Brytanji stoją w rażącej sprzeczności z 
interesami zarówno Francji jak i Sta- 
nów Zjednoczonych. 

  

Kanclerz Bruening 
o konferencji. 

BERLIN, 23. 7. (Pat), — W dniu dzisiej- 
szym kanclerz Bruening dał w Londynie wo- 
hee przedstawicieli prasy niemieckiej dłuż- 
sze oświadczenie, w którem m. in. zaznaczył 
że przy ostatecznym stormułewaniu uchwał 
konferencji londyńskiej życzenia Niemiec z0- 
stały w znacznym stopniu uwzględnione, 

konferencji posiadają charakter 
owy. Niemcy nie liczyły się z natych 

miastowym uzyskaniem pożyczki długoter 

minowej. Pomijając okoliczność, że pożycz 
ka taka wymaga dłuższego przygotowania, 
już od samego początku było widoczne, że 
w obecnej chwili przynajmniej porozumie- 
nie w tej sprawie pomiędzy Ameryką, Fran- 
cją i Anglją jest wogóle nie do osiągnięcia, 
nawet jeśli się pominie sprawy natury poli- 
tyeznej. Pozatem obecna sytuacja rynku pie- 
niężnego w Londynie wyklucza zupełnie 
możliwość osiągnięcia tego rodzaju kredy- 
tów. 

Wobec tego — mówił Bruening — mu- 
siano poprzestać na tem, iż urjywający z 
dniem 18 sierpnia 100-miljonowy kredyt do- 
larowy zostanie przediużony na dalsze trzy 
miesiące. — Po wtóre, iż kredyty krótkoter- 
minowe nie będą dalej wycofywane z Nie- 
miec. 

Kanclerz Bruening z naciskiem podkre 
Ślił, że zarządzenia, uchwalone przez kon- 
ferencję, uważane być muszą za podstawę 
przyszłej ak: Dla przyśpieszenia tej akcji 
delegacja niemiecka zaproponowała, ażeby 
wysłać do Berlina grupę rzeczcznawców, cie 
szących się międzynarodową sławą, którzy 
poparliby swą radą poczynania rządu Rze: 

szy. ^ 3 

Pod koniec swych wywodów kanclerz 
Bruening zwrócił uwagę, że deklaracja kon- 
ferencji stwierdza, iż przyczyny obecnej sy- 
tuaeji w Niemczech szukać należy w fakcie 
wycofywania przez zagranicę kredytów. 
Przez to samo — zdaniem Brueninga, z0- 
stało stwierdzone, że budżet Rzeszy nie przy 
czynił się w żadnym stopniu do wywołania 
obecnej sytuacji w Niemczech. 

Premier Laval o stanowisku 
Francji na konferencji lon- 

dyńskiej. 
LONDYN, 23. 7. (Pat). — Premjer fran- 

cuski Laval udzielił korespondentowi P. A. 
T. następującego wywiadu co do stanowiska 
Francji na konferencji londyńskiej. 

Mam >, że taktyka moja była 
a. Dele równocześnie mu- 

h interesów nasz» 

   

  

    

      

  

     

  

    

  

  

  

żadnego tematu. Braliśmy udział w konfer 
cji londyńskiej mimo, że m a ona narazić 
nas na poważne ryz pea li nawet na tej 
konferencji strony negocjujące nie rozwią- 

   

   

      

  
    

      

     
I ь 
wagę, nie w 
przednio wykr!     

  

które u     

    
    
   
   

        

    

Mam nadzieję — mówił premjer — że 
zarządzenia uchwalone i zalecone będą wy 

e, ażeby zło opanować, O ile cho- 

  

radcze, które 
one ostrożno: 

co będzie z 
° Bun 

     
    

y dalej, to 
gołowań 

  

y 

   

   iem pewnego postępu w 

nej i moralnej. 

Twierdzę, że rozmowy 
niemieckimi prowadz. 
ra realizowana rozw e i odważnie, może 
doprowadzić do kollaboracji pełnej zaufa- 
nia z Niemcami. Nie może być mowy o kre- 
dycie bez zaufania. Zaufania nigdy nie bę- 
dzie na świecie, o ile nie zapadnie harmo- 

sze z ministrami 
nas do poli , któ- 

        

      

nja między naszemi dwoma wielkiemi naro- 
dami. tem leży zbawienie, od tego zale- 
ży 5 w       
    

        

nas łączy 
prawdziwa przyjaźń. 

Pragnę 

  

   
zapewnić pana — podkreślił pre- 

  mjer Li naciskiem — że tego rodzajn 
polityka francuska nie jest skierowana prze. 

  

ciwko nikomu i nie narusza niczyich intere 
sów. Zadanie nasze jeszcze nie jest zakończo 
ne. W tym samym duchu, w którym prowa- 

dziliśmy n a pracę w Paryżu i Lond e 

ą kontynuować na przyszłość. 

  

      
będziemy j 

Hoover o konferencji. 

WASZYNGTON. 7. (Pat). — Prezydent 
ъ konferencja londyń- 

a trwałą podstawę do ustabili- 

ji w Niemczech. Konferencja 
szenie długów międzynaro- 

y efekt tych obu posunięć 
iemcom przy ich środ 

kach wytrwałości w pracy i od ze prze- 
zwyciężyć chwilowe trudności i przywrócić 
kredyt. 

Zasadnicze problemy dotyczą przedewszy 
stkiem sytuacji bankowej. Lepiej będzie, je- 
żeli zostanie ona rozwiązana drogą współ- 
pracy bankierów, aniżeli przez rządy, które 
dzielą sprzeczŃ* interesy. Podstawa takiej 
współprac t zapewniona. Prezydent Ho- 
over dodał, powzięta decy. przyczyni 
się do poprawy gospodarki światowej oraz 
podkreślił cenny duch współpracy, który pa- 
nował na konferencji. 

Na pocieszenie. 

LONDYN 23.7. Pat. — Mac Donald 
i Henderson odjadą do Berlina w po- 
czątku przyszłego tygodnia. Hender- 
son wyjedzie z Londynu w niedzielę. 
Mac Donald uda się do Berlina samo- 
lotem w poniedziałek. Wizyta mini- 
strów angielskich w Bórlinie będzie 
krótko trwała, prawdopodobnie po- 
wrócą oni do Londynu we środę. 

  

   
     

  

   

     

  

  

   

       
  

Nowy Prezes Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie 

  

Wacław Wyszyński 

urodził się w roku 1883 w powiecie osz- 

miańskim. Rozpoczął nauki w Wilnie na- 

stępnie kształcił się w «Moskwie, gdzie uczę 

szczał do gimnazjum i uniwersytetu na wy- 

dział Prawny. 

Po ukońc    iu uniwersytetu wstąpił do 

] ując w niej do chwi- 

z Niemców. W okre- 

j ał w Mosk- 

y w poczet adwokatów 

   
   

    

  

pr: 

sie okupacji niemieck 

wie i został przyj 

Izby moskiewski 

W 1917 zo: 

rzeczyckim, ziemi mińskiej. Przez Warsza- 

wę przybywa z Rosji do Wilna. 

  

a sędzią pokoju w pow. 

  

W 1919 w styczniu jako jeden z pier- 

ny do or-    wszych sędziów , zostaje powc 

gar jj sądownictwa w powiecie prużań. 

skim. W kwietniu tegoż roku został prze- 

   
   

    
   

  

niesiony na stanowisko sędziego śledczego 

dla spraw szez 

W lipcu 

wojska polskiego i 

chotniczych mjr. Kościałkowskiego. 

jęciu Wilna przez wojska gen. Że- 

jako ochotnik da 

  

użył w oddziałach o0- 

Po 

  

ligowskiego 'wraca na dawne stanowiska 

sędziego śledczego, następnie wybrany zo- 

stał na sędziego okręgowego w wydziałe cy-    
wiłnym, p w karnym. 

  

W 1926 obejmuje stanowisko wice-pro- 

kuratora 

1928 ; 

  

du Apelacyjnego w 

    
» mianow      1y pr 

     w Nowogródku, 1930 pr 

takiež stanowisko do Wilna. 

"m Prezydenta Rzeczypospolitej. 

aja 1931 roku został mianowany 

   

  

   
siony r 

Dekre 

z dn. 26 r 

Prezesem & 

   

  

140 Apelacyjnego w Wilnie, któ- 

re to stanowisko objął przed paru dniami. 

| ć pnoszk KATOL | 
radykalnie tępi muchy, komary, 

  

pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. Ё 

KATGL sprzedaje się w Skła- | 
Ya dach Aptecznych i Aptekach. 

* Przedstawiciel Katolu H. Wojt- | 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 2] 

Wyeliminowanie polskich 
środków płatniczych 

z pod przymusu zgłaszania. 

BERLIN 23.7. Pat. — W prasie 
niemieckiej pojawiły się notatki, ko- 
meńtujące rozporządzenie wykonaw- 
cze Banku Rzeszy do dekretu prezyden 
ta z 15 lipca br. o wyeliminowaniu 
polskich środków płatniczych z pod 
przymusu zgłaszania. 

Rozporządzenie to — zdaniem 
dzienników niemieckich — nie jest a- 
ktem nieprzyjaźni, zwróconym prze- 
ciwko Polsce, lecz jest następstwem 
nienotowania z powodu wojny celnej 
niemiecko-polskiej złotego polskiego 
na giełdzie niemieckiej. W rezultacie 
zarządzenie Banku Rz równać się 
ma nadaniu walucie polskiej uprzywi- 
lejowanego stanowiska w Niemczech. 
Tem się też tłumaczy, — jak stwier- 
dzają dzienniki berlińskie, silny popyt. 
jaki w ostatnich dniach zaznaczył się 
w stosunku do polskich środków pła- 
tniczych, które zwyżkowały w porów- 
naniu np. z funtem szterlingiem i gul- 
denem holenderskim. 

Oddźwięki kryzysu 
niemieckiego. 

BUDAPESZT 23.7. Pat. — Rząd 
wydał rozporządzenia, przedłużające 
na okres jednego tygodnia t. j. do dnia 
30 lipca moc obowiązującą zarządzeń 
tymczasowych, wydanych o ferjach 
bankowych. T 

WIEDEŃ 23.7. Pat. — Wobec na- 
prężonej sytuacji na  międzynarodo- 
wym rynku kredytowym austrjacki 
Bank Narodowy postanowił podnieść 
stopę dyskontową i procentową od dn. 
dzisiejszego z 7 do 10 procent. 
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Przestepstwa przeciw bezpieczeństwu 
państwa w świetle projektu Polskiego 

Kodeksu Karnego. 
Na marginesie sprawy Staniszewskiego. 

W kodeksach karnych. obowiązu- 
jących dziś na ziemich Rze *'czypospoli- 
tej, działania przestępne skierowane 
przeciw bezpieczeństwu zewnętrzne- 
mu państwa kwalifikowane*są jako 
zdrada. 

Opracowany przez Komisję Kody- 
fikacyjną Rzplitej Polskiej projekt 
Kodeksu Karnego odstąpił, jak głoszą 

/wy prawodawcze, od czystej kon- 
cepcji zdrady, jakkolwiek zachował 
dotychczasowe ujęcie wielu stanów 
faktycznych pod tym właśnie kątem 
widzenia. 

  

     

Zmianę w podstawowej koncepcji 
ujęcia przestępstwa widać z samej 
instytucji odpowiednich działów ko- 
deksów, i tak n. p. obowiązujący w 
b. Kongresówce kodeks karny r 
ski z 1903 r. o interesujących nas prze- 
stępstwach traktuje w części IV (art. 
198—119) zatytułowanej „O' zdradzie 
kraju, podczas gdy projekt P. K. K. 
opatruje odpowiedni rozdział XVII 
nagłówkiem: „Przestępstwa przeciw 
interesom zewnętrznym państwa i sto- 
sunkom międzynarodowym *. 

W wymienionym rozdziale projek- 
tu mamy ujęte 3 grupy działań prze- 
stępnych (art. 89—107), łączących się 
z zagadnieniem bezpieczeństwa ze- 
wnętrznego państwa. W. pierwszych 
artykułach omawianego działu projek- 
tu zagrożona jest karą więzienia na 
czas nie krótszy od lat 5 t. zw. zdrada 
wojenna, czyli działanie w czasie woj- 

    

        

ny na korzyść nieprzyjaciela a na 
szkodę siły zbrojnej polskiej lub 
*sprzymierzonej. Karze więzienia do lat 
10 ulega obywatel polski, który przyj- 
muje obowiązki w wojsku nieprzyja- 
cielskiem, choćby uzyskał przytem ob- 
ce obywatelstwo. Jak z powy 
tekstu wynika, karze ulega pr 
przez obywatela polskiego choćby po- 
sady biurowej n. p. w intendenturze 
armji nieprzyjacielskiej. 

Dyspozycją nową w tej grupie 
przestępstw jest sianie defetyzmu w 
czasie wojny. Karze więzienia do lat 
10-ciu ulega ten, „kto w czasie wojny 
rozgłasza wiadomości nieprawdziwe, 
mogące osłabić ducha obronnego spo- 
łeczeństwa”, jak się wyraża projekt 
Przepis powyższy, analogiczny do po- 
stanowien niektórych specjalnych u- 
staw wojennych oraz do przepisu za- 
wartego w projekcie szwajcarskim, 
ma na celu utrzymanie tężyzny psy- 

chicznej społeczeństwa w okresie cięż- 
kich zmagań wojennych, 

  

  

   

   

    

Najbardziej niebezpiecznem dla 
państwa w czasie wojny może być о- 
bok akeji dywersyjnej i defetyzmu— 
szpiegostwo. Szpiegostwo spełnione w 
czasie wojny będzie mieściło się w sta- 
nie faktycznym działania na rzecz 
nieprzyjaciela. Inaczej przedstawia się 
kwestja w czasie pokoju. Sama defi- 
nicja pojęciowa szpiegostwa uległa w 
czasie wojny światowej pewnej ewo- 
lucji. Dotychczasowe kodeksy karne 
ujmują szpiegostwo jako t. zw. „zdra- 
dę pokojową polegającą na udzieleniu 
państwu obcemu wiadomośie o armji 
kraju zdradzonego. Tak wąskie poj- 

   

     

  

mowanie pojęcia szpiegostwa uległo 
jak powiedzieliśmy wyżej, przemianie, 
pod wpływem. doświadczeń wojny 
światowej. 

Oto angielska ustawa o szpiegost- 
wie z 1917 r. uważa za formę szpie- 
gostwa udzielenie państwu obcemu 
wszelkich wiadomości nietylko woj- 
skowych i nietylko stanowiących ta- 
jemnicę państwową, jeżeli wiadomości 
te mogą być pożyteczne dla ewentu- 
alnego nieprzyjaciela w jego działa- 
niach przeciw Anglji. Jak z powyższe- 
go wynika, ustawa angielska ujmuje 
bardzo szeroko pojęcie szpiegostwa. 

A M V A UN 

„Bibljoteka Nowašei“ 
Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 

  

  

       
    

    

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

premjum. 

Czynna od godz. |!-ej do 18-ej 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 
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"do łat 10 ulega ten, 

„otrzymała pozatem 

Nasza Komisja Kodyfikacyjna. nie 
chcąc przyjmować zbyt subjektywnej 
formuły angielskiej,  przenoszącej 
punkt ciężkości na zamiar sprawcy zu- 
żytkowania zdobytych wiadomości na 
szkodę państwa bez względu na treść 
tych wiadomości. stworzyła formułę 
kompromisową pojęcia szpiegostwa. 
Według formuły tej karze więzienia 

kto udziela obce- 
mu rządowi wiadomości lub doku- 
mentu, których utrzymanie w tajem- 
nicy przed obcym rządem jest wska- 
zane ze względu na dobro pakstwa 
polskiego. K. KI. 

Ocena sptnacji pokryzysowej 
przez prasę żydowską, 

Polska odniosła wielkie zwycięstwo 
polityczne.—Trudności gospodarcze. 

„Unser Expres* stwierdza, że Polska, nie 
biorąc bezpośrednio udziału w grze dooko- 
ła kryzysu niemieckiego, wygrała bardzo 
wiele w dziedzinie polityki zagranicznej i 

chwilę wytchnienia na 
froncie wewnętrznym. Począwszy od Locar: 
na, Niemcy coraz siłniejszy udział brały w 
polityce międzynarodowej Europy. Przedsta- 
wieiel Niemiee w Radzie Ligi uczestniczył 
w decydowaniu o szeregu ważnych dla Pol 
ski spraw, przygotowując powoli grunt dla 
akeji o rewizję traktatów. Niemcy były 
wspólnikiem kombinacji paneuropejskiej i 
między wierszami dyskusji nad łą sprawa 
przemycały myśli o granicach zachodnich 
Polski. Powszechnie spodziewano się, że 
przy okazji powtórnego rozpatrywania spra- 
wy Górnego Śląska w związku ze skargą 
o nadużycia przy ostatnich wyborach do 
Sejmu, Niemey otwarcie postawią sprawę 
zmiany granie. Tymezasem przed obecną se- 
sją jesienną Rady Ligi Narodów mają Niem- 
cy zupełnie inne kłopoty. Minister Curtius 
nie będzie już mówił tak gromkim głosem 
jak na sesji poprzedniej, zależność od Fran- 
cji wzrośnie i Niemey nie będą chciały 
gniewać Francji problemami  rewizyjnemi. 
Wprawdzie wątpić należy, czy Niemcy u- 
dzielą obecnie gwarancyj w sprawie granie 
zachodnich, podpisując w ten sposób wscho- 
dnie Locarno, ale gwarancje papierowe i 
tak nie mają znaczenia praktycznego. Zna- 
czenie praktyczne posiada fakt, że zakłopo- 
tany i obarczony troskami rząd niemiecki 

nie będzie miał głowy do zajmowania się 
granicami polskiemi. Udało się Polsce rów- 
nież załatać częściowo sprawę Małopolski 
Wschodniej, tak, iż delegacja polska wyje- 
dzie do Genewy bez wielkich kłopotów. Sy- 
tuacja Niemiee wzmocniła również pozycję 
rządu polskiego w stosunku do urzędników, 
wobec których uzyskano atut, iż dalsze trwa 
nie takiego stanu rzeczy mogłoby doprowa- 
dzić do bankructwa, jak w Niemczech, г 
wołanie © pomoce ze strony Polski nie zna- 
lazioby takiego posł. jak wołanie Niemiec. 
Rząd nie pozbył się jednak wszystkich trosk. 

Wzmagający się kryzys niemiecki coraz sil- 
niej zagraża naszemu eksportowi. Jak wi- 

dać, istnieją poważne troski na ironcie go 
spodarczym, ale na froncie politycznym ma- 
my do zanotowania znaczne i nieoczekiwa- 
ne sukcesy. 

ŻONA. YA ANG ZUA TS RRC AN ABA TS 

Silne lotnictwo 
te potęga Państwa! 

AKN NS ARIA TLS BOA LO DABAR 

Przeszkody w Komunikacji 
lotniczej Azja — Europa. 

Jeden samolot przepadł. 

Otwarta niedawno regularna komunikacja 
pocztowa między Europą i Azją została po 

żona. Wysłany 6 bm. aeroplan 
z pocztą z Szanghaju do Mandżurji zginai. 
Dła odszukania aparatu europejsko- 
ka Korporacja lotnicza wysłała inny 
lot, który po długich poszukiwaniach spo- 
strzegł zaginiony aparat w okolicy jezioca 
Dałaj-Nor. Sądząc że z aeroplanem zdarzył 
się wypadek, lotnicy zaczęli lądować. Wów. 
czas ludzie, otaczający zaginiony aeropłan, 
dali do aparatu strzały z karabinów i ku- 
lomiotu. Kule przebiły w kilku miejscach 
aparat. Lotnicy jednak nie stracili zimnej 
krwi i zdołali wznieść się w górę. Pilot i 
mechanik nie odnieśli ran. Lotnicy udali się 
natychmiast do Mandżurcji, skąd telegraficz 
nie zawiadomili zarząd korporacji o całem 
zdarzeniu. Co stało się z załogą zaginionego 
aparatu, niewiadomo. Istnieje obawa, iż zo- 
stała ona zabita. 

Jak słychać, korporacja dotychczas nie 
osiągnęła zamierzonych celów wobec stałych 
przeszkód, stawianych przez rząd sowiecki 
ZS RR nie dał zezwolenia na przewożenie 
poczty na aeroplanach przez swoje terytor- 
jum. Po długich pertraktacjach sprawę za- 
łatwiono w ten sposób, że od Mandžurji 
do Irkucka poczta przewożona jest expres 
sem, następnie do Moskwy na aeroplanach 
sowięckich, skąd dopiero na aeroplanach 
korporacji do Berlina. Okazało się jednak, 
że poczta całą drogę od Mandżurji do . 
skwy odbywała expressem, przez co opó 
niała się o 3 dni i do Europy trafiała tylko 
o dzień wcześniej od poczty idącej expres- 
sem. Większą część dochodów, z poczty lot 
niczej brał ZSRR. Wypadek z ostrzeliwa- 
niem aeroplanów tłumaczą też niechęcią So- 
wietów do komunikacji lotniczej przez ZSRR 
Korporacja prowadzi śledztwo w tej spra- 
wie. 

  

  

          

   

  

   

  

RODORZER 

Sejm łotewski w sprawie 
zatargu z Polakami w Latgalji. 

RYGA 23.7. Pat. — Sejm rozpatry- 
wał orzeczenie komisji parlamentar- 
nej dla badania rzekomej polonizacji 
Latgalji. Po zreferowaniu całokształtu 
prace komisji wywiązały się gorące de- 
baty, którym pomimo bardzo spóźnio- 
nej pory z wielkiem zainteresowaniem 
przysłuchiwał się jeden z dyplomatów 
państw sąsiednich: Litwy. Ustęp prze- 
mówienia posła Wilpiszewskiego, do- 
tyczący przeprowadzenia stałej grani- 
cy pomiędzy polską a Łotwą, w któ- 
rym to ustępie p. Wiłpiszewski oświad- 
czył, że kwestja ta jest zasadniczo u- 
regulowana, jednak dotychczas nie zo- 
stała wprowadzona w życie z powodu 
pewnych okoliczności politycznych — 
wywołał wielkie zdziwienie, ponieważ 
rząd dotychczas powyższą umowę za- 
chowywał w ścisłej tajemnicy. 

Sejm postanowił przekazać rozpa- 
trzenie orzeczenia wzmiankowanej ko- 
misji przyszłemu sejmowi. 

Socjałni demokraci po głosowaniu 
zrzekli się mandatów. Po przyjęciu po- 
wyższej uchwały sesja sejmowa zosta- 
ła zamknięta. 

Prz yp. redakcji. Depeszę powyższą poda- 
jemy in extenso, jakkolwiek wy najemy. że 
ireść jej jest dla nas mało zrozumi y 
padnie odcze ściślejszych wiadomości w 

) móc zorjentować się w 

egu posiedzenia i znaczeniu uchwały 

Sejmu, oraz zrozumieć sens wystąpienia po- 
sła Wilpiszewskiego. 

  

    

    

       

Dokoła kryzysu niemieckiego. 
Olbrzymi deficyt bilansu 
handlowego Niemiec. 

LONDYN 23.7. Pat. — Agencja 
Reutera donosi, iż w Waszyngtonie 
ogłoszone zostały przez departament 
handlowy dane statystyczne, wykaz 
zujące poważne perturbacje  gospo- 
darcze, przeżywane obecnie przez 
wszystkie państwa. Jako ilustracja 
szczegółowo przytoczona jest sytua- 
cja Niemiec, gdzie w okresie 7 miesię- 
cy na dzień 31 grudnia 1930 r. defi- 
cyt bilansu handlowego osiągnął 1.509 
miljonów dol. kiedy jednocześnie 
państwo zmuszone było zapłacić ty- 
tułem reparacji 2 .500 miljonów dol. 
Aby z tej opresji wyprowadzić pań- 
stwo, rząd niemiecki zmuszony był 
pożyczyć 3.805 miljonów dol. 

Niemcy wyprzedają się. 
„Times* donosi, że kilku bankie- 

rów i przemysłowców amerykańskich 
udało się do Niemiec w celu rozpatrze- 
nia na miejscu ofert kilku gmin nie- 
mieckich, które chcą spredać miejskie 
elektrownie i gazownie. 

  

Podwyżka akcyzy na cukier 
w Niemczech, 

Akcyza na cukier konsumcyjny zo- 
stała ponownie podwyższona do 
Rm. 21—za 100 kg. (zamiast dotych- 
czasowych Rm. 10.50). 

Oskarżeni z powodu afery 
bank. Oustrica uniewinnieni. 

PARYŻ, 23. 7. (Pat). — Dzisiaj wieczo- 
rem zakończyła się rozprawa przed trybuna- 
łem najwyższym, który rozpatrywał od wie- 
lu dni sprawę byłego ministra finansów i 
sprawiedliwości oraz byłego prezesa Izby De- 
putowanych Raula Pereta, oskarżonego wspó! 
nie z kilku innymi członkami parlamentu 
i byłymi ministrami o popieranie i naduży- 
wanie swego stanowiska w karygodnych ope 
racjach finansowych bankiera Oustrica, osa- 
dzonego obeenie w więzieniu  prewencyj- 
nem. Po kilkugodzinnej naradzie są wydał 
wyrok, uniewinniający wszystkich oskarżo- 
nych. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
=== i Rzeczną!!     

    

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze 

Odwołany z urlopu wypoczynkowego do 

niezwłocznego objęcia stanowiska wice-wv- 

jewody łódzkiego, nie mogę obecnie złożyc 

wizyt pożegnalnych, by pożegnać wszyst- 

kich tych, z którymi miałem tu w Wilnie 

przez szereg lat miłą sposobność współpra 

cy 7 

    

na polu pracy 

nej bądź też w uirzymywaniu towarzysk 

stosunków. Przerwany obecnie urlop wypo- 

czynkowy  dokończę tu w Wilnie w 

m-cu wrześniu, a wówczas będę miał moż- 

ność osobiście wszystkich pożegnać. 

państwowej lub społ 

      

Stejan Kirtiklis. 

vice-wojewoda łódzki 

w 
ТЕСО Кя 

Sprawa bezpośrednich rokowań Francji 
z Niemcami 

staje się aktualną. 

PARYŻ 23.7. Pat. — Niepowodze- 
nie, które spotkało konferencję w Lon- 
dynie, było do przewidzenia, wobec 
stanowezo opozycyjnego stanowiska 
zajętego przez Anglję i Amerykę 
względem tezy francuskiej. Dlatego 

ść o wyniku konferencji lon- 
dyńskiej została dość obojętnie przy- 
jęta w tutejszych kołach politycznych, 
które były już od wczoraj do tego przy 
gotowane. 

Natomiast pieprzewidzianie wypły- 
wa teraz sprawa bezpośrednich roko- 
wań między Francją a Niemcami, któ- 
ra wobec obrotu rzeczy, jaki przy jęła 
konferencja londyńska, staje się coraz 
bardziej aktualną. Nietylko śe kon- 
takt. który nie przestawali utrzymy- 

    

  

wać w Londynie ministrowie francu- 
scy z delegatami niemieckimi, lecz i 
samo zachowanie się tych ostatnich, 
czyniących stale awanse Francuzom, 
wskazuje na to, że porozumienie. go- 
spodarcze między Francją a Niemca- 
mi znajduje się na drodze ku urzeczy- 
wistnieniu. 

Według ostatnich wiadomości pre- 
zydent ministrów Francji Laval na za- 
proszenie kanclerza Brueninga wybie- 
ra się w końcu b. m. lub w pierwszych 
dniach sierpnia do Berlina, celem prze 
prowadzenia ostatecznych rokowań w 
sprawie zapoczątkówanego w Paryżu 
dzieła normalizacji stosunków / fran- 
cusko-niemieckich. 

>> „OBORY 

Rozruchy w Hiszpanii przybierają coraz 
większe rozmiary. 

BARCELONA, 23. 7. (Pat). — Strajkują- 
botniey udali się przed gmach towarzystwa 
telefonów natknęli się jednak na oddział po. 
lieji, przyczem doszło do starcia, w czasie 
którego kiłka osób odniosło ciężkie rany. 
Aresztowano 25 manifestantów. Z pośród 
rannych w czasie zaburzeń onegdajszych 
trzech zmarło. 

Wezoraj wieczorem grupa manifestan- 
tów, poprzedzana liczną gromadą kobiet. 

usiłowała zdobyć koszary gwardji cywilnej. 
Gwardja broniła się, ostrzeliwując manife- 
stantów. 40 osób odniosło rany. Aresztowano 
przeszło 500 osób tak, że więzienia są prze- 
pełnione. 

SEVILLA, 23. 7. (Pat). — Strajkujący ro- 
cy robotnicy wysadzili w powietrze zapomo- 
eą dynamitu wszystkie kable telefoniczne, 
łączące Bercelonę ż resztą kraju. 

Represja władz. 
MADRYT. 28-VII. (Pat... Władze 

zamknęły ośrodki syndykalistyczne, 
aresztując ich kierowników. Ogółem 
aresztowano 44 osoby. W Sewilli 
syndykaliści usilowali uwolnić are- 
sztowanych swych towarzyszy, po- 
licja jednak udaremniła ten zamiar, 

Aresztowanie 
WARSZAWA, 23. 7, (Pat). W dniu 

wczorajszym na tabaki m. st. Warszawy 
władze policyjne aresztowały 6 osób, a mia- 
nowicie Stanisława Penconka, Zyehlińska 

Rywkę, Hukermana Zelika, Jeziernicką Leo. 
kadję, Trawiūskiego Zygmunta oraz Cyglera 
Lejbusia. Przy aresztowanych, którzy jak się 
okazało stanowili sekcję techniezną partji 

dając do tłumu strzały. Kilka osób 
zostało ciężko rannych. Podobny 
wypadek miał miejsce w Kadyksie, 
gdzie również kilka ósób odmiosło 
rany. W Sewilli ogłoszono stan 0- 
blężenia. Samoloty krążą nad mia- 
stem. 

komunistów. 
komunistycznej, znaleziono ulotki, — евхет- 
plarz czasopisma „Czerwony Sztandar” uch- 
wały drugiego plenum polskiej partji komu- 
nistycznej, korespondencję i notatki oraz 
odezwy do ogółu pracowników państwowych 
nawołujące do przystąpienia do akcji 1-go 
sierpnia w związku z obniżeniem płac. 

Zamach na ministrów Chin i Japonii. 
Sprawców nie wykryto. 

SZANGHAJ. 23-VII (Pat.*. W chwili, 
kiedy chiński minister skarbu Soong 
i japoński minieter Shigamitsu opu- 
Ścili dworzec i wsiadali do swych 
samochodów, rzucono dwie bomby, 
a jednocześnie rozległy się strzały. 
Cztery osoby zostały ranne. Dotych- 
czas brak jakichkolwiek szczegółów. 
Nikogo nie aresztowano. Istnieje 
przypuszczenie, że zamach iskiero- 
wany był przeciwko Soongowi, któ- 
ry, podobnie jak jego tawarzysz, cu- 

  

dem uniknął Śmierci. 

SZANGHAJ, 23. 7. (Pat). Minister fi- 
nansowy Soong, na którego dokonano zama- 
chu bombowego, oświadczył przedstawicie- 
lom agencji Reutera, ocalał dzięki temu. 
iż udało mu się schować za słup na stacji 
w czasie zamieszania, jakie wynikło po wy- 
buchu bomby. Sekretarz min. Soonga zmarł 

naskutłek odniesionych ran. Dwaj gwardzi- 
ści i jszcze kilku osób zostało rannych. Min. 
Soong o adczył, iż otrzymywał kilkakrot- 
nie ostrzeżenie, że członkowie rządu nankiń. 
skiego każą go zgładzić, lecz temu nie wie- 
rzył. 

  

  

  

   

  

  

      

            

| Nowy transport 
najmodniejszej i praktycznej bielizny damskiej już otrzymaliśmy   

POLSKA SKŁADNICĄ GALANTERYJNA 
| 5994—1 Franciszka Frliczki Zamkowa 9, tel.     

i lekarzy-konsultantów. 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i iistownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Nr. 168 (2110) | 

Z DNIA NA DZIEN. 
r c, 

Szanowny Panie Kaziuczek! 

Nieznajoma ja z Panem i nie wiem co Pa- 

na łączy z ta Franusia — ale jedno Panu po- 

wiem do oka i przestrzegam, że jest wredna 

lafirynda i łże jak ruda suka. 

Bo nakonto tej panny, której urodziło się 

   

  

dziecko — to jest nieprawda, bo ona cho: 

panna, ale już nie jest panną i miała narz 

czonego kaprala, a dzieciuk jest bardzo ci- 

chy i spokojny i podobny jak dwie krople 

do niego. 

(o zaś do tego porucznika — to też nie 

prawda, — bo był to podporucznik rezerwy, 

ający obeenie ćwiczenia i nie kłóciły 

wcale, tylko przemówiły. A że tamtej 

drugiej (powiem Panu w sekrecie-—brzydka, 

jak czort, dziobata, 

    

zezowata, ma piegi 

czerwonej gębie i grube krzywe nogi) pole- 

ciało trochę 

na 

pierza z ostrzyżonego na lagar- 

sonkę łba — to jeszcze nie znaczy 

kłótnia. I do szpitala takżeś 

bo opatrzył nas owcz 

Antuk Blin. 

Nakonto tej drożyzny, 

  

żeby była 

nie chodziły, 

edniej wioski    
to też jej Pan nie 

wierz—bo co potaniało — to potaniało, a co 

podrożało, to podroż 

można jeszcze uzbier: 

  

o, A jagódek to i darmo 

* w rządowym lesie. 

bo sam 

albo z ob- 

      

4 jej pan pieniędzy, 

Pan pewnie jesteś zredukowany, 

ciętym procentem. 

A z tym mlekiem — to i cóż — wiadomo, 

krówki pasą się nad Wilenką, a że tam która 

od czasu do czasu przejdzie przez rzeczkę, to 

  

zaraz na cały świat gomon podnosić i opo- 

wiadać niestworzone rzeczy?... 

Wstyd, obraza boska i nieładnie. 

Z uszanowaniem dla. Pana 

Balbisia Pomiołanka 

z Krzywego Boru. 

SOWY AS S i AI 

Przesunięcia personalne 
w Sowietach. 

MOSKWA 23.7. Pat. — Prezes Ban 
ku państwowego Piatakow, który w 
ciągu dłuższego czasu był w niełasce, 
został znów wysunięty na wysoce od- 
powiedzialne stanowisko I zastepev 
prezesa wyższej rady gospodarstwa 
narodowego ZSSR. Kierownietwo spra 
wami przemysłu leśnego w tej insty- 
tucji powierzono Fuszmanowi. 

  

Zarządy Sopot i Kłajpedy starają 
się o gości niemieckich. 

Z Berlina telefonują ajencji „Isk- 
ra", że przybył tam burmistrz Sopot 
i czyni energiczne starania u rządu 
niemieckiego, celem zwolnienia oby- 
wateli niemieckich, wyjeżdżających 
do Gdańska i Sopot z obowiązku uisz- 
czenia podniesionej ostatnio w Niem- 
czech do 100-u marek opłaty paszpor- 
towej. 

Burmistrz Sopot powołuje się przed 
władzami niemieckiemi na fakt boj. 
kotowania jego miasta przez publicz- 
ność. polską, na dowód czego przed- 
stawia cyfry, świadczące, że w roku 
bieżącym zaledwie kilkanaście osób z 
Polski przybyło na okres letni do So- 
pot. Jeżeli—jak motywuje swoją pro- 
śbę burmistrz Sopot — obywatele nie- 
mieccy nie poprą nadmorskiej miej- 
seowości i jeżeli rząd niemiecki nie 
ułatwi im tego poparcia przez zniesie- 
nie wysokiej opłaty paszportowej — 
io ludność Sopot, żyjąca przeważnie z 
przyjezdnych, skazana będzie na ru- 
inę. 

Jak słychać, analogiczne starania 
o zwolnienie z opłat paszportowych 
obywateli niemieckich, wyjeżdżają- 
cych do Kłajpedy, wszczął w Berlinie 
zarząd tego miasta, powołując się na 
uznaną powszechnie w Niemczech ko- 
nieczność utrzymywania kontaktu 
między Rzeszą Niemiecką i niemiecką 
AD Kłajpedy. 

  

  

ši ierajeie przemysł krajowy 
с 

Kronika telegraficzna. 
— Ostre wystapienia antypolskie zawiera 
wietlany obecnie w Berlinie film o Pru- 

sach  Wischodnich. Premjera zakończyła się 
burzliwą demopstracją, skierowaną przeciw- 
ko sąsiadom. 

Pułkownik Lindbergh wybiera się 
samolotem z żoną z New Yorku na Daleki 
Wschód przez Kanadę, Alaskę, Sybir, Japon- 
ję i Chiny. Zabiera ze sobą łódź gumową i 
aparat radjo-telegraficzny. 

— Giełdy i banki chińskie zostały zam- 
knięte w Szanghaju z powodu wypadków 
w Korei. Bojkot antyjapoński wzras 

— Kościół P. Marji (Donekirche) 
dze będzie pozostawiony niemieckiej gminie 
na mocy uchwały Sejmu Łotewskiego. 

— Prezydent Estonji wrócił do Tallina. 
po złożeniu wizyty Prezydentowi Finlandji. 
który go będzie rewizytował w 

— Skonfiskowano Nr. 30 „Cyrulika War- 
szawskiego* za wiersz p. t. „Kostek* 

  

  

   

   
    

    

0 duchach i spirytystach słów kilkoro. 
Przyznać trzeba, że wilnianie na- 

ogół dosyć sceptycznie się odnoszą do 
zjawisk nadprzyrodzonych. Mam tu 
na myśli spirytyzm i duchy. Nie sły- 
chać więc, jako się rzekło, o żadnym 
wileńskim Guziku, co to w swoim cza- 

„sie takie dziwy w Warszawie z du- 
chami wyprawiał. Żaden też z litera- 
tów wiłeńskich — przynajmniej ofi- 
cjalnie — nie poszedł w śłady nie- 
boszczyka Conan Doyle'a i w stoliki 
wirujące się nie bawi. Nie nas, wileń- 
czuków nabierać na takie kawały. 
Dość mamy dziwów natury materjal- 
nej. O metaplazmach i innych duchach 
słyszeć nie chcemy. I mamy rację. 

Gdyby jednak miał się wśród nas 
znaleźć jakiś naśladowca Conan Doy- 
lea i chciał niepokoić kołaczące się 

  

gdzieś hen po połach elizejskich tam- 
tego, podobno lepszego świata duchy, 
niech wpierw wysłucha następującej 
żałosnej historji: 

  

   

Było to w Ameryce Północnej, w 
pewnem małem miasteczku stanu 
Massachusets. Zamożny farmer nazwi- 
skiem Smith w 45-tym roku życia po- 
stanowił się ożenić. Wybór jego padł 
na młodą i piękną Amerykaneczkę z 
sąsiedztwa pannę Mary Compson. Do- 
rodny konkurent, a może też jego do- 
lary znęciły pannę Compson. Nieza- 
długo oboje stanęli na ślubnym kobier- 
cu. Dwa lata ubiegły in w niezamą- 
conem szczęściu. niczem cudny sen. 
Żeby choć jedna chmurka na małżeń- 
skim firmdmencie! Mister Smith nosił 
swą Mary wprost na rękach, spełnia- 

jąc najmniejszy jej kaprys, ba, odga- 
dując nawet jej życzenia. Nawzajem, 
był otaczany przez młodą żonę stara- 
niami tak czułemi, że czuł się w siód- 
meim niebie. Błogosławił chwilę, w któ- 

rej poznał swą rozkoszną Mary i cza- 
sami drżał wprost o swe szczęście 

Istotnie, cóż jest trwałego na tym 
padole łez i płaczu? W dwa lata po 
ślubie ubóstwiana Mary zmarła. Far- 
mer szalał z rozpaczy. Dwa razy wy- 
rwano mu z ręki rewolwer, który 

miał położyć kres życiu osieroconego 
małżonka. Wreszcie się uspokoił. Do- 
broczynne działanie czasu, lekarza 
wszystkich ran, wywarło i na Smitha 
wpływ swój nieprzeparty. Śnił jednak 
po całych nocach o Świetlanej postaci 
przedwcześnie zgasłej małżonki. Za- 
czął się. też , zajmować spirytyzmem. 
Cierpliwie, całemi godzinami siadywał 
przy małym stoliczku z tradycyjnym 
spodeczkiem lub wpatrywał się z na- 

tężeniem w kąt ciemnego, zawieszone- 
go grubemi kotarami pokoju, pragnąc 
wywołać ukochaną zjawę lub przy- 
najmniej nawiązać z nią kontakt. Dłu- 
gi czas mu się to nie udawało. Nerwy 
jego były w coraz gorszym stanie. Od- 
sunął się zupełnie od ludzi. Zaniedbał 
całkowicie interesy. wychudł, sczer- 
niał, zapuścił brodę i żył jak manjak. 

Nareszcie spełniło się jego najgo- 
rętsze życzenie. Przyszła! Pewnej no- 
cy, gdy po raz tysiączny powtarzał 
półgłosem imię żony, trzymając jedno- 
cześnie palce na magicznym spodku, 
na tle zamkniętych drzwi ukazała się 
Mary. Ubrana w bieł, sunęła bezsze- 
lestnie z anielskim uśmięchem na bla- 
dych ustach. Zatrzymała się w rogu 
swego dawnego buduaru, nachyliła 
się i jakgdyby próbowała coś otwo- 
rzyć. Gdy jednak farmer zbliżył się 
w niesłychanem  podnieceniu chcąc 
pochwycić cień zgasłej żony w sprag- 

   

  

nione objęcia, zjawa znikła. 
Nazajutrz powtórzyła się ta sama 

historja. Od A do Z, ze wszystkiemi 
szczegółami. I tak było kilka dni z rzę- 
du. Biedny Smith nie wiedział wkoń- 
cu co o tem wszystkiem sądzić. Czego 
widmo żony szukało w owym kącie 
buduaru? 

Na chwilę obudził się w wyczer- 
panym przeżyciami do najwyższego 
stopnia farmerze dawny, energiczny 
Smith. Zawołał murarzy i kazał im 
wydrążyć ścianę w owem nawiedza- 
nem przez zjawę miejscu. Jakież było 
jego zdumienie, gdy po paru uderze- 
niach kilofa, otwarła się w ścianie ta- 
jemnicza skrytka, z której wypadła 
paczka nieco pożółkłych, przewiąza- 
nych różową wsłążeczką listów. Były 
to listy... kochanka Świetlanej Mary. 
Przed ślubem poznała ona pewnego 
młodzieńca, notorycznego gracza i pi- 
jaka. Zakochała się w nim mimo to 

nazabój i wyszła zamąż za Smotha je- 
dynie w tym celu, by Smith ponosił 
ewentualne konsekwencje intymnych 
jej stosunków z kochankiem. W ciągu 
dwóch lat pożycia z mężem grała 
świetnie komedję mężatki, zakochanej 
w mężu. 

l cóż państwo na to wszystko? 
Czyż potrzebny był Smithowi spiry- 
tyzm? Gdyby nie niefortunna myśl 
czciłby poczciwy farmer jej świetlaną 
wywołania ducha żony, po dziś dzień 
pamięć. A tak? Dowiedział się jedynie, 
że małżonka w najlepsze przyprawia- 
ła mu za życia rogi. 

Z głębi dobrego serca radzę oby- 
watelom naszego sławetnego miasta i 
okolic nie bawić się w wywoływanie 
duchów. Bo czyżk można zgadnąć co 
w trawie piszczy? 

Jur. 

nz 

| 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Magistrat m. Lidy podaje się do dymisji. 
LIDA 23.7. Pat. — Magistrat m. 

Lidy na ostatniem posiedzeniu swem 
uchwalił zgłosić na najbliższem po- 
siezdeniu rady miejskiej w dniu 25 

bm. swą dymisję. 
Postanowienie swe magistrat m. 

Lidy powziął ze względu na ciężką 

sytuację finansową miasta, spowo- 

dowaną w latach 1928 i 1930 budową 

elektrowni miejskiej, oraz szkoły po- 

wszechnej, które to budowy koszto- 

wały około 2 miljonów zł., a: na któ- 

      

re magistrat musiał zaciągnąć poży- 
czki krótkoterminowe i długotermi- 
nowe, — dalej ze względu na cię- 
żką sytuację finansową powszechnie 
panującą a uniemożliwiającą w obee- 
nej chwili uzyskanie dogodnych po- 
życzek mna przeprowadzenie akcji, 
mogącej uzdrowić katastrofalny pra- 
wie stan finansów miasta, —wresz- 
cie także ze względu na brak współ- 
pracy w radzie miejskiej. 

Napad rabunkowy na trakcie oszmiańskim. 
Rabusiów zatrzymano. 

Przed kilku dniami donosiliśmy 0 zat- 

rzymaniu dwóch młodocianych rabusiów 

Masiela i Górowskiego, którzy dokonali zu- 

chwałego napadu rabunkowego na przedmie- 

ściu Lipówka, ofiarą którego padł mieszka - 

niec miasteczka Ilji Hirsz Alperowiez. Do- 

piero obecnie po zatrzymaniu tych rabusiów 

ustalono że ci sami bandyci dokonali jeszcze 

jednego napadu rabunkowego na mieszkań - 

ca miasteczka Iwieniee Noacha Botwinnika, 

szczegóły którego przedstawiają się dość cie- 

kawie: 
Wspomniany Botwinnik wiózł z Wiłna 

większy transport towarów  drogeryjnych 

który miał dostarczyć dia kupców iwieniec- 

kich, Na ósmym kilometrze od Wilna na 

trakcie oszmiańskim z za krzaków wysko- 

czyło nagle dwóch uzbrojonych w duże kije 

i noże bandytów, którzy steroryzowali Bot- 

winnika poczem zrabowali mu z fury cały 

towar. 

Przed ucieczką bandyci nakazali Botwin- 
nikowi by nikomu nie opowiadał o swojej 

przygodzie, gdyż w przeciwnym razie zem- 

szezą się na nim, wymordowując całą jego 

rodzinę. 
Przestraszony Botwinnik rzeczywiście za- 

chował cały wypadek w głębokiej tajemniey. 

Tymczasem kupcy iwieniecey otrzymawszy 

wiadomość z Wiłna, że towar został im wy- 

słany przez B. i widząc że ten towaru nie 

oddaje, powzięłi podejrzenie iż B. towar 

przywłaszczył, wobec czego zameldowali 0 

tem policji, która Botwinniki zatrzymała. 
Traf zarządził że aresztowany woźnica 

spotkał w policji i odrazu poznał tych sa- 
mych napastników którzy go obrabowali. 
Widząc że są unieszkodliwieni opowiedział 
całą kistorję, a słowa jego potwierdził ten 
fakt, że w mieszkaniu napastników znalezio- 
no niespieniężoną część zrabowanego mu 
towaru. (e). 

BARANOWICZE 
-+- BIEG RZEKI  SZCZARY 1 

WIEDŹMY SKRÓCONY ZOSTAŁ 

O3 i PÓŁ KLM. przez wykopanie 
nowych kanałów. 

Obecnie rzeka Sźczara popłynie 

nowowykopanym kanałem, przecho- 

dząc obok wsi Grodowice. Ludność 

miejscowa, widząc wspaniały wy- 

ni kprzeprowadzanych robót meljo- 

racyjnych, chętnie przyjmuje udział 

w pracy. 

Pomimo że na roli wre tu praca 

w całej pełni, do robót przy meljora- 

cji zgłasza się przeciętnie około 300 

osób dziennie. 

Z Puszczy Rudnickiej. 
-- Strata wartościowego pracownika. 

Puszczy Rudnickiej ubyła cenna bardzo siła 

Długoletni tutejszy nadleśniczy, p. Ado 

  

   Zwolanowski, przeniesiony został do W 

kopolski i obejmuje 
w tamtejszej 

stanowisko 
Państwo- 

podobne 
Dyrekcji Lasów 

Wileńszczyźnie 
„zw. „kulturtra 

cych tu z Zachodu 

wprowadzających nowe porządki bez zna: 

jomości miejscowych warunków. P. Zwo 

lanowski, jakolwiek: rodem z Polski za- 

chodniej, był przeciwnikiem owego ujem 

negć typu. Ukończywszy studja w Zūrichu, 

a następnie wWiedeńskim Instytucie Leś 

nym. po przebyciu odpowiedniej praktyki, 

oirzymał posadę w administracji lasów Вс- 

nedykta hr, Tyszkiewicza i w r. 1908 0- 

siadł pod Wilnem. Po paru latach powie: 

rzono mu zarząd olbrzymich przestrzeni 

Puszczy Pierszajskiej, gdzie zaprowadził 

racjonalną gospodarkę leśną. 
Ożeniwszy się z wilnianką, całą duszą 

przywiązał się do kraju, poznał dobrze 

łud miejscowy i jego kulturę — ta, że 

gdy w r. 1919 przeszedł na służbę państwo 
w: uv ać się mógł za człowieka tutej- 

go, rozumiejącego lokalne stosunki. U- 

miał też stosować do nich nabyte zagra- 

nicą, bardzo solidne wykształcenie facho- 

we. Nie przeszczepiał więc bezkrytycznie 
obcych wzorów, ale zapożyczał z nich to, 
co godziło się z warunkami życia, starając 
się równocześnie wdrażać podwładny mu 
personel do pracy intensywnej, opartej na 
metodach nowoczesnych. 

Dwunastoletnia służba p. Zwolanowskie 
go w Wileńskiej Dyrekcji Lasów Państwo 

wych należycie została oceniona; świadczy 

o tem udzielony mu srebrny krzyż zasługi 
jako też mowy, wygłoszone na obu bankie- 

tach pożegnalnych d. 5 lipca w Wieczorysz- 
kach i d. 11 [ipca w Wilnie. 

Przy sposobności wspomnieć też wypa- 

da o działalności obywatelskiej p. Zwola- 

nowskiego. Z jego inicjatywy powstało w 
okolicy kilja domów ludowych; on dał 
impuls przed paroma laty do wzniesienia 
krzyża pamiątkowego na grobie nieznane- 
go powstańca; on wreszcie do wszystkich 
«wyborów prowadził ufający mu okoliczny 
lud. mając jedynie interes Państwa na u- 
wadze. 

, życkąc p. Zwolanowskiemu jak naj 
lepszego powodzenia na nowej placówce, 
wyrazić musimy żal, że tutejsza gospodar 
ka leśna traci tak wartościowego pracow- 

mika. 

WILEJKA 
+ Z działalności na polu strażactwa. Mo- 

żna się sprzeczač O celowość i większy sto- 
pień użyteczności różnych organizacyj, ale 
Straż Pożarna stanowczo z tych sporów na- 
leży wyłączyć, gdyż potrzeba istnienia jak 

największej iłości tych placówek jest od- 
dawna przesądzona, 

Szkoda tylko że tych placówek jest u nas 

stosunkowo mało, a te które są, z braku na- 
rzędzi i odpowiedniego przeszkolenia, nie 
mogą pracować należycie. Troszczy się gor- 
liwie o usunięcie tych niedomagań Starosta 
tut. powiatu p. J. Neugebauer, który osobiś 
cie i bardzo energicznie akcją strażacką w 
całym powiecie kieruje. Pod jego przewodni- 
<ctwem odbył się w Wilejce dnia 28 czerwca 
r. b. licznie obesłany doroczny Walny Zjazd 
Prezydjów 19-tu Straży Pożarnych. celem 
złożenia sprawozdań i ułożenia planu pracy 
na najbliższy rok. Przy tej okazji Zarządy 
Straży zaniedbujący się w swych obowiąz- 
kach usłyszy z ust Przewodniczącego kilka 
stosownych słów zachęty. W planie pracy 
postanowiono rozbudować sieć Straży Po- 
żarnych i pogotowia do 58 punktów, razem 
z istniejącemi. Poza tem omawiano sprawę 
wyszk. i organizacji korpusów, oraz udział w 
święcie P. W. i W. F. i w zawodach sporto- 
wych, wychodząc z słusznego założenia, że 

tylko strażak o wyrobionej sprawności fi- 
zycznej może duże korzyści wynieść z fa- 
chowego przeszkolenia i godnie odpowie- 
dzieć swemu zadaniu w czasie pożaru. 

Po zakończeniu obrad zaprosił p. Starosta 
uczestników Zjazdu wieczorem tego dnia do 
klubu „Ognisko Polskie*, gdzie przysłuchi 
wano się występom chóru amatorskiego : 
młodzieży wilejskiej pod dyr. p. Rodziewi- 

czowej. Miły ten wieczór został jednak za- 
kłócony, bo oto zatrąbiono na alarm. Wy 
buchł niespodzianie pożer w Kurzeńcu, do- 

kąd się też udali niezwłocznie. Po powrocie 
drugiego dnia zwiedzono wystawę robót ko 
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szykarskich z okazji zakończenia roku szkoł. 
nego na kursach koszykarskich, prowadzo- 
nych przez miejscowe koło Zw. Pr. Ob. Ko- 
biet, poczem udali się wszyscy do swych 
placówek, by dalej kontynuować swą pracę. 

LEBIEDZIEWO 
-+ ZAGADKOWE ZABÓJSTWO. Wpo- 

bliżu miasteczka Lebiedziewa na brzegu 
rzeki Niewiaży znaleziono martwe zwłoki 
mieszkańca tegoż miasteczka Wojciecha Nie- 
chwiedowicza. Zwłoki Niechwiedowicza zna- 
leziono w następującej pozycji: głowa jego 
była do połowy zanurzona w wodzie, zaś 
na czole widniała mała ranka niby od Kuli 

rewolwerowej. 
Zachodzi przypuszczenie, że Niechwiedo- 

wiez został zamordowany. Powody zabójstwa 
jak również okoliczności mordu narazie nie- 
wyjaśnione. Dochodzenie w toku. (e). 

NOWO - ŚWIĘCIANY 
-- WYNIKI DOCHODZENIA W SPRAWIE 

UŁOŻENIA PRZESZKODY NA TORZE KO- 
LEJOWYM N. ŚWIĘCIANY — KOBYLNIKI. 

Przed kilku dniami donosiliśmy 0 ulože- 
niu przeszkody przez nieznanych osobników 
na linji wąskotorowej Nowo-Świąciany—Kv 
bylnik, która mogła spowodować katastro- 
ię kolejową. Na szczęście maszynista pocią- 

gu zawczasu zauważył przeszkodę którą usu- 
nięto. Wdrożone w tej sprawie energiczne 
dochódzenie policyjne doprowadziło do uję- 
cia sprawcy. Okazało się że jest to niejaki 
Michał Litwinowski, zdradzający objawy 
choroby umysłowej. Litwinowskiego zatrzy- 
mano i przekazano do dyspozycji prokura- 
tora przy Sądzie Okręgowym w Wilnie. (e). 

+ Tragiczna śmierć podczas burzy. Tra- 
giczną śmiercią zginęła mieszkanka wsi Żu- 
kowicze (gm. kościeniewickiej) Stefanja Wo- 
łyniec. Podczas onegdajszej burzy Wołyniec 
szukała schronienia pod brzozą. Nagle ude- 
rzeniem pioruna brzoza została złamana i 
przygniotła nieszczęśliwą kobietę. Śmierć 
nastąpiła momentalnie. (e). 

POSTAWY 
- Utonięcie w rzece. Mieszkanka wsi 

Zierecy (gm. postawskiej) Tamara Siedziu. 
kiewiczówna, przechodząc przez kładkę na 
rzece Dzisnience doznała nagle zawrotu gło- 
wy, wpadła do rzeki i utonęła. Zwłoki wy- 
dobyto po upływie 6 godzin. (e). 

Z POGRANICZA 
-+ Zastrzelenie przemytnika. W rejonie 

odcinka granicznego Kalety patarol K. O. P. 
natknąwszy się na kiłku przemytników, zmu 
szony był zrobić użytek z broni, zabijając 
jednego z nich. 

    

  

   

- Pożary na prowincji. W ciągu ubieg- 
łej doby na prowncji zanotowano cały sze- 
reg pożarów. 

Duży pożar wybuchł we wsi Kożki—Małe 
gm. postawskiej) gdzie ogień strawił zabu- 
dowania mieszkańców tej wsi Łysionko, Si- 
dorowicza i Dziuszko. aty sięgają ponad 
18 tys. zł. Przyczyna pożaru nieustalona. 

We wsi Borkowo (gm. łuczajskiej) od 
uderzenia pioruna spaliły się zabudowania 
mieszkańca tej wsi Aleksandra Okulicza. Od 
tegoż powodu wybuchł wielki pożar w foł- 
warku Staniszewo (gm. postawska). Straty 
znaczne. 

Od uderzenia pioruna wybuchły również 
pożary we wsiach Porsa (gm. kołtyniań- 
skiej), Kołowicze (gm. wilejskiej), Maciuli- 
szki (gm. brasławskiej) i t. d. (c). 

AG 

Baczność pp. kierownicy spół- 
dzielni rolniczo - handlowych! 

Finansowanie zbiorów drobnej 
° własności. 

Ajencja Rolnicza „Terol“ donosi, iż nie- 
zależnie od kredytów na rejestrowy zastaw 
zboża, uruchomione mają być kred, dla 

spółdzielni rolniczo-handłowych na cele za- 
liczkowego zakupu zboża. 

Jak wiadomo bowiem z kredyiów pod 
rejestrowy zastaw zboża korzystać opłaca się 

          

tylko posiadaczom większych zapasów, gdyż. 
koszta związane z tym kredytem, oraz jego 
forma nie nadaje się do tranzakcji z drob- 
nemi gospodarstwami, to też niczem nie po- 
wstrzymywana podaż zboża włościańskiego 
po zbiorach mogłaby wpłynąć niekorzysinie 
na kształtowanie się cen na r ch jo- 
wych. twarza to konieczność znałezienia 
dla tych gospodarstw właściwej formy inter- 
wencyjnej, a za taką właśnie uznano zalicz- 

kowanie zakupów zboża. Zaliczki na zaku- 
pione zboże udzielane są przez kasy oszczęd- 
ności na podstawie umów sprzedaży, zawar- 
tych przez drobnych rolników ze spółdziel- 
niami rolnieczo-_handlowemi i to w wysokości 
około 50 proc. przewidywanej ceny. 

W roku ubiegłym kredyty te wyniosły 
około 7.5 milj. zł. i pochodziły z redyskonta 
przyznanego przez Bank Polski, W roku bież. 
jednak z niewiadomych powodów Bank Pol- 
ski ociąga się z otwarciem tych kredytów, 
pomimo, że najwyższy jest czas aby rolnicy 
wiedzieli na jaką sumę mogą w roku bież. 

liczyć. 
Centralna Kasa Spółek Rolniczych w tym 

roku zabiega o znacznie większy kredyt niż 
w 1930 roku i należy ufać, środki na lo 

znajdą się w odpowiedniej ilości, zwłaszcza, 
iż zobowiązanie drobnego rolnika, pomimo 
panującego kryzysu na wsi, uznać należy 
za najsolidniejszy materjał weksłowy. 

  

     

      

KUR J ER 

Z Komitetu Obywatelskiego 
Zwalczania Bezrobocia. 
Dnia 22-go b. m. w lokalu Izby 

Przemysłowo-Handlowej odbyło się 
pod przewodnictwem p. Romana Ru- 
cińskiego, prezesa Izby, pierwsze po- 
siedzenie Wydziału Wykonawczego 
Komitetu Obywatelskiego Zwalczania 
Bezrobocia. Obecni byli pp. Z. Bort- 

  

kiewicz — prezes Związku Ziemian, 
poseł S. Dobosz, K. Jocz — naczelnik 

Wydziału Wojewódzkiego L. Unie- 
chowski — prezes Czerwonego Krzy- 
ża, prof. W. Zawadzki — dyr. Izby 
Przemysłowo-Handlowej oraz przed- 
stawiciel Rady Głównej Rob. Zw. 
Zaw. K. Malukiewicz. Na posiedzeniu 
obradowano nad sprawami organiza- 
cyjnemi oraz ustalono wytyczne prac 
poszczególnych  sekcyj, zwłaszcza 
sekcji Pomocy Doraźnej. Podkreśloną 
została konieczność współdziałania 
szerszych warstw społecznych, w któ 
rym to celu zaproszeni zostaną do 

"pracy w sekcjach przedstawiciele ró- 
żnych organizacyj i instytucyj, oraz 
miejscowi działacze społeczni.  Sek- 
cje mają być zorganizowane w dniach 
najbliższych, by móc złożyć sprawo- 
zdanie ze swej działalności już na na- 
stępnem posiedzeniu Komitetu Wy- 
konawczego, które będzie zwołane w 
pierwszych dniach sierpnia r. b. 

ZD 

Rozbudowa Wilna. 
Wilno rozbudowuje się jak po pożarze 

lub wojnie. Aczkolwiek już dziesięć lat mi- 

nęło od ostatnich strzałów armatnich, ale 
dopiero w ostatnie dwa lata ruch budowlany 
tak się wzmógł. Nietylko na przedmieściach, 
ale nawet w centrum poczynają piętrzyć się 

gmachy jak np. p ulicach Jagiel- 
iej, Wilensk w rejonie Pohulanek... 

Zwinięta fabryka przy ul. Słowackiego i Tar 
takach przerabiają się na mieszkania i to ze 
wszysikiemi wygodami. Cóż dopiero mów. 
o przedmieściach, a szczególnie o Zwierzyń- 
cu, w którym domy rosną literalnie jak grzy- 
by po deszczu. Wygląd tej ładnej i zdrowoi- 
nej dzielnicy zmienił się nie do poznania; 
buduje się kamienice piętrowe, parterowe 
i domy drewniane. Praca posuwa się w 

szybkiem tempie i ulice Witoldowa, Miła, 
Sosnowa, Litewska, Zana mogą się już po- 
chwalić nowemi domami. Z nich zwracają 
na siebie uwagę kamienica pod Nr. 13 i 
dwie kamienice z heraklitu przy ul. 72 
Podobno mieszkania w domach heraklito- 
wych są ciepłe i suche, a werandy, urz 
dzone na ich płaskich dachach, przypom 
nają wschód, stoją bowiem na nich leż: 
stoły, krzesła, kwiaty i miezkańcy w lec 
korzysiają ze słońca i cudownej woni sos- 

      

  

   

    

      
    

     

      

    

  

    
   
   

nowej lasu Zakretowego. 
Oryginalnie budowane są domy drew- 

niane: po ustawieniu słupów po rogach,   

     przyszły budynek otrzymuje naprzód dach. 
a dopiero później dostawia się ściany. 

Rosną domy rosną nowe ogrodzenia 
sztachetowe, z siatek drucianych o betono- 
wych słupach z drutem kolczastym u góry. 

Od kilku lat daje się zauważ popyt 
na mieszkania o 2—3 pokojach; to też sia- 
wiane domy są zastosowane do nowych po- 

trzeb. Obecnie wszyscy wymagają mieszkań 

z wanną, kanalizacją i elektrycznością. 

Mieszkania, zaopatrzone w „wygody*  Oczy- 

wiście cenione są wyżej. Wskutek kryzysu 

gospodarczego liczba subłokatorów wzrasla; 

zajmujący większe mieszkania, wynajmują 

od siebie kilka pokojów i czasem tak się 

z tem urządzają, że. własne locum nice ich 

nie kosztuje. Prawda, z subłokatorem nieraz 

wpadają, bo nie otrzymują komornego i nie 
mogą z mieszkania go wyprosić, przeto 10- 

kator płatny ceni się i jest poszukiwany. 

Ceny , па mieszkania nieco spadly, SZCZe- 

gólnie w domach, nie posiadających wyma- 

ganych wygód. Zagranicą wprowadzają 

centralne ogrzewanie, przytosowane osobno 

do każdego mieszkania; instalacja takiego 

ogrzewania kosztuje podobno taniej niż sta: 

wianie pieców, ciepło łatwiej reguluje się 

in nie zanieczyszcza się mieszkanie. O pła- 

ceniu za mieszkanie odstępnego w Wilnie 

nie słychać, mieszkań jest sporo, o czem 
świadczą liczne kartki na domach i słu- 

pach. Kartki wysilają się, aby pozyskać lo- 

katora, głoszą n. p. o spokoju, słońcu, osob 

nem wejściu, ciepłe i t. d. o Salonach, osob- 

nych jadalniach poczynamy zapominać; ten 

sam pokój często jest „do wszystkiego”, a 

czasem korzysta się otomany w. jadaln*, 
aby na noc zamienić ją na łóżko. Góż 

zniżka uposażenia okazała wpływ na spawę 

mieszkaniową 
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S. Tuhan-Baranowski. 
0 

Zakaz przywozu nawozów 
azotowych. 

Nr. 62 Dziennika Ustaw R. P. z dnia 92 

lipca r. b. ogłasza rozporządzenie Rady Mi- 

nistrów z dnia 21 lipca 1931 r. zabraniające 

aż do odwołania przywozu do obszaru cel. 

nego Rzeczypospolitej Polskiej  nastepują- 

cych nawozów azotowych: azotanu amonu, + 

siarczanu, amonu, saletry chilijskiej, azo 

taru sodu oczyszczonego i syntetycznego, 

saletry wapniowej, azotniaku oraz mięsza- 

niny wszystkich powyżej wymienionych na 

wozów również z innymi ciałami. Towa 

których przywóz jest zabroniony na mo- 
cy tego rozporządzenia mogą być przez Mi- 
nisterstwo Przemysłu i Handlu zwalniane od 
zakazu przywozu w poszczególnych wypad- 
kach. Wykonanie tego rozporządzenia po- 
poruczone zostało min. skarbu i ministro- 
wi Przemysłu i Handlu, każdemu we właś- 

ciwym mu zakresie działania. Rozporządze: 
nie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

      

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

WŚRÓD PISM 
— „Stadjon* dwutygodnik ilustrowany 

poświęcony sprawom kultury fizycznej — 
zeszyt 25 z 15 lipea 1931 r. Cena egz. 1 zł. 

Zeszyt 25 „Stładjonu*, który ukazał się 
wczoraj w sprzedaży, wykazuje, iż Redakcja 
zmieniła znacznie swą szatę zewnętrzną. „Sta 
djon* wychodzić będzie obecnie jako dwu- 
tygodnik i zawierać będzie przedewszystkiem 
poważne artykuły na temat różnych zagad-- 
nień sportu i wychowania fizycznego, poś- 
więcając natomiast stronie sprawozdawczej 
najwyżej 1—2 kolumny. Nadto bardzo ko- 
rzystną inowacją jest wprowadzenie obok 16 

stron tekstu czterostronicową okładkę na 
pięknym papierze, bogato ilustrowaną pomy- 
słowemi fotogratjami. Również w tekście 

umieszczono cały szereg pięknych fotomon- 
taży. Wiogóle strona graficzna „„Stadjonu“ 
poprawiła się z tym zeszytem kolosalnie. Je- 
Śli chodzi o tekst, to znajdujemy tak cieka- 
ew prace: pułk. Glabisza, K. Muszałówny, dr. 
Mielecha, Wiktora Junoszy, dr. Stępowskie- 
go, inż. Kączkowskiego, Butryma, p. Racz- 
kowskiego, wreszcie omówienie ankiety Pol. 
Związku Lekko-Altetycznego — "na temat 
wzorowego klubu. В 

Strona ilustracyjna b. bogata. 

  

    

„ Sącza. 

M_ IEEE NS K ? 

Nowa afera szpiegowska. 
Fałszywy inżynier i tatuowany chiromanta. 

W związku z ukazaniem się w prasie na- 
zwiska aresztowanego przed niedawnym cza- 
sem w Wilnie szpiega Staniszewskiego, po 
dającego się za inżyniera dowiadujemy się 
Szereg szezegółów które rzucają charaktery- 
styczne Światło na bohatera tej afery szpie- 
gowskiej, której ujawnienie nastąpiło prawie 
że w tym samym czasie kiedy zdemaskowa- 
na została haniebna działalność b. majora 
Demkowskiego. 

KIM JEST STANISZEWSKI. 

Staniszewski pochodzi z Mińska-Mazo- 
wieckiego. Po otrzymaniu matury w r. 1924 
Staniszewski przybył do Wilna, gdzie wsta- 
pił jako student na wydział architektonicz- 
ny U. S. B. Lecz Staniszewski niedługo prze- 

bywał na uniwersytecie, bowiem został wy- 
dalony. 

Staniszewski wyjechał wówczas do Fran- 
eji, gdzie w ciągu jednego roku otrzymał 
jakiś podejrzany dyplom inżynierski i na 
tej zasadzie używał tytułu inżyniera. 

W LEGJI GUDZOZIEMSKIEJ. 

We Francji nowoupieczony inżynier zna- 
lazł się widocznie w ciężkich warunkach 
materjalnych, lub też znałazł się w kolizji z 
kodeksem karnym, bowiem wstąpił on do 
Legji Cudzoziemskiej. Lecz i tutaj nie utrzy- 
muje się długo i w roku 1926 znowu wypły- 
wa na gruncie wileńskim. $ 

PODEJRZANY PTASZEK. 

Już wówczas tryb życia Staniszewskiego. 
jak również towarzystwo wśród którego się 
obracał zwróciło nań uwagę policji śledczej 
przez którą był przez czas pewien obserwo 
wany. 

S. słynny jest ze sztuki „tatuowania* 
Między innymi pozostawał on w stałym 

kontakcie ze znanym na bruku wileńskim 
chiromantą, w rzeczywistości szpiegiem Бо!- 
szewiekim, o którym zebrano wiele kompro- 
mitujących danych, wyraźnie świadczących, 
kim jest naprawdę i jaką „misję* spełnia. 

Temu to wrėžbicie Staniszewski — sły- 
nący jakoby również z niezwykłej siły - 
zycznej — wytatuował na plecach wersety 
Starego i Nowego Testamentu. 

Afera, której „bahaterem* stał się Sta- 
niszewski, odsłoni, niewątpliwie szereg fa- 
któw © jego działalności występnej na tere- 
nie Wiłna a równocześnie i Warszawy. 
„o Wehodzi tu również w grę kupczenie ta- 
jemnieą państwową, lecz szezegóły tej nowej 
afery ,ze względu na dobro Śledztwa jak i 
Szereg poczynionych już posunięć, nie mogą 
być narazie ujawnione. Na ten temat krążą 
najróżnorodniejsze pogłoski, jest również 
mowa o pewnych znanych osobach z które- 
mi S. pozostawał w kontakcie, przy prze- 

  

prowadzaniu swoich machinacyj na terenie 
przemysłu wojennego. 

W: ostatnich czasach Staniszewski często 
wyjeżdżał do Warszawy i do różnych miej: 
scowości Wileńszczyzny, stosunkowo rzad- 
ko odwiedzając Wilno. 

NICI PROWADZĄ Z WARSZAWY 
DO WILNA. 

Na trop afery szpiegowskiej, która wią- 
że się Ściśle z osobą Antoniego Staniszewskie 
go, wpadły władze wojskowe w Warszawie. 
Po ustaleniu roli rzekomego inżyniera któ- 
ry pozostawał w kontakcie z wybitnym szpie 
giem jednego z państw ościennych, okazało 
się że Staniszewski przebywa w Wilnie. 

W, związku z tem wydział śledczy m. 
Wilna otrzymał telefoniczne zarządzenie 
odnalezienia i aresztowania niebezpiecznego 
szpiega. Policja wiłeńska w tymże dniu usta 
liła że Staniszewski zamieszkuje w jednym 
z hoteli przy ul. Wielkiej. Roztoczono obser- 
wację. W chwili kiedy Staniszewski powrócił 
z miasta do hotelu 

WYWIADOWCY WKROCZYLI ZA NIM DO 
JEGO POKOJU. 

Na widok policji Staniszewski usiłował 
wydobyć rewolwer, lecz wywiadowey bły- 
skawicznie obezwladnili go i zakuli w kaj- 
danki. 

W dwie godziny później niebezpiecznego 
ptaszka przesłano pod silną eskortą do War- 
szawy, gdzie prowadzone jest dalsze docho- 
dzenie w tej sensacyjnej sprawie. 

ŚLEDZTWO ZATACZA SZERSZE KRĘG!. 

Dalsze dochodzenie zatacza coraz szersze 
kręgi. W toku dalszego śledztwa poczynio- 
no dalsze aresztowania jak w Warszawie, 
tak i na terenie miasta Wilna. Aresztowane 
między innemi również dwie kobiety M. G. 
i J. K. z Wilna, których również przesłano 
do dyspozycji sędziego śledczego dla spraw 
szezególnej wagi w Warszawie p. Witwiskie- 
go, który objął dalsze dochodzenie. 

Początkowe przypuszczenia że afera ta 
znajduje się w ścisłym związku z afera 

DEMKOWSKI — BOGOWOJ 

narazie nie znalazła potwierdzenia. Jednakże 
nie jest wykluczone, że dalsze dochodzenie 
ujawni nowe okoliczności i nowe fakty, któ- 
re wykażą pewny związek pomiędzy temi 
dwoma aterami szpiegowskiemi. 

Dalsze dochodzenie niewątpliwie odsłoni 
szereg faktów o działalności występnej Sta- 
niszewskiego na terenie naszego miasta i 
prowineji. Niestety cały szereg faktów, już 
wyjaśnionych przez śledztwo, narazie ogłe- 
56 nie możemy, ze względu na dobro da!- 

szego dochodzenia, które trzymane jest w 
ścisłej tajemnicy. (e). 

    

Zuchwała ucieczka więźnia z pędzącego 
pociągu. 

Wczoraj w godzinach porannych poste- 
runek kolejowy w Wilnie zaałarmowany z0- 
stał wiadomością o zuchwałej ucieczce are- 
sztowanego wojskowego, który zbiegł z pod 
eskorty, wyskakując z pędzącego pociągu. 
Jak się później wyjaśniło pociągiem poran- 
nym wieziono do Wilna z Łomży pod silną 
eskortą aresztowanego żołnierza Lipszyca, 
który miał stanąć przed Sądem Wojskowym 
w Wilnie. Wpobliżu Porubanka  Lipszye 
potrafił zmylić czujność eskorty i wyskoczyć 

z pędzącego pociągu. Eskortujący go żołnie- 
rze wyskoczyli w ślad za nim, przyczem je- 
den z żołnierzy poważnie potłukł sie. Žo!- 
nierze widząc, że zbieg ucieknie zaalarmo- 
wali natychmiast posterunek kolejowy skąd 
natychmiast udało się drezyną na miejsce 
wypadku kilku wywiadoweów, którzy urzą- 
dzili pościg za zbiegiem. Po godzinnym po- 
šeigu Lipszyca zatrzymano i zakutego w kaj. 
danki przewieziono do więzienia wojskowe- 
go na Antokolu. (c). 

Włamanie do sklepu Kłodnickiego. 
Złodzieje ucztowali przez całą noc. 

Ubiegłej nocy do sklepu kolonjalno-win- 
nego p. Kłodnickiego przy ulicy Mickiewicza 
89 przedostali się złodzieje i skradli stąd 
rozmaite towary wartości ponad 100 zło- 
tych. Charakterystycznem jest, że złodzieje 
bawili w sklepie przez całą noc, zmuszeni 
co prawda do tego przez dozorcę t-wa „Klu- 
cze”, który pilnował sklepu nie podejrzewa- 
jąc nawet że w sklepie znajdują się złodzie- 

  

je. Dla skrócenia sobie czasu złodzieje u- 
rządzili ucztę, częsiując się wyborowemi 
winami i.delikątesami które znaleźli w skle 
pie. Jak wynika z przeprowadzońego do 
chodzenia złodzieje opuścili sklep dopiero 
nad ranem. Po otrzymaniu wiadomości о 
tej kradzieży na miejsce wypadku przybył 
ajenci wydziału śledczego, którzy wdrożyli 
energiczne dochodzenie. (Ci. 

  

  

RONIKA 
Dziś: + Franc., Krystyny. 

Jutro: Jakóba, Krzysztofa. 

  

Wschód słońca—g. 3 m. 43 

Zachód « —z; 19m,42 

la Zakładu Meteorelogį! U. $. B 

w Wilale z dnia 23 VII—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

Temperatura średnia -|- 159. C. 
š najwyższa: -|- 180 С. 

ы najniższa: q 9° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni. 

Tendertcja barom. wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne, 

wł OSOBISTA 

— Zašlūbiny. We wtorek, dnia 21 b. m. 

pobłogosławiony został w kaplicy w Ostrej 

Bramie przez ks. Józefa Wojczunasa zwią- 

zek małżeński między dr. Tadeuszem Szeli- 

gowskim, znanym na naszym terenie kom- 

pozytorem i kilkuletnim współpracownikiem 

naszego pisma a'p. Stanisławą Harasowską, 

magistrem filozofji, córką lekarza z Nowego 

Pienia religijne wykonał chór XX. 

Misjonarzy pod batutą dyr. Bolesława Wal- 

lek-Wialewskiego. 

Dr. Tadeusz Szeligowski powołany został 

na profesora Państwowego Konserwatorjum 

Muzycznego w Poznaniu, które to stanowi- 

sko obejmuje z dniem t września r: b. 

Młodej parze redakcja „Kurjera Wileń- 

skiego* składa najserdeczniejsze ż 

Szczęść Boże na nowej drodze życia! 

    

zenia. 

  

ADMINISTRACYJNA. 
— Nowe maksymalne ceny na mąkę i 

chleb. Starostwo Grodzkie ustaliło ceny mina 

ksymałne na mąkę żytnią i chleb. Nowy 

cennik przewiduje następujące ceny. Mąka 

pytlowa 65 proc. żytnia 41 gr. za klg. Mąka 
razowa 98 proc. żytnia 29 gr. za klg. Chleb 
żytni pytlowy 65 proc. — 48 gr. (w sprze- 

darzy detalicznej). Chleb żytni razowy 98 

proc. — 82 gr. za kg: 

Ceny na mąkę obowiązują z dniem 24 

lipca, zaś na chleb z dniem 25 b. m. 
Winni pobierania cen wyższych, pocia- 

gani będą do surowej  odpowiedzialności 
karnej w drodze administrącyjnej, 

MIEJSKA. 

— Działalność Ośrodka Zdrowia. Rozwój 
i działalność miejskiego Ośrodka Zdrowia 
zatacza coraz szersze kręgi, Jak wynika, z 
ostatnich suchych danych frowych Ośro- 
dek w ciągu ubiegłego półrocza (do dnia 

  

   
   

  

  

1 lipca r. b.) udzielił 20.251 porad lekarskich. 
Pielęgniarki Ośrodka Zdrowia dokonały 
2879 odwiedzin domowych. Lampą kwar- 
cową naświetlono 230 dzieci. Z kuchni mle- 
cznej kor: ało 636 dzieci, dla których wy- 
dano 45.954 litrów mleka i mieszanin. 

Zaznaczyć należy, że Ośrodek Zdrowia 
za swoje zabiegi nie pobiera żadnych opłat 
od pacjentów. 

— Rozsyłanie nakazów płatniczych po- 
datku lokalnego za: 3-ci kwartał. Wydział 
podatkowy Magistratu m. Wilna przystąpił 
do rozsyłania wezwań płatniczych na po- 
datek od lokali za III kwartał. Podatek ten 
płatny jest w sierpniu bez kar i odsetek. 

  

   

  

    

   
Nieopłacone nakazy płatnicze za II-gi 

kwartał r. b. tego podatku przesłane są do 
egzeku 

  

— Sprawa rezerw zbożowych. Dowiadu- 
jemy się że w najbliższych dniach ma przy- 

Ina delegat ministerstwa Rolnie- 
zd jego związany jest ze sprawą 

wych. Jak wiadomo, w swoira 

at zakupił większą ilość zbo- 
które w związku ze zwyżkującemi wów- 

s cenami trzymał na wypadek konieczno- 
ści interwencji rynku zbożowym. :Pv- 
trzeba jednak tak interwencji nie zaszła, 
wobec czego zboże zosłało sprzedane oczy- 
wiście z ogromną stratą dla samorzadu, 
gdyż * w międzycz 3 

ych z tej „trar nie 
sposób było, rzecz jasna, spłacić zaciągnię- 
tej pożyczki na zakup rezerw zbożowych. 
Do chwili więc obecnej pożyczka ta nie zo- 
stała uregulowana. Kwestja likwidacji po- 
życzki poruszona będzie właśnie na konfe- 
rencji z delegatem Ministerstwa Rolnictwa. 

— Niszezenie amunicji na Antokolu. Jak 
się dowiadujemy, w dniu 25 bm. w rejonie 
Antokola nastąpi niszczenie amunicji po- 
łączone z detonacjami. W. związku z tem 

Starostwo Grodzkie uprzedza ludność przed 
odruchem niepokoju. 

— Wyrąb drzew na ul. Zawalnej zdecy- 
dowany. Odnośne czynniki miejskie na spee- 
jalnie zwołanem posiedzeniu postanowiły do- 
konać wyrębu drzew na ul. Zawalnej na od- 
cinku regulacyjnym (od W. Pohulanki do 
Hal). Uchwała ta jest umotywowana tem, że 
rosnące tam topole są zrakowaciałe, stano- 
wią rozsadniki robactwa pasożylowego oraz 
rosną zbyt blisko domów jak również zbyt 
blisko jedno od drugiego przez co tamują 
ruch. 

Na miejsce usumiętych drzew Magistrat 
zasadzi nowe. 

  

    

    

    

  

        

   
   

    
    

  

       
   

  

  

  

SPRAWY PRASOWE. 
— Odebranie debitu, Ministerstwo Spraw 

Wewnetrznych odebrato debit nižej wymie- 
nionym wydawnictwom: 1) Wistnik Ukrain- 
skaho Robotniczoho Wersytetu*. 2) „Ukra- 
inskij skitalec* (wychodzi w Wiedniu), 3) 
„Ukrainskij prapor* (wydawany w Berlinie! 
4) „Kampf un Ofboj (Charków). 5) „Imper- 
jalizm i Łenin* (Moskwa); 6) Hirsz Likierb 

(Kijów). : 

3 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Redukcja wśród personelu nauczyciel- 

skiego. Władze szkolne okręgu wileńskiego 
powołały specjalną Komisję lekarską, która 
poddaje badaniom stan zdrowia nauczycieli 
i ich przygodność do pracy pedagogicznej. 
Badania te pozostają w związku z przewi- 
dzianą redukcją personelu nauczycielskiego. 

Komisja ma pracować do końca przysz- 
łego tygodnia, poczem ma się rozpocząć re- 
dukcja. W; sferach nauczycielskich zapo- 
wiedź redukcji wywołała duży niepokój. 

— Kryzys lokali szkolnych zażegnany. 

Ja księ dowiadujemy, w związku z odczuwa 
nym brakiem lokali szkolnych Magistrat m. 
Wilna postanowił nająć lokal na ul. Za- 
walnej dła dzieci świętujących sabat. Po- 
zatem Magistrat dostarczy lokalu szkolnego 
przy ul. Trockiej, gdzie obecnie mieści się 
szkoła Szapelnikowej. Zajęcia w tym osta- 
inim lokału będą się odbywały początkowo 
w godzinach popołudniowych. 

Naogół, jak się informujemy, w przy- 
szłym roku szkolnym brak lokali szkołnych 
nie da się odczuć. 

        

Z KASY CHORYCH. 
— Fuzja Kas Chorych okręgu wileńskie- 

go. Jak się dowiadujemy komisarz Kasy 
Chorych mjr. E. Kątkowski przystępuje do 
reorganizacji Kas Chorych. Zadaniem jego 
będzie połączenie siedmiu Kas powiatowych 
i jedną miejską w jedną całość. Po dokona- 
niu tej fuzji, odtąd będzie istniała tylko 
jedna Kasa Chorych, Jak się dowiadujemv 
za rok mają nastąpić nowe wybory do Kasy 
Chorych. 

    

SĄDOWA. 
— Zmiany w sądownictwie wileńskiem. 

Z rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedli- 
wości sędzia Sądu Apelacyjnego w Wiłnie 
Kazimierz Kontowtt przeniesiony został w 
stan spoczynku, sędzia tegoż sądu Jan Illa- 
szewicz wobec przejścia na santowisko pre- 
zesa prokuratorji generalnej, zwolniony zo 
stał z dotychczasowego stanowiska. Notar- 
juszami mianowani zostali: Włodzimierz 
Swa zowski, b. notarjusz notarjuszem w 
Postawach, Władysław Wysocki, sekretarz 
prokuratorji Sądu Okręgowego w Wilnie no. 
tarjuszem w Smorgoniach. 

   

    

  

        

  

Z. POLICJI. 
— Naczelnik wydziału śledczego na m. 

Wilno podkomisarz Wasilewski powrócił 2 
urlopu i objął urzędowanie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Apel. Zarząd Oddziału Związku Legjo- 

nistów Polskich wzywa wszystkich Legjo- 
nistów, którzy nie są jeszcze członkami Zw. 
do natychmiastowego . zarejestrowania * się 
w Oddziale Związku, ul. Orzeszkowej 3 - 15 

Oddział przystępuje do poważnych akcyj 
nikogo w naszych szeregach braknąć nie 
może. 

— Święto Żołnierza Polskiego Świętem 
Rezerwisty. Dnia 22 b. m. w lokalu Federa- 
cji odbyło się zebranie komitetu organiza- 
cyjnego Święta Federacji „Dnia Rezerwisty”. 
Na posiedzeniu tem rozdzielono. prace po- 
między poszczególne związki b. wojskowych 
i pokrewne organizacje. 

Dzisiaj już donieść możemy, że w uro- 
czystości tej weźmie udział cała łudność na- 
szego miasta, W tym celu organizatorzy te- 
go święta obmyśl cały szereg imprez i za- 
baw ludowych, które mają się odbyć w róż- 
nych punktach miasta jak: nad Wilją, w 
ogrodzie Bernardyńskim, na placu Lukiskiu, 
na placu Katedralnym. 

  

   

     

RÓŻNE. 
— Słaby ruch w handłu węglem. W la- 

tach poprzednich w okresie miesięcy let- 
nich wiele osób czyniło zapasy węgla na zi- 
mę. W roku bieżącym zapotrzebowania pod 
tym względem są bardzo nieznaczne. Na 
przeszkodzie tegorocznym zamówienim wę- 
gla stoją nieuregulowane zaległe rachunki 
oraz brak funduszów na dalsze zamówienia. 

—Zniżki kolejowe na „Wystawę Mor- 
ską* w Katowicach. W związku z mającą 
się odbyć w jesieni br, w czasie od 5 
września do 15 października „Wysławą 
Morską w Katowicach, organizowaną przez 
Ligę Morską i Kolonjalną, Okręg Zagłębia    

  

=Węglowego — Ministedsiwo Komunikacji 
Rozporządzeniem _ III/0u/8043/3t z dnia 
26..czer 1931 r. przyznało następujące 

  

ulgi przejazdowe: 
Osoby -zwiedzające Wystawę Morską 

o ile przejazdy swe odbywać będą gru- 
pami „składającemi się conajmniej z 10-iu 
osób, mogą korzystać z 25 proc. zniżki 
od cen normalnych w jedną i drugą stro 
nę na podstawie zaświadczeń, wydanych 
przez Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwo- 
wych. Celem uzyskania zniżki, należy zwró 
cić się na piśmie do tej Dyrekcji, w któ- 
rej obrębie leży stacja wyjazdu. Zgłosze- 
nie to winno zawierać: 

a) cel podróży, b) datę zamierzonego 
przejazdu, c) drogę przejazdu, d) ilość u- 
czestników podróży, e) klasę wagonu. f| 
rodzaj pociągu, oraz g) imię i nazwisko 
kierownika wycieczki. 

— Niewykupione towary żywnościowe na 
dożywianie ludności. Władze skarbowe wy- 
dały zarządzenie, aby towary, zwłaszcza - 
wnościowe, które nie zostały wykupione 
przez właścicieli w ustalonych terminach i 
nie zostały sprzedane na licytacji, oddawać 
jak najszybciej instytucjom społecznymi, 
zajmującym. się dożywianiem ludności i bie- 
dnych dzieci. rządzenie to nakazuje u- 
rzędom celnym w stosunku do towarów 

szybko psujących się przyśpieszać termin 
odprawy celnej i licytacyj tak aby towaiy, 
które spadły z licytacji nie psuły się. 

— Niewłaściwa droga. Ostalnio do wszel- 
kiego rodzaju urzędów i kancelaryj w Wil- 
nie napływają setki podań od osób, zwra- 
cających: się do władz o pomoc. Większość 
tych podań pochodzi od inteligencji, a pe- 
tycje swe kierują do różnych ministrów i 
kancelarji Prezydenta Rzeczypospolitej. Po- 
dania te kierowane są następnie do wydzia- 
łu opieki społecznej Magistratu, który wy 
jaśnia, iż przesyłanie ich do innych instan- 
cyj jest bezcelowe i opóźnia tylko ewentu- 
alne otrzymanie zasiłku. | 

— 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 
„Polbala“. Lok Jen. Repr. mieści się w 
Hotelu „George'a 
— Uigi podatkowe dla zagrożonych przed- 

siębierstw handłowych. Ministerstwo Skar- 
bu upoważniło Izbę Skarbową w Wilnie do 
załatwienia na podstawie art. 94 ustawy o 
podatku przemysłowym od obrotu we wła- 
snym zakresie działania podań dotyczących 
przeklasowania przedsiębiorstw handłowych 
z kategorji II do III i z III-ej do IV-ej świa- 
dectw przemyslowych oraz do zwalniania 
od obowiązków nabycia świadectw IV-ej ka 
tegorji handlowej wyjątkowo ubogich pła- 
tników bez względu na termin wniesienia 
podania o ulgę, o ile uiszczenie należności 
z tytułu właściwego świadectwa zagrażało- 
by egzystencji gospodarczej odnośnego przed 
siębiorstwa. 5 

Ь Na podstawie tego upoważnienia możć 
również Izba Skarbowa ponownie rozpa- 
trywać odwołania poprzednio odmownie za- 
łatwione. 

ZABAWY, 
re Zabawa ludowa w ogrodzie Bernar- 

dyńskim. Stowarzyszenie Rezerwistów i b. 
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Wbjskowych przy współudziale Policyjnego 
Klubu Sportowego przygotowuje na dzień 2 
sierpnia r. b. w ogrodzie Berńardyńskim za- 
bawę ludową. 

Dla uprzyjemnienia tej zabawy przewidu- 
je się cały szereg atkrakcyj a mianowicie: 
dancing na otwartym miejscu, polowanie na 
kaczki, strzelanie do celu, koło szczęścia, 
poczta francuska i cały szereg innych im- 
prez. 

Do zabawy przygrywać będą 3 orkiestry. 

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

godz. 8.15 po raz ostatni świetna krotoch 
wila Hennequina „Szukam dziecka*, w pier 
wszorzędnej obsadzie z pp. Kamińską, Sa- 
wicką, Balcerzakiem i Wyrwiczem na cze- 
le. Ceny miejsc specjalnie zniżone. 

    

        

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8 m. 15 inaugura 
cyjna premjera Teatru Rewji.  Pierv 
program p. t „Tylko walczyk jest - 
słodszy”, pióra Rolanda, Stacha, Szer-Sze- 
nia, Sępa i innych, niewątpliwie pozyska 
sobie sympatję wileńskiej publicznoś U- 
dział biorą znani artyści Teatrzyków sto- 
łecznych pp. Kozłowska, Carnero, Osiń: 
ska, Klimaszewski, Sempoliński, para świe- 

yńskich, Stefan Bru- 
z, oraz zespół girls. 

Kierownictwo artystyczne spoczywa w 
rękach p. L. Sempolińskiego. Muzyka Wich- 
lera, Haftmana, Kataszka, Kalmana i in 
nych. Początek o godz. 8 m. 30 w. 

W sobotę i niedzielę odbędą się dwa 
przedstawienia Rewji. Pierwsze przedstawie- 
nie o godz. 6 m. 3 w., drugie o godz. 8.30. 

— Muszła koncertowa w ogrodzie 'po- 
bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 w. powtó- 
rzenie koncertu dźwiękowego na aparatach 
firmy „Elektrit*. Nadaną zostanie opera 
Verdi'ego „Traviata“ w wykonaniu czoło- 
wych sił opery „La Scala“ w Medjolanie. 

— Premjera w Teatrze „Lutnia“. W so- 
botę , dnia 25-g0o bm. Teatr „Lutnia“ wystę 
puje z premjerą  sensacyjno-kryminalnej 
sztuki Williama B. Atherton'a p. t. „A Zu- 
zanna nie chce“. Režyseruje R. Wasilewski. 
Sztuka została przygotowana z ogromnym 
nakładem pracy i kosztów. Nowa, bogata 
oprawa dekoracyjna J .Hawryłkiewieza. 

Udział biorą pp. Eiehlerówna, Detkow- 
ska. Zagrobska, Wasilewski, Wyrwicz, Jaś. 
kiewicz, Budzyński, Kreczmar i inni. 

  

    

    

  

  

   

  
   

       

    

— Drugi występ słynnego kompozytora 
i dyrygenta p. Walek-Walewskiego. W pią- 
tek dnia 24 lipca r. b. e godzinie 8.30 wiecz. 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się kon 
cert symfoniczny pod batutą słynnego kom- 
pozytora i dyrygenta p. prof. Walek-Walew- 
skiego przy współudziale świelnej śpiewacz- 
ki Bali Karp (sopran). 

RABJO 
PIĄTEK, dn. 24 lipca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka (płyty). 
13.10: Kom. meteor. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Pog. literac- 
ka w języku francuskim. 17.10: Koncert žy- 
czeń (płyty). 17.35: „Najpiękniejsze zamki 
w Polsce — Baranów i Krasiczyn* — odczyt. 
18.00: Koncert ze Lwowa. 19.00: Kom. LOPP. 
19.15: „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. 

SOBOTA dnia 25 lipca 1930 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.40: Program 
dzienny. 19.45: Kom. sportowy. 16.00: Anu- 
dycja dla dzieci starszych „Maciek w krai- 

nie Niam Niam* — fragm. z powieści Ar- 
dzeja Czyżewskiego p. .t „Maciek król po: 
wietrza adjofonizowany przez ciocię Fa- 
lę. Tr. na wszystkie polskie stacje. 
16.30: Koncert. 16.50: „Chwasty a społeczeń- 
stwo — odcz. 17.10: „Co nas boli* — prze: 

chadzki Mika po mieście. 17.35: „Gdynia 
jako nowe i jedyne miasto portowe Polski“ 
odczyt .00: Koncert z Warsz. 19.00: Kom. 
Tow. Wiil. Org. i Kół Roln. 19.15: Ciotka 
Albinowa mówi: monolog  humorystyczn 
19.30: Program na niedzielę i rozmaitości. 
19.40: Kom. rolniczy. 19.35: Kom. 20.15: 
Koncert. 22.00: „Na widnokręgu*. 22.15: 
22.20: Koncert chopinowski z Krakowa. 
Muzyka lekka i taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DLA KINOMANÓW. 

o godz. 19.20 (audycja lokalna). 
Coś dla kinomanów. P. Leszek Szeligow- 

ski wygłosi feljeton p. t. „Dzieciństwo wiel- 

kich łudzi w filmie". 

  

   
   

    

       

   

    

    

            

Е ВО R m 

Robotnicy dążą do redukcji 
czasu pracy, a nie robotników. 

Ważny okólnik głównego inspektora 
pracy 

Uznając trudności przeżywanego obecnie 
kryzysu ekonimicznego i konieczność zasto: 
sowania wszelkich możliwych środków dla 
złagodzenia położenia na rynku pracy, cho- 
ciażby kosztem znacznych ofiar, w całym 
szeregu zakładów pracy, robotnicy wystąpi: 
li z inicjatywą redukcji czas upracy pod wa. 
runkiem jednak zwiększenia liczby zatrud. 
nionych robotników. 

Pragnąc by tego rodzaju załatwianie spra- 
wy odbywało się z istotnym pożytkiem za 
równo dla bezrobotnych, jak i dla robotni 
ków i zakładów pracy, główny inspektor 
pracy p. M. Klott wydał okólnik do okręgo- 
wych i obwodowych inspektorów pracy, 
wierający następujące wskazówki w tej. dzie- 
dzinie: 

    

   

  

IE E Ń S K I 

O ile zatrudnieni robotnicy i organizacje 
zawodowe, działające na pewnym terenie, 
wyrażą chęć zastosowania podziału pracy 
celem zatrudnienia większej liczby robotni- 
ków, inspektorzy pracy mają podjąć akcję, 
zmi jącą do uskutecznienia tego żądania 
w ścisłem porozumieniu z organizacjami 
robotniczemi. Wszelkie poczynania, zmie- 
rzające do zastosowania takiego podziału 
pracy, wino być uprzednio szczegółowo 0- 
mówione z pracodawcą. 

Przedsiębiorstwom, które z związku z za 

stosowanym podziałem pracy, zatrudnią 
zwiększoną liczbę robotników, Świadectwa 
przemysłowe będą obliczane w stosunku do 
liczby robotnik zatrudnionych poprzednio. 
Odnośne polecenie Ministra Skarbu w tej 
mierze, otrzymali j scy prezesi izb 
skarbowych. Należy dążyć, aby robotnicy pra 
cowali chociażby niepełny tydzień, lecz stale. 
natomiast winno się unikać stosowanego 
wielokrotnie systemu turnusowego zatrud- 
niania robotników w ten sposób, że najpierw 
pracuje jedna część, a następnie ci, którzy 

     

    

   

  

Zatwardziały komunista. 
Urządził burdę w sądzie po ogłoszeniu wyroku skazującego. 

Za czyn poniesie 

W roku ubiegłym toczył się proces zde- 
pary komunistów Musi Kaga- 

y i Rubina Trockiego oskarżo- 
nych z art. 102 cz. I kk. za przynależenie 
do KPZB i szerzenie propagandy wywroto- 
wej. 

  

   

      

W wyniku wyroku skazującego, jaki za- 
padł w sądzie okręgowym, skazani odwołali 
się do drugiej instancji, i sprawa ta była 
rozważana przez sąd apelacyjny w dniu 27 
września ub. r. 

Sąd i tym razem uznał oskarżonych za 
winnych dokonania inkryminowanego prze- 
stępstwa, a wobec tego wyrok pierwszej in- 
stancji zatwierdził. 

Kiedy sąd ogłaszał sentencję, zerwał się 
ze swego miejsca na ławie oskarżonych Tro- 
cki i kr: nął „precz z sądem faszys- 

towskim“. 

Prokurator zatwardziałemu wywrotowcy 

wytoczył nowy proces o nieposzanowanie 
włądzy (art. 154 cz. III kk.), za co Trocki 
odpowiadał w dn. 25 kwetnia b. r. przed są- 

    

     
    

   

  

dodatkową karę. 

dem okręgowym i skazany został na 1 i pół 
roku domu poprawczego. 

Skazany na wyrok ostatni wniósł skar- 

gę, a wobec tego sprawa ta znalazła się 
przed sądem apelacyjnym w składzie vice- 
prezesa p. Wł. Dmochowskiego oraz pp. sę- 
dziów Bądzkiewicza i Jodziewicza. 

Oskarżony tłumaczył się, iż wyrok jaki 
zapadł w jego sprawie uważał za niesłusz- 
ny i dlatego krzyknął „precz z niesprawie- 
diiwym; (a nie faszystowskim, jak inkry- 
minuje mu akt oskarżenia,) wyrokiem*. 

Oskarżycie publiczny, vice-prokurator p. 
Komar, popierając w całej rozciągłości o0s- 
karżenie, domagał się zatwierdzenia wyroku 

sądu okręgowego. 

Sąd apelacyjny, po naradzie przychylił 
się do wniosku prokuratora i wyrok pier. 
wszej instancji utrzymał w mocy. 

Dodać należy, że karę orzeczoną skaza- 

ny Trocki będzie musiał odbyć niezależnie 
od odbywanej obecnie kary z art. 102 kk. 

Ka-er. 

    

utracili prawo do zasiłków z Funduszu Bez- 
robocia. 

Redukcje załogi robotniczej mogą być sto 
sowane jedynie jako środek ostateczny. Re- 
dukcja zaś produkcji, o ile jest niezbędną, 
wina być dokonywaną drogą zmniejszenia 
ilości dni pracy tygodniowo. 

Zapewnienie pracy większej liczbie robot 
ników daje duży zysk społeczny i wprowa 
dza wśród mas pracowniczych uspokojenie 
potrzebne szczególnie w dobie przeżywanego 
kryzysu, zarówno państwu, jak i światu pra 
cy. Należy więc oczekiwać, iż inicjatywa ro- 
botników spotka się ze zrozumieniem sfer 
pracodawczych, które nie będą czyniły prze- 
szkód i trudności w kierunku zwiększenia 
liczby zatrudnionych, kosztem redukcji cza- 
su pracy. 

  

  

  

   
    

  

Nowy aparat do filmowania. 
Profesor D'Arsonwal przedłożył francu- 

skiej Akademji Umiejętności pismo profeso- 
rów Huguenarda i Magna, w sprawie wyna- 

lazku aparatu do filmowania, mogącego ro- 
bić 2 do 3 tysięcy zdjęć fotograficznych w 
sekundzie. Próby aparatu dały doskonałe wy- 
niki. Zdołano sfotografować np. ruch skrzy- 
deł muchy, przyczem ustalono, że mucha w 
locie wykonuje skrzydłami 90 poruszeń na 
sekundę. 

Deszcz robaków. 
Niezwykłe zjawisko przyrody zdarzyło się 

w okolicy Karlberg, koło Sztokholmu. Rano 
opadł gwałtowny deszcz. Razem z nim po. 
jawiły się na powierzchni ziemi miljony 
czerwonych rob., podobnych do dždžownic. 
Około południa zjawisko to powtórzyło się 
i to jeszcze silniej. Szwedzcy meteorologowie 
sądzą, że chodzi tutaj o wypadek przenie- 
sienia tych zwierzątek przez orkan. Nato- 
miast niepodobna ustalić, gdzie znajdowało 
się tak obfite źródło owych czerwonych го- 
baczków. 

  

   

   

   

  

Armja myszy. | 
ję sowiecka podała niezwykłą wiado 

mość. Niedawno kilku myśliwych udało się 
na polowanie na tygrysy w góry Hinganu, 
w Syberji Południowej. W okolicach miasta 

Orszan natknęli się na olbrzymią, bo zaj- 
cą do 150 km. przestrzeni armję myszy. 

te wiełkości jednego cala, pozbawione 
ogonów, poruszają się z szybkością trzech 
kilometrów na godzinę i pożerają wszystko, 
co po drodze znajdują. Myśliwi na ten widok 
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musieli czemprędzej ucikač, obierając ten 
sam kierunek, który obrało przerażające mo- 
rze myszy. Polowania na tygrysy w tych oko- 
licach musiano zaniechać, a zamiast tego we- 

zwać kilka samolotów zaopatrzonych w po- 
ciski gazów trujących, oraz dwa oddziały 

chemicznej armji czerwonej. 

SPORT 
NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE. 

W! dalszym ciągu rozgrywej piłkarskich 
o mistrzostwo okręgu wileńskiego odbędą 
się następujące mecze: 4 

W sobotę: Ognisko — i p. p. Leg. Spot- 
kanie budzi duże zainteresowanie ze wzglę- 
du na sensacyjny przebieg zawodów w 
turze. 

W niedzielę g 
skie: Makabi i ŻAKS. 

Lauda wyjeżdża do Baranowicz gdzie 
rozegra mecz z tamtejszą drużyną 78 p. p. 

RAORSZ BARCA REGRBŁ KTP CORP ROB ARS ESTA BN PE 

Giełda warszawska z dn. 23.VII. b.r. 
WALUTY i DEWIZY: 

Dołary . + . « . » . 9,051/4—9,077/,—9,03'/ 
Holandja . . . « . . 359,80 - 360,70 — 358,90 
Londyn - . « « «. » . . 13,26—43,40 - 43,18 
Nowy York . „ 8,925—8,045—8,v05 

    
      

    

    

  

ją dwie drużyny żydow- 

  

  

  

  

   

  

Nowy York kabel . . .8,929 -8 049 - 
Paryż . Ši toy ZO OU A 
Braga ZĘ „ 2,45—26,51— 26,39 
Stokholm . . . 238,,0—239,20—238,00 
Szwsjearja . + . 113,70—174.13—173,97 
Wieceń . . 125,46—125.17—125,15 
Włochy 46,10— 46,52 — 46,58 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. - 37,00 
4% pożyczka inwestyc. . - 8250 
Ta sama seryjna 91,00 
5% Konwersyjna . . . - RUS 45,00 — 41,75 
6% dolarowa . . . . . . —. . 14,15— 74,50 
8% L.4. B.G. K.i B.R., obl.B.G.u. . 94,00 
TB Sama: CO la 4 5% 0 w BAB 
8% obl. Polsk. B. Kom. II em.. . „ 1150 

Tesamė Ill 1 IV am + 93,0 
4%% L. Z. ziemskie . 49,25—49,00 
8% warszawskie Air . 40,00 - 70.75 
10% Siedlec is 11,45 72,00 
6% obl. m Warszawy 1926 r. Vlem. . 47,00 
Te same VIII i IX em. 45,00 

KKSAJ E 

BiRandlowy 0 240 5, 16000 
Bank Polsk А —117,00 

_… 

Чв ее | оо Tajemnica D-ra Dimitriusa lipca 1931 roku wlącznie 
będą wyświetlane filmy: 

ALA WIEJSKA Dramat w 9 aktach. W roli głównej Marion Davies. 

Ostrobramska 5. 1) SENEGALJA (Podróż po Syrji). Aktów |. 2) TROJKA HULTAJSKA Komedja w 2 akt. 
Początek seansów od godz. G-ej. — — — — 

NAD PROGRAM: 
— Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — — — 

Dziś! Wielka ni dzianka dl len. : z 

Dzis! Wielka niespodsianks almo George Sidney i Charlie Murray 
w niezwykłej komedji Zaw 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. 2-ej. Ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

Gil ING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 
  

© 

DŹWIĘK. KINO-TEATR Dziśł Przepojony namięt- 

Przebój — nością dramat serc, 

dźwiękowy 
miłości i poświęci! 

W rolach głównych: Premjowana piękność Catherine Dale Owen i pełen temperamentu Warner Baxter. 

Przebój ten jednocz. demónstr. się w Warszawie, Berlinie i Paryżu. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy odg. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

  

„AELIOS" 
ka 89, tel. 9-26 

  

  

Kino Kolejowe | Dziš i dni T K hi | 

6GNISKO |. ygrys morza (Kobieta z malowaną twarzą) 
y к U Wielki sensac.-erotyczny dramat w 10 a z życia rybaków kę NIapAC? Kanaryjskich. W rol, gł.: Milton Sills 

i Alice White. Walka namiętności. ochanki, kobiety, miłość, zmysły i szał, Rewja największ gwiazd ekranu. 

febek dworca kolojow.) Bogata wystawa! Porywająca treść! Przepiękne krajobrazy! Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 

  

Dziś! Wielkie dwa dźwiękowe rewelacyjne przeboje 1931 r. w jednym programie po raz pierwszy w Wilnie. 

» POGARDA ŚMIERCI 
» ZŁOTO KALIFORNII 

RESTAURACJA 
„Warszawianka 

ulica Wielka Nr. 39 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

Przepiękna pieśń miłości owiana nimbem subtelnego czaru. 

W roląch głównych: Mary Brian i Richard Arlen. 

Wielki sensacyjny dramat. W rolach głównych: Ulubiony 

bohater Ken Maynard i cudowny koń — Tarzan. 

FEEEEEEFEFEFEEEEEE 
FIEIEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJE. 

tejegtr NANUIDWJ. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okręg. w Wilnie wciągnięto 

  
  

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

żej cen fab- ziela: śniadania, obia- 

o o. o > =: Е dy i kolacje. Obiad z 3-ch 
rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., dEZSIEM ЛО wiz ЕЬ 

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- dań Pzł: 6009 

owlane, okucia i narzędzia. 

— ` Zakład Stolarski 
JODKO KAROL 
ulica Jagiellonska 3—5. 

Przyjmuje zamówienia na 

  

  

Okazyjnie i tanio 

  

przy minimalnej gotówce poleca do sprzedaży у i ^ 

piękne majątki ziemskie, ośrodki, działki, ex ias Ceny następujące wpisy: 
place, letniska. przystępne. ' Wykonanie : 

Kamienice dochodowe, domy murowane solidne. 6004 W dniu 5..V. 1931 r. 

i drewniane z ogródkami. Mieszkania wolne. 721. XI. Firma: „Papier Spółka Akcyjna*. Ustąpili 
BIURO z zarządu Roman Ruciński, Władysław Malinowski 

Dom Handl.-Komisowy „ZACHĘTA" 
Mickiewicza 1, tel. 905. 6010 

oraz zastępczyni—Maria Łapińska. Na członka zarządu 
powołano Władysława Borkowskiego z Wilna, ulica 
Zygmuntowska 4—8. 675/V1—5958. 

W dniu 11.V. 1931 r.* 
481. II. Firma: „Dyktofornerja Spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością*. Spółka zoztała zlikwido- 

Ekspodycyino-Trangportowe 
R. Wojewódzki 

ul. Wielka 66, tel. 883. 
ИНЕИПОЛЫНУЛНРЫЕУЕОКАЕТТОИПОМОЛИЧИЦТОЯРМЧОСКЕ 970 НОЕСОНАИРКЕНИОНЦЕРУ КЕ 

Firma egz. od roku 1894. 
Przeprowadzki, opakowa- Przy zakupach prosimy powoływać się | Prze, likai apakens 
nie i przechowanie mebli. 

    

  

      wana i wykreśla się z rejestru. 676/V1—5959. na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 6008 

— Plotki — niedbale odparł Wichrowski — zaja- 
naraża się w chińskiem mieście na niebezpieczeństwo. 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 
W dniu 9.VI. 1981 r. 

12874 |. Firma: „Mindel Chana" w Dołhinowie, 
pow, Wilejskiego. Sklep drobnych towarów. Firma 
istnieje od 1920 r. Właściciel — Mindel Chana zam. 
RE 709/V1--5973. 

W dniu 10.VI. 1931 r. 
12875. |. Firma: „Dawid Ferdynand* w Wilnie, 

przy ul. Rudnickiej 2. Sklep drobnej galanterji.—Firma 
istnieje od 1931 r. Dawid Ferdynand, zam. tamże. 

710/у1—5974, 

12876. 1. Firma: „Oszer Limon* w Kurzeńcu, pow. 
Wilejskiego. — Sprzedaż towarów spożywczych! Fidk 
istnieje od 1931 r. Właścicie |— Oszer Limon zam 
tamże. 711/VI—5975. 

12877. I. Firma: „Piwiarnia Pauliny Petrusewiczo- 
wej“ м Wilnie przy ul. Wileńskiej 35. Piwiarnia.— 
Firma istnieje od 1930 r. Wlašciciel—Paulina Pietru- 
sewiczowa zam. tamže. 712/V1—5976. 

12878. 1. Firma; „Rysia Sinder po mężu Epsztej- 
nowa* w Ilji, pow. Wilejskiego. Piwiarnia.—Właściciel 
Rysia Epsztejnowa, zam. tamże. 713/V1--5977. 

12879. |. Firma: „Sielicki Jozef“ we wsi Koma- 
rowo, gm. Budsławskiej, pow. Wilejskiego. Sklep ty- 
toniowy. Firma istnieje od 1931 r. , Właściciel—Sie- 

licki Józef zam. tamże. 714/V1—5978 

W dniu 13.VI. 1931 r. 
12880. I. Firma: „Alperowicz Abram* w Dołhi- 

nowie, pow. Wilejskiego. Sklep mięsa. Firma istnie- 
je od 1921 r. Właściciel — Alperowicz Abram zam. 

ze 715/V1--3979 

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

następujące wpisy pierwotne: 
W dniu 13.V. 1931 r. 

512. L. Firma: „Towarzystwo Mąkwil—spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". Handel na własny 
i cudzy rachunek zbożem i przetworami zbożowemi. 
Siedziba w Wilnie, przy ul. W. Stefańskiej 5. Kapi- 
tat zabładowy: «półki 40(0 złatych, podzielony-na*100 
udziałów po 40 złotych każdy całkowicie w goto- 
wiźnie wpłacony. Zarząd stanowią zam. w Wilnie — 
Dawid Kacew przy ul. W. Stefańskiej 5 i Judel Fel- 
man przy ul Kwaszelnej 19. Do podpisywania w 

imieniu spółki pełnomocnictw, czeków, weksli i in- 
nych zobowiązań pieniężnych do zawierania i pod- 
pisywanja wszelkich tranzakcyj, umów i innych aktów 
oraz zastępowania spółki we wszystkich instytucjach 
i urzędach uprawnieni są obaj zarządcy łącznie pod 
stemplem firmowym. Do podpisywania korespondencji 
nie zawierającej zobowiązań jak również do odbioru 
wszelkiego rodzaju pocztowo-telegraficznej korespon- 
dencji oraz do odbioru i odsyłania wszelkich przesy- 

* * % 

  

łek wystarcza podpis każdego z zarządców pod stem- 
plem firmowym.—Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością, zawarta na mocy aktu zeznanego przed Janem 
Klottem, Notarjuszem w Wilnie w dniu 27 marca 
1931 r. za Nr, 1401 na czas nieograniczony. 

679/V1-—-5995 

Do Rejestru Handlowego, Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dniu 26.V. 1981 r. 
514. I, Firma: „Syndykat Emigracyjny. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością*. Celem spółki jest 
udzielanie wychodźcom pomocy przed rozpoczęciem 
podróży i w czasie podróży, a w szczególności: a) 
udzielanie właściwych. informacyj, b) pomoc w uzy- 
skaniu potrzebnych dokumentów i likwidacji stosun- 
ków majątkowych w kraju, c) pomoc i pośrednicwo 
w zakupie biletów okrętowych i kolejowych, d) po- 
moc i pośrednictwo w uzyskiwaniu kredytów, e) urzą- 
dzanie zbiorowych transportów, f) urządzanie i pro- 
wadzenie hoteli i domów dla wychodźców, g) załat- 
wianie wszelkich formalności wyjazdowych wobec 
władz krajowych i zagranicznych, h) uczestniczenie 
w innych przedsiębiorstwach zajmujących się ruchem 
emigracyjnym. Siedziba Centrali w Warszawie, ulica 
Marszałkowska 124. Oddziału zaś w Wilnie przy ulicy 
Sadowej Nr. 12. Oddziały w Brześciu n/B., Równem, 
Łucku, Kowlu, Lwowie, Przemyślu, Tarnopolu, Stani- 
sławowie, Czortkowie, Pińsku, Białymstoku, Wilnie, 
Krakowie, Lublinie, Kielcach i Łodzi. Kapitał zakła- 
dowy 100.000 złotych podzielonych na 100 udziałów 
całkowicie getowizną wpłacony. Zarządcarni są: Bo 
lesław Nakoniecznikoff—Bracka 23, dr. Piotr Durkach 
— plac Inwalidów na Żoliborzu, Feliks Gadomski — 
Płowce 5 na Grochowie, Mieczysław Kokoszkiewicz— 
Sienna 40, Hugon Pistel—Filtrowa 79, Edmund Maty- 
siak—Złota 33, Marius Plinius—Ujazdowska 22, Jan 
Brieule—Królewska 10, August Rolis—Żórawia 7 — 
wszyscy z Warszawy. Dyrektorami są: Jan Szeronos— 
Prokuraterska 4 i Aleksander Chwat—Orla 5, obaj z 
Warszawy. Zarządcy zastępują spółkę wobec władz 
i osób i prowadzą jej interesy. Wszystkie zobowią- 
zania, pełnomocnictwa, umowy, czeki i weksle podpi- 
sują dwaj członkowie zarządu, lub jeden członek za- 
rządu i jeden z dyrektorów. Korespondencję zwykłą 
podpisuje jeden członek Dyrekcji, lub prokurent. Pod- 
pisy winny być kładzione pod stemplem firmy. Kie- 

rownikiem oddziału w Wilnie jest Zbigniew Święcicki, 
zam. w Wilnie, ulica Sadowa 12, który upoważniony 
jest do zastępowania emigrantów przy wyrabianiu do- 
kumentów we wszelkich urzędach i instytucjach, do 
przyjmowania wpłat na zakup kart okrętowych oraz 
przyjmowania i kwitowania wszelkiej korespondencji 
i przesyłek, związanych z wykonywaniem czynności, 
przewidzianych przez statut Syndykatu Emigracyjne- 
go—spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy 
aktu zeznanego przed Notarjuszem Jurkiewiczem w 
Warszawie dnia 1l stycznia 1930 roku za Nr. 54 na 
czas nieograniczony. 680/V1—5996 

  

  

Akuszerka 

Marja Latngrova 
przyjmuje od9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

й. РО Мково, 

Akuszerka 

Marja Arezina 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

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

na własność 
2-miesięczne dziecko 

(dziewczynkę) 
Mahometańska 4—65. 

6003 

Mieszkanie 
5-pokojowe ze wszelkiemi 
wygodami do wynajęcia 
od zaraz — ulica Ostro- 
bramska Nr. 4. piekarnia 
„Warszawska“. 6097 

„Cyklodrom“ 
Przy ulicy Tomasza Zana 
Nr. 15, (Zwierzyniec), zo- 
stał otwarty „Cyklodrom', 
na którym urządzono spe- 
cjalny tor do jazdy na ro- 

  

  

  

  

"werach. Na tymże placu 
wynajmują się męskie i 
damskie rowery po ce- 
nach konkurencyjnych. 
Pro 50 ZO tea 
dzone zostały tenis i siat- 
kówka. Cyklodrom czynny 
od godz. 5 do 23. 5993 
  

Z: kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 87143 

unieważnia się. 6006 
  
  

gub, zaśw. o niezdoln. 
do służby wojskowej 

kat. E, roczn. 1903, wyd. 
przez Kom. Pobor. pow. 
brasławskiego na im. An- 
toniego Bekisza, unieważ- 
nia się. 6005 

  

TADEUSZ SIKORSKI. 28) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Wśród zespołu sądowego Wichrowski stał chmurny 

i zamyślony. 

— Kto' odgadnie prawdziwy nastrój duszy tych 

ludzi? Czy szezerze i z przekonania krzyczą „humrąć?—- 

myślał, spoglądając na błyszczące mundury wojskowe 

i cywilne, na bez zarzutu skrojone przez chińskich 

krawców europejskie fraki, strojne toalety dam. 

Wierzył, że ci ludzie nie mają podstawy do nie- 

zadowolenia, a jednak czuł, że nastrój nie jest taki 

wesoły, jak dawniej, Ten okrzyk „hurra* nie zatrząsł 

szybami, nie był porywający swym potężnym hukiem, 

nie był mocny i pewny siebie. I twarze również były 

zasępione. Czyżby obawa rewolu 2 ci ludzie 

nie wierzą w rewolucję, lecz boją się czegoś. Boją się 

innej rewolucji, tej którą przyniosła nie wola ludzka, 

a wyższa siła, kierująca wszechświatem. Bezpieczne 

życie ich w tym pięknym kraju niespodziewanie prze- 

rywa okropna zaraza. Dżuma jest tym straszakiem, 

który zepsuł noworoczny nastrój. 

Uczuł delikatne dotknięcie. 

ferowany Bujnowski. 

— Módlcie się za duszę księdza misjonaraza — 

szepnął. 

— Umarł? — zawołał Wichrowski. 

    

   

  

Przed nim stał zaa- 

— Wczoraj — potwierdził z wyrazem bolesnego 

smutku. Podczas pamiętnej pasterki proboszcz nasz 

zatrzymywał go u siebie, tłumacząc, że niepotrzebnie 

PORCIE TREO KEY ORO EOKOANIAOO II ITT TATENA аЯН 

  

   
Misjonarz odmówił i tak odpowiedział: 

— Przyjacielu, trzydzieści lat temu porzuciłem 
dom rodzinny, wyrzekłem się szczęścia osobistego, 
zrezygnowałem z wszystkiego, co ukochałem, opuści- 
łem nazawsze piękną Francję, a teraz miałbym uciec 
od tych, którym dałem poznać światło prawdziwej 

wiary? 
I wrócił do swej parafji. 
— Szanowni Panowie — rozległ się krzykliwy 

głos naczelnika straży pogranicznej. Z powodu przy- 
padającego wkrótce trzechsetlecia domu panującego 
należy utworzyć komitet miejscowy w celu uczczenia 
tej drogiej dla nas, Rosjan, rocznicy. Proponuję wy- 

brać teraz członków komitetu. 

Wichrowski szybko pożegnał się z Bujnowskim 
i opuścił salę klubu kolejowego. 

Poszedł złożyć wizytę Niemirowym. Zastał Martę 
w swoim buduarze. Opowiedział jej o śmierci misjo- 
narza. Była szczerze zasmucona. Z błyskiem entu- 
zjazmu w oczach powiedziała: 

— Tylko wasza wielka religja mogła wychować 

bohatera. U nas, prawosławnych, niema teraz takich 

ludzi. 
W salonie u Niemirowych było kilka osób. Dysku- 

towano na temat karnawałowych bali i przyjęć. Oficer 
Siemiątkowski obawiał się, że z powodu dżumy bale 
mogą być odwołane. Tańcząca młodzież żywo pro- 

testowała. 
Nałożymy maski przeciwdżumowe i będziemy 

tańczyć — mówiła wieczna studentka Nina Prozorow- 
ska. Będzie zarazem i bal maskowy. 

— Słyszałem—zauważył Wichrowski—że dżuma 
zanika. W ostatnich dniach umierało przeciętnie po 200 
osób, a więc znacznie mniej jak przedtem: 

    

  

Bal polski w klubie kolejowym rozpoczął się poło- 
nezem. Wesołe życie charbińskie wznowiło się z dawną 
werwą i zapałem. Dżuma przeszła i ślad po niej zaginął. 
Również i ci, co odeszli podczas zarazy, zginęli w za- 
pomnienia pyle, a ci, którzy pozostali, z radości, że 
zachowali życie rzucili się w wir szumnych zabaw. 

Rdzeń charbińskiego towarzystwa stawił się 
w komplecie na bał polski. Generalicja rosyjska, chiń- 
ska i japońska w osypanych złotem mundurach two- 
rzyła barwny zespół wojskowych trzech armij. Wszyst- 
kie wiełkie i małe narody miały tutaj swych przedsta- 

wicieli. Z dawien dawna doroczny bal polski odznaczał 
się wysokim poziomem urozmaiconego programu, do- 
borem wykwintnego towarzystwa i wiełką pomysło- 
wością organizatorów. Wśród różnojęzycznego zespołu 
zwracała uwagę piękna Hiszpanka, córka konsula 
hiszpańskiego, w kostjumie krakowskim. Maleńkie 
Japonki i Chinki zręcznie uwijały się w tłumie, ko- 

kietując Europejczyków. W specjalnej sali tańczono 
tańce wschodnie. Sensację wzbudzała para hinduska. 
On klasycznie piękny o bladej twarzy robił wrażenie 
z marmuru wykutego posągu, ona szezupła, podobna 
do Cyganki, świetnie tańczyła europejskie tańce. 

Wichrowski przy wejściu natknął się na Arbu- 

zowa. Adwokat był w dobrym humorze, miał wielką 

wstęgę amarantową, przepasaną przez ramię. Z wielką 
godnością pełnił obowiązki gospodarza. 

— Aha, witam „Słowianina pierwszej klasy* — 
zawołał, obejmując Wichrowskiego. Szczerze raduje się 
moje serce słowiańskie, kiedy wzmacniają się więzy 
braterstwa. Na dzisiejszą intencję napijemy się... 

— Słychać, że wasz prokurator Wiktorinow jest 

zachwiany zaczął Arbuzow po pierwszej kolejce. 

Podobno ma jakieś służbowe przykrości? 

    

    

dając z apetytem kanapkę z łososia. Mam wrażenie, 
że rozpuszcza takie wersje adwokat Monastyrski. 
Prokurator ma ogromne wpływy i nie mu nie zrobią. 

— A wczoraj była tu ogromna awantura z naszym 
konsulem — prawił dalej Arbuzow, posiadający jak 

najdokładniejsze wiadomości z życia towarzyskiego. 
-— Cóż nowego wyrzucił? — zapytał Wichrowski. 

przyglądając się z wyrazem niepewności jakiejś po- 

trawie, podawanej mu przez kelnera. 

— Otóż — zaczął Arbtzow, nalewająe kieliszki— 
jadł tutaj kolację w towarzystwie dwóch cudzoziem- ! 
ców. Wtem wpada jakaś podejrzana dama. łapie kotlet 
z talerza i zrobiła konsulowi dokładny masaż kotle- 
tem po twarzy, aż mu sos obficie kapał na mundur. 
Cudzoziemcy oniemieli. A kelnerzy, Chińczycy stoją 
z wytrzeszczonemi gałami i podziwiają z jaką god- 

nością przedstawiciel wielkiego mocarstwa ocierał się 
chusteczką... Piękna historja. A myśli pan, że go za to 

  

    

odwołają ? 
— Z pewnością zostanie przeniesiony — zapewnił 

Wichrowski. Przecież to niebywały skandal i wstyd. 
— Mało wstydu już najedliśmy się?—z gorzkim 

uśmiechem ciągnął dalej adwokat. A wasz Wiktorinow 

co wyprawia? W skarbowym powozie jeździ po ulicach 
i publicznie całuje aktorki. Całe trupy, zgraje ober- 
wańców i kokotek wozi w służbowych wagonach. 
Opowiadał mi kolega Piramidow. Wypadł mu jakiś 
pilny interes i wszedł do jego wagonu przed odjazdem 
do granicy. Widział na biurku prokuratora obok akt 
sądowych pantofelki aktorki Mironowej i jeszcze coś 
z garderoby. A w przedziałach był pisk i hałas, że 
aż się konduktorzy za głowy chwytali. Ot, ginie nasza 

Rosja i tyle. 

   

(Dien) 

„| Mydawaictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz  


