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Zagadki kryminalistyki 
niemieckiej. 

Berlin, w lipcu. 

W przykrym dramacie wampira 
diisseldorfskiego skończył się ostatni 
akt i kurtyna zapadła. Według meto- 
dy d-ra Guillotina szanowny właści- 
ciel pralni z Magdeburgu odseparował 
głowę Kiiriena od tułowia, a okrwa- 
wiona głowa wpadła do kosza; prasa 
i publiczność przeszły do kolejnych 
sensacyj. 

Szanowny właściciel pralni z Mag- 
deburga — jednocześnie z własnej wo- 
li kat pruski — dostał za pracę 100 
marek i przystąpił do zwykłych swo- 
ich zajęć — prania krochmalonych 
kołnierzyków, mankietów i koszul, 
czekając na kolejne zamówienie ścię- 
cia głowy. Ścinać głowy jest bezsprze- 
cznie wygodniej zeczą, niż prać 
kołnierzyki, bowiem. by zarobić tyle, 
ile się dostaje za odciętą głowę w Pru- 
sach, trzeba wyprać 400 kolnierzy- 
ków.. Przy dzisiejszych warunkach 
materjalnych piorą częściej kołnierzy- 
ki w domu, głów natomiast w sposób 
domowy dotychczas jeszcze nie Ścina- 
ją. Jest rzeczą możliwą, że właściciel 
pralni będzie wkrótce miał pracę. U- 
biegły sezon obfituje w Niemczech w 
znaczną ilość zbrodni, w tej liczbie sze- 
reg ciężkich i charakterystycznych. 

Szczególnie ciekawe są zbrodnie 
gruncie ubezpieczeniowym. Przy- 

ryczailiśmy się już do tego, że nie- 
y handlowcy, znajdujący się w 

ciężkich warunkach, uciekają się do 
podpalenia ubezpieczonych domów. 
Zabójstwa, jednakże, dokonywane ce- 
lem uzyskania asekuracji, są zjawi- 
skiem b. rzadkiem. 

W ubiegłym sezonie dwa morder- 
stwa na tle asekuracyjnem zwróciły 
na siebie powszechną uwagę, dzięki 
potwornemu wykonaniu: handlowcy 
Tetzner i Safran zupełnie świadomie 
zainscenizowali katastrofę samocho- 
dową z eksplozją, przyczem w tym ce- 
lu zamordowano ludzi, którzy zginęli 
w płomieniach, ogarniających ich sa- 
mochód. Jest rzeczą możliwą, iż ofia- 
ry owego zwierzęcego przestępstwa 

spaliły się żywcem. Celem owego po- 
twornego czynu było uzyskanie premji 
asekuracyjnej, bowiem krewni mor- 
derców za ich namową rozpoznali w 
spalonych ofiarach zwłoki ubezpieczo- 
nych handlowców. Jeden z handlow- 
ców Tetzner został już ścięty, drugi cze 
ka na takiż los. Obaj zostali wykoleje- 
ni wskutek ciężkiego kryzysu ekono- 
micznego i szukali ratunku w takich 
piekielnych przedsięwzięciach. 

Do liczby morderstw asekuracyj- 
nych należy również zbrodnia lekarza 
dentysty d-ra Gutmanna dokonana 
bardziej prymitywnie, ten ubezpieczył 
żonę swą na wypadek śmierci, zadusił 
ja, a następnie, chcąc zatrzeć ślady, 
usiłował trupa utopić w wannie, insce- 
nizując w ten sposób nieszczęśliwy wy- 
padek. Sprawa d-ra Gutmanna może 
szczególnie zaciekawić czytelnika pol- 
skiego z tej racji, że żona jego Roza by- 
ła polską Żydówką z Galicji. Wyszła 
za niego zamąż za pośrednictwem swa- 
tów. Z dowodów rzeczowych widać, 
jak samotną się czuła biedna kobieta 
w prowincjonalnem niemieckiem mieś 

cie, wrogo do Polaków usposobionem. 
Pewien lekarz, władający językiem 
polskim, zeznawał, że była ona szczę- 
śliwa, gdy nadawała się sposobność 
rozmawiania w jej rodzimej polskiej 
mowie. Dr. Gutmann, powołując się 
na polskie pochodzenie swej żony, usi- 
łował usprawiedliwić swój czyn, spo- 
dziewając się znaleźć współczucie u sę- 
dziów niemieckich. To mu się jednak 
nie udało, a sąd, wychodząc z tego za- 
łożenia, że w Niemczech nawet żony 
polskiej dusić nie wolno, skazał go na 

karę śmierci. 

W odróżnieniu od tego rodzaju 
zbrodni, zupełnie indywidualnego cha- 
rakteru, jest przestępstwo którego do- 
puścił się na swej matce Kamili literat 
Gkielecke. Ten dziwaczny młodzieniec 
nieprawy syn fabrykanta, zadał swej 
matce, znajdującej się w wannie jede- 
naście ciosów sztyletem. Sędziowie i 
eksperci stanęli wobec skomplikowa- 
nego problemu ze względu na dziwacz- 
ność zbrodni. Świadkowie scharakte- 

ryzowali Gkielecke'go jako człowieka 
bardzo wrażliwego, łagodnego i mięk- 
kiego. Pozostawała więc nierozwiąza- 
na zagadka, jak mógł wrażliwy i ła- 
godny młodzienic zasztyletować swoją 

  

   
    

  

  

    

    

  

   

       

  

   

  

matkę? Liczne szezegóły rzucają cie- 
kawe światło na tego młodzieńca, któ- 
ry wyrósł w dziwnem środowisku. 
Dziadek jego — fryzjer w niemiec- 
kiem prowincjonalnem miasteczku — 
utrzymywał, że jest potomkiem pol- 
skiego księcia  Sulejkowskiego(?!) 
Ciotka jego Paulina brała udział w 
ruchu polskim przedwojennych Nie- 
miec, udział, który sam Gkielecke, wi- 

docznie bardzo wyolbrzymił, ogłasza- 
jąc ją jako sławę polskiego ruchu w 
Niemczech (sie!)... Siebie uważał swe- 

«go czasu za nieprawego syna jakiegoś 
mitycznego księcia kaukaskiego i dla- 
tego stale nosił ze sobą sztylet. Póź- 
niej nieco zachwycał się Indjanami, 
uczył się ich języków, był w Meksy- 
ku, skąd go wysiedlono. Ożenił się 
wbrew woli matki, od której materjal- 
nie był zależnym. Owa zależność i de- 
spotyczny charakter matki, widocznie, 
stworzyły owe naciągnięte stosunki, 
które zakończyły się krwawą sceną 
w wannie. Sąd skazał Gkielecka na 10 
lat ciężkich robót, uznając że działał 
w stanie silnego wzburzenia ducho- 
wego. 

Jeśli Sprawa Gkielecke jest cieka- 
wa z punktu widzenia psychologicz- 
nego, bardziej charakterystyczne będą 
sprawy, które omówimy z punktu wi- 
dzenia socjologicznego. 

Z pośród „masowych zbrodni szcze 
gólnie wiele hałasu narobiła sprawa 
Reinsa, który zwabił listonosza, rozno- 

szącego pieniądze, zabił go i ograbił. 
W pogrzebie listonosza, „który padł 
ofiarą obowiązku, uczestniczyła 10000 
mieszkańców Beriina. Rejns jest bez- 
robotnym. Siostry jego — tancerki 
prowadziły lekki tryb życia i nie do- 
znawały braku środków. To go sku- 
siło i zdecydował żyć nie gorzej od 
sióstr. W tym celu zamordował i o- 
grabił listonosza. Mając obecnie pie- 
niądze wyjechał z siostrami na Ri- 

  

  

wjerę. Władze włoskie wydały go 
Niemcom. 

W związku z tem wydarzeniem 
władze wydały listonoszom, roznoszą- 

cym pieniądze, rewolwery oraz zabro- 
niły dostarczać pieniądze do domu 0- 
sobom mało znanym. Taki środek za- 
pobiegawczy jest zupełnie uzasadnio- 
ny, bowiem w ostatnich czasach na- 
pady na listonoszów przybrały cha- 
rakter masowy. Broń uratowała życie 
listonoszowi Assacowi, na którego 
nopadnięto w kilka dni później. W 
odróżnieniu od Rejnsa — typowo zde- 
klasowanego człowieka — napastni- 
kami na Assaca byli małoletni bezro- 
botni, którzy nigdy jeszcze nie byli 
karani. 

Owa przestępczość małoletnich bez- 
robotnych jest obecnie największą bo- 
lączką. Rozkwit bandy małoletnich 
zbrodniarzy i złodziejaszków jest 
smutnym obrazem owej głębokiej bez- 
nadziejności, w której obeenie znala- 
zła się znaczna część młodzieży nie- 
mieckiej. Tutaj przestępczość często 
bywa przeplatana z radykalizmem po- 
litycznym. * 

Do liczby takich zbrodni należą 
tak częste rabunki masowe sklepików 
spożywczych; ofiarą takich napaści 
bywają szczególnie wędlarnie, piekar- 
nie i sklepy kolonjalne. W dzielni- 
cach proletarjackich można często za- 
obserwować, jak grupa małoletnich 
włargnie do sklepu i zabierając kieł- 
basy, ulatnia się. 

Prasa i prawnicy rozwodzą się 
mądrze i przekonywującą o kwalifi- 
kacji takich czynów: czy jest to kra- 
dzież żywności z nędzy, t. j. — drobne 
wykroczenie, czy też ciężkie przestęp- 
stwo? Jakby tam nie było — zjawi- 
sko to wcale nie jest  pocieszające, 
szczególnie w państwie, które słynęło 
ze swego porządku. 

Na zakończenie tego przeglądu nie- 
mieckiej przestępczości za ostatnie 
czasy warto będzie zaznaczyć o ol- 
brzymim krachu potężnego przemy- 
słowego | koncernu „Norddeutsche 

Wollekimmerei* na czele którego sta- 
li bracia Lahnsen, którzy doprowadzi- 
li przedsiębiorstwo do deficytu w wyso 
kości 200 miljonów marek... Wedle 
opinji bankierów, trudno jest znaleźć 
w historji bankructwo o takich roz- 
miarach. Bracia Lahnsen wiedli bar- 
dzo szeroki tryb życia kosztem swoich 
wierzycieli. Wybudowali sobie pałac 
o 107 pokojach z 12 łazienkami z ko- 

  

   

sztownego marmuru. Budowa gmachu 
ich zarządu wynosiła przeszło 10 mi- 
ljonów marek. Te okoliczności zwró- 
ciły uwagę prokuratury, która pod- 
dała analizie kryminalistycznej han- 
dlowe operacje braci Lahnsenów. Nie- 
zależnie jednak od tego, czy ujawni 
się w działalności owych przemysłow- 
«ców składnik przestępstwa, bankruc- 

  

two firmy oznacza poważny cios, dla 
niemieckiej gospodarki wiejskiej i do- 
lewa oliwy do ognia antykapitalistycz- 
nej propagandy. 

Europa w ciągu ostatnich lat prze- 
żyła szereg takich sensacyjnych kra- 
chów, kapitalistycznych awanturni- 
ków. Warto wspomnieć o bankrue- 
twie Koncernu Hatry w Anglji, Oustric. 
— skandal we Francji i sprawa Gali- 
no we Włoszech. W Anglji i we Wio- 
szech tych złośliwych  bankrutów 
spotkała zasłużona kara. W Anglji 
Hatry został skazany na 15 lat cięż- 
kich robót, we Włoszech Gualino ska- 
zany został na dożywotnie wysiedle- 
nie. Trzeba się spodziewać, że i w 
Niemczech spotka odpowiednia kara 
rycerzy łatwego wzbogacania się ko- 
sztem majątku swych akcjonarjuszy i 
wierzycieli. Za grzechy tych przedsię- 
bioreów zmuszeni są wypłacać 22000 
robotnikom, którzy siedzą bez chleba, 

posiadacze ich akcyj. Ta odpowie- 
dzialność przedsiębiorców  kapitali- 
stycznych wysuwa konieczność spo- 
łecznej kontroli ciemnych manipula- 
cyj władców koncernów i trustów. 

  

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
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Udział Ameryki w „pracy 
nad zaufaniem“. 

LONDYN. 24.VIII. (Pat.) Komentując wy- 
niki londyńskiej konferencji, prasa tutejsza 
naogół wyraża nadzieję, że zarządzone przez 
konferencję paljatywy wydadzą te rezuliaty, 

do których zmierzają. Faktem, pozwalają. 
cym rokować jak najlepsze nadzieje na przy- 
szłość, było stwierdzenie przez premjera La- 
vala, iż spodziewa się on, że odbyte rozmowy 
z kanclerzem Brueningiem będą stanowić 

wstęp do szeregu zebrań, święconych poli- 

tyce francusko- niemieckiej współpracy. 
Konserwatywna „Morning Post“ 

opinję, że stworzenie komitetu banków, 
stale będzie kontrolował położ: 
czech i będzie mógł uchroni 
wych niebezpieczeństw, stanie się tym czyn- 
nikiem, który przyczyni się do powrotu za- 
ufania. Organ Partji Pracy „Daily Herald“ 
stwierdza, że w granicach szczupłych swych 
ram konferencja londyńska zrobiła wszystko, 

robić mogła. Jednakże uzyskz 
żenie jest tylko czasowe i stała 
runku uregulow: całokształsu sp 
gów wojennych i reparacyj jest nieodzowna. 

Liberalny „Manchester Guardian'*, chociaż 
z rozczarowaniu z powodu nikłych 
konferencji, podkreśla z zdowole- 

niem wymianę poglądów pomiędzy Lavalem 
i Brueningiem i stwierdza, że gdyby to był 

jedyny wynik londyńskiej konferencji, nie 
byłaby ona daremna. 

Konserwatywny „Daily Telegraph* uw 
konferencję za krok naprzód, jakkolwiek 
on bardzo nieznaczny. Dziennik stwierdza, 

że znamiennem następstwem kryzysu był 
faki, że rząd Stanów Zjednoczonych znalazł. 
się w gronie mężów stanu, pracujących nad 
podniesieniem zaufania w świecie i że kierow- 
nicy polityki francuskiej i angielskiej weszli 
na drogę ych i szczerych stosunków. 

Owacje. 
PARYŻ. '24.7. (Pat.) — Powraca- 

jących z Londynu premjera Lavala, 
ministra Flandina, podsekretarza 
Franco Ponceta powitała na dworcu 
reszta kolegów z gabinetu, a zebrany 
przed dworcem tłum zgotował mini- 
strom gorącą owację. 

Podziękowanie. 
GALAJS. 24.7. — Przybyły tu w 

drodze powrotnej z Londynu dele- 
gacje francuska i niemiecka. Przed 
odjazdem do Berlina Bruening i Cur- 
tius dziękowali Lavalowi za miłe 
przyjęcie, jakiego doznała delegacja 
niemiecka w czasie pobytu we Fran- 
cji. 

      

    

    

   

  

  

       

     

     

  

   

    

Odpływ złota. 
LONDYN. 24.7. (Ра!.) — Odpływ 

złota z Banku Angielskiego wyniósł 
dziś 4.267,950 funtów st. Na giełdzie 
londyńskiej trwa silna depresja. 

W City utrzymuje się przekona- 
nie, że stopa procentowa Banku An- 
gielskiego podniesiona zostanie w 
przyszły czwartek o dalszy 1 proc. 

  

Popierajcie Ligę. Morską 
USD NNB TBT TROSAI POCO 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament 

KĄPIEL 

i lekarzy-kousultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, J 

Komisja 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

  

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

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 — RYBOŁOWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ZDROWO, PRZESTROŃNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa ed 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

BOROWINOWE 

EZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

Zdrojowa. 

4 miliardy franków w kieszeni. 
PARYŻ. 24.7. (Pat.) — Wyniki 

konferencji londyńskiej, omawiane 
dziś obszernie w prasie, uważane są 
przez większość dzienników za nie- 
zawodny sukces Francji, która nara- 
żona sama na poważne niebezpieczeń 
stwo finansowe, potrafiła dzięki ost- 
rożńości i przezorności swych przed 
Sławieieli uniknąć tego niebezpieczeń 
stwa. Należy sobie uprzytomnić prze- 
bieg tych kilkutygodniowych  roko- 
wań, kiedy to najpierw Francja przy 
stępuje do planu Hoovera, następnie 
przybywają do Paryża kolejno dr. 
Lutrer oraz kanclerz Bruening i min. 
Curtius, wreszcie Francja występuje 
z propozycją swego* współudziału w 
1/8 szeroko zakrojonyeli operacyj kre 
dytowych na rzecz Niemiec. 

Operacje te miały sięgać olbrzy- 
miej sumy 12 miljardów franków. 
Wzamian za swój udział Francja żą 

da zastawów rzeczowych, które w i- 
stocie są złudzeniem, gdyż praktycz- 
nie są nieuchwytne, oraz gwarancyj 
politycznych, objętych nieokreślonem 
pojęciem moratorjum politycznego. 

Gdyby Niemey na to zgodziły się, 
Francja musiałaby wynaleźć 4 mil- 
jardy franków, wzamian za które 0- 
trzymałaby właściwie zero, Na szczę 
ście jednak na scenę występuje opozy 
cja anglo-saska i projekt pierwot- 
ny upada, a podstępna propozycja 
Angiji, dążąca do wciągnięcia Fran- 
eji w otchłań krótkoterminowego kre 
dytowania, pozbawionego nawet cie- 
nia jakiegokolwiek zabezpieczenia, 
nie została przyjęta przez delegację 
francuską, której w ten sposób udaje 
się uniknąć zaangażowania tak potęż 
nych kapitałów, o których to pier- 
wotnie była mowa. 

  

Wielkie rozczarowanie Niemiec 
z powodu wyników konferencji w Londynie. 

BERLIN, 24. 7. (Pat). — Wyniki 
obrad konfereneji londyńskiej wywo- 
łują w Niemczech wielkie roczarowa- 
nie. Zdają sobie tu sprawę, że wobee 
jawnej niechęci zagranicy przyjścia z 
pomocą — cały ciężar odbudowy fi- 
nansowej pada na same Niemcy. Roz- 
ezarowanie jest tem większe, iż for- 

ma, w jakiej kanclerz Bruening prze- 
szedł do porządku dziennego nad ofe- 
rtą Franeji w sprawie kredytów dłu- 
goterminowych, wzbudziła w społe- 
czeństwie niemieckiem nadzieję, iż 
na konferencji londyńskiej rząd Rze- 
szy niebawem będzie mógł uzyskać 
kredyty krótkoterminowe. 

Obeenie po konferencji w Londy- 
nie powszechnie zdają sobie sprawę, 
że Francja zdecydowana jest nie u- 
dzielić kredytów bez gwaraneyj po- 
litycznych. Anglja ze względu na kry- 
tyczną sytuację własnych finansów, 
udzielić ich nie będzie megła, Amery- 
ka po ciężkich doświadczeniach z kre 
dytami w Niemczech nie chce ryzy- 
kować. 

Nie pozostaje Niemcom zatem nie 
innego, jak przystąpić do pracy nad 
zażegnaniem kryzysu przy pomocy 
własnych Środków. Bez wrażenia 
przeszła wiadomość o sprolongowa- 
niu Bankowi Rzeszy kredytu dyspo- 
zycyjnego w wysokości 100 miljonów 

Zmiana 
BERLIN, 24. 7. (Pat). — Wobec rozbicia 

Bię nadziei niemieckich, pokładanych w kon: 
ierencji londyńskiej kwestja stosunku do 
Francji coraz bardziej zajmuje uwagę szero- 
kich ster niemieckich. 

Zwolna przenika do powszechnej Świado- 
mości przeświadczenie, że konferencja lon- 
dyńska, to jedynie okres rokowań, i że te- 
raz rozpoczyna się nowy okres, stojący pod 
hasłem porozumienia niemiecko-franeuskie- 
go. 

Coraz bardziej ustala się przekonanie, że 
na dalszą metę najbardziej palące zagadnie- 
nia niemieckie nie dadzą się rozstrzygnąć 
wbrew woli Francji i że nie może być mo- 
wy o jakimkolwiek wspólnym froncie z An- 
glją i Ameryką, propagowanym od lat zwła- 
szeza przez niemieckie koła prawieowe. 

Ze wszystkich strón słyszeć się dają gło- 

dol. udzielonego przed miesiącem 
przez konsorcjum międzynarodowe. 

Mimo niejasnej sytuacji, wywoła- 
nej ustawowem zatamowaniem ruchu 
pieniężnego, każdy zdaje sobie spra- 
wę, że Bank Rzeszy nie mógłby obec- 
nie zwrócić tej sumy. Również uchwa 
ły konfereneji do wstrzymania  dal- 
szego odpływu kredytów  zagranicz- 
nych z Niemiec przeszły bez echa. Od 
samego początku bowiem było wia- 
domo, że Niemey w razie niedojścia 
do skutku tego zarządzenia ogłoszą 
moratorjum na pozostałe jeszcze w 
kraju zagraniczne kredyty prywatne, 
wynoszące według źrydeł amerykań- 
skich 5 miljardów dolarów według 
niemieckich zaś 6 miljardów marek. 

Co do utworzenia komitetu obser- 
wacyjnego opinje w kołach niemiee- 
kich są podzielone. Sfery prorządowe 
uważają utworzenie takiego komitetu 
za wydarzenie doniosłe i podstawowe. 
Zdaniem tych kół z instytucji takiej 
uczynićby można organizację, która- 
będzie mogła spowodować  przy- 
pływ większych kapitałów, ażeby w 
najbliższej przyszłości oprzeć gospo- 
darkę niemiecką na kredytach długo- 
terminowych. Koła opozycyjne baga- 
telizują znaczenie komitetu, nazywa- 
jae go „klubem uczonych*, od któ- 
rego Niemey nie mogą w żaden spo- 
sób oczekiwać pomocy. 

poglądu. 
Sy, że może lepiej byłoby, gdyby do porozu- 
mienia między Niemcami i Francją doszła 
jeszcze przed konferencją londyńską. 

W pewnych kołach wyrażają ubolewanie, 
że postulaty polityczne, wysuwane przez 
Francję, nie zostały jeszcze przed konferen- 

cją tondyńską uzgodnione między Franeją. 
Anglją i Ameryką i wspólnie Niemcom przed 
łożone. 

Ułatwiłoby to pozycję kanelerzowi Brue- 
ningowi na konferencji, który musiał liczyć 
się z antyfrancuską orjentacją stronnictw 
prawicowych w Niemczech, 

O taktyce kancierza Brueninga w Paryżu 
i Londynie wyrażają się tu z powszechnem 
uznaniem. Fakt, że delegacja niemiecka pot- 
rafiła utrzymać serdeczne stosunki z delega- 
cją francuską, spotkał się z uznaniem nawet 
w niemieckich kołach prawicowych. 

BEST 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NA WZÓR FASZYSTOWSKI. 

Centralny komitet partji narodowców pa- 
stanowił przeprowadzić reorganizację partji 
na wzór: faszystowski. Centralnym organem 
ma być rada generalna, przyczem słanowi- 
sko prezesa obejmie obecny premjer Tube- 
lis. 

  

  

   

PRZEDŁUŻENIE INTERNOWANIA 
WOLDEMARASA. 

24 b. m. upływa rok od wysłania Wolde- 
marasa z Kowna do Płotel na i 

Jak obiegają pogłoski, chociaż 24 kończy 
się termin deportacji, jednak Woldemaras 
zostanie pozbawiony możności powrotu do 
Kowna. 

   

  

WOLDEMARAS INTERPRETUJE 
KONKORDAT. 

Wołdemaras rozesłał do przedstawicieli 
duchowieństwa list, w którym oświadcza, że 
on, jako autor konkordatu z Watykanem, 
nie uważa, aby rządowi przysługiwało prawo 
stawiania przed sąd. duchowieństwa za wy- 
głaszanie. przemówień w kościołach. Zda- 
niem Woldemarasa, prawa to przysługuje 
jedynie sądom duchownym. 

V ZJAZD POLSKIEJ MŁODZIEŻY 
LITWY. 

, 28 i 29 sierpnia w Kownie ma odbyć się 
V. zjazd polskiej młodzieży akademickiej 
Litwy. : 

   

     

AKAD. 

INWESTYCJE. 
Zarząd kooperatywy „Lietukis* postano - 

wił zbudować w Kownie młyn, przędzalnię 
i fabrykę worków. Rocznie fabryka będzie 
produkowała miljon worków. Budowa tych 
zakładów ma kosztować około 3 milj. litów. 

KONGRES EUCHARYSTYCZNY. 

Na początku sierpnia w Kownie odbędzie 
się kongres eucha czny; w kongresie we- 
źmie udział około 30.000 osób. 

ZWROT CZĘŚCI LASU SPADKOBIERCOM 
KS. OGIŃSKIEGO. 

Gabinet Ministrów uchwalił zwrócić spad 
kobiercom ks. Ogińskiego, właściciela r 
jatków pod Sałankami i Płungianami, 225 
ha lasu. jako odszkodowanie za wywłasz 
czone lasy i majątki. 

ENERGICZNY NACZELNIK. 

Naczelnik m. Peniew i pow. zawiesit 
działalność 120 organizacyj politycznych 
i kulturalnych. 

„TORGPREDSTWU* WYPADNIE 
PODATKI. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we- 
spół z Ministerstwem Skarbu uznało, iż so- 
wieckie przedstawicielstwo handlowe powin 
no płacić podatki za towary, które wwozi 
z Rosji sowieckiej. Jak wiadomo, sowieckie: 
przedstawicielstwo handlowe dotąd takich 
podatków nie płaciło. 

CZY BANKRUCTWO DANATBANKU 
SZKODZIŁO BANKOM LITEWSKIM? 

W: związku z zaniepokojeniem, jakie dz 
się w uwać w Litwie, inspektor ins 

ytowych i kooperacji Ragiewi 
ył współpracownikowi „L. A*, 

ankructwo nie wpłynęło ujemnie na ban- 
ie, które z tego powodu nie pa-* 

niosą ych strat. Banki litewskie nie ma- 
ja wkładów w bankach niemieckich i nie 
są ich wierzyciełami, przeciwnie, są winne 
bankom niemieckim 327.071 lt. Sumę tę me 
gą w każdej chwili uiścić. 

Mimo to „R twierdzi, że jednak 
bankructwo Danatbanku dotknęło finansow: 
Litwę. 

STAN SKARBU PAŃSTWA LITEWSKIEGO. 

      

PŁACIĆ 

   

   
   

      

  

    

    
  

     

    

  

  

Według danych Ministerstwa Skarbu w 
przeciągu I półrocza r. b. wpłynęło do Skar- 
bu Państwa ogółem 133.488.302 lt, Pozatem 
z kolei państwowych ma jeszcze wpłynąć do 
Skarbu Państwa 5.729.854 It. Obecnie Skarb 
Państwa posiada 207.899.488,2 lt. w gotów 
ce. 

    

STAN ZASIEWÓW w LITWIE. 

Według raportów korespondentów  rel- 
nych stan zasiewów w Litwie w końcu cz 
wca w całym kraju przedstawiał się niczby: 
pomyślnie, szczególnie źle było z żytem. W 
połowie ub. m. rozpoczął się sianokos, kió 
ry odbył się w warunkach nader pomy 
nych. Włydajność drzew owocowych przew 
duje się w roku bież. nieco mniejsza, n 
w r. ub. a to z powodu niepomyślnej pogo- 
dy podczas kwitnienia. W pierwszych dniach 
czerwca w niektórych r 'cowościach wy- 
padł grad, który również zaszkodził zasie- 
wom. 

     

       

    

  

   

    

LASY W. LITWIE UBYWAJĄ. 

Obszar lasu państwowego w Litwie wy- 
nosi 760.421 ha, prywatnego — 85.835 h 
w kraju Kłajpedzkim ob lasu państwo- 
wego wynosi 28.435 ha, prywatnego — 7.000. 
Ogółem oszar lasu w całym kraju wynosi 
871,691 ha, w tem państwowy — 788.856 ha 
i prywatny — 92.691. Procent zalesienia I.i- 
twy wynosi 16-cie, na jednego mieszkańca 
przypada 0,33 ha lasu. 

"W ciągu ubiegłych lat wycięto lasu: w 
r. 1921 > —1.400.00 festmetrów, w r. 1926 — 
1.300.000 w r. 1927 — 2.800.000, w r. 1928-— 
3.000.000, 1929 — 2.800.000 i w r. 1930 — 
2.500.000. Średnio wycina się obecnie co ro- 
ku 2.200.000 festmetrów, podczas gdy włas- 
ciwa norma powinna wynosić 1.200.000 fest- 
metrów. W! ten sposób obszar zalesienia Li- * 
twy zmniejsza się co roku. o 1.000.000 fest- 
metrów. 

     
   

        

ZENY NA LITWIE 

W pierwszej połowie lipca przeciętne ce- 
ny na rynku litewskim były następujące: 
w litach za 100 kg. (10 litów —1 dolar am: 
żyto 19.20, pszenica 24.80, owies 20.20, ie- 
czmień 21.80, mąka pszenna, 59.80, otręby 

żytnie 14, masło za 1 kg. 1 sorta 4.95, I! 
sorta 4.80, jaja za sztukę 7—13 centów. 
skóry krowie 30.00 za 1 sztukę, skóry cie- 
lęce 8.20 za 1 sztukę, cement 14 za 100 kg. 
woły 110 — 120 litów za 100 kg, żywej wa 
gi. krowy 110 — 120, świnie bekonowe 204 
litów za 100 kg. żywej wagi. 
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Jakie będą w tym roku 
ceny na zboże? 

(Wywiad z b. min, Jerzym Gościckim, 
sekretarzem generalnym Związku Or- 

ganizacyj Rolniczych Rzplitej). 

Niestety, zaczął minister Gościcki, 
nie mogę z optymizmem oceniać zbo- 
żowej konjunktury jesiennej. Prze- 
ciwnie, w okresie pożniwnym należy 
się raczej liczyć ze spadkiem cen zbo- 

; iżej obecnego poziomu, czyli 
cie poniżej granicy jakiejkol- 

wiek opłacalności pródukcji. 
A zatem przewiduje Pan Minister 

nadmierną podaż zboża na rynku w 
jesieni? 

Oczywiście. Wobec finansowego 
stanu rolnictwa jest to objawem ko- 
niecznym. Działanie zaś kredytu zasta- 
wowego osłabić musi ostrożność ban- 
ków w przyznawaniu tego kredytu. 
spowodowaną poważnem obniżeniem 
się zdolności finansowej warsztatów 
rolnych. Środki skarbu państwa nie 
pozwalają również na dostatecznie 
skuteczną akcję interwencyjną. Waż- 
ną rzeczą przeto będzie wysiłek sa- 
mych rolników w powstrzymywaniu 
się ze sprzedażą. 

W jakich granicach kształtować się 
będzie eksport? 

Sądzę, że będziemy musieli wy- 
wieźć 200—250 tysięcy tonn żyta, a 
około 200 tysięcy tonn pszenicy, przy- 
czem należy się spodziewać na pod- 
stawie doświadczeń z lat ubiegłych, 

   

  

    

    

iż żyto będziemy wywozić w ciągu 
pierwszego półrocza tylko, pszenicę 
zaś, stopniowo przez cały rok gospo- 
darezy. Wywóz tegoroczny, zdaniem 
mojem, będzie nietyle wyrazem nad- 
produkcji. gdyż urodzaje są Średnie, 

  

   

  

ile nadmiernej podaży w jesieni. 
Jakie są przewidywania w zakre- 

sie wywozu jęczmienia? 

Wywóz jęczmienia stoi pod zna- 
kie zapytania, wobec niepewności u- 
trzymania premij. Niepewność ta' po- 
chodzi stąd, że pogłoskom, które na 
ten temat pojawiły się w prasie krajo- 
wej i zagranicznej, ze strony oficjalnej 
dotychczas nie zaprzeczono. Należy 
zaś podkreślić z całym naciskiem, że 
zniesienie premij na jęczmień dałoby 
skarbowi państwa tylko  iluzoryczną 
oszczędność. |Iluzoryczną dlatego, że 
doprowadziłoby to do wywozu tylko 
najlepszych gatunków jęczmienia bro- 
warnego, a do zużycia pozostałego na 
paszę. zamiast żyta, tem samem zaś 

zwiększyłaby się poważnie ilość żyta 
na eksport. To więc, co zyskałby skarb 
państwa przez zniesienie premji jęcz- 
miennej musiałby stracić wskutek 
wzrostu eksportu żyta, od którego pła- 
ci przecież premję wyższą od jęcz- 
miennej. 

Co Pan Minister może powiedzieć 
6 rynkach zagranicznych, interesu ją- 
cych nasz eksport zbożowy. 

W sytuacji rynkowej można dzi- 
siaj odróżnić czynniki, które dodatnio 
lub ujemnie mogą wpływać na kształ- 
towanie się cen, bez stawiania oczywi- 
ście dalej idących prognostyk. Czyn- 
nikiem ujemnym jest więc dobry uro- 
dzaj w Holandji i Belgji, gdzie w roku 
ub. lokowaliśmy znaczne partje zboża. 
Dalej konkurencja Sowietów, z które- 
mi pragnęliśmy dojść do porozumienia 
w sprawie wywozu żyta, ale jak dotąd, 
bezskutecznie. Sowiety widocznie u- 
chylają się od zawarcia jakiegokoł- 
wiek układu. Za dodatni czynnik na- 
leży uważać to, że Niemcy w r. b. 
prawdopodobnie nie będą eksportować 
żyta, oraz nieurodzaj na Węgrzech, co 
uwolni nas od konkurencji zboża wę- 
gierskiego. 

Ważną rolę. kończy minister Goś- 
cicki, w rozwoju naszego eksportu 
odegra doświadczenie zdobyte przez 
nas w żytniej komisji polsko-niemiec- 
kiej, które zostanie w pełni wykorzy- 
stane przez zorganizowane niedawno 
biuro eksporterów zboża. 

— 
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„FARMAZONI“. 
Wolnomularstwo na Ziemiach W. Ks. 

Do kolegów zredukowanych 
(Artykut dyskusyjny). 

  

W sprawie redukcji urzędników 

otrzymujemy następujące uwagi: 

Od początku b. r. sporadyczne, a 
teraz masowe zwalnianie urzędników 
wywołało jęk i bezradne przygnębie- 
nie. 

Nie będzie stąd jednak tak wiele 
okropnego, — owszem — może być 
korzyść wielostronna, jeżeli dzisiejsi 
zrozpaczeni — urządzimy się prak- 
tycznie 14,000 urzędników z mniej- 
szemi lub większemi rodzinami, sta- 
nowimy około 60.000 osób... za chwi- 
lę niewypłacalnych, powodujących 
dalszą biedę dla siebie i otoczenia. 
Państwowy Fundusz Bezrobocia ob- 
ciążony będzie w sumie około 20 mil- 
jonów zł., wyrzuconych  bezproduk- 
cyjnie w ciągu 9 miesięcy (bo po 1 
X. b. r. zarobku nie dostaniemy), po- 
tem. w ogólnym zastoju, nędza 60.000 
istnień ludzkich. 

le jesteśmy 14 tysięcznym zastę 
pem zdatnych do rozmaitych prace. 
Te 14.000 rodzin trzeba utrzymać 
przy życiu tak, by i Państwo z tego 
pożytek miało. 

Myślę o nowem osadnictwie tam, 
gdzie gęstość zaludnienia słaba. lub 
gdzie odłogiem leży ziemia zdatna do 
uprawy. 

Osiedlić nas bardzo łatwo na le- 
żących ze stratą państwowych oraz 
wyznaczonych już do parcelacji 
wcześniej przez Reformę Rolną — 
obszarach. 

Licząc na rodzinę po 10 ha 
140,000 ha po zł. 300 42,000,000 
złotych. 

Licząc na osadę po 80 m” drzewa 
1.120,000 m* po 15 zł. 16.800 

tys. zł. 

Wreszcie całą kwotę, jakąby na- 
leżało wypłacić z F. B., jako zapomo- 
gi zwrotne na pobudowanie się i za- 
gospodarowanie do nowych zbiorów 
20.000,000 zł. Razem 78,800,000 zł. 

Sumę tę mogliby łatwo osadnicy 
wypłacić rocznemi ratami po około 
200 zł. w ciągu .lat 30. 

Ale ziemię, budulec i zapomogi 

winienby Rząd wydać już teraz, a- 
żeby na 30 września b. r. mogły być 
wykonane budynki i właściwe robo- 
ty rolne. 

Ponieważ w ten sposób Państwo 
uniknie rozgoryczenia znacznej ilości 
mieszkańców — ze wszystkiemi na- 
stępstwami biedy — ułatwi bez oso- 
bistego zaangażowania się budowę 
14,000 gospodarstw (co pociągnie o- 
brót w wielu dziedzinach przemysłu) 
a jednocześnie oszczędzi ok. 20,000 
tys. zł. asygnowanych na zapomogi 
zwrotne z Funduszu Bezrobocia, prze 
to spodziewać się należy zupełnie ży- 
czliwego i szybkiego przez Rząd za- 
łatwienia odnośnych wniosków, o ile 
je złożymy i zabiegać będziemy. 

Marszałek Piłsudski kiedyś po- 
wiedział, że dla wypróbowania warto 
ści człowieka trzeba go z wysokości 
rzucić na głęboką wodę: jeżeli się 
wyratuje, wart żyć. 

Musimy się więc ratować. Lęk 
przed nową pracą, uboczne potrzeby— 
umiejmy na chwilę usunąć. Zapewnij- 
my sobie przetrzymanie kryzysu, a 
potem zaspokoimy wszelakie niezbęd- 
ności. 

Spotkam się tu z wykrzyknikami: 
„nie podolamy!“, „gdzie podziać dzie- 
ci w wieku szkolnym?* „zginiemy* 
it p. 

Odpowiem pytaniem: co będzie, 
gdy nas wyrzucą na bruk bez żadnych 
przez czas dłuższy widoków na ratu- 
nek? 

I dodam: nie święci garnki lepią, 
jeżeli niepiśmienny chłop da ziemi ra- 
dę. to tem łatwiej urzędnik—inteli- 
gent; wreszcie, że na wsi można 
za czwartą część tego co w mieście; 

że zastaniemy pewne zapasy, a choć- 
by tylko ziemniaki w polu i tanie pro- 
dukty w sąsiedztwie—bez opłacania 
podziesiętnego pośrednictwa, przewo- 
zu i drogich miejskich składów; że 
szkoły są wszędzie — a nadto — śród 
urzędników znajdziemy nauczycieli, 

   
  

   

Litewskiego 1776 — 1822. Dzieje 

i materjały. Stanisław Małachowski - Łempicki e Wilno. Nakł, Tow. 
Przyj. Nauk. Tom IV, zesz. I. 

Aczkolwiek o książce tej. wyszlej 
rok temu, za staraniem Tow. Przyj. 

Nauk Wil. pisaliśmy krótką wzmian- 

kę, ale wobec tego że treść jej jest 

mocno związana z całokształtem życia 

w społeczeństwa ukształconegoŃ mówi © 
stylem epoki. naszego kraju, w począt 

ku XIX w., warto się bliżej z treścią 

sumiennego studjum p. Małachow- 
skiego zapoznać, choćby tylko z krót- 
kiego streszczenia feljetonowego. Bo- 

wiem w początkach XIX w. wolno- 
mularstwo, franemasoństwo, albo po- 

spolicie nazywane  „farmazonstwo“ 
było tak modne, tak szeroko rozgałę- 
zione, takiem było patentem na przy- 
należność do elity społeczności (pod 
względem duchowym, niekoniecznie 
towarzyskiej) bo wszak marszałek i 
kisążę, zasiadali wraz z prałatami 0- 
bok tapicerów i aptekarzy,  pobok woj- 
skowych, poetów, sędziów, ziemian, 
ba, w spisie członków Loży Gorliwego 
Litwina w 1816 r. figurują dwaj bi- 
skupi, Puzyna i Pęczkowski. 

Organizacja obejmująca tak rozle- 
głe warstwy, mająca za podstawę naj- 

piękniejsze zasady etyczne, kultywu- 
jąca w swem łonie miłość bliźniego 

  

wogóle, a brata Mularza specjalnie, 
"wytwarzała w rozbitem politycznie 
społeczeństwie silną, zwartą przysię- 
gami przyjaźni i ufności grupę. go- 
tową do każdej względem lożowych 
członków usługi. 

Z pomocą książki p. Małachow- 
skiego, który wyspecjalizował się w 
sprawach masonerji polskiej w Koro- 
nie i Litwie, a w Wilnie miał do roz- 
porządzenia bogate archiwum T. Wró- 
blewskiego, możemy wejść w samo 
sedno tajemnic „Braci Lożowych*, ich 
obrzędów, dziecinnych zaiste, ich prac, 
filantropijnych przeważnie, aczkol- 
wiek wydaje się, że ta działalność by- 
ła tylko pokarmem dla niższych stop- 
ni wtajemniczonych, wyższe, zajmo- 
wały się polityką i to niekoniecznie 
lojalną wobec „najmiłościwiej* panu- 
jącego Alexandra, również „farmazo- 
na“ do czasu, jak i W. Ks. Konstanty 
i większość arystokracji rosyjskiej. 

Początki wolnomularstwa na Lit- 
wie sięgają XVIII w. Od r. 1776—78 
istnieje Komandorja Chevaliers de St. 
Charles pod wodzą założyciela, staro- 
sty Zyniewa, przekształconą na Lożę 

  

КОЫ R.4- EHR 

Wyjazd do Łodzi wice- 
wojewody Kirtiklisa. 

Wczoraj wieczorem żegnany na 
dworcu przez przedstawicieli władz 
miejscowych, najbliższych swoich 

  

współpracowników i przyjaciół wyje- 
chał do Łodzi wraz z małżonką p. wi- 
ce-wojewoda Stefan Kirtiklis. 

Jak wiadomo wyjazd jego związa- 
ny jest z objęciem stanowiska wice- 
wojewody łódzkiego. 

  

Katolicyzm fundamentem 
pokoju. 

RZYM. 24.VII. (Pat.) „Osservatore Ro- 

mano* zamieszcza artykuł p. „Między- 

  

narodówka pokoju”, w którym m. in. oświad- 
cza, że katolicy powinni stać na czele ruchu 
pokojowego "Europy, stosując się do. w 
Chrystusa, mogąc i 

rego pokoju między narodami. 
c dla sprawy pokoju, nie zdradz 

spraw swej ojczyzny. Apel francukiej mło- 
dzieży katolickiej w sprawie pokoju ducho- 
wego w stosunku do Niemiec 
katolicy umieją pogodzić miłość ojcz) 
nauką Chrystusa, nawołującego do miłowania 

bliźniego. 
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Złagodzenie obostrzeń 
paszportowych. 

BERLIN. 24.VII. 
Rzeszy wydał przepisy, 
ranie 100-markowej opłaty przy 

sateli niemieckich zagranicę. Opłaty 
e będą pobierane w wypadkach w: 

du obywateli niemieckich do Gdańska na 
festivale sopockie. W tym wypadku wystar- 

podanie celu podr: urzędnikowi 
nem bez odnośnej adnotacji w pas: 
Od opłaty 100 marek będą wolni rów- 

nież członkowie 8-miu niemieckich  towa- 
rzystw turystycznych, zwłaszcza tych towa- 

rzystw, które uprawiają sport turystyczny na 
pograniczu. M. in. zwolnieni są od opłacania 

100 marek towarzystwa Beskidenverein i Kar- 
pathenverein. Członkowie tych towarzystw 
przy przekraczaniu granicy mogą się legity- 
mować jedynie dowodem należenia do wy- 

mienienych towarzystw. 
R 

(Pat.) Minister Finansów 
iczające pobie- 

wyjazdach 
ta. 

      

    

       
  

      
    

  

  

Zwolnienie z aresztu. 
PIŁA. 24.VII. (Pat.) Dziś: został wypusz- 

czony z aresztu sądowego w Pile kapitan 
wojsk polskich Turosieński z 4 p. łot. w To- 
runiu po odbyciu kary za wylądowanie sa- 
moloiem w Niemczech. Kpt. Turosińskiego 0- 
czekiwał konsul polski w Pile dr. Kazimierz 
Szwarcenberg-Czerny, który przewiózł go na- 
stępnie samochodem konsulatu na terytorjum 
polskie. Samolot będzie prawdopodobnie roz- 
montowany i przewieziony do' Polski, gdyż 
władze niemieckie nie chcą zezwolić na odlot. 

=“ 

Czesi w Borystawiu. 

BORYSIAW. 24.7. (Pat.) w 
dniu 23 b. m. przybyła do Borysła- 
wia wycieczka studentów i profeso- 
rów politechniki w Przybramie w 
Czechosłowacji, celem zapoznania się 
z polskim przemysłem naftowym. U- 
czestnicy wycieczki zapoznali z naj- 
nowszemi urządzeniami  techniczne- 
mi kopalń nafty oraz zwiedzili za- 
kłady przemysłowe w tutejszem za- 
głębiu. ' 

ag so go E 

i ŽNIWIARKI! 
oryginalne MASSEY-HARRIS 

z najpraktyczniejszem naoliwianiem na 
dogodnych warunkach poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ulica Zawalna Nr. 11-a 
Baranowicze, ul. Senatorska Nr. 13 

240000 029004000000 

    

handlowców i innych specjalistów; że 
wszyscy będziemy mieć dosyć pracy, 
lecz do Robinsonów będzie nam jesz- 
cze daleko; że warunki nowe opanu- 
jemy szybko, naginając je do swych 
wymagań. 

Barwicki 

B. nauczyciel szkoły rolniczej 

Warszawa, 
ul. Poznańska 11 tel. 807-86. 

* * ® 

Umieszczając artykuł niniejszy w sprawie 

tak bolesnej i palącej dla ogółu inteligencji 

polskiej — pragnęlibyśmy usłyszeć i zdania 

przeciwne. Wydaje się bowiem nam pomysł 

powyższy o wiele trudniejszym do realizacji 

niż szanownemu autorowi. (Red.) 

Bon Pasteur, członków było 74, naj- 
rozmaitszej kondycji, sporo cudzo- 
ziemców, trwało ło dwa lata i roz- 
dzieliło się w trzy Loże: francuską, 
Bon Pasteur, polską, Gorliwy Litwin, 
niem. zum Tempel der Weisheit, nad 
niemi zaś zapanowała Wielka Loża 
Prowincji Litewskiej: Doskonała Jed- 
ność, w ścisłym związku z Warszaw- 
skim Wschodem. Ciekawym objawem 
jest znaczny udział duchowieństwa w 
tym czasie, np. na czoło prac wolno- 
mularskich wysunął się prałat Dłuski, 
późniejsza siła w pracach lożowych. 
Po przegranej wojnie 1812 roku, Gor- 
liwy Litwin chce się poddać W. Wscho 
dowi Petersburskiemu, ale widocznie 
są mocne sprzeciwy, gdyż ten projekt 
upada, a powstaje jeszcze kapituła 
szkocka: Czciciele Cnoty i rosyjska 
Loża Orzeł Słowiański. Od 1816 do 
1822 t. j. do zamknięcia wszystkich 
Lóż przez Alexandra I pracuje w Wil- 
nie i jest najgłośniejszą Loża Gorliwy 
Litwin, a w Mińsku, Grodnie, Nieświe- 
żu, Nowogródku, Rosieniach pracowa- 
ły Loże prowincjonalne, w śŚcisł 
stołeczną, wileńską, w łączności. 
Loży Gorliwy Litwin znalazło się 
przedstawicielstwo profesorów  Uni- 
wersytetu, Groddeck, Borowski, Bogu- 
sławski, Rustem i t. d. oraz duchowień 
stwa. Mistrzem katedry, a później 
przewodniczącym Loży Wielkiej Pro- 
wincjonalnej, więc szefem masonów 
litewskich, był Michał Rómer, w „świe 

    

  

Mądry... Amerykanin po szkodzie. 
NOWY YORK. 24.7. (Pat.) — U- 

chwalony w Londynie plan sanacji 
finansów niemieckich wywołał wśród 
finansjery nowojorskiej głębokie nie- 
zadowolenie. Utrwalenie na czas nie- 
określony stanu „zamrożenia*  mil- 
jarda 200 miljonów dolarów kredy- 
tów krótkoterminowych, udzielonych 
Niemeom, w czem udział Nowego Yor 
ku wynosi około 650 miljonów, uwa- 
žane jest za cios, zadany gospodarce 
bankowej. 

Tutejsi bankierzy uważają, że roz 
zanie winno być wciąż szukane 

na drodze konwersji kredytu krótko- 
terminowego na długoterminowy, co 

Podejrzane 
(Pat.) — Pewna część pra- 

  

PARYŻ. 24.7. 

sy dzisiejszej wyraża zdziwienie z powodu 

zachowania się wyniku kon 

ferencji londyńskej, gdyż przed paru tygod 

niami trzeba było na gwałt ratować 

ców. 

iemiec wobec 

Niem- 

Bankructwo Niemiec wisiało na włosku. 

ał samolotem stolice eu- 
   

Dr. Luther obje: 

ropejskie, szukaj. 

czasem ci sami 

ąc pomocy finansowej. Tym 

Niemcy zgodzili się dziś 

oznacząłoby przerzucenie ryzyka ban 
ków na prywatne osoby, ałbo przy- 
najmniej na drodze bardziej równo- 
miernego rozłożenia ryzyka między 
różnemi krajami. Zmusiłoby to Fran 
eję, która w „zamrożonych* kredy- 
tach uczestniczy tylko w 5  proc., 
do przyjęcia na siebie części ciężarów 
z tych rynków, które się zagalopowa- 
ły w lekkomyślnem finansowaniu Nie 
miec. 

Giełda nowojorska reagowała na 
sytuację spadkiem papierów niemiec 
kich i pewną ociężałością w stosunku 
do innych rynków. 

bankructwo. 
czekać kilka 

konferencji, 

kach, na ja 

miesięcy na zwołanie nowej 

mającej zadecydować o warun- 

ch dokonana ma być napra- 

wa sytuacji finansowej Rzeszy Niemieckiej. 

Daje to szerokie pole do myślenia — pi- 

sze dziennik „Le Quotidien* rzeczy- 

wistym stanie gospodarczym, doprowadzo- 

nego do bankructwa, a którego ostatnie go- 

dziny trwać mają przez całe miesiące. 
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Słuszna ocena zwycięstwa Polski. 
      
     

przerywania działalności. Artykuł stwierdza, 
że Polska nie jest czynnikiem, wnoszącym 
chaos, lecz przeciwnie ważnym elementem 
pokoju i normalizacji w Europie. 

  

Przed Sądem Narodów. 

ACO. 24.VII. „Daily News“ 
artykuł, zależność 

banków polskich od rynku niemieckiego 
oraz odmowę banków polskich w Gdańku 

HAGA. 24.7. (Pat.) — Rzecznik 
Austrji przed Najwyższym Trybuna- 
łem Sprawiedliwości Międzynarodo- 
wej prof. Kaufman zreasumował swe 
wywody, wysuwając w konkluzji na- 
stępujące punkty: 

1) Protokół genewski z roku 1922 
nie wyklucza dla Austrji możliwości 
zawarcia unji celnej. Wykluczenie ta 
kie dotyczyć może tylko tych unij, 
przez które Austrja podporządkowa- 
na byłaby postanowieniom swego kon 
trahenta. 

2) Jeżeli Austrja nie może łączyć 
się z grupą innych państw, to musia- 

łaby być wyłączona z projektowanej 
unji europejskiej. 

3) Projekt unji celnej austrjacko- 
niemieckiej oparty jest na całkowi- 
tej wzajemności i równości stron. 

4) Projektu unji nie można uwa- 
żać za pierwszy etap na drodze do 
unji politycznej. Prof. Kaufman za- 
zaznacza następnie, iż unja celna z 
Niemeami nie zmniejszyła niezależ- 
ności Austrji, lecz przeciwnie zabez- 
pieczyłaby jej byt gospodarczy. W 
dniu dzisiejszym przemawiać będzie 
jako rzecznik Francji Paul-Boncour. 

  

KI 

Artylerja ostrzeliwuje komunistów 
hiszpańskich. 

SEWILLA. 247. (Pat) — Władze zbu- 

rzyły doszezętnie strzałami armatniemi ta- 

wernę niejakiego Corello, będącą ośrodkiem 

komunistycznym. Sąsiednie budynki zosta- 

ły uprzednio ewakuowane. Po zbombardo- 

waniu domu policja przeszukała plac, na 

którym znajdowała się tawerna, a eskadra 

samolotów przelatywała nad miastem. Ko- 

muniści obrali sobie restaurację Corello za 

kryjówkę, skąd ostrzeliwali policję i woj- 

sko. 

Plemię Judasza w armji rumuńskiej. 
Wykrycie nowej sieci szpiegowskiej. 

CZERNIOWCE. 24.7. (Pat.) — Pra 
sa besarabska donosi, że wykryto о- 
statnio wielką organizację szpiegow 
ską w Rumunji, mającą centralę w 
Wiedniu i sieć organizacyjną rozga- 
łęzioną w całym kraju, przytem głó- 
wne jej ośrodki mieściły się w Besara 
bji i na Bukowinie. 

Szezególnie ważne placówki tej or 
ganizacji znajdowały się w Kiszynio- 
wkie, Bielcach, Tyginie, Galacu, Czer 
niowcach i Romanie. 

Kierownikiem szajki szpiegowskiej 
był kapitan Zurkanianu, jego pomoc- 

nikiem był porucznik Florescu. Po 
zatem aresztowano porucznika Sta- 
neseu, jako podejrzanego o udział w 
akeji szpiegowskiej. 

W Czerniowcach aresztowano inż. 
Deutscha, który złożył zeznania, kom 
promitjące organizatorów akcji szpie 
gowskiej w Rumunii. 

Jak wynika z dotychczasowego 
śledztwa, główny kierownik akcji 
szpiegowskiej kapitan Zurkanianu po 
bierał 40 tys. lei miesięcznie, a jego 
pomocnik por. Florescu 20 tys. lei. 

    

    

   

    

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. 

DZIAŁ NAUKOWY. 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il-ej DO 18-ej. 

LEKTURA SZKOLNA. 

KAUCJA 5 ZŁ. 

cie* marszałek szlachty i ziemianin, 
późniejszy więzień stanu i wygnaniec. 

W jego to domu na Bakszcie, obec- 
nie Nr. 10, w oficynie na lewo, za głu- 
chym murem od ulicy, odbywały się 
wielce tajemnicze i zabawne dziecinne 
obrzędy przyjmowania adeptów, z 
przytykaniem do obnażonej piersi 
szpady, zawiązywania oczu, trzaska- 
nia mu nad głową szablami, sykania 
i tupania, powiewania skórzanemi far. 
tuchami, zapalania płomieni z licopo- 
djum i wyrażania uznania gdy te pró- 
by, o których naogół wiedział jak by- 
ły niewinne, wytrzymał „męžnie“. Po 
naradach następowała Loża stołowa, 
czyli uczta, gdzie strzelano prochem, 

t. j. pito niezgorzej i to nienajgorsze 
wina, specjalnemi kielichami o gru- 
bem dnie i wyrżniętych symbolach. 

Dodajmy do tych szczegółów, że ci 
poważni i zasłużeni mężowie, zacni о- 
bywatele, uczeni i duchowni, wkładali 
na siebie atłasowe czerwone fartusz- 
ki obszyte frendzlą i różne odznaki 
„stopni“. 

Wszystkie te 'atrybuty wydają się 
nam okropnie dziecinne, a jednak mu 
siały mieć dla „Dzieci Wdowy głęb- 
sze znaczenie i być wspomnieniem 
ważkich chwil, jeśli, jak pisze p. Mała- 
chowski, jeszcze przy rewizjach w 
czasie powstania styczniowego, znaj- 
dywano u wnuków insygnja masoń- 
skie dziadów, przechowane z pietyz- 
mem. W rodzinie Rómerów, są też 

PL. ORZESZKOWEJ 3 

KA- 

ABONAMENT 2 ZŁ. 

przechowane te dziwaczne fartuszki 
i znaki, a przecież pradziad mój: był 
człowiekiem, jak widać z korespon- 
dencji, niezmiernie zrównoważonym, 
rozsądnym, i bardzo pobożnym... Z tą 
pobożnością też była jakaś dziwna 
sprawa... Mularze wyznają najszla- 
chetniejsze zasady czcili „Najwyższą 
Istotę”, „„Budowniczego Świata”, ale 
imienia Boga lub Chrystusa nie wy- 
mieniają. Nie przeszkadza im to za- 
mawiać nabożeństwa na intencję zmar 
łych braci, najczęściej u Augustjanów, 
lub na Święto Masońskie u Św. Jana. 

Faktycznie papieże: Klemens XII 
w 1788 r. i Benedykt XIV w 1751 r. 
potępiają w swych Bullach wolno- 
mularzy, a przecież dużo najznako- 
mitszych duchownych należało do 
Lóż polskich i litewskich. Autor pra- 
cy o masonach w Litwie sam przy- 
znaje, że protokóły posiedzeń Lóż są 
dość jednostajne i nie zawierają dość 
materjału rzeczowego, a raczej wyka- 
zują jakby zabawę pełną dziwacznych 
i dziecinnych ceremonij ludzi zamoż- 
nych i związanych serdecznemi uczu- 
ciami podobieństwa poglądów. Otóż 
w tem leży bodaj największy sekret 
masonski... o projektach i naradach 
nad sprawami ważniejszemi niż wy- 
dobywanie kamienia z dna Wilji lub 
tym podobne, nie mówili z młodszymi 
najgłębiej wtajemniczeni i nie musieli 
protokółować, bo wiadomo... seripta 
manent. I gdy za zdradą Mickaniew- 

Nr._169 '2111) 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 
  

Kochana Franusia! 

  

Dawno ja chciał tobie ale 

pisać nie wiadomo. Wszyscy wyjechali, a co 

napisać, co 

jest to chodzi ze łbami do ziemi i narzeka 

ogródku 

Со jaka dama zaglońdnie to i po- 

1а dla kogo swoich smacz- 

„ To ja tobie wiesz co opisza? 

jeździł. 

na kieszeń. Nawet u Sztralika w 

pusławo 

szła. 
    
   

   ności pokazywi 

Jak ja do Warszawy 

  

ku. Organizato- 

Nakarmili 

Jeździł ja na z 

rów 

nas, nie. bardzo nami orali; 

na dworzec odprowadzili. Pokrzepił się 

piwem i zasnął. Obudził się na 

isi a drugiej — wisi! Na trzeciej— 

żep ciebie cholera, pomyślał ja i już 

„Prawidłowych Zjazdów! 

przenocowali i 

ja 
jednej sta- 

    

   

nie mógł zasnąć. 

Wszędzie te tabliczki krzepi*, 

r krzepi“Į Na kieszenie malarzy, bla- 

;i tych — co to wymyślili cukier — 

Ale co nam biednym 

jdzie? Gdyby 

„cukier 

ie że pokrzepił. 

tego p 

pew; 

ludziom z 

rozdawać pieniądze r 

durne tabliczki przysłali biednym dzieciom 

kilkanaście worków cukru do każdego mia- 

sta to by każdy i sam powiedział, że „cukier 

   
zamiast 

    „nym darmozjadom za 

A najlepiej to obniżyć cenę o 50 gro- 

kilo, tabliczki będą 

ludzie odrazu zrozumieją, 

krzepi*. 

szy na niepo- 

  

wtedy i 

trzebne i że cu- 

kier krzepi. 

Całuję ciebie i dzieciaków mocffo! 

Twój Kaziuczek. 

BEIPETTS TAKO NTSISETONIS 

Olimpjada szachowa w Pradze 

Polska znów na czele. — Porażka 
mistrza świata, dr. Alechina. 

PRAGA. Onegdaj wieczorem zakoń- 
czyła się 15 runda olimpijskiego turnieju 
szachowego. Spotkania Austrja—pPolska za 
kończyły się wynikiem remisowym Par- 
tje Rubinsztein—Gruenfeld i dr. Ta 

5pielman zakończyły się na remis. Prze- 
piórka przegrał z Beckerem o Frydman wy- 
grał z Lokwencem. Inne spotkania zakończy 
ły ię wynikami następującemi: 

        

  

  

  

    

Ame    

  

   

   

    

a—Rumunja 3 i pół : pół, 
2 Szwajcar je a—Litwa 

anja 4:0, Czechosłow 
:1i pół, Anglji 

«= Holandja 2:2, Francja-Dar 
Dziś rozegrano 16 rundę turnieju, 

iosła niespodziankę, a mianowici 
m wiata dr. Alechin przegrał do Mat 
tisona (Łotwa). Drużyna polska grała ze 
Szwecją. Partja Tartakower—Stolz zakoń- 
czyła się na remis, Przepiórka wygrał z 
Berndtsonem. Makarczyk przegrał z Lun- 
dinem.  Partja Rubinsztein—Stahlberg zo- 
stała przerwana w pozycji remisąwej. Przy. 
p czalnie mecz zakończ, wynikiem 
2:2. Pozatem Litwa zwycię Francję 3:1. 
Inne spotkania nie zostały zakończone. 

Po 16 rundach turnieju prowadzi Polska 
39 i pół punktów i jedna partja niedokoń- 
czona, dalej Czechosłowacja 39 pkt. i 3 par- 
tje niedokończone, Austrja 38 i pół pkt. i 3 
partje niedokończone, Słany Zjednoczone 
38 pkt i 2 p. niedokończone, Łotwa 38 i 
pół pkt, Jugosławja 38 pkt.,i 2 p. niedo- 
kończone, Szwecja 36 i pół pkt. i 2 niedo- 
kończone, Niemcy 35 i pół pkt. i 5 p. nie- 
dokończonych, Anglja 33 pkt i 2 p. ni 
dokończone, Węgry 32 pkt. i 8 p. niedokoń- 
czone, Holandja 30 i pół pkt. i 1 p. nie 
dokończona, Francja 27 pkt., Szwajcarja 26 

d pół pkt. Litwa 25 pkt. i 1 p. niedokończo- 
Rumunja 22 i pół pkt. i 1 p. niedokoń- 

Włochy 20 pkt., Danja 17 pkt. i 2 
p. niedokończone, Hiszpanja 11 pkt. i 8 p. 
niedokończone, oraz Norwegja 9 i pół pkt. 
1 4 p. niedokończone. 

Dziś rano rozegrane będą partje niedo- 
kończone. 

Po południu 17 runda turnieju, 
Polska gra z Jugosław ją. 

Wczoraj o godz. 5 po południu prezydent 
miasta Pragi podejmował uczestników ołim- 
pjady szachowej i 8-go kongresu Międzyna- 
rodowego Związku Szachowego herbatką w 
salonach reprezentacyjnych miasta. (Pat) 

PRAGA. 24.7. (Pat.) — Dzisiaj rano na о- 
lim im turnieju szachowym rozgrywano 
partje niedokończone. Pozatem w 16 rundzie 
spotkanie Polska—Szwecja dało wynik 2:2. 
Rubinsztein zremisował ze Stahlbergiem: Po 
16 rundzie prowadzi Czechosłowacja (41 i 
pół pkt.), dalej Austrja (40 i pół), Polska 
(40), Niemcy (39 i pół), Stany Zjednoczone 
(39 i pół), Jugosławja (39), Łotwa (36 i pół) 
Szwecja (37 i pół), Anglja (34), Węgry (32 

i pół), Holandja (31), S: jcarja (27 i pół), 
Francja (27), Litwa (25 i pół), Rumunja (22 
i pół), Włochy (20), Danja (17 i pół), Hisz- 
panja (12), Norwegja (10 i pół). Czechosło- 
wacja, Holandja i Francja rozegrały po 16 
spotkań, inne drużyny po 15. Dziś po połud- 
niu rozgrywa się 17 runda turnieju, w której 
żaden mecz jeszcze nie został ukończony. 
Drużyna polska gra z Jugosław ją. Dotychczas 
Przepiórka zakończył swą partję z Pircem na 
remis. Tartakower z Austaloffem i Frydman - 
z Kónigiem mają lepsze partje. Rubinsztein 
z Widmarem ma przypuszczalnie partję nie- 
rozegraną. 

   

  

   

       
  

    

  

   

  

    

    

     

w której 

  

   

  

  

skiego i wskutek jego nieustannych 
skarg do Rządu i nawet samego ce- 
sarza Alexandra. zabrano papiery i 
protokóły lożowe, gdy niebawem, w 
1821 r. 15.X zamkniętą została ostat- 
nia i najbardziej znana, Gorliwego Lit- 
wina, nie znaleziono nic podejrzanego, 

ale... ale... wielu z Braci znalazło się 
w prędkim czasie w więzieniach, 
wygnaniu. Ale... Filareci, zorganizo- 
wani przez Zana, członka Loży Szkoła 
Sokratesa, byli tych lóż odpryskiem 
Towarzystwo Patrjotyczne również 
miało z niemi afiljacje. Nie ulega więc 
wątpliwości, że różne praktykowane 
dzieciństwa, były tylko mydleniem 
oczu, a straszne przysięgi i wymagane 
tajemnice, próbą dyskrecji wtajemni- 
czanych. 

Czytając bardzo ciekawą książkę 

  

  

p. Małachowskiego-Łempickiego. wi- 
dzimy jakby wynurzający się ze 
wspomnień rodzinnych obraz we- 
wnętrznego życia naszych przodków, 
bo tak wiele nazwisk znajomych spo- 
tyka się w spisie Braci Lożowych. 
Chomiński, Kotwicz, Wagner, Towiań- 
ski, Deybel, Świętochowski, Szklennik, 
Kossakowski i t. d. Zagłębiamy się 
w ich psychikę i możemy w sobie od- 
najdywać zasady przez nich wyzna- 
wane: by „w Mularzach znalazł Bóg 
prawą cześć, kraj wsparcie, a ludzie 
szczęśliwość* jak głosiły słowa hymnu 
pisanego przez T. Zana. 

Hel. Romer. 

  

 



  
    

Nr. 169 (2111). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Prowokatorski napad strażników sowieckich 

na żołnierzy K. O. P-u. 
Zbrojna utarczka na pograniczu. 

Odcinek graniczny  Radoszkowicze stał 
się terenem zbrojnej utarczki „kopistów* z 
sowiecką strażą pograniczną. Wypadek ten 
miał przebieg następujący: zaczajona pla- 
cėwka KOP-u ujrzała w pewnym momencie 
kobietę, szybko przekradającą się przez lin- 
ję graniczną. Na okrzyk „stój* niewiasta za 
częła szybko uciekać w kierunku granicy so 
wieckiej. Żołnierze KOP-u dali kilka strza- 

łów ostrzegawczych, a gdy to nie odniosło 
skutku rozpoczęli pościg. W chwili gdy u- 
ciekająca i goniący ją żołnierze byli w odleg 
łości jakich 100 metrów od linji granicznej 
z za krzaków wyskoczyli strażnicy sowiecey 

   

   

i ehcąc zatrzymać pogoń, osypali naszych 
ierze gradem kuli. Mimo to dzielni „ko- 

piści* zdołali ująć zbiega, a jednocześnie 
odeprzeć prowokacyjny i karygodny zamaeł: 
strażników sowieckich 

Jak się wyjaśniło, ujętą kobieią okaza- 
ła się Barbara Downer. Miała ona po tam- 
-Bzo po taojyą durzpo1 nuopioy 3u013S [33 

su do czasu odwiedzała. 
Władze polskie wystosowały do komendan 

ta odcinka sowieckiego energiczny protest 
przeciwko zbrojnemu wystąpieniu sowieckiej 
straży granicznej. 

   

  

   

Zmierzch kariery zasłużonego komunisty. 
Nieudana próba występu w Polsce. 

Na pograniczu sowieckiem w rejonie Cho 
cieńczye patrol KOP-u, lustrując pas pogra- 
niezny natknął się na jakiegoś osobnika, któ 
ry po przekroczeniu granicy sowieckiej, 
rytorjum polsk. W ciemnościach nocnych 
rytorjum polskie. W ciemnościach nocnych 
natknął się znienacka na żołnierzy. Zdeteno 
wany niemiłym spotkaniem gość z zakor- 
donu usiłował dyskretnie się wycofać. Za- 
stał jednak błyskawicznie otoczony i uję- 

ty. 
Przeprowadzone dochodzenie doprowadzi 

ło do sensacyjnych wyników. Okazało się, 
iż ujętym jest Piotr Muraszko, dezerter je- 
dnego z pułków, stacjonujących w Wileń- 

szezyžnie. 
Przed kilku laty zbiegł on do Rosji so- 

wieckiej, gdzie zaciągnął się w szeregi ko- 
munistyczneį partji zachodniej Białorusi i 
został odkomenderowany na kurs agitato- 
rów komunistycznych w Mińsku. 

    

  

Po ukończeniu kursu pracował na pogra- 
niczu polskiem, mając za zadanie organi- 
zację roboty destrukcyjnej w duchu komu- 

A pośród ludności i żołnierzy K. 
O. P.-u. 

Po jakimś czasie odwołany został do Mos 
kwy, tutaj piastował jeden z dość wysokich 
urzędów w centrali partji komunistycznej 
i za zasługi położone dla kompartji odzna- 
czony został orderami sowieckiemi. 

Ostatnio partja delegowała go do Polski 
dla zorganizowania tu akcji wywrotowej i 
nawiązania ścisłego kontaktu z miejscowe- 
mi jaczejkami komunistycznemi. 

Ostatni ten przydział stał się jednak po- 
czątkiem końca jego szybkiej karjery. Wo- 
bee wyniku śledztwa potwierdzonego obfi- 

tym materjałem obciążającym, jaki dostar- 
czyła rewizja osobista, niewątpliwie tym ra- 
zem nie uda się mu ujść z rąk sprawied- 

liwości. 

„Ofiary teroru bolszewickiego" — agitatorami 
na usługach kominternu. 

Nocy wczorajszej w rejonie odcinka gra 
nicznego Łużki, ukryta placówka K. O. P.-n 
spostrzegła dwóch osobników, którzy na wi: 
dok żołnierzy początkowo zdradziłi wyraż- 
ny zamiar ucieczki, zostali jednak błyska- 
wiecznie ujęci. 

Na pierwiastkowem dochodzeniu  ujęci 
podali się za Ch. Giedsona i Wacława Kie- 

cura, iadczając, iż ze względów politycz-     

nych zbiegli z Rosji sowieckiej. W, toku jed: 
nak dalszego śledztwa wyszło najaw, iż 
są to agitatorzy komunistyczni, wysłani przez 
Komintern do Polski dla prowadzenia tu ro 
boty destrukcyjnej. Przeprowadzona u nich 
rewizja ujawniła ulotki komunstyczne i kou 
pormitujące dokumenty. 

W. związku z tem aresztowanych przeka 
zano do dyspozycji władz śledczych. 

Kobieta-groza i postrach wsi Dworzyszcze. 
Zabiła swego 19-letniego bratanka. 

(Od własnego 

Z dnia 21 na 22 b. m. mieszkanka wsi 

Dworzyszcze, gm. holszańskiej, niejaka He- 

Tena Rogińska, groza i postrach całej wsi, za 

biła na pastwisku bratanka swego 19-letnie- 

go Jana Rogińskiego z przyczyn nieustało- 

nych. Jak twierdzi morderczyni, ma ona 

jeszeze do „sprzątnięcia* dwóch chłopaków, 

oraz spalenie w jesieni wsi. 

Ponieważ wśród mieszkańców uważana 

jest za furjatkę, ponadto niejednokrotnie by- 

  

ła już karaną za wszelkie możliwe przekro- 

korespondenta). 

czenia, zachodzi obawa, że groźba będzie 

spełnioną. 

Ludność trwożliwie pilnuje swych g0- 

spodarstw. Obecnie Rogińskąa zaaresztowa- 

no i osadzono w areszcie gminnym, gdzie 

symuluje chorobę. 

Czas już na trwalsze i dłuższe odsepare- 

wanie niebezpiecznej furjatki, gdyż zdener- 

wowana ludność boi się powrotu zabójczy- 

ni. . 

Zagadkowy mord podczas zabawy tanecznej. 
W. domu jednego z mieszkańców wsi 

Klidzinięta (gm. smorgońskiej) odbywała się 
uczta weselna. 

Podczas zabawy, kiedy gościom „kurzy- 
ły się czuby* od wypitej wódki, powstała 
bójka. Nagle ktoś zgasił lampę; zrobiło się 
<«iemno, C0 jeszcze powiększyło zamieszanie. 

Zapalono świecę i w migocącym świetle 

zauważono, że na podłodze po środku iz- 

by, leży zasztyletowany jeden z gości — 

20-letni Paweł Drywień. 

Sprowadzony lekarz skonstatował Śmierć. 

Kim jest zabójca narazie nie wyjaśniono. 
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi polie- 
ja powiatowa. 
ja powiatowa. (e). 

——— mir 

Na marginesie dymisji magi- 
„stratu m. Lidy. 

Aczkolwiek powiedzenie w Lidze „bur- 
mistrz podaje się”, „magistrat podaje się 
do dymisji“ stało się przysłowiowym komu- 
nałem, powtarzanym przez pierwszego lep- 
szego łobuza z Roślaków, który połuje na 
cnotę niewieścią, to dziś nabrało ono spe- 
cyficznego znaczenia i wagi pierwszorzędnej 

Oto faktycznie w dniu 20 lipca b. r. za- 
ratu w osobach: burmistrza dr. 

Ordyłowskiego Szczepana, zastępcy burn'- 
strza inż. Pupko Mejłacha i ławników: Przy. 
bytki Antoniego i Karczmara Marka posta- 
nowił na najbliższem posiedzeniu, które zo- 
stało zwołane na dzień 25 lipca 1931 r. po- 
dać się do dymisji. 

Czy znów dymisja przez Radę zostanie 
przyjętą nie pozostaje zagadką, bo na ta 
wskazuje posiedzenie Wydziału Powiatowe- 
go z dniu 21 lipca 1931 r., na którem tę spra 
wę poruszano a nawet postanowiono po wy- 
słuchaniu burmistrza o bezskutecznych za- 
biegach w kierunku uzdrowienia finansów 
miejskich oraz niemożności ułożenia się nor- 
malnych warunków współpracy z Radą Miej 
ską w poszczególnych sprawach finansowych 
zwrócić się do p. „wojewody z wnioskien* 
mianowania Komisarza dla miasta Lidy z 
uprawnieniami Magistratu o ileby ze strony 
Rady Miejskiej nie znalazł współpracy do 
ratowania gospodarki magistratu, przepro- 
wadzenia oszczędności w gospodarce,  lik- 
widacji czynszów wieczystych itp. 

Lecz to nie wszystko, bo o ile i to nie- 
pomoże, te Wydział Powiatowy postanowił 
zwrócić się do p. Wojewody z wnioskiem o 
rozwiązanie Rady Miejskiej. 

Takie postawienie sprawy przesądza 
kwestję wahań co do nieudzielenia dymisji 
zarządowi Magistratu, w to musi każdy wie- 

bo dotych: ra gospodarka miejska, 
która przedstawia się wprost fatalnie, dłu- 
żej nie wytrzyma. 

Oto magistrat lidzki idąc za ogólnym pe- 
dem rozbudowy i wnosznia pomników, któ- 
reby świadczyły o jego działalności pobudo- 
wał nie zważając na przyszłą konjukturę 
gospodarczą, jaką dziś wszyscy widzimy, 
«dwie wielkie budowle, które coprawda pod- 
niosły magistrat i Lidę do' rzędu miast przo 

cych kulturą na wschodzie Rzeczypospo 
. to jednak spowodowały one zadłuże: 

mie, które dziś jest główną przyczyną zatar- 
gów magistrackich. 

Oto budowa tych dwu budynków w 
tach 1928—30 kosztowała magistrat około 
2.000.000 złotych na co magistrat otrzymał 
długoterminowe kredyty z B. G. K. i Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego o 
koło 800.000 zł., resztę oparł na krótkoter 
minowych pożyczkach w różnych instytu- 
cjach kredytowych i u osób prywatnych, któ- 

У systawił weksle. Te estatnie są najbar 

dziej krępujące dla magistratu, gdyż 'potrze- 
bują ciągłej zmiany, nie mówiąc o wysokiem 

oprocentowaniu, które razem wynoszą oko- 
ło 18 proc. rocznie. 

Powyższe jest przyczynkiem do powzie- 
magistratu oraz zajęcia odpowiedniego sta- 
cia rezygnacji — podania się do dymisji 
nowiska przez Wydział Powiatowy. 

Dalszem pogłębieniem wyżej przytoczone- 
go będzie opinja magistratu jaką sobie zdo- 
był przez ciągłe walki Stasiewiczów i Har- 

  

  

   

      

    

   

    

   

  

    
    

  

niewiczów kontra Ordyłowski, Szeptunow- 
ski via Misan, Kapeluk i inni „żydkowie* o- 

raz respekt do weksli magistrackich które 

były przyjmowane z grubemi zastrzeżenia- 
mi z tytułu protestów i POZA 
wykupów. 

Dobitką wszystkiego będzie nałożenie 
klauzul egzekucyjnych przez sędziów sądów 
okręgowego i grodzkiego na szereg nieru- 
chomości miejskich ogólnej wartości prze 
szło 500.000 zł. z tytułu zaprotestowanych 
weksli na sumę 44.900 zł. 

Oto rezultat budowy elektrowni miejskie 
i szkoły powszechnej, które aczkolwiek są 
konieczne i musiały być pobudowane, to 
nie wykluczały możliwości wybudowania ta- 
kowych w lepszych kalkulacjach dla gospo- 
darki magistratu lidzkiego. 

Dziś już zapóźno debatować nad powyż 
szem, dziś trzeba rotować to co się da, o 
tem muszą pamiętać zarówne ojcowie mia- 
sta jak i magistrat wespół z władzami kon- 
trolnemi jakiemi są Wydział Powiatowy, wo- 
jewoda itd. 

Lecz i to nie wszystko. Bank Gospodarst- 
wa Krajowego, Kuratorjum, Polski Bank 
Komunalny, Kasa Oszczędności i inne wła- 

dze i urzędy winny udzielić moratorjum ma- 
gistratowi m. Lidy w spłacaniu zaległych jak 
i bieżących rat amortyzacyjnych zaciągnię- 
tych pożyczek, które stanowią pokaźną cyi- 
rę, bo powyżej 200.000 zł. 

Reasumując powyższe, każdy przychodzi 
do wniosku, że dotychczasowy sposób gospo 
darowania groszem magistrackim był trak- 
towany iście po dziecinnemu i spowodował 
sytuację z wyjściem natychmiastowej dymi 
sji obecnego składu zarządu magistratu, a 
nawet w przewidywaniu nowych dysonan- 
sów w łonie Rady Miejskiej zapowiedź roz 
wiązania takowej o ile się nie opamięta w 

swych kłótniach partyjnych, nieraz bardzo 
błahych jak np. drobne subsydja itd. 

Wiszący nad gospodarką miejską Komi- 
sarz z prawami Magistratu oraz natychmia- 
stowa długoterminowa pożyczka i morator- 
jum w spłacaniu rat amortyza- 
cyjnych zaciągniętych pożyczek i | nie- 
dopuszczenie do  licytacyj nieruchomości 
miejskich zajętych na podstawie klauzul eg- 
zekucyjnych, może w obecnej chwili urato- 
wąć skompromitowaną Radę Miejską wes- 
pół z Magistratem. 

J. Bożek 

Lida, dnia 23 lipca 1931 r. 

Na marginesie Kongresu Eu- 
charystycznego w Oszmianie. 

Nie mamy zwyczaju, naogół rzecz biorąc. 

dyskutować z „Dziennikiem Wileńskim, 
tym razem jednaka dla stwierdzenia istotne- 
go stanu rzeczy, muszę głos zabrać, by nale- 
życie poinformować szerokie rzesze czytelni- 
ków prasy wileńskiej. W jednym z ostatnich 
numerów „Dziennika* zamieszczone zostało 
obszerne sprawozdanie z przebiegu uroczy- 
stości z tendencyjnem jednak, jak zwykle, 
pominięciem udziału w tych uroczystościach 
Związku Strzeleckiego, którego członkowie 
są zapewne niegorszymi katolikami od ko- 
resopondentów „Dziennika. 

Otóż, gwoli ścisłości podać muszę, że w 
uroczystościach kongresowych stale brała 

w charakterze asysty kompanja 
ku Strzeleckiego w liczbie 66 umundu- 

  

   

URI ER 

rowanych i uzbrojonych strzełców, tworząc 
w czasie procesji kordon dokoła baldachimu, 
pod którym szedł jego J. E. ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski, utrzymując tem samem porzą 
dek nal y i ochraniając duchowieństwo od 
tłumów wiernych, gromadzących się doko 
ła. 

Taka sama kompanja w czasie nabożeń- 
stwa stanowiła asystę, stojąc przed ołtarzem 
i oddając honory wojskowe podczas Pod 
niesienia i Ewangelji, pomimo pewnego nie 
zadowolenia ze strony członków poszczegół 
nych sekeyj Kongresu. 

Fakty powyższe przybierają 
barwę wtedy dopiero, gdy stwierdz. ы 
przeliczone“ wedlug „Dziennika V ileńskie 
go“ rzesze członków Stowarzyszenia Młodzie 
ży Polskiej, wynosiły obok kilkunastu człon 
kiń, takąż mniejwięcej ilość członków, którzy 
sformowali niewielki oddziałek na czele po- 

chodu. 
Dziwnem zjawiskiem było także niedo- 

puszczenie do głosu przy powitalnych prze- 
mówieniach, członka Zarządu Powiatowego 
Związku Strzeleckiego, aczkolwiek innych in 
dzi, którzy wogóle nie mieli zamiaru prze- 
mawiania poszukiwano gwałtownie wśród 
obecnych na Kongresie, po uprzedniem zapo 
wiedzeniu ich przemówienia. 

„Strzełee Oszmiański*, 

MOŁODECZNO 
-- ODNALEZIENIE MIN NA DNIE RZE- 

KI. W. rzece wpobliżu zaścianku Wadczy- 
no (gminy hruzdowskiej, powiatu mołode- 
czańskiego) ujawniono dwie duże miny wa- 
gi 50 kilogramów każda. W dniu wczoraj- 
szym specjalnie sprowadzony pyrotechnik 
wojskowy miny te zniszczył. Ustalono, że 
miny pochodzą jeszcze z czasów wojennych. 

(e) 
S Во ай @ 
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Uigowe miejsca w Akademic- 
kiej Kolonji Wypoczynkowej 

w Legaciszkach. 

Zarząd Stowarzyszena Bratnia Pomoc Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. w zro- 
zumieniu potrzeb zdrowotnych niezamožnej 
młodzieży akademickiej mimo bardzo cięż- 

kich warunków finansowych Stowarzyszenia 
przeznaczył na miejsca ulgowe w Akademic- 

kiej Kolonji Wypoczynkowej w Legaciszkach 
4.320 zł. w postaci długoterminowych poży- 

czek zdrowolnych na pokrycie 50 proc., 70 
proc. i 100 prac. kosztów utrzymania. Na ten 

sam cel w roku zeszłym wydano okrągłe 
1.858 zł, a więc w tym roku zwiększono po- 

zycję o 2.462 zł. Chcąc racjonalnie rozdzielić 
przyznaną sumę, zarząd komunikatem z dnia 

20 czerwca r. b. wezwał członków ubiegają- 
cych się o ulgi do składania podań w Sekre- 
tarjacie Stowarzyszenia. Wszystkie też po- 
dania, które wpłynęły dotychczas a zasługi- 

y na uwzględnienie Komisja Kwalifika- 
cyjna załatwiła ' przychylnie, rozdzielając 
miejsca ulgowe na cały sezon i pozosta- 
wiając niewielką rezerwę na prolongatę ulg. 
Mimo to nadal do Komisji Kwalifikacyj 
napływają podania o ulgowe miejs 
lonji. Kredyty preliminowane ą już wyczer- 
pane, dodatkowych zaś kredytów Zarząd ot- 
worzyć nie może, gdyż świeżo ujawnione 
przez Nadzwyczajną Komisję do Zbadania 
gospodarki Mensy'a dotychczas ukrywane 
przez kierownika Mensy długi, wyśrubowała 
ogólne zadłużenie do sumy 44.000 zł. i po- 
stawiły Stowarzyszenie w obliczu ciężkiego 
kryzysu finansowego. 

W związku z po szem Zarząd Stowa- 

rzyszenia uchwałą swą z dnia 10.VII 1931 r 
polecił Komisji Kwalifikacyjnej podania o 
miejsca ulgowe w Legaciszkach wpływające 
nadal do dnia 28 lipca pozostawić bez roz- 
patrzenia. 

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Brat- 
nia Pomoc Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. 
chcąc w roku bież. udostępnić ulgowy pobyt 
w Kolonji jak największej ilości Kol. Kol. u- 
znał z reguły 14 dni za zasadniczo wystar- 
czający czas ulgowego pobytu, każde bowiem 

przedłużenie pobytu ulgowego na dłuższy 
okres odbiera całkowicie innym kol. kol. 
możność korzystania z Kolonji. 

W związku więc z wyczerpaniem kredy- 
tów na miejsca ulgowe i na rezerwę dla pro- 
longaty ulg i w związku z niemożnością ich 
zwiększenia, Zarząd Stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc polecił Komisji Kwalifikacyjnej udzie- 
lać prolongaty na ulgowy pobyt w Kolonji 
jedynie w drodze wyjątku naskutek za- 
świadczenia, wydanego przez lekarza Kolonii, 
a stwierdzającego konieczność dalszego wypo 

    

    

  

   
   

      

czynku. 
Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Br. 

Pom. Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. podaje 
do wiadomości członków Stowarzyszenia ko- 
rzytających z miepsc ulgowych w Akademic- 
kiej Kolonji w Legaciszkach, iż w razie nie- 
zgłoszenia się do Kolonji w ciągu 10 dni od 
dnia wyznaczonego przez Komisję Kwalifi- 
kacyjną, a uwidocznionego w karcie wyjazdu, 
karta wyjazdu i przyznana ulga unieważ- 
nia się 

Niniejsze zarządzenie podyktowane jest 
koniecznością orjentowania się Administraeji 
Kolonji i Komisji Kwalifikacyjnej co do ilo- 
Ści ulgowiczów w poszczególnych okresach 
sezonu, jako też co do ilości ulgowiczów w 
poszczególnych okresach sezonu, jako też co 

do lości przyznanych a niewykorzystanych 
miejsc ulgowych. 

KRASNE n/USZĄ 
-++ Marnowany wysiłek i materjał. Prze 

jeżdżając niedawno przez jedną ze wsi gni. 
kraśnieńskiej zauważyłem niszczejący pozo- 
stawiony na pastwę losu gmach. Łatwo moż- 
na się domyśleć, że jest to gmach budynku 
szkolnego, budowanego ongi w dobrej wie 
rze, iż będzie służył społeczeństwu, jedak 
niestety, dzieje się inaczej. Budynek ten 
gnijąc i przy takich warunkach nigdy nie 
doczeka się swego przeznaczenia. Po wni 
knięciu w tę prawę głębiej, z przykrością 

stwierdzić trzeba, że winni tu są Panowie 
Radni gminy, a zwłaszcza będący w ich gro- 
nie przedstawiciel szkolnictwa, który przez 
wiele lat piastuje godność Radnego Gminy. 
Ponozą winę niszczenia wymienionego bu- 
dynku także i panowie wójtowie którzy od 
1921 r. kolejno zajmowali to stanowisko, ca 
jest wprost niezrozumiałe, że między nimi 
ani jeden nie zdobył się na myśl ratowania 
opuszczonego budynku szkolnego, tem bar- 
dziej, że przeżywaliśmy i dobre lata i mała 
suma wystarczała na należyty remont, coby 
w obecnym, cięższym okresie znacznie od- 
ciążyło budżet, bo nie trzebaby było pła- 
cić za: wynajęty tymczasowy i nie odpo- 
wiadający potrzebom szkoły lokal. Może nikt 
się nie troszczył o ten budynek dlatego, że 

pochodził z funduszów skarbowych, albo ze 
składek obywatelskich, to świadczyłoby o 
niezrozumieniu sprawy, bo wójt jako urzęd- 
nik tem bardziej powinien dbać o to dobro 
mu powierzone, a gdy ze składek dobrowol- 
nych, to te starania winny być dla niego za- 
chętą i powinien poprzeć rozpoczęte dzieło 

by służyło dla dobra oświaty,pod żadnym 
względem nie pozwolić by się wspaniały bu- 
dynek bez użytku zmarnował.. Jest co 'praw- 
da i Komisja Szkolna, jednak i ona nie zdo- 
była się na zajęcie w tej kwestji decydują- 
cego stanowiska, podobno orzekła, iż to kli 
mat winien wszystkiemu i przez to rujno- 
wać się musi budynek; dodać należy iż do 
budynku należy piękny plac około */, l. 

Byłoby bardzo pożądane, żeby się ktoś 
tem zainteresował ze Starostwa bo gdy ojco- 
wie gminy o to się nie troszczą, to musimy 
prosić tych, którzy są powołani do regulo- 
wania takich niedopuszczalnych zaniedbań. 

Miejscowy. 
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Konflikt między Magistratem a lzbą Skarbową. 
Powodem sporu 

Między Magistratem a Izbą Skar- 
bową wynikł konflikt, który omal nie 
przyjął poważniejszych rozmiarów. 
Za podłoże konfiktu posłużyła decyzja 
Izby Skarbowej z dnia 22 b. m.. mocą 
której Izba zatrzymała 250.000 złotych 
należnych miastu. Suma ta zatrzyma- 
na została, jako gwarancja termino- 
wego wywiązywania się samorządu z 
opłat podatkowych. Decyzja Izby 
Skarbowej wywołała w prezydjum 
Magistratu wielkie poruszenie, tem 
bardziej, że Magistrat spóźnił się za- 
ledwie o kilka dni z uiszczeniem opła- 

250.000 złotych. 

ty i uregulował ją 23 b. m. t. j. naza- 
jutrz po powziętej uchwale Izby Skar- 
bowej. с 

W związku z tą sprawą w dniu 
wczorajszym zarówno w Izbie Skar- 
bowej, jak i w Urzędzie Wojewódz- 
kim interwenjowała delegacja Magist- 
ratu w osobach: p. o. prezydenta p. 
W. Czyża i głównego buchaltera p. 
Adama Piłsudskiego. Ka 

Naskutek staran delegacji i wy- 
świetlenia całej sprawy, orzeczenie Iz- 
by Skarbowej zostało cofnięte. 

Pogłoski © nadużyciach w kinie miejskiem. 
W wileńskich sferach kinematograiicz- 

nych krążą już od dłuższego czasu uporezy- 
we pogłoski o nadużyciach, dokonywanych 
podobno systematycznie w kinie miejskiem. 

Według tych pogłosek nadużyca te miały 
polegać na tem, że w książkach obrachun: 
kowych tego przedsiębiorstwa miejskiego, w 
rubryce, gdzie podawane są koszta eksplo- 
atacji filmów wprowadzono fikcyjne sumy 
— sumy znacznie wyższe niż te, jakie w 
rzeczywistości zapłacono warszawskim biu- 
rom filmowym za poszczególne filmy. 

Na dowód tego przytaczany jest fakt, że za 
niektóre bardzo słabe pod względem arty- 
stycznym filmy płacono niezwykle wysokie 
sumy. 

Według tychże pogłosek sprawą tą mia- 
ły się zainteresować władze śledcze, które 

wdrożyły dochodzenie. 
Wszczęte śledztwo niewątpliwie wyjaśni 

faktyezny stan rzeczy i ustali czy pogłoski 
i nadużyciach wyssane są z palca, czy też 
odpowiadają rzeczywistości. 

Godna pochwały sumienność. 
Dozorca teatru na Pohuiance rodzonego Syna ujmuje 
na gorącym uczynku kradzieży i oddaje w ręce policji. 

Ubiegłej nocy dozorea teatru miejskiego 
na Pohulance Bartoszko posłyszał wydobywa 
jacy się z za kulis teatru podejrzany 
szmer. 

Nie namyślając się wszedł ostrożnie do 
pokoju skąd posłyszał szmer i zauważył w 
ciemnosciach jakiegoś osobnika, który pako- 
wał skradzione rzeczy. Dozorca nie struch- 
lał na widok złodzieja i pochwyciwszy szta- 
bę żelazną począł okładać nią złodzieja. 
Okładał go tak długo, aż złodziej padł na 

ziemię. Zwycięski Bartoszko zapalił wów- 
czas Światło i poznał w złodzieju swego... 
syna. 

Okoliczność ta nie podziałała jednak na 
sumiennego dozorcę, który schwytanego na 
gorącym uczynku kradzieży swego Syna od- 
dał w ręce policji. 

Nefortunnego złodziejaszka Natwicdóńo 
wpierw do pogotowia ratunkowego, gdzie 
nałożono mu opatrunki, poczem umieszczo- 
no go w areszcie centralnym . (e) 
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  Dziś: Jakóba, Krzysztofa. 
| Sobota 

Jutro: Anny matki N. M.P. 

Lipiec 

  

Wschód słońca—g. 3 m. 45 

Zachód + —g. 19 m. 40 

Spastrzożenia Zakładu Msteeroiog|! U. S. B 

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

Temperatura średnia -- 15° С. 

^ najwyžeza: > 18° С. 

ы najniższa: - 9° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni. 

'Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

  

MIEJSKA. 
— Choroby zakaźne w województwie wi- 

leńskiem, Urząd zdrowia Wileńskiego Urz. 
Wojewódzkiego w ubiegłym tygodniu zano 
tował następujące choroby zakaźne: 
brzuszny 2, plamisty 4, płonica 12, błonica 
6, odra 4, róża 3, gruźlica 18 (2 zgony), ja- 
glica 180, inne choroby 3. 

Razem zanotowano 232 wypadki zasłab- 
nięć na choroby zakaźne w tem 2 zgony. 

— Dar miasta Wilna kolonji polskiej w 
Dalmacji. Kolonja polska w Dalmacji (Ju 
gosławja) buduje kościół pod wezwaniem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. W związku 
z tem Komitet budowy kościoła zwrócił się 
do Magistratu m. Wilna z prośbą zajęcia się 
sprawą wykonania obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramkiej. Magistrat pracę tę powierzył 
artyście malarzowi p. Kuleszy. Jak się dowia- 
dujemy obraz jest już na ukończeniu i zo- 
stanie wysłany do Dalmacji, jako dar miasta 
Wilna dla tamtejszej kolonji polskiej. 

— Redukcja o 15 proce. poborów pracow 
ników miejskich. Jak już podawaliśmy, wła- 
dze miejskie postanowiły pracownikom ko- 
munalnym potrącić 15 proc. na poczet zali- 
czek wydanych przez samorząd w latach 
1930 i 31-ym. W związku z tem w dniu wczo- 
rajszym do p. 0. prezydenta m. zgłosiła się 
delegacja pracowników miejskich, prosząc o 
pozostawienie poborów nienaruszalnemi. De- 
legacja spotkała się z odpowiedzią odmowną 
ze względu na to, że powyższa uchwała jest 
wynikiem narad Magistratu z rzeczoznawcami 
i jako taka nie może być cofnięta. 

W związku z tem już od 1-go sierpnia 
pobory pracowników miejskich zredukowane 
zostaną o 15 proc. 

Asfaltowanie ulie. Asfaltowanie ulic 
jest jedną że spraw najbardziej absorbują 
cych obecnie Magistrat, który stanął na 
nowisku, że wobec rozwiązania żagadnien 
komunikacji autobusowej, asfaltowanie musi 
odbyć się w jak najkrótszym czasie. Wczo- 

rajsze posiedzenie Magistratu poświęcotie by- 
ło omówieniu drogi, na jakiej sprawa ta ma 
być załatwiona. W wyniku dłuższej dyskusji 
uchwalono ogłosić przetarg, z tem, że ostatni 
termin składania ofert upływa z dniem 1( 
sierpnia r. b. Natychmiast po zakończen 
przetargu rozpoczęte zostaną roboty, Magist- 
rat spodziewa się zatrudnić na nich 150 bez- 
robotnych 

Asfaltowane będą w pierwszym 
ulice Ostrobramska, Wielka, Zamkow: 

kiewicza od placu Katedralnego do 3-g 
ja, Wileńska na odcinku od Mickiewicza do 

  

  

   

   

   

  

Niemieckiej i przypuszczalnie ul. Domini- 
kańska. ; 

WOJSKOWA. 
— Inspekeja pogranicza, Onegdaj do- 

wódca brygady K. O. P. Wilno pułk, Kruk 
Szuster dokonał szczegółowej inspekcji pla- 
cówek i strażnie K. O. P-u na pogranicza 
polsko-sowieckiem. 

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

8 m. 15 wiecz. premjera niezwykle ciek» 
wej, sensacyjno-kryminalnej sztuki B. Athar 
ton'a „A Zuzanna nie chce, w reżyserji R. 
Wasilewskiego, w nowej, bogatej oprawie de 

  

   

   

  

koracyjnej J. Hawryłkiewic: W. rolach 
głównych pp.:Eichlerówna, Jasińska-Delkow 
ska, Wasilewski, Wyrwicz, Jaśkiewicz. 

— Teatr Letni w ogrodzie po- -bernardyń- 
skim. Dziś odbędą się dwa przedstawienia 
Rewji „Tylko walczyk jest najstodszy“, 7 
udziałem p. Kozłowskiej, Carnero, Osińskiej, 
Sempolińskiego, Klimaszewskiego, Wierzy: 
skich oraz zespołu girls. Kierownictwo ar- 
tystyczne L. Sempolińskiego. Tańce układu 
baletmistrza Wierzyńskiego. W)! programie 
najnowsze, ulubione piosenki stolicy — „To- 
masz, skąd ty to masz, oco“, „Rosita“. 
„Spowiedź przedślubna* wiele innych. 

      

    

   

tyfus” 

Przedstawienia rozpoczynają się o godz. 
6 m. 30 wiecz. i następne o godz. 8 m. 30 
wiecz. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po- 
bernardyńskim. W niedzielę, dnia 26 b. ni. 
o godz. 8 m. 30 wiecz. odbędzie się koncert 

z udziałem orkiestry 5 p. p. Leg. pod dyrek- 
cją p. por. Kościeszy oraz artystów Teatrów 
Miejskich pp. Niwiń a rickiej, Balce 
rzaka, Mileckiego i Łacińskiego. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W: niedzielę, dnia 26 b. m. w Teat- 
rze Letnim, w ogrodzie po-bernard 
odegrana zostanie po południu o god 
30 doskonała krotochwila Hennequina 
kam dziecka”, z udziałem pp. Kami 
Sawickiej, Balcerzaka i Wyrwicza. Reżyser- 
ja Karola Wyrwicza. 

— Wiielki festiwal muzyki wschodniej. W 
sobotę dnia 25 lipca r. b. o godzinie 8.30 
wieczorem w Parku Sportowym in. gen. Że- 
ligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) odbę- 
dzie się wielki festiwal muzyki wschodniej 
pod dyrekcją Mikołaja Salnickiego z współ 
mdziałem solistów. 

RABJO 
SOBOTA dnia 25 lipca 1930 r. 

11.58: Czas. 12.05:* Muzyka popularna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.40: Prograni 
dzienny. 19.45: Kom. sportowy, 16.00: RE 
dycja dla dzieci starszych „Maciek w 
nie Niam Niam* — fragm. z powieści 
dzeja Czyżewskiego p. .t „Maciek król po- 
wietrza”. zradjofonizowany przez ciocię Fa. 
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',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. 18.00: Koncert z Warsz. 19.00: Kom. 
Tow. Wiil. Org. i Kół Roln. 19.15: Ciotka 
Albinowa mówi: monolog humorystyczny 
19.30: Program na niedzielę i rozmait: 
19.40: Kom, rolniczy. 19.35: Kom. 20.1 
Koncert. 22.00: „Na widnokręgu*. 22.15: 
22.20: Koncert chopinowski z Krakowa. 
Muzyka lekka i taneczna. 

ZIELA, dn. 26 lipca 1931 roku. 

; Tr. nabożeństwa z Bazyliki Wileń- 
skiej. Ghór katedralny pod dyr. prof. Wł 

dysława Kalinowskiego. 11.85: Odczyt misyj 
ny. '11. 2.00: Bicie dzwonów i hej. 
nał z wieży atedralnej w Wilnie. 12.05: Kon- 

  

    

   

      

   
    

  

     
cert popularny (płyty). 13.10: Kom. meteor. 
13.20: Pogadanki i mu 15.05: „O sporcie 
wędkarskim*  odcz. 5.25: Aud. rolnicze. 

16.00: Aud. żołnierska. 16,40: Aud. dla dzieci. 
17.35: Kom. 17.40: Koncert popularny. 19.00: 
„Kukułka wileńka* mówiony dwutygodnik 
fumorystyczny. 19.30: Program na poniedzia- 

    

     
łek i rozmaitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 
19 Kom. meteor. 20.00:. „Przy kraterach 
wułkanów* felj. 20.15: Koncert wieczorny. 
Wykonawcy Zofja Plejewska (sopran), prot. 
Sołomonow (I skrz.), Z. Sołomonówna (fort.), 
Michał Szabsaj (II skrz.). 22.00: „Urok i bez- 
troska campingu* felj. 22.1 Kom. 22.30: 
Koncert solisty. 23.00: Muzyka lekka. 

NOWINK! RADJOWE. 
W KRAINIE 

Sobota 25. VII. 
ski. 

Powieści F. Czyžowskiego 54 specjalnie po- 
dalinė do radjofonizacji. Z zaciekawieniem 
będziemy słuchali fragmentu p. £ „Maciek 
w krainie Niam-Niam* z powieści 
krół powietrza”. 

MONOLOG CIOTKI ALBINOWEJ. 
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NIAM-NIAM. 

o godz. 16 (na“calą Pol- 

  

  

   

   

  

Sobóta 25. VIL o godz. 19.15 (audycja 
lokalna. ^ 

Monolog regjonalny popularnej „Ciotki 

  

SPORT 
Vi Narodowe Zawody Strze- 
leckie, Myśliwskie i Łuczne o 

Mistrzostwa Polski. 

ZAKOŃCZENIE ŻAWIODÓW. 

Dnia 20 b. m. nastąpi uroczyste żakoćż 
czenie VI Narodowych Zawodów Strzelec 

kieh, Myśliwskich i Łucznych, stanowiących 
ę do Mistrzostw Świata. Zamkni 

cie trwających przez 5 dni zawodów dok: 
nał na strzelnicy reprezentacyjnej we Lwo- 
wie dowódca Okręgu Korpusu gen. Popo- 
wicz w obecności przedstawicieli władz pań- 
stwowych i wojskowych, oraz prezydjum Ko 
mitetu organizacyjnego z wiceprezesem ppłk. 
Ostrowskim i sekretarzem głównym: mjr. 
Felsztynem na czele. 
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Do licznie zgromadzonych zawodników i 
zawodniczek przemówił gen. Popowicz, 
stwierdzając wspaniały rozwój sportu strze- 
leckiego w Polsce, dowodem czego są tysią- 
ce strzelnic rozsianych po całem państwie; 
na zakończenie mówca podkreślił, że wyni- 
ki tegoroczne są znacznie lepsze od osią- 
gniętych na Zawodach Narodowych w roku 
ubiegłym, co pozwala przypuszczać, że za- 
wodnicy polscy wyeliminowani do obozu tre 
ningowego, a następnie i do zespołu repre- 

cyjnego, staną na Zawodach o Mistrzo- 
stwa Świata w formie nie gorszej niż strzel- 
cy innych narodów i że flaga biało-amaran- 
towa zawiśnie również na honorowym masz: * 

cie: 
Po odczytaniu nazwisk zdobywców ty- 

tułów Mistrza Polski na rok 1931, nastąpi- 
ło wręczenie dyplomów, poczem komisarz 
główny Zawodów, ppłk. Pecka, odczytał li- 
stę zawodników, którzy dzięki osiągniętym 
wynikom zostali zakwalifikowani do obozu 
treningowego. 
Uroczystość zakończyło opuszczenie z masz- 
tu głównego flagi państwowej przy dźwię- 
kach hymnu narodowego i huku sałwy ar- 
matniej. 

MISTRZOWIE POLSKI NA ROK 1981. 

Tytuły Mistrzów Polski na rok 1931 w 
ZE: ególnych rodzajach broni i strzelań 

  

    

   
z karabinu wojskowego — mjr. Jan Wrzo 

sek (9 p. p. Leg), 
z karabinu dowolnego — Edmund Ru- 

tecki (W. K. S. Legja), 
z pistoletu wojskowego — kpt. Galinow 

ski Adam, 
z pistoletu dowolnego — Tadeusz Kubal- 

ski (H. K. S, L.), 
т abinu malokalibrowego — kpt. Sta- 

nislaw Lewiński,, 
w strzelaniu do rzutkow — Waclaw Go- 

liszewski (P. Z. S. L.), 
w strzelaniu do jelenia w biegu 

pojedynczy — Eustachy Baraūski (P. Z. S. 
Ł.), 

w 

  

      
strzelaniu do jelenia w (strzał 

Aleksander Ostrowski (Z. 
biegu 

   podwójny) — inż. 
S. L), 

w strzelaniu z łuku dła pań — Marja 

Królówna (Sokół), 
w strzelanui z łuku dla panów — Jan 

Choina (Związek Strzelecki), 
Pozatem zdobyli tytuły: 
Mistrza Olimpijskiego (strzelanie z pi- 

stoletu dowolnego) — kpt. Józef Różański 
(4 p. p. Leg.), 

Mistrza Lwowa w strzelaniu do rzutków 
Konstanty Łyskowski (Pomorskie T-wo 

Łowieckie), у 

Mistrza Małopołski w strzelaniu do rzut- 
ków — Józef Kiszkurno (P. Z. S. Ł.), 

Mistrza Lwowa w strzelaniu do jelenia 
w biegu (strzał pojedyńc — Romuald 

  

Ratynski (P. Z. S. L.). 
Mistrza Małopolski w 
w biegu (strzał pojedyńczy) — kpt. 
sław Lewiński (4 p. p. Leg.), 

Mistrza Lwowa w strzelanui do jelenia 
w biegu (strzał podwójny) — inż. Aleksan- 
der Dow (E Z SŁ: 

Króla Kurkowego P. Z. Ł. (strzełanie z 
łuku) — Janina Kurkowska (Rodzina Woj- 

skowa), 
Najlepszej łuczniczki polskiej w klasie 

juniorów — Helena Maciejewiczówna (O. P. 
K. d. O. K.) 

Najlepszego łucznika Polski w klasie 
juniorów — Zygmunt Truszkowski (H. K. $. 
Ł.). 

Mistrzostwa zespołowe Polski na rok 1931 
będą ogłoszone w dniach najbliższych. 

ZAWODNICY WYELIMINOWANI DO OBO- 
ZU TRENINGOWEGO. 

Do specjalnego obozu, w którym treno- 
wać będzie zespół reprezentacyjny Pols 
na strzeleckie Mistrzostwa Świata zostali wy 
eliminowani następujący zawodnicy: 

Do strzelań z karabinów, broni małoka 
librowej i pistoletów: z grupy wojskowej — 
ppłk. Ignacy Boborowski, st. sierż. Dąbrow= 
„ski Michał, kpt. Galinowski Adolf, kpt. J 

ki Stanisław, st. sierż. Kwaciszewski Bro- 

aw, sierż. Kisielewicz Juljan, kpt. Lewiń 
Stanisław, por. Łuczkowski Józef, płut. 

podch. Matuszek Andrzej, kpt. Pilch Michał, 
kpt. dyplomowany Podoski Jerzy, ppłk. 
Przybylski Piotr, por. Romańczuk Włady 
sław, kpt. Różański Józef, ppłk. Stawarz A- 
leksander, mjr. Stawarz Stanisław, mjr. Wrzo 

strzelaniu do jelenia 
Stani- 

  

   

  

    

    
ski 

    

    

   

   

      

  

sek Jan, por. Zalewski Kazimierz, kpt. Bo- 
rzemski Marjan; z grupy cywilnej — Borow 
ski Jan (W. K. S. Legja), Boye Stefan (H 
K. S. L.), dr. Bunsch Karol (Tow. G. So- 
kół), Biederman Tadeusz (Stow. Łow.), Bu- 
rakowski Boleslaw (P. K. S. L.), Dziewanow 
ski Jan (Związek Strzelecki), Golański Mi- 
chał (Związek Strzelecki), kpt. Gościewicz 

Bolesław (Zw. Strzelecki), Grzymski Stani- 
sław (Zw. Strzel.), Jabłoński Jan (Zw. Strze 
lecki), Jaskulski Jozef (Kol. P. W.), Koter 
Antoni (Pol. Kl. Sportowy), Krasnopolski Mi 
chat (Zw. Strzel.), Kubalski Tadeusz (H. K. 
S. Ł.), Piątkowski Zenon (Zw. Strzelecki!, 
Rebandell Jan (W. K. $. Legja), Rutecki 
Edmund (W. K. S. Legja), Sawicki Michał 
(H, K. SE) " 

Do trzelań z łuku: Królówna Marja (Só- 
stachy (P. Z. S. Ł.), kpt. Lewiński Stamis- 
ław, kpt. dypl. Podoski Jerzy, inż. Ostrow- 
ski Aleksander (P, Z. S. L.), Łyskowski Kom 
stanty (P. Z. S. Ł.), kpt. Rawicz Lucjam, por 
Zaleski Kazimierz, Barański Tadeusz (P. Z. 
S. LJ. 

Do strzelań z Iuku: Krodėowna Marja (So- 
kół), Kurkowska Janina (Rodzina Wojsko 
waj, Komańska Irena (Rodzina Wojskowa! 
Kośceszanka Marja (Rodzina Wojsko    

    

  

   

    

Stefańska Irena (O. P. K. d. O. K.I, Traj 
dosówna Marja (O. P. K. d. O. Sikorów 
na Stanisława (Rodzina Wojskowa), Choin: 
Jan (Zw. Strzel.), Kosiński Zbigniew (Zw. 
Strzelecki, Piwowarski Zygmunt (H. K. S. 
Ł.), Sokołowski Kńzimierz (H. K. S.. Ł.), Te- 

raszkiewicz Mirosław (H. К. 5 Sawicki 
Michał (H. K. S. Ł.), kpt. Lewiński an 
sław (34 p. p.), Łotocki Zygmunt (34 p. 

Trening obozu rozpoczyna się dnia d 
b. m. i trwać będzie przez 5 tygodni. Ogól- 
ne kierownietwo spoc: w rękach wicepre- 
zesa Komitetu Organ yjnego ppłk. Ostrow- 
skiego. Fachowym kapitanem zespołu strze- 
leekiego został mianowany ppłk. Ignacy Bob 

    

     

tówski; zespołu łucznego — Stefan Andrzej 
czak; zespołu myśliwskiego — inż. Adam 
Ebenberg. Ko die 

WYNIKI STRZELAŃ Z DNIA CZWARTEGO 
Szczegółowe winiki z dnia czwartego zo 

staną podane w komunikacje następnym. 

  

Czarna kawa Środkiem 
odkażającym. 

j badacze niemieccy, Dressel i Locet, 
ogłaszają w „Archiv fūr“ Hygiene“ wyniki 
ciekawych doświadczeń, wykonanych nad 
działaniem odkażającem kawy naszej zwy- 
czajnej dobrej kawy, którą od wieków chęi- 
nie pijemy, nie zdając sobie sprawy jak do- 
niosłe ma ona znaczenie dla zdrowia na- 
szego ustroju. Badacze ci przekonali się w 
licznych 'a żmudnych doświadczeniach, że 
kawa działa natychmiastowo niszcząco na 

bakterję „waglika“. Efekt ten uzyskali obaj 
uczeni tylko przy kawie parzonej, nie uzy- 
skali go natomiast przy kawie surowej. Za- 
gadnieniem tem zajmują się na łamach pism 
inni uczeni niemieccy, między innemi znany 
fekarz dr. Knolł, który domaga się aby w 
wypadkach epidemji zakaźnych chorób, ata- 
kujących narządy trawienia, medycyna sto- 
sowała Zarowno w celach zapobiegawczych, 

jak też i leczniczych kawę przygotowaną na 
sposób turecki. 

     



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Olbrzymi pożar w Śródmieściu. 
Spłonął dach i najwyższa kondygnacja |kamienicy przy 

ui. Mickiewicza . 39. 

Wezoraj późnym wieczorem prze- 
chodnie uł. Mickiewicza zauważyli 
kłęby dymu wydostające się z posesji 
Nr. 39. Niezwłocznie zaalarmowano 
straż ogniową, której przybycie na 
miejsce pożaru nie można niestety na- 
zwać rekordowem. Akcja ratunkowa 
była ogromnie utrudniona ze wzglę- 
du na zrozumiałą panikę, jaka ogar- 
nęła lokatorów płonącego domu i po- 
sesyj sąsiednich. Ulicę zaległy tłumy 
publiczności i dopiero interwencja po 
lieji wprowadziła jaki taki ład i umo- 
żliwiła straży ogniowej przystąpienie 
do walki z ogniem. 

Straż ogniowa pod kierownictwem 
inspektora Rusaka zajęła się przedew 
szystkiem zlokalizowaniem pożaru i 
zabezpieczeniem przed dalszą inwaz- 
ją ognia sąsiednich kamienie. Wysił- 
ki te zostały po 3 godz. uwieńczone 
powodzeniem. 

O god. 12 nastąpił tragiczny mo- 
ment, jedna z płonących blach ze stra 
sznym hukiem spadła na ziemię, zry- 
wająe po drodze przewody elektrycz- 
ne — nastąpiło krótkie spięcie. 

Wśród tłumów publiczności pow- 
stała nieopisana panika, Cały odcinek 
ul. Miekiewicza na przestrzeni od 3 
Maja do Tartaków pozbawiony został 
światła. 

Dalsza akcja ratunkowa  prowa- 
dzona 'była przy świetle reflektorów 
samochodowych licznie tam skonsy- 
gnowanych. 

Jak się dowiadujemy, wkrótce po- 
tem w kamieniey sąsiedniej pod Nr. 
41 w mieszkaniu mec. Erdmanowej 
osunęła się część sufitu. Stało się to 
naskutek skoncentrowania akcji ra- 
tunkowej na sąsiedniej posesji. 

W chwili gdy to piszemy (godz. i 
min. 30) pożar tłumiony jest wew- 
nątrz t. zw. salek, których mieszka- 
Ine wnętrza zostały przez ogień do- 
szczętnie strawione. | 

Przypuszezalnie poszkodowanych 
jest około 20 rodzin, zamieszkałych 
na najwyższej kondygnacji kamieni- 
cy, których miena nie można było 
uratować. 

Pożar w 
WARSZAWA. 24.7. (Pat.) — Dzisiaj ra- 

no wydarzyła się w Warszawie katastrofa 
lotnicza, w której zginął porueznik-pilot Wi- 
tołd Wiese z 3 p. lot. Samołot z niewiadomej 
przyczyny zapalił się w chwili, gdy krążył 
nad lotniskiem wojskowem na Mokotowie. 

  

powietrzu. 
Mimo usiłowań por. Wiesego, który spo- 

strzegłszy ogień usiłował lądować, sama- 
lot runął na teren Towarzystwa Ogródków 
Rodzinnych wpobliżu ul. Opatowskiej i Gru- 
jeckiej, grzebiąc pod sobą lotnika. Śledztwo 
w toku. 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

KU RJER W_I EE NŃ S K I 

Zeppelin odleciał do biegua. 
BERLIN, 24. 7. (Pat). — Dzisiaj © godz. 

9 min. 51 rano sterowiec „Hr. Zeppelin“ od- 
leciał z Friedrichshafen w swą podróż do 
srefy pobiegunowej. 

Lot ten długości 100,000 kim. trwać ma 6 
dni i wiedzie przez Berlin i Leningrad do 
wysp Nowo-Sybirskieh. Podróż zorganizowa- 
na została przez Zakłady budowy Zeppeli- 
nów oraz Towarzystwo badania strefy pod- 
biegunowej Aeroaretic. 

Na pół godziny przed odlotem Zeppelina 
komendant sterowca dr. Eckener wygłosił 
przed mikrofonem radjowym krótkie prze- 
mówienie, tłumacząc podjęcie lotu do strefy 
podbiegunowej w okresie kryzysu finanso- 
wego w Niemczech, zaznaczył, że podróż ta 
odbywa się nie na koszt Rzeszy niemieckiej 
i nie za niemieckie pieniądze. 75 procent 
kosztów pokrywa zagranica, a 25 proc. fi- 
lateliści całego świata. 

Kilka słów o zaopatrzeniu sterowea wypo 
wiedział następnie pomocnik komendanta 

O kościół Pana Jezusa 
na Antokolu. 

Kościół po-Trynitarski w Wilnie, który 
jest obecnie administrowany przez kapelana 
miejscowego garnizonu, już od lat kiiku jest 
starannie restaurowany i przyozdabiany. 

Jak wiadomo zabrana była piękna świą- 
tynia w r. 1863 przez Moskali i przekształco- 
na na cerkiew, przyczem dokonano tu znisz- 
czenia tych i owych dzieł sztuki, wśród któ- 
rych znajdował się wspan pomnik roko- 
kowy ks. Aleksandra Sapiehy. 

Obecnie wznowiony tu zostaje Wielki 
ołtarz w miejsce dawnego zburzonego przez 
cerkiewnych rekonstruktorów. Wynmrowa- 
ny on został podług planu arch. Borowskiego 
w stylu przejściowym z baroka do neoklasy- 
cyzmu i nad wykończeniem technicznem je- 
go szczegółów pracują tu obecnie murarze 
pod kierukiem art. rzeźb. P. Hermanowicza. 
P. Hermanowicz kierować będzie również ro- 
botami podobnemi przy innych ołtarzach 
kościoła. 

Jak słyszeliśmy, figura cudownego Pana 
Jezusa Nazareńskiego juź nie powróci z ko- 
ścioła Św. Piotra i Pawła, dokąd była prze- 
niesiona w czasie zamknięcia ko ła Trv- 
nitarzy, na swe dawne miejsce w głównym 
ołtarzu. Natomiast jest projeki skopjowania 
pomienionego posągu zapomocą fachowego 
dłóta art. rzeźb. Hermanowicza. Tymczasen: 

“< 

      

   

   

   

    

sterowca kapitan Sehiller. Obsluga w czasie 
podróży odbywać się będzie nie jak zwykle: 
na trzy zmiany lecz na dwie zmiany. Zapasy 
paliwa wystarczą na siedem dni lotu licząe 
od Leningradu. Żywności starczy na 3 mie- 
siące dla 46 ludzi. 

Ostatni przemawiał profesor Samojłowicz, 
zaznaczając, że ma nadzieję przywieźć z ek- 
spedycji tej bardzo cenny materjał nauko- 
wy, dotyczący niezbadanych dotąd okolie po 
między Nową Ziemią a wyspami Nowo-sybire 
skiemi. 

Sterowiec Zeppelin pojawił się nad Berli- 
nem o godz. 15 min. 30. Z powodu wielkich 
boji powietrznych nad lotniskiem  berliń- 
skiem Stacken lądowanie Zeppelina z godzi- 
ny 17 przesunięto na 18 po poł. Sterowiec 
osadzony został na maszcie kotwicznym. Na 
powitanie przybyłych uczestników wyprawy 
jawili się przedstawiciele władz niemieckich 
oraz ambasador sowiecki w Berlinie. 

HSW 

cudowny wizerunek Pana Jezusa, wymało 
wany na zasłonie płóciennej czasowo zastę- 
puje w ołtarzu znajdującą się tu niegdyś Je- 
go figurę. 

A propos rzeźb to nadmieniamy przy 
sobności, że dzięki ofiarności ar 1 
Tymona Niesiolowskiego, zak ] 
na przyozdobioną zostala ciekawym objek 
tem dawnej skulptury religijnej. 

W zakrystji i kościele po-Trynitarskim 
odkryte zostały cenne malowidła ścienne, 
przedstawiające sceny z życia dawnych Try- 
nitarzy, które jednak, gdy się zwiększą fun- 
dusze tego kościoła, będą starannie odretau- 
rowane. 

Co do obrazów to może z czasem ten i 
ów zostanie powrócony zdewastowanej nieg- 
dyś iątyni. Tak np. jedno z tych cieka- 

wych płócien znajduje się obecnie w kościele 
św. Jana. 

Co dopieknych stiuków zdobiący 
Świątynię, to aczkolwiek niektórzy badacze 
autorstwo ich przypisują Pezetti'emu, temu 
mianowicie artyście, który w XVII w. de 
korował kościół św. Piotra i Pawła Anto 
kolu, to jednak wykonawcą rzeźb w kości 
Pana Jezusa najpewniej jest inny mniej zdo- 
lny artysta włoski, może Bracco du Luca, 
który w w. XVIII bawił i pracował w Wilnie 
oraz w Grodzieńszczyźnie. Szeczgóły dotąd 
nieznane. 

Kościół wyżej omawiany tem jeszcze pa. 

    

   

      

   

    

  

  

  

    

    

miętny jest dla Wilna i biografów mistrza 
Moniuszki, że w r. 1840 odby ę tu jego 
zaślubiny z Aleksandrą Mille ną. 

Autor „Halki* przypomnieć tu warto kie- 
rował niekiedy w tej świątyni zespołem mu- 
zyczno-wokalnym podczas większych urocz. 
stości kościelnych. D-los. 

   

  

      

Dalszy ciąg rozgrywek 
© puhar Davisa. 

PARYŻ. 24.7. (Pat) — W dalszym ciągu 
dzisiejszych rozgrywek o Puhar Davisa po- 
między Francją a Anglją Perry bije Borotrę. 
4:6, 10:8, 6.0, 4:6, 6:4, W pierwszym dniu wal 
ki pomiędzy Francją a Anglją każda ze stron 
odniosła po jednem zwycięstwie. 

R 

Auskultacja przez radjo. 
Słynny radjotechnik niemiecki, von Ar 

dense zbudował przyrząd, który za pomocą 
oscylografu przetwarza na promienie świet- 
Ine ruchy serca i płuc. Lekarze niemieccy, 
obecni przy demonstracji tego przyrządu, 
orzekli, że medycyna zyskała w nim niezró.- 
wnany środek pomocniczy przy badaniu 
szmerów w ciele pacjenta. 

i ke a E i RKT TC 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
TRAGEDJA SAMOBÓJCZA PRZY ULICY 

RADUŃSKIEJ. | 
Zamieszkały przy ul. Raduńskiej 36 

51-letni Mikołaj Romanowski, cierpiąc ostat- 
nio wielką nędzę, powiesił się w swoim po- 
koju. 

Samobójstwo zauważył jeden z sąsiadów, 
który wstąpił do mieszkania Romanowskie. 
go i zauważył wiszące zwłoki. Na alarm zbie- 
gli się sąsiedzi, którzy zdjęli wisielca ze 
stryczka. Zawezwano natychmiast pogotowie, 
lekarz którege stwierdził zgon. Zwłoki za- 
bezpieczono na miejscu do decyzji władz 
sądowo-śledczych. (C) 

NAGŁY ZGON DZIECKA. 
23 b. m. Maciejewska Bogumiła (Szkap- 

lerna 56) zameldowała o nagłej śmierci jej 
wnuka Kwiatkowskiego Bolesława lat 9. 
Przyczyna śmierci narazie nie ustalona. 

FAŁSZYWA PIĘCIOZŁOTÓWKA. 
23 b. m. Dudzik Stanisław (Sawicz 3) 

zameldował, że w restauracji Georges'a kel- 

Nr. 169 (2111) 

ner tej restauracji wręczył mu fałszywe 5 zł. 
Moneię zakwestjonowano. 

KRADZIEŻE. 

23 b. m. z mieszkania Żylińskiej Wa- 
ji (Subocz 79) skradziono zegarek i ob. 

rączkę złotą wartości 100 zł. Kradzieży doko- 
nał Pieczkałowski FEugenjusz zamieszkały 
przy ul. Krzywe Koło. Pieczkałowski po do- 
konaniu kradzieży zbiegł. 

- 23 b. m. na szkodę Abramczyk Antoni- 
ny (Piłudskiego 13) dokonano kradzieży gar- 
deroby na sumę 100 zł. Kradzi 
konana przez Staszewskiego V 
sudskiego .13), któ i 

   

  

   

      

  

       

  

    

  

   
zek, zamiesz- 

‚ zameldował, że     
  

stała papierówka przez Monkiewicza Andrze- 
ja (Wiłkomierska 56) adzione materjały 
odnaleziono przy rewizji i zwrócono poszko- 
dowanemu. 

BEEREK DT STI 

Popierajcie przemyst krajowy 
RADAR RTP ZORRO TEE TA, 

Giełda warszawska z dn. 24.VII. b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

BOlARECOS = uda 2 - 9.05—9,07—9,03 
Holanoja - . 859,75 360,65 -358,83 
Londyn . *4,80—43,41- 43,19 
Nowy York ‚ » 8,925—8,945—8,y05 
Nowy York kabel „ . .5,929 —8.049 - 5,909 

  

   

Paryż , +42» - « -« 34,09 — 35,03 — 34.90 
Praga | 1..006043 ie» DAD ZG AI -2G30 
Szwajcarja . . . * . 113,87 —174. 30—173,44 
Wiedeń. . „ 125,48—125.79—125,17 
Włochy . . : +  40,12—46,84 — 46,60 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowli. . . . . 37,00—36,50 
4% pożyczka inwestyc. . . . . . . . 83,00: 
5% Konworsyjna BCE EN 200 1 REG 
6% dolarowa . .. . . .. . . 74,75— 74,95 
8% L. Z. B. U. К. 1 В. К., оЪ. В. @. к. . 94,00 
Те вате 7% .. . . +. 7, 88.25 
8% obl. Polsk. B. Kom. II em.. . . . 9300 
+% % L. Z. ziemskie 49,00— 48,50 — 43,75 
8% warszawskie |. . . 69,75 —7U,Ł0 - 69.50 

8% Częstochowy . . - 60,75 
8% Łodzi BR em = 0556 
4:/,%, obl. Warsz. 1926 r. Illem.. . . 52.00 

AKCJE 

Bank Polski ..-: 530004. % 212 —118,00 
Starachowice L ka Ь 8,00 

ojegir Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 29.IV. 1981 r. 
4822. I. Firma: „Licht lzrael*. Siedziba została 

przeniesiona na ul. Trwałą Sa w Wilnie. _691/VI—6018 

W dniu 6.V. 1931 r. 
842. Il. Firma: „Felman Izaak*. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Zawalną Nr. 60 
w Wilnie. 687/V1—6014 

W dniu 8.V. 1931 r. 
4459. Il. Firma: „Blachman Daniel". Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
690/V1—6017 

W dniu 9.V. 1931 r. 
588. 11. Firma: „Noz Calel* Pełnomocnikiem nad- 

zorcy sądowego, działającym na mocy pełnomocnictwa 
oblatowanego przed Notarjuszem Buyko w Wilnie, w 
dniu 24 kwietnia 1931 r za Nr. 1486 jest Calel Noz. 
Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wy- 
działu VI z dnia 8 kwietnia 1931 r. udzielono Cale- 

  

lowi Nozowi odroczenie wypłat na przeciąg trzech 
miesięcy licząc od dnia 8 IV 1931 r. i nadzorcą sądo- 
wym nad przedsiębiorstwem zamianowano adw. Kazi- 
mierza Florczaka, zam. w Wilnie, ul. Zawalna 8—8. 

682/V1—5998 

Przedsiębior- 
się z rejestru. 
683/V1—5999 

1193 II. Firma: „Rejnes Salomon*. 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla 

1762. Il. Firma: „Zitler Oszer". Siedziba przedsię- 
biorstwa została przeniesiona pa ul. Kwiatową 7 m. !3 
w Wilnie. 684/V1—6000 

W dniu 11.V. 1931 r. 
2301. II. Firma: „Kacnelson Izrail“. Właściciel 

przedsiębiorstwa lzrail Kacnelson zmarł. Do czasu 
zatwierdzenia spadkobierców w prawach spadkowych 
po zmarłym prowadzi przedsiębiorstwo jako pełno- 
mocniczka Dwejra Kacenelson z Wilna, ul. Sadowa 5 
z prawem dokonywania wszelkich czynności, związa- 
nych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. 

685/V1—6001 

150. II, Firma: „Sukcesorowie Girsza Ajzensztadta 
—Hilel Sapožnikow—Spėlka firmowa“. Firma obecnie 
brzmi: „Sukcesorowie Girsza Ajzensztadta i Hilel 
Sapożnikow spółka firmowa*. Wspólnicy zam. w Wil- 
nie: Michał Ajzensztadt przy ul. Zawalnej 7 i Hilel 
Sapożnikow przy ul. Kijowskiej 2..Na mocy testamentu 
Girsza Ajzensztadta z dnia 25 Il. 1923 r. zatwierdzo- 
nego decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału 

  

    

Cywilnego w dn. 21, XII. 1923 r. prawa w spółce 
zmarłego wspólnika Girsza Ajzensztadta przeszły na 
rzecz Chai—Sory Ajzensztadt. następnie po śmierci 
Chai—Sory Ajzensztadt z mocy testamentu tejże z 
ouia 20. X. 1926 r. zatwierdzonego decyzją Sądu 
Okręgowdgo w Wilnie I Wydziału Cywilnego w dniu 
14. Il. 1930 r. prawa powyższe w spółce przeszły na 
rzecz Michała Ajzensztadta. 681/V1—5997 

412. II Firma: „Halina Antuszewicz handlująca pod 
firmą: A. Jaroszyński". Przedsiębiorstwo zostało zli- 
kwidowane i wykreśla się z rejestru. _ 686/VII—6 02 

3739. Il. Firma: „Włodawski Judel*. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Wileńską 
Nr. 32 w Wilnie. 689/V1—6016 

W dniu 13.VI. 1931 r. 
2816. II. Firma: „Tartaki Parowe Braci Sorokinów 

i Braci Abramowiczów w N. Wilejce —spółka firmowa". 

Wspólnik Józef Sorokin zmarł Do czasu zatwierdze- 
nia spadkobierców w prawach spadkowych, pełnomoc- 
nikami spadkobierców są zam. w Wilnie: Gitla Soro- 
kinowa, Sara Sorokinówna, obie przy ul. Portowej 5, 
oraz inż. Saul Bak przy ul. Mickiewicza 28, z których 
każdy zastępuje samodzielnie zmarłego w spółce od- 
nośnie prowadzenia interesów i podpisuje w imieniu 
tejże łącznie z jednym z braci Abramowiczów. 

688/V1-—-6015 
W dniu 1.VI. 1931 r. 

5456. II. Firma: „Rejser Mendel". Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.   692/V1—6019 

  

Od dnia 25-go do 28-g0 
lipca 193] roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

W rolach Nina Vanna i 
głównych Jean Dehelly 

21 Biejskie 
(SALA WIEJSKA 

(Ostrobramska 5. 

GRAZIELLA 
NAD_PROGRAM: 1 Tygodnik filmowy Nr. 8 aw.1. э Wilanów as. i. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

Treść filmu zawiera historję miłosną 
młodego poety Alfonsa de Lamar- 
tine z r. 1808 w Sorrento. 

е 

„amer: | Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4,   

Dźwiękowe Kino Dziśł 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Wznowienie super- 
przeboju genjaln. A. Dupontał 

100% dźwiękowiec! 

Tego nie widziało się ani w filmie ani na sceniel 
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. 

Atlantic (way ala aijadeu) 
r. ludzi, rzuc. na bezkr. oceanu 

Każdy musi widzieć ten cud techniki i sztukil 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 1 4—8, 

Akuszerka 

Marja LAKNOTOWA 

  

  

Dziś! 

ULICA 
BŽWIEKOWA KINO 

„BÓLLJWDUO” 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Świetny triumf naszej 
znakomitej rodaczki! 

POTĘPIONYCH DUSZ 
W rol. pozost.: Jan Rehmenn i Warwick Ward. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Paramountu. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10.30 

POLA NEGRI w przebojowym filmie 
dźwiękowym p. t. 

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

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

W. Z. P. Nr. 69. 

  

ZS 2 weksle po 1000 
žtipi 3 IK B vysti 

piek. hr. A. Tysžkiewieza, 
W. Stefańska 29, za podp.   
Jan Plater-Zibel, žyroAron 
Drejzensztok. Uczc. znal. 
proszę o dost. za wynagr.: 
Szopena 3—43, Gorfung. 

  

Żądajcie wyrobów lemo- 
njadowych i sodowych 

  

£lao Kolejowe | Dziś i dni T K hi GGNISKO |". | Ygrys morza (Kobieta z malowaną twarzą) 
й Wielki sensac.-erotyczny dramat w.l0 akt. z życia rybaków na wyspach Kanaryjskich. W rol, gł.: Milton Silis 

i Alice White. Walka namiętności. Kochanki, kobiety, miłość, zmysły i szał, Rewja największ gwiazd ekranu. (ebsk dworca kolejow.) Bogata wystawa! Porywająca treść! Przepiękne krajobrazy! Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 

Dźwiękowy Kino-Teatr | Dzis! Wielkie dwa dźwiękowe rewelacyjne przeboje 1931 r. w jednym programie po raz pierwszy w Wilnie. 

STYLOWY |» POGARDA 
аса Wielka 36. » ZŁOTO KALIFORNIJI 

ŚMIERCI 
Wielki sensacyjny dramat. 

Przepiękna pieśń miłości owiana nimbem subtelnego czaru. 
W rolach głównych: Mary Brian i Richard Arien. 

W rolach głównych: Ulubiony 
bohater Ken Maynard i cudowny koń — Tarzan. 

fabryki wód gazawych 

T-wa „Patasznik* 
w Wilnie, Jagiellońska 9, 
tel. 5-44. Nagroda na Il-ch 
Targach Północn. 6013 

Józef Kłodecki 

  

  

ODA Dziś! Ulubieniec 

Światowid a kobiet   

w fascynuj.   
  

Mickiewicza 9. Aektuakie Wesoła komedja 

TADEUSZ SIKORSKI. `30) Rosji mył butelki, jako chłopiec apteczny. A zresztą ci 
Ž nawet, którzy posiadają: odpowiednie kwalifikacje do 

zajmowanych stanowisk, również nie nie robią. Pierw- 
ŻYCI E NA A Ę si pionierzy, którzy budowali kolej, w pocie czoła praco. 

я ® wali, a teraz cała gromada ludzi myśli tylko o ucie- 
chach życia. Przypomina mi się powiedzenie jakiegoś 

mat 2 Daiakiago Scooniu. polskiego pisarza. W życiu jak w pociągu, każdy chce 
Sale klubu wypełniły się tymczasem po brzegi. przejechać na gapę. Tu jest klasyczny wprost obraz 

Różnorodny tłum rozbił się na grupy. Gospodarze sta- 
rali się jak najwięcej pomieszać między sobą 
wości. Grupa oficerów japońskich otoczyła gr. 
lek, które kazały im powtarzać trudne słowa 

Japończycy zanosili się od śmiechu, najdziwaczniej 
wymawiając niezrozumiałe dla nich dźwięki. 
rzy z nich uczyli panie po japońsku. 

— Patrzę na tę zbieraninę,   

 PROREORERERAKZES “*с 

Wydawmictwo „Kurjer Wileński" S-ka x 

ciągnął Arbuzow, — 
i doznaję dziwnego wrażenia. Proszę spojrzeć na sze- 
reg Rosjan z naszego światka. Idzie z zawodu wete- 
rynarz, zna go pan, to Sakowicz, zajmuje on stanowi- 
sko naczelnika rachuby wydziału ruchu. Myśli pan, że 
on się zna co na tem? Podpisuje wszystko, co przygoto- 
wują rachmistrze. A ten chudy, wysoki, z końską grzy- 
wą na dużym łbie. Wie pan, kto to jest? Duża figura. 
Naczelnik komory celnej. Jeszcze niedawno gdzieś w 

RAMON NOWARRO 
Pewien młody człowiek 

narodo- 
ono Po- 

spolskie. cie na gapę. 

Niektó- ły układ stosunków rosyjskich. 

  

  dzą mi na myśl dziwne analogje 

ogr. odp. 

jazdy na gapę. Niema tutaj żadnej pracy twórczej, nikt 
nie ogląda się na jutro, nikt nie chce uczciwie pracować 
a każdy myśli tylko o tem, jakby przejechać przez ży- 

Wpadł w zwykły swój trans i rzucał gromy na ca- 

— Pomyśl pan tylko, Wiesławie Juljanowiczu. Je- 
steśmy olbrzymią organizacją państwową. Niema mo- 
że takiej równej na świecie. Centralizm dbprowadziliś- 
my do absurdu. Na jeden znak z Petersburgu Wszyst- 
kie narody dostają dreszczów. A tam siedzi tajemniczy 
Biały Car i lęka się własnego cienia. Czy taki stan rze- 
czy może się utrzymać długo? Przecież rewolucja wisi 
w powietrzu. A co będzie potem? Naród rosyjski och- 
waci się prędko wolnością i sam się zniszczy. Przycho- 

ulica Zamkowa Nr. 17 
(obok kościoła św. Jana) 

telefon 9-25. 
Tanie źródło pończoch, 
rękawiczek, bluzek, bie- 
lizny damskiej i męskiej. 

6030 

Dziś! 
  

NAD PROGRAM:   
nigdy nie zarzyna 

zauwa 

  

   nie p:   i dziwne kontrasty. 

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

  

„że zarządca nie może podpisywać łącznie 

Wy, Polacy, swoich królów nigdy nie słuchaliście, lecz 

iście ich. My drżeliśmy przed carami 
lecz często puszczaliśmy im krew. Wy mieliście za dużo 
wolności i zginęliście, my nie mamy jej wcale i przez to 
giniemy. Więc co robić? 

— (Chyba się napijemy jeszcze, — z uśmiechem 
rzekł Wichrowski, chąc przerwać dyskusję. 

Szukał oczyma w tłumie Marty. Od pewnego czasu 
ł, że była bardzo podniecóna. Przeczuwał, że 

zanosi się na jakąś awanturę partyjną. Równocześnie 
w tajnych raportach policji politycznej czytał, że w ło- 

ji powstał zamiar wykonania zamachu na oso- 
bie jakiegoś wybitnego dygnitarza. Miało to być hasłem 
do powszechnej rewolucji i proklamowania republiki 
syberyjskiej. Instrukcje szły z Japonji, gdzie przebywał 
„generał od rewolucji** Boruch Orzech. Po mieście ma- 
sami rozrzucano proklamacje, zaczynające się zwykle 
od słów: „Rządy Mikołaja Krwawego czyli Ostatniego 
kończą się, jeszcze jeden wysiłek ludu pracującego... * 
itd. Był przekonany, że towarzysze partyjni zechcą wy- 
korzystać zapał Marty, oraz brak z jej strony doś 
czenia życiowego i skłonią ją do odegrania dużej roli 
w projektowanym przewrocie. Wyczuwał że ruch re- 
wolueyjny zostanie stłumiony, a Marta pójdzie do cięż- 

Do Rejestru Handlowego, Dzia! B, 
Sądu Okręg. w Wilnie, wciągnięto 
następujące wpisy pierwotne i do- 

datkowe: 

W dniu 21.V. 1931 r. 
513. |. Firma: „Centralne Biuro Sprzedaży Wy- 

robów Polskich Fabryk Obuwia Gumowego. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością* Celem spółki jest 
komisowa sprzedaż obuwia gumowego fabryk a) „Pe- 
pege". Polski Przemysł Gumowy Towarzystwo Akcyj- 
ne w Grudziądzu, b) Angielsko Szwedzki Polski Prze- 
mysł Gumowy „Gentleman* Spółka Akcyjna w Łodzi, 
<) „Rygowar" Warszawsko-Ryska Fabryka Wyrobów 
Gumowych w Warszawie, d) „Wudeta” Małopolskie 
Składy Gumowe w Krośnie—właściciele Wurcel i 
Daar, e) Przemysł Gumowy „Ardal* Spółka Akcyjna 
w Lidzie. Siedziba Centrali w Warszawie, ul. Mar- 
szałkowska 136, Oddziału zaś w Wilnie przy ul. Nie- 
mieckiej 22. Oddziały w Warszawie, Łodzi, Wilnie, 
Baranowiczach, Równem, Krakowie, Lwowie, Białym- 
stoku, Poznaniu i Grudziądzu, —Kapitał zakładowy 
50000 złotych, podzielona na 2000 udziałów, čalkowi- 
cie gotowizną wpłacony.— Zarząd stanowią: zarządca 
Samuel Halperin z Grudziądza, jako zastępcy: Fajwel 
Halperin z Grudziądza, Jakób Belons z Gdańska, za- 
rządca Dawid Schrage z Łodzi, Gdańska 89, jego za- 
stępcy; Michał Schrage—Gdańska 89, Maurycy Tem- 
pelhof—Piotrkowska 164 z Łodzi, zarządca Abram 
Sobolewitz z Rygi, Waldemara iela 15, jego zastępcy: 
Sawieli Rozencweig z Rygi, Elizabetska 23, lzaak 
Śchiff z Warszawy. Gocławska 9, Zarządca Salomon 
Mefup z Warszawy, Wieska ll, jego zastępcy; Mie- 
czysław Centerszwer z Warszawy, Krakowskie Przed- 
mieście 6, Albert Fiszer z Lidy: zarządca Mendel 
Daar. jego zastępcy Salomon Wurtzel, dr. Ignacy Jor- 
tner wszyscy trzej z Tarnowa. Zarząd zastępuje spół- 
kę wobec władz i osób i prowadzi jej interesy. Sola 
weksle, akcepty na wekslach ciągnionych, umowy, 
zobowiązania, pełnomocnictwa podpisują trzej zarząd- 
cy lub dwaj zarządcy łącznie z prokurentem. Czeki i 
Żyra na wekslach podpisują dwaj zarządcy łącznie 
lub jeden z zarządców łącznie z prokurentem. Kore- 
spondencję nie zawierającą zobowiązań podpisują 
dwaj zarządcy łącznie lub jeden zarządca łącznie z 
prokurentem, lub też dwaj prokurenci łącznie. Pokwi- 
towania z odbioru wszelkiej korespondencji nie wyłą- 
czając pieniężnej i przesyłek podpisuje jeden z za- 
rządców lub prokurent. Zamiast zarządcy podpisywać 
może również zastępca z tem jednak zastrzeżeniem, 

> BARA 
ze swoich zastępców, jak również nie mogą podpisy- 
waę wspólnie dwaj zastępcy jednego zarządcy. Kie- 
rownikjem oddziału w Wilnie jest Tobjasz Salit za- 
mieszkały w Wilnie. ul. Gdańska 6, który działa na 
mocy plenipotencji oblatowanej przed Stefanem Kar- 
nawalskim pełniącym obowiązki Notarjusza Walerego 
Romana. w Warszawie w dniu 18 marca 1931 r. za 
Nr' 636 —Henrykowi Seniorowi—Wspėlna 24, Arono- 
wi Romanowskiemu—Polna 64 i Leonowi Pakszwe- 
rowi—Przejazd 9 — wszystkim z Warszawy, udzielo- 
no prokury z prawem podpisywania łącznie: sola we- 
ksli, akceptów na wekslach ciągnionych, umów i zo- 
bowiązań, tudzież pełnomocnictw handlowych i innych 
z dwoma zarządcami lub zastępcami, czeków żyr na 
wekslach z jednym zarządcą lub zastępcą, korespon- 
dencji zwyczajnej niezawierającej zobowiązań z jed- 
nym zarządcą lub jednym zastępcą lub jednym pro- 
kurentem W żadnym z wymienionych wypadków 
Leon Pakszwer nie ma prawa podpisywać z zarządcą. 
Abramem Sobolewitzem ani jego zastępcami Sawielim 
Rozencwieg i lzaakiem Schiffem. Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością zawarta ua mocy aktu 
zezńanego przed Notarjuszem Romanem w Warszawie 
dnia 7 lutego 1931 r. za Nr. 250 na czasokres do dn. 
1 maja 1933 r. z warunkiem automatycznego przedłu- 
żania na dalsze dwuletnie okresy, o ile nie na trzy 

  

viad- 

  

  

"STUDENT   

miesiące przed upływem terminu jeden ze wspólni- 
ków nie zawiadomi pozostałych listem poleconym o 
chęci wystąpienia ze spółki. 694/V1—6022. 

'W dniu 26.V. 1931 r. 
496. II. Firma: „T-wo Szur—Spółka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością*. Udzielono łącznej prokury 
Eljaszowi Szurowi z Wilna, ulica Niemiecka 3, z pra- 
wem podpisywania pod stemplem firmy łącznie z 
członkiem zarządu Hirszem Szurem. 695/V1—6021 

   

  

11955, I. Firma: „Gamulid-Abram Dobkowski ż 
Chonon Kalmanowicz i S-ka w Lidzie, spółka firmo- 
vas iSpolbs castala lik aldn mana bwykraślaicie - EĆ 
jestru, 693/V1—6020 

BECZEK SEC PEER ROSE, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-g0 Maja 
Nr. 13 m. 6, na zasadzie ar. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dniu 27 lipca 193] r. o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ulicy Raduńskiej Nr. 2, w składach „Transwil”, 

odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego, należącego do firmy „Latopol", składają- 
cego się z 20 beczek pomidorów w tomacie, oszaco- 
wanego na sumę 1000 zt., na zaspokojenie pretensjz 
Borucha Łapidusa w sumie 2000 zł. z %% i kosztam 

6029 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

  

Okazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do sprzedaży 
piękne majątki ziemskie, ośrodki, działki, 

place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy murowane 
i drewniane z ogródkami. Mieszkania wolne. 

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

  

OSTATNIE DNI TANIRGO MIRSIAGA 
W FARBIARNI I PRALNI CHEMICZNEJ 

„EXPRES5S“ 
ulica Wielka Nr. 31 (róg Szklanej) 

telefon 17-00 
Prosimy się przekonać!   Prosimy się przekonać! 

listalecje elektryce 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

    

SKLEP 
Materjałów Piśmiennych 

„ELEONORA“ 
ulica Św. Jańska 1. 

Papier, księgi buchalter. 
6031 

Tanie źródło polskie 

Haja Wojciechowska 
fw. 

    

drewniany . Pohułanka 8. D 0 УЕн „Pi е prze- Galanterja | materj. piśmienne. dania, 

6012 w dobrym stanie. w ruch- 

liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela. 

poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20. 

AA LS i II KSK NAD TKO TRS TS IS WOTECO OPOROWE TA WOROZAOWAOAĆ, 

kich robót, jednak nie widział sposobu, który mógłby 
ja powstrzymać od szalonego czynu. - 

— Jak się panu, Wiesławie Juljanowiczu, podobał 
żywy obraz? — zapytała go Tamara, kiedy przeciskał: 
się przez tłum, idąc w stronę sali balowej. 

— Owszem, szczególnie udatny by 
u stóp Sichota-Alinu. Pasterka, która stała obok niego, 
miała jednak dziwnie głupią minę i jakby nie wiedziała 
co zrobić z rycerzem. я 

— Jabym wiedziała, co zrobić, — powiedziała Ta- 
mara, — obudziłabym rycerza i poszła z nim na kolację 
A wie pan, kto przedstawiał pasterkę? 

— Nie mam pojęcia. 
— Pańska koleżanka z sądu „tragiczna kobieta”. 
— No, to nie dziwnego, że rycerz nie czekając na 

spadnięcie zasłony zerwał się i chciał uciekać, obawia- 
jąc się nagłej śmierci. A gdzie jest panna Marta? 

— Jest jeszcze u siebie. Była bardzo zdenerwowa- 
na, może 
dobry uczynek, to proszę zaraz pojechać po nią, — po-- 
wiedziała ze znaczącym uśmiechem. 

Szybko wysunął się z sali, skinął na portjera któ- 
ry podał mu palto i wskoczył do dorożki. 

  

  

śpiący rycerz 

  

nawet nie przyjdzie. Jeżli pan chce spełnić 

(D.-c. a.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
” 

 


