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KWESTJA ŻYDOWSKA. 
  

Zamieszczając poniższy artykuł, mu 

że żywimy pewne wąt 

niektórych jego kon- 

nie wydaje się nam, 

zasady 

przy 

    
aznaczyć, 

i co do 

  

  

płiwo: 

kluzyj. Mianowicie,    

aby zastosowanie autonomii 

kulturalno-pe 

niu kwestji żydowskiej mogło przy dzi- 

siejszem napięciu prądów narodowych 

wyniki. Autondmja kul- 

   

  

regulowa- 

dać pożądane 

turalno-personalna może cze. bardziej    

  

   

  

pogłębić izolowanie 

  

mne spo- 

łeczeństw narodowych, 5 wynikiem 

g konfliktów mi 

  

może być 

mi, jako 

nie sprzyjaloby, 

  

odrębnemi organizm 

oczywiś 

wewnętrznych stosunków w 

To też ten postulat Sz. 

państwie. 

   

nym stanie umysłów społeczeństw zain- 

teresowanych wydaje się nam przed- 

wczesnym. (Red.). 

A 

Weszło w modę, że ilekroć ktoś 

pisze o Żydach, zaczyna od smętnej, 

lecz jakże słusznej uwagi, że kwestja 

Polakom 

pewną, 

żydowska jest obca i nie- 

znana. Z lecz niedużą dozą 

przesady można powiedzieć, że prze- 

ciętna znajomość tej sprawy sprowa- 

dza się do egzotycznych cech Żydow- 

Jest to więc znajomość od strony 

božnic i czynią- 

cych cuda cadyków. Lub też od strony 

najjaskrawszych zjawisk społecznych 

i politycznych, więc niezwykłego bo- 

gactwa lub szerzącego się komimizmu; 

stwa. 

i synagog, chałatów 

zarówno bowiem jedno jak drugie łą- 

czy się pospolicie z Żydami. 

Nie twierdzimy, że niepopularność 

kwestji żydowskiej wyjaśnia się cał- 

kowicie bez reszty jej nieznajomością. 

Biją tu bowiem różne źródła, zlewa- 

jące się w jeden strumień: odrębność 

różnice religijne, rozbieżność 

tradycji, kultury w sensie bardzo sze- 

rokim, przedewszystkiem zaś różnice 

psychologiczne, których korzenie 

tkwią w niedostępnych skrytkach du- 

szy ludzkiej. Z tego strumienia, ujęte- 

go w koryto ghetta, próbowały czer- 

pać najlepsze serca i umysły Polski 

w XIX w., z prawdziwem poczuciem 

sprawiedliwości wnikały w duszę 

krawca Judki, doszukiwały się senty- 

mentu dla' kraju ojczystego w sercu 

Srula z Lubartowa, podawały rękę 

nieszczęsnym pionierom postępu w ro- 
dzaju Meira Ezofowicza, usiłowały po- 
łączyć Żydów z Polską ogniwem. 

rasowa, 

Ruch ten, raczej zaś odruch, wy- 

jatkowy w atmosferze jawnej i po- 

wszechnej niechęci, szerzonej głównie 

przez publicystykę, cechuje przy do- 

brej woli patrjarchalność pojęć i po- 

glądu na Żydów, swego rodzaju sar- 

macki humanitaryzm w połączeniu z 

zasadniczem a głębokiem poczuciem 

wyższości, można powiedzieć społecz- 

na filantropja z łezką w oku. Później 
i łezki bywały już rzadkością. 

Tymczasem sprawa żydowska na- 

brzmiewa wartościami narodowemi, 

nie tyle kosztem ile obok czynnika 

religijnego, dawniej dominującego, i 

coraz bardziej niezależnie od tego 
czynnika. Przejście od wieku XIX do 

XX jest w tym względzie przełomowe 

i rozstrzygające. Już zdawna będąca 

w toku europeizacja Żydów natrafia 

na okres rozwoju idei narodowej, po- 

wszechnćj i zwycięskiej. Program na- 

rodowy Herzla, pojęty jako renesans 

tradycji, doznał dopływu ideowego od 

strony mas ludowych i ruchów robot- 

niczych. Ludowa kultura, jak z po- 

czątkiem XIX wieku czeska, odegrała 

tu niezwykłą rolę, literatura t. zw. żar- 

gonowa i neo-hebrajska, prasa, teatr, 

sztuka i życie polityczne pogłębiły i 

umocniły świadomość narodową. Pro- 

gram emancypacji Żydów drogą zu- 

pełnego zlania się ich z otoczeniem 

okazał się zmylonym krzykiem prze- 

szłości pokolenia, które-czuło, że przy- 

chodzi odbyć nowy odcinek drogi za 

autora przy obec- 

innemi narodami, lecz nie umiało jej 

znaleźć. 

Samowiedza narodowa, oparta o 

podniesiony do rzędu Świadomości 

charakter narodowy, łączy conajmniej 

39° światowego Żydowstwa t. j. 5,5 

miljonów Żydów, 

narodowości żydowskiej 

zaliczających się do 

według da- 

nych nieżydowskich. 

Liczbę tę należy zdaniemłnaszem po- 

statystyków 

większyć conajmniej o półtora miljo- 

na. Wszystkie polityczne kierunki z 

wyjątkiem asymilacji opierają się na 
  

zasadzie narodowej, nie wył 

wet komunistów żydowskich w Rój 

  

Bardzo ciekawa jest z tego względu 

historja ruchu robotniczego, która do 

wodzi, że czynnik narodowy nie mógł 

ulec zlekceważeniu i wziął zczasem 

górę nąd tendencją asymilacyjną. Do- 

bitnym przykładem jest rozwój ży: 

dowskiego ruchu robotniczego w by- 

łej Galicji, który rozpoczął się od ży- 

dowskiej sekcji w P. P. S. 

2 

   W sumiennym artykule w .Spra- 

wach  Narodowościowych* A. Kry- 

siński podaje ogólną liczbę Żydów w 

Świecie na 13 miljonów. (Jest ona 

zresztą z pewnością większa). Z nich 

połowa mieszka na obszarze, stano- 

wiącym przejście od środkowej do 

wschodniej Europy, t. j. na pomoście 

bałtycko-pontyjskim. łą- 

czący szósłą część kontynentu europej- 

skiego, jest klasycznym terenem za- 

siedlenia żydowskiego. W stosunku do 

całej ludności osiągają tu Żydzi 7,7'/,. 

Politycznie dzieli się ów obszar mię- 

dzy Rosję, Polskę, Rumunję. Węgry 

i Czechosłowację wraz z mało już zna- 

czącemi pod tym względem organiz- 

mai. 4 nadbaltyckiemi. 

Pomost ten, 

Żydzi czescy i węgierscy posiadają 

dalszorzędne zmaczenie zarówno pod 

względem liczebnym jak przedewszy- 

stkiem narodowym. Bezmała 900000 

Żydów rumuńskich, trzy miljony ro- 

syjskich, zgórą tyle polskich daje wła- 

ściwą masę Żydowstwa Europy. 

Żydostwo fosyjskie, zamknięte her- 

metycznie w polityczno-gospodarczym 

systemie Sowietów, niema dziś możli- 

wości oddziaływania na sprawy ogól- 

no-żydowskie. Tak tedy zpośród trzech 

państw europejskich, do których spro- 

wadza się właściwa kwestja żydowska, 

w bieżącej chwili jej punkt ciężkości 

znajduje się w Polsce. 

Rzecz ta ma zasadnicze następstwa 

polityczne. Światowa kwestja żydow- 

ska — jeżeli trafne jest takie jej uj- 

mowanie — jest w znakomitej swej 

części kwestją „polsko-žydowską. I na- 

odwrót, zagadnienie Żydów polskich 
wyczerpuje znaczną część  ogólno- 

ŚWIONCRO problemu żydowskiego. 

3. 

Kwestja żydowska w Polsce jest 

zagadnieniem gospodarczem i kultu- 

ralnem. W sensie pierwszym jest ona 

kwestją przemijającą i prędzej czy 

później przestanie istnieć jako odręb- 

na kwestja ekonomiczna. Tylko w o- 

kresie przejściowym wymagają gospo- 

darcze sprawy żydowskie odrębnego 

ujęcia i metody, pozatem nie przed- 

stawiają one innego problemu aniżeli 

ogólno-państwowe sprawy gospodar- 

cze, których żydowskie są częścią. 

Owo ujęcie winno prowadzić do prze- 

budowy gospodarczej struktury Ży- 

dów na najracjonalniejszą dla państwa 

i Żydów t. j. dó produktywizacji ele- 

mentu żydowskiego. 

Podamy kilka cyfr z literatury sta- 

tystyczno-ekonomicznej, by nie po- 

przestawać na ogólnikach. W całej 

Polsce wynosi udział Żydów w rol- 

nictwie 0,9, na: Ziemiach Wschodnich 

1,1. Natomiast w handlu (wraz z u- 

I. 
bezpieczeniem) udział Żydów w całej 

Polsce wynosi 62,6%, па  Ziemich 

Wschodnich 88,3'/,, Odsetek Żydów 

zawodowo czynnych w stosunku do 

ludności zawodowo czynnej wynosi w 

całej Polsce 6,8'/, na Ziemiach Wscod- 

nich :6,1, gdy odsetek ludności żydow- 

skiej wynosi w pierwszym wypadku 

9,9 /6, ele- 

mentów nieprodukcyjnych wśród Ży- 

dów oblicza się w całej Polsce na 

15,797, a na Ziemiach Wschodnich na 

33,1/,. 

ie miasteczka utrzymujące się z pie- 

w drugim zaś 14%. Ilość 

Z poza tych liczb wyglądają    
с 

niędzy przesyłanych przez krewnych 

z za oceanu i z filantropji amerykań- 

skiej, lub tak ekscentryczne zjawiska, 

jak okrężni żebracy — przedsiębior- 

  

cy, koczujący rokrocznie według pla- 

nu po szlakach „zarobkowych, by po 

„Sezonie* wrócić do osiadłego życia. 

Nienormalne uwarstwienie zawodowe 

jest podstawową cechą struktury go- 

spodarczej Żydów polskich. 

Wyr 

setku czynnika zawodowo. biernego i 

ach 

się ono w wysokim od- 

    

jeszcze wyższym udziale w ga 

  

produkcyjnych mniej wartościowych 

(handel) kosztem pozycyj pełnowarto- 

ściowych (praca). 

  

Bardzo pouczające jest poniższe 

zestawienie, które nietylko wprowadza 

w statystykę pracy żydowskiej, lecz 

oświetla w znacznym stopniu przy- 

czyny znikomego udziału Żydów w 

najpoważniejszych gałęziach produk- 

cji: 

Robotników w przemyśle metalur- 

gicznym 44658 — w tem Żydów 34737 

w chemicznym 16222 — Żydów 1666;, 

w górnictwie 85351 — Żydów 1548; 

w przemyśle maszynowym 24929 — 

Żydów 758; kamień i ziemia 30845 — 

Żydów 591; gaz i woda 7580 — Żydów. 

116; w hutnictwie 14472 — Żydów 36. 

Ten stan,niezwykle jaskrawy, wy- 

jaśniany pospolicie niechęcią Żydów 

do pracy fizycznej, należy faktycznie” 

conajmniej w lwiej części uważać za 

rezultat niedopuszczania ich do kla- 

sycznych jej gałęzi. Tak czy owak wy- 

mowa tych liczb jest dobitna, jeżeli 

idzie o rolę pracy fizycznej w struktu- 

rze gospodarczej Żydów w Polsce w 

chwili obecnej i o korektury, których 

musi się dokonać, jeżeli zasada pro- 

duktywizacji Żydów ma być zrealizo- 
wana. 

4. 

Dzięki przeciętnej nieznajomości 

spraw żydowskich, pisarze i publicyś- 

ci różnego autoramentu mogą z łatwo- 

ścią puszczać w obieg tendencyjne 

twierdzenia i opinje, obliczone na u- 

rabianie nastrojów mas. Sądy te, roz- 

powszechniające się z wielką łatwoś- 

cią, z reguły są pozbawione jakiejkol- 

wiek wartości rzeczowej, niejednokrot 

nie zaś słanowią żywe zaprzeczenie 

prawdy naukowej. Do tych „prawd 

o Żydach należy teza o ich olbrzymim 

przyroście naturalnym. Bohdan Wa- 

siutyński, gruntowny znawca tych 

spraw, stwierdza, że od 1857 ustaje 

szybki do tego czasu przyrost ludności 

żydowskiej na ziemiach polskich i że 

szczególnie zaznacza się to od r. 1897. 

Wedle Krysińskiego odsetek Żydów 

maleje rocznie o 0,1 proc. Ubytek Ży- 

dów przybrał w szeregu miast gwałto- 

wne rozmiary. W 32 miastach b. Kon- 

gresówki spadł stan od roku 1909 do 

r. 1921 o 20,6 proc. W Brześciu nad 

Bugiem zmniejszyła się liczba Żydów 

po wojnie o 15 tysięcy, poważny uby- 

tek wykazują również Grodno, Biały- 

stok, Pińsk. Tylko Kieleczczyzna i Lu- 

belszczyzna odgrywają nadal rolę wy- 

rojowiska. Gdyby znajomość ekono- 

miki i demografji żydowskiej była 

równie pospolita, jak absurdy i bred- 

nie szerzone na ten temat, niejedno 

twierdzenie, powtarzane jako kanon 

odpadłoby jak zeschły liść. 

5. 

Poruszam tę sprawę 

szcze względu. Oto doktryny politycz- 

z innego je- 

ne i ideologja, które zmierzają do te- 

rytorjalnego rozwiązania kwestji ży- 

dowskiej, opierają się na wychodźtwie 

któr 

nie nasilone 

nie emigracji żydowskiej zostało sta- 

nowczo przecenione a rola tego zja- 

wiska wyolbrzymiona. To też koncep- 

teorji gospodar- 

  

Żydów, przed wojną było istot- 

  

iemniej jednak znacze- 

cje, zbudowane na 

tczej, która emigrację Żydów uznaje za 

naczelne zjawisko gospodarcze o cha- 

rakterze trwałym i masowym, polega- 

ja na kruchych podstawach. Spadek 

populacji, który wraz z podnoszeniem 

się stopy życiowej będzie coraz wyraź- 

niejszy, oddziała decydująco na pro- 

ces wychodźtwa Żydów, które i bez te- 

go ustępuje miejsca wychodźtwu Wło- 

czy niektórych 

  

chów, Japończyków, 

narodów słowiańskich. 

Bardzo pouczające dla oceny zna- 

czenia t. zw. palestyńskiego rozwiąza- 

nia problemu żydowskiego dla żydow- 

stwa polskiego są następujące liczby: 

W roku 1927 przybyło z Polski do Pa- 

iestyny -058-0s6b, w--reku 1928 przy- 

było 394 osób. Natomiast wroku 1927 

wyjechało z Palestyny do Polski 2498 

osób, w roku 1928 wyjechało 727 osób. 

   

Realne znaczenie Palestyny dla kwe 

stji żydowskiej w Polsce jest bardzo 

ograniczone i nic nie uprawnia do o- 

czekiwania od przyszłości jakichś po- 

ważniejszych zmian w tym względzie. 

Sprawa żydowska w Połsce pozostanie 

w jej granicach. Polska racja stanu i 

ekonomiczna musi to zrozumieć, zaś 

Żydzi polscy wysnuć wszystkie kon- 

sekwencje, które stąd wynikają. Jedy- 

nym realnym i uzasadnionym progra- 

mem Żydostwa narodowego w Pol- 

sce jest krajowa ideologja, której pole 

widzenia, cele i środki działania zamy 

kają się w granicach polskiej rzeczy- 

wistości państwowej. 

Dr. Adolj Hirschberg 

            
  

i pulowery jedwabne i wełniane, 

6078 

  

prowadzone przez Departament 

Zakład zaopatrzony we wszystkie 

Zakład i lekarzy-konsultantów. — 

KĄPIELE KASKADOW 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, 

ZDROWO, PRZESTRON 

Komisja 

Przyjazd do Wiina prezesa 
Rady Ministrów. 

W niedzielę 26 b. m. o godz. 8-ej 
rano pociągiem pośpiesznym przybył 
do Wilna w towarzystwie małżonki 
prezes Rady Ministrów p. A. Prystor. 
Przyjazd p. premjera nosi charakter 

prywatny. Zatrzymał się on w 
Wilnie w ciągu zaledwi ie kilku godzin 
w drodze do swojej posiadłości Borki 
gdzie zamierza spędzić urlop wypo= 
czynkowy. 

„  Wysiadającego z wagonu p. prem- 
jera powitali na dworcu z ramienia 
bawiącego w Nowogródku p. wojewo- 
dy Beczkowicza, naczenik Hryhoro- 
wiez, dyrektor P. K. P. Falkowski, na- 

czelnik wydziału bezpieczeństwa Urzę 
du Wojewódzkiego p. Bruniewski, pod 
pułkownik Wenda, zastępca starosty 
grodzkiego pułk. Iwo-Giżycki i inni. 

Popierajcie Ligę Morską 
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Rewizyta angielska w Berlinie. 
Berlin, 27. 7. (Pat). — Dzisiaj o 

godz. 8.37 rano przybył do Berlina 
angielski minister spraw zagranicz- 
nych Henderson.Witali go na dwor- 
eu minister spraw zagranieznych Cur 
tius, podsekretarz stanu Biilow, szef 
angielski wraz z personelem ambasa- 
dy. 

3 Na dworzec przybył również am- 
basador angielski wraz z personelem 
ambasady. 

BERLIN, 27. 7. (Pat). — Angiel- 
ski premjer Mae Donald przyjechał 
tu dziś o godz. 17.17 koleją, zaniecha- 

wszy pierwotnego zamiaru przybycia 
samolotem. 

Na powitanie premjera Mae Do- 
nalda zjawili się kanclerz. Bruening, 
min. Curtius w otoczeniu wyższych 
urzędników. 

Przybył również na dworzec an- 
gielski minister spraw zagranicznych 
Henderson. Wpobliżu dworca zebra- 
ły się tłumy publiczności. Mac Do- 
nald w towarzystwie Brueninga od- 
jechał z dworca otwartym samocho- 
dem do hotelu „Kaiserhof*. 

Czułe powitania Hendersona w Berlinie. 
BERLIN. 27.7. (Pat.) — W czasie 

powitania angielskiego ministra spraw 
zagranicznych Hendersona na dworcu 
w Berlinie wystąpił oddział republikań 
skiego Reichsbanneru, wznosząc trzy- 

krotny okrzyk „Przyjacielowi Niemiec 
cześć. W chwili, kiedy Henderson о- 
puszczał dworzec, rozległy się z tłumu 
okrzyki: „Deutschland erwache*. 

Ameryka bada sytuację finansową Niemiec. 
BERLIN, 27. 7. (Pat). — W chara- 

kterze członków międzynarodowej 
komisji ekspertów, mającej zająć się 
zbadaniem sytuacji Niemiec, przy- 
byli w niedz. do Berlina Vallenberg 
oraz amerykański doradca Banku An 

kielskiego Sprangne. 
Pozatem przył tu przedstawiciel 

angielskiego Chase National Banku, 
największego banku prywatnego w 
Ameryce, Jemes H. Garno celem wzię 
cia udziału w naradach finansowych. 

Ameryka przeciwko nacjonalistom niemieckim 
BERLIN, 27. 7. (Pat). — W ciągu- 

dnia wczorajszego amerykański sek- 
retarz stanu Stimson odbył dłuższą 
rozmowę z ministrem Reichswehry 
Groenerem. 

Według informacyj kół politycz- 
nych, Stimson, wskazując, że rząd 
Rzeszy dotychczas korzystał zawsze 
z poparcia Ameryki, — z naciskiem 
domagał się, aby Niemcy zgodzili się 

obecnie na pewne ustępstwa natury 
politycznej. W związku z tem wspom 
niane koła przypominają, że na esta- 
tniem posiedzeniu gabinetu Rzeszy 
przed wyjazdem ministrów do Fran- 
cji Groener groził dymisją na wypa- 
dek, gdyby kancelrz Bruening na kon 
fereneji paryskiej zgodził się na ja- 
kiekolwiek ustępstwa polityczne. 

Tenisowe dżemperki 

DRUSKIENIK 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

  

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 

DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

najpraktyczniejszą bieliznę sportową 

|| 
| 

| Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, telefon 6-46. 

  

  

Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

nowoczesne urządzenia lecznicze, 

stosowania słońca, powietrza i ruchu 

E — JEDYNE W POLSCE. 

JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 
NIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Zdrojowa. 

НОНЕ О0 ЕО НБО ) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZMIANA W INSTRUKCJACH © WEW- 
NĘTRZNEM ŻYCIU W WIĘZIENIACH. 

Pisma kowieńskie podają, 
łym miesi: 
tewskich 

iż w przysz- 
zieniach li- 

regime ma ulec 
y a mocy tego projek- 

tu więźniowie polityczni mają być traktowa- 
alnymi. 

Pozatem nie można będzie zaopatryw. ać wię- 
źwiów w produkty i t£. p. 

W R. 1930 BAWIŁO ZAGRANICĄ 
OBYWATELI LITWY. 

W ciągu całego roku 1930 zagranicą ba- 
wiło ogółem 13.962 obywateli litewskich, a 
mianowicie: 4.138 osób — w celach handło- 
wych, 1.996 — w celu odbycia kuracji, 1.362 
— w celach naukowych. 1.998 — wycieczko- 

w, 713 — w poszu aniu zajęcia i 
osób celu wyjazdu za icę nie wska- 

zało. Według dokonanych obliczeń wszyscy 
bawiący zagranicą obyw: atele Litwy pozo- 
stawili tam 12 milj. lit. 

WOLDEMARAS NIE JEST W STANIE WY- 
NAJĄĆ SOBIE OBROŃCY. 

edawno prof. Woldemaras złożył pro- 
śbę Sądowi Wojennemu, by wyznaczyli me 
obrońcę urzędowego, gdyż on sam nie jest 
w stanie wynająć Sobie obrońcy. W zwiaz- 
ku z tem, Rada adwokacka przy ięgłych wy- 
znaczyła na obrońcę Woldemarasa przys. 
adw. Chorążyckiego. 
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JŹNIWIARKI 
oryginalne MASSEY-HARRIS 

z najpraktyczniejszem naoliwianiem na 
dogodnych warunkach poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ulica Zawalna Nr. 11-a 
Baranowicze, ul. Senatorska Nr. 13 
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Bankructwo Banku Finlandz- 
"kiego. 

BERLIN. 27.7. (Pat.) — Biuro Wol- 
ffa donosi z Helsingforsu, że rada Ban 
ku Suomen Vienti Pankki uchwaliła 
zawiesić wypłaty z dniem 27 lipca, 
Bank ten założony został w roku 1920, 
mając kapitał zakładowy w wysokości 
12 miljonów marek fińskich. 

  

Pepierajcie przemysł krajowy 
EEE ISTAT TNS 

Giełda warszawska z dn. 27,VII. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 
Dolary . . „. . « . . 9,04'/,—9,061/,—9,027/, 
ПТ « 205 124,64 —125,95— 124,33 
ŁonUyn „5% 06 + . . "A385—43,46— 43,24 
Nowy York . . . - . .„ 8,928—8,948—8,908 
Paryż . - е . . . . . - 34,99—35,08—34.90 
Praga . - . . . . + . 26,441/,—26,51—26,38 
Szwajcarja -. . . « . 174,00—174,43—173,57 

  

Włochy 24%: 972 . . 40,75—46,87— 460,63 

PAPIERY PROCENTOWE: i 
5% Konwersyjna . . . « « . « . . . 44,50 
7% Stabilizacyjna . . . .. . . .. 73,50 
109/, Kolejūwa. 44 6 eks 104,00 
8% L.Z. B. G. K.i B.R., obl.B.G.E. . 84,00 
Te same 7% . . . . . - 83.25 
41/,% % L. Z. ziemskie 48,75 
5% warszawskie . . . « . . . 54,00—54,25 
8% warszawskie . . . .. .. 69,/5—69,50 

ъ AKCJE: 
Bank Polski id aaa —116,00 
B. Powszechny Kred. . . .. „. - 
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Listy z Warszawy. 
Wrażenia berlińskie. — Wszyscy do Paryża! — Kryzys a zaradność. — Genjusze 

uliczni. — Zredukowani na roię! — Kolonizacja a kolonizacja. 

— Powiadam pańu — mówi mi 
znajomy pracownik umysłowy — że 
w Berlinie wcale się nieswidzi oznak 
tego strasznego, granicaącego z ban- 

kructwem, kryzysu, o którym tyle te- 
raz wypisują gazety. Stolica Niemiec 
żyje wesoło, dobrze je, żłopie piwo, 
jak za najlepszych czasów, przyzwo- 
icie się ubiera... A pozatem nic nie stra 
ciła ze swojej buty. Ma się wrażenie, 
że to nie wierzyciele Niemcom, - ale 

Niemcy wierzycielom swoim mają о- 
chotę dyktować warunki. 

Skąd pan wie o tem? 
Jakto, skąd?.. Przecież dopie- 

    

ro co byłem w Berlinie. 
— W Berlinie? A cóż pan tam 

robił? 

— Zatrzymałem się, wracając z 
Paryża. 

Wraca z Paryża. Tych wracają: 
cych i wybierających się do Pary 
mamy dziś w Warszawie setki, j 
nie tysiące. Wszyscy oni dziwią ‚ 
że w Berlinie wcale nie odczuwa się 
kryzysu, a nie przychodzi im zgoła na 

sl, że sami stanowią również dzi- 
waczny dysonans z tem, co wypisują 
gazety o ciężkich warunkach bytu in- 
teligencji naszej, o tragicznych skut- 
kach redukcji poborów urzędniczych 
i ogólnym kryzysie ekonomicznym. 

  

   

      

   

Zdawałoby się, że przy obecnych 
ciężkich czasach paryska Wystawa 
Kolonjalna niewiele będzie miała goś- 
ci z Warszawy: 

Gdzie tam!... Jadą nietylko ludzie 
zamożni: bankierzy, przemysłowcy, ka 
mienicznicy, ziemianie; nietylko rejen- 
ci, adwokaci, lekarze inżynierowie.. 

— Mam już paszport do Paryża — 
chwali się członek orkiestry restaura- 
cyjnej. 

* — Wracam z Paryża mówi 
średnio sytuowany urzędnik magistra- 
tu. 

    

— Muszę być w Paryżu -— posta- 
nawia subjekt zwykłego sklepu galan- 
terji. . g } 

A wszyscy oni nie przestają pom- 
stować na ciężkie czasy i s 7ć się: 
że końca z końcem związać nie moga 

Dziwne. Nieprawdaż? 

      

  

Ułatwienia i zniżki, udzielane oso- 
bom, wybierającym się na Wystawę 
Kolonjalną, niezupełnie nam tłumaczą 
możliwość tego masowego pędu. Zniż- 
ki zniżkami, ale nie kupisz wołu za 
grosz, gdy grosza niema. Wyprawa do 
Paryża dla wielu z tych, co się tam u- 
dają, jest niewątpliwie zbytkiem. Je- 
żeli nań pozwolić sobie mogą, to zna- 
czy, że „rzeczywista rzeczywistość* le- 
piej sobie jakoś radzi z przeżywanym 
dziś kryzysem, aniżeli sprawa ta wy- 
gląda w gazetach i prywatnych postę- 
kiwaniach ofiar przesilenia gospodar- 
«czego. > 

I rzeczywiście. Podobnie, jak noto- 
ryczny tchórz w chwili niebezpieczeń- 
stwa zdobywa się często na wybuch 
szalonej odwagi, tak też ludzie, w cza- 
sach normalnych niepomysłowi, niesa 
modzielni, umiejący tylko być na po- 
sadzie — nagle jej pozbawieni, nabie- 
rają inicjatywy, probóją robić coś bez 
czyjejś komendy. 

    

Nawet nie wszyscy pozbawieni pra 
«cy bezradnie opuszczają ręce. Na uli- 
cach Warszawy roi się dziś od prze- 
kupniów, handlujących przeróżnemi 
drobiazgami własnego wyrobu, a czę- 
sto i wynalazku. Nie brak między temi 
ostatniemi przedmiotów bardzo dow- 
cipnych w pomyśle, wykonanych zrę- 
cznie, starannie i rozchwytywanych 
przez publicznoś 

  

Oto przed dworcem Głównym spo- 
tykam człeczynę, który proponuje mi 
druciany koszyk do chleba. 

— O, niech pan patrzy: tak będzie 
tacka, a tak patera do owoców... 

Naciska przedmiot to tu, to tam, i 

kształt dowolnie się zmienia. 

  

ZIECI LATEM. 

  

Gdy się je wypuści z murów szko- 
ły, gdy je słońce wywabi na ргле- 
strzenie zarosłe drzewami i trawą, za 

miasto, na kolonjach lub w osiedlach 
znajomych, albo pozostawiając w mie 
cie, da im jednak możność wywędro- 
wania na zarosłe żywicznym lasem 
wzgórza wileńskie, kąpania się w Wil 
ji i Wilence, zanurzania się w ciep- 
łym piasku różnych nieoficjalnych 
„plaż*, gdy starsi pozwolą na krótki 
okres czasu by dzieci były „sobą... 

cóż porabia ta cała wrzaskliwa' rzesza? 
  

    

Mówi się, że zaraz niszczy ci może i co 
podpadnie pod ruchliwe ręce. Mówi 
się że te łapięta, często wątłe, po dłu- 
giej zimie w mrocznem '/ mieszkaniu 
spędzonej, szukają koło siebie wciąż 
czegoś do popsucia: ogrodów, owo- 
ców, płotów, gniazd, kłombów, i t. p. 
„Czy to jest zawsze chęć niszczenia, 
czy też nieujarzmiony i nie skierowa- 
ny instynkt twórczy właśnie, któr) 
nie mając materjału do zrobienia 
go0ś$ nowego koło siebie, probuje stwo- 
rzyć tę nowość usuwając to co jest, 
a nie umiejąc na to miejsce odtwo- 
rzyć czegoś innego? Ileż dojrzałych 
organizacyj ludzi dorosłych robi tak 
samo i bezradnie się zachowuje? Tak 
wyraźnie schodzi z drogi swego prze- 
znaczenia, które nakazuje ludziom 
twórczość, nie zaś sztuczne niszcze- 
nie dokonanego dzieła. Najważniej- 
szą więc sprawą jest wyrabiać w dzZie- 

    

— (0 to kosztuje? 
"Tylko jeden złoty. 
Dużo pan tego sprzedaje? 
Dziś już dziesięć. Straciłem za- 

jęcie w fabryce... Człowiek sobie radzi 
jak może. Na zapomogi się oglądać?... 
i! panie. Godzinami stać, grosze dosta- 
wać — nie interes. Tylko to najgorzej, 
że policja pędzi. 

W istocie, trudno zrozumieć, jaki 
ma sćns i cel przeganianie tych bieda- 
ków z jednego trotuaru na drugi. Bo 
do tego tylko sprowadzają się represje, 
wymierzone przeciw ulicznym handla 
rzom drobiazgów, rekrutującym się w 
znacznej części z pozbawionych pracy 
robotników. 

Ale nietylko w tej sferze daje się 
zauważyć przypływ zaradności. 

    

Oto na łamach kilku pism m. 
in. „Kurjera Wileńskiego także 
wystąpił pan Barwicki z  projek- 
tem osadzania zredukowanych urzęd- 
ników na roli. Myśl ta żywą wywołuje 
dyskusję, z której widać, że śród inte- 
ligencji nie brak ludzi zdecydowanych 
jać się pracy fizycznej, a zawód urzęd 
niczy nie wpoił im strachu przed sa- 
modzielnością. Nie tu miejsce, rzecz 
prosta, przepowiadać, czy i w jakiej 
formie plan p. Barwickiego da się zre- 
alizować. Niektóre głosy, omawiające 
tę sprawę, proponują różne sposoby, 
zdawałoby się, zupełnie praktyczne i 
liczące się z rzeczywistością. Znalazł 
się jeden, który na szczególną zasłu- 
guje uwagę. - 

Mianowicie, p. J. Lisakowski rzu- 
ca myśl, aby państwo zakładało farmy 
na „odeinkach terytorjalnych, wyma- 
gających kolonizacji i wzmocnionej о- 
beeności polskiego elementu, uświado- 
miońego politycznie*. Farmy te były- 
by puszczane w dzierżawę b. urzędni- 
kom i w pewnym stopniu zrzeszone. 
Prowadziłyby np. wspólną orkę trak - 
torami, ogólną młóckę maszynami ob- 
jazdowemi itd. Projekt ten, nie wąt- 
pię, zdobędzie wielu zwolenników. 

Jeden szczegół wszakże wywołać 
musi zastrzeżenie. Oto jego autor ra- 
dzi wzorować się, przy osadzaniu ele- 
mentu polskiego, na niemieckiej akcji 
kolonizacyjnej. 

Ducha tej akcji znamy. Znamy nie- 
tylko z doświadczeń zabóru Pruskie- 
go, alei z jej ostatecznych powojen- 
nych wyników. Wiemy, że nie naj- 
mniejszy gwóźdź do trumny dawnej 
potęgi Cesarstwa Niemieckiego wbiła 
właśnie osławiona Komisja Koloniza- 
cyjna. Kto więc * doradza zasady jej 
przejmować, bardzo wątpliwą oddaje 
przysługę. 

Gdy mowa o osadnictwie, warto 
przypomnieć, że na 'szpaltach ,,Kurj. 
Porannego* czytaliśmy niedawno spra 
wozdanie z wysławy paryskiej, gdzie 
autor przeciwstawiał ducha koloniza- 
cji francuskiej duchowi kolonizacji 
niemieckiej i podnosił sukcesy, jakie 
pierwszy z nich osiąga. Siłą osadnict- 
wa francuskiego jest to, że tubylcy 
znajdują w niem swoją własną ko- 
rzyść: że faktycznie podnosi ono ich 
kulturę, nie zadając gwałtu kulturze 
i obyczajom miejscowym. 

Benedykt Hertz. 

     

   

  

    

U „fachowców" w robieniu 
rewolucji. 

SANTIAGO DE CHILE, 27. 7. (Pat). — 
Prezydent republiki Ibanez ustąpił ze swego 
stanowiska. ' Władzę prezydenta republiki 
objął prowizirycznie prezydent sentu Pedro 
Opazo. 

Były prezydent Ibanez zbiegł w niewia- 
domym kierunku w zamkniętym automobiłu. 
podczas gdy większe grupy rewolucjonistów 
przebiegały po ulicach miasta, wznosząc 
okrzyki: „Śmierć Ibanezowi”, i szukając go. 
aby wykonać wyrok rewolucji nad upadłym 
dyktatorem. Naczelny dowódca armji ogło- 
sił, że wojsko oddaje się do dyspozycji rzą- 
du prowizorycznego. Pozatem w kraju pann. 
je spokój. 

   

  

   

ciach, kierować ich instynktem twór- 
czości, który jest bardziej odruchowy 
i naturalny niż zamiłowanie niszcze- 
nia, będące bodaj cechą dziedziczną 
w spadku po „cywilizacji*. Obserwo- 
wanie dzieci w tej dziedzinie jest bar- 
dzo zajmujące: są dzieci o typowo 

twórczych popędach, które od naj- 
młodszych lat lubią coś z czegoś zro- 
bić, budują mosty, domki, sprzęty, 
kleją i plotą, rysują i malują, szyją i 
sadzą w ogródkach. Dawniej gdy dzie 
ci nie miały tych wszystkich rze- 
czy nakazanych w programie szkol- 
nym, łatwiej było zauważyć zdolność 

i popęd w tym kierunku, Z własnej 
ochoty, dziecko; zostawione sobie, (bo 
przecież w każdej sferze 50 lat temu 
mniej się dziećmi zajmowano), zaba- 
wiając się samo, nie według progra- 
mu, tworzyło, budowało coś koło 
siebie. 

Dziś ma sobie przepisane zabawy, 
wycieczki, prace wakacyjne, nauczo- 
no je mieć takie zamiłowania jakich 
wymaga program szkolny. Podciąga 
to bezwolne i słabe indywidualności, 
ale zabija inicjatywę u natur bogat- 
szych. Zapewne, bardzo silne indywi- 
dualności i tak się wyróżnią... zaryzy- 
kują karę i naganę, a zrobią swoje. 
Cała troska pedagogów powinna po- 
legać na tem, by ospałych podpę- 
dzić, ale niespokojne duchy puścić na 

KUR J E R 

Wycieczki paszportów zagra- 
nicznych nie dostaną. 

WARSZAWA, 27. VII. (Pat). Mimo 
ukazania się w prasie komunikatu Mi- 
nisterstwa Skarbu, że paszporty ulgo- 
we na wyjazd zagranicę nie będą na 
przyszłość przyznawane wycieczkom. 
zbiorowym, w dalszym ciągu napły- 
wają liczne podania różnych towa- 
rzystw i stowarzyszeń, zajmujących 
się organizowaniem takich wycieczek, 
z prośbą o przyznanie ulgowych pa- 
szportów. 

Wobec powyższego Ministerstwo 
Skarbu jeszcze raz zawiadamia, że 
paszporty ulgowe na wyjazd zagranicę 
będą przyznawane jedynie tylko na 
indywidualne, należycie umotywowa- 
ne podania zainteresowanych osób, 
po uprzedniem dokładnem zbadaniu 
stopnia zamożności petentów, celu po 
dróży zagranicę, tudzież innych oko- 
liczności, uzasadniających potrzebę 
przyznania ulgi paszportowej. 

378 tysięcy. 
WARSZAWA, 27. VII. (Pat), Głów- 

ny Komitet społeczny pomocy ofiarom 
powodzi w województwach wileń- 
skiem, nowogródzkiem i białostockiem 
komunikuje że do dnia 25 lipca r. b. 
na rzecz powodzian złożono ogółem 
378.008 złotych 32 grosze. 

  

Laval w Rzymie. Czyżby zno- 
wu jednolity Front Romański? 

RZYM. 27.7. (Pat.) — W kołach dzienni- 
karskich krąży pogłoska o mającej niebawem 
nasląp ycie premjera francuskiego Lava- 
la w Rzymie. Oficjalne czynniki nie zaprze- 
czają tej wiadomości, ale jej nie potwierdz. 
ja i pozostawiają odpowiedzialność za nią 
dziennikom, które tę pogłoskę podały. 

Nowy dekret. 
BERLIN, 27. VII. (Pat). Dziś ogło- 

szono dekret prezydenta Rzeszy na 
mócy art. 48 konstytucji w sprawie 
zgłaszania zobowiązań płatniczych w 
stosunku do zagranicy. 

Na mocy dekretu tego rząd Rzeszy 
upoważniony został do wydawania 
przepisów w sprawie deklarowania 
wszelkich zobowiązań płatniczych wo 
bec osób i firm, mających swą siedzi- 
bę zagranicą oraz w zagłębiu Saary. 
Obowiązkowi deklarowania nie podle- 
gają osoby zwolnione od podatku na 
zasadzie wzajemności, a więc konsulo- 
wie państw obcych i t. d. 

        

Pojedynek na rewolwery. 
JALAPA, (STAN VERA CRUZ) 27. 7, (Pat) 

— Wybuchły tu nowe rozruchy na tle walk 
religijnych. Rozruchy objęły cały stan Vera 
Cruz. Powodem do rozruchów dało zarzą- 
dzenie władz zmniejszenia liczby księży. I 
tem tle miało tu miejsce krwawe starcie r 
rewolwery pomiędzy gubernataorem stanu a 
pewnym. człowiekem, który usiłował guber- 
natora zamordować. 

Starcie to nie było pozbawione cech sen- 
sacji. Napastnik zaatakował gubernatora po- 
między filarami kolumnady, otaczającej pa- 
łac gubernatora. Gubernator, trafiony pier 
wszy kulą w ucho, uciekał, wciąż kryjąc się 
za kolejny filar. Przez cały czas obaj prze- 
ciwnicy obsypywali się wzajemnie strzała- 
mi rewolwerowemi. ' 

Wreszcie napastnik otrzymał ranę śmier 
telną. Podczas rozruchów pewna liczba osób 
została zabita, a wiele ranionych. W. całym 
stanie Vera Cruz ogłoszono stan wojenny 
w rezultacie czego spokój został przywróco- 
ny. 

Amy Johnson leci do Tokio. 
LONDYN. 27.7. (Pat.) — Miss Amy John- 

son wystartowała dziś z tutejszego lotniska 
dia swej awjonetce do lotu do Tokio. 

Kronika telegraficzna. 
Na kongresie międzynarodowego towarzy- 

stwa muzyki współczesnej w Oxfordzie, na 
wniosek Glińskiego, delegata polskiego wy- 
brano jednogłośnie Karola Szymanowskiego 
członkiem honorowym i protektorem towa- 
rzystwa. Nasiępny kongres odbędzie się w 
Wiedniu, a kongres w roku 19338 projektowa- 
ny jest w Warszawie. 

BERLIN, 27. VII. (Pat). Prezydent policji 
berlińskiej zakazał urządzania manifestacyj 
w Lustgartenie wpobilżu pyłego zamku ce- 
sarskiego, projektowanych na 1 i 2 sierpnia 

z okazji plebiscytu przez komunistów, hitle- 
rówców i stahlhelmowców. 

   

    

własne pola doświadczalne, niech po- 
każą do czego są zdolne... 

Świat dziecięcy jest bardzo wielik, 
większy o wiele niż to sobie wyobra- 
żają starsi. „Dzieci i młodzież stano- 
wią trzecią część ludności, a. wiek 
dziecinny trzecią część życia. pło- 
dów i bogactw ziemi należy się im 
trzecia część* pisze specjalista od 
spraw dziecięcych, Korczak. A jeśli 
chodzi o ilość, to tylko opuszczonych 
dzieci mamy w Polsce 57 tys. wycho- 
wujących się w 1100 zakładach opie- 
kuńczo-wychowawczych, z 3200 0s0- 
bami personelu pedagogicznego. 
Wśród tej wielkiej rzeszy, bez naz: 
wisk, bez innej identyfikacji jak na- 
dane urzędowo imię i nazwisko, iluż 
jest takich, z których unifikacyjna 
dyscyplina zrobi przeciętnie pożyte- 
cznego człowieka, ale nie będzie w 

możności dać mu warunki takie, by. 
się rozwijała jakaś wybitna indywi- 
dualność? 

W tych okolicznościach ratuje 
zdolności twórcze „danego osobnika”, 
swoboda letnia. Mimo rygorów obozo- 
wych, harcerskich czy innych, natura, 
woła swe dzieci tak silnie, umysły i 
zmysły dziecięce, są jeszcze ze swą 

. pramacierzą tak bliskie, że byle po- 

między nią, a szukającym porozumie- 
nia małym człowieczkiem nie stanął 
duży, ciężki i zaślepiony dymem ko- 
minów człowiek, odnajdą się matki i 
dzieci, na chwilę wyrwane ze sztucz- 
ności na jaką skazują je zwyrodniali 
dorośli, błąkający się w zaduchu wiel 
kich skupisk ludzkich. 

SM i ОО МОВЕ 

Cei wizyty Hendersona. 
BERLIN, 27. 7. (Pat). — Przed- 

stawicielowi Unites Press oświadczył 
angielski minister spraw zagranicz- 
nych Henderson, że przyjechał do 
Berlina głównie celem omówienia 
kwestyj, mających wejść na porządek 
obrad genewskich, a zwłaszcza kwe- 
stji rozbrojenia, ponieważ sprawa ta 
z powodu braku czasu nie mogła być 
uwzględniona w obradach londyń- 

Ambasador Stimson 
BERLIN, 27. 7. (Pat). — Dzisiaj 

o godz. 11.30 amerykański sekretarz 
stanu Stimson przyjęty został przez 
prezydenta Rzeszy Hindenburga. W 
audjencji uczestniczyli ambasador 

skich. 

Henderson zamierza skorzystać z 
nadającycej się okazji, żeby rozpat- 
rzeć tę sprawę na konferencji z min. 
Curtiusem. ' 

W czasie obecnej wizyty w Berli- 
nie minister angielski nie będzie zaj- 
mował się sytuacją finansową  Nie- 
miec. Zagadnienie to pozostawia ban- 
kierom. 

u prez. Hindenburga. 
amerykański w Berlinie Sackett i am- 
basador niemiecki w Waszyngtonie 
Prittwitz. O godz. 13.25 Stimson od- 
leciał samolotem do Londynu. 

Co pisze prasa francuska. 
PARYŻ, 27. VII. (Pat). Głównym tematem 

rozmów polił nych i artykułów w pra 
jest podróż ministrów angielskich do Berli- 
na. 

W dzienniku , 
cysta Befhus wy 
nieustannych po 
jak gdyby nie było w każ 
skiej ambasadorów, którzy mogą doskonale 
na miejscu prowadzić  polity zgodną z 
punktem widzenia swych rządów. Państwa 
uciekają się do wystąpień osobistych premje 
rów i ministrów, którzy nie mogą bynajmniej 
w ciągu trzydniowego pobytu w tej lub in- 
nej stolicy zdziałać tego, co potrafi dobry am- 
basador, prowadzący systematycznie i spokoj- 
nie swą pracę i lepiej obznajomiony z warun- 
kami miejscowemi, niż przyjezdni ministro- 
wie. Nie znaczy to jednak, że rozmowy mini- 
strów nie będą miały swych konsekwencyj. 

    

  

ournal des Debats* publi- 
zdziwienie z powodu 

w politycznych, 
stolicy europej- 

     
   

    

  

  

  

  

          

Zdaniem autora artykułu Mac Donald i 
Hendersona będą omawiali leżące na sereu 
sprawy konferencji rozbrojeniowej, skłan 
jąc się raczej do koncepcji niemiecki ni 
do lezy francuskiej, Ich pacyfizm, jak pacy- 
fizm IF Międzynarodówki, d. do wzmoc- 
nienia kraju, który zmierza do wywołania 
zamieszek w Europie, a w konsekwencji sta- 
nowi, jak to miało miejsce w roku 1914, po: 
ważne niebezpieczeństwo wojny. 

Mało jest Anglików dostrzegających nie- 
bezpieczeństwo olbrzymiego błędu, popełnio- 
nego przez kierowników polityki angielskiej 
którzy widzą zapewnienie pokoju w Europie 
w rewizji traktatów i wpływ swój oddają na 
usługi naj, ych wsteczników i najgorliw- 
szych na Ś militarystów, przeszkadzając 
tem samem w Niemczech zwycięstwu zdrowej 
polityki. 

     

   

     
  

  

    

  

Chłop francuski nie odda swoich oszczędności 
bsz gwarancyj. 

PARYŻ, 27. 7. (Pat). — Niektóre 
dzienniki uważają podróż angielskich 
ministrów do Berlina za przygotowa- 
nie do nowej konferencji w rodzaju 
londyńskiej, na której Francja wysta- 
wiona będzie na nowe niebezpieczeń- 
stwo. Opinja publiczna nie poddaje 
się jednak tym manewrom  alarmi- 
stycznym. Zdrowy zmysł nakazuje 
wierzyć w silne stanowisko Franeji, 
zdobyte z takim trudem. Nie poto prze 
cięiny Francuz pracuje i oszczędza 
tyle lat, aby jego oszczędności zmu- 
szeno go rzucić w otchłań nienawi- 
stnych potrzeb niemieckich. 

Wobee nowego zamachu na złoto 
Francji — pisze dziennik „Le Figaro" 
— niech premjer Laval trzyma się na 
baczności, niech stoi twardo na swem 
stanowisku, jak to krzyczał tłum, któ 
ry zebrał się przed dworcem koleje- 

a + 
wym w dniu przyjazdu kanclerza 
Brueninga. 

Francuzów oskarżają o drobno- 
stkowość — pisze „Journal des De- 
bats*. 

Wyśmiewają się z chłopa i drob- 
nego mieszczanina francuskiego, od- 
mawiających sobie wszystkiego i idą- 
cych wcześniej spać, by zaoszczędzić 
trochę Światła, zapominając, że ten 
poczeiwy lud francuski gotów jest 
zawsze w pocie ezoła zebrane oszczę- 
dności oddać na usługi odważnych 
przedsięwzięć i najpilniejszych spraw 
o ileby wiedział, że zapewni swej oj- 
czyźnie prawdziwy pokój na przy- 
szłość. 

Dziennik „L*Ordre* pisze, że 
Francja gotowa jest do nowej ofiary, 
lecz nie chee, aby ofiary jej poszły na 
marne. 

ъ ннар аееа 

Sprawa Anschlussu w Hadze. 
HAGA. 27.7. (Pat.) — Drugi rzecz- 

nik Francji Basdevant, przemawiając 
wiedliwości Międzynarodowej, wska- 
przed Najwyższym Trybunałem Spra- 
zał, iż projekt unji celnej austrjacko- 
niemieckiej stanowi pod wzgłędem e- 

konomicznym i handlowym niebezpie 
czeństwo dla niezależności Austrji, kto 

ra nie może wyzbywać się jej, ani na- 
rażać na szwank bez zgody Ligi Naro- 
dów. ' 

„Zeppelin”, znaduje się już w strefie polarnej. 
BERLIN, 27. 7. (Pat). — Od północy z 

26 na 27 b. m. sterowiec .Zeppelin* znaj- 
duje się w strefie polarnej. Jeszcze przed 
minicciem Archangielska „Zeppelin“ nawią- 
zał kontakt radjotelegraficzny ze stacją na- 

APLK KTS ANIMAL 

dawczą obserwatorjum sowieckiego na Ziemi 
Franciszka Józeta oraz sowieckim łamaczem 
lodów  „Malyginem“. „Zeppelin“ leci z 
przeciętną szybkością 90 kłm. na godzinę. 

   

Centralne zawody konne o mistrzostwo PA 

armii na 
W wyniku rozegranych poprzednio kon: 

nych zawodów korpusowych od dnia dzi- 
siejszego i przez trzy dni następne odbywać 

się będą wyjątkowo tym razem w Wilnie 
zawody centralne o tytuły mistrza zespoło- 
wego i mistrza indywidualnego armji. 

Do zawodów, które rozegrane będą czę- 
ściowo na placu 4-go pułku ułanów, a czę- 
ściowo na placu wyścigowym w Pospieszcze, 
staną zwycięskie zespoły w zawodach elimi- 
nacyjnych po czterech jeźdzców z każdego 
zespołu. 

W związku z tem w Wilnie przebywają 
od kilku dni najwybitniejsi jeźdzcy z 2, 3, 
4, 5, 9, 10, 11, 12, 15 i 19 p. ułanów, 2 p 
szwoleżerów oraz 3 i 10 p. strzelców kon- 

W mieście następuje mechaniza- 
cja umysłów dorosłych i dzieci, na 
wsi odprężenie i konieczność dosto- 
sowania się do praw przyrody, któ- 
rych gdy się znajdzie poza kamie- 
nićami, nie zdołał człowiek tak ujarz- 
mić, żeby mu były pokorne i posłusz- 
ne. Kontakt z przyrodą, od której tak 
nieopatrznie, odszedł tak daleko, na- 
wraca człowieka do jego właściwe- 
ści wrodzonych, do zdrowotnych pra- 
gnień i spokojniejszego zaspokojenia 
onych. 

Dobroczynnie zwłaszcza działa ta- 
kie zespolenie się z przyrodą na umy- 
sły i siły dzieci, które ciężar nakazów 
cywilizacji w jej dobrych i złych prze- 
jawach odczuwają jeszcze doikliwiej 
niż dorośli, wyłamujący się z różnych 
więzów w mniej czy więcej godziwy 
sposób. Dziecko nie ma prawie żad- 
nej obrony od złego powietrza miej- 
skiego i złych obyczai miejskich, nie 
może się przeciwstawiać złej woli i 
okrucieństwu: dorosłych, obciążają- 
cych małe umysły tylu trudnemi nau- 
kami i tylu nowinami 0 życiu... 

Na wsi życie uczy samo. Uczy do- 
świadczeniem codziennem, w otocze- 
niu, w przejawach sił przyrody, ko- 
nieczność nie wydaje: się tak uciążli- 
wą jeśli jest dziełem natury, nie zaś 
nakazem czyjejś woli. Dlatego tak się 
szczęśliwie mnożą różne obozy i ko- 
lonje dające dzieciom miast obcowa- 
nie z naturą i organizacją społeczną 
zawsze z tłakiemi obozami związane. 
Ale ideałem byłoby połączenie tych 
obozów i kolonij miejskiech z wiej- 

   

  

1931/32 r. 
nych, którzy wezmą 

centralnych. 
Cah zawodów składa się z pięciu prób. 

W ciągu dnia dzisiejszego i jutrzejszego 
rozegrane będą próby: Iisza — ujeżdżanie 
konia, I-ga — władanie szablą i lancą i 
III-cia — strzelanie z pistoletu na koniu. 

Próba pierwsza rozegrana będzie na pla- 
cu 4-go p. uł. przy ul. Kalwaryjskiej, inne 
zaś w Pospieszce. 

W czwartek, dnia 30 b. m. na Pospieszce 
rozegrana będzie IV-ta, wielce trudna pró- 
ba — wytrzymałości konia polegająca na 
przebiegu w terenie 32'/, klm. w ciągu mak- 
symalnego czasu 1 godz. 57 m. 7 sek. 

Wreszcie w piątek, dnia 31 b. m. o godz. 
15 również w Pośpieszce jako V-ta i ostat- 

udział w zawodach 

    

skiemi dziećmi, danej okolicy, oczy- 
wiście nie na cały dzień, ale chociaż- 
by na kilka godzin. Wieś i miasto są 
u nas od siebie oddzielone i dość so- 
bie obce, nietylko dlatego, że nasz 
wieśniak prócz kryminału i sądu ma- 
ło ma w mieście zainteresowań, ale 

że ludność naszych miast jest polska 
a wsi białoruska po większej części. 
Wycieczki młodzieży wiejskiej do 
Wilna, objazdy po Polsce, bardzo ko- 
rzystne jako propaganda państwowo- 
ści w młodych umysłach przyszłych 
obywateli, dają materjał myślowy do 
opanowania w klasie, ale nie dają zet- 
knięcia się dwóch warstw ludności: 
miejskiej i wiejskiej. To zapoznanie, 
się wzajemne, tę łączność mogłyby 
wytworzyć  kolonje, sprowadzając 
dzieci przybyłe z miasta do wspól- 
nych zabaw, wycieczek, gier i space- 
rów z wałęsającemi się dziećmi wio- 
skowemi. Bo trzeba to sobie uprzyto- 
mnić, wiejskie dzieci latem wracają 
do pierwotnego stanu i wałęsają się 
bez żadnej kulturalnej podniety. Zre- - 
sztą miejskie dzieci po większej czę- 
Ści również wałęsa ją się masowo 

wzdłuż brzegów Wiłji i Wilenki i to 
istny cud że się ich więcej nie topi. 
Ale nauczycielstwo przyznaje, że mo- 
cno dziezeją w cząsie takich  „dzi-- 

kich* wywczasów. 

Swoboda połączona z umiejętnem 
kierownietwem, oto ideał któryby się 
chciało osiągnąć dla najmłodszego po- 
kolenia naszych obywateli. Wilno po- 
siada idealne warunki na t. zw. pół- 

kolonje, to jest ośrodki podmiejskie 
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nia próba odbędzie się konkurs hippiczny 
t j. skoki po przez 10 przeszkód wysekich 
do 1 metra 10 ctm. i szerokich do 37/, mtr. 

Tegoż 
ny wynik zawadów, a zwycięzcy otrzymają 
nagrody przeznaczone przez: Marszałka Jó 

        

       
    

  

zefa Piłsudskiego (obraz Korsa! kryształy, 
zegarek złoty i waliza-nessesćr), dowódcę 
K. O. P. gen. Kruszewskiego (koń pełnej 
krwi) i szefa dep M. S. Wojsk.    

  

płk. dypł. Brochwicz-Liwińs 
pierośnica). 

Tytuł mistrza zespołowego armji na rok 
1931-32 ot spół, który wykaże sie 
najmniejszą ilością punktów karnych. 

Zawodnik, posiadają najmniejszą ilość 
punktów karnych we wszystkich próbach zo 
stanie mistrzem indywidualnym armji. 

Na interesujące te zawody przybędą 
przedstawiciele wojskowości, a więc: szef 
dep. kawalerji M. S. Wojsk. płk. dypl. Bro- 
chwicz-Lewiński, d-ca O. K. II gen. Litwi- 
now d-ca brygady-kawalerji w Barano- 
wiezach gen. Skotnicki. 

Spodziewany jest przyjazd gen. Orlicz-Dre- 
szera i gen. Rummla. 

O przebiegu poszczególnych 
podawać będziemy 

iego (złota pa- 

    

  

   

  

       

     

  

     

rozgrywek 
sprawozdania. Kr. 

Zakończenie gdyńskich 
zawodów hippicznych, 

GDYNIA, 27. VIL (Pat). Dziś zakończone 
zostały gdyńskie zawody hippiczne konkur- 
sem pocieszenia o nagrodę miejscowego To- 
warzystwa Komunikacji w Gdyni. Pierwszą 
nagrodę zdobył por. Kulesza na „Olkuszu“, 
drugą rotmistrz Sroczyński na „Ostrym“. 
trzecią por. Kawecki na „Partyzancie”. 

  

  

  

Burda na boisku sportowem. 
KATOWICE 

Sza donosi, 

  

„ 27,.VIL (Pat). Prasa tutej- 
w niedzielę na boisku sporto- 

wem w Byikowie, gdzie odbywał się mecz 
piłki nożnej między drużyną mi jscową a 
klubem sportowym z Michałkowice, doszło do 

a grającymi. 
а, która odnio- 

ę publicz- 
ami. Czterech 

michałkowickiej zostało 
Dopiero interwencja poli- 

ji, która zmuszona była do użycia broni 
białejj a nawet do dania kilku strzałów na 
postrach, zdołała odeprzeć atakujących na- 
pastników. 

      

   

   

    

   

Olimpjada robotnicza . 
: w Wiedniu. 

WARSZAWA. 27.7. (Pat.) — W niedzielę 
zakończona została olimpjada robotn 
Wiedniu. Igrzyska te wypadły wspan 

yło w nich 80 tys. sportowców z ca- 
go świata, między in. 700 polskich sportow 

ców przybyło do Wiednia, aby wziąć udział 
w zawodach. 

Poziom zawedów był bardzo wysoki, 
zwłaszcza o ile chodziło o lekką atletykę. W 

piłce nożnej Polska odniosła zwycięstwe nad 
Estonją w stosunku 1:0. W drugiej rundzie 
przeciwniczką Polski była Czechosłowacja. 
Polska odnosi zwycięstwo w stosunku 3:2. 
Dzięki tym zwycięstwom Polacy zakwalifiko- 
wali się do półfinału. 

W igrzyskach półfinałowych  wylosowa- 
liśmy silną drużynę niemiecką z którą prze- 
graliśmy w stosunku 1:4, do przerwy 1:2. 
Pierwsze miejsce w rozgrywkach  piłkar- 
skich zajęła Austrja przed Niemcami. W ko- 
larstwie nie odegraliśmy większej roli. 

W biegu dookoła Wiednia na dystansie 
140 klm. pierwszy Polak Czwarnóg przybył 
do mety jako 11-ty, mając za sobą 39 innych 
zawodników. W biegu szosowym na 50 klm. 
Kosiński zajął czwarte miejsce. Zało w biegu 
20 klm. zajeliśmy znów miejsca końcowe. 

W grach sportowych piąstkówki męskiej 
przegraliśmy z Austrją 34:70, z Czechosłowa- 
са — 36, z Niemcami — 48:67. Nie lepiej 
spisały się panie, które przegrały z Austrją 
27:95, z Czechosłowacją — 14:38. Nieco. zre- 
habilitowaliśmy się w piłce ręcznej, gdzie 
przegraliśmy wprawdzie z Niemcami w sto- 
sunku 1:19, ale wygraliśmy z Węgrami 5 
i w ogólnej klasyfikacji zajęliśmy trzecie miej 
sce. 

Bokserzy nasi nie odegrali żadnej roli. W 
wadze lekkiej Głowacki uległ  Niemcowi 
Schultzemu, w półśredniej Strzelec uległ Nie 
dergesetzowi (Niemiec), wreszcie Olszewski 

został wyeliminowany przez Austrjaka Bar- 
toschka. 

W zawodach lekkoatletycznych zajęliśmy 
dalsze miejsca ze względu na -fantastyczny 
dla nas poziom zawodników fińskich z fe- 
nomenem Lehtinenem na czele oraz šwiet- 
nych lekkoatletów niemieckich i angielskich. 
W sztafecie szwedzkiej w przedbiegach za- 
jeliśmy pierwsze miejsce osiągając czas 2 m. 
4,2 sek., ale w finale przegraliśmy, zajmując 
ostatnie miejsce po Finlandji, Austrji i Niem- 
czech. 

W sztafecie 4X100 wygraliśmy w przed- 
biegu, a w finale zajęliśmy zaszczytne miejsce 
czwarte z wynikiem 45,6 przed Austrją i 

Niemcami. W sztafecie olimpijskiej Polska 
zajęła czwarte miejsce za Austrją, Niemcami 
i Finlandją, a przed Szwajcarją i Anglją. W 
konkursach indywidualnych Orzeł doszedł do 
półfinału, Kosiarz zajął piąte miejsce w przed 
biegu na 800 metrów, Fichel zajął 12 miejsce 
w biegu na 5 tys. m. 

   
    

  

  

     

   

     

  

  

    

kędy dzieci przychodzące z miasta 
przynoszą ze sobą prowjant na cały 
dzień, pozostają pod okiem opiekuna, 
mają możność oddychania świeżem po 
wietrzem i tarzania się w trawie, ką- 
piel i kulturalne zabawy w gronie to- 
warzyszy. Byłoby do życzenia żeby 

takich kolonij, niekosztownych do 
urządzenia namnożyło się w okoli- 
cach podmiejskich jak najwięcej, gdyż 
toby stanowiło nieprzerwany ciąg 

pracy kulturalnej nad młodszem po- 
kołeniem, które poza szkołą pozosta- 
wione jest w czasię wakacyj na łasce 

uliey. Daje się bowiem zauważyć, cho 
dząc po prześlicznych, najbliższ) 

kolicach naszego miasta, że nie spo- 
tyka się prawie matek z młodszą dzia- 
twą używających dobrego powietrza. 
Jeszcze najbardziej dbają o to rodzi- 
ny żydowskie, koczują całemi dnia- 
mi w lasach i nad brzegami rzek, ale 
uboższe rodziny chrześcijańskie, WO- 

     

lą spędzać wolne chwile na schod- 
„kach suteren, na nikłej zieloności 
skwerów lub ogródków, albo pozo- 
stawiać swą progeniturę w kurzu u- 
licznym. Tymby się pół-kolonje przy- 
dały ! S . 

Mieszezuch. 

Od redakcji. 

Zamieszczając feljeton powyższy w 
sprawie tak niesłychanie wążnej dla wy- 
chowania młodych pokoleń, pragniemy 
szczerze, ażeby zainteresował on nasze 
sfery pedagogiczne i społeczne. 

m pos 

ž dnia ogloszony zostanie ostatecz- |



    

Nr. 171 (2113). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ziikwidowanie niebezpiecznej bandy złodziej- 

skiej w gm. lebiedziewskiej. 
Ostatnie policja śledcza zlikwidowała na 

terenie gminy lebiedziewskiej niebezpieczną 
bandę złodziejską, która dokonała na tere- 
nie tej gminy całego szeregu zuchwałych 
kradzieży i włamań. Przed dwoma dniami 
członkowie tej bandy przedostali się do 
sklepu mieszakńca wsi Zdzienielowo (gminy 

Wyprawa Morska Klubu 
Włóczęgów. 

Grodno, 26-VII. 51. 

„ Osada łodzi kanadyskiej ,.Bock- 
fish II“ w skladzie: pp. A. Nagurski, 
T. Nagurski i St. Paciulewicz przyby- 
ła w niedzielę dnia 26 b. m. do Grod- 
na. Po dwugodzinnym postoju na przy 
stani gordzieńskiego W. K. W., gdzie 
włóczędzy doznali nader gościnnego 
przyjęcia — łódź ruszyła dalej Niem- 
nem. kierując się na kanał. Augustow- 
ski. 

    

Otwarcie przystani wioślar- 
sko-pływackiej P. K.S. w Po- 

stawach. * 

  

   

  

Poli 

dniami & 
dniu 18 lipca 
użytku członków P. K. S. nowowybudowaną 
przystań wioślarsko-pływacką, z której bę- 
dzie korzystało i miejscowe społeczeństwo. 
Myśl pobudowanią przystani powstała w 

łonie Zarządu Klubu na czele z prezesem 
podkomis. Bartoszewiczem Bolesławem je 
szcze w roku 1930 i jedynie poważne prze- 
szkody uniemożliwiły zrealizowanie powzię- 
tego planu wcześniej. 

Przystań została wybudowana w przecia- 
gu niespełna czterech tygodni na gruntach 
hr. Przeździeckiego nad rzeką Miadziołką w 
Postawach. Prezentuje się na tle zieleni par- 
ku „Garbarka* bardzo ładnie, dość obszerna 
bo skałda się z pięciu kabin, miejsca na 
przechowywanie łodzi i ogromnego pomostu 
wraz z molo o przestrzeni do 60 mtr.*. Ви- 
dynek, na fundamencie murowanym, ma słu- 

yć celom sportowym tak w lecie jak i w 
zimie z uwagi na uprawiany przez policję 
sport narciarski i łyżwiarski. 

Uroczystość poświęcenia i otwarcia przy- 
stani wypadła bardzo okazale. O godz. 17.30 
w dniu 18 lipca r. b. całe społeczeństwo po- 
stawskie znalazło się na przystani. Nie bra- 
kło też gości z powiatu a nawet z Wiłną. 
Rząd reprezentował pan Starosta powiatowy 
Wiktor Niedzwiecki. Obecny był rów: 
specjalnie przybyły z Wilna Komendant Wo- 
jewódzki P. P. inspektor Ludwikowski Wik- 
tor, Prezes P. K. S. Wilno podinspektor Ko: 
nopko Eugenjusz oraz przewodnicząca Okrę 

   

  

  

        

  

  

lebiedziewskiej) Jana Jareczaka skąd skra- 
dli rozmaitych towarów na ogólną sumę 300 
zł. Lecz tym razem policji udało się wpaść 
na ślad złodziei i zlikwidować całą bandę, 

5 osób osadzono w więzieniu powiato- 
wem. (e). 

    

noci 

gowego Zarządu Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna p. Helena Ludwikowska, pozatenz 
gośćmi byli: D-ca Garnizonu major Kamińsk: 
Eugenjusz z małżonką, Prezes Klubu Urzed 
niczego — Okr. Sędzia Śledczy Sadowski Ce- 
zary, Sędzia Grodzki Wińcza Oskar, Pr: 

wodnicząca Zw. Pracy Obyw. Kobiet Sadow- 
ska Helena, Dr. Sobiesław Reyro, Dr. Stefan 
Moroz, właściciel dóbr  Woropajewo płk. 
Konstanty hr. Przeździecki, znany mistrz 
sztychów Kamil Mackiewicz, Zarządy dóbr 
Woropajewo i Postawy w osobach pp. Ru- 
dolfa Porzeckiego i Karola Korkozowicza : 
wiele innych osób. 

Po dokonaniu aktu poświęcenia przysta- 
ni przez miescowego ks. prob. Juljana Jan- 
kowskiego, odbył się chrzest łodzi sportc- 

wych w liczbie 5 przez rodziców chrzestnych. 
Helenę  Bartoszewiczową, Przewodnicząca 

Koła Stowarz nia Rodzina Policyjna i 
Wiktora Niedzwieckiego Starostę Postawskie 
go, następnie zaś powitał gości w imieniu 
Zarządu Klubu podkomis. Bartoszewicz, po- 
czem przemawiali życząc Klubowi rozwoju 
Starosta powiatowy W. Niedzwiecki, Inspek- 
tor Ludwikowski i podinspektor Konopka. 

Po podniesieniu bandery, odczytaniu de- 
pesz gratulacyjnych od Pana Wjojewody Wi. 
leńskiego, Naczelnika Bruniewskiego i in. o 
raz odczytaniu i podpisaniu aktu poświęce. 
nia — odbyła się defilada łodzi, która wy- 
padła wcale imponująco. Uroczystość zakoń- 
czono zabawą ludową. 

Nadmienić wypada, że przystań pobudo- 
„wali policjanci w wolnych chwilach od pra- 
cy służbowej, pracami kierował Zarząd w 

osobach: B. Bartoszewicz, podkom. Prezes 
S. Piskozub asp. Wice-Prezes, St. przodow 
Sokół, przedow. Gałdzicki, przedow. Zieliń. 
ski, przodow. Kaczor i przodow. Prusakow 
ski jako członkowie. Bezpośredni nadzór 
nad budową miał asp. Piskozub Stanisław 
Wiee-prezes Klubu. 

LiBA 
+ W dalszym ciągu niewyraźna sytuacja. 

Zapowiedzane na 25 b. m. posiedzenie rady 
miejskiej m. Lidy: nie odbyło się z powodu 
nieprzybycia radnych żydowskich, stanowią- 

cych 50 proc, składu rady, — nie nastąpiła 
też i dymisja magistratu. 

+ Pożar. We wsi Pielasie gminy raduń- 
skiej pożar strawił 9 domów mieszkalnych, 
3 stodoły, oraz różne przybudówki przy do- 
mach mieszkalnych. Straty wynoszą kilka 
dziesiąt, tysięcy zi. P. ną pożaru było 
nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 

  

   

  

  

    

   

  

   

  

       

     

Lui a ТЕЕЕ 

Katastrofa autobusowa na Bottupiu. 
Autobus z pasażerami stanął w płomieniach i wywrócił 

się do rowu. — J. E. Metropolita ckazał ofiarom katastrofy 
pierwszą pomoc. 

Wczoraj o godzinie wpół do szóstej wie- 
czorem na trakcie Katwarja—Wilno wyda- 
rzyła się katastrofa samochodowa, podczas 
której kilka osób odniosło poważne pora- 
nienia. 

Katastrofa wydarzyła się z autobusem 

»Spółdzielni* kursującym stale na linji Nr. 
9 łączącej miasto z Jerozolimką. Autobus 
ten przepełniony pasażerami zdążał w kie- 
runku miasta, W! rejonie Bołtupia wpobliżu 
Cegielni, gdzie droga tworzy zakręt w auto“ 
busie z nieustalonych narazie powodów na- 
'stąpił nagły wybuch zbiornika. Płomienie z 
błyskawiczną szybkością objęły motor gro- 
žąc przerzuceniem się na cały autobus. Na 
skutek wybuchu kierownica odmówiła po- 
słuszeństwa i kierowca ratując się od ognia 
wyskoczył z pędzącego autobusu, zaś auto- 
bus bez kierowey stoczył się do rowu. Wśród 
sznajdujących się w autobusie pasażerów po- 
wstała panika, pasażerowie zaczęli się cis- 
nač do drzwi wyjściowych, usiłując ezem- 
prędzej opuścić płonące auto, niestety wobec 

przewrócenia się autobusu ucieczka stała się 

  

niemożliwą.  Wszysey niemal pasażerowie 
wraz z płonącym samochedem stoczyli się do 
rowu. Przypadkowi iadkowie katastrofy 
natychmiast pośpieszyli z pomocą. W sto- 
sunkowo krótkim czasie z autobusu wydo- 
byto wszystkich pasażerów, wśród których 
trzech odniosło cięższe rany, a reszta lżej- 
sze uszkodzenia ciała. Potem szofer przy 
pomocy kilku osób ugasili płonące auto. 
Szezęśliwy traf zrządził, że akurat w tej 
chwili mimo miejsca katastrofy przejeżdżałe 
auto J. E. Ks. R. Jałbrzykowskiego, zdąża- 
jące w kierunku Wilna. Na widok wypadku 
J. E. Metropolita natychmiast polecił zatrzy- 
mać auto, do którego zabrał najbardziej po' 
szkodowanych wskutek katastrofy pasaże- 
rów, których J. E „osobiście zawiózł do am- 
bułatorjum pogotowia ratunkowego. 

Najwięcej ucierpieli podczas katastrofy: 
Przemysław  Wierehocki, student -U. S. В. 
zam. przy ul. Jagielioūskiej Nr. 2, Olga Ar- 
kinowa zam. przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 4 
i kupiec Zelik Mileįkowski z ul. Rudniekiej 
Nr. 6. (e). 

   

  

Zuchwała kradzież w biurze dzienników. 
Zniknęła kasetka z 8 tysięcami zł. 

Właściciel biura dzienników przy ul. Za- 
«walnej Nr. 17, róg W. Pohulanki p. L. Ber- 
ger, zameldował policji o zuchwałej kra- 
dzieży której dokonano w ubiegłą niedzielę 
amiędzy godz. 1 a 2 w jego biurze. 

O pierwszej godzinie poszkodowany opu- 
ścił biuro zamykając uprzednio drzwi na 
klucz. Gdy powrócił z obiadu o godzinie 2 
skonstatował że zamknięta na klucz kaset- 
ka przymocowana de biurka zginęła wraz 

ze znajdującemi się w kasetee 5,800 zł., 174 
dolarami i czekiem do banku Winiskiego na 
25 dolarów. Złodziej poinformowany wido- 
cznie o tem, że w kasetee znajduje się tak 
znaczna suma korzystając z tego, że w biu- 
rze nikogo nie było przedostał się do biura 
przy pomocy podrobionego klucza i skradł 
kasetkę. Pawiadomiona © wypadku policja 
wdrożyła energiczne dochodzenie. (e). 

Krwawy dramat rodzinny. 
Wezedwczoraj późno wieczorem w do- 

mu Nr. 38 przy ul. Archanielskiej miał miej- 
"sce krwawy dramat rodzinny. A 

We wspomnianej kamienicy zamieszkuje 
wdowa Anna Sznajderowa — handłarka z 
rynku drzewnego. 

Przed czterema tygodniomi córka jej wy- 
szła zamąż za niejakiego Mendela Wojeiu- 
ka, syna byłego prezesa „Bruderterejnu*. W 
dwa tygodnie po ślubie Wojciuk zaczął sie 
domagać od teściowej by oddała obiecaną 
m uw posagu piwiarnię. Na żym tle, w kry- 
tycznym dn. między Wojciukiem a teściową 
powstała kłótnia, podczas kótrej podniecony 
Wojciuk pochwycił nóż i rzucił się z nim 
na teściową zadając jEj dwa ciosy w głowe. 
Zraniona kobieta ła na podłogę. W tej 

chwili wpadł do mieszkania jej syn Jankiel 
Sznejder. Widząc, że szwagier jego zranił 
matkę chwycił siekierę i zadał nią Wojciu- 
kowi dwa ciosy w głowę rozstrzaskując mu 
czaszkę. 

Wojciuk nieprzytomny padł na podłogę 
obficie brocząc krwią, zaś Sznejder natych- 
miast zbiegł. W chwilę później na miejsce 
wypaku przybyła policja i zaalarmowane po 
gotowie ratunkowe, które po udzieleniu pier 
wszej pomocy Annie Sznejderowej, przewie- 
zło Wojciuka w stanie beznajdziejnym do 
szpitala Żydowskiego. 

Jankiela Sznejdera ujęto «< osadzono w 
areszcie centralnym. W dniu dzisiejszym z0- 
«stanie on przesłany do dyspozycji sędziege 
śledczego. (e). 

   

. 2 kolejne ofiary Wilji. 
Utoniecie żołnierza i mechanika państwowej fabryki 

A tytoniowej. 
Wpobliżu przystani wioślarskiej 3 p. a. 

e. utonął podczas kąpieli żołnierz 3 baonu 
saperów Mieczysław Sawieki. Sawicki będąc 
dobrym pływakiem trafił na głębię i wsku- 
tek nagłego skurczu poszedł na dno. Zwłoki 

/ topielea wydobyto nieco później wpobliżu 
plaży Zwierzynieckiej. 

  

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

  

Drugi podobny tragiczny wypadek miał 
miejsce w dwie godziny później w Werkach, 
gdzie utonął podczas kąpieli mechanik Pań- 
swowej Fabryki Tytoniówej w Wiłnie Pina 
Szwedzki lat 26. Zwłok Szwedzkiego narazie 
nie wydobyto. Dalsze poszukiwania trwają. 

(e). 
B 

PL. ORZESZKOWEJ 3 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI” 
KOMPLETNA. BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 
LEKTURĄ SZKOLNA. — DZIAŁ NAUKOWY. — KA- 

ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. I1l-eį DO 18 ej. 

KAUCJA 5 Zk. | ABONAMENT 2 Zt. | 
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Święto pułkowe 
w 6 p. p. Leg. 

Dziś, dnia 28 b. m. $ pułk piecho- 
ty Legjonów obchodzi 16-tą rocznicę 
swego istnienia. Wczoraj, t. j. 27 b. m- 
wieczorem na Antokolu na boisku spor 
towem pułku odbył się apel poległych. 
Punktualnie o godz. 21.00 zapłonęły 

na stokach gór Antokolskich ognie, po 
czem po odebraniu raportu i dokona- 
niu przeglądu zebranych. oddziałów 
nastąpiło odczytanie nazwisk oficerów 
i szeregowych poległych w obronie gra 
nie Rzeczypospolitej. Po odegraniu о- 
kolicznościowych utworów przez or- 
kiestrę pułkową odbył się capstrzyk 
na ulicach m. Wilna. 

Dziś 28 b. m. po przeglądzie put- 
ku o godz. 9.45 na placu Piotra i Paw- 
ła, którego dokona p. Inspektor Armji 
gen. dyw. Konarzewski odbędzie się 
uroczyste nabożeństwo w kościele św. 
Piotra i Pawła, celebrowane przez 
E. ks. biskupa Bandurskiego Wład; 
sława. Po nabożeństwie odbędzie się 
defilada na ul. Kościuszki, którą od- 
bierze gen. Konarzewski. 

Wspólny obiad żołnierski odbędzie 
się w koszarach 6 p. p. Leg. o godz. 
12-ej z udziałem dostojników. cywil- 
nych i wojskowych, poczem o godz. 13 
w kasynie oficerskiem koleżeńskie 
śniadanie. Wieczorem tegoż dnia odbę 
dzie się w Salonach Kasyna Oficerskie 
go przy ul. Kościuszki 18 zabawa ta- 
neczna. 
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Teatr Lutnia. 
„A Zuzannaniechce“ sztuka Alter/ona, 

Międzynarodowa banda złodziei, 
składająca się z ludzi wytwornych, wy 
ksztalconych, rozporządzających du- 
żym kapitałem zakładowym. wypła- 
cająca swoim członkom akejonarju- 
szom, grube dywidendy od rocznych 
wpływów z przedsiębiorstwa i docho- 
dów z własnych fabryk, mająca wyt- 
wornie urządzony klub w eleganckiej 
dzielnicy Londynu. Jednem słowem, 
nie kieszonkowcy albo kasiarze, ale 
Świetnie zorganizowana elita Świata 
przestępczego, która ma kult dia swe- 
go zawodu, a mając wszędzie swych 
szpiegów i wywiadowców, sama pozo- 
staje w ukryciu, przez swych agentów 
i uczniów, zręcznie zastawia sidła na 
wspaniałe perły i brylanty i z praw- 
dziwą maestrją opróżnia z miljonów 

opancerzone skarbce najbogatszych 
banków. ; 

Dyrektywy Zarządu bandy z sze- 
fem Ser Arturem na czele, są tak šei- 
słe, zręczne i precyzyjne, a wykonaw- 
cy tak utalentowani i ślepo posłuszni, 
że przedsiębiorstwo złodziejskie jest 
nieuchwytne i przez szereg lat świet- 
nie prosperuje wyprowadzając: najlep - 
szych detektywów w pole, a wszystko 
to poto by wreszcie zostać zdemasko- 
wane i nakryte przez genjalnego detek 
tywa Harry Bolta. 

Taką jest mniej więcej treść sztu- 
ki „A Zuzanna nie chce“. Konstruk- 
cja sztuki jest świetna. Autor umie za- 
interesować widza zaraz od pierwszej 
sceny w hallu paryskiego hotelu, a 
zainteresowanie to rośnie w miarę roz- 
woju akcji, gdyż prawie do końca, tru- 
dno się domyślić: kto jest złodziejem 
a kto uczciwym człowiekiem, czy Mo- 
reland kocha Zuzannę i dlaczego wy- 
krada od niej wspaniały sznur pereł, 
które ona poprzednio skradła tancer- 
ce Mai i dlaczego Zuzanna o nawskroś 
zdrowych i uczciwych instynktach 
jest zmuszona do złodziejstwa i życia 
w kłamstwie i fałszu. Kto chce się o 
tem dowiedzieć niech śpieszy do ,,Lui- 
ni“, a całą pewnością nie pożałuje te- 
go, tem bardziej, że „A Zuzanna nie 
chce“ jest grana wyśmienicie, dosko- 
nale wyreżyserowana, a nowe, elegan- 
ckie i oryginalne dekoracje i wnętrza 
świetnie dopełniają całości. 

Pan Wasilewski jest interesującym 
tajemniczym: Morelandem. który z 

pobłażliwością poddrwiwa ze swego 
prowincjonalnego kolegi. Pan Wyr- 
wicz-Wichrowski jako Ser Artur jest, 
w każdym calu gentlemanem i ma ta- 
ką prezencję i wielkopański gest, że 
ten szef bandy zdobywa niepodzielnie 
sympatję widzów. Również niesłycha- 
nie miłym jest p. Jaśkiewicz jako Bil- 
ly, traktujący zawód złodziejski jako 
emocjonujący i niebezpieczny sport. 
Maska Reginalda jest potworna, dopra 
wdy, że trudno rozpoznać i wierzyć 
się nie chce poprostu, że tak przystoj- 
ny chłopiec jak pan Kreczmar umiał 
i chciał się przeistoczyć w tak wstręt- 
ną kreaturę. | 

Pani Eichlerówna jest jako Zuzan- 
na wprost czarująca, umiała ona w 
swoją rolę wlać tyle prostoty wdzięku 
szczerości i powabu, iż zupełnie zro- 
zumiałem jest to, że zdobywa ona ser- 

ce Morelanda, pomimo tego, że wie on 
od pierwszej chwili, że ma do czynie- 
nia ze złodziejką. Talent pani Eichle- 
równy ogromnie rozwinął się i pogłę- 
bił, przytem w ostatnich czasach mło- 
da artystka wyzbyła się manjery w, ja- 
ką zaczynała wpadać jakgdyby poto, 
aby kaząć się tem więcej żałować, 
gdyż chodzą słuchy, że zaangażowała 
się do Krakowa i wkrótce ma nas o- 
puścić. a 

Publicznošei na premjerze było bar- 
dzo dużo, wszyscy Śledzili grę i akcję 
z najwyższem zainteresowaniem gdyż 
jedynym zarzutem, jaki możnaby po- 
sławić sztuce, to ćhyba to, że przed- 
stwia hochsztaplerów w zbyt ponęt- 
nem i sympatycznem świetle. 

  

Zastępca. 

MI EE NSE | 

Likwidacja polsko-litewskiego zatargu 
o jezioro Dukszty. 

Trwający od trzech tygodni za- 
targ polsko-litewski w sprawie jezio- 
ra granicznego Dukszty został oneg- 
daj definitywnie zlikwidowany. 

Na podstawie specjalnej konferen 
cji granieznej odbytej przy udziale 
władz polskich i litewskich granicz- 

nych i administracyjnych została u- 
stalona granica na jeziorze Dukszty. 

Granica ustalona została analogi- 
eznie jak w roku 1923. 

Granica obecna jeziora przecho- 
dzi z zachodu na wschód. 

  

Władze prokuratorskie zaciekawiły się po- 
"głoskami o nadużyciach w kinie miejskiem. 

Przesłuchanie ławnika Łokucjewskigo. 

Jak już kilkakrotnie podawaliśmy, 
w Wilnie kursują uporczywe pogłos- 
Ki o nadużyciach popełnianych po- 
dobno na szerszą skalę w kinemato- 
grafie miejskim. Sprawa ta zaczyna 
przybierać eoraz sensacyjniejszy ob- 
rót. Zaciekawił się nią już nietylko 
Magistrat, ale i władze prokurator- 
skie, które poleciły wydziałowi šled- 
czemu prowadzenie dochodzenia. 

W związku z tem wszystkie księ- 
gi dotyczące gospodarki kina miej- 
skiego znajdują się już w wydziale 

  

śledczym. 
W dniu wczorajszym, jak się do- 

wiadujemy, w godzinach  południo- 
wych do Magistratu przybył vice-pro- 
kurator p. Olgierd Jacuński który w 
towarzystwie jednego z oficerów wy- 
działu śledczego P. P. przesłuchał i 
zbadał w gabinecie prezydenta mia- 
sta ławnika Łokucejewskiego; które- 
mu, jak wiadomo, podlega kino miej- 
skie. : 

Dalsze dochodzenie jest w  peł- 
nym toku. 

KRONIKA 
  

E ————  Dziš: Wiktora, Inocentego p, 
| Wtorek 
| 28 | Jutro: Kunegundy p. 

| Lipiec Wschód słońca—g, 3 m, 50 

=" B Zachėd  —g. 19 m. 36   
Spest 'zeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B 

w Wilnie z dnia 27 VII—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia -- 219 C. 
= najwyższa: -- 26° С. 

+ najniższa: >- 160 C. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom. stan stały, potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 
— Redaktor naczelny naszego pisma, p 

Kazimierz Okulicz wyjechał wczoraj na pa- 

rutygodniowy wypoczynek. 

URZĘDOWA. 
— Powrót p. Wojewody. W dniu dzi- 

siejszym powraca do Wilna p. Wojewoda 
Beczkowicz i obejmuje urzędowanie. 

— Kurator Wileńskiego Okręgu Szkolne- 
go p. Szelągowski rozpoczął urlop wypoczyn 
kowy. 

Zastępstwo na czas nieobecności kurato- 
ra objął naczelnik wydziału p. Józef Mało- 
wieski. 

MIEJSKA. 
— Wyniki lotnej kontroli meldunkowej. 

Centralne biuro meldunkowe przeprowadza 
obecnie lotną kontrolę na terenie miasta, 
badając czy wszyscy właściciele lub admi. 
nistratorzy domów zastosowali się do przepi- 
sów nowej ustawy meldunkowej. 

Dowiadujemy się, że w ciągu kilkudnio 
wej zaledwie pracy kontrolerów. sporządzo- 
no już zgórą 20 protokółów karnych. 

Opieszali właściciele względnie rządcy do 
mów ulegną karze grzywny do 2000 zł. 

— Podatek lokalny. Wydział podatkowy 
Magistratu rozpoczął już rozsyłanie wezwań 
płatniczych na podatek od lokali za III-ci 
kwartał. 

Podatek ten płatny jest bez kar i odsetek 
za zwłokę w ciągu sierpnia. 

Nieopłacone nakazy płatnicze będą prze- 
syłane do egzekucji. 

GOSPODARCZA 
— Pertraktacje w sprawie zniesienia uż- 

rudnień przy eksporcie towarów do Łotwy. 
Kupcy polscy eksportujący do Łotwy, na- 
potykali na utrudnienia ze strony władz ło- 
tewskich przy badaniu świadectw pochodze- 
nia wywożonych towarów. W związku z 
tem, jak się dowiadujemy rząd polski pro- 
wadzi obecnie rozmowy z łotewskim mini- 
strem handlu o zniesienie tych utrudnień. 

Rząd Polski domaga się. aby sprawdza- 
nie pochodzenia towarów polskich odbywa- 
ło się w tym samym trybie, w jakim bada- 
się pochodzenie towarów z państw korzysta- 
jących na Łotwie z klauzuli największego 
uprzywilejowania. 

WOJSKOWA. 
— Przyjazd do Wilna reprezentantów 

kawalerji polskiej. W związku z zawodami 
o mistrzostwo armji, które odbędą się w 
dniach 28, 29, 30 i 31 b. m. w dniu wczo 
rajszym przybył do Wilna szef departamen- 
tu kawalerji M. S. Wojsk. pułk. Brochwicz- 
Lewiński. 

Pozatem, jak się dowiadujemy, na zawo. 
dy przybywają: gen. Orlicz-Dreszer oraz do- 
wódcy wszystkich brygad i pułków kawaler- 
ji z terenu całej Polsi. 

— Podania o ulgi wojskowe. W związku 
z zachodzącemi wypadkami opóźniania się 
zainteresowanych osób z składaniem podań 
o ulgi z art. 60 ustawy o powsz. obowiązku 
wojskowym w przepisanym terminie i Hu- 
maczenia się nieznajomością odnośnych prze 
pisów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 
specjalnym okólniku zarządziło, aby na przy 
szłość przy udzielaniu odroczeń służby woj- 
skowej władze odpowiednio informowały po 
borowych, że o ulgę z wymienionego arty- 
kułu ustawy musi być wniesione podanie w 
tym samym terminie i z dołączeniem tych 
samych dowodów jekie, są wymagane od 
poborowych przy ubieganiu się o odrócze- 
nie służby wojskowej z art. 57 ustawy. 

RÓŻNE. 
— Poszukiwanie spadkobierców. Dnia 

6 września 1928 r. zmarł w Charbinie, (Chi- 
ny), š. p. Alfons - Feliks Iwaszkiewicz Ł 

pułkownik, rodzony brat generała Iwasz 
wicza, słynnego obrońcy Lwowa. Ś. p. Al- 
fons-Feliks zostawił w „Charbinie, majątek, 
na przedmieściu Gondatiewka, przy ul. Ru- 
muńskiej, pod Nr. 21. Sąd Chiński przyjał 
ten majelek pod swoją opiekę jako sprawę 
Nr. 124 litera SUN, 19 roku Chińskiej Repu- 
bliki i obecnie wzywa spadkobierców żeby 
zgłosili swe prawa do dziedzistwa. Rodzir 
Iwaszkiewiczów pochodzi z Białej Rusi. Oj- 

ciec braci Iwaszkiewiców został za udział w 
Powstaniu 63 roku wysłany na Sybir. Obec 
nie żyje jeszcze siostra Alfonsa-Feliksa, a 
może i inni krewni. Wszystkie osoby mo- 
gące mieć prawo do spadku powinny zgłosić 
swe pretensje najpóźniej do 1 czerwca 1932 

   

            

   

*czyt. 17.35 

roku. do  przedstawicielstwa polskiego w 
Charbinie lub do władz chińskich, gdyż uo 
dacie wyżej wymienionej majątek przechodzi 
na rzecz rządu chińskiego. 

Pisma polskie są proszone o przedruko- 
wanie tej wiadomości przesłanej przez inż. 
Crochowskiego z Charbina. 

— W, sprawie odroczeń terminu płatno- 
ści podatków. Do Izby Skarbowej - masowa 
napływają podania o odroczenie termin: 
płatności rozmaitego rodzaju podatków. W 
związku z tem dowiadujemy się, że odrocze- 

niu mogą uledz jedynie podatki zaległe, po- 
datki zaś bieżące muszą być bezwzględnie 
uregulowane i odroczenia na nie nie będą 
udzielane. 

  

   

NADESŁANE. 

— Prezydent Hoover zapała największą 
na świecie pochodnię światła. 

Dnia 27 sierpnia 1930 roku nacisnął Pre. 
zydent Hoover elektr i j 
w ten sposób — po raz pierwszy — gigan- 
tyczny snop światła na gmachu Palmolive 
w Chicago. 

  
  

    

światło poświę- 

stkich krajów. 
jednym z nai: 

  

Największe to na świecie 

cone zostało lotnikom ws 
— stąd też nazwano je po 

   
   

      słynniejszych pośród nich — Lindberghu. 
Płomień Lindbergha Świeci  potężnem 

światłem w ciemnościach nocy — jakby go- 
dło miljonowego miasta Chicago. 

Godłem miasta Chicago jest też gmach, 
z którego wysokości płomień ten. na cały 
świat błyszczy — gmach Palmolive. 

   

'Tu mieście się olbrzymie laboratorjum, 
w którem sławni chemicy stworzyli produ 
kty, cieszące się dziś już światową sławą 
Pomiędzy innemi krem do golenia Palmoli- 
ve, Krem, który spełnia życzenia tysięcy 
mężczyzn. Bo tysiącom meżczyzn postawio- 
no pytanie, jakich zalet wymagają od ide- 
alnego kremu do golenia. 130 prób wadług 
180 recept trzeba było dokonać, ażeby otrzy 
mać krem do golenia który uczyniłby zadość 
wszystkim życzeniom. Udało się wkońcu. 
Stworzono krem do gołenia Palmolive, któ- 
ry z miejsca zdobył sobie uznanie miljonów 
mężczyzn na całym świecie. 

TEATR (| MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Codziennie 

o godz. 8.15 w. ciesząca się ogromnem po- 
wodzeniem sztuka B. Atherton'a „A Zuzan- 
na nie chce“, w pierszorzędnem wyko 
całego zespołu z pp. Eichlerówną, Jas 
Detkowską, Wasilewskim i Wyrwiczem na 
czele. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8.30 w. świetna rewja 
„Tylko walczyk jest najsłodszy*. Udział bio- 
rą pp. Kozłowska, Carnero, Osińska, Sempo- 
liński, Klimaszewski, para tancerzy Wierzyń. 
skich, oraz zespół girls. 

Kierownictwo artystyczne 
go. 

—-We wtorek dnia 28 lipca r. b. o go- 
dzinie 8.30 wieczorem w ku Sportowym 
im. gen. Żeligowskiego (wejście z ulicy Sv- 
rokomli) odbędzie się bardzo ciekawy kon- 
cert Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej pod 
batutą d Refała Rubinsztejna przy współ. 
udziale prof. Al. Kontorowicza (skrzypce) w 
programie utwory Mendelssohna ludowe i sy 
nagogalne motywy na skrzypce z opracowań 

ndra Kontorowicza i „Eili-Eili*, „Kol- 

„Сиг Isroel*. Tańce Chasydskie i 

RABJO 
ŚRODA, dnia 29 lipca 1931 roku. 

11.58; Czas. 12.00: Muzyka włoska (płyty) 
13.10: Kom. meteor. 15.20: Program dzienny. 
15.25: „Nasi bałtyccy sąsiedzi: Estonja* — 

     

  

   

  

  

      

    

Sempolińskie 

     

    

    

   
   
inne. 

  

    
  

    

    

odczyt wygł. prof. Bronisław Rydzewski. 
15.45: Kom. harcerski. 16.00: Aud. dla dzieci. 

„Mikołaj. — obrazek dla dzieci, p. 
ra cioci Hali. 16 Koncert dla młodzieży     

  

    

  

(płyty). 45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Po- 
literatura czeska i słowacka* — od- 

adochrony wśród świata zwie- 
18.00: Koncert. 19.00: Chwil- 

ka strzeleck 19.15: „Sytuacja ekonomiczna 
na ;Litwie* — odezyt. 19.30: Progr. na czwar- 
tek i rozmaitości. 19.40: Kom. 20.15: „Muzy- 
polscy w Stanach Zjednoczonych  Amery- 
ki“ — felj. 20.30: Koncert, feljeton, kom. i 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
O KRÓLOWEJ JADWIDZE. 

O godz. 17.35 (na całą Polskę). Prof. Li- 
manowski zapozna radjosłuchaczy z fakta 
mi towarzyszącemi kanonizacji królowćj Jad 
wigi. 

     wojenn: 

rząt' — odcz 

    

  

      

  

TRANSMISJA Z LONDYNU. 

O godz. 20.15 rozgłośnie polskie transmi- 
tować będą jeden z koncertów tegorocznego 

Festiwalu Muzycznego, poświęconego kom- 
pozytorom współczesnym. W programie naz- 
wisko Karola Szymanowskiego. 

KINA IFILMY 
Wieniawa na ekranie. 

Te dopiero sensacja! Najpopułarniejszy w 
Polsce kawalerzysta płk. Bolesław Wieniawa- 
Długoszowski napisał scenarjusz filmowy 

   

" oraz' za 

  

3 

który już wnet zostanie zrealizowany. Uczy- 
nił to wraz ze znakomitym powieściopisarzem 
i wytrawnym już scenarzystą filmowym Fer- 
dynandem Goetlem. Napisali wspólnie sce- 
narjusz polskiej komedji wojskowej, tryska- 
jący szczerym humorem żołnierskim. 

Nareszcie więc spełnią yczenia coraz 
liczniejszego odłamu polskiej publiczności, 
domagającej się krajowej komedji filmowej. 
Przygotowania do realizacji tego sensacyjne- 
go filmu już są w pełnym biegu. 

Autorowie scenarjusza powierzyli reali- 
zację swego utworu wytwórni „Blok*, jako 
tej, która nie trwożąc się przesileniem gospo- 
darczem pierwsza przystąpiła w bieżącym 
sezonie do produkcji i pierwsza też już ukoń- 
czyła swój film p. t. „Dziesięciu z Pawiaka”. 
Dała tem dowód żywotności, energji i od- 

    

wagi, którą autorowie scenarjusza umieli 
ocenić 

Reżyserję objął tym razem Mieczysław 

  

  

Krawicz, a Ryszard Ordyński zajmie się kie- 
rownietwem produkcji. Przy aparacie będzie, 
jak zwykle, niezastąpiony « ir Zbigniew 
Gniazdowski, a organizację zdjęć już przy- 
gotowuje Stanisław Szebeko. Pierwsze kon- 
trakty z artystami już podpisane. Główne role 
powierzono niezrównanym komikom: Adol- 
fowi Dymszy i Kazimierzowi Krukowskiemu. 
Jest to najlepsza rękojmia siły komicznej te- 

   

   

  

„go filmu, którego tytułu narazie jeszcze nie 
ustalono. 

LEE 

Z Izby Przemystowo-Handlo- 
wej w Wilnie. 

Wj związku ze zdecydowanem przez Rząd 
wprowadzeniem cła wywozowego na mater- 
jały tarte i papierówkę — Izba Przemysłowo- 
Handlowa w Wilne zwołuje na dzień 3-go 
sierpnia 1931 r. na godz. 10 ranć w Wilnie 
w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza przy 
ul. Dominikańskiej 3-5 (obok hotelu Euro 
pejskiego) zjazd eksporterów wspomnianych 
materjałów z okręgu Izby: (woj. Wiłeńskie, 
Nowogródzkie, Białostockie i  Poleskie.. 
Zjazd ma na celu poinformowanie ekspor- 
terów drze o wytworzonej sytuacji 

kontaktu pomiędzy Izbą 
a sferami drzewnemi. 
Program zjazdu: 1) Referat informacyj 

ny o działaności Izby. 2) Kryzys na tle św 
towego przesilenia gospodarczego — inż W. 
Barański, Radca Ministerjalny. 3) Organizac- 
ja eksportu drzewnego — inż. E. Kroszkin, 
Radca Izby. R 

W czasie zjazdu wyświetlony zostanie 
film ilustrujący pracę olbrzymiego tartaku 
amerykańskiego. Słowo w: ne do filmu © 
metodach pracy amerykańskiego przemysłu 
drzewnego oraz objaśnień do filmu udzieli 
inż. Grzegorz Guchman — ustanowiony przy 
Izbie rzeczoznawca do spraw drzewnych. 

      

   

      

    
Uczestnicy zjazdu w drodze powrotnej ze 

zjazdu korzystać będą z 50 proc. ulgi tary-     
fowej. 

Izba prosi wszystkich zainteresowanych 
eksporterów i przemysłowców drzewnych 
do przybycia na zjazd. 

  

Losowanie książeczek prem- 
jowych P. K. 0. 

W dniu 25 lipea 1931 r. 
POK. losowanie książeczek 
P.K.O. Serji II. 

Premje po zł. 1000—padły na następują: 
ce numery: 

odbyło się w 
premjowanych 

    

     

  

50.168, Z 103.308, 
50.371, 103.387, 
50.666, 103.392, 
50.877, . 108.704, 
51.049, 
51.095, 

„ 108.870, 
L, 105.912, 

    

  

    

  

    

  

    

  

   

5, 77.229, 
77.419, 
78.038, 
78.885, 
79.029, 
79.033, 

‚ 79.089, 
79.134, 

3, 71,964, 81.171, 34, 

72.145, 81.172, 90.938, 100.818, 
72.193, 81.442, 90.983, 101. 

„ 13.264, 
78.315, 

78.585, 
+ 784 

73.926, 

  

     

  

   

  

42,6 
82.689, 92 
82.994, 

58.863. 

ROONEY COO TOT OW IDCROBEDZOOZZZCZODERA 

Popierajcie Ligę Morską 
i i a ERZE ZOZ 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
POWIESZENIE SIĘ 20-LETNIEGO * 

MŁODZIEŃCA. 
Wezoraj o godzinie 1 p, p. popełnił sa- 

mobójstwo przez powieszenie się w mieszka- 
niu swoich rodziećw przy ul. Zarzecze Nr. 
6 20-letni Jankiel Szklor. — 

Szkłor powiesił się na ręczniku w poko- 
ju sypialnym. Pewód narazie nieustalony. 

ochodzenie prowadzi policja. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
— 26 b. m. Warszawczyk Sora. (Zawalna 

41) wypiła esensji octowej. Desperatk po- 
gotowie ratunkowe przewiozło do szpitala ży- 
dowskiego w stanie bardzo ciężkim. 

KRADZIEŻE. 
‚ — 26 b. m. na brzegu Wilji w Zakrecie 

skradziono ubranie kąpiącemu się fam Ro- 

  

„zenbłumowi Kuszelowi (Wingry 19). Kradzie- 
ży tej dokonał Szymkiewicz Włądysław (Le- 
gjonowa 167). Szymkiewicza zatrzymano. 

— 26 b. m. z mieszkania Klaczki Menche- 
na skradziony został zegarek budzik. Ustalo- 
no, że kradzieży dokonali Janik Jan (Wierz- 
bowa 23] i Tatul Hipolit (Towarowa 6). Zło- 
dzieje zbiegli. 

— 26 b. m. na szkodę Guzickiego Kazimie 
"rza (Cudna 1) dokonał kradzieży 40 zł. w 
gotówce Wierzbicki Leopold bez stałego miej 
sca zamieszkania, który pą dokonaniu tej kra 
dzieży zbiegł. Zarządzono poszukiwanie zbie- 
ga. 

— 26 b. m. Rusiecka Rozalja (Lwowska 
7) zameldowała o dokonaniu kradzieży przez 
tegoż Wierzbickiego 40 złotych w gotówce, 
który po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

— 26 b. m. na szkodę Drozdowskiej Do- 
min (Żelazna Chatka) skradziono trzewiki 
Spraweów kradzi Dymitrowicza Edwarda 
(Majowa 68), Butkiewicza Wincentego (Su- 
bocz 76) oraz Iwaszkiewicza Wiktora (Safja- 
niki 14) zatrzymano ze skradzionemi trzewi- 
kami. 

— _ 26 b: m. Nienartowiczówna Scholasty- 
ka (Kijowska 1) skradła kostjum damski u 
Osikiewiczówny Genowefy (Zawalna 29). Nie- 
nartowiczównę zatrzymano. 

— 26 b. m. Czerniecow Ławrjan ( 
29) zameldował o kradzież 
kowego z kieszeni marynarki. Kradzi 
konał Adamowicz Juljan (Wileńska 45)., któ- 
rego ze skradzionym zegarkiem zatrzymano. 

— 26 b. .m na gorącym uczynku kradzie- 
ży mydła na fabryce Majzela (Wingry 29) zo 
stał zatrzymany Białowocki Hirsz (Nowo- 
gródzka 52). s 
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SPORT 
PRZYGOTOWANIA DO MARSZU SZLAKIEM 

KADRÓWKI. 

Mimo upalnego dnia odbył się w Wilnie 
w ubiegłą niedzielę, ostatni akt przygotowań 
do Marszu Szlakiem Kadrówki w postaci 
Marszu eliminacyjnego drużyn pow. Wileń- 
sko-Trockiego i miasta Wilna na trasie 
Wilno-Pikieliszki-Wilno, wynoszącej ponad 
40 klm., przyczem w programie marszu był 
wypoczynek na półmetku i strzelanie bojo- 
we przed zakończeniem trasy. 

Z drużyn, które stanęły na starcie, marsz 

ukończyły wszystkie z jednym tylko wy: 
jątkiem drużyny Kolejowej Przysposobienia 
Wojskowego, która po przejściu 30 klm. z 
dalszego marszu zrezygnowała. Jeden tylko 
niedobitek kolejarzy, p. Jacewicz postano- 
wił wytrwać na szlaku i rzeczywiście, ukoń 

      

  

czył marsz niemal równocześnie ze zwy- 

sięską drużyną, 

Pozostałe drużyny dzielnie się spisały, 
przebywając 41 klm. w czasie wszystkie po 
niżej 6 godz. I tak drużyna zwycięska, Zwią 
zek Strzelecki Landwarów, przebyła trasę 
w 5 godz. 34 m. i 12 sekund, mając pozatem 
17 trafnych strzałów i uzyskując dzięki temu 
właśnie zwycięstwo z 358 punktami. Drugą 
z kolei była drużyna Związku Strzeleckiego 
Wilno, która trasę przebyła w najkrótszym 
czasie 5 g. 32 m. 5 sek., mało natomiast gor. 
szy wynik strzelania i punktów 353. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Zw. Strzeleckiego 
Nowe-Troki; czas—5 godz. 51 m. 40 sek. 
punktów 325, 75 i t. d. 

Podkreślić należy świetną formę wszy 
stkich drużyn, kończących marsz, zwłaszcza 
strzelców wileńskich, dzielnie maszerujących 
w pełnem słońcu niemal bez śladu zmęcze- 
nia. 

  

Po ukończeniu marszu rozdania nagród 
dokonał, wygłasżając oklicznościowe prze- 
mówienie znany opiekun i propagator idei 
Wychowania fizycznego w powiecie Wil.- 

Trockim, zastępca starosty Powiatowego p. 
Pokrzewiński, którego życzliwość w znacz 
nym stopniu dopomogła do zrealizowana za- 
wodów marszowych. 

m. f. 

PIŁKA NOŻNA. 

1 p. p. Leg. — Ognisko 4:1 (2:0). 

Drużyna wojskowych raz jeszcze udowod- 
niła, że w piłkarstwie wileńskim posiada bez 
względną supremację. Mecz powyższy był te- 
go wyraźną ilustracją. Przez cały czas pier- 
wszej połowy wojskowi nie schodzą prawie 
z pola karnego przeciwnika, który ogranicza 
się do defenzywy, nie próbując nawet przejść 
do ataku. W barwach Ogniska wystąpił daw- 
ny jego bramkarz Afanasiak, który z zada- 
nia swego wywiązał się nadspodziewanie do- 
brze. Obronił on 'cały szereg b. groźnych i 
niebezpiecznych strzałów i jemu w pierw- 
szym rzędzie Ognisko winno zawdzięczać, że 
wynik zawodów nie był jeszcze wyższy. 

Drużyna wojskowych zaprezentowała się 
z jak najlepszej strony, produkując szereg 
bardzo ładnych pociągnięć. Pierwszą bramkę 
zdobywają „leguni* ze strzału Pawłowskie- 
go, który, nawiasem mówiąc,, był najbardziej 
ofiarnym i pracowitym i bodajże czy nie naj- 
lepszym graczem na boisku. 

Przewaga wojskowych rośnie z każdą chwi 
lą, tak że dochodzi do formalnej blokady 
bramki Ogniska. Drugi goal przypadł w udzia 
le Godlewskiemu, który po zdryblowaniu Kil- 
ku przeciwników wspaniałym strzałem umie- 
ścił piłkę w lewym rogu bramki. 

Po przerwie obie drużyny zmęczone sil- 
nym tempem pierwszej połowy i gorącem, 
grają z rezerwą. Wojskowi zdobywają dalsze 

dwie bramki, w tem jedną z karnego. 

Pod koniec meczu nieobstawiony prawo- 
skrzydłowy Ogniska Kliks otrzymuje piłkę i 
nie niepokojony przez nikogo umieszcza w 
siatce, zdobywając dla swych barw honorową 
bramkę i ustalając tem samem wynik dnia. 

Sędziował stosunkowo nieźle p. Katz. 
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VALKOWERY. 

Mecz między ŻAKS-em a Makabi (Barano- 
wicze) nie doszedł do skutku z powodu nie 
stawienia się drużyny baranowickiej, która 
tem samem oddała przeciwnikowi dwa pun- 
kty valkowerem. 

Ten sam udział przypadł Laudzie, która 
podobno spózniła się na pociąg i nie zdążyw- 
szy na czac do Baranowicz przegrała valko- 
werem do 78 p. p. 

Mecze piłki nożnej w Lidzie. 
W sobotę i niedzielę odbyły się w Lidzie 

mecze piłki nożnej pomiędzy drużyną klasy 
A Makabi z Wilna a dwoma lidzkiemi dru- 
žynami W. K. S. 77 p. p. oraz L. O. S. P; 
(oddział straży pożarnej). W obydwu me- 
czach z obu temi drużynami wynik -był je- 
dnakowy 3:0 na rzecz Makabi. Gra drużyny 
wileńskiej, szczególnie w drugim dniu przy 
końcu była brutalna, wywołując duże nieza- 
dowolenie wśród publiczności, zebranej w 
liczbie przeszło pół tysiąca. Drużynie wileń- 
skiej chodziło o pokonanie drużyny L. O. S. 
P., która do przerwy z wynikiem 0:0, wykaza 
ła swą siłę i dużą ambicję. 

"POGOŃ ZWYCIĘŻA HAKOAH 1:0 (1:0). 

W sobotę odbył się we Lwowie mecz to- 
warzyski pomiędzy wiedeńskim Hakoahem a 
lwowską Pogonią, zakończony zwycięstwem 
drużyny lwowskiej 1:0 (1:0). 

Hakoah lepszy technicznie nie mógł so- 
bie jednak poradzić z doskonałą obroną le- 
adera Ligi, zwłaszcza Albański likwidował 
skutecznie wszelkie zakusy wiedeńczyków na 
bramkę miejscowych. 

Jedyną bramkę dla zwycięzców zdobył Nie 
chcioł, który po raz pierwszy występował w 
barwach Pogoni. 

Zawody prowadził p. Wieczysty. 
ności zebrało się przeszło 6.000. 

MECZ TENISOWY Ż. A. K. $. — LAUDA. 

Rozegrany ubiegłej niedzieli mecz między - 
klubowy między Laudą i ŻAKS-em, zakoń- 

Pūblicz- 
(Pat). 
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czył się porażką Laudy w wysokim stosunku 
10:2. 

Poziom zawodów bardzo niski. Najlep- 
szym graczem turnieju okazał się Kewes z 
ŽAKS-u. 

FRANCJA ZATRZYMUJE PUHAR DAVISA. 

PARYŻ. (Pat.) Qstatnie decydujące 

spotkanie o puhar Davisa rozegrany pomię- 

dzy mistrzem świata Cochet (Francja) a mło- 

dym zawodnikiem angielskim Perry zakoń- 

czyło się po ciężkiej walce zwycięstwem Fran 

cuza w czterech setach 6:4, 1:6, 9:7, 6:3. 

W ogólnej punktacji zatem zwyciężyła 

Francja 3:2 zatrzymując w ten sposób puhar 

Davisa na rok 1931. 

ZAWODY PŁYWACKIE. 

'Ubiegłej niedzieli na zakończenie dwuty- 
godniowego kursu pływackiego, zorganizowa- 
nego staraniem ośrodka wychowania fizycz: 
nego, odbyły się zawody pływackie, które 
przyniosły kilka dobrych wyników. 

100 metrów st. dow. 1) Skruszek (Polic. 
KL Sport.) 1.28,4 (rekord okręgu wileńskiego 
wyrównany) 2) Malawko. 

100 metrów nawznak 1) Bengis (ŻAKS).- 
1.43,6 (nowy rekord okręgu). 

Inowacją w Wilnie były sztafety 3X50 me 
trów i 550. 

Po zakończeniu zawodów kpt. Łucki po- 
dziękował zawodnikom i instruktorom za ich 

owocną i wydajną pracę. 

„jiV. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG TA- 
TRZAŃSKI* 

W roku bieżącym odbędzie się ta wspa- 
niała polska impreza samochodowa pod 
Protektoratem Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej w dniu 16. sierpnia w Zakopanem. 

Prące organizacyjne przeprowadza spe- 
cjalny Komitet wyłoniony z grona człon- 
ków Krakowskiego Kłubu Automobilowego, 
na którego czele stoją: Prezes p. Antoni hr. 
Potocki, Viceprezes p. Tadeusz Bukowiecki, 

Sekretarz Generalny p. Adam Dygat, zaś 
Komandorem imprezy został Prezes Komisji 
Sportowej p. Dr. Bolesław Macudziński. W 
Zakopanem funkcjonuje miejscowy Komitet 
z p. Dr. Hugonem Karwowskim na czele, 
oraz Komitet Imprez Sportowych pod kie- 
rownietwa Prezesa p. Marjana Jamontta. 

Wszelkie prace organizacyjne są w peł- 

nym toku, co daje gwarancję, że mimo spo- 
dziewanego licznego zjazdu utrzymany bę- 
dzie w Zakopanem, względnie na trasie 
wzorowy porządek—jak to miało miejsce w 
roku ubiegłym. 

   

   

Atrakcyjność części sportowej wyścigu 
zdaje się nie ulegać żadnej wątpliwości, 
bowiem wśród zgłoszonych zawodników 
widnieją nazwiska pierwszorzędnych gwiazd 
zagranicznych i krajowych. Udział byłego 
mistrza Rippera, znanego kierowcy Bogn- 
ckiego, Węgrów Hartmana i Hr.Zichy па 
samoshodach „Bugatti, hr.. Sumińskiego 
i Włocha Gerardi na „Alfa Romeo*, Czecha 
Schmidta na „Amilcare“ i „Bugatti“, Vec 

mirowskiego na „Tatrze“, Reima na „Lanci“, 
jest juž zapewniony. W ostatnich dniach 
wpłynęło sensacyjne zgłoszenie p. Hilczyń- 
skiego, który startować będzie na wyścigo- 
wo skarosowanym „Fordzie“, o motorze 

silnie zbudowanym ze specjalną głowicą o 
zwiększonych obrotach. Januszkowski star- 

tuje na sportówce „Bugatti“, na której o: 
statnio we Lwowie miał wielkie szanse, a 
mety nie osiągnął jedynie wskutek defektu 
motoru. Start Zanelly'ego na samochodzie 
nowej konstrukcji fabryki hiszpańskiej 
„National Pescara* ma być w najbliższych 
dniach zadecydowany. Ta marką zdobywa 
sobie przebojem największe szanse na zdo- 
bycie sobie Mistrzostwa Górskiego Europy, 
w którego skład wchodzi — jak wiadomo 
— „Wyścig Tatrzański. 

Te liczne zgłoszenia, uskutecznione w tak 
wczesnym terminie świadczą o wyjątko- 
wem jak na obecne warunki zainteresowa- 
niu imprezą, która nietylko z tych wzgle- 
dów wzbudzi niezawodnie — tak jak w ia- 
tach ubiegłych — olbrzymie zainteresowanie 
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wśród publiczności, bowiem wyścig odbywa 
się na przepięknej trasie u stóp wysokich 
"Tatr, dzięki czemu publiczność zazna nietyl 
ko wrażeń jakie dają emocje sportowe, ale 
również tych które daje piękno tatrzańskiej 
przyrody. 

Organizatorzy przewidują instalację me- 
gafonów, które będą sprawnie i interesująco 

objaśniać widzów o przebiegu imprezy. 
Jak się dowiadujemy Krakowski Klub 

Automobilowy organizuje również w. dniu 
wyścigu i w dwóch dniach poprzednich t. j. 
od 14 — 16 sierpnia włącznie turystyczny 
konkurs pod nazwą „Jazda w Tatry", w któ- 

rym mają prawo wziąć udział wszyscy, a 
więe także i niezrzeszeni automobiliści. Gdy 
kto przejedzie minimum 100 km. w poda- 
nych wyżej dniach i zgłosi się w dniu wy- 
ściga w Zakopanem, otrzyma piękną plakie 
tę pamiątkową na samochód, względnie mo- 

tocykl. 

ROEE SSRS 

WŚRÓD PISM 
— „Przegląd Polityczny* — czasopismo 

poświęcone zagadnieniom polityki zagranicz- 
nej, zeszyt 6, z czerwca 1931 r. Ostatni ze- 
szyt „Przeglądu, Politycznego przynosi w 
swej części zasadniczej dwa ciekawe arty- 

kuły: Paul Feyel'a — „Francuskie Imper- 
jum Kolonjalne i Międzynarodowa Wysta- 

Kolonjalna w Paryżu”, oraz Z. Skowroń: 
skiego — „Sprawy ekonomiczne na majoweż 
sesji genewski 

Kronika miesięczna zawiera m. in. spra- 
wozdanie z XV-go Kongresu Międzynarodo- 
wego Unji Stowarzyszeń Ligi Narodów, któ- 
ry się odbył w Budapeszcie w maju r. b, 
następnie tekst deklaracji Hoovera z dnia 
20. VI. 1931 r., dalej przebieg wyborów pre- 
zydenta Francji z dn. 13. V. 1931 r. 

W „Przeglądzie literatury politycznej? 
znajdujemy recenzję z książki znanego dr. 
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Schachta p. t. „Koniec reparacyj*. Zeszyt 
zamyka obfita bibljografja i chronologja 
wydarzeń. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru |-go, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Sawicz Nr. 16/6 na za- 

sadzie art, 1030 U. P. C. ogłasza, że w dn. 3 sierpnia 
1931 roku od godz. | -ej rano w Wilnie przy ulicy 

Archanielskiej Nr. 9, odbędzie się sprzedaż z przetargu 

publicznego ruchomości, należ. do fabryki makaronu 

„Roma“, składających się z urządzenia fabryki maka- 

ronu, oszacowanego na sumę 502 zł. 
808/V1--6091 Komornik Wł. Matuchniak, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w'Wilnie 3-go rewiru, 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
Nr. 13 m.6, na zasadzie art. 1U30 U.P.C. obwieszcza, 
iż w dniu 4 sierpnia 1931 r. e godz. 10 rano, w Wilnie 
przy ul. Sawicz Nr. |, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 
Szołoma i Gołdy Chaitów, składającego się z urządze- 
nia domowego, oszacowanego na sumę 2740 zł., na za- 

spokojenie pretensji Celela Bolbera w sumie 2700 zł. 
z %% i kosztami. 
811/V1—6092 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3 Maja 13, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C obwieszcza, iż w dniu 
31 lipca 1931 r., o godz. I0-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Wielkiej 66, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do firmy 
„Optyfot", składającego się z materjałów optycznych 
i fotograficznych, oszacowanych na suńę 838 zł. na 
zaspokojenie pretensji firmy W. Malinowski w sumie 
700 zł. z */ę"/q i kosztami. 
6098 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

  

Komornik Sądowy W. Leśniewski 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3.go Maja 
„Nr. 13 m. 6, na zasadzie air. 1030 U.P. C. obwieszcza, 
iż w dniu 31 lipca 1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ulicy Kolejowej Nr. 9, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego do 
ADima KawssGioxó, sHadziacieckia lh dZEGIE 
kancelarji i motoru, oszacowanego na sumę 2552 zł., 
na zaspokojenie pretensji Zakładu Ubezpieczeń Pra- 
cowników Umysłowych w sumie 2954 zł. 30gr. z %% 
i kosztami 
6096 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Obwieszczenie. 
Krio Edzkoso wy MORSE POS 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13, na zasadzie art. 1030U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 
31 lipca 193| roku, o godz. i0-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Kolejowej Nr. 9, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

publicznej majątku ruchomego, należącego do Abra- 
ma Kawenokiego, składającego się z urządzenia do- 
mowego, oszacowanego na sumę 510 zł., na zaspoko- 
jenie pretensji Fabryki Kabli w Krakowie w sumie 
117021085. go 0400, bosztarnie 
6007 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. 6093   
  

  

Kojostr MANIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dziat A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnieto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 
W dniu 11.V. 1981 r. 

5043. IV. Firma: „Z. Sztejnberg, M. Sztejnberg, 
Łande Ch R. M. Arończyk, B. Łande, L. Kuszelewicz, 
i M. Kuszelewicz — Benland spółka firmowa w Lidzie". 
Firma obecnie brzmi: „M. Sztejnbesg, Z. Sztejnberg, 

B.Łande, Ch. R. Łande, A. Sztejnberg, M. Kuszelewicz 
Odlewnia żelaza Benland Spółka firmowa w Lidzie”. 
Wspólnik Lew Kuszelewicz wystąpił ze spółki. Na 
mocy aktu darowizny z dnia 3-IV.193] r. oblatowanego 
przed Michałem Szymielewiczem pełniącym obowiązki 
Notarjusza Henryka Piekarskiego w Lidzie w dniu 3-IV, 
1931 r. za Nr. 1082 udział Lwa Kuszelewicza przeszedł 
na własność Miny Kuszelewicz. 707/V1—6061 

3521. I. Firma: „Gordon Judes“ Firma obecnie 
brzmi: „Hirsz Nanes*. Właścicielem obecnie jest Hirsz 
Nanes, zam. w Wilnie, przy ul. Szkaplernej 63. Na 
mocy aktu darowizny z dnia 22-IV.193] r. przedsię- 
biorstwo Judes Gordon przeszło na własność Hirsza 
Nanesa, 708/1V—6062 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, 
Sądu Okręg. w Wilnie, wciągnięto 
następujące wpisy pierwotne i do- 

datkowe: 
W dniu 13.VI. 1931 r. 

12881. I. „P. Gutin wł. Pesia Rywa Gryngolc“ 
w Wilnie, przy ul. Szawelskiej 8. Sklep galanteryjny. 

  

Od dnia 25-g0 do 28-g0 
lipca 1931 roku wlącznie 
będą wyświetlane filmy: 

W rolach Nina Vannai 
głównych Jean Dehelly 

ślto Miejskie 
(BALA MIEJSKA 

1 Ostrobramska 5. 

GRAZIELLA 
NAD_PROGRAM: |) Tygodnik filmowy Nr. 8 Aki. 2 Wilanów a: Akt. I. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — е 

tine z r. 

Treść filmu zawiera historję miłosną 
„młodego poety Alfonsa de Lamar- 

1808 w Sorrento. 

Początek seansów od godz. 6-ej. — — 

Aktów 8. Poszukuję 
niekrępującego | 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

Wznowieniel Naj- 
Miakize |óikzdy, 

Bajeczna wystawa! — 

BŹWIĘKOWA KINO 

„НАО 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

” 
  

Iwan Petrowicz, Petersen-Mozżuchin, 

Marcella Albani, Mikołaj Kolin i Dita Parlo ;zzyyzże* 

Dziśl Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski motyl'* 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — 

Szodhótczalła 
Dla młodzieży dozwolone. 

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

MARLENA DIETRICH 

CUDZA NARZECZONA 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy ,„Paramountu*, Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10.30 

pokoji 
z całodziennem 

utrzymaniem. 

Informacje w „Kurj. 

—W. K. 6060 

  

w wielkiem arcy- 
dziele dram. p, t.   

Do pracy 
potrzebne są inteligentne 
i wymowne Panie—od za- 
raz. Zgłaszać się: Mickie- 

Film jakiego Wilno 

nie widziało! 

  

Dźwiękowe Kino 

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

Dziš! Wznowienie super-przeboju 

genjaln. A. Duponta!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. ai. 
mmm NASSEPNY PROGRAM: WSPÓŁCZESNY KORSARZ omunumam 

ATLANTIC (plywdąty pałac niljarderów) 
Każdy musi widzieć ten cud techniki i sztukil 

wicza 22—29, od godz. 
УНа 6099 

lower dans 
okazyjnie do sprzedania, 

  

Ceny zniżone. 

  

  

    

Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — Pesia Rywa 
Gryngolc w Wilnie, przy ul. Jezuickiej 6. 716/1V—6051 

  
12882. I. Firma: „Kusiel- Mejer Kremer* w Ku- 

rzeńcu, pow. Wilejskiego. Handel zbożem i innemi 
wstykułałoi spóżywczemij 2 Rima DA 1921 т 
Właściciel — Kusiel - Mejer Kremer zam. tamże, 

717/V1—6052 

12883. I. Firma: „Linbut-Ida Linik“ w Wilnie, 
przy ul. Rudnickiej 25 Sklep obuwia.—Firma istnieje 
od 1931 r. Właściciel—lda Linik zam. w Wilnie, przy 
ul. Końskiej 20. 718/V1—6053 

12884. |. Firma: „Rywka Lewin* w Wilnie, przy 
ul. Zawalnej 47. Sklep skór.—Firma istnieje od 1931 r. 
Właściciel-Rywka Lewin zam. w Wilnie, przy ul. Za- 
walnej 57. 719/V1—6054 

12885. I. Firma: „józef Puchowski* w Dokrzy- 

cach, pow. Dziśnieńskiego. Sklep win, wódek i likie- 
rów.—Firma istnieje od 1925 r. Właściciel —Józef Pu- 
chowski, zam. tamże. 720/V1—6055 

12886. |. Firma: „Załman Szulman* w Kurzeńcu, 
pow. Wilejskiego. Sklep bławatny —Firma istnieje od 
1929 r, Właściciel—Załman-Szulman zam. tamże. 

721/VI—-6056 

W dniu 17.VI. 19381 r. 
10123. Il. Firma: „Zakrzewski Stanisław* Przed- 

miot: Skład apteczny.—Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 
58. Na mocy aktu zbycia zeznanego przed Juljanem- 
Marcelim Korsakiem, Notarjuszem w Wilnie, w dniu 
10.111. 1931 r. za Nr. 701 uzupełnionego aktem zezna- 
nym przed tymże Notarjuszem Korsakiem w Wilnie, 
w dniu 141V. 1931 r. za Nr. 1008 apteka i skład 
apteczny przy st. Królewszczyzna—Stanisława Zakrzew- 
skiego przeszły na własność Kazimiery Zakrzewskiej. 

722/V1—6057 

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

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 3.VI. 1931 r. 
3133. III. Firma: „Józef Sorokin Przedsiębiorstwo 

Robót Budowlanych". Właściciel przedsiębiorstwa 
Józef Sorokin zmarł, Do czasu zatwierdzenia spadko- 
bierców w prawach spadkowych pełnomocnikami 
spadkobierców są zam. w Wilnie: Gitla Sorokinowa, 
Sara Sorokinówna—obie przy ul. Portowej 5 oraz inż. 
Saul Bak przy ul. Mickiewicza 28 z prawem każdego 
z nich do samodzielnego dokonywania czynności 
ZWANY Eh piowadzecien zes lea? 

723/V1-—6043 

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

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 28.IV. 1931 r. 
12809. 1. Firma: „Bus lzaak* w Wilnie, ul. Sło- 

Wackiech 10/8.08R4P. tawodowy icclenidad 2d. 
ptactwa domowego.—Firma istnieje od 1931 r, Właści- 
ciel—Bus Izaak zam. tamże. 724/V1—6044 

.W dniu 29.IV. 1931 r. 
12810. | Firma: „Sklep hurtowy spożywczo-ko- 

lonjalny i zapałek Izraela Lurje* w Wilnie, przy ul.   

ciel-Fejga Okuń, zam. w Wilnie, przy ul. Straszuna. 
12/14. -* 726/V1—6046 

12812. |. Firma: „Rocha Plis* w Wilnie, przy 
ul. Raduńskiej 9. Sklep spożywczo-kolonjalny.—Firma 
istnieje od 1931 r. Właściciel — Plis Rocha zam. 

w Wilnie, przy ul. Raduńskiej 8. 727/V1—6047 

12813. I. Firma: „Chawa Skir* w Wilnie, przy 
ul. Nowogródzkiej 86. Sklep galanteryjny. — Firma 
istnieje od 1928 r. Właściciel Chawa Skir zam. w Wil- 
nie, przy ul. Gęsiej 12. 728/V1—6046 

W dńiu 30.IV. 1931 r. 
12814. 1. Firma: „Fejga Kapłan* w Wilnie, przy 

ul. Zawalnej 44. Sklep mąki i kaszy. — Firma istnieje 

od 1931 r. Właściciel-Fejga Kapłan, zam. w Wilnie. 
przy ul. Zawalnej 25. 729/V1-+6049 

W dniu 4.V. 1931 r. 
12815. 1. Firma: „Przedsiębiorstwo przewozu 

poczty i paczek na m. Wilno — Gustaw Antuszewicz” 
;w Wilnie, przy ul. Szeptyckiego 5. Przewóz poczty 

i paczek. — Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — 
Gustaw Antuszewicz, zam. tamże. 730/V1—6050 

ETEORAWANEN COZZA EREÓBECRKAREO, 

Akuszerka 

  

EA 
KURIER WILEŃSKI | 

  

  

  

    

    

   

  

  
  

Maja LAKROTOWA | | ozókannia | i DRUKARNIA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. z | 
ulica Kasztanowa 7, m. W. Z. PN». 69. INTROLIGATORNIA & 

66 
Papier, szpagat „Z N I C Z Ё 

i materjaly pisarsko-kreš- Wilno, św. Jańska Nr. 1 & 

larskie poleca Telefon 3-40. iš 

M. Rodziewicz a I ; ; druki, książki dla 
Wilno, ul. Wielka Nr. 9. urżędaw: оан 0 

Dla urzędėw i“ sklepėw sau НЕ 5 
a, 6077 zaproszenia, afisze | : 

ЕЕ i wszelkiego rodza- if 
Unieważniam weksel | ;; ju roboty drukarskie 
zagubiony, bez daty wy- | ii WYKONYWA 

stawiony przez Paulinę | |;  PUNKTUALNIE 
Krasowską, zam. przy ul. | ;  — TANIO — 
Potok 7/4 m.l, żyr. Piotr | ii SOLIDNIE 
Krasowski, zam. tamże. 

6100 Sz 

= ра drewniany 

Białe lilje DO do sprze- 
z х dania, 

tulipany, narcyzy i krze- | „ dobrym stanie. w ruch-- 
wy taniej jak za pół ceny 
sprzedam. ul. Legionowa 

Nr. 41, M. Jakóbczyk. 
6076 

liwej miejscowości przy 

ulicy jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

Brauning 
belgijski, siódemka, mało 
używany sprzedam oka 
zyjnie. Wilno, Gdańska 2 
sklep spożywczy. 588° 

Gotówkę 

  

  

  

Cukiernia i chłodnia 
Wileńska, Niemiecka 14 
Poleca: Naturalny kwas 
SiEBoWy le Oa) 
znakomite lody porcja 
50 gr.. */; porcji 25 gr 
PiWO na kufle i w butel- 
kach. Codziennie świeże 
masło śmietankowe po 
cenach rynkowych. 6090 

  

    ul. Piłsudskiego 33/9, od Szpitalnej 13. Sprzedaż artykułów spożywczo. „kolon- bez żadnych kosztów 
E Kolejowe Erogiaia 94 dnia 20 ben (031 ala я ^ godz. 9 do |Z-ej. 6089 Sal i SARE „—Firma L od A Ę Właści- UDZIELAM lękuje MIĘS TE Ok 
ino Pašos“ A kelionė ai D e kł ciel—lzrael Lurje zam. w Wilnie, przy ul. Szopenow- centowanie i zabezpie- 

OGNISKO |" ze DZzIEWwCcZYynNna Z pieKia |, pge ca o 5УЕ | когерефусу) | | ссч 
w IO-aktowym potężnym dramacie aktorki, której światłem życia była miłość. Raj na latarni morskiej... Turgielska 2 (około Że- 12811. |. Firma: „Fejga Okuń" w Wilnie, przy | Specjalność matematyka | | Do HK. ZIE 

(ebok dworca kolejow.) Klątwa przeszłości... Miłość uszlachetniająca... Krzywda kobiety... Żona i matka — oto symbol najczystszy kobiety. | laznego mostu) od godz. | ul. Zawalnej 32. Sprzedaż artykułów mleczarskich | Zgłoszenia do .administr PCO AZ 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 5 do 8 wiecz. 6058 | i wody sodowej. — Firma istnieje od 1928 r. Właści- dla W. K. 6090-1 

SBREJEZÓGI TDL O IATA S YIT R RNVNATNINKIIASS LAA AO E RRT ARIA IPIS URBANISTAS 

TADEUSZ SIKORSKI. 32) — Doskonale — pochwalił prokurator. Teraz z rzeczywistością. Był to dramatyczny okres jego życia. w pojedyńczej celi, a siedział wspólnie z drugim rów- 
trzeba wyśledzić, kiedy bywają zebrania. 

—- O tem już pomyślałem. Ulokowałem tam swego 
człowieka, który wynajął się za subjekta do sklepiku 
w tym domu, on będzie mi donosił. 

“-— Czy pan nie wyjaśnił, jaką rolę w partji od- 
grywa adwokat Monastyrski? 

—. Mój człowiek chodzi ciągle jako narzeczony 
do kucharki adwokata, lecz dotychczas jeszcze nie po- 
siadam pewnych danych. 

— Koniecznie trzeba go przyłapać. Jest to bardzo 
szkodliwy działacz polityczny — rzekł prokurator 
z błyskiem nienawiści w oczach. 

— Rozkaz, panie prokuratorze — odparł ajent— 

Wtym samym czasie, kiedy patrzył na gwałtowną 
śmierć zbrodniarza z wyroku sądu zadrgało w nim 
po raz pierwszy najsilniejsze uczucie. Był to cudowny 
sen młodości. Nigdy już potem nie przeżywał miłości, 
która opanowała nim tak, jak wtedy w maleńkiem 
mieście, gdzie zginął na szubienicy „Sybirny*.. 

Miał on bogatą przeszłość kryminalną. Niewiel- 
kiego wzrostu, szeroki w plecach z przenikliwemi sza- 
remi oczyma, posiadał fenomenalną siłę fizyczną i że- 
lazną wolę. Pierwszy raz dostał się do więzienia za 
kradzież konia. Po odbyciu kary przyszłość jego była 

już określona. Podpalił folwark tych, którzy go wydali 

za konia. Znowu śledztwo, sąd i i katorga, z której uciekł. 
opuszczając z głębokim 'ukłonem gabinet Wiktorinowa. Wrócił do kraju ojczystego i wkrótce dał się poznać 

Od kilku tygodni prokurator pisał nową powieść. pod przezwiskiem „Sybirnego“. Ustawiczne napady ra 

i nie lubił, kiedy mu przerywano pracę. Po wyjściu bunkowe i zabójstwa były dziełem jego rąk. Kilka- 
ajenta zamknął się w gabinecie, otworzył maleńką krotnie go chwytano, osadzano w więzieniu. Z nadzwy- 
maszynę do pisania i zaczął szybko zapełniać maszy- czajną przebiegłością i odwagą uciekał i znowu rabował 
nowem pismem karty białego papieru. Od czasu do i pali. Wreszcie złapano go raz na ulicy miasta gu- 
czasu wyjmował z maszyny arkusz, czytał, poprawiał bernjalnego, lecz on zastrzelił policjanta i uciekł. 
tekst piórem i znowu za chwilę rozlegał się miękki : Postawiono na nogi całą 'policję i „Sybirny“ zostat 
stuk liter i wesołe dźwięki dzwonka, uprzedzającego wreszcie schwytany. Podczas ostatniego pościgu, czu- 
o ukończeniu wiersza. jąc, jak tłumaczył potem Wiktorinowowi, że nie minie „ 

Tłem powieści były osobiste przeżycia w związku : go „szary krawat“, t. j. szubienica, wystrzelit do siebie 
z jego działalnością prokuratorską przed dziesięcioma k w usta. Los jego był tym razem przeciwko niemu. 
laty. Był wtedy młodym podprokuratorem w jednem „Sybirny wyzdrowiał, tylko mówił szeptem. Przeczu- 
z miast ukraińskich. Zakochał się w żonie inżyniera cie nie zawiodło go. Szykowano dla niego szubienice. 
właśnie w tym okresie, kiedy z urzędu przyjmował Został oddany pod sąd wojenny. Przed rozprawą usi- 
udział w wykonaniu śmierci nad wybitnym bandytą. łował jeszcze razzbiec. Późno wieczorem „Sybrny“, 
Obraz ten odtwarzał w swej powieści zupełnie zgodnie który wskutek niedbalstwa władzy więziennej nie był 

nież ważnym więźnem, udał chorego i gośno zastukał 
do drzwi celi, wzywając dozorcę. Nie podejrzewająe: 
niebezpieczeństwa, dozorca wszedł do celi i w tejże 
chwili żelazne palce zdusiły go za gardło. Dozorca z0- 
baczył śmierć i to mu dodało mocy. Nadludzkim wy- 
siłkiem wyrwał się z rąk bandyty i okropnym głosen» 
zawołał o pomoc. 

— Odbieraj rewolwer, gapo—krzyknał ..Sybirny'* 
do towarzysza, waląc dozorcę na ziemię. Było już jed- 
nak za późno. Na przeraźliwy krzyk napastowanego 
biegli już przez korytarz dozorcy. Pierwszy, który 
wpadł, strzelił do towarzysza „Sybirnego“ i powalił go. 
trupem. ,„Sybirny* okropnie wysżczerzył zęby i skoczył: 

na dozorcę, lecz otrzymał straszne uderzenie gołą. 
szablą. Zachwiał się. 

— Ach, to ty tak — ryknął jak dziki zwierz i wy- 
rwał szablę z rąk dozorocy. Jeszcze sekunda i ten: | 
leżałby z roztrzaskaną głową. Wtem wpadło do celi 
jeszcze kilku dozorców. Dwie kule wpiły się w piersi: 
bandyty. Wypuścił szablę i runął na podłogę. 

— Wasza wzięła, djabły przeklęte — syknąt 
i stracił przytomnoś 

Lekarz zaopinjował, że „Sybirny* przeżyje naj- 
wyżej do rana. Jednak i tym razem nieubłagany los 
nie zdolnił go od „szarego krawat, którego się tak 
panicznie bał. Wbrew zasadom nankci lekarskiej wy- 
lizał się z ran, tylko wychudł i zrobił się cichy 
i spokojny. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Prokurator Wiktorinow z zaciekawieniem słuchał 

raportu ajenta tajnej policji o wynikach ostatniego 
wywiadu. 

— Wczoraj właśnie wyśledziłem kryjówkę osob- 
nika, który odgrywa w partji dużą rolę, występując 
pod pseudonimem „Spartaka. Wykryłem ich lokal 
konspiracyjny. Kilka razy udawało mu się, że wypro- 
wadzał mnie w pole. Kiedy go śledziłem doprowadzał 
mnie zwykle do placu Siennego, łam wsiadał do do- 
rożki i jechał w stronę dzielnicy chińskiej. Zauwa- 
żyłem, że przed zajęciem dorożki zapisywał coś do no- 
tesu. Okazało się, że notował sobie numery wszystkich 
dorożek i chcąc się przekonać, czy go kto śledzi, za- 
trzymywał dorożkę w bocznej uliczce i patrzył, kto 
jedzie w dorożce, wziętej z tego samego placu. Widząc, 
że ktoś za nim jechał, szedł do ogrodu albo do restąu- 
racji. Za każdym razem inaczej się charakteryzował 
i wreszcie wczoraj, kiedy „Spartak* znowu wziął 
dorożkę z placu Siennego po zapisaniu numerów innych 
dorożek, wskoczyłem również do jednej z nich, lecz 
po drodze niepostrzeżenie zmieniłem fiakra, wsiadając 
do przeježdžającej dorožki. „Spartak“ zobaczył, że nikt 
nie jedzie za nim z placu, poszedł do lokalu konspi- 
racyjnego i w ten sposób wiem teraz, gdzie się zbierają. 
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+  Wydawmictwo-„Kurjer Wileūski“ S-ka x ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

  

  

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