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KWESTJA ŻYDOWSKA. 
Zamieszczając poniższy artykuł, mu. 

simy zaznaczyć, że żywimy pewne wąt 

pliwości co do niektórych jego kon- 

kłuzyj. Mianowicie, nie wydaje się nam, 

aby zastosowanie zasady autonomji 

kufuralno-personalnej przy rtgulowa- 

miu kwestji żydowskiej mogło przy dzi- 

siejszem napięciu prądów narodowych 

dać pożądane wyniki. Autonomja kul- 

turalno-personalna może jeszcze bardziej 

pogłębić izolowanie się wzajemne spo- 

łeezeństw narodowych, czego wynikiem 

  

może być szereg konfliktów między nie- 

mi, jako odrębnemi organizmami, co 

mie sprzyjałoby, oczywiście, normalizacji 

wewnętrznych stosunków w państwie. 

To też ten postulat Sz. autora przy obec- 

mym stanie umysłów społeczeństw zain- 

teresowanych 

WCZESAVIA. 

wydaje się nam przed- 

(Red.). 

6. 

Stwierdziliśmy wyżej, że kwestja 

lowska jest zagadnieniem kultural- 

nem. Na pierwiastki kulturalne składa 

ja się świadome wysiłki elity, dążącej 

  

   

  

do renesansu hebrajszczyzny, w pierw- 

szym zaś rzędzie oddolne elementy lu- 

dowej kultury, związanej z językiem 

żydowskim. Języka tego używa dziś 

blisko 6 miljonów Żydów w świecie 
t. j. 437, w tem zgórą 5 milj. Żydów 
europejskich. W Polsce uważa ten ję- 

zyk za ojczy ty i używa go potocznie 

2.171.000 t. j. 73'/, Żydów. W roku 
szk. 1925/26 podało 79,4/, dzieci ży- 

dowskich w Połsce, a na Ziemich 

Wschodnich, 4,57/,, uczęszczających 

do szkół pubłieznych, język żydowski 

jako ojczysty. 

    

Ze stanowiska pedagogicznego jest 

rzeczą niewątpliwą, że początkowe na- 

uczanie winno się opierać na języku 

znanym dziecku, choćby ten język był 

nawet gwarą. Ze stanowiska państwo- 

wego uważamy język nauczania za 

rzecz drugorzędną, ducha i kierunek 

wychowawczy za naczelną. Rzecz na- 

turalna, że program naukowy szkół 

wszelkiego rodzaju dla dzieci żydow- 

skich musi zapewniać gruntowną zna- 

jomość kultury polskiej. Harmonijna 

spójnia tej zasady i narodowej kultu- 

ry żydowskiej jest najwłaściwszą pod- 

stawą szkolnictwa, które uczyni za- 

dość zarówno potrzebom państwa jak 

i pragnieniom Żydów. : 

Jest zgoła obojętne, czy dziecko ży- 

dowskie będzie wołało „niech żyje 

Polska!“ po polsku, czy po żydowsku. 
Ważne jest to, by wołając, wkładało 

uczucie i entuzjazm, by wzrastało na 

obywatela ofiarnego i oddanego Oj- 

czyźnie duszą i ciałem. Naczelny ceł 

wychowawczy, którym jest wpajanie 

poczucia obywatelskiego i patrjotyz- 

mu, będzie łatwiej osiągnięty przy włą- 

czeniu do szkoły dla dzieci żydowskich 

pierwiastka ich rodzimej kultury. 

Jeżeli kultura ta ma biologiczne 

siły, ignorowanie jej nie stanie w dro- 

dze jej rozwojowi, jeżeli ich nie po- 
siada, życzliwe stanowisko państwa 

nie starczy za naturalne siły życiowe. 
Najlepiej pozostawić sprawę natural- 

nemu procesowi i stworzyć normalne 
warunki dla jego przebiegu. 

Ef 

Ultraradykalizm przypisywany Ży- 

dom jest sprzeczny z rozwojem naro - 

dowego procesu Żydostwa. Jego na- 

turalny i twórczy przebieg jest Ściśle 

związany z ustrojem, który wydobył 

na jaw wszystkie prądy narodowe i 

łączy się nierozerwalnie z ideą naro- 

dową. Liberalna demokracja, opierają 

ca się na zasadzie wolności indywidu- 

alnej, zastosowana do grup społeczno- 

narodowych, z natury rzeczy sprzyjała 

emancypacji narodowej. Walka o de- 

mokrację wiąże się ściśle z dążeniami 

niepodległościowemi narodów i obie 

te tendencje stanowią najistotniejszą 

treść procesów historycznych XIX w. 

w Europie. Zwycięska idea narodowa, 

podniesiona dziś do rzędu zasady po- 

il. 
rządkującej, jest bliźniaczą siostrą u- 

stroju demokratycznego. 

Kolektywizm, który likwiduje wol- 

ność polityczną i gospodarczą jednost- 

ki, jest w niemniejszej mierze zabój- 

czy dla indywidvalizmu narodowego. 

"To też nie może dziwić, że mimo for- 

malnie sprzyjających narodom dzisiej- 

szej Rosji warunków, żywotność ru- 

chów narodowych w Rosji sowieckiej 

słabnie. I tak Żydzi w bolszewji w 

wielu wypadkach nie robią użytku z 

prawa tworzenia i rozwijania insty- 

tucyj kulturalno-narodowych i obja- 

   wiają obojętność na te sprawy, nato- 

miast masowo ulegają asymilacji t. j. 

ruszczeją. W swych ciekawych spo- 
strzeżeniach o Rosji sowieckiej mówi 

red. Stanisław Mackiewicz o Żydach, 

którzy na terenach narodowo miesza- 

nych podtrzymują język rosyjski. Mi- 

nione zdawało się niebezpieczeństwo 

asymilacji wyrasta znowu w ustroju 

komunistycznym. 

Polskie mniejszości narodowe, w 

szczególności zaś Żydzi, właśnie ze 

względów narodowych, są zaintereso- 

wani w utrzymaniu ustroju demokra- 

tycznego, w stopniu conajmniej takim, 

jak sami Polacy, ponieważ od tego u- 

stroju oczekują spełnienia swych pra- 

gnień narodowych. 

8. 

Polska idea państwowa wykracza 

daleko poza sam tylko żywioł polski. 

Spajanie ziem wchodzących w skład 

państwa i przygotowanie go do roz- 

ległych zadań, wynikających z poło- 

żenia i djalektyki historycznej, stwa- 

rza potrzebę programu narodowościo- 

wego. Nie może on być kopją cudzych 

wzorów ani przeszczepianiem  teoryj 

obcych na nasz grunt. Program naro- 

dowościowy polski musi wynikać z 

rodzimych warunków i musi też od- 

powiadać celom i postulatom państwa. 

Potrzeby mniejszości mieszczą się w 

nich, co więcej w nich właśnie mogą 

znaleźć swe potwierdzenie. Na tym 

zrębie odbędzie się rozwój kilku naro- 

dowości, sprzężonych stalową klamrą 

jednego państwa, klamrą dość silną, 

by wytrzymała najcięższe próby po- 

koju i wojny. 

Bataljony pracy dla Polski znajdą 

świetnych rekrutów zarówno we wsi 

ukraińskiej i białoruskiej, jak w ulicy 

żydowskiej. Znajdą ich, gdy przyjdzie 

potrzeba bataljony walki o Państwo. 

„Wolni z wolnymi* muszą być równi. 

Stare to hasło, które nie było fraze- 

sem w pięknej dobie jagiellonskiej. 

trzeba odnowić, ożywić współczesną 

treścią i duchem prawdziwego po- 
stępu. 

Od stopnia zrozumienia tego za- 

leży zarówno przyszłość mniejszości 

polskich jak rozwój wspólnej wszyst- 

kim Ojczyzny. 

9. 

Jeżeli problem ukraiński czy bia- 

łoruski w gruntownem ujęciu prowa- 

dzi do autonomji terytorjalnej, kwe- 

stja żydowska w Polsce, traktowana 

per longum et latum, wymagałaby za- 
stosowania zasady autonomji kultu- 

ralno-personalnej. Staraliśmy się wyka 
zać, że pokrywa się to z interesem pań- 

stwa, nietylko zaś z subjektywną po- 

trzebą mas żydowskich w Polsce. 

Czynna, choć umiarkowana, inter- 

wencja państwa w tej dziedzinie obie- 

cuje pozytywne wyniki. Między in- 

nemi sprawi ona, że niezaspokojone 

pragnienia narodowe, wyładowujące 

się w postaci fermentu socjalnego, tak 

często Żydom wytykanego, popłyną 

normalnem łożyskiem. Opadną też 

szowinistyczne nastroje w tych ośrod- 

kach żydowskich, w których one pa- 

nują właśnie dzięki faktycznemu u- 

trzymywaniu się ghetta żydowskiego 

Demokracja polska musi problem 

żydowski uważać za jedno ze swych 

zadań, jeżeli ponosi odpowiedzialność 

za wszystkie sprawy państwowe. Już 

nie sentymentalne jak ongiś, lecz rea- 

listyczne, utylitarne, państwowe stano- 

wisko jest jedynem, jakie w tej spra- 

wie zająć można i wypadnie. Jest pew- 

nikiem, że pomiędzy tem  stano- 

wiskiem a potrzebami narodowego Ży- 

dostwa polskiego niema antynomji. 

Twórcze siły żydowskie dążą do na- 

turalnego rozwoju, który państwo u- 

chwyci i włączy w ogólny obieg swych 

sił i wartości życiodajnych. 

Problem mniejszości narodowych 

w Polsce wysuwa się stale, ilekroć po- 

ruszane są naczelne zagadnienia pań- 

stwowe. Należy on do tak ważnych 

kwestyj, że pominięcie jego w przy- 

szłości jest rzeczą niemożliwą. Obecny 

porządek rzeczy, wprowadzający do 

wszystkiego kryterja ogólnopaństwo- 

we, przygotowuje grunt do racjonal- 

nego traktowania spraw mniejszościo- 

wych. Enuncjacje autorytatywnych 

czynników politycznych w ostatnich 

kilku latach idą coraz wyraźniej w 

kierunku pożądanym dla atmosfery. 

w której dobrze przemyślone kroki 

zostaną przedsięwzięte. Mamy na my- 

Śli głównie enuncjacje posła Tadeusza 

Hołówki. Kilka poważnych czasopism 

  

  

  

  

polskich rozważa na swych łamach 

stale i szczerze sprawy narodowościo-. 

we. 

Demokracja polska nie powiana i 

nie może uchylić się od roli, którą 

w tem odegra, roli budującej dla pań- 

stwa, a emancypacyjnej dla jega 

mniejszości narodowych. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

Uwaga: Poza autorami cytowanymi w tek- 
ście, należy wymienić rozprawy d-ra Jerzego 
Gliksmana w „Sprawach Narodowościowych'* 
oraz Rocznik Statystyki Reczypospolitej Pol- 
skiej jako źródła niniejszego szkicu. 

ATRI EST RARDARENVINEONODNIINISES G 

Pierwsza powakacyjna na- 
rada B. B. W. R. 

WILNO, 28. VII. (Pat). W sobotę 
dnia 1 sierpnia b. r. o godz. 10-ej od- 
będzie się posiedzenie Klubu Parla- 
mentarnego Posłów i Senatorów 
B. B. W. R. w lokału Klubu Sejmowe- 
go w Warszawie. 

Liczba bezrobotnych zmniej- 
sza się z dniem każdym. 

WARSZAWA, 28. VII. (Pat). Li- 
czba bezrobotnych, zarejestrowanych 
w Państwowym Urzędzie Pośrednic- 
twa Pracy na terenie państwa, wynosi- 
ła w dniu 25 b. m. 263.406 osób, co sta 
nowi spadek w stosunku do tygodnia 
poprzedniego o 5.175 osób. Szczegól- 
nie zaznaczył się spadek bezrobotnych 
w Warszawie, gdzie wyniósł 621, w 

Żyrardowie — 799, w Ostrowcu — 269 
w Siedlcach — 427, w Radomiu —600, 

w. Krakowie 161, w Stanisławowie 
201, w Brześciu nad Bugiem — 399, 
w Grudziądzu — 291 i t. d. : 

Polonia łotewska szykuje 
się do wyborów. 

DYNEBURG 28.7. Pat. — Dziś odbyło się 
tu pierwsze zebranie komitetu wyborczego 
Związku Polaków na Łotwie. Komitet uch- 
walił przystąpić do wyborów do sejmu z 
jedną listą polsko-katolicką Związku Pola- 

ków na Łotwie. Jako członkowie , kandy- 
daci na posłów do przyszłego sejmu wcho- 
dzą obecni posłowie Jarosław Wilpiszewski i 
Jan Wierzbicki. Pozostali kandydaci w licz 
bie 13 są to mniej lub więcej znani działa- 
cze społeczni. 

  

do, 

Królowa lotniczek odleciała 
do Tokjo. 

LONDYN '28.7. Pat. — Lotniczka angiel. 
ska miss Amy Johnson, która wystartowa- 
ła z aerodromu Lymphe odbywa swój lot 
do Tokjo. Trasa lotu prowadzi przez Berlin 
Królewiec. Moskwę, Syberję, Koreję do To- 
kjo. Lotniczka po kilkudniowym pobycie w 
Tokjo zamierza drogę powrotną odbyć rów-: 
nież na samolocie. Dzisiaj rano Amy John- 
son odleciała do Królewca. 

BERLIN 28.7. Pat. — Lotniczka Amy 
Johnson wylądowała w Królewcu o godz. 
11.20 a stamtąd udała się w dalszą podróż 
do Moskwy. Przylot do Tokjo wyznaczony 
został na niedzielę bież. tyg. 

  

ZAKOPANE—BRISTOL. Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 
we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

6042 Adres : Hotel Bristoi, Zakopane. 
CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Telefon 315. 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE ! 

 DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. В. 

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

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

SPACERY ŁODZIAMI! — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

      

Z pobytu ministrów angielskich 
w Berlinie. 

Otrzeźwienie, czy zwrot retoryczny? 
Kancierz Bruening nawołuje do współpracy „wszystkich 

narodów". 

BERLIN, 28. VII. (Pat). Wczoraj 
wieczorem odbył się na cześć mini- 
strów angielskich bankiet, na któ- 
rym kancierz Bruening wygłosił krót- 
kie przemówienie powitalne. Niemcy 
— oświadczył Bruening — wszelkie- 
mi środkami zdążają do opanowania 
kryzysu, jednak muszą liczyć na po- 
parcie zagraniey, która przez wyco- 
fanie krótkoterminowych kredytów 
doprowadziła do takiego zaostrzenia 
kryzysu. Istotne i gruntowne uzdro- 
wienie stosunków gospodarczych w 
Europie możliwe będzie tylko na dro 
dze lojalnej współpracy i udziełania 
sobie wzajemnie pomocy przez wszy- 
stkie narody. Podstawa dla tej współ- 
pracy została położona w Londynie, 

obeenie rozpocząć się musi dlasza ak- 
cja ku odbudowie. 

Odpowiadając na słowa kanelerza 
Brueninga zabrał głos premjer an- 
gielski Mae Donałd. Podkreślił, że 
ministrowie angielscy przybyli do 
Berlina, ażeby pokazać Światu, że An- 
glja mimo trudnej sytuacji Niemiee 
odnosi się do nich nadał z zaufaniem 
Musimy zapomnieć o przeszłości — 
mówił premjer, przyszłość zależy od 
polityki, którą prowadzić mogą tylko 
ludzie ożywieni dobrą wolą i duchem 
współpracy, co umożliwi zwalezanie 
zaniepokojenia i podejrzenia, które 
razie dalszego istnienia doprowadzić 
musiałoby do najfatalniejszych nas- 
tępstw a wreszcie do wojny. 

Serdeczności berlińskie. 
BERLIN 28.7. Pat. — Dzisiaj przed 

południem premjer Mae Donald i mi- 
nister Henderson przyjęci zostali 
przez prezydenta Rzeszy Hindenbur- 
ga. W audjeneji, która trwała pół go- 
dziny, uczestniczył również ambasa- 
dor W. Brytanji w Berlinie, sir Ho- 
race Humboldt. Następnie goście an- 
gielscy podejmowani byli śniadaniem 
przez premjera pruskiego Brauna. 
Przyjęcie to miało charakter prywat- 
ny. Obecni na niem byli wybitni przy 
wódcy niemieckiej partji socjalno-de- 

mokratycznej. Obok licznych urzędni 
ków berlińskiej policji polityczn. nad 
bezpieczeństwem  osobistem  angiel- 
skich ministrów czuwa również dwu 
inspektorów kryminalnej policji 
angielskiej, towarzyszących premje- 
rowi angielskiemu. Według  donie- 
sień prasy niemieckiej urząd Scot- 
land Yardu wyraził się z uznaniem 
©  zarządzeniach bezpieczeństwa, 
przedsięwiętych przez policję herliń- 
ską. 

Ministrowie angielscy o sytuacji. 
BERLIN, 28. VII. (Pat). Dziś w po- 

ludnie ministrowie angielscy przyjęli 
w hotelu „Kaiserhof* przedstawicieli 
prasy niemieckiej. 

Premjer Mac Donald w dłuższem 
przemówieniu wskazał, że obecnie na- 
darza się okazja do restrospektywnej 
oceny sytuacji, wytworzonej od czasu 
konferencji londyńskiej. Wyraził on 
przekonanie, że Niemcy pokonają о- 
becne trudności i że żaden Niemiec w 
obecnej chwili nie zawiedzie swego na- 
rodu. Niemiec — wyraził się Mae Do- 
nald — słusznie mówi z dumą o przy- 
należności państwowej i ta duma doda 
mu sił do pokonania trudności. Mac 
Donald podkreślił wkońcu, jak wielką 
radość wywołało w Anglji przyjaźne 
ptzyjęcie, jakiego flota wojenna Anglji 
doznała w czasie ostatniej swej wizy- 
cie w porcie kilońskim. We wszystkich 
tych zjawiskach premjer angielski u- 
patruje zadatek trwałego stosunku 
przyjaźni między obu krajami. 

Następnie ministrowie angielscy 
udzielali wyjaśnień na stawiane im 
przez dziennikarzy niemieckich pyta- 
nia, dotyczące angielskiej polityki roz- 
brojeniowej, walki z kryzysem gospo- 

darczym, moratorjum Hoovera oraz 
odpływu złota z Anglji. 

Mac Donald kategorycznie wystąpił 
przeciwko dawnej polityce angielskiej 
prowadzonej pod hasłem „balance of 
power*. Polityka taka pozosłaje w 
djametralnej sprzeczności z polityką 
obecnego rządu angielskiego, przede- 
wszystkiem z tego powodu, że uniemo- 
żliwia ona rozbrojenie. Natomiast po- 
lityka rządu Labour Party zmierza do 
współpracy między narodami, związa- 
nej nierozdzielnie ze sprawą rozbroje- 
nia. 

Na pytanie, w jaki sposób możnaby 
usunąć obecne trudności gospodarcze, 
premjer Mac Donald oświadczył, że u- 
waża za konieczne, żeby narody wza- 
jemnie udzielały sobie pomocy finan- 
sowej, żeby zawierały w większej iloś- 
ci umowy handłowe i zwałezały pro- 
tekcjonizm, którego przerost musi do- 
prowadzić świat do bankructwa. 

   

  

W sprawie odpływu złota z Ban- 
ku Angielskiego zaznaczył angielski 

premjer, że wielką rolę odgrywają tu 

względy propagandy oraz motywy 

psychologiczne. 

Powrót. 

BERLIN, 28. VII. (Pat). Trzy an- 
gielskie samoloty wojskowe, które wy- 
startowały dziś w południe z Londynu 
do Berlina, przybyły na lotnisko w 
Tempelhofie o godz. 18. Jutro o godz 
10 rano samoloty te odwiozą premje- 
ra Mae Donalda zpowrotem do Lon- 
dynu. 

Minister spraw zagranicznych W. 
Brytanji Henderson opuścił dzisiaj 
godz. 22 Berlin, udając się pociągiem 
pośpiesznym do Anglji. 

Niemcy żądają moratorium. 

BERLIN 28.7, Pat. — Wczoraj rozpoczę- 
ły się tutaj rokowania przedstawicieli Nie- 
miec z ekspertami finansowymi, wydelego- 
wanymi przez wielkie banki zagraniczne. 
Reprezentantem wierzycieli angielskich jest 
bankier Tiarks, wierzycieli amerykańskieh 
Gannon. 

Prócz tego bawią w Berlinie w charakte- 
rze rzeczoznawców finansowych p. Sprague 
i baniker szwedzki Vallenberg. 

Debaty mają charakter niezwykle oży- 
wiony, Niemey bowiem z uporem trwają 
przy żądaniu ogłoszenia moratorjum wobee 
wierzycieli zagranieznych, niezależnie od czę 
ściowych, czy też zupełnych ulg, jakie za- 
stosowane będą w obiegu wewnątrz kraju. 
Moratorjum Niemcy chcą zastosować wa- 
bec zobowiązań swoich zarówno dewizo- 
wych, jak w wałucie niemieckiej. Zobowią- 
zania markowe koła kompetentne obliezają 
na 1 miljard marek. Według informacyj ze 
źródeł niemieckich, przedstawiciele wielkich 
banków zagranicznych skłonni są przyjąć 
takie moratorjum. 

   

  

   

Niezadowoleni nawet 
z Anglików. 

BERLIN 28.7. Pat. — Hitlerowcy napadli 
na grupę członków Reichsbanneru, powraca- 
jących z dworca kolejowego, gdzie oddział 
Reichsbanneru witał angielskiego premjera 
Macdonalda. Wywiązała się gwałtowna bój 
ka, po obu stronach było kilku rannych. 
Hitlerowcy otrzymali posiłki z pobliskiego 
lokalu hitlerowskiego. Zgromadziły się wiel. 
kie tłamy publiczności. Dopiero policja roz- 
pędziła awanturników, używając pałek gu- 
mowych, aresztowano 1 hitlerowca i 1 człon- 
ka Reichsbanneru. 

   

Spory prawnicze o Anchluss. 

HAGA, 28. VII. (Pat). Basdevant, 
rzecznik francuski,  przemawiając 

'ższym Trybunałem Spra- 
i Międzynarodowej w spra- 

wie austrjacko-niemieckiej unji celnej, 
podkreślił, że Trybunał nie ma roz- 
ważać nad kwestją uznania stanu spra 
wy według powszechnych reguł pra- 
wa międzynarodowego, na co powołu- 
je się strona przeciwna, lecz jedynie 
rozpatrywać ma sprawę niezależności 
Austrji w stosunku do postanowień 
traktatu. Mówca z naciskiem zazna- 
czył, że według prawa międzynaro- 
dowego każde państwo może dyspono- 
wać swoją niezależnością, podczas gdy 
właśnie w myśl postanowień traktatu 
niezależność nie może być narażona na 
szwank nawet przez nie same. . Dzisiaj 
wygłosi przemówienie rzecznik Cze- 
chosłowacji. 

    

    

Francja ratuje Bank Angielski 
PARYŻ 28.7. Pat. — Dzienniki donoszą, 

że administrator Banku Angielskiego, sir 
Kindersley odbył naradę z gubernatorem 
Banku Francuskiego, Moretem. 

„Le Matin* dowiaduje się, że narady te 
rozpoczęte w sobotę, nie zostały jeszcze za- 
kończone. Anglja potrzebuje jakoby pomo- 
cy Francji celem podtrzymania kursu fun- 
ta w Londynie i wypełnienia szeregu zobo- 
wiązań międzynarodowych. 

Według dziennika „Echo de Paris“ cho- 
dzi o operację, zbliżoną do operacji z ro- 
ku 1907, gdy Bank Francuski pożyczył An- 
glji trzy miljony funtów angielskich. Poży- 
czka obecna byłaby jednak znaczniejszą, cho 
dzi bowiem o 20 milj. szterł. 

Narady nad planem Younga. 
LONDYN 28. 7. Pat. — Obradujący tn 

nad wprowadzeniem w życie propozycyj pre 
zydenta Hoovera komitet rzeczoznawców 
prowadzi także narady z ekspertami tych 
państw, które biorąc udział w planie Youn- 
ga, nie należą do jego sygnatarjuszy. W 
dniu dzisiejszym komitet wysłuchał opinii 
zaproszonych w tym celu delegatów Jugo- 
sławji i Grecji, jutro zaś w naradach weź- 
mie udz. del. polski, dyr. depart. Ministev- 
stwa Skarbu Baranowski, przybywający ae- 
roplanem z Paryża. 

g 

  

   
   

Dopiero teraz! 

MAGADISCIO, 28. VII. (Pat). Do- 
noszą tu z Etjopji, že cesarz wydal de- 
kret mocą ktėrego zniesione zostaje 
niewolnictwo, praktykowane dotych- 
czas na terytorjum Etjopji. Na mocy 
dekretu odzyskują wolność 2 miljony 
osób obojga płci. 

—0— 

Do Londynu przybyły 
wioślarki polskie. 

LONDYN 28.7. Pat. — Dziś rano przy- 

była do Londynu osada wioślarek polskich, 

które w sobotę i poniedziałek rozegrają na 

Tamizie wyścig wioślarski z najlepszą dru- 

żyną wioślarek angielskich.



  

Trwožny 
Berlin, 24 lipca 1931 r. 

13 lipiec był to fatalny dzień dła Nie- 
miec: dzień ten stał pod znakiem kra- 
chu Depatbanku i szturmowania ban- 
ków i kas oszczędności przez depozy- 
torów. We wtorek nastąpił dekret rzą- 
du o zamknięciu banku i wszystkich 
instytucyj kredytowych. Dwa dni — 
okres zamknięcia w istocie rzeczy, prze 
ciągnęły się i dziś jeszcze nawet trwa- 

Ją. 
Równocześnie wypłynęły na powie- 

rzchnię plany o wypuszczeniu erzatz- 
banknotów, co też przyczyniło się do 
szerzenia pogłosek o mającej powstać 
inflacji. Wobec tego, że rząd jednak- 
że wydał dekrety, grożące surową ka- 
rą za spekulacje walutami, a równocze- 
śnie przy komisarjacie rządu w Berli- 
nie powstał specjalny sztab ze 130 u- 
rzędników, mających polować na re- 
kiny czarnej giełdy, publiczność, oba- 
wiająe się, że pieniądze stracą na war- 
tości, zaczęła bombardować sklepy, 
pragnąc ulokować oszczędności w to- 
warach. Kupowano wszystko — od 
kolekcyj znaczków pocztowych do fu- 
ter włącznie. Te dwa dni przysporzyły 
kupcom znacznie większe obroty niż 
ubiegłe 2 miesiące. 

Nie obeszło się również bez cieka- 
wych wypadków, gdyż kupowano, co 
tylko było pod ręką. Jeśli, ci, którym 
się udało podjąć depozyty, w ten spo- 
sób likiwali swe pieniądze, w gorszym 
stanie znaleźli się ci, których zamknię- 
cie banków zaskoczyło znienacka. W 
interesach kupiectwa wydany został 
dekret, na mocy którego okres zam- 
knięcia banków uważany jest za świę- 
to a to celem uniknięcia protestów 
wekslowych, których termin płatno- 
ści przypadał na ten czas. Pragnąc iść 
na spotkanie wymogom klijentów wie- 
le sklepów, teatry i kabarety ogłosiły 
że również przyjmuje się czeki. 

Na złośliwe pytanie, czy przyjmu- 
je się czeki na Depatbank również na- 
stępowała odpowiedź: „Rzecz jasna, 
za nie gwarantuje państwo!* Pewien 
«dowcipny gość zgłosił się do kabaretu 
der Komiker, nabył bilet za 1 markę i 
płacąc czekiem w 400 marek na De- 
patbank zażądał 399 marek reszty w 
gotówce... Ten numer jednakże się nie 
udał. Łącznie z brakiem gotówki, roz- 
winął się nowy rodzaj handlu. Komu 
się udało podjąć pieniądze do zamknię- 
cia banków w piękny sposób operuje 
łą gotówką, w ten sposób, że dostaje 
czek na 1000 marek, płacąc w gotówce 
tamtemu 920 marek... 

Jeśli było cicho przed kasami osz- 
czędności w pierwszych dniach, to w 
miarę tego, jak zamknięcie się prze- 
ciągalo, ogarniał niepokój szerokie 
masy ludności, który agitatorzy hitle- 
rowscy i komunistyczni wyzyskiwali 
dla swoich interesów. Komuniści wy- 
stąpili nagle w charakterze obrońców 
„drobnej burżuazji, tej samej drobnej 
burżuazji, która w państwie Sowietów 

jest uznana za „najgorszego wroga u- 
stroju socjalistycznego” i która podle- 
ga nielitościwej likwidacji. 

Partja komunistyczna urządziła 
szereg wieców, na których jej mówcy 
„wyjaśniali* drobnym posiadaczom 
oszczędności, że tylko ona zdoła urato- 
wać ich oszczędności, na które rząd 
burżuazyjny położył swą „drapieżną 
rękę... 

Równocześnie partja komunistycz- 
na wydała odezwy, w których donosi 
się ludzkości o „bankructwie kapita- 
lizmu' i zaleca się konfiskaty wszy- 
stkich depozytów ponad 20.000 marek. 
Z tego wynikało, że komuniści gotowi 
są „ratować' jedynie oszczędności do 
20.000 marek... Słysząc takie fanfary, 
socjal-demokraci nie mogli, widocz- 
nie, siedzieć bezczynnie i ze swej stro- 
ny również donieśli światu, wprawdzie 
w bardziej wytrzymałym tonie o „ban- 
kructwie kapitalizmu“. 

Wszystko to widocznie, obliczone 
jest na wyzyskanie nastrojów  drob- 
nych depozytorów niezadowolonych z 
zamknięcia kas oszczędności, którym 
wmawia się, że ich. oszczędności są 

   
  

t ień ydzień. 
stracone. Istotnie, mechaniczne zam- 
knięcie instytucyj kredytowych zwią- 
zane jest z szeregiem zupełnie zbytecz- 
nych okrucieństw, bowiem, w kasach 

oszczędności składają swe oszczędno- 
ści, bynajmniej nie bogacze; jeśli się 
tym ludziom odmawia wydania КП- 
ku marek, niezbędnych na bieżące wy- 
datki, wywołuje to zbyteczne oburze- 
nie. 

Trzeba zaznaczyć że krańcowe par- 
tje prawicowe nie przejawiły tym ra- 
zem swej zwykłej demagogji. Wpraw- 
dzie, na początku krańcowa prasa pra- 
wieowa zupełnie wyraźnie pisała o 
„zdradzie panstwowej“ Brueninga i 
grozila mu nawet szubienicą, za jego 
wyjazd do Francji, łecz później zupeł- 
nie zmieniła ton. Nawet więcej. Stahl- 
helm uważał nawet ze swój obowiązek 
zapewnić na łamach „Wossische Zei- 
tung”, że nie dąży do wojny, a stary 
marszałek Makenzen, uczesiniczący 
we wszystkich wojowniczych napa- 
dach prawieowych kół wojowniczych, 
wygłosił nawet kilka pokojowych fra- 
zesów. 

Nie trzeba wcale głębokiego natę- 
żenia myśli, by zrozumieć, że ten nie- 
spodziewany ..pacyfizm* prawicy nie- 
mieckiej podyktowany został chęcią 
utrzymania wrażenia pokojowego de- 
biutu Brueninga zagranicą, by nie 
psuć sprawy kredytu zagranicznego. 

Nie wiemy jak zapłacił lub obiecał 
zapłacić Bruening za takie usługi i jak 
długo prawica niemiecka będzie mu 
sekundowała. W każdym bądź razie 
jak tylko pożyczka będzie zapewniona 
a przy jej pomocy zostaną pokonane 
trudności ekonomiczne, „pacyfizm 

prawicy niemieckiej znowu ustąpi miej 
sea jej zwykłym tyradom wojowni- 
czym. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

Nowe barbarzyństwo 
sowieckie. 

CZERNIOWCE, 28. VII. (Pat). 
Przed kilku dniami przeszły przez 
Dniestr do Bessarabji dwie zakonnice 
klasztoru żeńskiego z Chersonia i w 
momencie przeprawy zauważone z0- 
stały przez patrol sowiecki. 

Graniczne władze sowieckie zażą- 
dały wydania ich. Rumuńska komisja 
graniczna przychyliła się do wniosku 
sowieckiego i przełożoną / klasztoru 
chersońskiego, Joannę Sidu oraz towa- 
rzyszkę jej wyprawiono łódką na dru- 
gi brzeg. Zakonnice same wiosłowa- 
ły. W czasie przeprawy patrol sowiec- 
ki dał ognia w kierunku łódki, zabija- 
jąc przełożoną. Przerażona towarzy- 
szka jej rzuciła się do wody i utonęła. 
Tragedja ta rozegrała się na oczach 
licznie zgromadzonej na brzegu lud- 
ności rumuńskiej. 

° — о— 

WŚRÓB PISM 
„Tygodnik Iliustrowany* Nr. 30 zawie 

ra szereg aktualnych, obficie ilustrowanych 
artykułów i feljetonów, a więc prócz sta- 
łych działów, (kronika literacka, nowości 
wydawnicze, przegląd prasy, odcinki po- 
wieściowe): feljeton podróżniczy M. Micha - 
leckiej, przyczem autorka za wzór tych u- 
rządzeń stawia miasto Wiedeń. M, Smo- 
larski opowiada nam o przygodach w Pols- 
ce jednego z dworzan Henryka de Valois. 
A. Szklarski kreśli . dzieje „Królewskiego 
miasta Skarszowy* na  Pomrzu. „Wy- 
chodźtwo polskie podczas uroczystości wil- 
sonowskich w Poznaniyą', Zawody konne w 
Zaleszczykach * — oto dalsze pozycje tego 
zeszytu. Z innych prac wymienić należy 
feljeton „Wr czas żniw, w którym żniwa 
są tylko pretekstem do ogólniejszych ref 
leksyj obyczajowo estetycznych. W. Zawi- 
stowski daje w syntetycznym skrócie obraz 
dzieła Ibsena („Spodkobiercy wielkiego Nor- 
wega“) i jego wpływu na całą późniejszą 
dramaturgję. „Dwadzieścia pięć lat — pi- 
sze autor — które odgradzają nas od dnia 
jego śmierci, upłynęły dramatowi światowe 
mu pod znakiem Ibsena, jakkolwiek moża 
nie zawsze imię to było programowo wypi- 
sane na sztandarach idącego naprzód teat- 
ru“. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ga- 
lerja pysznych karykatur E. Głowackiego, za 
mieszczona w tym Nr. „Tygodnika Illustro- 

   

  

wanego“. 
Rewełacją jest również zapowiedź druku 

nieznanych wspomnień Balzaca z jego pod- 

KU RJ E R 

O wszystkiem potrosze. 
Nowa wyprawa na biegun. Wodny re- 
kord szybkości. Grób zdobywcy świata. 

Bokser, którego bije własna żona. 

Daleki, nieznany, pokryty lodami bieguu 
północny nie przestaje nęcić odważnych. Ni- 
by tajemniczy magnes, przyciąga on nieus 
tannie podróżników, uczonych, dylentantów. 

Zaledwie przebrzmiały echa niefortunej wy- 
prawy gen. Nobilego i kpt. Wilkinsa. gdy 
oto znów ten sam Nobile wybiera się na po- 
kładzie sowieckiego łamacza lodów „Mały. 
gin* na biegun północny. Nie Nobile oczy- 
wiście kieruje tą nową ekspedycją. Kierow - 
nictwo wyprawy spoczywa w doświadczo- 
nych rękach znanego badacza krajów polar- 
nych prof. W. Wiesego. Nobile oświadczył 
zaś że pragnie raz jeszcze ujrzeć te okolice, 
w których przed paru laty rozbił się jego ste 
rowiec „Italja* i w których znikło bez śladu 
6 towarzyszy Nobilego. Niefortunny badacz 
włoski dodał, że nie żywi nadziei odnalezie- 
nie śladów Amundsena, który jak wiemy 
wyleciał w swoim czasie na poszukiwanie 
Nobilego i już nie powrócił. 

„Małygin* ma się spotkać w okolicach 
Nowej Ziemi z „Zeppelinem*, który one- 
gdaj również już wyruszył z  Fried- 
richshafen (pod Berlinem) via Leningrad— 
Archangielsk—Nowaja Ziemla—Szpicberg — 
Biała Wyspa na biegun W drodze powrotnej, 
„Zeppelin* ma lecieć na Ziemią Franciszka 
Józefa, wyspą Nową Syberją, półwyspem 
Tajmirskim,,a potem dopiero skręcić znów 
na Archangielsk. Oczywiście, o ile nie zajdą 
jakieś komplikacje. 

Podwójną więc drogą: morską i powie- 
trzną ruszają ekspedycje na biegun półno- 

cny. Rezultatów rzecz prosta narazie prze 
widzieć nie można. Zdaje się jednak, że obu 
wypraw zbyt poważnie traktować nie można 
Świadczy o tem chociażby okoliczność, że 
„Małygin* zabiera na biegun nawet podróż- 
ników-amatorów, którzy jadą wprost dla 
wrażeń. Co się zaś tyczy komendanta „Zep- 
pelina* d-ra Eckenera, jego upodobanie do 
lodów reklamowych jest aż nadto dobrze 
znane, by i w tym wypadku nie posądzać 
go o cele ściśle naukowe. 

Zresztą nie przesądzajmy sprawy i za- 
czekajmy aż podwójna ekspedycja wodno 
powietrzna dojdzie do skutku. Wtedy dopie- 
то „z owoców ich poznamy je“, jak głosi 
Pismo Św. 

Gdy mowa o wodzie i pływaniu, nie od 
rzeczy będzie zwrócić uwagę czytelników na 
nowy rekord szybkości, osiągnięty przez mo- 
torówkę i wyrażający się zawrotną cyfrą 
177,39 klm. na godzinę. Z taką szybkością 
lecą zazwyczaj tylko samoloty. Rekord ten 
osiągnął automobilista angielski Kay Don na 
motorówce „Miss England II“ na jeziorze Gar 
da. Co najdziwniejsze, Kay Don wyszedł z 
tej próby cało. Był szczęśliwszy od swego 
ziomka majora Seegrave, który swój rekord 
w analogicznych okolicznościach życiem 
przypłacił. a 

Porzućmy już zresztą lodowate regjony 
podbiegunowe, gdzie już tylu śmiałków bia- 
łą śmierć znalazło. Porzućmy też smętne roz 
ważania na temat rekordomanji, którą rów 

nież niejeden drogo okupił. Zajrzyjmy na 
chwilę w okolice skwarnej Aleksandrji. Cie- 
kawe stamtąd, acz jeszcze niezupełnie spra- 
wdzone wieści nadchodzą. Oto wybitny ar- 
cheolog angielski Howard Carter — ten sam, 
co odkrył słynny grobowiec Tutankhamena! 
— miał ostatnio odnaleźć miejsce wieczne 
go spoczynku najsłynniejszego w starożyt- 
ności zdobywcy świata, samego Aleksandra 
Macedońskiego.Exeusez du peu! Gdyby wiado 
mość ta miała się potwierdzić — w co mo- 
eno wątpię — świat niechybnie zapomniałby 
na chwilę o Hooverze i bankructwach nie- 
mieckich. Grób Aleksandra Wielkiego! I to 
podobno nienaruszony. Żadna chciwa dłoń 
go nie tknęła. A byłoby co brać! Tradycja 
głosi, że sarkofag macedońskiego zdobywcy 
lany był ze szczerego złota. No i wewnątrz 
też zapewne niejeden cenny klejnocikby się 
znalazł. 

Biedny Aleksander. Dwadzieścia kilka 
wieków przeleżał w swej złotej trumnie, 
šniąc sen nieprzespany o swej sławie wojen 
nej, co ongiś świat od brzegów Indu aż po 
słupw Herkulesa wypełniały, A dzi'? Zdobie 
będzie ku podziwowi gapiów jedną z ga- 
blotek w British Museum. 

A teraz podlejmy całą tę sałatkę feljeto- 
nową wesołym sosikiem. Znany bokser ame 
rykański George Treston zwrócił się w dn 
ostatnich do sądu pokoju w Chicago z proś 
bą o rozwód. Jako powód podał fakt codzien 
nego, systematycznego bicia go przez własną 
żonę. Ma być ona bardzo nerwowa i obyle 
głupstwo bije męża po twarzy. Ładna histo- 
rja, co? Drobna kobietka okładająca pięś- 
ciami boksera, o mięśniach z żelaza. 

Sędzia zrozumiał całą tragedję maltreto- 
wanego męża i rozwodu udzielił. Jur. 

  

   

  

    

„Zeppelin* nawiązał już kontakt 
z „Małyginem". 

MOSKWA 28.7. Pat. — Specjalny kores- 
pondent agencji Tass komunikuje, że w 
dniu 27 b. m. o godz. 9.30 wiecz. sterowiec 
„Zeppelin* wylądował bez przeszkód wpo- 
bliżu łamacza lodów „Małygin* i niezwłocz- 
nie nawiązał z nim kontakt, poczem stero- 
wiee podjął dalszy lot według ustalonej mar- 
szruty. 

TATTO ROL EEE RAERKLAPEK, 

róży po Polsce, w tłumaczeniu Boy'a Zeleń- 
skiego. Pierwszy z cyklu tych artykułów bo- 
gato ilustrowanych ma się ukazać już w naj 
bliższym numerze Tygodnika. 

WELTSEOBON S:BI 

Prof. U. S. B. Władysław Zawadzki 
podsekretarzem stanu w Min. Skarbu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że prof. U.S.B. 
Władysław Zawadzki, został powoła- 
ny na stanowisko podsekretarza sta- 
nu w Min. Skarba. Nominacja prof. 
Zawadzkiego zostanie w tych dniach 
przedłożona do podpisu Panu Prezy- 

dentowi Rzeczypospolitej, 
Prof. Zawadzki jest, jak wiadomo 

przewodniczącym specjalnej Komisji 
Min. Skarbu badania kwestji podatko 
wej, oraz dyrektorem Wil. Izby Han- 
dlowo-Przemysłowej. 

Francuzi nie wierzą słowom Brueninga. 
PARYŻ, 28. VII. (Pat). Prasa fran- 

euska wszelkich odcieni zajmuje jed- 
nomyślnie seeptyczne stanowisko w 
stosunku do rozmów berlińskich. Po- 
minąwszy dzienniki prawicowe, któ- 
re od samego początku wskazywały 
na niepożądane skutki, jakie może 
wywrzeć na kryzys podróż angielsk. 
ministrów do Berlina, szereg dzien- 

ników lewicowych wyraża watpli- 
wość, czy interwencja Mae Donalda 
i Hendersona będzie skuteczna. 

„Ere Nouvelle* pisze, że jedynie 
w Paryżu osiągnięto pozytywne wyni- 
ki, jedynie bezpośrednie rokowania 
franeusko-niemieckie przyniosły pe- 
wną korzyść zarówno Niemcom jak i 
Francji. Przekonani jesteśmy — pi- 

Sze dziennik — że wizyty Stimsona, 
Mae Donalda i Hendersona w Berli- 
nie nie posuną rozwiązania zagadnie- 
nia ani na krok naprzód. Tego same- 
go zdania jest „La Republique*, któ- 
ra z okazji rozmów berlińsńich pi- 
sze m. in. co nastęupje: Stressemann 
potrafił kierować sumieniem narodu 
niemieckiego a nie podjudzał do no- 
wej krucjaty. Dzisiaj nie znajdzie się 
po tamtej stronie nikt, ktoby powró- 
cił do metod Stresemanna. Hender- 
son i Mae Donald próbują wystąpić w 
roli zbaweów, jednak trudno im bę- 
dzie uzyskać dodatnie wyniki. Głów- 
ną rozgrywkę należało przeprowa- 
dzić przed dwoma tygodniami w Pa- 
ryżu. 

Kryzys niemiecki podkopał gospodarstwo 
"Prus Wschodnich. 

BERLIN 28.7. Pat. Izby i stowarzysze- 
nia rolnicze Prus Wschodnich wystosowały 
do prezydenta Hindenburga pismo, wskazu- 
jące na niezmiernie ciężkie położenie rol- 
nietwa wschodnio-pruskiego. Zadłużenie rol- 
nietwa wynosi 1,4 miljarda marek, z czego 
połowę stanowią zobowiązania  krótkoter- 
minowe. Kredyty krótkoterminowe oprocen- 
towane są obecnie na 20 od sta. Dodatkowe 

  

obciążenie rolnictwa wschodnio-pruskiego 
wynosi 6 miljonów miesięcznie. Trudności, 
jakie ma do pokonania rolnictwo zwłaszcza 
w obecnym okresie kryzysu, kwestjonują —- 
zdaniem petentów —-całą akcję pomocy dla 
niemieckiego wschodu i fatalnie muszą się 
odbić na sytuacji Prus Wschodnich. Dlatego 
petenci domagają się oddzielnego ukształto- 
wania finansów dla Prus Wschodnich. 

Przygotowania na dzień otwarcia banków. 
BERLIN 28.7. Pat.— Między niemieckim 

związkiem żyrowym, kasami oszczędności, 
oszczędności dostatecznych środków platni- 
czych z chwilą podjęcia normalnych czyn- 

Bankiem Rzeszy i rządem toczą się rokowa- ności bankowych w dn. I-go sierpnia. 
nia, mające na celu zabezpieczenie kasom 

A 

Litwa zaniepokojona akcją hitlerowców. 
KOWNO 28.7. Pat. — Sprawa prowoka- 

cyjnego zjazdu hitlerowców nad granicą li- 
tewską w Tylży nadal nie schodzi ze szpałt 
prasy litewskiej. Ostatnie „Lietuvos Žinios“ 

zamieszczają list swego korespondenta z 
Tylży, w którym tenże episuje przebieg zjaz- 
du i podaje streszczenie poszczególnych 
przemówień. 

Centralne zawody konne o mistrzostwo armii. 
Pierwszy dzień zawodów. 

Jak zapowiedzieliśmy we wczoraj- 
szem wydaniu naszego pisma, wczoraj 
we wtorek rozpoczęły się rozgrywki od 
centralnych zawodów konnych o mi- 
strzostwo armji. 

Do zawodów stanęli wszyscy zwy- 
cięzcy w zawodach eliminacyjnych w 
liczbie 55 jeźdzców. 

O godz. 7-ej rano na placu 4-go p. 
ułanów przy ul. Kalwaryjskiej przystą- 
piono do rozgrywki I-ej próby, t. j. wy- 
kazania sprawności w ujeżdżaniu ko- 
nia. 

Do próby, która odbywała się pod 
kierunkiem organizacyjnym d-cy 4 p. 
uł. płk. Kozierowskiego stanęli zawod- 
nicy, posiadający Nr. Nr. od 1 do 28 
włącznie. 

Po ukończeniu tej próby, przenie- 
siono się na płac wyścigowy w Pośpie- 
szee, gdzie od godz. 12 w południe dru- 
ga połowa zawodników z Nr. Nr. od 
29 do 55 popisywała się w próbie Il-ej 
władania szablą i lancą oraz w próbie 
IM-ej strzelaniu z pistoletu na koniu. 

Ponieważ w tych trzech pierwszych 
próbach w ciągu dnia wczorajszego 
ćwiczyła tylko połowa zawodników, 
przeto dotychczas nie może być mowy 
o wynikach. 

Stwierdzić jednak już teraz można 

znaczną poprawę w materjale końskim 
oraz pilną i wytrwałą pracę poszczegól 
nych jeźdźców, co zaznacza się całko- 
witem opanowaniem konia. 

Dziś do tych samych trzech prób 
staną zawodnicy, lecz posiadający in- 
ną numerację, a więc do próby I-ej — 
z Nr. Nr. od 29 do 55, a do prób Il-ej 

i III-ej z Nr. Nr. od 1 do 28 włącznie. 

Rezultaty wyczynów śledzą sędzio- 
wie oraz jury w skład których wcho- 
dzą: zast. d-cy O. K. III gen. Frank, 
d-ca brygady kawalerji w Baranowi- 
czach gen. Grzmot-Skotnicki, szef dep. 
kawalerji M. S. W. płk. dypl. Broch- 
wiez-Lewiński, płk. Kmicic-Skrzyński 
i płk. Przewłocki, 

Na I-ej próbie obowiązki sędziów 
sprawowali p. p. oficerowie grupy re- 
prezentacyjnej sportu konnego z rtm. 
Kucharskim na czele. 3 

Zawody stoją na b. wysokim pozio- 
mie. Kilku jeźdźców przeszło próby 
wczorajsze bez błędu. 

Wczoraj szef dep. kawalerji M. S. 
Wojsk. płk. B-Lewiński udał się do Pi- 
kieliszek, by zaprosić Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego na rozgrywające się 
w Wilnie zawody o mistrzostwo armii. 

Kr. 

ReprezentacjaPolski w obliczu 
Strzeleckich Mistrzostw Świata 

Sensacyjne wyniki na zawodach 
eliminacyjnych. 

VI. Narodowe Zawody Strzeleckie, Myśli 
wskie i Łuczne o Mistrzostwo Polski, stano-   

wiące eliminację do Strzeleckich Mistrzostw 
Świata w Polsce, wykazały w stosunku do lat 
ubiegłych bardzo znaczny postęp w rozwoju 

tego rodzaju sportu. Osiągnięte wyniki we 
wszystkich prawie rodzajach strzelań, odska- 
kują barzdo znacznie od wyników zeszłorocz- 
nych, i zbliżają się w wielu konkurencjach 

do rekordów światowych. 

Nr. 172 (2114) 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Kochana Franusia! 

Gorąco takie w Wlinie, że nawet w Ilo- 

downi, cieplej jak zimą w restoranie... Po- 

jechał ja więc wczoraj z jednym profesor- 

kiem do Słomianki, od której na prawo nad 

stawkiem profesorek żonę na letnisku ma. 

Było nas ni to jak śledzi w beczce, ni to 

jak na karuzeli, bo jakaś wycieczka szkol- 

na z nami była. Ledwie my most przeje- 
chali, a profesorek szturch łokciem mnie 

w bok. и 

Czy widział ty kiedy okręt — widmo?! 
— Widział, raz w operze! 

` — No to spojrz drugi raz. 

— Gdzie? 

— A tam, widzisz napisano, Wilja. Wilja 

to mama, a koło niej córeczka. Nazywa się 
„Ślizgacz wodny*, bo nigdy nie ślizga się. 

Nu dobrze, ale przyczem tutaj widmo? 
A oto widzisz zaczął mnie opowiadać pro 

fesorek. Co dzień jeżdża do Werek. Widza 
Wilja i po lewej i po prawej stronie. Wszy- 
stko rusza się, wszystko żyje. Tu plaża, tam 
dzieweczki, tu kajaczek. Tylko „Wilj 
Wilji stoi i stoi. Choć wziąść i napisać „za- 

mrożony kapitał*, jak na jakim niemieckim 

banku. A tymczasem niema dnia, żeby z 

Wilna nie jechały wycieczki. Niechby taka 
wycieczka pojechała taką Wilją chociażby o 
50 groszy taniej, a już na setce dzieci osz- 

   
   

  

„czędność 50 zł. i jest. I skarb by zarobił?! 
Ot co mnie profesorek mówił most prze- 

jechawszy... 

Ciebie całuję, twój 

Kaziuczek. 

ROWE KT ST PKT NAT 

Wynik Mistrza Polski z karabinu wojsko- 
wego na rok 1931 mjr. Jana Wrzoska (pkt. 
318) jest wyższy o 11 pkt. od zeszłorocznego, 
ustalonego przez dwuletniego Mistrza Polski 
— Edmunda Ruieckiego. O podniesieniu się 
ogólnych wyników w tym samym rodzaju 
strzelań świadczy najlepiej fakt, że wyniki 
zeszłoroczne z drugiego miejsca na obecnych 
mistrzostwach znalazły się na miejscu 10-tem. 
To samo widać przy strzelaniu do sylwetek, 
gdzie czas trwania strzelania został skrócony 
ze 100 sekund na 80, co zupełnie nie wpły- 
nęło na najmniejsze nawet obniżenie się ogól- 
nego poziomu wyników. 

Ogólny stan podniósł się również w strze- 
laniach z karabinu dowolnego, gdzie różnica 
pomiędzy miejscem I a 2 — wynosząca w 
roku ubiegłym 38 pkt. — zmniejszyła się do 
punktów 14. Р 

Broń małokalibrowa stanęła już zupełnie 
na poziomie światowym. Kpt. Stanisław Le- 
wiński- zdobywca Mistrzostwa Polski na rok 
1951 ustala nowy rekord Polski w trójboju 
z karabinu małokalibrowego — 1104 pkt., do- 
chodzący do rekordu światowego. Rekord ten 
w stosunku do roku ubiegłego (Edmunda Ru- 
teckiego) jest wyższy o 33 pkt. 

W pozycji leżącej Jan Jabłoński ze Zwią- 
zku Strzeleckiego otrzymuje sensacyjny wy- 
nik — 387 pkt., bijąc zeszłoroczny rekord Pol 
ski. Rekord ustalony przez Jabłonowskiego 
jest tylko o 5 pkt. niższy od rekordu świato- 
wego. Suma zaś wyników pierwszych 5-ciu 
zawodników jest również tylko o 2 pkt. niż- 
sza od rekordu światowego i równa się dru- 
giemu miejscu, osoągniętemu w roku ubieg- 
lym na xxVII-ch strzeleckich Mistrzostwach 
Świata w Antwerpji. Poza Jabłońskim jeszcze 
trzech zawodników bije razem z nim zeszło- 
roczny rekord Polski. 

niki z karabinu małokalibrowego*z po- 
zycji klęczącej i stojącej są bez porównania 
lepsze od zeszłorocznych. Kpt. Stanisław Le. 
wiński stojąc otrzymuje wynik o 9 pkt. 
niniejszy od rekordu światowego, Edmund 
Rutecki klęcząc — o 7 pkt. W'strzelaniach 
na 100 i 200 mtr. bardzo wysokie wyniki do- 
chodzą tak samo do poziomu światowego. 
Por. Kazimierz Zaleski np. osiąga w jednej 

erji na 100 metrów 100 punktów na 100 moż- 
liwych, w serji zaś na 200 mtr. — 96 pkt. na 
100 możliwych. Wyniki te są poprostu feno- 
menalne i po raz pierwszy zdarzają się whi- 
storji strzelectwa. 

Poziom strzelań z pistoletu wojskowego, 
tak jak i inne strzelania nie wytrzymuje po- 
równania z tego rodzaju konkurenejami na 
zawodach zeszłorocznych. 

W strzelaniu Olimpijskim z pistoletu, po 
raz pierwszy wprowadzonem na naszych za- 
wodach narodowych, kpt. Józef Różański wy- 
bija 20 pkt. na 20 możliwych. 

Strzelania myśliwskie wykazały również 
doniosłe, znacznie odstępujące od osiągnię- 
tych w roku ubiegłym i zbliżające się całko- 
wicie do poziomu światowego, wyniki, Sensa- 
cją w tym rodzaju strzelań było pobicie wie- 
lokrotnego Mistrza Polski w strzelaniu do 
rzutków Józefa: Kuszkurno przez Wacława 
Goliszewskiego, który osiągnął 278 pkt. 

W strzelaniach do jelenia, mimo przy- 
śpieszenia dwukrotnie biegu tego ostatniego 
— z 8 sekund na 4 — wyniki utrzymały się 
na tej samej wysokości, co w roku ubiegłym. 

Otrzymane powyższe wyniki, pozwalają 
zespołowi Rzeczypospolitej, który obecnie 
przechodzi już specjalny 5 tygodniowy  tre- 
ning, staną: niało do walki z 20 narodami, 
których barwy będą reprezentowane na Strze- 
leckich Mistrzostwach Świala we Lwowie w 
dniach 23 sierpnia do 6 września r. b. 

      

   

   

  

  

    

  

Patriotyzm Mickiewicza a ideały 
państwowe nowoczesnej Polski. 
Przemówienie Prof. p. Konrada Gór: 

skiego na Akademji Mickiewiczowskiej w 
Nowogródku dnia 28 czerwca 1931 r. 

„Gotując się do przyszłości — pi- 
sał Mickiewicz w Księgach — potrze- 
ba wracać się myślą w przeszłość, ale 
o tyle tylko, o ile człowiek gotujący się 
do przeskoczenia rowu, wraca się w 
tył, aby się tem lepiej rozpędz 

   

  

Słowa te, kapitalnie ujmujące sto- 
sunek postępu do tradycji, przycho- 
dzą na myśl nieraz, gdy mamy do czy- 
nienia z faktem kultu samego Mickie- 
wicza. Muszą być jakieś inne jeszcze 
powody niesłychanej żywotności tego 
poety, oprócz artystycznej wartości je- 
go dzieł i pytanie, co przeszłość w oso- 
bie Mickiewicza daje przyszłości, nasu 
wa się z nieodpartą siłą. A było już z 
tym kultem Mickiewicza różnie. Jeśli 
za życia swego drugi tytan naszej po- 
czji, Juljusz Słowacki, nadaremnie 
walczył o przyznanie mu równorzęd- 
nego z Miekiewiczem stanowiska, to 
po roku 1863, a szczegóniej w dobie 
Młodej Polski wpływ Słowackiego stał 
się dla popularności Mickiewicza nie- 
mal groźny. Jak niegdyś wielbiciele 
Adama uważali za swój obowiązek po- 

   

stponować Juljusza, tak na przełomie 
XIX i XX wieku entuzjaści Słowackie- 
go lekceważyli Mickiewicza, nie doce- 
niając nawet jego artyzmu, bo 0 ideo- 
logji już nie było mowy. Ale z chwilą 
zjawienia się pierwszych podmuchów 
wiosny naszego odrodzenia, z chwilą 
pierwszych przeczuć nadchodzącej 
niepodległości, Mickiewicz automaty- 
cznie wrócił na dawne stanowisko du- 
chowego wodza narodu. Już książka 
Artura Górskiego „Monsalwat* była 
taką jaskółką, zwiastującą nowy zwrot 
do Mickiewicza, a wraz z odrodzeniem 

naszej państwowości nastał prawdzi- 
wy „renesans Mickiewicza”, wyraża- 
jący się w powodzi nowych prac o nim 
i w dyskusjach na temat jego aktual- 
ności, dyskusjach, które przeradzały 
się czasem w namiętne polemiki. 

Nietrudno oczywiście odnaleźć źró- 
dło tej niesłychanej żywotności. Czło- 
wiek, który tak gorąco i głęboko prze- 
sycił swoje dzieło poetyckie zagadnie- 
niami naszego życia narodowego i przy 
szłego odrodzenia państwowego, musi 
być nam bliski i słowa jego ciągle pa- 
dają wśród nas, jak owe strzały, „,dy- 
miące krwią i kurzem. Jednym z pun- 

któw, który nas może najbardziej dziś 
interesować w całokształcie ideologji 
Mickiewicza, jest jego patrjotyzm, je- 
go pojmowanie miłości Ojczyzny. Te- 
mu zagadnieniu pragnąłbym na tem 
miejscu poświęcić nieco uwagi. 

Patrjotyzm jest jednem z najpier- 
wotniejszych, nagłębiej zakorzenio- 
nych uczuć ludzkich, o ile wyraża się 
w miłości do miejsca, w którem się 
człowiek urodził i wychował. Przywią- 
zanie do ciaśniejszej Ojczyzny, od oj- 
cowizny, do rodzinnego zakątka, jest 
uczuciem, na którem opiera się doj- 
rzały patrjotyzm, będący wyrazem sto- 
sunku człowieka do swego kraju i na- 
rodu. W uczuciu tem, w jego postaci 
przemyślanej i dojrzałej, wielką rolę 
odgrywają pierwiastki abstrakcyjne, 
pojęcie Państwa, narodu, tradycji kul- 
turalnej, dobra powszechnego i t. d., 
a roła ta jest tem donioślejsza, im wię- 
k jest dysproporcja między naszą 
ciaśniejszą Ojczyzną i wielkością ca- 
łego kraju, do którego ona należy. 
Pierwszy wyraz pogłębionej świado- 
mości partjotycznej spotykamy w Pol- 
sce równocześnie z ogólnem rozbudze- 
niem się naszem w zakresie kultury 
duchowej, a więc w XVI wieku. Patr- 
jotyzm Kochanowskiego, a szczególniej 
Skargi ma wyraźny charakter pań- 
stwowy. Nie do instynktownego przy- 
wiązania do ziemi i kultury własnego 

  

narodu apelują pisarze  staropolscy, 
lecz do poczucia obowiązków, jakie 
jednostka winna jest zbiorowości, do 
zrozumienia, że dobro indywidualne 
od losów całego Państwa załeży. Ter- 
min „matka ojczyzna”, użyty przez 
Skargę, wiedy tylko zrozumiały bę- 
dzie we wszystkich odcieniach, gdy 
pojmować go będziemy jako państwo. 
Ta świadomość że Ojczyzną jest pań- 

stwo, do którego należymy, trwa u nas 
aż do rozbiorów. Ostatnim jej doku- 
mentem jest sławny i piękny wiersz 
Franciszka Karpińskiego „Żale Sar- 
maty nad grobem Zygmunta Augusta“. 
Zrozpaczony poeta nie może oprzeć się 
myśli, że wszystko już zostało skończo- 
ne wraz z trzecim rozbiorem, Pol- 
ski niema, ci co byli Polakami, na 

własnej niegdyś ziemi są dziś cu- 
dzoziemcami, ta co od morza do 
morza władła, kawałka ziemi nie 
ma na mogiłę! Gdy wczujemy się w 
ten bezmiar prostracji duchowej, zrozu 
miemy jednocześnie, jaką rewelacją 

dla współczesnych były słowa, na któ- 
rych istotny sens przestaliśmy dziś re- 
agować: „Jeszcze Polska nie umarła, 
kiedy my żyjemy** — pierwsze rozróż- 
nienie między Państwem i narodem, 
wyraz miary, że naród, choćby stracił 
swą organizację państwową. nie zgi- 
nął jeszcze i może wszystko odzyskać 
pod warunkiem zachowania świado- 

  

mości narodowej i woli do życia. Temu 
przesunięciu pojęcia Ojczyzny z pań- 
stwa na naród przyszedł na pomoc ro- 
mantyzm, który był okresem zupełnej 
zmiany poglądów w tym zakresie. Ro- 
mantyczny kult indywiualności pocią- 
gnął za sobą kult odrębności narodo- 
wej. Powstało nowe pojęcie: Duch na- 
rodu, starano się dotrzeć od niego po 
przez lud, zrozumienie tradycji i prze- 
szłości własnego narodu, uchwycenie 
naczelnych rysów narodowo charakte- 
ru. Miłość Ojczyzny stała się przedew- 
szystkiem miłością własnego narodu. 

Na ten okres dziejowy przypadło 
ukształtowanie się pojęć Mickiewicza 
na istotę patrjotyzmu. W sformułowa- 
niu treści i podstaw tego uczucia mo- 
żemy zauważyć u Mickiewicza pierwia- 
stki dawnego i nowego  patrjotyzmu. 
Zacznijmy od dawnych. 

Dla Mickiewicza słowo Polska nie 
było nigdy synonimem obszaru etno- 
graficznego, zamieszkałego przez Po- 
laków, ani oznaczeniem samego ple- 

mienia lechickiego, lecz równało się po- 
jęciu dawnego państwa polskiego, skła 
dającego się z Korony i Litwy. W po- 
jęciach Mickiewicza nie było miejsca 
na przeciwstawianie Litwy Polsce; Li- 
twa była ciaśniejszą Ojczyzną poety. 
będąc zarazem integralną cźęścią Pol- 
ski. Zresztą mówiąc o Litwie, Mickie- 
wicz znów myślał kategorjami pań- 

stwowemi, nigdy zaś etnicznemi cze- 
go dowodem że w „Panu Tadeuszu 
nazywa lud miejscowy, nowogrózki 
„ludem litewskim”, nie zaś białoru- 
skim (Księga XI, w. 199), swej rodzin- 
nej Nowogródczyzny też nigdy inaczej, 
jak Litwą nie nazywał. A pogląd jego 
na stosunek narodowości zamieszku- 
jacych terytorjum dawnej Rzeczpospo- 
litej najwyraźniej zaznacza się w 
„Ksiegach“, gdzie czytamy: „Litwin i 

Mazur bracia są: czyż kłócą się bracia 
o to, że jednemu na imię Władysław a 
drugiemu Witowt? nazwisko ich jedne 
jest, nazwisko Polaków*. Tak patrząc 
na istotę dawnego państwa naszego, 
akcentował doniosłość unji Polsko-Li- 
tewskiej, która była genezą niezwykłe- 
go współżycia różnych plemion w jed- 
nem państwie. „I nie było nigdy przed- 
tem takiego połączenia narodów, ale 
potem będzie* — pisał w „Księgach, 
uważając unję za formę przyszłego 
współżycia wolnych i zbratanych lu- 
dów europejskich po zdruzgotaniu po- 
litycznego despotyzmu i imperjalizmu 
w Europie. Trwałość tego połączenia 
w jedno państwo różnych plemion 
uwydatnił i w „Panu Tadeuszu” 
kreśląc historję antagonizmów między 
mazurami dobrzyńskimi o szlachtą li- 
tewską. 

    

Konrad Górski. 

Dok. nast. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Płonący w powietrzu samolot. 
Tragiczna katastrofa 

Mieszkańcy pasa pogranicznego w rejo- 
mie Zawias byli wczoraj o godz. 6-ej rano 
świadkami niezwykłego wypadku. Lecący w 
kierunku Zawias na stosunkowo nieznacznej 
wysokości samołot w pewnym momencie zo- 
stał objęty kłębem dymu i zaczął w zawro- 

tnem tempie spadać na dół. W, ostatniej 
chwili z płonącego aparatu wyskoczył jeden 
z lotników, który na spadochronie szezęśli- 
wie wylądował w odległości zaledwie kilku- 

  

lotników litewskich. 

dziesięciu metrów od linji granicznej po 
stronie litewskiej. Objęty zaś ogniem samo- 
lot wraz z drugim lotnikiem ze strasznym 
trzaskiem spadł do jeziora Pokaliniszki. 

Podług uzyskanych przez nas informaeyj 
był to obserwacyjny samolot armji litewskiej 
biorący udział w odbywających się obecnie 
ćwiczeniach litewskich formacyj pogranicz- 
nych. 

wstrząsający wypadek 
w garażu samochodowym w Kucewiczach. 

Mechanik i dozorca 

W, dniu wczorajszym w garażu firmy 
Orzelski i S-ka w Kuczewicach, wydarzył się 
tragiczny wypadek, którego ofiarami są dwaj 
ludzie. ' 

Mechanik tej firmy Jozef Edwarski, re- 
perując samochód wzniecił pożar przez lek. 
komyślne rzucenie zapałki na podłogę obla- 
ną benzyną. Momentalnie wybuchły płomie- 
nie, następnie eksplodowała blaszanka z ben. 

zyną. Ogień natychmiast objął ubranie me- 
chanika i przerzucił się na niedaleko stoją- 
cego dozorcę Michała Wiśniewskiego 
krzyk nieszczęśliwych ofiar lekkom 
przybyło dwóch robotników, którzy nie or- 
jentując się w sytuacji poczęli oblewać wo- 

  

    

  

giną w płomieniach. 

dą płonące ubrania Edwarskiego i Wiśniew- 
skiego. Przytomniejsza żona Wiśniewskiego, 
poczęła zdzierać z małżonka płonące ubranie 

Wezwany lekarz zarządził przeniesienie 
„żywych pochodni* do innego budynku, lecz 
zanim przyniosiono koce i worki Edwarski 
w straszliwych męczarniach zmarł, Wiśniew- 
skiego przewieziono do szpitala, gdzie po kil- 
ku godz. skutkiem silnych poparzeń także 
życie zakończył. 

Wypadek ten, skutkiem lekkomyślnego 
obchodzenia się z ogniem wywarł przygnę- 
biające wrażenie na mieszkańcach miastecz- 
ka. Ogień w garażu ugasiła straż ogniowa. 

Zlikwidowanie bandy przemytniczej. 
Aresztowano 6 osób. 

Władze K.O.P.-u wpadły ostatnio na trop 
doskonale zorganizowanej szajki przemytni- 
ków, która od dłuższego czasu operowała na 
pograniczu polsko-litewskiem w rejonie Oran, 
Olkienik i Druskienik. Jak stwierdzono ban- 
<a ta zdołała już przeszmugłować przez gra- 
nicę ogromną ilość kontrabandy, którą zby- 

wała przeważnie w Wilnie. 

Aresztowano ogółem 6 osób, na czele z 
Mówszą Sznajderem hersztem bandy,  ofic- 
jalnie trudniącego się handlem i właściciela 
sklepu w miejscowości pogranicznej Kalety. 

Zlikwidowanie tej bandy przyczyni się w 
sposób wydatni do sparaliżowania akcji prze- 
mytników na pograniczu litewskiem. 

moi 

L działalności Oddziału 
Nowogródzkiego Polskiego T-wa 

Krajoznawczego. 
W dniu 24 b. m. w okolicy Świtezi 

w majątku Rusocinie u pp. Kulwie- 
ciów dbyło się zebranie Zarządu Od- 
działu Nowogródzkiego Polskiego To- 
warzystwa Krajoznawczego pod prze- 
wodnictwem założyciela i dotychcza- 
sowego długoletniego prezesa Oddzia- 
łu pana wojewody Beczkowicza. po 
którem nastąpiło pożegnanie pana wo- 
jewody przez członków Zarządu To- 
warzystwa. 

Jak gdyby dla udogodnienia opu- 
szczającemu nas Prezesowi, że ziarna 
jego ofiarnej pracy nietylko nie za- 
ginęły lecz dały piękne plony,—nara- 
dy Zarządu miały przebieg nader oży- 
wiony. Między innemi uzyskano lokal 
własny w Nowogródku w dawnym 
gmachu klasztoru po-dominikańskie- 
go, powiadomił o tem p. wicewojewoda 
Godlewski. 

Wiceprezes Odziały p. prof. Kul- 
wieć zaproponował współpracę po- 
między Ligą Ochrony Przyrody — 
Oddziałem w Nowogródku — Komi- 
tetem Uczczenia Pamięci Mickiewicza 
a T-wem Krajoznawczem. Uchwalono 
odbywać wspólne zebrania miesięczne 
w nowym wspólnym lokalu, co spo- 
woduje koordynację pracy i poczynań. 
Również na wniosek p. Kulwiecia po- 
stanowiono organizować wycieczki 
krajoznawcze chociażby do pięknych 
a bliskich okolice na Wileńszczyznę i 
Suwalskie. Pan Godlewski był zdania, 
że wycieczki te należy organizować 
przedewszystkiem w środowiskach 
młodzieży. Na wniosek pana prezesa 
Beczkowicza uchwalono nawiązać 
kontakt z Oddziałem Wileńskim P. 
T. K. Zebrani prosili pana wojewodę 
o wzięcie na siebie tej sprawy, a jako 
specjalnego delegata wybrano p. Jana 
Bułhaka, prosząc go o opracowanie 
wspólnych szlaków turystycznych po 
Wileńszczyźnie i ziemi Nowogródz. 
kiej. Przyjęto wniosek p. Karola Kar- 
powicza z Czombrowa o konieczno- 
ści szybkiego wykonania spisu zabyt- 
ków przyrody. Wniosek ten został u- 
zupełniony projektem pp. J. Hryniew- 
skiego i inż. Puzynowskiego, by przy 
wykonywaniu rejestracji zabytków 
przyrody, dokonać jednocześnie opisu 
objektów ciekawych pod względem 
krajoznawczym i turystycznym, jak 
naprz. Jary Timoszkowickie, horody- 
szcza słowiańskie pod Marcinówką i 
Nowosiołkami, oraz t. p. Opisy te mo- 
За służyć, jako materjał do uzupeł- 
niema przewodnika po Nowogródczyź- 
nie, który został opracowany przez se- 
kretarza Oddz. Nowogródzkiego P.T. 
K. p. inż. Žmigrodzkiego i już w trze- 
ciem wydaniu opuścił niedawno prasę 
drukarską. 

Członek Zarządu p. A. Rogalewicz 
zdawał sprawozdanie z działalności 
T-wa w tegorocznym sezonie wy- 
cieczkowym, z którego widzimy, że 

przyjęto w Nowogródku 70 wycieczek, 
z których 5 przybyło z poza granie 
kraju. Pani W. Frydrychsowa, zarzą- 
dzająca schroniskiem nad Switezią in- 
formowała zebranie 0 ruchu turystycz- 
nym na tym terenie podając, że frek- 
wencja wycieczek w roku bieżącym 
jest bardzo wysoka i z pewnością prze- 
kroczy liczbę zeszłoroczną, która się- 
gala tysiąca jednostek, korzystają- 
cych z noclegów w schronisku. Skon- 
statowano iż największą trudność 
dla. prowadzących schronisko przed- 
stawiają przyjazdy osób, które nie 
zgłaszają się uprzednio w centrali Od- 
działu w Nowogródku, a nieraz późne 
w nocy przyjeżdżają nad Świteź, żą- 
dając noclegu, którego udzielenie nie- 
raz jest trudne z powodu zajęcia całe- 
go domu przez wycieczki zawczasu 
zgłoszone i oczekiwane. Zdecydowano 

      

uzupełnić regulamin schroniska, wy- 
korzystując 4 letnie doświadczenie na- 
byte przez jego prowadzenie, prosząc 
o ułożenie poprawek p. prof. Kulwie- 
cia. Przyjęto wniosek p. inż. Puzyno- 
wskiego opracowania wspólnie z P. L 
Ochrony Przyrody statutu rezerwatu 
nad Świtezią, przyjmując, jako pod- 
stawę do dyskusji zarys tego statutu 
opracowany przez p. inżyniera. 

Wobec wyjazdu do Wilna Pana 
Wojewody Beczkowicza Prezesa 
Towarzystwa, a Pana Sędziego Nar- 
kiewicz-Jodko, dotychczasowego skar- 
bnika do Baranowicz, wybrano na 
przewodniczącego Pana F. Godlewskie- 
go a o pełnienie funkcyj skarbnika pro 
szono p. inż. Sobirajską. 

Przy końcu posiedzenia zabrali 
głos pp. Kulwieć i Karpowicz, by w 
serdecznych słowach podziękować Pa- 
nu Wojewodzie Beczkowiczowi za do- 
tychczasowe' przewodnictwo. W prze- 
mówieniu swem p. profesor podkreślił 
to nadzwyczajne umiłowanie naszej 
ziemi Nowogródzkiej, jakie cechowała 
wytężona praca p. Beczkowicza i na 
tym odcinku jego działalności społecz- 
nej, zaznaczając też, że największe uz- 
nanie wśród całego bez wyjątku miej- 
scowego .społeczeństwa budziła umie- 
jętność Pana Wojewody połączenia 
wszystkich czynników twórczych w 
społeczeństwie przy wspólnej pracy w 
obranym światłym kierunku. To też 
z prawdziwym żalem zebrani, w oso- 
bie mówcy, żegnają Pana Wojewodę, 
będąc przekonani, że tracą przez to Je- 
go cenną współpracę, a żywiąc nadzie 
ję, że może w najbliższej przyszłości, 
po zakończeniu prac organizacyjnych, 
Oddział Nowogródzki P. T. K. będzie 
mógł otrzymywać bezpośrednio Jego 
kierownicze myśli, które obejmą tyl- 
ko jeszcze szerszy teren pracy. 
Nowogródek, dn. 25.VII.1931 r. 

Inż. J. Puzynowski. 

MOŁODECZNG 
-+ Dziecinny wybryk. Władze policyjne 

aresztowały niejakiego Steckiego z pow. mo- 
mołodeczańskiego, który w dniu wczor. pad 
przejeżdżający pociąg osobowy Nr. 55 uło 
żył na szynach linji kolejowej Mołodeczno- 
Olechnowicze nabój myśliwski. Nabój ek- 
splodował nie wyrządzając oczywiście żadnej 
szkody. 

Badany Stecki oświadczył, iż nabój uło- 
żył dla eksperymentu, chcąc stwierdzić czy 
wybuchniezupełnie zmoczony. (GI 

Pchły ziemne kięską północ- 
nych powiatów Wileńszczyzny 
Ziemie półn.-wsch. dotknięte zostały klęską 
szkodników Inu w postaci pcheł ziemnych. 
które wyrządzają ludności olbrzymie straty 
niszcząc rośliny. 

Szczególnie dotkliwie klęska ta daje się 
odczuć na terenie północnych powiatów Wi- 
leńszczyzny. 

W związku z tem, jak się dowiadujemy, 
odnośne władze zamierzają zorganizować na 

szeroką skalę akcję walki ze szkodnikami. 

LSS S 4 

Z listów do Redakcji. 
Od p. Wł. Szumańskiego prezesa Iz- 

by Rzemieślniczej w Wilnie otrzymalić- 
my list następujący: 

   

Zła woła w stosunku do Społecznej Organi- 
zacji czy też osobiste porachunki z niektó- 

rymi ezłonkami Zarządu? 

W Ilustrowanym Kurjerze Codzien 
nym Nr. 205 z dnia 27 lipca r. b. uka- 
zał się artykuł pod nagłówkiem .,Obro- 
na Polskiego Pomorza”. 

Jako członek Ligi Morskiej i Kolon- 
jalnej, jeden z założycieli Wileńskiego 
Oddz. i członek Zarządu od 11 lat, po 

przeczytaniu wyżej wspomnianego ar- 
tykułu, doszedłem do przekonania, że 

jako członkowi tej organizacji nie wol- 
no mi w takim wypadku milczeć, a ja- 
ko członkowi Zarządu i jednemu z za- 
łożycieli Wil. Oddz. L. M. i K. zareago- 
wać przeciw podobnym wybrykom na- 
kazuje obowiązek. 

Nie bębę poruszał całej sprawy bo 
tej nie nam i kto ma rację czy Ilustro- 

KURIE K 

Z powodu obsenej restanracji 
kaplicy Ostrobramskiej uwag parę. 

Obecnie dokonywane są w kaplicy Ostro- 
bramskiej i w przylegającej doń klatce scho- 
dowej roboty restauracyjne, które potrwają je- 
szcze około miesiąca. Kaplica odnawiana jest 
pod kierunkiem budowniczego p. Borowskie- 
go i art. mal. prof. F. Ruszczyca. 

Po obu stronach ołtarza Matki Boskiej 
Ostrobramskiej umieszczone zostaną stylowe 
blaty boazeryjne, wykonane w zakładzie zna 
nego z fachowego swego uzdolnienia majstra, 
Michała Oszurki. 

Na tego rodzaju ścianach porozwieszane 
zostaną rozmaite wota, z których wiele wy- 
sokiej wartości artystycznej i pamiątkowej. 
Kaplica niewątpliwie zyska wiele nietylko na 
tego rodzaju efekcie dekoracyjnym lecz i na 
innych ozdobach, które ją oczekują. 

Mniemamy, że z czasem przyjdzie do tego, 
że kaplica, nie posiadająca na zewnątrz 
cech stkruktury dawnych wieków, zostanie 
pokryta od strony miasta polichromją i wie- 
le zyska na archaiczności swego wyglądu. 

Niegdyś, pomnę był projekt przyozdobie- 
nia ścian wewnętrznych Ostrej Bramy, jak 
wiadomo przylegających do takichże n 
budowli obwodowego muru miasta, obrazami 

ściennemi ad hoc skomponowanemi. Miały 
tu być przedstawione sceny historyczne cu- 
dów dokonanych przez Najświętszą Pannę, 
która na tej Bramie przyświeca Wilnu już 
może od połowy xVII w. 

  

Obecnie jeden z kapłanów uczeńszych, wy- 
chowaniec wydziału Teolobicznego S. B. 
opracowuje gruntowną monografję ilustrowa- 
ną zarówno Obrazu M. B. Ostr., jak i samej 
kaplicy oraz klasztornych murów po-Kar- 
melickich. 

On to wykrył, że wizerunek Naj- 
świętszej Panny figurował zarówno na ścia- 
nie kaplicy od strony wjazdowej (do miasta) 
jak i od strony ulicy Wielkiej. Kto wie może 
jeden z tych wizerunków nie był właściwym 
obrazem dzisiejszej cudownej N. P. Ostr. 

Przy tej sposobności wspomnijmy jeszcze, 
że na bramie Trockiej, która zburzoną zosta- 
ła już w xVII w. prawdopodobnie po napa- 
dzie wojsk moskiewskich, za cara Aleksego 

Michajłowicza znajdował się również obraz 
jakiś inny Matki Boskiej, ale po jednej tylko 
stronie muru, albowiem po drugiej jego stro- 
nie mieścił się obraz Zbawiciela, mianowicie 
ten sam wizerunek olejny Chrystusa, który 
się obecnie znajduje w kruchcie Bazyliki Wil. 
nad drzwiami wejściowemi do świątyni. 

Dawniej, jak się zdaje, częściej umiesz- 
czano na zburzonych później przez zaborców 
bramach wileńskich wizerunki Najśw. P., wy- 
konywane właśnie na samym murze sposo- 
bem freskowym, lub też al tempera, niż 
obrazy olejne. 

Jak dociekania, wyżej pomienionego auto- 
ra opracowywanej obecnie książki o Ostrej 
Bramie i wileńskich murach  po-Karmelic- 
kich dowodzą, autorami wszystkich bodaj ob- 
razów, umieszczonych na bramach naszego 
grodu w dawnych wiekach, byli li tylko ma- 
larze włoscy, sprowadzani do Wilna przez 
możnych obywateli polskich. 

Wracając do sprawy zmian, jakie ewentu- 
alnie nastąpić mogą w pewnych rekonstruk- 
cjach samej kaplicy i murów przyległych do 
niej, uzupełnijmy rzecz tym szczegółem, że 
po zdobyciu większych funduszów przez ad- 
ministrację kośc. Ostrobramskiego i samej ka- 
plicy z cudownym Obrazem, z czasem 
urządzone będzie nowe jwejście z prawej 
strony kaplicy. Mianowicie w domu przy- 
ległym wmurowane będą ad hoc  skon- 

struowane schody, wiodące do wnętrza. 

Oddawna już się spostrzega że schody 
prowadzące do tejże kaplicy z lewej stro- 
ny są zbyt ciasne i utrudniają ogromnie 
swobodny dostęp do niej, mające przytem 
i szczupły przystęp do jedynych jej drzwi 
bocznych. D-los. 

    

  

Popierajcie Ligę Morską 
Z—— i Rzeczną!!     

    

wany Kurjer Codzienny, czy też Cen- 
tralny Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjal- 
nej, to tę sprawę rozstrzygną inne czyn 
niki, — ale chcę odpowiedzieć na je- 
den ustęp tego ze złą wolą napisanego 
artykułu (przytaczam dosłownie) : 

„Przedewszystkiem należy zasto- 
sować bezwzględny bojkot Ligi Mor- 
skiej i Kołonjalnej i odmówić jej wszel- 
kich datków. 

Pytam się dlaczego? — Czy dlate- 
go że Centralny Zarząd L. M. i K. za- 
żądał od Redakcji Ilustrowanego Kur- 
jera Codziennego słusznie czy niesłusz- 
nie zł. 9.711, to społeczeństwo ma boj- 
kotować i zniszczyć tę organizację spo- 
łeczną, która w idei Polskiego Morza 
odegrała poważną rolę i która ma za 
sobą wielkie zasługi? — Czy dlatego 
że Ilustrowany Kurjer Codzienny ma 
zatarg natury finansowej z Central- 
nym Zarządem L. M. i K. to społeczeń- 
stwo bojkotując tę organizacją (jako 
chce tego I. K. C.) ma zniszczyć i zmar 
nować 12 letnią pracę setek a może i 
tysięcy ludzi którzy dla idei, którą L. 
M.iK. szerzyła i szerzy, poświęcili 
często więcej nawet jak im na to wa- 
runki pozwalały? — Czy Redakcja IL. 
K. C. wie co dla idei morskiej w Pol- 
sce L. M. i K. zrobiła? — Otóż po prze- 
czytaniu tego artykułu śmiało stwier- 
dzić mogę że nie wie. Bo ani na 
chwilę nie mogę przypuścić aby Redak 
cja pisma polskiego znając działalność 
i poożone zasługi rozmyślnie chiała 
organizację tą zinszczyć propagując 
jej bojkot. 

   

na Polskiego Morza”, ten nie mając 
pretensję od Zarządu jakiejś Organi- 
zacji Społecznej, łub nawet do poszcze- 
gólnego członka Zarządu organizacji, 
zaczyna walczyć nie osobście z Zarzą- 
dem lub członkiem jego, ale z organi- 
zacją i stara się jej w ten lub inny spo- 
sób szkodzić. Są to szkodliwe objawy 
z któremi trzeba walczyć, ale żeby sza- 
nujące się pismo polskie podobne za- 
sady głosiło, to już naprawdę skanda- 
liczne. — Jestem przekonany że każ- 
dy kto przeczytał artykuł p. t. „Obro- 
na Polskiego Morza,“ ten niemając 
nawet bliższego kontaktu z L. M. i K. 
ale znając jej pracę z pism tylko, uczu- 
je wstręt i oburzenie. 

Władysław Szumański. 

М ТНЕ К ВЕ 

Narady Magistratu nad przesileniem teatralnem 
Wczorajsze posiedzenie Magistra- 

tu poświęcone było omówieniu sytu- 
acji wytworzonej naskutek rezygnacji 
dyr. Zelwerowicza. Ostatecznie dezy- 
deraty Magistratu zostaną sformuło- 

wane i przesłane Z. A. S. P-owi w 
pierwszych dniach sierpnia r. b., po 
porozumieniu się z dyr. Zelwerowi- 
czem, który przybywa do Wilna w 
dniu 30-go lipca r. b. 

Dalsze sensacyjne rewelacje 
o nadużyciach w 
Uporczywe pogłoski o znacznych 

nadużyciach w kinematografie miej- 
skim, o czem donosiliśmy już w 
„Kurjerze Wileńskim' zaczynają przy 
bierać już zupełnie realne kształty. 

Wydział śledczy, jak się okazuje, 
prowadził w tej sprawie już od 2-ch 
miesięcy skrupulatne dochodzenia, 
które obecnie doprodwadziły do uja- 
wnienia całego szeregu faktów ilu- 
strujących w sposób aż nadto do- 
bitny 

jak skandalieczną gospodarkę prowa- 
dzono w kinie miejskiem. 

Według otrzymanych przez nas 
ze źródeł miarodajnych informacyj, 
dochodzenie prowadzone w tej spra- 
wie przez wydział śledczy wykazało 
cały szereg nadużyć na szkodę mia- 
sta. Nadużycia te sięgają poważnych 
sum obliczanych 

na dziesiątki tysięcy złotych. 

Dotychczasowe wyniki dochodze- 
nia przedstawiają się nader rewela- 
cyjnie i ze względu na charakter 
przedsiębiorstwa, którego dotyczą, 
nie mogą być przemilczane. 

Podkreślić należy, że cała gospo- 
darka kina miejskiego, szczególnie 
zaś sprawa nabywania filmów spo- 
czywała wyłącznie w rękach szefa se- 
kcji oświatowej p. ławnika Łokucie- 
wskiego. 

Pan Łokuciewski, który podczas 
badania otwarcie i bez żadnych zas- 
trzeżeń przyznał się, że © sprawach 
kinowych nie ma najmniejszego po- 
jęcia i jest zwyczajnym profanem, 
nieograniczenie władał repertuarem 
kina miejskiego 

decydując samorzutnie o wartešci 
kulturalnej, kasowej i artystycznej 

każdego filmu. 

Śledztwo, które dotychczas uchy- 
liło tyko rąbek kurtyny zasłaniającej 
gospodarkę kina miejskiego, rzuciło 
jaskrawe światło na jej specyficzny 
charakter. Wbrew przyjętym zwyeza- 
jom p. Łokuciewski w przytłaczającej 
większości wypadków nie nabywał 
filmów bezpośrednio w warszawskich 
firmach wypożyczających filmy, lecz 
korzystał 

z usług pośredników, którzy korzysta- 
jąc z tego, robili na tem świetne 

interesy. 

Pośrednicy filmowi p. Łokuciew- 
skiego rekrutowali się z branży fil- 
mowej wileńskiej i warszawskiej, naj 
częściej jednak, jako pośrednik, wy- 
stępował b. właściciel kina „Polonja* 
p. Slepian. 

Jak wyglądał w praktyce podobny 
sposób nabywania filmów, niech 
świadczą następujące fakty: 

Koszt nabycia filmu, przechodzą- 
cego przez ręce pośredników, ura- 
stał do 

niebywałych, fantastycznych nawet 
na stosunki kinowe rozmiarów. 

okazuje się, że cały szereg filmów ko- 
sztował miasto pięciokrotnie i więcej 
ponad normalną rynkową cenę wy- 
najmu. Tak np. za film za który w war 
szawskiej firmie płacono 300 zł. kino 

Hermetyczna zasłona 
Zgórą już od roku krążą uporczywe po- 

głoski o skandalicznej gospodarce w miej. 
skiej straży ogniowej. Pogłoski te znalazły 
swój wyraz w „kilkakrotnych interpelacjach 
składanych na forum Rady Miejskiej przez 
niektóre ugrupowania radzieckie. Wyłoniona 
została nawet specjalna komisja rewizyjna, 
która przez czas dłuższy prowadziła dochc- 
dzenie. Niezależnie od tego nad ustaleniem 
prawdziwości tych pogłosek pracował wydz. 
kontroli Magistratu, prowadząc badania na 
własną rękę. Niestety dochodzenia te nie 
mogły doprowadzić do pozytywnych rezui- 
tatów, ze względu na nieprzezwyciężone tru. 
dności czynione przez komendanta straży o 
gniowej p. Waligórę, który podobno posu 
nął się nawet do odmówienia żądanych wy- 
jaśnień. Wi związku z tem wydział kontroli 
w tych warunkach z zadania swego nie mógł 

    

Kinie Miejskiem. 
miejskie zapłaciło 1500 zł. Za inny 
film, nabyty przez pośrednika za 400 
zł., płaciło się... 2500! Takie fakty 
można przytaczać dziesiątkami. 

Podobna gospodarka prowadzona 
była podobno przez dwa lata. Można 
więc sobie wyobrazić, na jak 

kolosalne straty 

naraziła ona miasto. Lepiej jednak 
zilustrują to cyfry: w roku ubiegłym 
deficyt kina skutkiem takiej gospo- 
darki osiągnął sumę 30.000 (trzydzie- 
Ści tysięcy) złotych, zaś rok bieżąmy 
wykazuje już deficyt blisko 40.000 zł. 
(czterdzieści tysięcy zł.). 

Poza przepłacaniem za wynajęte 
filmy p. Łokuciewski stosował cha- 
rakterystyczny sposób konkurencji, 
który również dał się we znaki i tak 
szczupłej kasie miejskiej. Jako jeden 
z objawów tej wysoce specyficznej 
konkurencji można przytoczyć nastę- 
pujący fakt: w swoim czasie właści- 
ciel kina „Wanda* wynajął w jednej 
z firm warszawskich stary zresztą już 
i kilkakrotnie wyświetłany w Wilnie 
film „Indyjski grobowiec*. Koszto- 
wało go to 300 zł. 

W przeddzień premjery właściciel 
wspomnianego kina otrzymuje nagle 
telegraficzną propozycję od firmy 
która wypożyczyła mu film, by zrzekł 
się demonstrowania tegoż, za co о- 
trzyma odstępnego 400 złotych. Wła- 
Ściciel „Wandy* zgodził się na tę pro- 
pozycję. Za parę dni film ten zaczęło 
wyświetlać kino miejskie. Okazuje 
się że „Indyjski grobowiec, za który 
właściciel „Wandy zapłacił 300 zł., 
kosztował kinoteatr miejski 2000 zł. 
Na jakie zyski takiej tranzakcji li- 
czył p. Łokuciewski pozostanie jego 
tajemnicą. Należy podkreślić, że 

eharakterystyczna tranzakcja z „In- 
dyjskim grobowcem* nie jest jedy- 

nym tego rodzaju faktem. 

Niezwykła ta gospodarka dłużej 
trwać nie mogła. Złożył się na to cały 
szereg okoliczności: stałe deficyty, 
wyczerpywanie środków, a w pierw- 
szym rzędzie uporczywe pogłoski, 
najpierw mgliste i niejasne, lecz im 
dalej, tem więcej przybierające real- 
ne kształty. Widocznie dlatego p. Ło- 
kuciewski tak uporczywie lansował 
plan udźwiękowienia kina miejskie- 
go. Jest zrozumiałą rzeczą, że w taki 
sposób dalej prowadzona gospodar- 
ka w kinie dźwiękowem naraziłaby 
miasto na jeszcze większe straty. 

Na szczęście dla wyczerpanej ka- 
sy miejskiej sprawą tą zainteresował 
się wydział śledczy. Wdrożone przez 
niego dochodzenie oprowadziło do u- 
jawnienia chaotycznej gospodarki p. 
Łokuciewskiego. 

Dalsze dochodzenie w tej sensa- 
cyjnej sprawie prowadzi wydział śl. 
pod kierownictwem wiceprokuratora 
na miasto Wilno p. Olgierda Jacuń- 
skiego. 

Niewątpliwie doprowadzi ono do 
wyjaśnienia całokształtu tej drażliwej 
sprawy. Spodziewane są dalsze rewe- 
lacje o których w porę poinformuje- 
my naszych czytelników. (e) 

na straży ogniowej. 
się wywiązać i złożył do Prezydjum Mag. 
stratu odpowiedni referat. 

Ostatecznie, jak się dowiadujemy, osobą 
p. Waligóry ma się zająć komisja dyscypli- 
narna, 

Nie odrzeczy tu jednak będzie nadmienić, 
że straż ogniowa to, również domena działal 
ności ław. Łokuciewskiego, któremu bezpo- 
średnio podlega. 

Zasłona okrywająca tajemnicę gospodarki 
w kinie miejskiem powoli się odsłania. Jnż 
w numerze dzisiejszym na innem miejscu 
podajemy rewelacyjne wyniki pierwiastko- 
wego dochodzenia. Kto wie czy i straż og- 
niowa nie doczeka się również jakichś re. 

cyj po odpowiedniej rew która rzu- 
nop światła i wyjaśni faktyczny stan 

rzeczy. 

      

    
     

KRONIKA 
Dziś: Kunegundy p. 

Jutro: Abdona, Julity m. 

  

Wschód słońce—g. 3 m. 51 

Zachėd + k 19 m. 34 

Spost-zsženla Zakiadu Matarrolnuti L, 3. 

w Wilnio z dnla 27 VII —-1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetracn: 756 

Temperatura średnia -L 210 C. 

$ najwyższa: -|- 26° С, 

2 najniższa: —- 16° С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przewažający: cisza. 

Tendencja barom. stan stały, potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

  

MIEJSKA. 

— W bieżąeym roku w Wilnie nie będa 
budowane nowe szkoły. W związku z kry- 
zysem gospodarczym oraz brakiem odpowie- 
dnich kredytów władze miejskie zaniechały 
budowy nowych szkół powszechnych w Wil- 
nie w r. b. W razie poprawy sytuacji finan- 
sowej miasta, Magistrat przystąpi do robót 
wstępnych przy budowie nowych szkół z po- 
czątkiem wiosny roku przyszłego. 

— Ożywienie w łombardach. Wobec cięż- 
kich warunków oraz ogólnego zastoju i bez- 
robocia — w lombardach wileńskich panuje 
zwiększony ruch, jednakże bez większych 
rezultatów. Przynoszone są do lombardu na 
zastaw po większej części — garderoba, о- 
buwie, bielizna i meble. Wobec przepełnie- 
nia magazynów przyjmowanie takich zasta- 
wów sprawia poważne trudności, 

— Lustracje sanitarne sklepów, jatek i 
mleczarń. Komisja sanitarna państwowo-ad- 
ministracyjna i miejska dokonała w dniu 
wczorajszym przeglądu wielu sklepów spo- 
żywczych, jatek mięsnych, mleczarń, zakła- 
dów fryzjerskich położonych na terenie 7. 
I i IV Komisarjatu P, P. m. Wilna. W wy- 
niku tej lustracji komisja ta stwierdziła, że 
naogół stan sanitarny zbadanyeh przedsię- 
biorstw jest niezły i w porównaniu z po- 
przedniemi oględzinami uległ znacznej po- 
prawie. W poszczególnych wypadkach zau 
ważono braki i wykroczenia, wobec czego 
ukarano właścicieli na podstawie mandatów 
karnych. 

— Ponowna plaga żebractwa w Wilnie. 
Przed dwoma laty władze miejskie przy u- 
dziale władz administracyjnych, oraz Komi- 
tetu do Walki z Żebractwem rozpoczęły e- 
nergiczną walkę z żebractwem w Wilnie. 
Niektórych żebraków umieszczono w zakła 
dach miejskich, niektórym wytoczono spra- 
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wy. sądowo-karne z tytułu ustawy o zwsl- 
czaniu żebractwa, in. poprostu wysiedlono 
z granic miasta, jako włóczęgów prowincjo- 
nalnych i na pewien czas miasto zostało 0- 
czyszczone od natrętnej plagi żebraczej. „Obe 
enie, gdy ta fała represji ucichła, w Wilnie 
znowu pojawiły się liczne rzesze żebraków. 

W tej sprawie ma się odbyć specjalna 
konferencja zainteresowanych czynników, 
które mają obmyśleć usunięcie żebraków z 

miasta. 

— Magistat idzie na rękę władzom pro- 
kuratorskim w badaniu nadużyć w kinie 
miejskiem. W dniu wczorajszym p. ©. prezy- 
denta miasta p. W. Czyż polecił wydziałowi 
kontroli, oraz wydziałowi prawnemu Magi- 
strału m. Wilna iść jak najdalej z pomocą 
władzom prokuratorskim, dostarczając im 
wszelkich potrzebnych danych, dotyczących 
kina miejskiego, by w ten sposób ułatwić to- 
czące się śledztwo, w sprawie przypuszczał 
nej panoramy w kinematografie miejskim. 
Można oczywiście powitać to tylko z całem 
uznaniem, szkoda tylko, że nasze władze 
miejskie zainteresowały się temi sprawami 

dopiero po wkroczeniu w nie prokuratury, 
mimo bardzo gęsto krążących po Wilnie 
wieści o tem „co się nie dzieje!*, w. kinie 
miejskiem, mimo wreszcie, alarmu jących 
głosó prasy wilesńikej,j w czem pismo na- 
sze dominowało 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zamknięcie szkoły litewskiej. Nasku- 

tek zarządzenia Kuratorjum Wileńskiego 
zamknięta została szkoła litewska T-wa „RY- 
tas* we wsi Góry w pow. wileńsko-trockim. 

— Zakończenie kursu nauczycielskiego. 
W dniu jutrzejmym zostaną zakończone zor. 
ganizowane przez Kuratorjum państwowe 
kursy nauczycielskie: wychowania fizyczne- 
go i polonistyczno-historyczne. Kursy ukoń- 
czy 90 nauczycieli z terenu całej Polski. | 

Uczestnicy kursów odbyli szereg wycie< 
czek do Trok, Werek, nad Narocz, do No- 
wogródka, Zielonych jezior, wczoraj zaś pod 
przewodnictwem Ks. prof. Puciaty zwiedził: 
m. Wilno. 

WOJSKOWA. 
— Rejestracja mężezyzn urodzonych w 

roku 1913-tym. Magistrat m, Wilna zarządził 
w terminie od dnia 1-go do 30-go września 
r. b. włącznie powszechną rejestrację męž- 
czyzn urodzonych w roku 1913 i stale zamie 
szkałych w obrębie m. iWlna. Rejestracia 
odbywać się będzie w lokalu referatu woj- 
skowego (ul. Dominikańska 2) w godzinack 
od 9-ej do 13-tej. 

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają je- 
dynie osoby posiadające obcą przynałeżność 
państwową stwierdzoną wyraźnie przez wła- 
dze administracyjne, względnie urzędy koa- 
sularne. 

— Odroczenie ćwiczeń. Dowiadujemy się, 
że wszyscy rezerwiści, którzy otrzymali kar- 
ty powołania na dzień 1-go września r. b. 
nie zostaną wcieleni do szeregów. Ćwiczenia 
te zostały odroczone na czas bliżej nieokre- 
šlony i w roku bież. prawdopodobnie nie 
odbędą się. 

Rozesłane już karty powołania zostaną 
wycofane. 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Po- 
borowej. Dziś w lokalu przy ul. Bazyljań- 
skiej Nr. 2 odbędzie się dodatkowe posie- 
dzenie Komisji Poborowej, Do stawiennict- 
wa obowiązani są wszyscy ci mężczyźni któ. 
rzy z jakichkolwiek względów dotychczas 
nie uregulowali swego stosunku do Kea 

Z POCZTY. 
— Ułatwienia w inkasowaniu weksli. Wi- 

leńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów wyda- 
ła swym podwładnym urzędom polecenie w 
sprawie inkasowania dokumentów wierzy- 
telnościowych przez pocztę. Za dokument 
wierzytelnościowy uważane są weksle, zobo- 
wiązania płatnicze, kupeny procentowe i dy- 
widendowe, kolejowe listy przewozowe, po- 
lisy ubezpieczeniowe oraz wszelkie dokumen- 
ty handlowe i wartościowe. 

Jednym wykazem zleceniowym można 
poruczyć poczcie inkaso kwot do 2000, przez 
Р, К. O. do 10.000 zł. 

Co się tyczy protestów niewykupionyci 
weksli, to poczta będzie je dokoriywała o ile 
1) suma weksli nie przekroczy 2000 zł., 2) 

weksel jest wystawiony w języku polskim, 
3) weksel jest wystawiony w kraju, 4) opie 
wa Ba walutę krajową, 5) nie posiada ad- 
resu pomocniczego, lub klauzuli o przyjęciu 
w potrzebie i 6) zapłata ma by ćdokonana 
po przedłożeniu jednego egzemplarza weksla 

GOSPODARCZA 
— Masowa likwidaeja firm handlowych. 

Według uzyskanych danych statystycznych 
w ciągu ostatnich dwóch kwartałów r. b. na 
terenie województwa wileńskiego łącznie z 
miastem Wilnem uległo likwidacji: 18 przed 
siębiorstw aprowizacy jnych, 98 sklepów spo- 
żywczych, 17 piekarń, 1l masarń, 37 jatek 
mięsnych, 8 wytwórni napojów chłodzących 
2 fabryki cukierków, 7 przedsiębiorstw che- 
micznych, 19 metalowych, 14 odzieżowych, 
14 garbarskich, 2 papierniczych, 4 drzew- 
nych, 2 poligraficznych. Pozatem zostało zli. 
kwidowanych: 65 warsztatów stolarskich, 44 
šlusarskich, 17 kowalskich, 78 szewckich, 29 
krawieckich, oraz przeszło 100 warsztatów 
innych zawodów rzemieślniczych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Baczność Legjoniści! Członkowie Zw. 

Legjonistów. Połskich, którzy pragną wziąć 
udział w tegorocznym Zjeździe Legjonowym 
wyznaczonym na dzień 9-go sierpnia w Tar- 
nowie, proszeni są o zgłaszanie się w sekre- 
tarjacie Zarządu Okręgu Wileńskiego, ul. Że- 
ligowskiego codziennie między godz. 18 20 
w celu rejestracji. 

Warunki przejazdu podane będą później. 

— Otwarcie bibljoteki Związku Inwali- 
dów. Wi dniu 1-go sierpnia r. b. w lokału 
Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Wil- 
nie przy ul. Ostrobramskiej Nr. 19 otwarta 
zostanie bibljoteka i wypożyczalnia książek. 
Bibljoteka czynna będzie w poniedziałki. 
środy i piątki od godz. 17 do 18. Z bibljo- 
teki korzystać mogą członkowie Związku In- 
walidów i ich rodziny za miesięczną opłatą 
30 groszy. NSE 

ы х 
ROŽNE. 

— Wielka Zabawa w niedzielę. W dniu 
2-g0 sierpnia r. b. Stowarzyszenie Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych w Wilnie przy współ- 
udziałe Klubu Sportowego Policyjnego urza- 
dza .w ogrodzie po-Bernardyńskim 0 godz. 
16-ej Wielką. Zabawę Ludową, na której 
program złoży się moc niespodzianek, jak 
np. wyścigi w workach, z jajkami, strzelni- 
ca, boks zabawowy, dancing i wiele innych 
imprez dotychczas w Wilnie niewidzianych, 
a które uprzyjemnią czas, zebranej publicz 
ności, napełnią ją radością i wprowadzą w 
dobry humor. 

Podczas zabawy przygrywać będą 3 or- 
kiestry. Na miejscu bufet. Wstęp na zaba- 
wę od 25 do 50 groszy. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia* Dziś w dal- 

szym ciągu fascynująca sztuka B. Atherto- 
na „A Zuzanna nie chce”, która zdobyła se. 
bie ogólne uznanie prasy i publiczności dzię- 
ki doskonałej grze artystów z Eichlerówną, 
Jasińską-Detkowską, Wasilewskim i Wyr 
wicz-Wichrowskim na czele. 

Najbliższą premjerą w Teatrze „Lutnia* 
będzie ostatnia nowość repertuaru scen za: 

     



granicznych „Jedynaczka króla mydła* Cur- 
ta Bois'a i Hansena. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Dziś ciesząca się  nadzwyczajnem 

wprost powodzeniem wielka rewja „Tylko 
walczyk jest najsłodszy* w koncertowem 
wykonaniu artystów warszawskich:: Carnero. | ki“ 
Kozłowskiej, Osińskiej, Sempolińskiego, Kli- 
maszewskiego, Wierzyńskich, oraz zespołn 
girls. 

Są to ostatnie przedstawienia tej melodyj 
nej rewji, gdyż w piątek najbliższy ujrzymy 
nową, efektowną rewję „Eulalja z Portuga- 
1ji“, w režyserji L. Sempolińskiego. 

— Koneert w muszli z udzialem artys- 
tów warszawskich. Jutro w czwartek znako 
mici artyści rewjowi wystąpią na koncercie 
w muszli ogrodu po-Bernardyńskiego. W wy- 
konaniu bogatego programu biorą udział: 
Kozłowska, Carnero, Osińska, Sempoliński. 
Klimaszewski, Wierzyńscy, oraz zespół ba- 
letowy. 

— Występ taneczny zespołu Rejzer-Ka- 
płan. W sobotę dnia 1-go iserpnia wystapi 
w muszli w ogrodzie po-Bernardyńskim ze- 
spół A. Rejzer-Kapłan. 

Wystawioną zostanie „Szecherezada* Rim- 
skija-Korsakowa, oraz szereg efektownych 
produkcyj tanecznych. 

— Koneert Symfoniczny — utwory Gri- 
ega. W Środę dnia 29 lipca r. b. o godz. 8.29 
wiecz. w Parku Sportowym im. gen. Żelig:- 
wskiego (wejście z ul. Syrokomli) odbędzie 
się koncert Wileńskiej Orkiestry Symfonicz- 
mej poświęcony utworom Griega. 

Dyryguje dyr. R. Rubinsztejn. 

RABJO 
ŚRODA, dnia 29 lipca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka włoska (płyty) 
13.10: Kom. meteor. 15.20: Program dzienny. 
15.25: „Nasi bałtyccy sąsiedzi: Estonja* — 
odczyt wygł. prof. Bronisław Rydzewski. 
15.45: Kom. harcerski. 16.00: Aud. dla dzieci. 
16.15: „Mikołajek* — obrazek dla dzieci, pió- 

    

  

tości. 

pół op. 

   
ra cioci Hali. 16.30: Koncert dła młodzieży 
(płyty). 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Po- 

wojenna literatura czeska i słowacka* — od- 

czyt. 17.35: „Spadochrony wśród świata zwie- 
rząt* — odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: Chwil- 
ka strzelecka. 
na Litwie* — odczyt. 19.30: Progr. na czwar- 
tek i rozmaitości. 19.40: Kom. 20.15: 
polscy w Stanach Zjednoczonych  Amery- 

— felj. 20.30: Koncert, 
muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 3 lipca 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 

Muzyka lekka (płyty). 
teorologiczny. 16.40: Program dzienny. 16.45: 
Komunikat dla żeglugi. 
w świetle nowych materjałów* odczyt. 17.10 
„Piscattor-Brecht“ feljeton. 
ci skrzypkowie (płyty). 
inteligencji pracującej 

cert popołudniowy. Wykonawcy: Witold Jo- 
dko (cytra) i or. salonowa pod dyr. Wiktora 

Bansssowakikgo. 
Nr. 160. 

19.30: Komunikaty i pogadanka mu- 
zyczna. 20.00: Transmisja opery z Salzburga 
„Małżeństwo w tajemnicy" Cimarosa (ze: 

Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
WIEDZĄ SĄSIEDZI JAK KTO SIEDZI. 

© godz. 15.25 (na całą Polskę) prof. Bro- 
nisław Rydzewski wygłosi drugi zkolei od- 
czyt z cyklu p. t. „Nasi bałtyccy sąsiedzi". 
Tym razem usłyszymy opis Estonji. 

Q godz. 16.15 (na całą Polskę). Słuchowi- 
sko. Któż z pośród nas nie słyszał opowia- 
dań które co tydzień wygłasza dla dzieci 
„Ciocia Hala“. 
malo kto wie, že rošliny czasem noszą imio- 
na zupełnie podobne do imion ludzkich. Ist- 
nieje mianowicie taka snobistyczna rošlin- 
ka morska, która nazywa 
Czy nie ciekawe? Posłuchajmy! 

SYTUACJA EKONOMICZNA NA LITWIE. ; 

O godz. 19.15 (aud. lok.). Usłyszymy 9-ty 
z cyklu „Djalogów aktualnych** pióra p. Mar- 
jana Beiiermana poświęcony omówieniu sy- 
tuacji ekonomicznej na Litwie. 

КОВ W, 

19.15: „Sytuacja ekonomiczna 

„Muzy- 

feljeton, kom. i 

12.05: 
13.10: Komunikat me- 

16.50: „Wilhelm II 

17.25: Znakomi- 
17.35: „Radjo wśród 
odczyt. 18.00: Kon- 

19.00: Skrzynka pocztowa 
19.2: Program na piątek i rozmai- interesanci 

  

  „La Scala“ w RAE 22.30 

Pragnąc w 

Targi 

MIKOŁAJEK. 

Chyba wszyscy? A jednak 

  

się Mikołajek. 

Ulgi państw bałtyckich 
dla uczestników XI Targów 

Wschodnich. 
W dalszym ciągu zabiegów o ulgi tary- 

fowe na kolejach zagranicznych 
Targi Wschodnie w ostatnich dniach przy 
poparciu polskich placówek dyplomatycz 
mych zniżki kolejowe we wszystkich państ- 
wach bałtyckich z wyjątkiem Litwy. 
te wynoszą w Estonji 50 proc. w drodze po- 
wrotnej, na kolejach finlandzkich 25 proc 
w obie strony, zaś na Łotwie 25 proc. w 0- 
bie strony dla grup złożonych conajmniej z 
20 osób, jadących z Łotwy lub poprzez Łot- 
wę. W. ten sposób na olbrzymiej przestrzeni 
zwartego bloku państw między Bałtykiem a 
Morzem Czarnem i Egejskiem, od Helsing 
forsu po Saloniki i Ateny, karzystać mogą 

Targów Wschodnich z wydat- 
nych ułatwień komunikacyjnych. 

Wystawa zdrejowisk 
i uzdrowisk we Lwowie. 

interesie 
zdrojowisk i uzdrowisk korzystać z tak wy- 
próbowanego środka propagandy, jakiemi są 

Wschodnie, 
przez setki tysięcy osób ze wszystkich stron 
Polski i dzięki temu dające wszystkim przed 
sięwzięciom, na ich terenie podjętym, moż- 

liwie rozległy rezonans, postanowił Lwowski 
Urząd Wojewódzki w porozumieniu z Pre- 
zydjum Związku Polskich Uzdrowisk zorga- 
nizować w czasie najbliższym Targów Wscbo 
dnich, które się odbędą od 5 do 15 września 
r. b., osobny dział w formie wystawy zbio- 
rowej zdrojowisk i uzdrowisk, obrazującej 
dzisiejszy stan i życie codzienne tych, także 
z punktu widzenia gospodarczego, ważnych 
środowisk. Projektowana wystawa ma na ce- 
lu swoim i obcym unaocznić właściwości 

wartości lecznicze 
wości kuracyjnych, oraz piękno krajobrazu 
poszczególnych ziem Polski 
dziale tym wystawione, któr; 
nież urządzenia sanatorjów, zakładów nau- 

ТН НЕМЕ 

uzyskaly 
cznošci. Utworzony ad hoc 

Zniżki 

i komisyj uzdrowiskowych 

dokłada wszelkich starań, 

państwa, a w szczególności 

  

rozwoju polskich  ZAWISL NAD PAŁACEM 
CYJNYM. 

zwiedzane rok rocznie 

nych demonstracyj. 

rodzimych  miejsco- 

Eksponaty w 
obejmie rów- 

  

To dziwne zachowanie   

  

kowych, pensjonatów i hoteli, stworzyć ma- 
ją wraz z wynikami zebranemi w związku 
z całą akcją wystawową, podstawę dla trwa- 
łej instytucji, któraby i w czasie pozatargo- 
wym w formie ciągłego pokazu, połączonego 
z odpowiednią poradnią, była we Lwowie oś 
rodkiem informacyjnym dla szerszej pu 

tet wojewódzki wystawy, na czele którego 
stoją pp. naczelnik wydziału zdrowia Dr. 
Majewski i Dyr. Robót Publicznych Inż. Ma- 
liszewski, uzyskał już akces do wspóudzia- 
łu w wystawie od całego szeregu zarządów 

szych miejscowości kuracyjnych Małopolski. 
Dla osiągnięcia możliwie kompletnego obra- 
zu polskich stacyj balneologicznych, komitet 

aby zapewnić so- 
bie udział zdrojowisk z wszystkich dzielnic 

wości leżących nad polskiem morzem. 

  

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SZTANDAR CZERWONY OMAL ŻE NIE 

W, dniu 27-go b. m. pomiędzy godziną 

8 a 9 wiecz. dwóch robotników weszło do 

ustępu w podwórzu domu Nr. 8 przy ul. św. 

Ignacego, którego ogród przytyka do tyłów 

podwórza pałacu Reprezentacyjnego. Robo- 

tnicy pozostawałi w ustępie około godziny, 

wyglądając od czasu do czasu nazewnątrz, 

aby się przekonać, czy dużo mieszkańców 

domu jest jeszcze na podwórzu. 

   

  

specjalny komi- 

z najpoważniej- 

do północy. 

także z miejsco- 

TELEGRAFICZNYCH. 

munistycznemi. 
Sztandar usunęła policja. 

REPREZENTA- trzymano. 

DUŻY POŻAR PRZY UL. JATKOWEJ. 

W poniedziałek wieczorem wybuchł na- 
gle większy pożar w sklepie naczyń p. Mac- 

W. miar ę zbliżania się 1-go sierpnia, 

daje się zauważyć na terenie Wilna wzmo- 

żona aktywność elementów wywrotowych, 

zmierzających do wywołania komunistycz- 
kiewiczowej przy ul. Jatkowej. 

niowa. Straty dość znaczne. 

OFIARA PLAŻY. 

Nn 2 

bawiła na plaży i doznała 

się robotników 

są to złodzieje, wyczekujący nadejścia no- 

cy, to też natychmiast dali oni znać policji. 

Dwaj wywiadowcy aresztowali robotników. 

Widząc, że są odkryci, robotnicy starali się 

pozbyć sznurów i czerwonej płachty, lecz im 

się to nie udało. Podobno mieli oni otrzy- 

mać 300 złotych za zawieszenie czerwonej 

chorągwi na Pałacu Reprezentacyjnym, na 

szczęście zamiar ten został zawczasu uda- 

remniony. Dziwne zachowanie się robotni- 

ków i ich aresztowanie wywołało w pod- 

wórku sensację, a debatowanie nad incyden- 

łem i roztrzsaniem całej sprawy wśród po- 

dnieconych mieszkańców przeciągnęło się aż 

CZERWONY SZTANDAR NA DRUTACH 

Ubiegłej nocy na drutach telegraficznych 
przy ul. Szeptyckiego nieujawnieni sprawcy 
wywiesili czerwony sztandar z hasłami ko- 

podejrzaną o wywieszenie transparentu za- 

W. dniu wczorajszym dostarczono do po- 
gotowia ratunkowego z oznakami silnego po- 
parzenia p. Julję Trocką z ul, Bosaczkowej 

Okazało się że p. Trocka za 
poważ- 

nych poparzeń od silnie działających pro- 
mieni słonecznych, tak że na ciele wystąpiły 

I я pęcherze. Opatrzono ją i odesłano de do- 
nasunęło mieszkańcom domu podejrzenie, że mu. 

Nr. 172 (2114) 

Giełda warszawska z dn. 28.VII. b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

   

  

   

Polary--., ло > - . 9,04—9.06—9, 
Holandja . . .. . 360,00 60,90 -36918 
Kopenhaga . . . . . 238, 70 239,30—238,16 
Londyn . . * . . 68 85— 43,46- 43,24 
Nowy York kabel R: "asi Tada о7 
Paryż «1% 0600470.134,00—35,08—34.9G 

Praga . pros 2 - + „ 29,44—26,50— 26,38 
Szwajcarja . . . > „174 +07 — 174,50—173,64 
Wiedeń. . . . . 125,50—125,01—125,19 
Włochy . . «. . . . .  46,75—46,87—46,63 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% pożyczka inwestyc. . . . . 82,00—31.50 
5% Kocwersyjna . .. .. т . 44,50 
7% Stabilizacyjna . 72,75 Z. K. 5% LL BG. Kl B.R., obLB G.R. | . 94,00 
Te same 7% . + . « 88.25 
8% obl. Polsk. B Kom. [I em. 93.00 
Tesame III em. . . ь . « 93,00 
4:/,% % L. Z. ziemskie  49,75—40,25—49,38 
8% warszawskie . . . 7050—i075—70.25 
8% Łodzi 4 S ag 65,50 
JOSOZAGOUNAG 2-1 0 2206 ODA ; 7|:›0 

Jedną osobę 1096 Siedle - .. .. .  71,25-72,00 
BK Cd E 

(©! „Bank ROM Ra > 2 —115,50 
Sole Potasowe. . . . . -. . . . . . 90,00 

ETTNTNANAIST PEN 
ESET TOS   

Ogień przerzucił się również i na sąsie- 
dni sklep, grożąc dalszem rozszerzeniem się, 

Ogień zlikwidowała zaalarmowana straż og- KOEDUKACYJNE KURSY 
PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

le) 

długo 

Sekretarjat czynny od g. 5—6-ej. 

  

(O). 

  

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 
  

  

NAJKORZYSTNIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej dobroci u 
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy towary na kestju- 
mu i suknie, jedwabie sztuczne, sukniewe, pal- 
towe i jedwabie surowe, perkale w pięknych 
deseniach, materjały mundurkowe. 

5924 Uwaga — WILEŃSKA 27.       

Obwieszczenie. 
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych'w;Wilnie poda- 

je do wiadomości, iż w dniu 1.VIII. b. r. odbędzie się 
licytacja ruchomoścj i należących do T-wa Eksploata- 
cji Zakładów Przemysłowych w Grzegerzewie, a skła- 
dających się z następujących objektów: 

60.000 klg. tektury, oszacowanej na 15.000 zł, 
1.000 mtr. jodły papierówki, oszacowanej na 7.000 zł., 
oraz samochód 6-cylindrowy marki „Biuck“, oszacow. 
na 3.000 zł.   

nejggtr HADUJOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okręg. w Wilnie wciągnięto 

następujące. wpisy pierwotne: 

? W dniu 4.V. 1931 r. 
12816. |. Firmm: „Blinstrubowa Malwina” w Ko- 

lonji Wileńskiej koło Wilna, przy ul. Dolnej 1. Sklep 
spożywczo-kolonjalny i tytoniowy. — Firma istnieje 
od 1927 r. Właściciel — Blinstrubowa Malwina, zam. 
tamże. 731/V1—6083 

12817. I. Firma: „Basin Chaim* w Dziśnie, przy 

    

ul. Handlowej 8. Sprze drobnych towarow.—Firma 
istnieje od 1922 r. Właściciel — Basin Chaim, zam. 

w Wilnie, przy ul Cichej 4. 732/V1—6084 

W dniu 6.V. 1931 r. 
12818. I. Firma: „Felman Eljasz* w Wilnie, przy 

ul. Szklanej 10. Sklep skór prostych. Firma istnieje 
od 193] r. Właściciel—Eljasz Felman, zam. w Wilnie, 
przy ul. Sawicz 9. 733/V1—6085 

12819. |. Firma: „Restauracja Naroczanka— Józef 
Lipnicki*. W Kobylniku, pow. Postawskiego. Restau- 
racja. Firma istnieje od 1930 r Właściciel — Lipnicki 
Józef, zam. tamże. 734/V1—6086   

Firma istnieje od 193! r. Właściciel—Widecki Pejsach, 
zam w Wilnie, przy ul, Sawicz 11/12.  735/V1—6087 

W dziu 8.V. 1931 r. 
12821. 1. Firma: „Parowa Cegielnia Szeszkinie 

Miron Uciechowski i s-ka*. Prowadzenie cegielni. 
Siedziba w Wilnie, ul. Strychowska 28. Wspólnicy, 
zam. w Wilnie; ul. Szopena | — Miron Uciechowski 
i Michel Czerniak. Spółka firmowa przekształcona 
z firmy jednoosobowej: „Parowa Cegielnia Szeszkinie 
Mirona Uciechowskiego," istnieje na mocy umowy 
z dnia 28 stycznia 1930 r. i zawarta na czasokres do 
dala | utycznia [035.6. Zaządznal sy, do ok wspól 
ników.—Reprezentowanie spółki nazewnątrz, zawiera- 
mie wo dtniani olkie Wszelkich Ranzakci. prokur 
i pełnomocnictw weksli i innych zobowiązań oraz 
umów i wszelkich innych aktów i dokumentów należy 
łącznie do obu wspólników. Do podpisywania kores- 
pondencji nie zawierającej zobowiązania, do odbioru 
wszelkiego rodzaju pocztowej, telegraficznej korespon- 
dencji, nie wyłączającibieniczacj do odsyłania i odbie- 
rania wszelkich przesyłek wystarcza podpis każdego 
wspólnika pod stemplem firmowym. 736/V1—6088 

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

stępujące wpisy pierwotne: 
W dniu 11.V. 1931 r. 

12822. I. Firma: „Feldman Chana* w Kurzeńcu, 
pow. Wilejskiego. Sprzedaż drożdzy. Firma istnieje 
od 1930 r. Właściciel — Feldman Chana, zam. tamże. 

737/V1—6079 

  

  

Komisarz Zarządzający 12820. |. Firma: „Sklep obuwia Widecki Pejsach* 12823. |. Firma: „Sklep obuwia Pesia Pietu- 
6105 E. Kątkowski w Wilnie, przy ul. Rudnickiej 7. Sprzedaż obuwia. | chowska* w Wilnie, przy ul. Szklanej 10. Sprzedaż 

Od dnia 29-go do 3|-go s ik + Bai Wytw. szczetek i pędzli e z į i 

Šin Mię skię lipca 193! roku włącznie I R D O W A i A IeSh MITOŚCI) | r.-B. Symonowicz 
będą wyświetlane filmy: Š to: Jansta 7 

SE Współczesny dramat W rolach (vis a vis Ulniiracayse ta: 
ĮSALA MIEJSKA salonowy. Aktów 10. głównych Jadwiga Smosarska i B. Mierzejewski. Szczotki różne i pędzle, 

Į Ozirabramska 5. — — — — Kasa czynna od godz. 5 m. 30 — Początek seansów od godz. 6-ej. — Ceny zniżone. Kupujemy 
Od dnia |-go sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. włos i szczecinę. 6125 

DŹWIĘKOWE KINO Dziś! Królowa ekranu, niezrównana w wielkiem arcy- Potrzebna 
bohaterka filmu „Niebieski motyl'* M A R L E iš A D l ET R I c H dziele dram. p, t. pierwszorzędna  pracow- 

„НУ 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

ud. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel 

CGi/ IN G | Kod la Rocque jan Współczesny korsarz 
w emocjon. arcydz,, z udział. pięknej RITY LA ROY. 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

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

Przebój dźwiękowy! Dawno nie widziany ulubieniec wszystkich 

NAD PROGRAM: Przegląd dźwięk. „Foxa* 

niczka do pracowni pierw- 
szej klasy ubiorów dam- 
skich. Propozycje pisem- 
ne: Wilno 12, do zapo- 
trzebowania pod „Praca”. 

6124 

SKŁAD APTECZNY 
i KOSMETYCZNY 

istnieje od 1895 roku 

L. Bergman 
(d. Margolis) Mostowa 2. 
Poleca towary kosmetycz- 

Film jakiego Wilno 

nie widziało! 

Ceny zniżone. 

  

Kino Kolejowa Program od dnia 29 lipca 1931 roku 

Fascy- w najlepszej swo- 

0GNIS KO nująca Mary Asto jej kreacji jako 

p 

(obek dwores kolejow.) Klątwa przeszłości... 
w IO-aktowym potężnym dramacie aktorki, której światłem życia była miłość. 

Miłość uszlachetniająca... Krzywda kobiety... 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 

Dziewczyna z piekła 
Raj na latarni morskiej... 

Żona i matka — oto symbol najczystszy kobiety. 

ne oraz apteczne w wiel- 
kim wyborze. 6106 

Instalaie elekiryteno 
dzwonki sygnalizacyj- 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
alisa Wielka 38. 

1931 roku. 

Page, Nils Asther, 
śmiechul 

  

Dziś! Dźwiękowe arcydzieło 
Szał namiętności! 

Poemat zakazanej miłościl p. t. 

Potężny dramat w 10 akt. ilustrujący dantejskie życie dzisiejszej młodzieży. 
Joan Grawford, 

Najnowsza dźwiękowa komedja w 4 akt. p.t. „Mała Ksantypa". 
Dorota Sebastjan. — 

Kobieta nie do małżeństwa 
W rol. gł. fascynuj. zespół: Anita 

NAD PROGRAM: Godzina huraganowego 
Dźwięk. tygodnik Paramountu. 

Ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ui. Ofiarna Nr. 4. m. 9.   

r. Właściciel Pesia 
738/V1—6078 

obuwia. Firma istnieje od 1931 
Petuchowska zam. tamże, 

12824. I. Firma: Skład używanych worków, Mor- 
ducha Supera i lzaaka Blocha. spółka”. Sprzedaż 
używanych worków. Siedziba w Wilnie. ul. Kwaszelna 
9. Przedsiębiorstwo ietnieje od lipca 1930 r. Wspólni- 
cy, zam. w Wilnie, Morduch Super—przy ul. W. Ste- 
fańskiej 25 i Izaak Bloch, przy ul. Podgórnej 3. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 30 marca 
191 r. na czas nieokreślony. — Zarząd należy do 
obydwóch wspólników. Weksle, umowy i wszelkie 
zobowiązania w imieniu spółki winny być podpisy- 
wane pod stemplem firmowym przez obu wspólników 

łącznie. 739/V1—6079 

12825. I. Firma: „Kazimiera Zakrzewska”. przy 
stacji Królewszczyzna, gm. Porpliskiej, pow. Dziśnień- 
skiego. Apteka i skład apteczny. Firma istnieje od 
1931 r. Właścicielka Zakrzewska Kazimiera, zam. 
w Wilnie, ul. Stefańska 38. 740/V1—6080 

W dniu 12.V. 1931 r. 
12826. 1. Firma: „Nowogrodzianka — Ludwika 

Kosteckiego* w Wilnie, przy ul. Dynaburskiej 6. 
Reciaira ódPirAdtataióje ad.1931 2, Właśói el 2 
Ludwik Kostecki, zam. tamże 741/V1—€081 

„Fania Swerdlin* w Dołhinowie, 
klas Kalabialuoj a L BO. 

1930 r. Właściciel — 
742/VI--6082 

12827. I. Firma: 
powiatu Wilejskiego. 
i drożdży. Firma istnieje od 
Fania Swerdlin, zam. tamże' 

12828. i. Firma: „Wejcman Rachela" w Wilnie, 
przy ulicy Mickiewicza 39. Sklep drobnej galanterji 
i resztek bławatnych. Firma istnieje od 1931 roku. 
Właściciel — Wejcman Rachela zam. tamże. 

743/N1—6107 

12829. I. Firma: „Sklep spożywczy Jana Wojta- 
szyńskiego" we wsi Minojty, gm. Lidzkiej. Sprzedaż 
towarów spożywczych i piwa. Firma istnieje ed 1928 
roku. Wilaściciel — jan Wojtaszyński zam tamże. 

744/V1—6108 

W dniu 15.V. 1981 r. 
12830. |. Firma „Kuziniec Michla* w Dołhinowie, 

Handel drobnym towarem. Firma 
Właścicieł — Kuziniec Michla 

745[V1-—6109 

pow. Wilejskiego, 
istnieje od 1928 roku. 
zam. tamże. 

12831. I. Firma: „Nowości, Etel Kamieniecka" 
W Wilnie, przy ul. Rudnickiej 31. Sklep galanteryjny. 
Firma istnieje od 1931 roku. Właściciel — Etel Ka- 
mieniecka zam. w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 22. 

746/V1—6110 
12832. |. Firma: „Sklep obuwia Jocha Ryjer“ w 

Dołhinowie pow. Wilejskiego. Sklep obuwia. Firma 
istnieje od 1931 roku. Właściciel — Jocha Ryjer 

7A7/V1—6111 

a dniu 18.V. 1931 r. 
12833. Firma: „Karlowicz Boleslaw“ we wsi 

Otkupie, sk Kościeniewickiej, powiatu Wilejskiego. 
Sklep spożywczy i tyteniewy. Firma istnieje od 1927 

zam. tamże. 

roku. Właściciel — Karłowicz Bolesław zam. tamże. 
748/V1—6112 

W dniu 19.V. 1931 r. 
12834. I. Firma: „Gekael — Josel Gurwicz, spół- 

ka firmowo—komandytowa". Handel wszelkiego ro- 
dzaju towarami sukiennemi i manufakturą jak na włas- 
ny rachunek tak i komisowo. Siedziba w Wilnie, przy 
uł. Niemieckiej 23. Przedsiębiorstwo isnieje od dnia 
12 maja 193! roku. Wspólnik firmowy Josel Gurwicz 
zam. w Wilnie, przy ul. Sadowej 9, Prokurentem firmy 
jest Hirsz Perłow, zam. w Wilnie, przy ul. Słowackie-   

go I. Spółka firmowo-komandytowa zawarta na mocy 
umowy z dnia 8 maja 1931 roku na czasokres do dn. 
8 maja 1934 roku z automatycznem przedłużeniem na 
przeciąg jeszcze trzech lat, o ile na 2 miesiące przed 
upływem terminu wspólnicy nie oświadczą chęci roz- 
wiązania spółki. Zarządcą firmy jest: Josel Gurwicz. 
Wkład wspólników komandytowych wynosi: Jakėba 
Lamperta 3000 złotych i Judela Kaufmana 4000 zł. 

749/V1—6113 

12835. |. Firma: „Kuźma Helena* w Lidzie, przy 
ulicy Kowżirowej 2% аЕНО оее ABo ży wczycł 
i piwa. Firma istnie od 1928 roku. Właściciel—Kużma 
Helena zam. tamże. 750/vV1—6114 

128361 Opin: | Lekuch Haw*w Dziśnie, pr 
ul. Środkowej 23. Sklep tytoniowy. Firma istnieje od 
1920 r. Właściciel — Lekach Lew zam. tamże. 

751/V1—6115 
W dniu 21.V. 1981 r. 

12837. |. Firma: „Dom Handlowy Szaja Chmiel- 
nicki handel zbożem i przetworami zbożowemi 
w Dobrcu Wielkim. gm. Kalisz, pow. Kaliskiego. Od- 
dział w Wilnie*. Handel zbożem i przetworami zbo- 
żowemi. — Siedziba centrali w Dobrcu Wielkim, gm. 
Kaliski Bow tegoż Oūuzialu z04/ ЛОНЕа Ż 
ul. Sadowej 9/3. Oddziały w Warszawie, Katowicach, 
Wilnie, Mołodecznie i Głębokiem, pow. Dziśnieńskie- 
go—Właściciel Szaja Chmielnicki, zam. w Warszawie, 
przy ul. Marszałkowskiej 108. Lejbusiowi vel Leonowi 
Chmielnickiemu, Jakubowi vel Aleksandrowi Wielicz- 
kierowi, Herszowi Józefowi Weingoldowi i Józefowi 
Lejbowi Kimelheimowi udzielona została prokura, 
przyczem Lejbusiowi vel Leonowi Chmielnickiemu. 
udzielona została prokura samodzielna, zaś Wielicz- 
kierowi Weingoldowi i Kimelheimowi udziel. została. 

prokura łączna—podpisują nie mniej niż dwóch z wy- 
żej wymienionych trzech.—Udzielona została prokura 

dla oddziału w Wilnie, Szlomsowi Lewinsteinowi, 
zam. w Wilnie, ul. Sadowa 9. 752/V1—6116 

TSS SESI TTT JETTA 

M Kenigsberg | Poszukuję 
Choroby skórne, niekrępującega 

® 
weneryczne 

i moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 

z całodziennem 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 i 4—8. 
  

Akuszerka 

Ма Laknerova 
utrzymaniem. 

Informacje w „Kurj. 

  

  

| « 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. Wil.<—W. K. 6060 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 

Ww. Ž. PSN 0 drewniany 
D 0 do sprze- 

dania, 
UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K. 

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

w dobrym stanie. w ruch-. 
liwej miejscowości przy 

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

Nauczycielka 
gimnazjum poszukuje 
lekcji lub kondycji. 

Witoldowa 14, godz. 10. 

    
TADEUSZ SIKORSKI. 33) 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Wiktorinow przyjeżdżał często do miasta, gdzie 
przebywał w więzieniu „Sybirny* i tam poznał się 
z piękną Tanią Wierchowską. Był równocześnie naj- 
serdeczniejszym przyjacielem jej męża i nie mógłby 
mu zrobić najmniejszej przykrości. Dlatego też miłość 
jego do Tani była platoniczna. 

„Sybirny“ byt bohaterem w oczach więźniów kar- 
nych. Spodziewano się rozruchów w więzieniu podczas 
egzekucji. Silne oddziały wojska otoczyły gmach wię- 
zienia. Wieczór przed egzekucją Wiktorinow spędzał 
u Wierchowskich. Wszyscy byli zakłopotani i milczeli. 
Tania chcąc rozpędzić przykry nastrój grała na pia- 
ninie ulubioną jego arję z „Wesołej Wdówki*. Wycho- 
dząc na miejsce kaźni, zdołał gdzieś w korytarzu po- 
chwycić jej drżącą dłoń. Przycisnął ją do rozpalonych 
warg, a ona blada i znękana pierwszy raz przemówiła 
do niego tak serdecznie i czule. 

— Nie smuć się miły... nie myśl... 
bywa piękne. 

W kancelarji więzienia był już „Sybirny“. Roz- 
kuwano go. Ostro i krótko uderzał młotek, głucho 
dzwoniło żelazo. 

— Prędzej, prędzej — niecierpliwie przez zęby 
syczał skazaniec. Był blady i drżący. Wargi miał 
konwulsyjnie skrzywione. Okrążała go gromada po- 

  

życie jednak   

licjantów i dozoreów o ponurych i skupionych 

twarzach. 
Wyprowadzono go na powórze, które oświetlone 

było pochodniami. Skazanieć zmarszczył brwi, tęsknie 
obejrzał się wokoło, jakby szukał kogo. 

— Checz jrzyjąć ostatnią pociechę religijną? — 
przerwał przykre milczenie duchowny, podchodząc 
do niego z krzyżem w ręku. 

— Pociechę? — ryknął skazaniec. Do czorta mi 
wasza pociecha. 

Zaśmiał się zdławionym śmiechem i wzrokiem 
pełnym nienawiści obrzucił obecnych. 

— Uspokój swe serce — przemówił łagodnie du- 
chowny — przed obliczem wiecznego życia niechaj 
zniknie złość okrutnej twej duszy. Przyjmij krzyż swój. 

„Sybirny* wyszczerzył zęby. Wyglądał jak za- 
pędzony do klatki zwierz. 

Duchowny podał mu krzyż. 
— Uspokój się... Módł się i pocałuj wizerunek 

Zbawiciela. 
— Idź do szatana, brodaczu—jak wściekły krzyk- 

nął skazaniec. Innym zawracaj głowę. 
Duchowny odskoczył w stronę. 
Dozorcy mocniej ścisnęli ręce skazanego. 
— Prowadźcie go — zawołał naczelnik policji. 
— Sam pójdę — ze złością odparł „Sybirny*. 
scy zdechniecie, jak psy. 

Obok ściany stała szubienica. Długi sznur lekko 
ysał się od wiatru Jakiś człowiek w ciemnej kurtce 

jskiej czapce kręcił się obok. Część twarzy miał 
przykrytą białą chustką. Widać było tylko błyszczące 

oczy i garbaty nos. To był kat. 
Skazańca postawiono obok szubienicy. Sapał cięż- 

      

     
ko i nerwowo trząsł głową. Sekretarz sądu odczytał 
niewyraźnie wyrok. 

— Jego chcę widzieć, jego — gnębiony przed- 
śmiertną tęsknotą przemówił skazanniec, oglądając się. 
Kat skurczył się i szczelnie zakrył twarz. Stał za ple- 
cami skazanego i trzymał worek w ręku. Na dany przez 
policjanta znak szybko zarzucił worek na ile 
„Sybirnego“. 

— Och — jęknął. Słychać było jak drwoślty mu 
zęby. Spróbował wyrwać się. Zatrzeszczały muskuły. 
znowu rozległ się jęk bezsilny. 

Dozorcy doprowadzili go do samej szubienicy i po- 
stawili na taburetce. Kat nerwowym ruchem narzucił 
mu stryczek na szyję i poprawił worek. 

— Panie prokuratorze — rozległ się z worka głos 

„Sybirnego”, jakiś dziwnie zmieniony i łagodny. 'Po- 
zwólcie słowo ostatnie powiedzieć. 

Kat zawahał się. Z worka miękkim głosem mówił 

dalej skazaniec. 
— Przebaczcie, prawosławni. 

przyjmuję mękę. Zbaw was Boże. Przebaczcie... 

Głos ten dźwięczał uroczyście i rzewnie. Trudno 
było uwierzyć, że to mówi » „Sybirny“, srogi bandyta, 

groźny postrach kilku gubernij. 

— Bóg przebaczy — odezwał się ktoś z tłumu. 
Blady i drżący duchowny wysoko podniósł krzyż 

i trzymał go wprost worka, w którym sapał skazaniec. 

Kat naraz nabrał pewności siebie i z wykrzy- 
wioną twarzą, która wychyliła się z pod chustki, wy- 

trącił z pod nóg skazanego taburetkę. Stołek upadł, 

Za swoje grzechy 

wydając krótki drewniany stuk. Szara figura zako- 
łysała się i powisła. 

  

Płynęły minuty. Wszyscy stali wpatrzeni w strasz- 
ny worek w ponurem milczeniu. Naraz ktoś zawołał: 

— (Czas zdjąć. 
Ciało miękko upadło na ziemię. Podszedł doktór. 
— Umarł — uroczyście oświadczył i odszedł. 

— Zdjąć worek — rozkazał Wiktorinow. 
Z worka wyłoniła się szara więzienna kurtka, sze- 

rokie plecy, biała szyja z ostrą rysą wokoło, ciemna 
bródka, wpółotwarte usta. Nachylił się ku samej twa- 
rzy skazanego. Niewidomym wzrokiem spojrzały na 
niego martwe oczy. 

Nerwowo biegały palce: Wiktorinowa po literach 
maszyny. Szybko zapisywał karty, żywo przenosząc się 
myślą w przeszłość. Zdawało mu się, że widzi dobrze 
twarz „Sybirnego* po zdjęciu z głowy worka. W ciszy 
nocnej stuk liter działał na niego drażniąco.  Naraz 

jakiś lęk nieznany ostrym kurczem Ścisnął go za serce. 
Zobaczył wyłaniającą się z worka inną twarz, również 
dobrze mu znaną, twarz skazańca politycznego Polaka 

Świrskiego. Był on stracony w obecności W iktorinowa. 

Następnie pokolei wyglądali z worka wszyscy poli- 
tyczni, powieszeni przy nim. Było ich 18-tu. Nie pa- 

miętał już ich twarzy, lecz czuł, że to oni, ci sami. 
na których patrzył bezmyślnym wzrokiem po zdjęciu 

z nich worka. W jakiejś potwornej wizji przeszedł 
ten kalejdoskop skazańców przed jego oczyma, patrzyły 
na niego martwe oczy, widział półotwarte usta, wysu- 
nięte języki i naraz krzyknął przerażony. Z szarego 

worka wychyliła się twarz Tani. Oczy i usta miała 

zamknięte, lecz na szyi zobaczył tę samą rysę okropną... 

  

  

D:'e: M.) 

  

+ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz*, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

   


