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NAJLEPSZE LOCARNO. 

  

Wywiad b. ministra Spraw Zagr. 

p. K. Skrzyńskiego spotkał się w pra- 

sie polskiej z dość jednolicie negatyw- 

nem przyjęciem. Od prasy opozycyj: 

nej do prorządowej i od radykalnej 

do konserwatywnego „Słowa 'stosunek 

do enuncjacyj aprobatora Locarna po- 

został zdecydowanie nieprzychylny. 

Nietrudno odgadnąć, dlaczego tak 

się stało. Poza piękną formą człowie- 

ka o dużej kulturze stylistycznej, wy- 

wiad nie zawierał wytycznych (poza 

mglistym aktywizmie) 

posiadał natomiast ustępy zupełnie wy- 

raźnie mijające się z rzeczywistością. 

frazesem 0 

Można zrozumieć, że min. Skrzyń- 

skiemu, który aprobował układ Locar- 

neński zależy na tem. ażeby przedsta- 

wić obecną politykę francuską, jako 

daiszy ciąg Locarna. 

Nie trzeba być jednak b. głębokim 

znawcą rzeczywistości politycznej w 

Europie dzisiejszej, ażeby zrozumieć, 

że właśnie jest naodwrót. Tem, czem 

była Francja w epoce Locarna, tem 

dziś mogą być lub już są 'Niemey 

  

Francja przeżywała wówczas okres de- 

presji duchowej, spowodowanej tara- 

patami finansowemi nie w takim stop- 

niu, jak dziś Niemcy, ale w każdym 
razie w stopniu odbijającym się na 
odporności psychicznej. 

Wprawdzie zapytany grzecznie ów- 
czesńy grzeczny polski minister spr. 
zagr. na pytanie „czy możemy zrobić 

coś, eo nie leży w waszym interesie?* 

odpowiedział z uprzejmością właści- 
wą ludziom dobrze urodzonym i dob- 
rze wychowanym „ależ i owszem pro- 
szę'.. to jednak nie znaczy, ażeby 
wszędzie tak jak min. Skrzyński rozu- 

miano „ducha z Locarna*. 

  

  

Ale ze skromnego miasteczka 
lotaryńskiego Bar le Duc _ wy- 
szedł człowiek, niewątpliwie  du- 
chowo, jakkolwiek niezawsze, tak- 
tycznie związany z obozem antylocar - 
neńskim. I właśnie nie kto inny, jak 
były Prezydent Francji i b. burmistrz 
z Bar le Duc, nie chorujący bynaj- 
mniej na nagminną w Europie powo- 
jennej genjalność, Raymond Poincarć 
zmontował Il-gą Armję Wielkiej Ko- 
alicji — t. j. złoto Banku Francji.    

bezpieczeństwo z przed 5-ciu 
laty zostało szczęśliwie zażegnane. Nie 
dowodzi to jednak przezorności nasze- 
go rodzimego sternika, że niebezpiecz- 
ny prąd, unoszący łódź, osłabł nieco, 

Więcej w tem szczęścia, niż umiejęt- 

ności. 

Ale zostawmy historję historykom 
i zajmijmy się teraźniejszością. Jedy- 
ne słowo realne w całym wywiadzie 
to owa aktywność. Na czem ma ona 
polegać?... 

Autor wywiadu nie mówi wpraw- 
dzie o tem wyraźnie, ale znając sła- 
bostki współczesnej dyplomacji euro- 
pejskiej możemy się sami domyśleć o 
co chodzi. Prawdopodobnie znowu 
chodzi o jakiś podpis, papierek 
gwarancyjny, w który nie wierzą 

gwarantowani, a z którego śmieją się 
w duchu sami gwarantujący. Europa 
powojenna nie robi przecież nic inne- 
go, jak tylko podpisuje wszystko, od 

weksli amerykańskich już sprolongo- 
"wanych pomimo dumnego podpisu 
„zobowiązuję się zapłacić w terminie", 

aż do paktów Kelloga z któremi oby 
nie było tej samej plajty. 

  

Cóż więc robić jeżeli psychologja 

powojenna nie sprzyja zawieraniu u- 
mów, jak na to zaradzić, jak zmienić 
chore dusze narodów?! Nikt już prze- 
cież w całej Europie powojennej nie 
wierzy w prawo. Stało się ono nie- 
stety prostytutką siły. 

Więc cóż z: tego, że jakiś naród 

pod wpływem przelotnej depresji du- 

chowej coś podpisze, czy do czegoś 

się zobowiąże? Jeżeli chcemy otrzy- 

mać realne gwarancje, oparte nietyl- 
ko na podpisie, ale i na psychologji, 

З 

musimy czekač, až wymrze stare po- 

kolenie do nas nieprzyzwyczajone i 

wyrośnie nowe już oswojone z naszym 

bytem. 

Bardzo być może jednak, że sło- 

wo „aktywizm* b. min. Skrzyński ro- 

zumie w sensie wyzyskania faktu na- 

szej ekonomieznej odporności i otrzy- 

mania kredytów długoterminowych, 

pozyskania kapitałów i t. d. Na taki 

aktywizm zgoda jak najbardziej entu- 

zjastyczna! Złoto europejskie nie u- 

traciło jeszcze tych walorów co euro- 

pejska moralność. Jeżeli więc mamy 

do wyboru pomiędzy żyrem finanso- 

wem, a żyrem dyplomatycznem. tedy 

wybierajmy to pierwsze! 

Najlepszy pod tym względem przy- 

kład stanowi Francja. Mój Boże, ileż 

to było hałasu, ile odgrażań. Sztylety 

czarnych koszul wirowały w powie- 

trzu. Błyskały hełmy stahlhelmow- 

ców. Grzmiał sam prokurator Krylen- 

ko na procesach „wreditielej*... Zda- 

wało się, że już, już a będzie źle. Ale 

przyszedł kryzysik i wszystko ucich- 

ło. Podziemia Banque de France oka- 

  

zały się silniejsze. 

Niechże i piwnice Banku Polskie- 

go wysuną się na front, przed wywia- 

dami dyplomatów! 

najlepsze Locarno! 

ich zawartość to 

  

„Posiedzenie posłów i Sena- 

torów kiubu B. B. W. R. 
(Tel. od wl. kor. z Warszawy). 

Wezoraj odbyło się posiedzenie 
posłów i senatorów KŁ BBWR. któ- 
rego przewodnictwo po powrocie z 
urlopu objął p. prezes Sławek. 

Na posiedzeniu tem p. wice-min. 
Korsak wygłosił referat o ustawach 
samorządowych. Ustawy te opraco- 
wane przez Min. Spr. Wewnętrznych 
nie zostały jeszcze zatwierdzone przez 
Rząd, są raczej materjałem do dysku- 
sji. 

Materjał ten będzie przedyskuto- 
wany na zebraniach poselskich Kl. 
BBWR. oraz opinje o tych ustawach 
nadeszlą wojewodowie którym zosta- 
ły przesłane projekty. 

  

Krytyczny stan zdrowia 
Edissona. 

NOWY YORK, 1-VIII (Pat). Stan 
zdrowia słynnego wynalazcy Edis- 
sona jest krytyczny. 

Polak radnym m. Czerniowiec. 
CZERNIOWCE, 1. 8. (Pat), — W; dniu 30 

ub. m. prezydent miasta Czerniowiec profe- 
sor Costeanu podał oficjalnie do wiadomo. 
ści, że kandydaci mniejszości do zarządu 

miasta zostali już przez rząd zatwierdzevi. 

Z ramienia mniejszości polskiej wszedł do 
zarządu miasta inżynier Kossowski. 

Zakaz wywozu. 
BERLIN, 1. 8. (Pat). — Bank Rzeszy do- 

nosi, że rząd niemiecki zamierza ogłosić za- 
kaz wywozu marki niemieckiej  zagranice. 
Projektowany jest pozatem zakaz dokonywa- 
na tranzakeyj walorami zagranicznemi, oraz 
nowe zarządzenia, dotyczące operacyj dewi- 
zowych, które poddane mają być kontroli 
specjalnego komisarza rządu. 

Pertraktacje. 
PARYŻ, 1. 8. (Pat). — „Petit Parisien* 

podaje, że przedstawieciele finansów niemiec 
kich prowadzą w różnych miejscowościach 
rokowania w sprawach operacyj finanso- 
wych. Reprezentacja Deutsche Banku odby- 
wa narady z prezydentem Banku Francus 
kiego Moretem. 

Na niepewne pożyczki 
pieniądze są. 

BRUKSELA, 1: 8. (Pat). — Pisma bruk- 
selskie wyrażają zdziwienie, iż Niemcy żą- 
dając kredytów dla swego ratunku, mają 
jednak dość pieniędzy na pożyczenie ich So- 
wietom. т 

Oto, 1 stycznia b. r. przemysł niemiecki 
otrzymał z Rosji sowieckiej zamówienie na 
500 miljonów marek. 

Zamówienie to nie jest płatne odrazu i 
Niemcy oddają je na Ż4.miesięczne kredy- 
ty, które są pokrywane przez sybsydja rzą 
dowe, brane od banków. Te zaś otrzymują 
pieniądze z Londynu. Pożyczać pieniądze 
Niemcom poto, żeby je znowu pożyczało się 
Sowietom, na to — zdaniem prasy — trze- 
ba być niespełna rozumu. 

1-y sierpień minął spokojnie. 
PARYŻ, 1. 8. (Pat). Pomimo zapowiada - 

nych na dzień dzisiejszy wystąpień komuni. 
stycznych życie nie uległo żadnej zmianie, 
we wszystkich fabrykach pracowano nor- 
malnie, nie było żadnych manifestacyj, ani 
wieców. 

  

Konsolidacja republiki 
hiszpańskiej. 

MADRYT, i. 8. (Pat). — Agencja Fabra 
donosi: Debata polityczna, prowadzona na 
zebraniu Konstytuanty, zakończyła się w dn. 
wczorajszym. 

Wsz ie przemówienia, wygłoszone w 
i świadczyły o powszechnem po- 

e Izba udziela rządowi. — Po- 
siedzenie zamknięto wśród  entuzjastycz- 
nych owacyj. — Wczor: y dzień  parl: 
mentarny można uważać za dzień history- 
ezny. 

Bank Wypłat Międzynarodo- 
wych w charakterze eksperta. 

BAZYŁEA, 1. 8. (Pat). — Bank Wypłat 
utworzył komitet, złożo 

owanych przez banki centra 
adaniem komitetu jest roz 

żenie. zgodnie z zaleceniami konferencji lon- 
dyńskiej, sprawy finansowego uzdrowienie 
Niemiec. 

    
     

parciu, ja 

      

     

   

   

  

     
fachowców 

   

O kradzież dokumentów. 
PARYŻ, 1. 8. (Pat). — Od dwu dni toczy 

się przed sądem karnym sprawa kradzieży 
dokumentów i depesz poufnych z minister- 
stwa spraw zagranicznych. Wyrok wydany 
zostanie prawdopodobnie dziś wieczorem. 
Wbrew zapewnieniom oskarżonych, że wy- 
kradzionych dokumentów używali jedynie 
do operacyj giełdowych, sąd dopatruje się w 
ich działalności uprawiania na szeroką ska- 
lę szpiegostwa. 

    

    

  

  

Kryzys mieszkaniowy i żyw- 
nościowy w Moskwie i środki 

zaradcze. 
Jak wiadomo stosunki mieszkaniowe i a. 

jne w Moskwie coraz to bardziej 
Aby zaradzić temu złu w 

owiły preznieść ki 
przedsiębiorstw moskiewskich na prowincję 
by w ten sposób miasto zostało „odciążone'. 
*  Moskiewskiemu komitetowi wykonawcz 
mu K. P. polecono opraco pis instytu- 
cyj, które mają przeprowadz się z głów- 
nego miasta na prowincję. 

       

    

   

    
   

Ocena tegorocznych zbiorów 
w. opinii Międzynarodowego 

Instytutu Rolniczego. 
Międzynarodowy Instytut Rolniczy ocenia 

całkowity zbiór zboża w Europie, bez Rosji, 
na 380 do 385 miljonów q., czyli w pi 
żeniu o 10 m q. wyżej od zbiorów zes 
rocznych (373 milj. q.). 

Z y w Rosji Sowieckiej należy według 
Instytutu szacować, biorąc za podstawę ob- 
szar obsiewu 37,5 milj. ha, czyli o 3 milj. 
większy od obszaru w ub. a 8 milj. ha 
od przeciętnej z lat 1925—29, W roku ubieg- 
łym zbiory weług danych sowieckich wynio- 
sły 295 milj. q. 

W Kanadzie według informacyj Instytutu, 
zbiór tegoroczny wyniesie około 63 milj. q. 
W związku z tem nadwyżka eksportowa nie 
przekroczy 25 milj. q., gdy w roku ubiegłym 
wynosiła 70 miljonów. : 

Produkcję Stanów Zjednoczonych w r. b. 
należy oceniać na 236 milj. q., czyli w p 
bliżeniu to samo co w roku ub., nadw 
eksportową zaś na 40 milj. q. 

W Afryce północnej, szczególniej w Tuni- 
sie i Egipcie, zbiory zapowiadają się dobrze. 

W krajach azjatyckich urodzaj jest nieco 
gorszy, niż w roku ubiegłym. W Australji 
i Argentynie obszar zasiewów uległ poważ- 
nym redukcjom. Siewy odbyły się w obydwu 
krajach, w niekorzystnych warunkach atmo 
sferycznych. 

Przechodząc do cyfrowej oceny świato- 
wego zbioru 4 głównych zbóż, należy, według 
Instytutu, szacować produkcję pszęnicy na 
582,869 tys. q. (w r. 1930 — 634.151), żyta 
115.634 q. (126.614 tys. q.), jęczmienia 
190.775 tys. q. (223.158 tys. q.), owsa 331.903 
tys. q. (349.402 tys. q.). 

W otatecznej konkluzji naležy, zdaniem 
Instytutu, liczyć się z tem, iż w r. 1931 świa- 
towa produkcja zbóż okaże się niewystarcza- 
jącą dla pokrycia światowej  konsumcji. 
W związku z tem w okresie gospodrczym 
od 1.VIII 1931 do 31.VII 1932 r. istniejące 
zapasy zbóż mogą ulec w pewnej części re- 
dukcji. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 

Jak długo będzie trwał obecny 
kryzys gospodarczy? 

Z obliczeń znanego ekonomisty belgijskie- 
go Raoul Hacault wynika, że czas trwania po- 
przednich przesileń gespodarczych wynosił 
przeciętnie 23 miesiące, przyczem najdłuższe 
było przesilenie w latach 1881—1886 (31 mie- 

sięcy), a najkrótsze w latach 1902—1904 (14 
miesięcy). Przyjmując, że obecne przesilenie 
trwa już blisko 23 miesiące, wynikałoby, że 
koniec jego powinien być już niedaleki. 
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JAPOŃSKI PROSZEK KAT GL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

ski" dach Aptecznych i Aptekach. 
BIZ*A Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
w *  kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21   

  

  

  

Roczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

W WILNIE 

UL. DĄBROWSKIEGO 5. : 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

(EEOKTBIPIENTYIINA TSS KT IT XII TMO OAS SAU POZRDAKKO 

  

GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ 

koedukacyjno - 
humanistyczne 

im. Ks. PIOTRA SKARGI 
WIŁNO, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 

Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język 
niemiecki lub francuski. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 

Kancelarja Gimnazjum czynna: we wtorki, czwartki i soboty w g. 17 —19. 

DLA DOROSŁYCH 

DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU. 
  

      

"Nowy transport   

  

ZAKOPANE— 

najmodniejszej i praktycznej bielizny damskiej już otrzymaliśmy 

POLSKA SKŁADNICĄ GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki zamkowa 5, tel. 6-46.   

i
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Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. STOL. 

Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 
6192 Adres: 

  

„KĄPIEL 
  

i lekarzy-konsultantów. — 

KĄPIELE KASKADOWE 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁ 
WYCIECZKI BLIŻSZE | DALSZE 

ZDROWO, PRZESTRONN 
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Hotel Bristol, Zakopane. 

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

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

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 
Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 

we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 
Telefon 315. 

|SKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

powietrza i ruchu 

— JEDYNE W POLSCE. 

ÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

IE, ZACISZNIE I TANIO! 

Pan Marszałek Piłsudski odjechał 
do Warszawy. 

Pan Marszałek Józef Piłsudski wyjechał wraz z rodziną w dniu 
1 b. m. o godz. 8.55 z Wilna do Warszawy. 

Na dworcu obecni byli p. prezes Rady Ministrów Aleksander 
Prystor, p. wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz, dowódca 1p.p. 

Leg. ppułk. Wenda. 
* 

* * 

Wczoraj o godz. 5.15 powrócił do Warszawy Marszałek Józef 

Piłsudski witany na dworcu przez p. wice-ministra Pierackiego. 

Tegoż dnia Marszałek Piłsudski odjechał do Sulejówka. 

 PPESEWZAACTCASKTSTYWICA 

Francja kredytorką Anglji. 
Pożyczka wynosi 50 miljonów funtów. 

LONDYN, 1-VIII. (Pat). Bank Angielski ogłasza, że wobec tego, że 
banki: Francuski i Federal Reserve Bank oddali do jego dyspozycji 

kredyty dewizowe w wysokości 25 miljonów funtów szterlingów, czyli ' 
razem 50 miljonów funtów, skarb Wielkiej Brytanji na żądanie Banku 

Angielskiego upoważnił Bank Angielski zgodnie z ustawą z 1928 roku do 

zwiększenia emisji monety obiegowej do 15 miljonów funtów szterl, na 

okres trzech tygodni. Wobec powyższego całość emisji będzie się wy- 
rażała sumą 275.000.000 funtów szterl ingów. 

l tu się Niemcom nie udało. 
PARYŻ, 1. 8. (Pat). — Odbyła się w Pa- 

ryżu nadzwyczajna sesja komitetu wykona- 
wczego międzynarodowej izby handlowej, 
zwołona głównie skutkiem inicjatywy Nie- 
miec przy poparciu Anglji. Chodziło 0 prze- 
prowadzenie uchwały zalecającej rządom zli- 
kwidowanie obecnego kryzysu niemieckiego 
przy pomocy jedynie zarządzeń natury ®- 
nansowej i bez wprowdzenia do nich  ele- 
mentów politycznych. 

Wobec wpływu międzynarodowej izby 
handlowej na światowe koła bankierskie 
przyjęcie takiej tezy mogło mieć wielkie zna. 
czenie zwłaszcza, że międzynarodowa izba 
handlowa na kongresie swoim odbytym w 
Waszyngtonie w maju b. r. rozpoczęła dy- 

skusję nad długami wojennymi i dała inie- 
jatywę do zaproponowanego przez prezyd. 
Hoovera memorandum. Dyskusja na posie- 
dzeniu komitetu wykonawczego była bardzo 
burzliwa, brało w niej udział szereg wybit- 
nyeh osobistości, jak minister Theunis, Bal- 
four, Mendelson, minister Chodacz i wielu 
innych. 

Polskę reprezentował stały delegat w Pa- 
ryżu Janusz Żółtowski. 

W rezultacie przy poparciu Belgji, Polski 
i państw Małej Ententy zwyciężyła teza fran 
cuska uniemożliwiając tem nowy manewr 
niemiecki dążący do wywarcia wpływu na - 
finansjerę międzynarodową. 

  

Dwa mordy polityczne w Berlinie. 
BERLIN, 1. 8. (Pat). — W, nocy dokona- 

no dwu zabójstw na osobach członków nie- 
mieckiech  organizacyj  nacjonalistycznych. 
Zabójstwom tym prasa prawieowa przypi- 
suje znaczenie polityczne. W pierwszym wy- 

padku zabity został w lokalu rozrywkowym 
po sprzeczce 23-letni hitlerowiec, w drugim 
wypadku zastrzelony został członek Stahl- 
helmu student. Sprawcy zamachu zbiegli. 

„ angielskiego 

‚ 7% Stabilizacyjna . . . .. 

WIADOMOSCI z KOWNA 
SPADEK MARKI ODBIŁ SIĘ NA EKSPOP- 

CIE MASŁA. 

Spadek marki niemieckiej dał się również 
litewskiego do odczuć w eksporcie masła 

Niemiec. Dotychczas 60 proc. ogółnej ił 
wywożonego z Litwy masła szło do Niemiec. 
Obecnie za masło litewskie żądano w Nien:- 
czech opłaty w walucie zagranicznej, a po- 
nieważ o nią jest tam trudno, dał się zazna- 
czyć spadek cen tego produktu. W tygodniu 
ub. „Pienocentras“ płacił za 1 klg. masła I 

   

  

   

          gat. 4,9 It, Ś w tygodniu bież. płacić bę- 
dzie nie wyżej, niż 4,7—4,75, It. kilo. W 
roku ub. w tym samym czasie za kilo mas- 
ła I gat. płacono do 6 litów. 

NOWY ANGIELSKI PRZEDSTAWICIEL 
WOJSKOWY DLA LITWY. 

W tych dniach na stanowisko nowega 
attachć wojskowego w Litwie 

mianowano maj. R. €. W; G. Firebrace R. A 
Dotychczasowy przedstawiciel wojskowy An. 
glji A. Steward-Cox już opuścił urząd przed- 
stawiciela wojskowego Wielkiej Brytanji dla 
Litwy. 

3 MILJONY ŁOTEWSKICH CEGIEŁ JUŻ 
WWIEZIONO. 

Dotychczas wwieziono z Łotwy do Lit- 
wy ogółem 3 milj. cegieł. Cena ich utrzymu - 
je się na uprzednim poziomie. 

Szybki wzrost eksportu 
Szynek i wędlin z Polski. 
O rozwijającym się pomyślnie wywozie 

szynek, prz e peklowanych, do Anglji 
świadczy, i ciągu pierwszego półrocza 

    

    
     

  

    

      

   

    

     

Tem: liśmy szynek 4 q. (w roku 
1930—1 1 q.), co w przeliczeniu na sztuki 
świń wynosi 95.000 (w r. 1930—; 

Rów ż eksport wędlin, nie 

  

dotychczas prawie żadnego zna 
w ciągu pierwszego półrocza r. b. w sposób 
intensywny. Za ten okres wywieźliśmy 
757,9 g. wędlin (w r. 1930—308,7 q.). W prze- 
liczeniu na sztuki świń stanowi to w przy- 
bliżeniu 1600 sztuk (w r. 1930—800). | 

Statki polskie niebawem już wy- 
ruszą na połów śledzi. 

Zwłoka wynikła w rejestracji statków flo- 
ty rybacki powstałego niedawno  Polskc- 
Holenderskiego T-wa Połowu Śledzi, opóź- 
miła nieco rozpoczęcie przez te statki pracy. 
Obecnie jednak formalności rejestracyjne zo- 
stały już całkowicie zakończone i statki te 
w liczbie 8 lada dzień opuszczą pori holen- 
derski Vlaardingen, udając się pod banderą 
polską na połów. 

Wszystkie statki są konstrukcji mocnej, 
są wyposażone w urządzenia odpowiadające 
wymogom najnowszej techniki rybołówczej. 
Załogę statków stanowią już obecnie odpo- 
wiednio przeszkoleni w Holandji rybacy pol- 
scy. Portem macierzystym nowych statków 
jest Gdynia. (ISKRA). 

„La Revue des Voyages“ 
Cook'a © Polsce. 

Ostatni numer miesięcznika turystycznego, 
wydawanego przez wszechświatową organi- 
zację podróży „Wagons-Lits-Cook*, „La Re- 
vue des Voyages* przynosi bardzo ciekawy 
artykuł o polskich uzdrowiskach p. t. „Sta- 
tions Thermales et Villes d'Eaux Polonaises“. 
Duży artykuł, ilustrowany ładnem zdjęciem 
z Zakopanego, zawierający bardzo ciekawie 
i dobrze ułożony materjał informacyjny o na- 
szych uzdrowiskach, niewątpliwie jest cen- 
nym faktem w pracy propagandowej pol- 
skiej turystyki, 

Gdy zważy się, że „La Revue des Voya- 
ges” jest wszechświatowem pismem turystycz- 
nem i zawiera artykuły o najwspanialszych 
uzdrowiskach świata, zrozumiałem jest, że 
obecność Polski w tej ogólnoświatowej pracy 
turystycznej jest bardzo ważna, 

  

    

      

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!   

  

  
  

    

  

Gloria 
znane ze swej 
dobroci pol- 

skie ostrze 
do golenia    

ВО 
„A 
kasai 

  

odznaczone medalami w kraju i zagranicą 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. 
240000000004 600009104400000000000000000000 

Giełda warszawska z dn. 1.VIII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 

Dolary . . . . . . . 39,61:/,—9,031/,— 8,991, 
Belgja . « . . . . . 124,66—124,97— 124,30 
Gdańsk . . „ . « . . 171,98—172,41—171,55 
Holandja . . 359,85 —360,75 — 358,95 
Londyn - . . . . « . . *3,86—43,47— 43,25 
Nowy York . . . - . + 8,923—8,943—8,vu3 
Nowy York kabel . . . 8,927—8,947 —8,907 
Oslo „ » « « « . . . 238,75—239,35—238,15 
Paryż . . « - - . . » - 35,00—235,09—34,01 
Praga . . . . . . » . . 26,45—26,51—26,39 
Stokholm . . . . . . 288,90—239,50—238,30 
Szwajcarja . . . * . 174,13 —174,56—173,70 
Wiedeń. . . . . . . 125,47—125,78—125,16 
Włochy + - « « « » « + 46,75—46,67--46,63 

PAPIERY PROCENTOWE: 

  

PTR ZK 
8% L. Z. B. G. K.1 B. R., ebl.B. G. K. . 94,00 
To sama 70-24 MS 
4:/,% L. Z. ziemskie . . . . .49,25—40, O 
5% warszawskie . . . - . . „  . . 53,0 
8% warszawskie . . . 69,00—69,75—69,10 
8% Łodzi Pale + 65,25 
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Radzą w Berlinie— decydują w Paryżu. 
„Gott strafe Enyłand'* i okrzyki na cześć Anglji. — Nieudane próby okrążenia 
Francji. — Stanowcza polityka francuska. — Nacisk na Angiję. — O czem mó- 

wiono w Berlinie ? — Klucz sytuacji w Paryżu. 

Obserwator nieco złośliwy i niepo- 
zbawiony zmysłu humoru, mógłby po- 
wiedzieć z okazji ukończenia niedaw- 
no zjazdu angielsko-niemieckiego w 
Berlinie: „Jakże prędko posuwają się 
dzieje! Jak szybko zmieniają sie uspo- 
sobienia i nastroje! Kilkanaście lat te- 
mu Berlin rozbrzmiewał okrzykami 
„Gott strafe England!“, ten sam Ber- 
lin, który teraz z taką radością i przy- 
jažnią wita Mac Donalda i Henderso- 
na“. 

  

I wogóle sytuacja polit 
związku z rozmowami berl 
nie jest pozbawiona inieresujących pa 
radoksów. Mac Donald wygłosił w Ber 
linie przemówienie utrzymane z zwyk- 
łym mu tonie kaznodziejskim, a pełne 
akcentów przyjaznych i słów zachęty 
pod adresem Niemiec. Kontakt osobi- 
sty między członkami gabinetów lon- 
dyńskiego i berlińskiego bardzo się 
wzmocnił w ostatnich czasach i licz- 
bowo przewyższa niewątpliwie ilość 
spotkań francusko-niemieckich. Fran- 
cuzi z Niemcami rozmawiali dwa razy 
w ostatnich czasach: W Paryżu, a bez- 
pośrednio potem w Londynie, a więc 
na terenie angielskim. Spotkań nato- 
miast ang.-niemieckich było w tym 
czasie trzy: Chequers, Londyn, Berlin. 
Obserwator powierzchowny mógłby 
więc sądzić, że zanosi się na coś w ro- 
dzaju dyplomatycznego okrążenia 
Francji. Nic podobnego jednak nie na 
stąpiło dotąd w dziedzinie faktów, któ- 
rą trzeba oddzielić od terenu dążeń i 
nastrojów. Rzeczy mają sę wręcz prze- 
ciwnie. 

Niewątpliwie leżało w intencjach 
Niemiec, aby usunąć Francję na plan 
drugi i postawić ją przed faktami do- 
konanemi. Niemcy chciały posłużyć 
się w tej sprawie życzliwością rządu 
angielskiej partji pracy. I dlatego osta- 
tni etap wiełkich rokowań międzyna- 
rodowych rozpoczął się w Chequers. 
A potem Anglicy, jakby idąc w myśl 
intencyj niemieckich, zaprosili ucze- 
stników zjazdu paryskiego na nową 
konferencją w Londynie, która miała- 
by stanowić rodzaj wyższej, a może 0- 
statecznej instancji w spornych spra- 
wach. 

Francja jednak sparaližowala te 
manewry w sposób pełen uprzejmej, 
ale niemniej stanowczej energji. Fak- 
tyczne kierownictwo delegacji francu- 
skiej objął młody premjer Piotr Laval, 
w miejsce bardzo w ostatnich czasach 
niedysponowanego Brianda, którego 
dział w ostatnich naradach był bar- 
dzo powściągliwy. Francja nie odstąpi- 
ła od swojej platformy: albo Niemcy 
dadzą gwarancje polityczne, a włedy 
otrzymają długoterminowe kredyty, w 
przeciwnym natomiast wypadku po- 
moc dla Niemiec będzie miała jedynie 
charakter prowizoryczny i doraźny i to 
głównie przy udziale Anglji i Stanów 
Zjednoczonych. 

Z tą chwilą różnica zdań między 
Anglją i poniekąd Ameryką z jednej 
strony, zwolenniczkami bardziej in- 
tensywnej i szybszej pomocy dla Nie- 
miec, bez dalej idących gwarancyj po- 
litycznych, a Francją — z drugiej, by- 
ła w dziedzinie faktów przesądzona na 

korzyść 

      

   

  * Paryża. 

Stany Zjednoczone, wierne swo- 
im zasadom, nie chcą angażować się 

zbyt intensywnie w sprawy europej- 

skie, a przytem i tak już dostatecznie 

są zaangażowane na rynku finanso- 

wym niemieckim. Anglja zaś sama 

znajduje się w kłopotach politycznych 
i finansowych — te ostatnie są następ- 

stwem wzrastającego ciągłe bezrobo- 

cia i deficytu budżetowego — i wsku- 

tek tego skazana jest, jeśli nie na po- 

moc, to na życzliwość Francji, naj- 

większej dziś potęgi na polu finanso- 

wem. 
Angielskie próby uwolnźenia się 

częściowego od wpływów Paryża, za- 

znaczyły się natychmiast wycofaniem 
kredytów francuskich z Anglji i od- 
pływem złota z Banku Angielskiego 
do Paryża. Zdarza się to nie po raz 

pierwszy a kończy się stale większą 

  

ustępliwością Londynu dla żądań 
francuskich. 

W związku z tem serdeczny dla 
Niemiee ton przemówienia Mac Donał- 
da w Berlinie ma charakter usprawie- 
dliwiającego się rozłożenia rąk, wska- 
zujących na Paryż: „Chciałbym, ale 
nie mogę, bo mi nie pozwalają”. 

I dlatego międzynarodowa prasa, 
nie wyłączając niemieckiej, wyraża się 
powściągliwie o praktycznych rezulta- 
tach zjazdu w Berlinie. Stwierdza, że 
nie było tam mowy o dalszem rozwi- 
nięciu planu: pomocy dła Niemiec, po- 
mocy, której Anglja sama dać nie mo- 
że i która przedewszystkiem zależna 
jest od Francji. Raczej przeciwnie, za- 
równo Henderson, bardziej realistycz- 
nie nastrojony od Mac Donalda, jak i 
obecny w tym czasie w Berlinie ame- 
rykański sekretarz stanu spraw za- 
granicznych, Stimson, mieli zachęcać 
Niemców do koncesji na rzecz Fran-* 
cji w kwestjach zbliżającej się kon- 
ferencji rozbrojeniowej i budowy krą- 
żowników niemieckich. 

A równocześnie przemówienie re- 
prezentanta Włoch, Scialoi, w Hadze 
zwraca się ostro przeciw anschlusso- 
wi i w ten sposób popiera pośrednio 
postulaty francuskie w sprawie gwa- 
rancyj, których Niemcy mają udzielić. 

Klucz sytuacji znajduje się obecnie 
w Paryżu— i wszystkie czynniki, na- 
wet nie najżyczliwiej dla Francji u- 
sposobione, muszą się z tem liczyć i 
w myśl tego postępować. 

  

      

     

W. J. 

O EECYEBASRSZW AE TOOCOPROROWDET EE 

Tajemnicza potęga brytyjskiego 
wywiadu. 

Imperjum Brytyjskie jest potęgą. Niema 
takiego zakątka na kuli ziemskiej, gdzieby 
rząd Jego Królewskiej Mości nie posiadał 
swego przedstawiciela. Ale poza dyplomata- 
mi, marynarzami i wojskowymi, poza przed- 
stawicielami „zewnętrznymi* posiada Wiel- 
ka Brytanja swych reprezentantów „we: 
wnętrznych*, którzy stanowią oko i ucho 
Londynu. W żadnym kraju służba wywia- 
„dowcza nie jest postawiona na tak wyso- 
kim poziomie, jak w Anglji. W żadnem pań 
stwie i przy żadnym rządzie nie umiano so 
bie wychować tak wielkich kadr doskonałe 
obeznanych ze swem „rzemiosłem* ludzi, 

jak w Wielkiej Brytanji. A nie należy zapo- 
minać, że służba w Intelligence Service wy- 
maga nietylko wiełkiej umiejętności konspi- 
racyjnej i bezwzględnej odwagi, łecz rów- 
nież poważnego przygotowania i solidnej 
wiedzy. 

A jednak ludzie garną się do korpusu 
wywiadowców Jego Królewskiej Mości. Co 
ich do tego popycha? Napewno nie wyso 
kie gaże (jakkolwiek i to stanowi w po- 
ważnym stopniu o napływie do Intelligence 
Service tysięcy ludzi z wyższem i technicz- 
nem wykształceniem), ile reczej żyłka awan- 
turnicza, pociąg do walki z niebezpieczeń- 
stwem, do kroczenia nad przepaścią pomię- 
dzy życiem a śmiercią. 

Jest to organizacja o najbardziej rozga- 
łęzionej sieci agentów. Podlega niby różnym 
ministerstwom, ale właściwie rządzi się sa- 
ma bez żadnej kontroli. Kto stoi na cze!e 
służby wywiadowczej Wielkiej Brytanji? 
"Tego niewie nikt i napewno nie dowie sie 
"Tajemnicza ręka kieruje owym najpotężniej- 
szym aparatem wywiadowczym, który, wed- 
ług opinji fachowców, znacznie prześciga 
wszystkie znane światu centrale wywiadow- 
<zo-szpiegowskie z sowieckiem G. P. U. na 
czele. Agentów swych posiada Intelligence 
Service we wszystkich gałęziach admi. 
nistracji państwowej. O potędze  liczeb- 
nej „korpusu szpiegów* Świadczy fakt 
że sama tylko „specjalna sekeja“ 
wywiadu, przydzielona do ministerstwa 
wojny, liczyła w 1918 roku 6.000 oficerów. 
Znaczne oddziały wywiadowców przydzielo 
ne są do ministerstwa marynarki, lotnictwa, 
urzędu kolonjalnego, a nawet do handlowe- 
go Board of Trade. Najbardznej jednak roz- 
gałęzioną sieć wywiadowczą posiada mini- 
sterstwo spraw zagranicznych (Foreign Of- 
fice) i to niezależnie od tego, czy tekę mi- 
nisterjalną piastuje liberalny radykał Lloyd 
George, czy konserwatysta Chamberlain, czy 

  

    

, też socjalista Mac Donald. 
Intelligence Service nie zna przyjaciół 

ani sojuszników, nie uznaje czasów pokoju 
i paktów przyjaźni. Wszelki teren jest dła 
wywiadu bry iego terenem stałej i nie- 
ustannej pracy. Wszędzie czujne „oko i u- 
cho Londynu* jest w pogotowiu. Głośne 
przygody powojennych przedstawicieli In- 
telligence Service utrwaliły zasłużoną sławę 
tajemniczych wysłanników Londynu. Któż 
nie słyszał np. o pułkowniku Lawrence, le 
gendarnym i tajemniczym  organizatorze 
Arabji? 

W 1922 r. wybucha powstanie riffenów 
w Maroku. W sztabie sułtana Abd-el-Krima 
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natychmiast znajduje się „doradca dypłoina- 
tyczny* kapitan Gordon Canning. Cóż z te- 
go, że powstanie skierowane jest przeciw 
Francji, a Francja jest sojuszniczką Wiel- 
kiej Brytanji? Intelligence Service nie zna 
przyjaciół i sprzymierzeńców, wszyscy są 
dla wywiadu angielskiego niebezpiecznymi 
konkurentami. Kapitan Canning odegrał u 
małą rolę w oporze powstańczych marokań- 
czyków. A ż w sercu Francji, w Paryżu, 
nie zde kowano przed dwoma laty szpie 
gów. angielskich? 

Czyż nie jest publiczną tajemnicą, że za- 
równo w sztabie marszałków chińskich 
Czang-Tso-Lin i Wu-Pei-Fu, jak i w szta- 
bach szanghajskich i kantońskich rewolucjo- 
nistów zasiadali agenci Intelligence Service? 

Specjalny rozdział 'w pracy angielskiego 
wywiadu stanowi Rosja sowiecka. Powszech- 

nie znane są głośne wyczyny antysowieckie 
szeregu osobistości z Intelligence Service, 
z pomiędzy których wyróżnia się Paweł Da- 
kes, niegdyś organizator służby wywiadow- 
czej na terenie Sowietów, obecnie powieścio- 
pisarz i zięć miljonera Vanderbildta; orga- 
nizator „białego* ruchu antybolszewickiego 
major Lockhartd, płk. Boyce, kapitanowie 
Aliy i Hills i cały szereg innych. Isinym jed- 
nak mistrzem wywiadu był Sidney George 
Reilly. Reilly działał w Rosji Sowieckiej a 
jego działalność i śmierć pr ły prawie da 
legendy, która otocza najwię ch asów wy- 
wiadu angielskiego. 

  

   

   

  

   

    

   

   

R. Z. 

  

SPORT 
Znowu wielkie zwycięstwo 

sportu polskiego. 
Wioślarki polskie zwyciężyły swoje 

angieiskie rywalki. 
LONDYN. Dziś rozegrano: na Tamizie 

pierwsze w Anglji międzynarodowe zawody 
wioślarskie kobiet. Do zawodów stanęły 
wioślarki polskie i angielskie. 

Załoga polska składała się ze skunera po- 

jedyńczego i czwórki. 
Na skunerze była przy wiosłach Grabie- 

ka. Załogę czwórki tworzyły: Kożuchowska, 
Chonkiewiczówna, Chabals Sztrausówna i 

Gaszczyńsi Bieg odbywał się na klasycz- 
nym dystansie zawodów Oxford—Cambrid- 
ge 1500 m. 

Zawody rozpoczęła Grabicka z Angielką 
Chamberlen. Z początku prowadziła Angiel- 
ka lecz po 500 metrach Grabicka wysunęła 
się na czoło prowadząc o kilka półdługości 
przed Angielką. Mimo głośnych przestróg 
z pokładu motorówki sędziowskiej Angielka 
coraz bardziej przysuwała się do trasy Pol- 
ki aż wreszcie na 250: metrów przed finis- 
hem będąc tuż za Grabicką prawem wios- 

łem uderzyła 'o lewe wiosło Grabickiej tak 
silnie, iż Polka zachwiała się w łódce, która 
omal się nie przewróciła. Grabicka oszoło- 
miona uderzeniem w pierwszej chwili zat. 
rzymała się nie wiedząc czy bieg kontynuo- 
wać i dopiero na rozkaz sędziego zaczęła 

  

      

„, doganiać Angielkę, która tymczasem wysunę- 
ła się naprzód. Mimo pewnej odległości Gra- 
bicka zdołała prawie że dogonić na finiszu 
Angielkę. Sędzia przyznał, iż Polka. miała 

widoczną przewagę nad Angiełką i że tyłko 
wskutek uderzenia wiosła nie odniosła oczy- 
wistego zwycięstwa. Biorąc pod uwagę ten 
stan rzeczy sędzia przyznał zwycięstwo Gra 
bickiej. 

Następnie odbyły się zawody czwórek. 7 
początku prowadziły Angielki lecz w poła- 
wie biegu zaczęły przeć Polki i odtąd pro- 
wadziły zwycięsko aż do samego końca osia- 
gając czas 4 m. i 45 sek. i mając poza sobą 
Angielki na przeszło dwie długości. Zwycie- 
stwo czwórki polskiej było imponujące al- 
bowiem wioślarki nasze wykazały doskonały 
stył i świetną postawę. 

Publiczność entuzjastycznie 
naszą drużynę. 

Na przystani oczekiwał na nasze wioślar. 
ki ambasador Skirmunt składając im powin- 
szówania z powodu znakomitego zwycięstwa 
Dziś wieczorem będą one podejmowane ban- 
kietem przez kołeżanki angielskie, W ponie- 
działek po południu odbędą się zawody Po!- 
sko-Angielskie na Tamizie koło miejscowości 
Greenvich. 

  

oklaskiwała 

  

  

    

WŚRÓD PISM 
— Aktualną sprawę pertraktacyj finan- 

sowych angielsko-francusko-niemieckich po- 
rusza w najnowszym zeszycieTygodnika Ilu 
strowanego (Nr. 31) jeden z najlepszych zna- 
wców tego zagadnienia, K. Smogorzewski w 
artykułe p. t. „Dominująca rola Francj:*. 
Boy-Żeleński daje owiedziany przekład 
„Podróży do Polsl Balzaca, zaopatrując 
go ciekawym wstępem historyczno-krytycz- 
nym. Feljeton „Tam, gdzie przeszedł orkan“ 
przynosi dokumenty niedawnej klęski ży 
wiołowej w Lublinie. Zajmujące uwa 
Ghinach („Tajemnica Dałekiego Wschodu*) 
zawiera artykuł p. Ewy Ostachiewicz, ozdo- 
biony oryginalnemi zdjęciami. Żywe i akin- 
alne zagadnienia poruszono w „łIdeach i zda 
rzeniach* oraz w „Zagrani 
nia literackie (,„Pisarz, ksią 3 
Skiwskiego), malarskie („Karykatury Czer- 
mańskiego* W. Husarskiego), dwa odcinki 
powieściowe — oto ważniejsze pozycje tego 
N-ru Tygodnika Ilustrowanego. 

  

     
    

    

   

  

  

Ww I LR NS Kd 

Niemcy godzą się na 6-ciomiesieczną 
prołongatę. 

NOWY YORK, 1-VIII. (Pat). Przed- 
stawiciele głównych banków ame- 
rykańskich zebrali się wczoraj wie- 
czorem w gmachu Federal Reserve 
Bank i omawiali ostatnie wiado- 
mości nadesłane przez prezesa 
Reichsbanku w sprawie kredytów 
krótkoterminowych. 

Jak dowiaduje się biuro Reutera 
propozycje niemieckie uważane są 

zasadniczo za słuszne i rozważne, 
zwłaszcza propozycja dotycząca pro- 
longaty kredytów na okres szeŚcio- 
miesięczny zamiast dwuletni, jak to 
proponowano pierwotnie. 

Prawdopodobnie bankierzy ame- 
rykańscy przed zawarciem ostatecz- 
nego układu wysuną ze swej stro- 
ny kontrpropozycje. 

Koniec kryzysu niemieckiego. 
BERLIN, 1. 8. (Pat). — Biuro Wolffa ko- 

munikuje: Stosownie do zapowiedzi rządu 
Rzeszy nastąpi w przyszłym tygodniu pod 
jęcie normalnego obrotu płatniczego. 

W poniedz. rozpocznie się nieograniczo- 
ny ruch przekazowy między instytucjami, 
należącemi do organizacyj rozrachunkowych 
banków. 

We wtorek ruch r 
zoslanie na wszystkie 

     ахоМу rozszerzony 
tytucje z wyjątkiem 

   
kazów na pocztowe konta czekowe i kon 
owe Banku Rzeszy. 

W. środę zniesione będzie ostatnie ogra- 
niczenie i również ograniczenia w wypł: 
tach gotówkowych na konta bieżące i żyro 
we. 

Konta oszczędnościowe banków, kas .0sz- 
czędności i spółdzielni podlegać będą nadal 
pewnym ograniczeniom. Odnośne rozporzą- 
dzenie ukaże się w sobotę. 

  

   

Kiedy wyjeżdżają do Rzymu Bruening 
i Curtius. 

BERLIN. t. VIII. (Pat.) Według 
informacyj biura Conti wyjazd do Rzy- 
mu kanclerza Brueninga i ministra 
spraw zagr. Curtiusa wyznaczony zo- 
stał na środę przyszłego tygodnia o ile 
ważne przyczyny nie spowodują odro- 
czenia podróży. 

W piątek goście niemieccy będą 

Zuchwały napad bandycki. 
BERLIN, 1. 8. (Pat). — Dziś rano na s70- 

sie wpobliżu Drezna zamaskowani bandyci 
dokonali zuchwałego napadu rabunkowego 
na autobus wiozący pocztę do Dippoldiswal- 
de. 

Bandyci swem autem zatarasowali dregę 
a następnie steroryzowali rewolwerem woź- 

przyjęci przez Mussoliniego i ministra 
spraw zagran. Grandiego. 

Pobyt ministrów Rzeszy w Rzymie 
potrwać ma tylko dwa dni. Ma być 
omówiony kompleks zagadnień poli- 
tyki zagranicznej, dotyczącej wspól- 
nych interesów Niemiec i Włoch. 

nieę poczem przenieśli do swego anta cały 
ładunek przesyłek pieniężnych. Bandyci zra 
bowali 21 tysięcy marek przeznaczonych ax 
wypłaty. Dyrekcja poczt wyznaczyła nagro- 
dę za ujęcie bandytów i odnalezienie pie- 
niędzy. 

Teatr Letni. 
Występy Janiny Sokołowskiej 

*° „Eulalja z Portugalji“. 

Osoba p. Janiny Sokolowskiej, wiąże się 
dla Wilnian ze wspomnieniem pełnej i 
ruchu i żywiołowego temperamentu, nieod- 
żałowanej i tak tragicznie zmarłej artystki 
Kazimiery Niewiarowskiej. Najczęściej przy- 
jeżdżały one do Wilna razem, by zabłysnąć 
jak motyle, bogactwem barw pięknych toalet, 
wnieść nutę pogodnego humoru, i rozruszać 

grą, tańcem i śpiewem, poważną i chłodną 
publiczność wileńską. 

Od śmierci Niewiarowskiej pani Sokołow- 
ska zjeżdżała do nas parokrotnie i zawsze 
jej występy były najmilszą atrakcią dla Wil- 
na, to tež premjera „Eulalji z Portugalji“ 
pomimo ostatniego lipca zgromadziła w Te- 
atrze Letnim prawie komplet. Pani Sokołow- 
ska i tym razem nie zawiodła, gdyż jest za- 
wsze na scenie czarującem zjawiskiem, któ- 
rego urok podnoszą gustowne i oryginalne 
toalety, a produkcje wokalne i ewolucje ta- 
neczne wnoszą życie i ruch, zdobywając za- 
wsze huczne oklaski, chociaż obecnie może 
nieco za bardzo przytyła. 

Ostatnia Rewja „Eulalja z Portugalji* ja- 
ko całość jest weselsza i lepiej udana od 
poprzedniej. Najweselszym jest numer 
„Trzech muszkieterów", a najdowcipniejszym 
Finał z dwoma małymi rekrucikami, których 
tak świetnie wyszkolił pan Sempoliński. 
„Zygmuś* p. Sempolińskiego w niczem nie 
ustępuje „Tomaszowi*, a pan Sulima-Jasz- 
czołt jest przystojniejszy, milszy i ma przy- 
jemniejszy głos niż pan Klimaszewski. Pp. 
Wierzyńskim doskonale się udała amery- 
kańska groteska taneczna i Ślicznie wypadł 
Taniec Indyjski, w którym nawet girlsy do- 

brze dopełniły całości. 

Talent i uroda pani Sokołowskiej, nie- 
zrównany pełen wdzięku humor pana Sem- 
polińskiego, dowcipne pomysły skeczów i 
miłe melodyjki piosenek zapewniają rewji 
powodzenie a publiczności wesołe spędzenie 
wieczoru. Zastępea. 

      

   

  

    

   

   

NowośŚCi WYBAWNICZE 
Inż, SŁ Ihnatgwiez „Refoyma taryf ko- 

lejowych—taryfy na przewóz  materjałów 

drzewnych, wyrobów z drewna i przetworów 

drzewnych Warszawą, r. 1981. nakład Zw. 

Zawodowego Leśników  Rzplitej Polskiej. 

str. 120. pe 

We współczesnej literaturze polskiej, 

poświęconej leśnictwu, tematy ekonomiczne 
nie cieszą się zbytniem powodzeniem ani 
wśród piszących, ani wśród rzesz czytelni- 
ków. Zainteresowanie się niemi z jednej i 
drugiej strony ogranicza się do aktualnych 
publikacyj polemicznych na najbardziej pas- 
jonujące tematy, natomiast studjum głębsze 

bynajmniej popularnością się nie cieszy. 
Temat który inż. Ihnatowicz obrał za 

treść swej ostatniej publikacji należy w tej 
grupie może do najmniej zrozumiałych i 
najmniej popułarnych. Szerokie sfery leśni- 

  

ków traktują go jako rzecz obcą, z ich zawo- 
dem nie mającą nic wspólnego. Przemysłow- 
cy i kupcy drzewni chętnie żonglują fraze- 
sąmi o „niewłaściwej polityce tarylowej“ 
„zabójczych taryfach kolejowych*, ale na- 
der rzadki spotkać można wśród nich osob- 
nika, któryby z dziedziny taryf kolejowych 
wiedział coś więcej, niż to że w obchodzącym 
go sortymencie została ona z dniem 1.X 1929 
r. ż jego stacji załadowania o tyle a tyle pod- 

wyższona. 
Nie ulega jednąk kwestji, że to lekce- 

ważenia problemu taryfoznawstwa kolejow. 

jest jak najmniej słuszne przedewszystkiem 

w dziedzinie produkcji leśnej, gdzie polityka 

transportowa jest jednym z najważniejszych 

czynników, decydujących o rentowności, © 

prawidłowem jej ukształtowaniu, bez czego 
wszelkie inne działy produkcji łeśnej muszą 
zawisnąć w powietrzu.  Taryfoznawstwo 
istotnie nie jest lekturą lekką, ale bez jego 
znajomości niema mowy o zgłębieniu całości 
zagadnień ekonomicznych, rządzących pro- 

dukcją leśną. 
Omawiana przez autora reforma taryf 

kolejowych na drewno przeszła wśród rzesz 
leśników niepostrzeżenie, tem niemniej zna 
czenie jej było i będzie o wiele poważniejsze 
i głębsze od niejednego innego wydarzenia 
gorąco wśród leśników dyskutowanego. 

  

  

Praca inż. Ihnatowicza traktuje w 7 roz= 

działach kolejno następujące tematy: rola 

drewna w ogólnych przewozach na P. K. P., 

struktura i geografja transportu drewna, 

podstawy ratyfikacji, porównanie dawnych 

taryf z nowemi, gospodarcze przesłanki stry 
ktury nowej taryfy w różnych rodzajach 
przewozu, porównanie obecnej taryfy z 
przedwojenną rosyjską i z przedwojennem 
obciążeniem „ad vałorem*, rola taryf w 

kalkulacji eksportowej. 

Wybitną jej cechą jest kult liczby. Każ- 

de zjawisko oświetlone jest całym szere- 

giem kombinacyj cyfrowych, wynikających 

z układu taryfowego. Poszczególne elemen- 

ty taryfowe zestawione są we wzajemne re- 

lacje, pozwalające w suchym szeregu cyfr, 

jakim napozór jest taryfa, dopatrzeć się 

logicznej całości. Wymaga to oczywiś 

czytelnika pewnego wysiłku umysł 
tem niemniej nadaje rozprawie warto: 

Rozważania porównawcze zamknął au- 
tor z r. 1929, a jeżeli chodzi o statystykę 
przewozu, nawet z r. 1927. Jest to ujemna 

strona publikacji, gdyż właśnie najciekaw- 
szy okres kryzysowy, mogący dostarczyć 
wiele dałszych punktów zaczepienia w ©- 
mawianej kwes przeszedł mało uwzględ- 

niony. Przypyszczać należy, że leżało to w 

intencjach autora; prawdopodobnie chciai 

on najpierw spopularyzować wogóle kwest. 

ję taryfową wśród leśników na zasadzie 

prac Biura Reformy Taryf, a gdy cel ten 

zostanie osiągnięty, przejść do dalszego roz- 

wijania tematu na tle bieżących fluktuacyj 

konjunkturalnych. Tego dalszego ciągu 

można oczekiwać o ile oczywiście pierwsza 

próba spotka się z należytym oddzwiękiem 
i zrozumieniem wśród sfer, dla których 

jest przeznaczona. 

  

   

      

  

  

Inż. WŁ Barański. 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Pracowity dzień wileńskiego 
donżuana. 

Boże, jakim ja za L 

Od poranku do wieczora, 

od wieczora do „poranku, 

     

jak pies ganiam bez przestanku — 

taki już mój łos przeklęty! 

Byle błysła mi sukienka, — 

czy to Zosi, Emci, Heli 

Niusi, Myszki, czy też E 

już mój spokój djabli wzięli 

A tu jeszcze ta „Wiosenka 

Wisia, Kisia, Lusia, Tonia, 

Maryś, a i Jagienka... 

W; się, jak piskorz w matni — 

tum jest pierwszy, — tam ostatni... 

Do tej robię 

    

  

  

  

  

   

      

tę w ramionach znowu tulę.. 

1 tak wiecznie, wiecznie w kółko — 

co dzień z nową przyjaciółką... 

Każdej szepcę, że jest moja 

i jedyna i wyśniona, — 

Każdą pragnę wziąć w ramiona... 

Ach, tyle mam do roboty!... 

Z jedną czytam mędrca-Boy'a. 

  

  

  

z inną znowu „Pas (nie) cnoty 

I tak ciągłe, ciągle w trudzie!... 

Zlitujcie się dobrzy ludzie, 

że macie coś w 

stko jedno co to będzie, 

    zapasie... 

czy „bez pasa”, czy też „w pasie* — 

byle byłaby spodniczka... 

Polecam się wam łaskawie, 

  

proszę, miejcie mnie na wzgłędzie!... 
7 ‚ 
    

  

bicz. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś po raz 

drugi świetna komedja Bois'a i Hansena 
„Jedynaczka króla mydła*, która zyskała 

poklask i uznanie publiczności. 
ta wyreżyserowana przez R. Wasi- 

skiego daje świetne pole do popisu wy- 
bitnym artystom zespołu: z Niw ‚ Sa- 
wicką, J. ką-Detkowską, Małyniczówną, 

Rychłowskim, Lubiakowskim, Balcerzakiem 
i Żurowskim — w rolach głównych. 

W sztuce tej pożegna Wilno utalentowa- 
ny artysta Lucjan Żurowski. 

— Występ W. Chenkina. Wszechświat. sł. 
artysta Wiktor Chenkin, niezrównany inter- 
pretetor piosenek  charakterystycznych wy- 
stąpi w Wfilnie raz jedeen tylko w Teatrze 
„Lutnia* w środę najbliższą 5-go b. m. Bo- 
galy program zawiera pieśni błazna, pieśni 
włoskie, pieśni kaukaskie, pieśni żydowskie 
— chasydzkie i pieśni ukraińskie. 

     

  

    

      

    

Bilety po cenach dostępnych nabywać 
można w kasie Teatru Lutnia codziennie 
od ti do 9 w. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Występ Rewji Warszawskiej. Dziś od- 
będą się dwa przedstawienia zespołu rewji 

wars kiej pod kierunkiem artystycznym 
Lud a Sempolińskiego. Po południu o g. 
4 m. 30 po cenach zniżonych ukaże się wiel- 
ka rewja „Tylko wałczyk jest najstodszy“. 
Wieczorem zaś o godz. 8 m. 45 ostatnio wy- 
stawiona rewja w 17 obrazach „Eulalja z 
Portugalji*. W obu widowiskach wystąpi go- 
ścinnie czarująca artystka teatrów stołecz 
nych Janina Sokołowska, jak również świe- 
żo pozyskany wybitny artysta Jerzy Sulima- 
Jeszczołt. Pozatem w wykonaniu poszcze- 
gólnych numerów programu biorą udział: 
J. Kozłowska, E. Wierzyńska, L. Sempoliń- 
ski, A. Bałcerzak i H. Wierzyński, oraz ze- 
spół giris. 

— Ostatni występ króla żelaza. W nic- 
dzielę dnia 2-go sierpnia r. b. o godz. i 
po poł. w Parku Sportowym im. gen. 
gowskiego (wejście z ul. Syrokomli) odbę- 
dzie się poranek muzyczny oraz 2-gi i os- 
tatni występ króla żelaza atlety wszechświa- 
towej sławy Miszy-Massa. 

O godz. 8.30 wieczorem odbędzie się 
Wielki Koncert Muzyki Polskiej. 
— i 

    

a 

      

„Bibljoteka Nowości” 
Plac Orzeszkowej 3. 

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

premjum. 

    

   

    

Czynna od godz. I !-ej do I8-ej. 
Kaucja 5 zł. Abeuament 2 zł E 
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| POSZUKUJĘ POSADY 
 RZĄDCY DOMU 
| w domach rządowych lub prywatnych. 
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oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 8787! | 

dla W. S. | 

  

  

  

Dwa święta wojskowe. 
Święta wojskowe, zdawałoby się 

są tylko świętami danych jednostek 
wojskowych i że się tak wyrazić moż- 

na uroczystościami  „rodzinnemi“. 
Jednakże tak nie jest. Każde święto, 

każda uroczystość, którą nasz żołnierz 

obchodzi — jest jednocześnie świę- 

tem uroczystem także całego społe- 

czeństwa i żywem echem odbija się w 

sercach obywateli. * 
W ostatnich dniach lipca mieliśmy 

dwa takie święta: pierwsze w dniu 25 
lipca u saperów wileńskich, drugie, 
w dniu 28 tegoż miesiąca u „Szósta- 
ków”. 

U saperów. Któż nie zna naszych 
saperów wileńskich? Nie będziemy tu 

wspominali ich czynów z czasów woj- 
ny, bo na to trzebaby poświęcić nie 
krótki fragment niniejszego odcinka, 
ale osobną i to dużą pracę, gdzieby 
można wyliczyć ich czyny'*i zasługi, 
Jednem słowem śmiało można powie- 
dzieć, że dobrze zasłużyli się Ojczy- 
źnie, a Wilnu specjalnie. 

Przypomnijmy tylko sobie choćby 
ostatnią powódź. W tych dniach gro- 
zy, kiedy rozszalały żywiół zalewając 
całe dzielnice miasta, pozbawiał lud- 
ność dachu nad głową i niszczył mie- 

   

   
  

    

  

nie ciężką pracą zdobyte, któż pośpie- 

szył w pierwszym rzędzie na ratunek, 

jak nie ten szary saper, sam pozba- 

wiony siedziby? 
Wilno dobrze zapamiętało sobie 

ten czyn obywatelski saperów wileń- 

skich i w ich święcie rodzinnem u- 
czeslniczyło całem swojem sercem. 

Uroczystości rozpoczęły się rano 
nabożeństwem, odprawionem przez 
kapelana garnizonu, poczem odbyło 
się poświęcenie .kasyna podoficerskie- 

go w odnowionym po zniszczeniu, ja- 
kie spowodowała powódź, lokalu ko- 
szarowym. Po poświęceniu odbyło się 
wspólne śniadanie dla oficerów, podo- 
ficerów i zaproszonych gości, wieczo- 
rem zaś, gościnni gospodarze z sym- 
patycznym d-cą p. pułk. Landau na 
czele przyjmowali zaproszonych obia- 
dem w kasynie oficerskiem. Święto 
zakończyło się sobótką. 

Na uroczystość przybył specjalnie 
dowódca brygady saperów i cały sze- 
reg oficerów rezerwy, którzy swą 0- 
becnością podkreślili serdeczną łącz- 

ność z baonem. 
Uroczystości w 6 p. p. Leg. Cóż 

można powiedzieć o 6 p. p. Leg.? 
Wystarczy sama nazwa za wszelkie 

  

  

hymny pochwalne. Dość będzie gdy 
przypomnimy iż jest to jeden z nie- 
historji największą liczbę bohaterskich 
bojów i zwycięskich potyczek. 

Uroczystości 16-ej rocznicy istnie- 
nia pułku rozpoczęły się już wieczo- 

rem dn. 27 lipca apelem poległych, 

który odbył się na boisku sportowem 

pułku. 

Punktualnie o godzinie 21. zapło- 

nęły na stokach gór Antokolskich licz- 
ne ognie, poczem po odebraniu rapor- 

W 16-tą rocznicę istnienia 6 p. p. Leg. 

  
Grupa oficerów 6 p. p. Leg. wraz z zaproszonymi gośćmi na święcie pułkowem. W środku 
grupy widzimy p. wojewodę Beczkowicza, zastępcę d-cy | Dyw. Piechoty Legjonów pułk. 

Furgalskicgo, dowódcę 6 p. p. Leg. pułk. Biestka i w. in. 

(Zdjęcia dokonał w pięknym ogrodzie kasyna oficerskiego 6 p. p. .£eg. artysta fotograf 
p. L. Siemaszko). 

tu i dokonaniu przeglądu zebranych 
licznych pułków, który ma w swojej 
oddziałów nastąpiło odczytanie na- 

zwisk oficerów i szeregowych, poleg- 

łych w bojach o wolność i całość Rze- 

czypospolitej. 
Po odegraniu  okolicznošciowych 

utworów przez orkiestrę pułkową od- 

był się capstrzyk na ulicach Wilna. 

° № drugi dzień, t. j. 28 lipca uro- 
czystość rozpoczęła się nabożeństwem 
w kościele św .Piotra i Pawła, które 
odprawił ks. proboszcz Horget. 

Na nabożeństwo przybył p. woje- 
woda Beczkowicz, w towarzystwie na- 
czelnika wydziału wojskowego przy 
Urz. Wojew. p. Wiśniewskiego, wice- 
prezydent miasta p. Witold Czyż i cały 

szereg zaproszonych gości. 
Po nabożeństwie zastępca d-cy 1-ej 

Dywizji Piechoty Legjonów — płk. 
Furgalski, dokonał wręczenia nagród, 

zdobytych w zawodach wojskowo- 
sportowych. dei 

Za uzyskanie I-go miejsca w pię- 
cioboju oficerskim, ppor. Szydłowski 
Zygmunt, otrzymal-—pistolet, w wielo- 
boju podoficerskim — plut. Strzelec 
Stanisław z 4 komp. — pistolet, pozo- 
stali zawodnicy otrzymali żetony i dy- 
plomy oraz „Odznaki strzeleckie”, 
których pułk dotychczas posiada: 3—- 
I-ej klasy; 21 — Ileej klasy i 117 — 
Iil-ej klasy. 

Po rozdaniu nagród odbyła się de- 
filada pułku, którą w obecności p. wo- 
jewody przyjmował w zastępstwie do- 
wódcy dywizji p. pułkownik Furgal- 
ski. 

Defiladę prowadził dzielny dowód- 
ca pułku p. pułkownik Biestek. Po 
skończonej defiladzie cały pułk zasiadł 
do obiadu żołnierskiego. na który za- 
proszony został p. wojewoda i liczni 
goście. 

Po obiedzie żołnierskim odbyło się 

przyjęcie w pięknych salonach kasyna 

oficerskiego i podoficerskiego, na któ- 
rych wygłoszono cały szereg mów 0- 

kolicznościowych. 

Pan wojewoda, który korzystając 
z pierwszej po objęciu urzędowania 
sposobności uczestniczył w całem świę 
cie pułkowem, w przemówieniu swem 
podkreślił, iż jest jego gorącem prag- 
nieniem nawiązać jak najściślejsze sto 
sunki z wojskiem i władzami wojsko- 
wemi na wspólnym odcinku pracy. 

Uroczystość zakończyła się wieczo- 

rynką w salonach kasyna oficerskiego, 
gdzie bawiono się ochoczo do późna 
w noc. 

Nastrój na wszystkich przyjęciach 
czy to u oficerów, czy też u podofi- 
cerów panował niezwykle miły i ser- 
deczny. › 

н\\:"- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Kult dla Mickiewicza. 

Z Nowogródka piszą: Pomimo za- 
kończenia dni mickiewiczowskich w 
Nowogródku, o których wieść dotarła 
do najdalszych zakątków Rzeczypo 
spolitej i zagranicy, gdzie tylko żyją 
Polacy. Komitet uczczenia Mickiewi- 
cza nie zaprzestał swych prac i przy- 
stąpił do urzeczywistnienia swych za- 
mierzeń. Jak wiadomo, Komitet zdą- 
ża do wykupienia z rąk prywatnych 
terenów, położonych koło kopca Mic- 
kiewicza, do wykupienia Świtezi z 

przeznaczeniem na rezerwat i t. d. 

Plany te jednak wymagają do swego 

zrealizowania szeregu lat. 

Obecnie zaś Komitet, na którego 

czele stoi p. wojewoda wileński Becz- 

kowicz, nie przerywając mimo wyjaz- 

du z Nowogródka współpracy z Ko- 

mitetem, przystąpił do wprowadzenia 
w czyn dwóch punktów planu, nakre- 

ślonego w uchwale, powziętej 28-go 

czerwca r. b. z racji sypania kopca 
Mickiewicza w Nowogródku. 

  

   

    

Będąc przed paru dniami w Nowo- 

gródku p. woj. Beczkowicz udzielił 

prasie _ następujących informacyj: 

„Przedewszystkiem — mówił p. wo- 

jewoda — przystępujemy do wydawa- 

nia dzieł i poszczególnych drobniej- 
szych utworów Mickiewicza, przysto- 
sowując te wydawnictwa do potrzeb 
jak najszerszych mas i do ich możno- 

ści materjalnej. Jednocześnie przystę- 

pujemy do organizowania w Nowo- 
gródku Muzeum Mickiewiczowskiego, 

a przy niem bibljoteki. 

Pierwsza serja utworów, jaką Ko- 
mitet postanowił wydać, składa się 
z „Utworów Poetyckich Mickiewicza“ 

w opracowaniu Pigonia, z „Pana 

Tadeusza“ z ilustracjami Andriolego 

i z ballad i drobnych utworów, któ- 

rych tłem jest Nowogródczyzna. „U- 

twory Poetyckie Mickiewicza“ ukažą 

się na początku roku szkolnego w 30 

tys. egzemplarzy, jako duży tom w 

oprawie z portretem poety (w cenie 

4 zł. 90 gr.) w oprawie z przesyłką. 
„Pan Tadeusz* wydany będzie rów- 
nież z początkiem roku szkolnego (w 
cenie 80 gr.) również z portretem po- 
ety. Nakład „Pana Tadeusza* wynie- 
sie kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. 
Nieco później wydane będą utwory 
Mickiewicza o charakterze regjonal- 
nym z odpowiedniemi komentarzami. 

Sprawa Muzeum  Mickiewiczow- 
skiego przedstawia się w ten sposób, 
że niektórzy właściciele eksponatów, 
które były na wystawie w Nowogród- 
ku, wyrazili zgodę już to na darowi- 
znę, już na pozostawienie ich-w mu- 
zeum jako depozytów. Dało to narazie 
niewielką ilość eksponatów, jest jed- 
nak niepłonna nadzieja, że dalsze per- 
traktacje z właścicielami pamiątek z 
epoki mickiewiczowskiej powiększą 
zbiory przyszłego muzeum. Komitet 
będzie musiał niejedną rzecz zakupić, 
a z innych pamiątek, które są w po- 
siadaniu muzeum lub osób  prywat- 
nych, będzie musiał zdobyć kopje. Do- 
tychczasowe darowizny umieszczone 
są tymczasowo w dwóch pokojach 
gmachu po-Dominikańskiego. Komitet 
będzie musiał wznowić akcję o przy- 
szłe pomieszczenie, t. j. o dworek mic- 
kiewiczowski. O ile na ten cel będą 
uzyskane nawet stosunkowo niewiel- 
kie pieniądze, to wejście w posiadanie 
dworku mickiewiczowskiego nie na- 
potka na większe trudności, gdyż wła- 
Ściciel tej nieruchomości sędzia Dąb- 
rowski w Warszawie gotów jest iść 
na rękę Komitetowi. 

Komitet w zrealizowaniu swych za- 
mierzeń liczy na pomoc wszystkich 
rodaków w przeświadczeniu, że wy- 
dawnictwo dzieł Mickiewicza będzie 
miało ogromne znaczenie dla oświaty, 
a Muzeum Mickiewiczowskie w Nowo- 
gródku, będąc pomnikiem na ziemiach 
rodzinnych poety, tworzyć będzie za- 
razem niezmiernie doniosłą placówkę 
kultury polskiej na oddalonych kre- 
sach Rzeczypospolitej. 
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BARANOWICZE 
* Oszustwa na dworeu kolejowym w Ba- 

ranowiezach. Przed kilku dniami organy 
śledcze trafiły na ślady oszustów na dworcu 
osobowym w Baranowiczach. Obecnie znowu 
wykryto tułaj indentyczny rodzaj oszustwa. 
Mianowicie: Do Baranowicz nadeszła z Wil 
na przesyłka wartościowa za zaliczeniem 

pod adresem niejakiego Naumana Lewinsoh 

na nadana przez pana Wejsberga z Wilna, 

zamieszkałego przy ul. Bazyljańskiej Nr. 27. 

Skrzyneczka miała zawierać cenne wyroby 

gumowe i skórzane. Jednak po odbiór war 
tościowej przesyłki nikt się nie zgłaszał, a 

ponieważ adresata o podobnem nazwisku nie 
znaleziono w Baranowiczach, przeto władze 
kolejowe, po upływie przepisowego termi- 

przystąpiły do otwarcia tajemniczej 
aby dokonać sprzedaży, w drodze 

licytacji, cennych przedmiotów znajdujących 
się wewnątrz. Po otworzeniu skrzyni stwiet 

dzono, że zawierała ona kawałki drzewa 

brzozowego i olchowego, nawet nie oheblo- 

wane, które wysłano za pobraniem minimał- 

nej sumki 1605 złotych. Ponieważ rodzaj 

oszustwa okazał się indentyczny z OSzu- 

stwem dokonanem przed kilkoma dniami, z 

ia tylko różnicą, że obecna przesyłka miała 

swój początek w Wilnie a poprzednia w War: 

szawie, przeto po przeprowadzeniu wstęp- 

nych dochodzeń, przekazano całą tę sprawę 

„do Urzędu Śledczego w Wilnie. Według otrzy 
manych ostatnio informacyj, dowiadujemy 

się, że sprawcy wysyłania fikcyjnych prze- 

syłek wartościowych za pobraniem zosta 

     

   

ujęci na terenie m. Warszawy i osadzeni 

w areszcie cetrałnym. 
-+ Kobieta pod kopytami sploszonego 

konia. Onegdaj w miasteczku Horodyszcze. 
powiatu baranowiekiego, wydarzył się nie- 
szczęśliwy wypadek, ofiarą którego padło 
dwie osoby. Wi Horodyszczu znajduje się 
dość stroma góra, przez którą prowadzi 
droga do miasteczka. Na tej drodze koń 

ciągnący furmankę spłoszył się, z niezna- 
nego nam bliżej powodu, i całym pędem z 
góry wpadł na przechodzącą przez ulicę 
mieszkankę  Horodyszcza  Chaję Nauma 

- nowską kalecząc ją dotkliwie i ciężko ra- 
niąc jej głowę, Właściciel furmanki Bel- 
zowski Zachar, chcąc uniknąć niebezpieczeń 

wyskoczył z wozu na ziemię i odniósł 
ie obrażenia ciała. Obie ofiary wypad- 
po udzieleniu im pierwszej pomocy le“ 

skiej, przewieziono, w stanie bardzo 
‚ 90 szpitala powiatowego. w Bara- 

nowiczach. 

BRASŁAW 
-— pożary. Z Brasławia piszą: W mająt- 

ku Milunce, należącym do Żelisława Rostow 

  

    

   

  

skiego, gminy dryświackiej, pożar strawił 
oborę drewnianą, narażając właściciela na 

szkodę blisko 200 zł. Pożar powstał skutkiem 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem słu- 
żby folwarcznej. Pożar wybuchł o godz. 10 
rano w dniu 28 lipca. 

— W Meysztach, w gminie widzkiej, spa- 
lił się 27 lipca po południu podczas burzy 
od uderzenia pioruna dom mieszkalny 
Szemiotowej, — Zarazem spaliła się cześć 
martwego inwentarza gospodarskiego dzi 
żawcy tego majątku Kazimierza  Sawicza. 

Straty wynoszą 1250 zł. 
— W. dniu 28 lipca o godz. 14 z nieusta- 

lonej narazie przyczyny spalił się dom mie 
kalny i część sprzętów domowych na szko- 

dę Józefa Madelskiego, osadnika wojskowe- 
go, zamieszkałego w majątku  Dziedzinka. 
gm. przebrodzkiej. Straty wynoszą 10 tys. 
złotych. 

LIDA 

+ 1 sierpnia. Dzień 1 sierpnia na terente 
powiatu lidzkiego przeszedł zupełnie spokoj- 
nie. Nie było najmniejszych wystąpień anty- 
państwowych. 

-- Bohaterski Kiwelewicz. Buchalter fir- 
my „Przemysł gumowy Ardal* Chaim Kiwe- 
lewicz wyratował tonącą kobietę z nurtów 

rzeki Mołczadzi pod Nowo-Jelnią. Zaznaczyć 
należy że Kiwelewicz już po raz trzeci do- 

konał podobnego bohaterskiego czynu. 

+ Już im za niskie ceny. Na posiedzeniu 

zarządu cechu rzeźniczo-wędliniarskiego w 

Lidzie postanowiono zwrócić się do p. Sta- 

rosty w sprawie podwyższenia cen na słoni 
nę i mięso o 20 gr. na kilogramie z powo- 

du znacznej zwyżki w ostatnich dniach cen 

na nierogaciznę. 

+ Fabryka 50-groszówek. Władze bez- 
pieczeństwa wykryły we wsi Słupki fabrycz- 
kę fałszywych monet 50-groszowych. W zwią 
zku z tem zostali aresztowani fałszerze bra- 
cia Jan i Piotr Narkunowie. Podczas rewiz- 
ji, dokonanej u nich, znaleziono już gotowe 
monety i ołów, z którego je wyrabiano. 

Narkunowie puszczali w obieg fałszywe 
monety podczas jarmarków. (c). 

-- Aresztowanie strażnika sowieckiego. 
Onegdaj patrol K. O. P. zatrzymał na pogra- 
niczu polsko-sowieckiem w rejonie Iwieńca 
podejrzanego osobnika, który po wylegity- 
mowaniu okazał się przebranym w ubranie 
cywilne strażnikiem sowieckim P. Hroma- 
dowym. 

Zatrzymany tłumaczył się, że chciał od- 
wiedzić swych krewnych w Polsce. 

    

   

  

POWER Z KO GOO i RO ESTRŃACTEY 

Centralna technika komunistyczna 
przed sądem 

W sierpniu ub. r. władze bezpieczeństwa 
zdemaskowały członków Centralnego Komi- 

ictu K P.Z.B., którzy na terenie Wilna i pow. 
mołodeczańskiego prowadzili intensywną pro- 

pagandę wywrotową. 
W wyniku śledztwa w słan oskarżenia 

z art. 112 K. K. p awieni zostali: Rachela 

Sztucówna, ]. 24, z zawodu pielęgniarka, 

Sara Dworecka 1. 22, Dwejra Kuśnierzycba, 

1. 25, robotnica, Aron Mendelewicz, 1. 23, na- 

uczyciel szkoły powszechnej Mojżesz Słapak, 

1 51 i Zelik Fenster, 1. 48, notoryczny 

złodziej. BP 

Nadto akt oskarżenia Dworeckiej i Fen- 

sterowi zarzucał, iż posługiwali się w ce- 

Ach konspiracyjnych  fałszywemi dowoda- 
B osobistemi, wydanemi im przez Kompar- 
3 Aresztowana Dworecka w Wydziale Śled- 
sko piygitymowała się paszportem na nazwi- 

za Moj Kacman, zaś Fenster—podawał się 
w żesza Gerszmana. 

niach : Czasie likwidacji bandy w mieszka- 
maa: Dworeckiej, Sztucówny i Słapaka — 

ujaw! U WI p: 
JEWIMONG obok stosu bibuły komunistycz- 

nej, oryginąjne pisma, stwierdzające, że z Ro- 
sji sowieckiej py Rota ZA i 
Mińsku W į były przysyłane drukowane w 

105& wydawnictwa K. P. Z. B. 
partyj ych aa otrzymywała od władz 
partyjny o UMy, sięgające tysięcy złotych. 

Ze skonfiskowanych Raj notatek stwier 

dzono niezbi le, że w okresie od 23 czerwca 
do 17 lipca 1930 T. wydatkowała na transport 
i kolportaż nielegalnej bibuły 4.271 zł. 10 gr.. 
zaś od 20 lipca do 5 sierpnia tegoż roku 
2639 zł. 40 gr. 

Osk. Smołońska, jak ujawniono, wmiesza- 
ma do tej sprawy została w następujących 0- 

    

    

   

    

  

   

  

     

apelacyjnym. 

kolicznościach: Swego czasu wyjechała ona 
do Rosji na pogrzeb brata. Władze sowieckie 
aresztowały ją i zesłały do kraju Narym- 
skiego, skąd uwolniono ją dopiero, kiedy zo- 
bowiązała się przewieźć przez granicę bibułę 
wywrotową. Smołońska jest właścicielką 80 
ha folwarku, położonego przy granicy sowiec- 
kiej. W dostarczeniu przywiezionych wydaw- 
nictw pomagał Smołońskiej zaangażowany 
przez Kompartję zawodowy złodziej Fenster, 
kB zaopatrzono w fałszywy dowód 0so- 

isty. 

Sąd Okręgowy, po zbadaniu tej sprawy 
w dn. 4 maja b. r. skazał Sztucównę i Dwo- 
recką na 8, a Słapoka i Fenstera na 6 lat 
ciężkiego więzienia. Smołońską Sąd posta- 
nowił osadzić w twierdzy przez 1 rok. 

O IRA i Mendelewicza Sąd u- 
nnił. 

Skazani odwołali się do wyższej instancji 
i wskutek tego sprawa była wczoraj przed- 
miotem rozprawy w Sądzie Apelacyjnym. 

Przewodniczył wiceprezes p. Wł. Dmo- 

chowski przy udziale pp. sędziów A. Jundził- 
la i K. Kontowta. ' 

W rezultacie procesu, Sąd Apelacyjny, po 
wysłuchaniu wniosków wiceprokuratora P. 

Parczewskiego i obrońców oskarżonych, u- 

znał za właściwe częściowo zmienić wyrok 

Sądu Okręgowego, a mianowicie: 

Kary wymierzone Sztucównie i Dworec- 

kiej zmniejszył do 6 a Słapowskiemu do 4 

lat ciężkiego więzienia. 

W stosunku do innych oskarżonych wy- 

rok pierwszej instancji został zatwierdzony. 
Ka-er. 

   

    

K. URI RR 

W murach klasztoru wileńskich 
Karmelitów Bosych. 

Prasa wileńska dotychczas nie za- 
notowała jeszcze tego szczegółu z ży- 
cią powróconych Wilnu już w końcu 
marca r. b. Karmelitów Bosych, że 
klasztor ich, przed niespełna paru ty- 
godniami, został w wyłącznem -już ich 
zawiadywaniu. 

Ostatnio, część straszliwie opusz- 
czonych budowli onych po-karmelic- 
kich, zajmowało litewskie T-wo Do- 
broczynności, które urządziło tu so- 
bie czasu wielkiej wojny dość ubogo 
uzrądzoną ochronkę. Oczywiście dla 
braku funduszów T-wo powyższe nie 
mogło się zajmować choćby jaką ta- 
ką restauracją tych zmurszałych bu- 
dowli. 

Jak wiadomo 6w klasztor Karme- 
litów Bosych został zbudowany dla 
sprowadzonych z Lublina mnichów 
przez Ignacego i Stefana Dubowiczów. 
burmistrzów wileńskich, w latach 

1621—1626 i odznaczał się za czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej Świetnością 
swego rozwoju i pod względem kultu- 
ralnym. 

Ostatnim przeorem klasztoru był 
ks. Maurycy Pezycki (błędnie history- 
cy nasi często nazywają go Krzyckim 
albo jeszcze inaczej) znany jako ryto- 
wnik portretów historycznych i obra- 
zów świętych. 

Za jego to czasów Ranut Rusiecki, 
ceniony art. malarz wil. odnawiał 
obraz Najświętszej Panny Ostrobram- 
skiej i pod jego też kierunkiem odre- 
staurowaną była sama świątynia Kar- 
melicka. 

Wkrótce jednak, bo w r. 1844 rząd 
carski oddał klasztór sąsiednim mo- 
nachom prawosławnym. Mury klasz- 
toru, objęte obecnie przez prawowi- 
tych ich właścicieli, starsze są niż sa- 
ma budowla kościoła św. Teresy, 
wzniesionego w latach  1635—1650. 
Wspaniałe od strony swych podwó- 
rzy mury klasztorne godne są bliższej 
uwagi p. Konserwatora państwowego 
tudzież archeologów naszych, i zape- 
wne pod kierunkiem kompetentnych 
architektów naszych zostaną z czasem 
należycie zrekonstruowane. 

Wstępując przez bramę klasztorną, 
przylegającą do monasteru św. Ducha, 
znajdujemy w niej świeżo umieszczo- 
ną tabliczkę z napisem: Klasztor Kar- 
melitów Bosych, zaś na prawo wejście 
z tejże bramy prowadzące do ubogiego 
jeszcze dziś lokalu mieszkalnego 
zakonników. 

W parlatorjum spotyka nas uprzej 
my braciszek zakonny, który zapo- 
wiada nadejście wielebnego ojca Kar- 
melity, zastępującego tu miejsce prze- 
łożonego klasztoru. Wkrótce poznaję 

w skromnym zakonniku  Karmelicie 
światłego kapłana Ojca Andrzeja. Sia- 
damy przy okrągłym stoliku, z rozło- 
żonemi na nim broszurowemi wydaw- 
nictwami oświatowemi i historyczne- 
mi O. O. Karmelitów, które od czasu 
do czasu wiatr rozsypuje z racji prze- 
ciągów, przez stare niedomykające się 

okna. 

O. Andrzej informuje mię, że tym- 
czasem w klasztorze jest zaledwie dwu 
zakonników i jeden braciszek i, że da 
Bóg, w dalszej przyszłości, gdy zdo- 
będą się fundusze, nader ubogi klasz- 
tor dzisiejszy wstąpi w ślady poważ- 
niejszej kultury innych nowopowró- 
conych Wilnu klasztorów katolickich, 
zarówno pod względem urządzeń mie- 
szkalnych jak i działalności społecz- 
nej, filantropijnej i t. d. Wszystko tu 
dziś jak i ta ogromna, mało użyteczna 
narazie rudera, wymaga dłuższych lat 
pracy konserwacyjnej i rekonstrukcyj- 
nej. : 

A bardzo ciekawe są tutaj prze- 
dzielone charakterystycznemi arkada- 
mi trzy dziedzińce klasztorne oraz bar 
dzo mały ogród. Wszystko atoli w 0- 
gromnem opuszczeniu; pełno wszę- 
dzie brzydkich  niekonsekwentnych 
przeróbek z czasów, oczywiście, obcej 
tu gospodarki. 

Teren ostatniego podwórza jest 
znacznie podniesiony, tak samo pa- 
6grkowaty, jak pobliski teren dziedziń- 
ców klasztoru po-Unickiego św. Trój- 
cy. Sz. o. Andrzej tłumaczy mi, że z 
lewej strony kościoła św. Teresy, tuż 
obok bramy, dawniej był kurytarz 
kasztorny, a nie było tu wcale przeja- 
zdu rzekomo łączącego ul. Ostrobram- 
ską z zaułkiem św. Ducha. 

Karmelici miejscowi, oczywiście, 
zależni są dziś od administracji paraf- 
jalnej koś. św. Teresy, gdzie mogą je- 
dynie odprawiać Msze św. i spowia- 
dać się. 

Wiele rachować na ofiarność zu- 
bożałej ludności m. Wilna Karmelici 
Bosi oczywiście nie mogą, ale ludzie 
dobrej woli, miłujący piękne tradycje 
tyle zasłużonego tutaj w dawnych wie- 
kach klasztoru mogliby się chyba po- 
starać o jakie takie  przyozdobienie 
refektarza klasztornego i parlatorjum 
tą i ową pamiątką odszukaną w Wil- 
nie w postaci portretów dawnych Kar- 
melitów, sztychów o. Pczyekiego i in- 
nych, dalej dawnych widoków klasz- 
toru i po-karmelickego koś. św. Tere- 
sy. Nadto pożądane byłoby urządzenie 
w klasztorze księgozbioru historyczne- 
go i archiwum. ; 

Wracając z kalsztoru, rzućmy przy 
tej sposobności okiem na wspaniałą 
fasadę odrestaurowanego niedawno we 
wnątrz koś. św. Teresy, w którym 
przybudowany do niej ganek, z przy- 

wróconym w nim wejściem do dolne- 
go kościoła, tak razi brakiem harmon- 
ji z całością świątyni frontunu. Mia- 
nowicie portal tego ganku powinien 

  

MIEEKAKIS 

P. Premjer Prystor zaciekawił się 
sprawami Wilna. 

W dniu wczorajszym bawił w Wil- 
nie prezes Rady Ministrów p. Aleksan- 
der Prystor. Przyjął on w pałacu re- 
prezentacyjnym p. o. prezydenta mia- 
sta p. Witolda Czyża, który złożył mu 
szczegółowe i wyczerpujące sprawo- 
zdanie z ciężkiej sytuacji finansowej 
miasta. 

Pan Premjer żywo zaciekawił się 
sprawami Wilna i obiecał swoje po- 
parcie w uzyskaniu pożyczki, jak rów- 

nież przyrzekł wywrzeć presje na in- 
stytucje państwowe i wojskowe zale- 
gające samorządowi wileńskiemu z o- 
płatą blisko 500.000 złotych z tytułu 
rozmaitego rodzaju świadczeń rzeczo- 
wych. 

Nie trzeba dodawać, że ewentualny 
zwrot tej sumy pozwoli miastu na 
przedsięwzięcie całego szeregu kroków 
na polu walki z bezrobociem 

Dokoła przesilenia teatralnego 
w Wilnie. 

Możliwość zerwania umowy z Z. A. S. P-em. : 

Opinja publiczna Wilna jest po- 
ważnie zaniepokojona przewlekającem 
się przesileniem teatralnem. Jesteśmy 
w przededniu otwarcia sezonu jesien- 
nego, w chwili angażowania nowych 
zespołów teatralnych. I w tej właśnie, 
najbardziej decydującej chwili Wilno 
zaskoczyło przesilenie teatralne, które 
z dnia na dzień przybiera coraz bar- 
dziej ostry charakter. Nieprzejednane 
stanowisko ZASPu nasuwa możliwość 
zerwania umowy i zlikwidowania kry- 
zysu teatralnego przez Magistrat z po- 
minięciem dotychczasowego kontra- 
henta. 

Celem uzyskania dokładnych wy- 
jaśnień i oświetlenia całej, tak frapu- 
jącej Wilno, sprawy, zwróciliśmy się 
do czynników miarodajnych prosząc 
o sprecyzowanie stanowiska Magistra- 
tu w kwestji przesilenia. 

Postulaty Magistratu — usłysze- 
liśmy — dadzą się sprowadzić do na- 
stępujących punktów: 

1) Magistrat, podobnie jak dyr. 
Zelwerowicz, jest przeciwnikiem  te- 
atru zrzeszeniowego prowadzonego na 
zasadach t. zw. „działówki*, uważa 
on, że jedynie stałe gaże aktorów po- 
zwolą na skompletowanie dobrego ze- 
społu i dadzą gwarancję teatru o wy- 
sokim poziomie artystycznym. 

2 Magistrat żąda pozostawienia 
dyr. Zelwerowicza. Kandydat ZASPu 
p. Janusz Warnecki nie znajduje po- 
parcia, ze względu na to, że dotych 
czas nie zajmował stanowiska dyrek- 
tora teatrów i nie jest oznajomiony ze 
stosunkami wileńskiemi. 

Gdyby jednak porozumienie z dyr. 
Zelwerowiczem nie doprowadziło do 
pozytywnego rezultatu, Magistrat z 
całą stanowczością będzie obstawał 
przy kandydacie o niemniejszych od 
swego poprzednika kwalifikacjach ar- - 
tystycznych 

Jeżeli już mowa o obecnem prze- 

sileniu teatralnem niesposób pominąć 
milezeniem faktu, dosadnie charakte- 
ryzującego stosunek ZASPu do teat- 
rów wileńskich. 

Mimo przynagleń Magistratu ZASP 
zwlekał do ostatniej chwili z załatwie- 
niem tej tak poważnej dla Wilna spra- 
wy, wystawiając sobie tem samem 
niezbyt chlubne świadectwo, a co gor- 
sza postawił miasto w obliczu kryzysu 
w chwili decydującej, gdy wszędzie 
już wre praca nad kompletowaniem 
zespołów artystycznych. 

W tych warunkach ten tak poważ- 
ny czynnik kulturalny, jakim jest te- 
atr, łatwo może być w przyszłym se- 
zonie sprowadzony u nas do roli wię- 
cej niż minimalnej. 

Magistrat, podobno  wszystkiemi 
siłami dąży do jak najszybszego zlik- 
widowania przesilenia. Tymczasem je- 
dnak zaostrza się ono coraz bardziej. 

Wczoraj nadeszła do Wilna wia- 
domość, że ZASP odrzucił postulaty 
Magistratu, trwając dalej na swem 
nieprzejednanem stanowisku. 

Wobec tego, jak nas informują. 
nie jest wykluczonem, że w dniach 
najbliższych umowa z ZASP-em zo- 
stanie zerwana, 

**: w 

Sprawa teatrów wileńskich wska- 
zuje najwyraźniej, że kryzys teatralny 
w Połsce wymaga stanowczego wkro- 
"czenia czynników urzędowych z dept. 
Sztuki na czele. Gdyby featry nie były 
subsydjowane byłaby to sprawa pry- 
watna, tak jak jest to jeszcze dziś, jest 
to sprawa publiczna. Ze swojej strony 
radzimy artystom szczerze zwołać jak- 
najprędzej walne zebranie Z. A. S. P. 
i wybrać nowy zarząd. Szarogęsio- 
wanie kilku megalomanów powinno 
się skończyć, jak najrychlej. Cofnię- 
cie subsydjów przez miasta oznaczać 
wszak będzie nędzę szerokich sfer ak- 
torstwa i upadek teatrów. 

Dochodzenie w sprawie kina miejskiego 
i straży ogniowej. 

Jak się dowiadujemy, p. o. prezy- 
denta p. W. Czyż delegował radcę 
prawnego Magistratu mec. Popiela do 
wydziału kontroli miejskiej dla kiero- 
wania akcją dochodzenia w sprawie 

przypuszczalnych nadużyć w kinie 
miejskiem. ° 

Dochodzenie w sprawie straży og- 
niowej powierzone zostało mec. Wę- 
sławskiemu. 

Całkowita kompromitacja. 
Dzień 1-go sierpnia minął w Wilnie spokojnie. 

Komintern, jak już podawaliśmy, rozesłał 
do wszystkich placówek komunistycznych po 
lecenie, aby 1-go sierpnia w r. b. przepro- 
wadzić pod hasłem „międzynarodowego czer- 
wonego dnia antywojennego*. 

Zadanie jaczejek komunistycznych miało 
sprowadzać się do wywołania rozruchów. 
Akcja ta jednak nie dała żadnych rezula- 
tów, udowadniając jedynie, jak  słabenn 
wpływami rozporządzają u nas komuniści 

Jak było do przewidzenia dzień 1-go sier- 
pnia minął w Wilnie zupełnie spokojnie. Ni. 
gdzie normalny bieg życia nie został zakłó 

RON 
Dziś: N. M. P. Anielskiej. 

Jutro: Znal. św. Szczepana. 
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ŻAŁOBNA. 
— Uroczyste nabożestwo żałobne za du 

szę Ś. p. dr. Kazimierza Dąmbrowskiego dłu- 
goletniego członka Konferencyj św. Wincen- 
tego a Paulo, zostanie odprawione dnia 4-g0 
sierpnia (we wtorek) o godz. 8 w kościele 

x: x: Misjonarzy przy ul. Subocz. Pieśni ża 
łobne wykona chór Kleryków Księży Misjo- 
narzy. 

Zjednoczenie "Towarzystwa św. Wincen- 
tego a Paulo — Konferencje męskie i Oddzi 
ły Pań Miłosierdzia — zapraszają na to na- 
bożeństwo wszystkich swoich członków, ro- 
dzinę & р. zmarłego, pobożnych wiernych. 
tudzież ubogich i dobroczynne instytucje, 
które korzystały z długoletniej cichej i peł- 
nej poświęcenia pracy dobroczynnej śŚ. p. 
zmarłego. 

A Šeli KA NS SINTRA Era -Т 

    

   

   

być z czasem przyozdobiony marmu- 
rami, jakiemi powyżej wznoszący się 
partal górnego kościoła jest przyozdo- 
biony. + 

A propos restaurowanej obecnie ka 
plicy Ostrobramskiej, o której pisa- 
łem w tych dniach w „Kurj. Wil.* do- 
dać tu wypada, że boazerje dębowe. 
nałożone zostaną nietylko na ściany w 
samej kaplicy, gdzie otrzymają przy 
tem srebrne okucia, lecz i w klatce 
schodowej i zakrysji. W końcu nad- 
mieńmy, że roboty odnośne w tych ' 
murach potrwają jeszcze około trzech 
miesięcy. 

Diaułós, 

cony, nie licząc nieudanego zresztą zupełnie 
występu kilku wyrostków ze Związku: Mło- 
dzieży Komunistycznej, którzy w godzinach 
wieczorowych usiłowali przy zbiegu ulicy 
Gdańskiej i Zawalnej wywiesić na drutach 
telefonicznych czerwoną płachtę z antypań- 
stwowemi napisami. 

Interwencja przechodniów i policji stłu- 
miła w zarodku i tę jedyną próbę manife 
stacji. Sprawca zawieszenia czerwonej płach- 
ty został natychmiast ujęty. 

Pozatem w kilku punktach miasta roz- 
rzucono ulofki komunistyczne. 

RA 
ADMINISTRACYJNA. 

  

  

— 1845 wykroczeń administracyjnyca. 
Poszczególne komisarjaty P. P. w ciągu mie- 

si lipca sporządziły 1845 protokółów 

  

nych na rozmailego rodzaju wykroczenia na- 

łury adminisi yjnej. Najwięcej wykroczeń 
notują kroni policyjne w rubrykach: о- 

  

   

pilstwo, zakłócenie porządku publicznego i 
ruch kołowy. 

MIEJSKA. 

— Słaby wpływ podatków miejskich. Do 
kas Magistratu w ciągu ubiegłego miesiąca 
wpłynęło ogółem 55 proc. należności podst- 
kowych, preliminowanych do płacenia w 
miesiącu lipeu. ` 

Słaby ten wpływ podatków tłumaczy się 
im kryzyzysem gospodarczym oraz 0- 

gólnem zubożeniem ludności. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Uwadze pragnących studjować zagra- 

nieą. Warszawskie Akademickie Biuro :n- 
formacyjne Stud. zagr. w Worszawie ul. Mi- 
rowska 3—17 przypomina, że zapisy na u- 
czelnie zagr. rozpoczęły się, przeto radziniy 
wcześniejsze zapisywanie się, by nie nara 
się na ewentualność odmowy przyjęcia. Biu- 
ro czynne od 9 rano do 7 wiecz., załatwia 
przyjęcia na uniwersytetty zagraniczne, pa- 
szporty, wizy i ulgi kolejowe. Udziela zaiu- 
teresowanym wyczerpujących informacyj. 

— „Tydzień Społeczny Odrodzenia. W 
dniach od 23 do 30 sierpnia b. r. odbędzie się 
w Lublinie X-ty odrodzeniowy „Tydzień Spo- 

łeczny*. Tegoroczny „Tydzień Społ.* ma 
szczególne znaczenie, gdyż jest to Tydzień 

jubileuszowy, a także łączy się z tem uro 
czysty obchód jubileuszu encykliki „Rerum 
Novarum“. к 

Ze względu na ten specjalny i podwójny 
charakter nadchodzący „Tydzień Społ.* przed- 
stawia się szczególnie bogato pod wzgłędem 
formy i treści, jak żaden z poprzednich ty- 
godni. Poruszany jest całokształt spraw do- 
tyczących życia katolickiego w Polsce oraz 
występują najwybitniejsze siły naukowe i 
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U nerwowo chorych i cierpiących psy- 
ehieznie, łagodnie działają naturalna woda 
gorzka „Franciszka-Józefa* przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny, woł 
ny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach. 

społeczne. Między innymi wystąpią: O. Ur- 
ban, X. Pr. Szymański, Pr. Zdziechowski, X. 
Pr. Falkowski, Pr. Iwo Jaworski i in. 

Udział może wziąć każdy akademik i ma- 
turzysta oraz senjorzy „Odrodzenia*. 

Koszta całkowite: podróż w obie strony, 
utrzymanie i mieszkanie w Lublinie wynoszą 
łącznie 55 zł. 

Bliższe informacje i zgłoszenia na wy- 
jazd w lokału „Odrodzenia“ ul. Uniwersy- 

tecka Nr. 7 m. 9 codziennie od godz. 13 do 14. 
Zgłoszenia osób pragnących wziąć udział 

w „Tyg. Społ.* przyjmowane są tyłko do 10 
sierpnia włącznie. | 

— Z Akademickiego Aeroklubu. W dniu 
25 lipca r. b. odbyło się Walne Zebranie 
członków Aeroklubu Akademickiego w Wil- 
nie, na którem został wybrany nowy Zarząd 
na rok 1931/32 oraz wobec zamiaru rozsze- 
rzenia działalności klubu na szersze społeczeń 
stwo został zmieniony statut oraz nazwa klu- 
bu na Aeroklub Wileński. 

Skład nowego Zarządu: Prezes p. Zakrzew - 
ski Bronisław, wiceprezes p. Podziunas Ry- 
szard, skarbnik p. Giedrojć Wiktor, sekretarz 
p. Zielecki Jarosław, gospedarz p. Downar- 
Zapolska Anna-Ewa. 

Komisja Rewizyjna: p. Bohdanowicz An- 
toni, p. Burhardowa Karolina, p. Pukianiec 
Piotr, p. Andruszkiewicz Bohdan. 

Sąd Koleżeński: p. Kwiatkowski Henryk, 
p. Rodziewicz Walenty, p. Masalski Michał, 
p. Żeligowski Tadeusz, p. Januszewicz Hen- 
ryk. 

Walne Zebranie członków Aeroklubu Wi- 
leńskiego składa serdeczne podziękowanie pp. 
pułk. Iwaszkiewiczowi dowódcy 5 pulku Lot- 
niczego, p. maj. Krzyczkowskiemu zast. dow. 
5 pułku Lotn., p. Białasowi prezesowi Woje- 
wódzkiego Kom. L. О. Р. Р., р. maj. Popie- 
łowi, dowódcy Samodzielnego Dywizjonu Ar- 
tylerji Przeciwłotn. p. inż. Butkiewiczowi, 
prezesowi Kolejowego Komitetu L. O. P. P., 
p. por. Leszczyńskiemu, oficerowi łączniko- 
wemu 5 P. P. Lotn., p. kpt. Zaborowskiemu, 
komendantowi Portu Lotniczego w Poruban- 
ku, p. dyrektorowi Romerowi i p. naczelni- 
kowi inż. Witortowi za wybitną i troskliwą 
pomoc i opiekę wykazaną Aeroklubowi Wi- 
leńskiemu w jego działalności nad rozwojem 
sportu lotniczego w woj. wileńskiem. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzie- 
ży Rzemieślniczej woj. Wileńskiego w Wil- 
nie, niniejszem podaje do publicznej wia- 
domości, iż z niejakim p.Longinem Nagrońz- 
kim zam. w Wilnie, przy ul. Beliny Nr. 18, 
nie wspólnego nie ma, oraz oświadcza, że 
nigdy nie udzielał żadnego upoważnienia, 
ani też odpisów rejentałnych na prowa- 
dzenie loterji fantowej w myśl zezwolenia 
Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopołów 
Państw. w Wilnie za Nr. 3.305, P. L, N. 
gdyż wyżej wymieniony jest nam zupełnie 
nieznany i wystąpićnia pana L. N. jako 
funkcjonarjusza Zrzeszenia wobec władz 
Administracyjnych i Policyjnych są kary- 

godne i niedopuszczalne. 
Jednocześnie w związku z tem. Zarząd 

postanowił cofnąć upoważnienia wydane na 
prowadzenie loterji nast. osobom: 

1. p. Parszuto Wacław; 2. p. Judelewicz 
Mieczysław; 3. p. Bender Maks; 4. p. Kauf- 
man Leon; 5. p. Grinberg Franciszek; 6. p. 
Lancman Izaak. 

Pozatem zarząd uprasza za naszem po- 
średnictwem Władze Administracyjne i Po- 
licyjne o odbieranie wyżej wynienionym 
wszelkich upoważnień na prowadzenie ja- 
kichkolwiek bądź imprez w imieniu. Zarzą- 
du Centralnego Z, M. R. woj wileńskiego. 

— Skreślenie z listy członków. Zarząd 
Związku Niższych Funkcjonarjuszów Pań- 
stwowych Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu 
Wileńskiego w Wilnie zawiadamia, iż zgod 

   

-nie z wyrokiem Sądu Koleżeńskego, b. czło- 
nek Związku, p. Antoni Szafranowicz został 
skreślony z listy członków Związku za ubli- 
żenie honorowi Organizacji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Baczność podoficerowie rezerwy! W 

niedzielę dnia 2 sierpnia r. b. o godz. 16-€i 
odbędzie się w lokalu Federacji (Żeligow- 
skiego 4) Zebranie Informacyjne Koła Wileń. 
skiego Ogólnego Związku Podoficerów Re- 
zerwy. Obecność wszystkich kolegów ko- 
nieczna wobec ważnych spraw, które mają 
być na tem Zebraniu poruszone. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Bezrobocie zmniejszyło się o 90 osób. 
„Podług ostatnich danych stan bezrob. na te- 
renie m. Wiilna zamyka się cyfrą: 2937 bez- 
roboinych. W ciągu ostatniego tygodnia bez- 
robocie zmniejszyło się o 90 osób. 

— Uruchomienie nieczynnej cegielni. 
Przed kilku dniami została urochomiona od 
dłuższego już czasu nieczynna cegielnia ,„Po- 
nary*', 

W. nowouruchomionej cegielni 
pracę 30 bezrobotnych. 

znalazło 

  

— Spółdzielnia Autobusowa w W 
przesyła następujący komunikat: W związ 
z wiadomością, podaną przez miejscową pra- , 
sę o mogącym nastąpić luzie w ruchu auto- 
busowym w m. Wiłnie przy wycofaniu ma- 
szyn przez Spółdzielnię Autobusową, uprzej- 
mie komunikujemy co nasłępuje: 

Nieścisłą jest uwaga, umieszczona na 
szpaltach prasy wileńskiej, że z powodu wy- 
cofania niektórych autobusów z ruchu, ma 
stopniowo ukazywać się wspomniany na 
wstępie luz, który może doprowadzić do cał- 
kowitego wstrzymania łokomocji w mieście. 
Natomiast prawdą jest, że Spółdzielnia Auto- 
busowa, ch uzdrowić swą gospodarkę 
zmniejsza ilość kursujących obecnie auto- 
busów w gorszym stanie, ze względu na 
zmniejszoną frekweneję, oraz nadmiar wo- 
zów. 

Wyżej wspomniane wycofanie kilku ma- 
szyn nie wpłynie zupełnie na zmianę w do- 
tychczasowem kursowaniu autobusów i roz 
kład jazdy pozostanie bez zmiany. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— W dniu 31 lipca Łondonowa Rywa 

(Ponarska 71) została okradziona. Mianowi- 
cie w nocy nieznani sprawcy, wyjąwszy -luf- 
cik z okna, przedostali się do piwiarni i za- 
brali różne wyroby tutoniowe, wędliny i dro- 
biazgi łącznej wartości 600 zł. 

Władze policyjne wyśledziły, że kradzieży 
tej dokonali zawodowi złodzieje Adolf Św: 

but (Dobra Rada 8), Michał Ławnikowicz 
(Pożarowa 20), Karol Kadzewicz ze wsi No- 
wosiołki i Sańko Saszkin bez stałego miejsca 
zamieszkania. Świrbuta i Ławnikowicza już 
zatrzymano. Ukradzione rzeczy złoczyńcy u- 
lokowali u niejakiego Kazimierza Andruszkie- 
wicza, gdzie też policja znalazła je w kom- 

płecie, aresztując również i Andruszkiewicza. 
— W dniu 31 lipca Ordyńska Sara (No- 

wogródzka 52) zameldowała, że w nocy z dn. 
30 na 31 lipca nieznany sprawca przez okno 
przedostał się do jej mieszkania i usiłował 

skraść walizkę z bielizną wartości 200 zł. 
Ustalono, że był to Butkiewicz Jan (Dyne- 
burska 57), którego zatrzymano. 
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„Święto narcyzow“.. 20.15: Transmisja z War 
szawy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. W 
przerwie kwadrans literacki „Och troje i je: 
den na przyczynek* humoreska R. Kiplin- 
ga, oraz repertuar teatrów miejskich. 22.00: ton p. t. 
„Egzotyczne typy” feljeton wygl. Roman Zre 
bowicz. 2.15: Komunikaty. 22.30: Transmisja 
z Warszawy. Recital špiewaczy Anieli Szle- 
mińskiej. 23.00 Muzyka lekka i taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 3 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.04: 
Znakomite śpiewaczki (płyty). 13.10: Komu- 
nikat meteorologiczny. 16.40: Program dzien- 
ny. 16.45: Komunikat dla żeglugi. 16.50: Po- 
gadanka literacka w języku francuskim.  kowa. 18.00: Koncert popularny. 19.00: Kom. 
17.10: Koncert popularny (płyty). 17.35: „Pan Związku Młodz. Polskiej. 19.15: „Wiycieczka 
podkomorzy i pan klucznik*. 18.00: Koncect @о Brasławszczyzny* — odczyt z cyklu 

buchaltera. 17.35: Odczytanie kom. „Z przed w wykonaniu Wiedeńskiego Tria Kameralne „Znasz-li ten kraj?“, wygł Konserwator dr 
stu lat“. 17.40: Koncert popularny. 19.00: go, 19.00: Wileński komunikat sportowy. Stanisław Lorentz. 19.30: Program na šro- 
„Sytuacja gospodarcza Republik Bałtyckich* 19.15: „Tegoroczne kłopoty Oszmianczuka*  dę i rozm. 19.40: Giełda rolnicza. 19.55: 
odczyt wygł. Teodor Nagurski. 19.20: Audy- monolog wesoły wygłosi art. dram. Leon Kom. meteor. 20.00: Pras. dzien. radjowy. 
cja popularna „ W. sierpniową niedzielę" Wołłejko. 19.30: Program na wtorek i roz- 20.10: Kom. sportowy. 20.15: Koncert. 22.00: 
19.35: Program па poniedziałek i rozmai maitości. 19.40: Skrzynka pocztowa, rolnicza  Feljeton z Warszawy „Upał*. 22.15: Komu- 
tości. 19.40: Skrzynka pocztowa techniczna. i giełda rolnicza. 19.55: Komunikat meteoro-  nikaty. 22.30: Muzyka taneczna. 23.00: Kon- 
19.55: Komunikat meteorologiczny. 20.00: logiczny. 20.00: Prasowy dziennik radjowy. cert symfoniczny (płty). 

lipca 193] roku włącznie km Bua TRĘDOWATA f(ieśń miłości) 
sów Jadwiga Smosarska i B. Mierzejewski. głównych 

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

Od dnia |-go sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. 

20.10: Komunikat sportowy. 20.15: Koncert 
z Krakowa z racji międzynarodowego Kon: 
gresu esperantystów. W przerwie p. Zofja 
Trzcińska-Kosterbina wygł. z Warsz. felje- 

„Orle loty. 22.15: Komunikaty. 

22.30: Muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 4 sierpnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.54: 
„Nowe powieści Hamsuna* — odczyt wygł. 
Tadeusz Łopalewski. Tr. na wszystkie pol- 
skie stacje. 17.10: Utwory Ghopina (płyty!. 
17.35: Odczyt prof. Walerego Grella z Kra- 

RABJO 
Fala 244,1 m. moc 21,5 kw, 

NIEDZIELA, dnia 2 sierpnia 1931 r. 

10.15: Transmisja dzwonów i nabożeńst- 
wa z Bazyliki Wileńskiej. Chór Katedralny 
pod dyr. prof. Władysława Kalinowskiego. 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.00: Bi 
cie zegara i hejnał z wieży Katedralnej w 
Wilnie. 12.05: Koncert popularny (płyty! 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 13.20: 
Pogadanki. Wi przerwach muzyka ze Lwo- 
wa. 15.00: Odczyt rolniczy p. t. „ Tępienie 
robactwa”*, 15.20: Odczyty rolnicze. W przer. 
wach piosenki ludowe i muzyka ze Lwowa. 
16.40 Program dla. dzieci. 17.10: Kwadrans 

   
   

  

Od dnia 29-go do 31-go s 

Em Biejskie 
Współczesny dramat 

IBAŁA WIEJSKA salonowy. Aktów 10. 
;Qatrobramska 3. “2 

  

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 

Rod la Rocque jako Współczesny korsarz 
w emocjon. arcydz,, z udział. pięknej RITY LA ROY. NAD PROGRAM: Przegląd dźwięk. „Foxa“ 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny zniżone. 
musu NASTEPNY PROGRAM: WIELKA PARADA ammemazma 

Program od dnią 29 lipca 1931 roku o e 

mo Wryktnzoeyyy Dziewczyna z piekła 
w 10-aktowym potężnym dramacie aktorki, której światłem życia była miłość. Raj na latarni morskiej... 

Klątwa przeszłości... Miłość uszlachetniająca... Krzywda kobiety... Żona i matka oto symbol najczystszy kobiety. 
Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp 

Dziś! Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski motyl'* M A R L E N A D I E T R I Cc H 

CUDZA NARZECZONA 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy ,„Paramountu''. 

Kobieta nie do małżeństwa 
Potężny dramat w 10 akt. ilustrujący dantejskie życie dzisiejszej młodzieży. W rol. gł. fascynuj. zespół: Anita 
Page, Nils Asther, Joan Grawford, Dorota Sebastjan. — NAD PROGRAM: Najnowsza sensacja po raz 
pierwszy w Wilnie p. t. Dwa piekielne dni karjery cowboya, sztuka filmowa. W roli gł. Big Boy wiljams 

Rapsodja węgierska 
Lil Dagower, Dita Parlo i Willi Fritsch. XAP„PROGRAM: Atrakoje diuięk, 2397 povinis ̂ 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na Poz. sean; Balkon 60 Ei Patier od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

OSTRZEŻENIE! Ogłoszenie. W dniu 20 sierpnia r. b. o godz. 10 
° PRA sia Walne rożieno Eojok ak rano w lokalu Elektrowni Miejskiej, Derew- 

“ иппоёсіоше;ішо w užywane butelki „Patent“ 

Przebój dźwiękowy! Dawno nie widziany ulubieniec wszystkich 

  

%lno Kolejowe 

OGNISKO 
(eksk Aworox kolejow.) 

  

BŹWIĘKOWE KINO 

„DOLUJ WODO” 
Mickiaw. 22, tel. 15-28 

w wielkiem arcy- 
dziele dram. p, t. 

Film jakiego Wilno 

nie widziało! 

Początek seansów o godz. 4 6. 8 i 10.30 
  

Dziś! Dźwiękowe arcydzieło 
1931 roku. Szał namiętności! 
Poemat zakazanej miłości! p. t. 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
аса Wielka 88. 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 39, tel. 9-26 

Premjera! Po raz pierwszy w 
Wilniel Wersja dźwiękowa ł 
Prześliczny dramat miłosny! 

    
  

    

  

   

nicka 2, odbędzie się przetarg ustny i za 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU pomocą ofert pisemnych na sprzedaż 

€ а >; i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. szmelcu ; : > za: 
r znac” Przeto ostrzegamy przed falsyfikatandi i pro- |. Miedzianego po zlikwidowanych 

dynamomaszynach około 5000 kgr. , 
: 2. Ołowiu po akumulatorach do 6000 

gr. 
Wadjum w wysokości 50/, wymagane. 
Obejrzeć materjałi otrzymać informacje 

można na Elektrowni od godz. 10 do 13 
codziennie. 

(—) BISZĘWSKI 
wice-dyrektor Elektrowni Miejskiej 

inżynier 

ЫЫа 
ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6071 na ORYGINALNĄ: ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU £ 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. k 

REIK NINBĖSSLA 

  

  6201 

| Lvazek Pracy Obywatele Kobi 
otwiera z dniem | września r. 

  

  

  

R. BIKNER 
P racownia 

rzežbiarsko - kamieniarska 
ul. Rossa Nr. 15, tel. 17-29 robom żołądka, kiszek, 

istnieje od roku 1885 płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- Gotowe Pomniki i Płyty Pamiątko” 

we z Granitu Szwedzkiego i Krajow. 
Balzstu Labradoritu i Marmuru. 

Wykonanie robót w zakres grobow- 
nictwa wchodzących ma wszystkich 
cmentarzach wileńskichj i prowin- 
cjonalnych w-g projektów własnych 

i otrzymanych. 

UWAGA: Obejrzenie wystawy pomników — 
do kupna nie obowiązuje. 

roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, twuletnią szkołę | === 

pracownie gospodarczych | 7 iii 
Zapisy przyjmuje: Sekretarjat Szkoły Żądajcie bezpłatnej 

Wilno, ulica Jagiellońska Nr. 3/5, m. 3 | broszury pouczającej! 
od dnia 16 sierpnia r. b. codziennie SARE A 2: 

od 10 ej do ;13.ej. ЕЕЕ 
RRKT 

  

  

W_I EE Ń SE 1 

PEŁNY BIUST 
Kształtne łydki, piękne kształty zape- 
wnia Paniom w każdym wieku pole- 
cane przez lekarzy „ldeal Mixture" 
Doprowadza szybko do rozkwitu nie- 
rozwinięty chudy biust. Liczne pisma 
dziękczynnem donoszą nam, iż już po 
po 4-tygniowe używaniu ujawnia się 

wzmocnienie zaokrąglenie. Chude szy- 
je przybierają zachwycająco miękkie linje. Znikają 
wystające kości. Szczupłe łydki wzmacniają się. Gwa- 

rancjal Zwracamy pieniądze, jeżeli nie odniesie skut- 
ku. Cena zł. 2, — 3 flaszki zł. 4.50. 

Dr. Nic. kemen]j, EA Skrzynka poczt. 1028. 

TRCYENIKKYTRTEOZCZEKEZ 

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ulica Mickiewicza Nr. 9 

Wielka okazja! Tania wyprzedaż! 

OBIĆ PAPIEROWYCH (pet) 
Rabat od 5'/, do 25'/, 

  

  

  

  

   
   

   

przyczep” 
ne do MOTORY ŁODZI 

znanej ameryk. marki „Ewinrude* mod. 1931 r. 

MOTORY DO KAJAKÓW marki „Libelle* 

Motocykle „PUCH* 
model „250“ 1931 r. dostarcza na dogodnych wa- 

runkach ze składu fabrycznego 

D.-H. SZ. RUDOMIŃSKI 
Wilno, ul. Zawalna 28, tel. 732. 
  

    

FFFEFEEFEFEFEFEF 
Е HURTOWA SPRZEDAŽ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

„ M. DEULL [> 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. В 

2 
[5] 
JEJ 

   [5 
[8] 
E 
E 
В 
El 
В 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

а]Са а))а а)-а 

RADJOAMATORZY! 
Niedościgniona jakość, 
Pierwszorzędny odbiór, 
Maximum wykorzystania, 6170 
Trwałość, 

dają wam jedynie 56 

baterje anodowe „B A L T A 

Żądać we wszystkich sklepach radjowych. 

E
E
F
E
F
E
F
E
E
F
F
E
 

  

  

      
     

   

Nowootwarty Warszawski Skład Tapet į 

-«„TAPETA* 
Wilno, Niemiecka 4 2. 

į poleca najnowsze desenie po cenach Ś 
L 6211 konkurencyjnych. 

< 

  

    PIRKTI й 

  

  

Okazyjnie i tanio 
przy ninimalnej 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       

AEA YVYVYVYVYVYVYVYVYVYVVVYVVYVYYVVYVYVYVVYYVYVYVYY 

OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 

RZE WILEŃSKIM* i we wszystkich in- 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wil. Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIĘWICZ 

ulica Wielka 14, tel. 12-34. 

IA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI   

į D R E N 1 Pomorskich Zakładów 

DACHÓWKĘ Ceramicznych Sp. Akc. 

LISTWY OCHRONNE « «| 
KRAWĘŻNIK 
IZOLACYJNE materials od wilgoci 

FILC BITUMOW 

PŁYTKI CEMENTOWE 
poleca ze składu i z fabryk 

V. Bus, A. Jankowski i ЗЧ 
Wilno, Wilenska 23, tel. 432. 

do šcian, nowy typ 
Fabryki  Džwigow 

B-cia Jenike Sp. Akc. 

do krycia 
dachów 

fabryki „Gudronit“ 

właenej produkcji 

  

5907—0 i 

  

nowe i używan 

  

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
zawczasu 

według najnowszych spisów 

w Księgarni W. Mikulskiego 
Wileńska 25, telefon 6-64. 

оо оао е == Et Mi 
przyjmuje na zamianę podręczniki używane. 

nabywać można 

6169 

  

      

kiego   

S) L 
  

KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARKA NATROLIGAT ORKA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

аЦаа 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

roboty     

      

=
 „i 

Przy ulicy Szopena 6 do 
wynajęcia luksusowe 
mieszkanie z 9 pokoi, 
kuchni i wszelk. wygód, 
nadające się także pod 
instytucje. Tamże do wy- 
najęeia lokale (parter) pod 
sklepy lub inne przedsię- 
biorstwa. Infor. na miejscu 
u rządcy od 5—6 wiecz. 

Skradzione leg. kol. za 
Nr. 16658, zaświadcz. dla 
pomocy lekarskiej, bilet 
okresowy wyd. przez P.K. 
P. Wilno, zaświadcz. na 
medal wyd. przez D.O.K. 
II. Grodno na im. Mate- 
usza Sienkiewicza, leg. kol. 
za Nr. 16659 wyd. przez 
P. K. P. Wilno na im. 
Rozalji Sienkiewicz, unie- 

ważnia się. 
  

Najlepiej jest spędzić 
wakacje w pensjonacie 

WERKI Gel. Wilno 12). 
Ceny znacznie znižone. 
Wspaniały park, plaża, 
radjo, dogodna komuni- 

kacja x Wilnem. 

ROWERY 
krajowe i zagraniczne oraz 
petefony, płyty i maszyny 
do szycia na raty, poleca 
firma J. Kae. Wilno, ul. 

Wileńska 26. 

  

J ООО 

  

Najładniejsze i najtańsze 
wzory do robótek, 
tylko w jedynym polskim 
sklepie robót ręcznych 
„Stema“, S-to Jańska 2. 

MEBLE 
po cenach zniżonych 

poleca: 
Skład mebli B. Łoku- 
ciewski, Wileńska Nr. 23. 

KRZESŁO na kotach 
dla chorego okazyjnie 

do sprzedania 
ul. Słowackiego | m. 10. 

DZIAŁKA 
9 Ka dobrej ornej ziemi 
6 klm. od Wilna — kom- 

pletne zabudowania sprze 

daje się niedrogo. Ulica 

Krakowska Nr. 55. 

No онн оойнньнсоничщи сонснныя 

Instaladjo elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

RAKSTANADEN BAE 

  

  
    

Nr. 176 (2118) 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
1a dogodnych warmnkach   I NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚCI. 

6181 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 

№. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
charoby skėrne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—! i 4—8. 

tel. 567. 6072 

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

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

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

Parcelę 6': la 
położoną za lasem Anto- 
kolskim SPRZEDAMtanio 
natychmiast, Wiadomość: 
Plackowski, willa Pod- 
zamcze w Cielętniku, od 
3 do 4 po poł. 6186 

  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach inż Froma. 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 

Samochody, motocykle, 
warsztaty. 
  

Korzystnezajęcie 
otrzyma inteligentna oso- 
ba mogąca złożyć kaucję— 
Oferty szczegółowe Kur- 
PAR MA Po 

wažna firma“. 

Pierwszorzędna firma pro- 
ponuje każdemu zarobić 
miesięcznie 506 złotych 
i więcej przez odwiedza- 
nie klijenteli prywatnej. 
Adresy składać do Kurjera 
Wileński pod „akwizycja“, 
  

  

KUPIĘ OKAZYJNIE 

futro karakułowe 
Zgłaszać się w poniedzia- 
łek Żeligowskiego | m. 18 

Ronczewska, 

  

SPRZEDAJĄ SIĘ 
Salonowe meble, 
patefon, wazony 

i inne rzeczy. 
ul. Połocka Nr. 4 m. 12. 

GALANTERJA 

„ŹRÓDŁO POLSKIE" 
ul. Wileńska Nr. 29. 
Wejście przezkorytarzm.l. 

  

$Śkiep spożywczy 
z całkowitym sprzętem, 
oraz trzy pokoje, ze wszel- 
kiemi wygodami wydam— 

od zaraz: 
ul. Tyzenhazowska Nr. 12 

$ 

  

TADEUSZ SIKORSKI. 35) 

ŽYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

— Tak jest, uważałbym za wskazane przydzielić 

mi ochronę. Myślę, że dwóch ajentów wystarczy. 

Bardzo dziękuję waszej ekscelencji. 
— Mołodiec Lalik — zawołała Mironowa, skacząc 

po pokoju. Teraz jestem spokojna. Będziesz dzisiaj 

w teatrze? 
— Napewno. Nie zapomnij o Monastyrskim. 
— Dobrze, dobrze mój skarbie. A co mu zrobisz, 

jeżeli to on? 
— (o? — z nienawiścią w oczach rzekł proku- 

rator. Oskarżę go, że jest szkodliwy dla państwa i po 
porozumieniu się z gubernatorem wyśle się go do miej- 
scowości mniej oddalonych. Gubernator dla mnie to 
zrobi, ja mu również załatwiłem jedną sprawę poufną. 

Mironowa z niedowierzaniem pokręciła głową. 
— Nie zapomnij, że to adwokat, z nim będzie 

trudniej. Jest rada adwokacka, zażądają dowodów. 
Wiktorinow nachmurzył się gniewnie. Powstał 

z kanapy nagle, jakby ukąszony. 
— Pluję na radę adwokacką... o tak... Splunął 

ze złością — i rozcieram... o tak... — Brutalnie roztarł 
mogą plwocinę. — Rozumiesz? Wydostań mi tylko od 
niego papier, a zobaczysz, że się przejedzie daleko. 

Chwilę wzburzony spacerował po gabinecie. 
Wreszcie usiadł obok niej, bez słowa objął ją wpół. 
W korytarzu rozlegały się kroki zniecierpliwionych 
czekaniem interesantów. х 

— Ale.. ale — odezwala się Mironowa, wiedząc 
że Wiktorinow po ataku złości staje się zwykle bardzo 
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czyłym — nie leży ci przypadkiem gdzieś w głębokiej 
kieszeni niepotrzebna setka? Mam zapłacić rachunek 
krawcowej. 

Wziął jej rękę i wcisnął w boczną kieszeń. 
— No co, znalazłaś? — zapytał pieszezotliwie. 
— ©О jest nawet kilka — zawołała, rozwijając 

paczkę banknotów. Ja jednak jestem skromna, wezmę 

tylko jeden. 
— Wiesz, Mironoczka, po takiem przejściu i wzbu 

rzeniu zawsze mnie rozpierają jakieś tęsknoty nie- 
znane... coś takiego. 

— Wiem, wiem, co to za tęsknoty, ty bezwstyd- 
niku — szepnęła broniąc się. 

Objął ją namiętnie i chciwie przyłożył usta do jej 
sotzystych warg. 

— (o ty, tutaj? — żachnęła się — może kto wejść. 
— Nikt nie wejdzie — szepnął, znacząco mrużąc 

oczy. Trzeba się ochłodzić... 
* * * 

Towarzysz Jegor Połowiński, zwany w życiu kon- 
spiracyjnem „Spartakiem*, postanowił zwołać lokalny . 

komitet partji. Był wielki czas ku temu. Przytłumiony 
na pewien czas ruch rewolucyjny w Rosji znowu się 
wzmógł. Centralny Komitet zarzucał mu bezczynność. 
Od czasu utworzenia w Charbinie komitetu dokonano 
jedynego zamachu na osobie poborcy kolejowego. 
Zabito go na placu Cerkiewnym, przyczem zabrano 
większą kwotę pieniędzy. Gotówka szybko się rozeszła, 
a w więzieniu dotychczas przebywa kilku towarzy- 
szów, podejrzanych o udział w napadzie. I nic więcej. 
Były planowane różne zamachy, lecz zwykle kończyło 
się wszystko na jałowych dyskusjach. Wreszcie przy- 
jechał emisarjusz z centralnego komitetu. Długo prze- 
kładał, prosił, nalegał, wreszcie groził, wzywając do 
czynów rewolucyjnych. 

Na posiedzeniu towarzysz „Spartak“ postawil na   
  

porządku dziennym wykonanie zamachu na osobie 
prokuratora Wiktorinowa. Jest to najzaciętszy wróg 

ruchu wolnościowego. Stara się on wyłapać wszyst- 

kich członków grupy, może nawet wykryć lokalny 

komitet. : 
„Spartak“ stužyt w biurze, w którem był naczel- 

nikiem ojciec Marty. Nie życzył sobie, aby zamachu 
miała dokonać Niemirowa. On ją wciągnął do partji, 
on w niej wzbudził i podtrzymywał duch rewolucyjny, 
a jednak nie chciał, aby Marta narażała się na nie- 
bezpieczeństwo. Zamach miał być bombowy, przy któ- 
rym trudno się wyratować. Sam Jegor bardzo zręcznie 

rzucał bomby. Ćwiczył się w tem dość długo i wresz- 

cie doszedł do niezwykłej wprawy. Mógł rzucić bombę 

z takiej odległości, że był pewien, iż pozostanie nie- 

tknięty i zdąży uciec. Ale Marta? Zginie z pewnością. 

Postanowił na zebraniu oponować przeciwko powie- 

rzeniu jej wykonania zamachu. Obawiał się jednak, 

że towarzysz Grzegorz przeprowadzi uchwałę odmien- 

ną i Marcie zostanie polecone wykonanie decyzji ko- 
mitetu. Grzegorz jest za tem, żeby bomby rzucały 

kobiety. Mówił on, że kobieta prędzej się wyślizgnie 
z rąk policji, że podczas popłochu mniej uwagi zwra- 
cają na kobiety i że wreszcie sądy wojskowe rzadko 
kiedy skazują je na karę śmierci. Na poprzedniem 
zebraniu Marta sama się zaofiarowała dokonać za- 
machu terorystycznego. Wypowiedziała wtedy pło- 
mienną mowę. Na zebraniu była dyskusja o zamachu, 
jednak nie wskazano osoby konkretnej, która miała 
być zgłodzona. Towarzysz „Spartak* podczas tego 
zebrania zapalił się namiętnie do Marty. Była 
w jakiemś natchnieniu, cała pałała żądzą służenia re- 
wołucji. W kilka tygodni potem umyślnie tak pokie- 
rował, że został z nią sam na sam w mieszkaniu kon- 
spiracyjnem. Myślał, że została już dostatecznie przy- 
gotowana do praktycznego zastosowania teorji o swo- 
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bodnem pożyciu płciowem. Miał on już pewną wprawę 

w postępowaniu z dziewczętami partyjnemi. 

Bez słowa chwycił ją wpół i rzucił na kanapę. 

Był zdecydowany dokonać gwałtu. Marta w lot zorjen- 
towała się w sytuacji. Wiedziała, że opór fizyczny 
będzie bezskuteczny. Zerwała się i stanęła przed nim, 
przeszywając go druzgoczącym wzrokiem. Dyszała 
wstrętem, nienawiścią i pogardą. 

— Nie chcesz mnie — wykrztusił i pochylił głowę. 

Zrozumiał, że nie jest łatwą do wzięcia. Błyskawicz- 
nie zmienił plan. Upadł na kolana i błagał o prze- 
baczenie, wyznał, że ją kocha, lecz nie chce gwałtu, 
będzie pokorny i cierpliwy. Czytała w jego oczach 
bezdenną rozpacz. Przebaczyła mu. Pozostali jak daw- 
niej w stosunkach przyjacielskich, w jakich bywają 

towarzysze partyjni. 

Jegor zdecydował, że w razie, gdyby komitet zlecił 
wykonanie zamachu Marcie, będzie przy niej w kry- 
tycznej chwili, nawet sam rzuci bombę. Trzeba, żeby 

Marta zóbaczyła jego klasyczną robotę. | 
Widział ją w towarzystwie Wichrowskiego. 

Towarzysze również mówili mu o niewłaściwej znajo- 
mości kobiety partyjnej ze służaleem biurokracji, sekre- 

tarzem najpodlejszego z prokuratorów. Uspokoił ich 

kilkoma zdaniami: i 
— Ona wie co robi. Ten człowiek może nam się 

przydać. Jest on wtajemniczony w sprawy polityczne. 

Sam jednak był zaniepokojony. 

— (zy miłość, czy zdrada partyjna? — myślał 
często. Był zapalonym socjalistą, brzydził się odstęp- 

stwem, a jednak nie umiał sobie dać odpowiedzi, coby 

wolał, czy żeby to była zdrada, czy miłość. 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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