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Sprawozdanie Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie za rok 1930 (któ- 

re zasługuje na pochlebną uwagę, ja- 

ko bardzo wartościowa publikacja), 

przynosi między innemi bardzo cieka- 

we dane o podatkach samorządowych. 

skupione w trzech tablicach (X7/, XIII 

i XIII bis). 

Liczby te rzucają bardzo charakte- 

  

rystyczne światło na finansową stronę 

życia naszych samorządów i są: tem 

godniejsze zainteresowania się, że od- 

noszą się do czterech województw pół- 

noeno - wschodnich, t. j. wileńskiego, 

nowogródzkiego, białostockiego i pole- 

skiego. 

Zestawienia dotyc 

wych 1928-29 i 192 

możliwość porównań i wysnucia pew- 

а lat budžeio- 

30, stwarzając 

      

nych wniosków o kierunku finansowej 

gospodarki. 

Poza innemi źródłami dochodów, 

na których samorządowe ciała opie- 

rają swą egzystencje, rolę główną, a 

często niestety nienial wyłączną, od- 
  

grywają podatki, których są trzy ro- 

dzaje: samoistne samorządowe, dodat- 

ki do podatków państwowych i udział 

w podatkach państwowych.  Dowia- 

dujemy się więc, że w grupie samoist- 

nych podatków wpływy podatkowe 

wszystkich rodzajów samorządu tery- 

torjalnego w województwie 

skiem osiągnęły w roku 1928-29 7.505 

tys.. zł, 3-30 tylko o 

11.060 zł. mniej. W grupie dodatków 

do podatków wpływy w roku 1929-30 

są mniejsze o 7.000 zł. od wpływów 

w roku poprzednim. Ciekawe jest jed- 

nak, że gdy podatek od przemysłu i 

handlu wyniósł w roku 1928-29 290 

tys. zł., w roku następnym kwota stąd 

zdobyta osiąga 298 tys. zł. Wreszcie 

wybitnie wzrasta udział samorządów 

w podatkach państwowych. W roku 

1928-29 wynosił on 791 tys. zł, gdy 

w roku 1929-30 — 976 tys. zł. Ozna- 

cza to wzrost o 23,4 proc. 

wileń- 

      w roku zaś 19 

Tu należy podkreślić, że w ostat- 

niej kategorji wpływów gminy wiej- 

skie nie uczestniczą, a tylko powiato- 
we związki komunalne i miasta, przy- 
czem ostatnie powiększyły swój u- 
dział w państwowych podatkach o 
blisko 50 proc. w stosunku do roku 
poprzedniego. Z wszelkich rodzajów 
podatków zdobyły samorządy w Wi- 
leńszczyźnie w roku 1928-29 — 
18.902. 000 zł., w roku zaś 1929-30 — 

14.029.000 zł. t. j. o 127.000 złotych 

więcej. 

Chcemy być bardzo ostrożni za- 

równo w wnioskach jak i sądach. W 

pierwszym rzędzie wypada stwierdzić, 

że w okresie gospodarczo niezmiernie 

ciężkim, samorządy nasze rozszerzają 

swe wpływy kasowe czerpane z podat- 

ków. 

Okazuje się to jeszcze wyraźniej 
na przykładach, wziętych z poszcze- 
gólnych miast. I tak Białystok powię- 
kszył podatki samoistne o 134000 zł., 

Baranowicze o 6.000 zł., Lida o 15.000 

zł., Brześć nad Bugiem o 38.000 zł., 

Wilno o 32.000 zł. 

Z dodatków komunalnych do po- 

datków państwowych osiągnięto w 
Brześciu nad Bugiem o 38.000 zł. wię- 

cej, w Wilnie o 112.000 zł. więcej w 
roku 1929-30 niż w roku poprzednim. 

W siedmiu większych miastach ob- 

Szaru wileńskiej Izby Przemysłowo- 
andlowej udział samorządów w po- 

datkąch państwowych wzrósł w tym 

*AMym czasie o 202.000 złotych, nadto 
%83_W sąmem Wilnie o 130.000 zł. 
‚ , €Rdencja zwyżkowa, która się tu 

jaskrawo zaznacza przybiera wciąż na 
rozmiarach.  Qto bowiem prelimino- 
wany NA rok 1931-32 budżet miasta 
Wilna przewiduje dalszy wzrost pozy- 
cji osiąganej z udziału w podatkach 
państwowych 0 76.000 zł. w stosunku 
do roku 1929-30 i zwiększenie dodat- 
ków komunalnych do podatków pań- 

LDAA TENDENCJA 
stwowych o 136.000 zł. (vide art. p. t. 

Budżet m. Wilna na r. 1931-32 w nr. 

147 „Kurjera Wilenskiego“). 

Nie ulega wątpliwości, że samorząd 

nasz zdąża po linji najmniejszego opo- 

ru w wyszukiwaniu źródeł swojego do 

chodu. Z eyframi w ręku możnaby wy 

kazać, jak znikome miejsce zajmują 

w budżecie naszego miasta pozycje do 

chodowe z komunalnego i 

przedsiębiorstw miejskich, jak wsty- 

dliwie kryją się w cieniu pozycyj, osią- 

ganych z podatków. Lecz trzeba sohie 

uprzytomnić, że obciążenie ogólno-po- 

datkowe jest w znacznej mierze spo- 

samorządów, 

majątku 

    

wodowane potrzebami 

które w czasach kryzysu gospodarcze- 

go nie zmniejszają swych wpływów z 

tych źródeł, lecz wydatnie i stale je 

zwiększają. Czynią to zaś nietylko bez- 

pośrednio. lecz i pośrednio, albowiem 

udział w podatkach państwowych jest 

w gruncie rzeczy obciążeniem na 

rzecz samorządu. 

szumieć, że gdyby to nie 

podatkowa polityka 
państwa mogłaby hyć łagodniejsza, 
stwarzałaby bowiem szersze ramy dla 
ulg podatkowych w stosunku do płat- 

ników. Jesteśmy dalecy od zamiaru 

kwestjonowania potrzeby i koniecznoś 

Łatwo z 

miało mie     , 

ci świadczeń na rzecz samorządów. 
Nie chcemy też zmniejszenia ich roli 
w życiu, która zależy od podstaw fi- 
nansowych. Lecz zwalanie się całym 

samorządowej gospodarki 

na społeczeństwo bądź wprost, bądź 

ciężarem 

przez wzrost udziału w podatkach pań- 

stwowych, budzi najdalej idące za- 

strzeżenia i musi być uznane jako nie- 

pożądane zjawisko. Zastrzeżenia są 

tem większe, że plony życia samorzą- 

dowego nie usprawiedliwiają najczęś- 

ciej świadczeń na ten cel. Nietylko u 

nas w Wilnie. Celowość wydatków, 

obciążenie rozchodami personalnemi, 

zaniedbanie przedsiębiorstw, nierucho- 

mości i wogóle majątku komunalnego 

raczej zgęszczają cienie aniżeli światło 

około instytucji samorządowej. 

Gdy wszystko w państwie upływa 

pod znakiem ograniczeń i zacieśniania 

do granic najkonieczniejszych, samo- 

rządy nie mogą stanowić wyjątku. Na 

terenie całego państwa są tu olbrzymie 

kwoty do oszczędzenia, skoro tylko u 

nas stanowią możliwe do zrobienia 

oszczędności wydatne pozycje. Lud- 

ność odczułaby je jako ulgę, a życie 

gospodarcze zareagowałoby na to do- 

datnio, jak dodatnie objawy wywo- 

łuje w niem trafna polityka celna czy 

taryfowa. 

W normalnych warunkach gospo- 

darczego powodzenia należałoby zwal- 

czać zapędy samorządów do przesu- 

wania ich trosk finansowych na barki 

obywatelstwa, cóż dopiero w czasach 

kryzysu. Nie oczekujmy we wszyst- 

„kiem zbawczych zarządzeń i pomocy 

ze strony państwa. Tuż obok nas i w 

" zasięgu naszego wpływu są rzeczy, któ 

rych poprawa stanowi o pożytku gmin 

a pośrednio całego państwa. 

A. H. 

Dr. K. Szapiro 
Wielka 7, telefon 12-50 — powrócił. 
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Najbardziej posilna i uzdrawiająca, 
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Pan Marszałek Piłsudski 
objął urzędowanie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Marszałek Piłsudski, który w so- 
botę wrócił do Warszawy z Pikie- 
liszek, objął z dn. wczorajszym u- 
rzędowanie w min. spr. wojsk. 

Powrót pana premjera 
Prystora z urlopu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj powrócił z kilkudniowego 
urlopu p. premjer Prystor który na- 
tychmiast objął urzędowanie. P. prem- 
jer przyjął min. spr. wewnętrzn. 
rackiego i min. skarbu Jana Piłsuds 
go .Jednocześnie ustalono, że posie- 
dzenie Komitetu Ekonomicznego od- 
będzie się we środę. 

List Metropolity Djonizego 
do min. sprawiedliwości 

w sprawie Kowerdy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Metropoita  Djonizy wystosował 
dłuższy list do min. sprawiedliw. za- 

ący prośbę o przedłożenie Panu 
Prezydentowi wniosku o ułżenie losu 
Borysa Kowerdy skazanego za zabój- 
stwo posła sowieckiego Wojkowa. 

Zmiany polskich okręgów 
konsularnych w Niemczech. 

BERLIN. 3.VIII. (Pat). Rząd Rze- 
szy udzielił konsulowi generalnemu 
Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie 
doktorowi Wacławowi Gawrońskie- 
mu exsequatur z dniem 27 czerwca 
b. r. Równocześnie zmienione zo- 
stały polskie okręgi konsularne w 
Niemczech. 

Zmiany te nastąpiły na zasadzie 
listów komisyjnych Prezydenta Rze- 
czypospolitej, przyczem Rząd Rzeszy 
udzielił również exsequatur konsulo- 
wi polskiemu w Pile Szwarcenberg 
Czernemu na zmienionym obszarze 
konsulatu polskiego w Pile. 

13-ta pensja a wynagrodze- 
nie za godziny nadliczbowe. 

Rozważając skargę pracownika przeciwko 
firmie prywatnej, Sąd Najwyższy orzekł, że 
zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych 

może być uskuteczniona w formie 13-ej pen- 
sji, byleby w sumie nie była niższa od wy- 
nagrodzenia, należnego na zasadzie art. 16 

usławy o czasie pracy w przemyśle i handlu. 

Artykuł ten przewiduje, że wynagrodze- 
nie za pracę w godzinach nadliczbowych wy- 

nosić winno o 50 proc. więcej od wynagro- 
dzenia za normalną godzinę pracy. 

Zawieszenie na 6 tygodni 
„Gazety Gdańskiej". 

GDAŃSK, 3-VIII. (Pat). W dniu 
dzisiejszym rozporządzeniem prezy- 
denta policji gdańskiej na mocy 
specjalnej ustawy o pełnomocnic- 
twach dla senatu zawieszony został 
na okres © tygodni jedyny organ 
polski na terenie wolnego miasta 
„Gazeta Gdańska” za ustęp w ar- 
tykule pod tytułem „Nowa zbrodnia 
na granicy polskiej", 'omawiający 
zabójstwo  funkcjonarjusza straży 
granicznej Michała Nowakowskiego. 

Autor artykułu stwierdził w nim, 
że bezkarność zbrodni dokonanej 
w Gdańsku przez Gengaerskiego 
na osobie funkcjonarjusza P.K.P. 
Styrbickiego, a następnie głośny wy- 
padek z marynarzem Jeżykiem, któ- 
ry będąc znaleziony w kabinie o- 
krętu Kopernik z wyciętą na pier- 
siach swastyką skazany został przez 
sąd gdański na karę więzienia, gdy 
sprawcy nie zostali wykryci, — że 
fakty tej bezkarności podziałały za- 
chęcająco do nowej zbrodni na oso- 
bie Nowakowskiego. Społeczeństwo 
polskie w Gdańsku widzi w tem 
zarządzeniu policyjnem dalszy krok 
w akcji władz gdańskich zmierzają- 
cej do szykanowania Polaków. 

Nowy triumf twórczy Polski. 

GDYNIA, 3. VIII. (Pat). Wczoraj o godz. 
11 odbyło się w Hallerowie uroczyste otwar- 
cie drogi nadmorskiej Wielka Wieś—Jastrzę- 
bia Góra—Karwia. Otwarcia drogi dokonał 
p. minister robót publicznych gen. Norwid- 
Neugebauer w towarzystwie b. min. Mora- 
czewskiego, wojewody pomorskiego Lamota, 
komisarza rządu w Gdyni Zabierzowskiego, 
starosty Łąckiego oraz przedstawicieli Mini- 
sterstwa Robót publ, Województwa, Urzędu 
Morskiego, Żeglugi i. t. d., poczem odbyła się 
defilada przysposobienia wojskowego. Po de- 
filadzie dokonano przeglądu nowowybudowa- 
nej drogi. 

— 

      

  

   

  

czy 

Antysemityzm w Niemczech. 
HAMBURG, 3. 8. (Pat). — W. parku Born 

w Hamburgu kilku dotychczas niewyšledzo- 
nych osobników napadło na 3 przechodniów 
narodowości żydowskiej i ciężko ich pobiło, 
że musiano ich odwieźć do szpitala, Zajście 
miało charakter polityczny. 

  

          

0d 1 zł. 20 gr. 
spodenki kąpielowe, od 5 zł. 80 gr. koszulę sportową 

nabędzie Pan 

| 7220 
w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

Franciszka Frliczki zamkowa 9, tel. 6-46. | 
  

  

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

BZEZEUNEZZRENZZOSAZZEAWADZZASMM 

DRUSKIENIKI 
ZDROJGWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 

Zakiad zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia iecznicze, 

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 
6 Zakład stosowania słońca, 

Ed odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — 
Ki KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
E PLAŻA wzoROwO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
a SPACERY ŁODZJAMI — RYBOŁOWSTWO — GRZYBOBRANIE 

+ DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
E ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

powietrza i ruchu 

Koniec legendy o „wreditielach”. 
Zwrot na Korzyść „speców". 

MOSKWA, 3-VIII. (Pat). Centralny komitet wykonawczy i rąda ko- 

misarzy ludowych Z. $. 5. R. ogłosiły postanowienia, dotyczące poprawy 
warunków życia inżynierów i techników, którzy odtąd pod każdym wzglę- 

dem znajdować się będą w tych samych warunkach co i robotnicy, za- 

trudnieni w przemyśle. 

Dzieci inżynierów i techników dopuszczone bądą do szkół na tych 

samych warunkach, co dzieci robotników. Inżynierowie i technicy ko- 

rzystać nadto będą również z praw uzyskania miejsc w sanatorjach, 

w dziedzinie ubezpieczenia społecznego, w kwestji mieszkaniowej i za- 

Opatrzenia w Środki żywności i manufakturę. L 

Obniżanie zarobków inżynierów i techników, przenoszonych z kie- 
rowniczych stanowisk administracyjnych do pracy w fabrykach, jest 

zabronione. 

Progresywny podatek dochodowy od zarobków ponad 500 rubli 
miesięcznie zostaje zniesiony. Wprowadzony zostaje natomiast podatek 

t. zw. stosunkowy, wynoszący 3 i pół proc. od całkowitej płacy. 

Powyższe postanowienia dotyczą zarówno inżynierów i techników, 

zatrudnionych w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach sowieckich. 

  

Akcja międzynarodowa nad zażegnaniem 
kryzysu w Niemczech. 

BAZYLEA, 3-VIII. (Pat). Rada Administracyjna Banku Wypłat Mię- 
dzynarodowych wysłuchawszy sprawozdania stwierdzającego, iż w dn.31 
lipca aktywa Banku wynosiły 1 miljard 623 miljonów franków szwaj- 
carskich, uchwaliła upoważnić prezesa banku do przedłużenia na okres 
trzymiesięczny kredytu 100 miljonów dolarów przyznanego Reichsbanko- 
wi, którego termin upływa 6 sierpnia, 

Rada wysłuchała sprawozdań dotyczących sytuacji w Austrji i na 
Węgrzech. 

W dniu 8 sierpnia zbierze się w Bazylei komitet, który ma za zada- 
nie zbadanie sprawy nowych kredytów potrzebnych Niemcom, oraz możli- 
wości konwersji części kredytów krótkoterminowych na długoterminowe. 

Podróż ministrów niemieckich do Rzymu. 
BERLIN, 3-VIII. (Pat). Ministro- 

wie niemieccy wyjeżdżają do Rzy- 
mu we środę wieczorem. Kanclerzo- 
wi Brueningowi towarzyszyć będą 
w podróży nadradca Planck z kan- 
celarjj Rzeszy i radca legacyjny 
Phomson z urzędu spraw zagranicz- 
nych. Wizyta ministrów niemieckich 
trwać będzie krótko. Na sobotę za- 
powiedziana jest audjencja u papieża. 
Sekretarz stanu kardynał Paccelli w 
imieniu Ojca św. będzie rewizyto- 
wał niemieckich ministrów. Do Berli- 
na powrócą w poniedziałek. 

W tutejszych kołach politycznych 
zapewniają, że kanclerz Bruening 
zaprosi Mussoliniego i Grandiego do 
Berlina. Przypuszczalnie zaproszenie 
przyjmie jedynie Grandi. 

Głównym przedmiotem rozmów 
w Rzymie ma być rozbrojenie, plan 
Hoovera i unja austrjacko-niemiecka. 
Powzięcia jakichkolwiek uchwał nie 
oczekują. Rozmowy będą tylko in- 
formacyjne. Mussolini włada dobrze 
językiem niemieckim, porozumiewa- 
nie się więć nie będzie trudne. 

Krwawe rozruchy w Niemczech. 
BERLIN, 3. 8. (Pat). — W ciągu nocy 

nadeszły z prowineji dalsze wiadomości o 
krwawych starciach w dniu wczorajszym. W. 
Mieście Wittstock w Marchji Brandenbur- 
skiej przyszło do walk ulicznych między hit- 

lerowcami, a komunistami. Wywiązała się 
strzelanina, przyczem 2 osoby zostały zabi- 
te, a 2 ciężko ranne. — W! Halle policja 
strzelała do demonstrantów komunistycz- 

nych. 

Echa zaburzeń w Berlinie. 
BERLIN 3.8. Pat. — W toku dochodzeń 

prowadzonych przez policję polityczną w Ber- 
linie w sprawie ostatnich krwawych manifes- 
tacyj komunistycznych wykryto istnienie zor- 
ganizowanej na sposób wojskowy bojówki 
komunistycznej, która kierowana była przez 

niewykrytą dotychczas centralę. Aresztowa- 
no 51 osób. W najbliższych dniach oczeki- 
wane są dalsze sensacyjne aresztowania. 

Z Halle donoszą, że podczas krwawych za- 
burzeń komunistycznych ubiegłej nocy było 
rannych 17 policjantów oraz 6 4komunistów. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NIEZADOWOLENIE Z DYREKTORJUM 
BOTTCHERA W. KRAJU KŁAJPEDZKIM. 

Elta podaje z Kłajpedy, iż w całym kra- 
ju Kłajpedzkim daje się zauważyć wielkie 
niezodowołenie z obecnego dyrektorjum Bot. 
chera. Najwięcej hałasu powstało z związku 

z ustawą o przewartościowaniu, przeciwko 

której urządzono szereg zgromadzeń prote- 

   

    

stacyjnych i zebrano 15 tys. podpisów. Zbie- 
ranie podpisów trwa w dalszym ci Dra- 
giem zarządzeniem Dyrektorju które rów- 
nież poruszyło kraj Kłajpedzki są przepisy 
w sprawie handlu mlekiem, które, jak się 
zdaje, zmierzały do zl a "wai 

  

    
nego handłu na korz 
Dyrektorjum odczu: 
lenie mieszkańców z 

wielkie niezadowo- 
go powodu, przepi- 

  

     wielkiem zaufa 
niem, również nie wyszedł na korzyść Dy- 
rektorjum i w związku z tem przed kilku 
dniami w ogrodzie strzelców kłajpedzkich 

    

* odbył się wielki wiec protestacyjny, skiero 
wany przeciwko  zarządzeniom  Dyrektor- 
jum, które nie są zgodne z zasadami kon- 
wencji. 

ŁOTEWSKIE CEGŁY SĄ ZŁE? 

„Rytas“ podaje, ilkaset tysięcy ło- 
tewskich cegieł ały być użyte do 

ycznego Uniwersytetu 
i komisji budowla 

        
okazały się, według 

nej, niezdatne do u     

Z Białorusi Sowieckiej. 
Pogrom ludności katolickiej 

w Wietrynie na Białorusi Sowieckiej. 
Z Dzisny donoszą: W ubiegłą niedzielę w 

pogranicznem miasteczku Wietryno miała 
miejsce straszna masakra ludności katolie- 
kiej. 

Podezas odbywającego się nabożeństwa w 
jednej z większych stodół było obeenych о- 
koło 200 osób. 

Podczas kazania przed prowizoryczna 
świątynią nagle jakby z pod ziemi wyrosty 
silne oddziały piechoty i kawalerji sowiee- 
kiej, która w jednej chwili otoczyła eały te 
ren zajęty przez modlących się. Kilku cze: 
kistów po wyłamaniu drzwi dostało się do 
wnętrza kaplicy, gdzie mieli możność stwier 
dzenia, iż nie jest to żadne tajne zebranie. 
lecz nabożeństwo, 

Przestraszeni włościanie i mieszczanie za- 
częli uciekać ze stodoły, lecz dowodzący od- 
działem z okrzykiem: „Strzelać do kontrre- 
wolucjonistów!, rąbać złodziei komunizmu* 
rzucił się wraz z większym oddziałem żoł- 
nierzy za uciekającymi. Po chwili rozległy 
się strzały. Konnica dopędziła nieszczęśli. 
wych i zaczęła się straszna rzeź. 

Żołnierze sowieccy cięli szablami naoś- 
lep, zabijając mężczyzn, kobiety i dzieci. 
Rozjuszeni czekiści raz po raz celnemi 
strzałami kładli trupem niejednego niewin- 
nego wieśniaka, czy robotnika. Po kilkumi- 
nutowej masakrze, kiedy na miejscu rzezi 
pozostało 7 zabitych i 14 rannych, wojowni- 
cze oddziały czekistów wycofały się z pola 
walki, prowadząc do aresztów 145 osób, 05- 
karżonych o działalność przeciwsowiecką. 

Na dowód winy przywieziono do budyn- 
ku G. P. U. wóz ulotek kontrrewolucyjnych 
i kilka sztuk broni, jako rzekomo znalezione 
na placu walki przez żołnierzy, a porzucone 
przez zrewoltowany tłum, 

Wypadek ten wstrząsnął do głębi miesz- 
kańców miasteczka, którzy zamierzają wy- 
słać ostry protest do Mińska. 

© zbliżenie jugesłowiańsko- 
węgiersko-francuskie. 

BUDAPESZT, 3. VIII. (Pat). „Pester Lloyd“ 
omawiając kwestję przymierza z Włochami, 
zaznacza, iż niesłuszne jest twierdzenie po- 
słów opozycji, jakoby z powodu tego przymie- 
rza Węgry nie mogły zbliżyć się do sąsiadów. 
Węgry czyniły wszystko, aby zbliżyć się do 
nich. W Mohaczu wyciągnięto dłoń przyjaz- 
ną do Jugosławji. Członek królewskiego do- 
mu rumuńskiego podejmowany był z rycer- 
ską gościnnością w stolicy Węgier. 

Zresztą przymierze z Włochami, które jest 
podporą i ochroną teraźniejszości i radosna 
obietnicą na przyszłość, nie przeszkodzi w ża- 
den sposób nawiązaniu przyjaznych stosun- 
ków z Francją. 

NN KATES ASSR SISU \ 

Pepierajele przemysł krajowy 
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Królowa-matka na wygnaniu. 
(Korespońdencja własna). 

Bukareszt, w lipcu. 

Córka króła, żona króla, matka 
króla, a mimo to tragiczne są dzieje 
nieszczęsnej księżny Heleny. której oj- 
ca i brata (greckich monarchów Kon- 
stantego i Jerzego) zdetronizowano, 
synowi odebrano koronę, a mąż nie 
chce jej uznać. Urodziła się, jako księ- 
žniczka grecka, została następnie księż 

ną rumuńską, parlament rumuński na- 
dał jej tytuł „księżnej-matki*, przez 
krótki czas była jej królewską mością, 
obecnie wszyscy znów nazywają ją 

„ksiežną Heleną“. 

   

   

    

Zmienne są koleje losu. Od czasu 
śmierci króla Ferdynanda, księżna He- 
lena bierze udział we wszystkich urzę- 
dowych przyjęciach i ceremonjach. 
Stale widziano „księżnę-matkę'* weso- 
łą. uśmiechniętą, a obok niej małolet- 
niego króla Miehała. Lecz przed ro- 
kiem „spadł nagle z nieba” i powrócił 
na tron-lotnik Karol. Nie widziano 
już więcej księżnej Heleny na przyję- 
ciach dworskich, podczas galowych 
uroczystości lub rewij wojsk. Ostatni 
raz ukazała się obok swego byłego mę- 
ża na uroczystem nabożeństwie za du- 
szę zmarłego króla Ferdynanda jesie- 
nią r. ub. Lato ubiegłe spędziła jeszcze 
w królewskiej rezydencji — Sinaji. 
Jesienią wróciła do pałacu na Szosie 
Kiseleffa, siedziby swego „,zdetronizo- 
wanego syna. Krół Karol zamieszkał 
w pałacyku przy Całea Victoriei. Imię 
królowej Heleny znikło z rubryki wia- 
domości dworskich. Widywano ją tyl- 
ko od czasu do ezasu na licznych dro- 
gach podmiejskich, gdy mknęła sa- 
motnie pięknem autem, którem sama 
kierowała. Nieraz, lecz bardzo rzadko 
towarzyszył jej następcą tronu „wiel- 
ki wojewoda, królewicz Michał. 

Lecz chłopiec jest w tym wieku, 
gdy już nużą zabawki, a budzi się za- 
interesowanie życiem, techniką, me- 
chaniką, sportem, coraz bardziej usu- 
wał się z pod wpływów matki, coraz 
częściej przebywał u ojca w pałacu 
przy Calea Victoriei. Królewicz Mi- 
chał wstępuje na jesieni do szkoły lot- 
niczej, lubi brać razem z ojcem udział 
w rewjach wojskowych, jeździ konno, 
na rowerze, gra w piłkę nożną. Porzu- 
cił już swój „królewski* strój chło- 
pięcy: długie spodnie i słomkowy ka- 
pelusz. Obecnie paraduje w mundu- 
rze wojskowym. Z księżną Heleną wi- 
dywał się coraz rzadziej, aż opuścił 
dom swej matki, udając się wraz z oj- 
сет na lato do Sinaji. Nad pałacykiem 
na Szosie Kiseleffa powiewał jeszcze 
jtandar książęcy, oznaczający, iż 

przebywa tam członek rodziny królew- 
skiej. Był to ze strony króla Karola 
tylko akt kurtuazji, nie uważał już bo- 
"wiem księżnej Heleny za członka swej 
rodziny. у 

Odtrącona królowa pośpiesznie pa- 
kowała rzeczy. Zbliżał się ślub siostry 
króla, księżniczki Ileany. Księżna He- 
lena nie mogła brać udziału w uroczy- 

stych przyjęciach wobec licznych goš- 
ci, przybyłych ze wszech stron Euro- 
py, w swej niezbyt wyraźnej roli. Wo- 
lała przeto opuścić syna i Rumunję, 
porzucić swój pałacyk na Szosie, swój 
tytuł .księżnej-matki*. Jest jeszcze 
zbył młoda, by miała osiąść w osamot- 
nieniu. Postanowiła więc wyjechać do 
Anglji. 

Pewnego upalnego dnia zdjęto z 

GEA i S 

„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. 
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Czynna od godz. ||-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 

pałacyku na Szosie sztandar domu 
królewskiego. Niewielka grupka ludzi 
przybyła w autach na dworzec buka- 
resztański. Brat króla, ks. Mikołaj, 
księżniczka Ileana z narzeczonym, b. 

król grecki Jerzy z b. królową Elżbie- 
siostra ks. Ileany — oto ci, którzy że- 

gnali „księżnę-matkę*, gdy wsiadała 
tą i królowa jugosłowiańska Marja. 
do „orient-expressu“, by opuścić na 
zawsze swą przybraną ojczyznę. 

Czy na zawsze? Serce matczyne 
niewątpliwie sprowadzi ją jeszeze nie- 
raz do Rumunji. Ale będzie już tylko 
gościem, przyjeżdżać będzie w odwie- 
dziny do ukochanego syna. Stałą sie- 
dzibą niedoszłej królowej rumuńskiej 
będzie Anglja. 

Buk. 
SUENO TT SIREY 

Sensacyjna przepowiednia 
wojny światowej. 

Nieopublikowany artykuł 
dziennikarza niemieckiego. 

Dr. Artur Bernstein, polityczny współpra 
cownik berlińskiej ,,Morgenpost'* napisał dn. 

1914 r. artykuł, w którym wprost 
cznie przepowiadał wypadki lat wo- 

ch i ich następstwa. Jest raczej poża- 
łowania godńem a nie podziwiania, że wów- 

li się ludzie, którzy dobrze uprzy- 
tomniali sobie przeszłość, aniżby ich prze- 
powiednie stały się siłą, któraby uniemożli- 
wiła wojnę. Z okazji 17-letniej rocznicy na- 
pisania tego artykuliku nie ed rzeczy będzie 
zaznajomić się z jego treścią. Po krótkim 

psychologicznym wstępie autor pisze: 
Przedewszystkiem nie istnieje żadne trój- 

przymierze. Włochy w żadnym wypadku nie 
staną po naszej stronie, a jeśli wezmą u: 
dział wogóle to tylko po stronie Ententy 
Dalej, Anglja nie zostanie neutralną lecz 
stanie po boku Francji a to natychmiast lub 
dopiero wówczas, kiedy Francji grozić bę- 
dzie niebezpieczćństwo. Anglja także nie 
ścierpi, by wojska niemieckie maszerowały 
przez Belgję, jak to przewiduje od roku 1907 
powszechnie znany plan strategiczny. Jeśli 
Anglja wstąpi do wojny przeciwko nam, to 
wówczas wspólnie z nią wstąpi do wojny 
cały świat angielski, zwłaszcza Ameryka i 
cały świat wogóle. Wreszcie Japonja nie na- 
padnie Rosji lecz prawdopodobnie nas, przy- 
pomniawszy sobie naszą nieprzyjacielską in- 
terwencję w Szimonoseki. Państwa skandy- 

        

    

-nawskie (nasi „germańscy bracia*) sprzeda- 
dzą nam wszystko czego nie będą potrzebo- 
wać sami, ale nie są dla nas przychylnie us: 
posobione. Austro-Węgry nie podołają mili- 
tarnie Serbom i Rumunom, a jeśli chodzi a 
stronę gospodarczą, to za trzy do pięciu lat 
mogą być wygłodzone i nam niczego dać nie 
mogą. Rewolucja w Rosji może nastąpić tyl- 
ko wówczas, jeżeli Rosja zostanie pokonana. 
Dokąd zwycięsko wałczyć będzie z Niemca- 
mi, nie można liczyć na jakąkolwiek rewolu- 
«cję. Nasi ambasadorowie znają sytuację do- 
skonale. I pan Bethmann-Hollweg (ówczesny 
kanclerz niemiecki) zna sytuację bardzo do- 
brze. Jest wykluczone aby zaplątał Rzeszę w 
wojnę trzy lub pięcioletnią a przy: 
tem pod groźbami pangermanów i military- 
stów wymykał się odpowiedzialności. Czy 
pod koniec tej najstraszliwszej wojny bę- 
dziemy zwycięzcami jest kwestją. Ale i jeśli 
wygramy wojnę jaką świat kiedykolwiek wi- 
dział, to nie zyskamy nic, *bowiem Austro- 
Węgry nie będą starać się o to, aby Rzesza 

niemiecka była rozszerzona. Po skończeniu 
tej wojny trudno znałeźć będzie pieniądze. 
Jedynym zwycięzcą w tej wojnie może być 
Anglja. Niemcy prowadzą wojnę o coś, cze- 
go nie osięgną. Miljon zabitych, dwa miljo- 
ny kalek i 50 miljardów długu — to będzie 
bilans tej wesołej „wojny*. 

Jest zadziwiającem, że  prezpowiednio 
dziennikarza się ziściła. Cały świat stanał 
przeciwko Niemcom. W, jednem tylko się 
pomylił. Myślal że po stronie Niemiec bę 
dzie miljon zabitych a tymczasem było ich 
dwa razy tyle. я, 

Gdyby artykuł ten został opublikowany 
wówczas (zamieszczony został dopiero w 0s- 
tatnich dniach w berl. „D. Włetbuehne*), te 
jakie byłyby tego następstwa. Charakterys: 
tycznem jest, że niemiecki dzienikarz wów- 
czas mówił o rewolucji rosyjskiej, tak jakby 
w Niemczech już zgóry na nią liczono. Cie 
kawem również jest, że Serbów i Rumunów 
uważa za militarnie silniejszych niż Austrv 
Węgry. Niemniej ciekawem jest, że mówił 
o odszkodowaniach wojennych, co i dziś 
jest aktualnem. 

   

  

1-y sierpnia w Wiedniu minął 
spokojnie. 

WIEDEŃ, 3. VII. . (Pat). Dzień 1 sierpnia 
minął w całej Austrji naogół spokojnie. Je- 
dynie w Celowecu doszło w sobotę wieczorem 
do poważniejszych wystąpień komunistycz- 
nych. W czasie jeden z policjantów od- 
niósł bardzo ie rany, a dwaj lżejsze. 
Aresztowano 32 osoby, przeważnie cudzoziem- 

ców. Wczoraj w mieście tem panował zupeł- 
ny spokój. 

   

$pór o szlachectwo Mickiewicza. 
(Arch. Państw. w Wilnie sygn. AAD. N 12571, k. 955 k. 992 k. 999. N 12572 k. 312—315. 

> N 1278! k. 68 i 69 i 100). / 

Godność szlachcica polskiego dawa- 
ła tak niezwykłe przywileje członko- 

wi szlacheckiej rodziny — aż do obio- 

ru na króla włącznie — oraz demókra- 
tycznej równości”), według prawa, 
dla najuboższego chodaczkowego szla- 
chcica wobec najpotężniejszego mag- 
nata i co najgłówniejsza — uczestni- 
ctwo w politycznem życiu państwa 

— że każde usiłowanie na zepchnię- 

cie szlachcica na stanowisko poddań- 

czego chłopa, musiało się spotkać ze 
strony zainteresowanej z rozpaczliwą, 
zaciętą obroną swych praw — z wal- 

ką na śmierć i życie. 

Przykładów takich dramatycznych 
epizodów spotkać można sporo je- 
szcze w b. dawnych czasach; i tak pe- 
wnej znanej rodzinie małopolskiej po- 
stawiono zarzut, że członkowie jej po- 
chodzą z nieprawych związków za- 
wartych w czasie przebywania ich oj- 
ców w niewoli tatarskiej—z Tatarka- 

mi. 
Głośna była w XVIII w. sprawa za- 

rzutu nieszlacheckiego pochodzenia 
przeciw rodzinie Matuszewczów, osia- 
dłej w województwie Brzesko-Litew - 
skiem uknutego przez wszechwładnego 

    

  

podskarbiego w. x. 1. Fleminga, za któ- 

rym stali i bynajmniej się z tem nie 

kryli X. X. Czartoryscy; wszystkie dra- 

matyczne przejścia opisał w swoich 

pamiętnikach ogłoszonych przez Pa- 
wińskiego jeden z najezynniejszych 
aktorów Marcin Matuszewicz kaszte- 
lan brzesko-litewski; a ciężkie było to 
przejście dla rodziny Matuszewiczów; 
pomimo tego, że sprawa była jasna — 
wszechwładna intryga potężnej kama- 
rylli ze stronnićtwa „Familji* wytęży- 
ła wszystkie siły, aby stronników nie- 
bezpiecznych i ruchliwych przeciwne- 

go stronńiectwa — zepchnąć w szeregi 
nie znaczącego wtedy ne gminu. Osta- 
tecznia zwycięstwo pozostało na stro- 
nie Matuszewiczów. 

W powodzi takich spraw nie dotąd 
jednak nie było wiadomo, że i rodzina 
Adama Mickiewicza została dotknięta 

tym zarzutem nieszlachectwa, nad kłó- 
rym możnaby przejść do porządku, 

gdyby nie tyczyła się rodziny naszego 
wieszcza narodowego. Treść tej napa- 

  

  

*) Naturalnie nie w znaczeniu teražniej- 
szym, bo wtedy mieszczanie w mniejszej 
mierze, a włościanie zupełnie — nie byli 
zrównani demokratycznie. 

КО КОВ 

Shaw środkiem propagando- 
wym Sowietów. 

Bernard Shaw mówił w ZSSR i o poli- 
tyce. — O możliwości wojny między 
Bnglją a ZSSR. — Dlaczego Shaw nie 

wróci do ZSSR. 
Przyjazd Bernarda Shawa ożywił ży 

publiczne w Moskwie i Leningradzie. Mówi 
się o nim wszędzić, opowiada się szczegóły 
jego spotkania się z różnemi osobistościami 
sowieckiemi, drukuje się o nim feljetony ia 
negdoty. Ciekawe było spotkanie się Shawa 
z leningradzkimi powieściopisarzami sowiec- 
kimi. Rozmowa zagajona na śniadaniu wyda 
nem na jego cześć w restauracji europejskiej 
trwała trzy godziny. Mówiło się o ruchu ro- 
botniczym,.o bezrobociu na Zachodzie a roz. 
patrywano nawet kwestje polityczne. Spra- 
wozdanie o tem przynosi pismo moskiewskie 
„Wieczerniaja Moskwa”. Na odpowiedzia!- 
ność tejże zamieszczamy opis rozmowy. 

Pisarz M. Kazakow, przypominając an- 
kietę urządzoną pomiędzy pisarzami zacho- 
dnio-europejskimi w sprawie postępowania 
literatów w razie gdyby ZSSR został napad. 
nięty zapytał Shawa: „Co oznacza Wasze 
zdanie: Zapewne mnie powiesz Shaw ob- 
jaśnił i uzupełnił wypowiedzianą wówczas 

: „Jeśli w czasie ostatniej wojny ni 
nie ograniczałem się w mówieniu gorzkieje 
prawdy, to nie inaczej postępowałbym w 
razie ewentualnej wojny pomiędzy Anglią i 
Z..S. S. R. a za to, ze względów patrjo- 

hmnie powieszą. Za jedno tylko 
zę; może mię rozstrzelają a nie 

ją: Jadnakowoż z Rosją nie 
zyć i nie macie się czego о- 

Wi takim wypadku jest dobrze pa- 
zawsze słowa Cromwela, wypowie- 

dziane pod adresem Anglików: „Ufajcie w 
Boga, ale proch zachowajcie w suszy 

Mówiąc o udziale Anglji i interwencji 
o Związkowi Sowieckiemu Shaw po- 

wiedział: „Churchil wyrzucił 100 miljonów 
rubli, pomagając kontrrewolucjonistom. Dal- 
szych usiłowań interwencyjnych nie można 
było prowadzić z powodu sprzeciwu klasy 
robolniczej. Nie byłoby złem, zaprosic Chur- 
chila do ZSSR. i położyć mu na ten temat 

pytanie“. 
Pod koniee rozmowy, odpowiadaiac na 

pytanie, kiedy znów zamierza odwiedzić Zwi 
zek Sowiecki, Shaw rzekł: „Sami uniemc 
wiliście moje ponowne przybycie do ZSSR. 
Zostałem przyjęty tak mile i łaskawie, że 0- 
bawiam się, abyście nie powiedzieli gdy przy 
byłbym znów za rok: Już znów tu jest ten 
Shaw, dokąd go tu djabli niosą*. Jestem dra- 
maturgiem i obawiam się niepowodzeń a gdy- 
bym przybył tu po raz drugi, io doznaibym 

niepowodzeń*. 
W dzień wyjazdu Shawa z Leningradu, 

tamtejsza wytwórnia filmowa  „Sojuzkino“ 
nakręcało film dźwiękowy mowy Sinaw: 
ką wygłosił na cześć Lenina z wielka em 
i siłą, Mowa ta wsunięta zostanie do wieliiie- 
go filmu o Leninie, jaki przygotowywany jest 
przez tę wytwórnię. 

aidas 

    

   

   

  

  

   

    

    

        

    

    

    
   

  

  

        

Tegoroczny sezon na owoce. 
Ze sprawozdań prasy fachowej wynika. 

iż tegoroczny urodzaj jabłek jest w okoli- 
cach stolicy bardzo dobry, słaby natomiast 
na kresach wschodnich i _ południowyce. 
skutkiem panującej w ostatnich tygodnia: 
suszy. Jabłka z tych okolic będą przeważnie 
małe, choć il owo zbiór ten nie ulegnie 

zmniejszeniu w porównaniu do roku ubieg- 
łego. Dowozy jabłek są obecnie wystarcza 

ce, przyczem popyt jest dobry. Pod ko: 
sierpnia spodziewać się należy zwiększenia 
transportu jabłek. Ceny w stos. do r. ub. kal- 
kulują się dość nisko i tak np., żądają za 
papierówkę 1-go gat. 2 zł. za kg, w sprzeda- 
ży hurtowej, grubą niedojrzałą 1-go gat.— 
1.40, II gat.—50 gr. Na gruszki urodzaj zapo- 
wiada się znacznie lepiej niż w r. ub. przy 

iżkowej tendencji cen. Skutkiem 
lwia część produkcji pozo 

staje na prowincji, gdyż przywóz tego towa- 
ru nie opłaca się. Za 1 kg. wiśni w dużych 
ilościach, bez ogonków, rynek chce płacić 35 
gr. Na prowincji ceny wiśni jak i innych 
owoców są mocnie W. początkach sier- 
pnia spodziewać się naležy na rynku 
pierwszych krajowych śliwek. Przewidywa 
nia co do zbiorów są narazie niezłe. Na ryn. 
ku znajdują się obecnie jedynie śliwki ru- 
muńskie, których cena waha się w grani- 
cach2,30—3,25 za 1 kg. Krajowe morele w 
Zaleszczykach nie obrodziły w r. b. zupeł- 
nie. Agrest znajduje się na rynku w niewieł 
kiej ilości, ceny jego wahają się w granicach 
2—3,50 zł. za kg. Choć porzeczek czarnych 
jest na rynku warsz. niewiele, jednakże ilości 
te przewyższają zapotrzebowanie. Jest to bo- 
wiem towar amatorski i nie nadający się do 
bezpośredniej konsumcji, lecz jedynie w po- 
staci konserw.Kończy się sezon na porzeczł:i 
czerwone i białe. Zapotrzebowanie istnieje 
przeważnie na towar grubszy i ładniejszy, 
którego w handlu znajduje się niewiele. Ce- 
ny w hurcie kształłują się w granicach.-80 gr. 
—1,40 zł: za kg. Sezon w sprzedaży czereśni 
jest już na ukończeniu, tegoroczny urodzaj 
był przeciętny. Ceny towaru wyższych ga- 
tunków, którego nie było zawiele, kształto- 
wały się dosyć wysoko, gdyż dochodziły os- 
tatnio do 4,50 zł. za 1 kg. 

  

    

   

    

   
  

  

  

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 
TO STITUIRTISTRTTI URI TONY 

stliwej akcji jest następująca: oto dnia 
15 września 1787 r. na instancję Mic- 
kiewiczów podał Ludwik Hreczycha, 
komornik województwa nowogródz- 
kiego, kopję pozwu od imienia woje- 
wody nowogródzkiego Niesiołowskie- 
go do aktykowania w księgach sądu 
grodzkiego w Nowogródku; pozew ów 
doręczony Mickiewiezom z inicjatywy 
Franciszka Janiszewskiego — rotmi- 
strza pow. Grodzieńskiego, głosił, że 
niejaki Chwiedor Mickiewicz niepra- 
wego łoża zrodzony z poddanego i 
poddanki powoda, zapisany do inwen- 

tarza wsi Bucionki, dziedzicznej po- 
woda, był dziadem żyjących obecnie 
(t. jj w 1787 r.) Miekiewiczów. Wsty- 
dząc się swego urodzenia, z powodu 
którego był przez sąsiadów prześlado- 
wany—przeniósł się potajemnie na mie 
szkanie do wsi królewskiej Ćwikle o 4 
mile odległej—wprędce jednak obawia 
jąc się, aby go nie wykryto uda łsię da- 
lej do „Dziewiątkowicz* w pow. Sło- 
nimskim i tam przez dłuższy czas prze- 

bywał, siużąc za pocztowego. Stamtąd 
przeniósł się do wsi Sliżewicz, gdzie 
mu się urodził syn Janek, ojciec 
teraźniejszych (r. 1787) — Adamka, 
Józelka, Stefanka, Bazylka, Jakóba 
ojca Mikołajka, — a stamtąd wyruszył 
do wsi Prudy w województwie nowo- 
gródzkiem, wkońcu jednak osiedlił się 
ostatecznie w okolicy Horbatowiczach 

WELT ENN KI 

Socjališci niemieccy wypowiadają się 
za porozumieni 

BERLIN 3.8. Pat. — Na wczoraj- 
szym wielkim meetingu niemieckiej 
partji socjalno-demokratycznej urzą- 
dzonym na jednym z tutejszych stad- 
jonów sportowych obecni byli m. in. 
przedstawiciele zagranicznych partyj 
socjalno -demokratycznych Vander- 
welde, (Belgja), Deutsch (Austrja), i 
przedstawiciel partji francuskiej. 

Dłuższe przemówienie wygłosił 
przedst. lewego skrzydła  partji s.-d. 
Zygfryd Aufhiuser oświadczając, że 
solidarność międzynarodowa może 
przynieść owoc tylko wtedy, kiedy na- 
ród niemiecki będzie miał odwagę wy- 
kazać że Niemcy powojenne zdecydo- 
wane są zupełnie zerwać z duchem sta- 
rych absolutystycznych Niemiec. 

Wyjście Niemiec z obecnej depre- 

  

em z Francją. 
sji finansowej jest nie do pomyślenia 
bez pamacy Francji. od której nie о- 
trzymają żadnych kredytów jeżeli na 
dal pozwalać będą na parady Stahlhel- 
mu i zjazdy kawalerzystów cesarskich. 

Mówca przestrzega przed doprowa- 
dzeniem do nowej izołacji Niemiec pod 
hasłem samowystarezalności narodu. 
Zbliżenie francusko-niemieckie nie mo- 
że być traktowane z punktu widzenia 
pieniężnego, lecz musi być oparte na 
fundamencie politycznym. Tylko w po 
rozumieniu z Francją mogą Niemcy о- 
siągnąć zwolnienie od reparacyj i skre- 
Ślenie długów wojennych. 

Zwraca powszechną uwagę, że ani 

jeden z przywódców prawego skrzydła 
partji jak np. Breitschneidt. Wells, Se- 
vering i Braun nie zabierali głosu. 

Pierwsza jaskółka trudności płatniczych. 
PRAGA, 3. 8. (Pat). — Tutejsze poselstwo 

niemieckie nie wypłaciło w dniu 1 b. m. 
swoim urzędnikom pełnych należnych im 

Niemcy kaptują 
BUDAPESZT 3.8. Pat. — Przybyli 

tu z 4 kongresu drugiej międzynaro- 
dówki prezydent niemieckiego parla- 
mentu Loebe, były minister spraw za- 
granicznych Belgji Vandervelde oraz 
3-ej członkowie paramentu angielskie- 
go. 
Loebe omawiając międzynarodowy 
kryzys gospodarczy oświadczył przed- 
stawicielowi „Az-Est“ m. in. że pewne 

pensyj, a tylko zależnie od kategorji udzieli- 
ło im większych lub mniejszych zaliczek. 
Fakt ten wywołał tu silne wrażenie, 

sojuszników. 
jest jedno, mianowicie, iż Niemcy nie 
mogą wypełnić politycznych warun- 
ków wysuwanych przez Francję. By- 
łoby bardzo pocieszającem, gdyby Wę- 
gry z resztą państw południowo-wscho 
dnich przyłączyły się do unji celnej, 
przez co mogłaby być odbudowana go- 

    

spodarcza równowaga Europy Środko- 
wej. 

Sytuacja skarbu Rzeszy. 
BERLIN 5.8. Pat. — Według stanu 

z dnia 30 czerwca b. r. budżet zwyczaj- 
ny Rzeszy wykazuje deficyt w ogólnej 
sumie 1 miljarda 200 miljonów marek, 

zaś budżet nadzwyczajny deficyt 274 
miljony. Deficyt za czerwiec wynosi w 

budżecie zwyczajnym 121 miljonów a 
w nadzwyczajnym 6,7 miljonów. 

Kradzież na poczcie warszawskiej. 
Tel. od wł. kor. 

Przedwczoraj rano zameldowano w urzę- 
dzie śledczym, że w magazynie znaczków pe- 
cztowych na poczcie głównej dokonano kra- 

z Warszawy. 
dzieży na 5 tysięcy złotych. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa kra 
dzieży dokonano w niedzielę po południu. 

SOCZI LLS S LŽ) 

Dokoła przesilenia teatralnego. 
Nowi kandydaci Z.A.S.P-u. — Wyjazd do Warszawy 

vice-prezydenta Czyża. 

Jak się ze źródeł miarodajnych in- 
formujemy, sprawa przesilenia teatral- 
nego pozostaje w dalszym ciągu w sta- 
djum nierozstrzygniętem. 

Do listy oficjalnej kandydatów wy- 
suwanych przez Z. A. S. P. doszły no- 
we nazwiska. Poza Warneckim Z. A. 
S. P. wysuwa p. p. Szpakiewicza, dy- 
rektora teatrów w Katowicach oraz 
Wacława Nowakowskiego. 

W sprawie przesilenia w dniu 
wczorajszym konferował z p. wojewo- 
dą Beczkowiczem p. o. prezydenta p. 

Witold Czyż, który w wyniku narad 
tego samego dnia wieczorem wyjechał 
do Warszawy. Po drodze vice-prezy- 
dent Czyż zatrzyma się w Druskieni- 
kach, gdzie odbędzie konferencję z 
bawiącym tam prezydentem Folejew- 
skim. Narada ta ma na celu ustalenie 
wytycznych władz miejskich w kwestji 

- przesilenia. ё į 

W sferach samorządowych liczą 
się poważnie z zerwaniem umowy z 

Z. A. S. P-em. 

  

PLECIONKI, WYCINANKI, SANDAŁKI 
W. NOWICKI — Wilno, Wielka 30 poleca: 

Połska Wytwórnia Obuwia 

najmodniejsze 
wzory i kolory 

NA LATO: prunelki, atłaski. obuwie brezentowe, tenisowe, modne spacerowe i t. 4. 

lekkie i wygodne OBUWIE DZIURKOWANE damskie 17 zt., męskie 22 zt. 
korkowa izolacja NA GUMIE INDYJSKIEJ damskie 22 zł., męskie 26 zł. 

Ze Związku 
Uroczysty obchód 17-tej rocznicy 

wymarszu w bój Pierwszej 

Kadrówki. 

Z inicjatywy Związku Łegjonistów 
Polskich w Wilnie i przy współudziale 

Związku Artystów Scen Polskich w 17 

rocznicę wymarszu legjonów polskich 

w bój o niepodległość odbędzie się 

uroczysty obchód w dniu 5-go sierpnia 

1931 roku o godzinie 18-ej w sali kina 

miejskiego .przy ul. Ostrobramskiej 5, 

wypełniony przemówieniami, produk- 

cjami artystycznemi i muzyką. Wstęp 

bezpłatny. Po obchodzie przemarsz 

ulicami miasta do koszar I brygady na 

i dzierżawił tam folwark tejże nazwy 
od Sasinowiczów. Po śmierci jego sy- 

nowie wyżej wymienieni oraz wnuk 

Mikołajek dziedzictwem. nieprawnem, 
bo nie od właściciela nabytem — dział 

ką w Horbatowiczach zawładali; w 
międzyczasie Janiszewski dowiedziaw 
szy się o swych poddanych przynależ- 
nych do wsi jego Bucionek w pow. gro- 
dzieńskim, — pozywa M. do udowod- 
nienia swego szlachectwa, a w prze- 

ciwnym razie wydania ich jemu, ja- 
ko potomków zbiegłego poddanego. 

Sąd Grodzki nowogródzki w 0so- 

bach Józefa Obuchowicza podwojewo- 
dziego nowogródzkiego — Antoniego 
Tuhanowskiego, Joachima Kmity, Mi- 
kołaja Wojniłowicza sędziów i Adama 
Wierzeyskiego pisarza, — grodzkiego 
w nowogródzkiego — w dniu 17 marca 
1788 r. rozpatrywał powodztwo prze- 

ciw w pierwszej linji Franciszkowi Ja- 
niszewskiemu rotm. grodz. i Remigja- 
nowi oraz Tadeuszowi Horbatowskim 
za rzucanie paszkwiłów na powodów 
tak słownię jak pisemnie. w rozm- 
miejscach, a głównie ostatnio za po- 
żew w imieniu Janiszewskiego wręczo- 
ny M. 8 lipca 1787 r. przez woźnego 
Karpowicza a aktykowany 15 wrześ- 
nia t. r. w grodzie nowogródzkim, 
gdzie pozwani zadają im chłopskie po- 
chodzenie. Żądają tedy powodowie 
uwolnienia od napastliwego procesu, 

Legjonistów. 
uroczystość apelu poległych z 1 p. p. 

Leg. 

Legjoniści baczności 

Każdy członek obowiązany jest 

wyjechać na zjazd do Tarnowa. Od 

karty uczestnictwa (7 zł.) nikt nie bę- 

dzie zwolniony. 

Zgłosić się natychmiast do rejestra- 

cji w Sekretarjacie Oddziału ul. Orzesz 

kowej 3 od 10 do 11 i od 19 do 21-ej 

w poniedziałek. Rejestrację zamyka 

się w dniu 4 b. m. o godz. 11 rano. 

SLGĘR 

ukarania za potwarz i paszkwile, w 
drugiej linji oskarżają ciż sami dodat- 
kowo — przyczem wymienieni są jesz- 
cze i żona Adama Wiktorja z Sopliców 
— Stefana ich syna i Barbary i Apo- 
lonji córek, — oraz Barbara córka Ja- 

kóba, a siostra Mikołaja, — następu- 

jące osoby: Pawła i Katarzynę z So- 

pliców Horbatowskich, Ignacego i An- 

nę z Chodkowskich Horbatowskich, 
Jana Józefowicza i Annę z Źmijow- 
skich Sopliców, Jana syna Antoniego i 

Rozalję z Piotrowiczów Sopliców, Woj 

ciecha Onufrego i żonę jego Sopliców, 
Stefana i Magdalenę z Sopliców Su- 
chorebskich, Tadeusza Suchorebskiego 
Stanisława i Felicjannę z Mikulskich 
Podrzeckich Michała Wincentego i An- 
toniego Mikulskich, Stanisława i Wik- 
torję z Wołczackich Tarajewiczów i 
Onufrego Wołożyńskiego za to, że we 
wspólnej zmowie, przybrawszy sobie 
za wodza złych uczynków niecnot i 

nieszczęść źródło Tadeusza Horbatow- 

skiego, często gorzałczanym trunkiem 

zmysły i głowę zagrzewając ważyli się 

przeciw wszelkim prawom na honor 
i życie M. następować i wprzód różne 
pochwałki na honor i życie czynili, na 

ostatek chłopstwo publicznie przed 0- 

bywatelami różnymi zadawali i zadają 
w dniach 6 i 7 sierpnia po wszystkich 

ulicach Nowogródka chodząc i jeżdżąc 

chłopami  Miekiewiczów nazywali, 

Nr. 177 (2119) 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Kochana Franusia! 

Spotkał ja niedawno p. Michała, tego sa- 

mego pana Michała co tak długo bezrobotny 

był. Teraz patrzę, ubranie z pralni (chemicz- 

nej) buciki z dziurkami, paltociszka na ręku! 

— Michaś co z Tobą?! 

— Niech żyje kryzys! 

— Czemu?! 

— (Chodź na piwo da ŚSztrala! 

— Widzisz, zaczął opawiadać Michaś, jak 

siedli my między agrestem i jabłonko! Za- 

rabiam, ale grunt że utrzymanie i.to jakie! 

Kurczuki sobie jadam, rybki, jagodki, lody, 

krem... i 3 złote dziennie jest. 

— Za co? 

Agent ja letniskowy zrobił się. .Od każde- 

go leinika prowizja mam. Ganpiam za to jak 

pies z wywieszonem jęzorem. Tu wpadnę; 

tam zabiegnę, Jednego podmówię, drugiemu 

spuszczę, trzeciemu jeszcze sam dołożę... i tak 

interes idzie. 

— No i ilu już masz pewnych?! 

— 2-ch! 

Ciebie całuję 

Twój Kaziuczek 

PTSS TSPMI ERKSA НЫ 

Przyrost naturalny ludności 
w Polsce w latach 1926—1930. 

Według danych Głównego Urzędu Staty- 
stycznego, ruch naturalny ludności w Połsce 

v ostatnim pięcioleciu przedstawiał się nastę- 
pująco: w latach 1026—1930 przeciętnie ro- 
cznie małżeństw zawierano 282.000, urodzeń 
żywych było 987.000, zgonów — 515.000, 
przecięiny zatem roczny przyrost naturalny 
wynosił w tym okresie 472.000 osób. 

Przyrost naturalny w poszczególnych la- 
tach przedstawiał się następująco: w r. 1026— 
456.000, w 1927 r. — 433.000, w r. 1928 — 
479.000, w r. 1929 — 468.000 i w r. 1930 — 
526.000 osób. 

Procentowo w stosunku do całej ludności 
Polski przeciętny przyrost naturalny w latach 
1926—30 wynosił 15.7 proc. 

  

    

Н Najlepsze Farby, Pokost, 
Tanio! Pendzie, i Szczotki 

5752 

  

poleca 

SKŁAD FARB 

į F. Rymaszewskiego į 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 
  

Pod znakiem podróży. 
Lipiec, sierpień, wrzesień upływają poło- 

wie ludzi w gorączce podróży i życia koczow- 
niczego. Jedni jadą na urlop, by cały *czas 
przesiedzieć na jednem miejscu. Ci wienzą 
zawczasii dokąd jadą i poco, mogą na dwa 
miesiące przedtem posprawiać sobie wszyst- 
ko, co im może być potrzebne. Jeśli ktoś je- 
dnak ma zamiar być w kilku lub kilkunastu 
miejscach, powinien pamiętać przedewszyst- 
kiem, aby uniknąć niepotrzebnego balastu. 
Bardzo trudno jest oniknąć pokos na wiosnę 
kiedy wszystkie wystawy nęcą różnobrawną 
tęczą deseniowych materjałów, doświadcze- 

nie jednak wskazuje, że jeśli chodzi o prak- 
tyczność, to nic nie zastąpi kostjumu popie- 
latego lub granatowego z dwiema jedwabnemi 
bluzkami, łatwo się piorącemi i drugiego ko- 
stjumika z czesuczy (sukienka bez rękawów 
i żakiecik). 

W podróży dużo się zwiedza, niema się ani 

czasu ani ochoty na przebieranie, trzeba więc 
mieć gotowe dwa ubrania do wyboru, jedno 
na pogodę niepewną, drugie na upał. Pudło 
z kapeluszami też zabiera zbyt wiele miejsca 
lepiej więc mieć dwa bereciki — jeden ciem- 
ny, na podróż, drugi — jasny, z trykotu lub 
plecionej słomki w walizce. Trzeba pamiętać 
przedewszystkiem o wygodzie. Lepiej być 
ubraną skromnie, ale stosownie, niż przywieźć 
z powrotem z rozgoryczeniem kufry sukien, 
których nie miało się okazji włożyć. 

Wyjeżdżając dobrze jest też zabrać pull- 
ower i sweter, którego się w Warszawie nie 
nosi. Na wilegiaturze jednak jest on nieza- 
stąpiony wieczory są już chłodne a płaszcz 
jest za ciężki. 

Jeśli jedziemy w okolicę podgórską, bar- 
dzo przydałoby się obuwie na gumowej po- 
deszwie. Do wycieczek w Beskidy, Pieniny, 
wogóle góry poza wysokiemi, skalistemi Ta- 
trami, półbuciki lub nawet pantofle o jednym 
pasku na płaskich obcasach i gumowej po- 
deszwie są idealne. Nie męczą zupełnie nogi, 
dobrze opierają się na kamieniach i żwirze, 
nie ślizgają po mchu (chyba, że jest zaraz po 
deszczu) i są nadzwyczaj praktyczne. Trzeba 
oczywiście, włożyć na pończachy wełnianą 
skarpetkę. 

Na wszelkie wycieczki nad morze i na wieś 
czyli we wszelkich okolicznościacs, niezastą- 
piona jest również prosta, kretonowa, bez rę- 
kawów sukienka, jako lekka i nieprzezroczy- 
sta i świetnie się piorąca. Natomiast jeśli ma- 
my zamiar większą część urlopu spędzić w 
miastach na zwiedzaniu, suknia ta będzie zu- 

pełnie bezużyteczna, nie nadaje się bowiem 

do noszenia w mieście. 

      

   

  

  

Н М 

wreszcie Podrzeckich i Tarajewiczów 

trzykrotnie na dom Miekiewiczów na- 
syłali, a procesami i pozwami Miekie- 
wiczów przed rozmaitemi urzędami 0- 
czernili, a szczególnie w grodzie nowo- 
gródzkim. 

Sąd po wysłuchaniu stron obu — 
przyczem pozwami żądali rozpozna- 

wania sprawy przeciw Janiszewskiemu 

i2 Horbatowskim osobno, Mickiewi- 

czowie zaś żądali obu powództw łącz- 
nie, — zgodził się z żądaniem M. i wy- 
dał wyrok mocą którego zważywszy, 

że wszyscy pozwami żadnego zarzutu 

przeciw szlachectwu M. na sądzie słów 

nie nie podnieśli i takie oświadczenie 

złożyli, —uznać, że zarzut nieszlachec- 
twa M. był niesłuszny, w wszelkie do- 
kumenty pozwy lub skargi — w tej 
mierze wydane — kasują się na wiecz- 
ne czasy i nakazuje się milczenie, nato 
miast Janiszewskiego skazuje się za 
niestawiennietwo, jako nieposłusznego 
prawu na infamję i zapłacenie kosz- 
tów sądowych w wysokości 1045 zł. 

Mickiewiczowi. Woźny sądowy obwo- 
łał Janiszewskiego za infamisa. 

  

Euzebjusz Łopaciński. 

(D. e. n.) 

BAW go 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
P. wojewoda na terenie pow. Święciańskiego. 

ŚWIĘCIANY, 3. 8. (Pat). — W dniu dzi- 
siejszym przybył na teren powiatu święciań- 
skiego p. wojewoda wileński / Beczkowicz. 
Jest to pierwszy przyjazd p. wojewody po 
objęciu owego nowego stanowiska. 

P. wojewoda przybył samochodem z Wil. 

  

na. 
Po drodze zwiedził p. wojewoda miasto 

Podbrodzie, gdzie odbył lustrację magistra- 

tu, urzędu gminnego „posterunku P. Р., ой- 
wiedził szkołę. powszechną, Kasę Stefczyka. 

Do Święcian p. wojewoda przybył po go- 

dzinie 14, udał się do świątyń wszystkich 
wyznań, do instytucyj magistratu, starostwa 
i sejmiku powiatowego. 

Jutro wyjedża p. wojewoda na teren pół 

nocnej części powiatu święciańskiego. 

  

  

Likwidacja bojowych jaczejek 
komunistycznych. 

Tajemnica zamordowania czeskiego komunisty Holta 
wyświetlona. 

Z Grodna donoszą że, władze bezpieczeń - 
stwa publicznego zlikwidowały ostatnio na 
terenie województw wschodnich szeroko roz- 
załęzioną komunistyczną organizację bojową 
działaj. ternie tych województw. 

Podezas likwidacji tej organizacji prze- 
prowadzono cały szereg rewizyj, podczas któ 
rych w ręce władz bezpieczeństwa wpadł re- 
welacyjny wprost materjał dowodowy. 

Oprėcz tego podczas rewizyj przepr. w 
mieszkaniach poszczególnych członków 9r- 
„ganizacji ujawniono znaczne ilości broni pal- 
nej i granatów ręcznych.. 

Kilkunastu członków organizacji, w tej 
liczbie kiłku studentów aresztowano i osa- 
dzono pod kluczem. 

Jak wynika z pierwiastkowego dochodze- 
mia sztab zlikwidowanej organizacji wywro- 
towej mieścił się poza granicami państwa. 
posiadając również oddział na granicy pol- 

  

   

sko-pruskiej. 
Pozatem organizacja ta posiadała jaczej- 

kę na terenie woj. białostockiego. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

członkowie tej organizacji zamordowali w ro 
ku ubiegłym wpobliżu wsi Hajnówka znane- 
go komunistę czeskiego Józefa Halta, który 
przybył do Polski z instrukcjami komunis- 
tycznej partji republiki Czechosłowackiej. 

"Tło tego mordu pozostawało dotychczas 
niewyjaśnione. Obeenie zachodzi podejrzenie 
że padł ofiarą komunistycznego sądu par- 
tyjnego. 

Bliższe szczegóły nie mogą narazie być 
ujawnione ze względu na trwające w  dal- 
szym ciągu dochodzenie. 

Według posiadanych przez  informacyj 
przedstawiają się one sensacyjnie. Zapozna- 
my z niemi naszych czyt. dopiero po u- 
kończeniu wstępnego śledztwa. (e)- 

a 

ORANY 
+ Pożary. W folwarku Żukany, gminy о- 

rańskiej, powiatu wileńsko-trockiego spalił 
się dom niezamieszkały, własność Konstar 
iego Mickiewicza. Straty wynoszą 1000 zi. 
Dom był asekurowany na 690 zł. Poszkodo- 
wany Mickiewicz twierdzi, ż pożar powstał 
od poruna 

W. zaścianku Karawiszki, gminy orań- 
skiej, wskutek podpalenia spalił się dom 
przez nikogo niezamieszkały, stojący w odłe 
głości 2 klm od wsi Krakszle, należący do 
nieletniego siehoty Eljasza Akścina, zam. u 
siostry swej we wsi Rudnia, gminy orańskiej 
Dom ten przedstawiał wartość 30 zł., opie 
kun nieletniego oblicza straty na 600 zł. Do- 
chodzenie w sprawie wykrycia sprawców po 
żaru jest w toku. 

TROKI. 
— Utonięcia. W dniu 2 b. m. w rzece Me- 

reczance podczas kąpieli utonął Bronisław 
Koniewicz, mieszkaniec folwarku Kierdzewi. 
cze, gminy turgielskiej. Zwłoki wydobyto. 

— W. gminie trockiej utonął 2 b. m. pod 
<zas kąpieli w jeziorze Jan Brzozowski, lat 
25, mieszkaniec wsi Burbiszki. Zwłoki wy- 
<dobyto. 

-- Krądzież koni. W nocy z 31 lipca na 
1 sierpnia między godz. 24 a 1 skradziono 
z pastwiska 3 konie na szkodę mieszkańców 
m. Trok — Aleksandra Gackiego koń wa- 
łach wartości 200 zł., Stanisława Radzińskie- 

    

valach wartości 200 zł. i Józe- 
go wałach wartości 300 zł. 

go, również 
fa Dubińskie, 

LIDA 
-- Tydzień pouczania przeciwpožarowe- 

go. W cza$ie od 9 do 15 b. m. na terenie 
powiatu lidzkiego odbywać się będzie Ty- 
dzień pouczania przeciwpożarowego, organi- 
zowany przez komendę p. p., okręgawy zwią 
zek straży pożarnych. Zadaniem Tygodnia 
będzie zaznajomienie ludności z rozporzą- 
dzeniem p. wojewody z 2 września 1930 r., 
kontrola urządzeń przeciwpożarowych, pie 
ców i kominów, zbiorników do wody i t. d. 
Kontrola taka będzie przeprowadzana we 
wszystkich miejscowościach powiatu. 

-- Zakończenie drugiego kursu obsługi 
samolotów. W ostatnich dniach 'ub. tygonia 
został zakończony 2,gi kurs w zakresie ob- 
sługi samolotów, zorganizowany przez po- 
wiatowy komitet LOPP w Lidzie. Kurs byt 
prowadzony przy współudziale państwowej 
szkoły rzemieślniczej i 5 pułku lotniczego. 
Kurs ukończyło z wynikiem b. dobry 5 i 
dobrym 8 uczni. 

Z POGRANICZA 
+ MANIFESTACJA LITEWSKA NAD 

GRANICĄ POLSKĄ. Wczoraj na pogranicza 
polsko-iitewskiem  wpobliżu Oran, grupa 
młodzieży litewskiej urządziła manifestację 
antypolską, wznosząc okrzyki przeciw Pols- 
ee i obrzucając kamieniami rolników pol- 
skich. 

    

SPORT. 
Ponowne zwycięstwo wiośla- 

rek polskich. 

* LONDYN, 3. 8. (Pat). — Dzisiejsze re- 
wanżowe spotkanie wioślarek polskich i an- 
gielskich na Tamizie przyniosło zwycięstwo 
wioślarkom polskim. W jedynkach Grabie- 
ka zwyciężyła Angielkę Chamberlen, która 
nie mogąc opanować wysokiej fali utknęła 
mna 300 mir. przed metą. Grabicka ukończyła 
wyścig sama w doskonałej formie. 

W wyścigu czwórek Polska przyszła do 
mety o półtora długości przed Angielską, po- 
mimo silnej fali, do której wioślarki polskie 
ma Wilšle nie są przyzwyczajone. Zawodom 
przyglądało się około 10 tys. publiczności 
Mer miasta Greenvich wydał na cześć zwy- 
«ięskich Polek bankiet. Pozatem odbyło się 
przyjęcie w słynnem Navał-College połącze- 
me ze zwiedzeniem statku wojennego. 

   

ROZGRYWKI PIŁKARSKIE 
O MISTRZOSTWO. 

Rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo okrę- 
gu wileńskiego wkroczyły już w stadjum koń- 
cowe. Każda z drużyn ma przed sobą zaled- 
wwie kilka meczów do rozegrania. Nie wply- 
ną one jednak już na obsadzenie pierwszego 
miejsca, które bezapelacyjnie zdobyła druży- 
ma 1-g0 p. p. Leg., mając przed sobą jeszcze 
mecz z Makabi. Wynik tego spotkania nie 
odegra już żadnej roli, gdyż ilość punktów 
zdobytych przez wojskowych zapewnia już 
im bezwzględny prymat. i tytuł mistrza na 
rok 1931. 

Na dalszych miejscach uplanowały się na- 
xazie: „Makabi“, A. K. S.“, „Lauda“, 
„Ognisko“, „Makabi“ (Baranowicze), i 78 p. 
p. Tutaj wałka będzie zacięta i prawdopodob- 
mie zmieni dotychczasowe oblicze tabeli. 

Ostatnie rozgrywki dały następujące wy- 
niki: 

  

  

sžu Ar KS; Landa“ 1-0 

Wynik zawodów nieoczekiwany ogólnie 
bowiem liczono się z pewnym zwycięstwem 
„Laudy“, którą po zwycięstwie nad „Maka- 
bią* uważano za zdecydowanego faworyta. 
„Ż. A. K. S.* jednak sprawił miłą niespodzian 
kę, podczas gdy „Lauda* zawiodła pokłada- 
ne na niej nadzieje. Gra toczy się z niedużą 
przewagą „Laudy”, która jednak nie: potrafi- 
ła tego uwydatnić cyfrowo, nie wykorzystu- 

jąc całego szeregu dogodnych pozycyj pod- 
bramkowych. 

Na czoło spotkania wybił się bramkarz 
Ž. A. S. K-u. który był najlepszym graczem na 
boisku i uchronił swoją drużynę od porażki. 

1 p. p. Leg. — 78 p. p. 8:0 

Mecz odbył się przy wyjątkowo silnym u- 
pale, co oczywiście ujemnie wpłynęło na prze- 
bieg zawodów. 

Drużyna 78 p. p. jest beznadziejnie słaba 
(4 dziwić się jedynie należy jakim sposobem 

azła się ona w kłasie „A*. Do przerwy 

P. p. Leg. dostroił się w zupełności do pozio- 
ę sp rzeciwnika produkując najsłabszą grę 

i ae, Dopiero w drugiej połowie wojsko- 
£ ożywili strzelając, aż 7 bramek. 

włówak ? bramkowym podzielili się: 
Sed i (6) Halicki i Naczulski. 

zia p. Wiro-Kiro b. słaby. 
Makabi (Ww. 

Pa- 
  

ilno — Makabi (Baranowicze) 
Th 

w Baranowiczach spotkanie 
akabi wileńskiej kompromitują- 

misowy. 

W. KALEJDOSKOPIE LIGOWYM. 
„ POCOŃ — WISŁA 2:2. 

„_W niedzielę rozegrany w Krakowie mecz 
ko Wisla — gh zakończył się wyni- 
iem remisowym 2:2 (1:1). Rogów 4:1 

dlo Wisły. : 
Do pauzy przez 30 minut zupełna przewa- 

Rozegrane 
przyniosło M 
cy wynik re 

ga Wisły, nieschodzącej z pola bramkowego. 
Pogoni. Jednak Albański ratuje w licznych 
sytuacjach. W 18 m. Balcer ostrym strzałem 
w górny róg zdobywa prowadzenie dla Wi- 
sły. Następuje gra równorzędna. Na minu- 
tę przed pauzą Niechcioł wyrównuje. 

Po pauzie gra równorzędna. W 12-min. na- 

stępuje zderzenie Kozoka z Kotlarczykiem II. 
Kotlarczyk schodzi z boiska. Kozok bije 
wolnego, a Zimmer podbitą przez Koźmina 
piłkę lokuje w bramce Wisły. Wyrównywa 
w 19 min. silnym strzałem Reyman. Przez 
osłatnie 15 minut gry — znowu silna przewać 
ga Wisły, jednak cyfrowo niewykorzystana. 

Obie drużyny pokazały wysoką klasę gry. 
Gra prowadzona ostro w tempie — jednak 
fair. W drużynach nie było słabych punktów. 
Najlepiej przedstawiała się gra obu bramka- 
rzy. 

Publiczności do 6000 osób pomimo kani- 
kuły. Sędziował bardzo dobrze p. Nawtocki 
z Poznania. 

CZARNI ZWYCIĘŻAJĄ LECHJĘ 3:2. 

We Lwowie Czarni w zawodach o mistrzo- 
stwo Ligi odnieśli zwycięstwo nad Lechją 
3:2 ( „ Wynik mniejw. odpowiada przebie. 
gowi gry. W pierwszej połowie przeważali 
Czarni, mimo to udaje się Lechji zdobyć pro- 
wadzenie i utrzymać do przerwy. Po zmia- 
nie pól Czarni grający w 10 wyrównali, a 
następnie podwyższyli wynik do 3:2 na swoją 
korzyść. , 

Bramki dla zwycięzców zdobyli: Łańkc, 
występujący po raz pierwszy w barwach Czar 
nych), Drzymała i Koch, a dla Lechji — Aseń- 
ko i Krug. 

Zawody prowadził p. Lustgarten. Widzów 
2000. (Pat). 

LEGJA POKONANA PRZEZ RUCH 4:5 (3:3). 

W Warszawie rozegrany został w niedzie- 
lę mecz o mistrzostwo ligi pomiędzy Legją a 
śląskim. Ruchem,, zakończony niespodziewa- 
nem zwycięstwem Ruchu 5:4 (3:3). 

Do przerwy Legja górowała znacznie nad 
przeciwnikiem, ale mimo to udało się ambit- 

nej drużynie śląskiej utrzymać wynik remi- 
sowy. Po przerwie zaznaczyła się przewaga 
Ruchu uwieńczona ciężko wywalczonem ale- 

zasłużonem zwycięstwem. 

Z literatury sportowej. 
— Mierzejewski, Baran, Humen. "Zasady 

nauczania lekkiej atletyki". Warszawa, 1931. 
Główna Księgarnia Wojskowa. Cena 5 zł. 

Wśród różnych dżiedzin sportu na miejsce 
naczelne wybija się lekka atletyka ze wzgle- 
du na wybitne, osiągane prze jej pomocy ko- 

rzyści fizyczne oraz wpływ na kształcenie wo- 
li —. czynnika podstawowego charakteru, 

Uprawianie jej często napotykało dotych- 
czas na niepowodzenia i trudności z powodu 
małej ilości kierowników, instruktorów i tre- 
nerów, odpowiednio przygotowanych oraz 

brak dobrych podręczników, poświęconych 
tej dziedzinie. 

Podstawową rzec można klasyczną w tym 

kierunku książką jest praca zbiorowa trzech 
wybilnych teoretyków i praktycznych znaw- 

ców sportu lekkoatletycznego p. t. „Zasady 
nauczania lekkiej atletyki.” 

Zawiera ona metodyczne zestawienia ma- 

terjału do nauczania lekkiej atletyki. | 
Omawia wyczerpująco: biegi, skoki, rzu- 

ty oraz metodę ich nauczania. | | 

Praca jest wynikiem długoletniej „praktyki 

autorów, którzy w niej położyli specjalny na- 
cisk na stronę metodyczną celem ułatwienia 

pracy instruktorowi. Rozkładają oni skompli 

kowane czynności lekkoatletyczne na fazy, co 
ułatwia ćwiczącym przyswojenie sobie ruchu 

i zrozumienie jego mechaniki. Napisana języ- 
kiem dostępnym dla każdego odznacza się tre 
ściwem ujęciem; utrzymana jest na wysokim 
poziomie fachowym. Wydana ładnie i staran- 
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Teatr Lutnia. 
Komedja Bois'a 4 Hansena 
„Jedynaczka króla mydła*. 

Fabuła „Jedynaczki króla mydła* jest 
bardzo nikła i stosunkowo mało zabawna, 
polega ona na komedji omyłek, wynikłych z 
tych samych imion i nazwisk dwóch amery- 
kańskich jedynaczek, szpetnej córki miljar- 
dera i uroczej córki właściciela wielkiego do 
mu konfekcyjnego w Nowym Jorku. Cała ko- 
medja jest właściwie jedynie popisową ro- 
lą dla Peloponoza, w dwóch pierwszych ak- 
tach niema prawie żadnej akcji, tylko gada- 
nina, trzeba przyznać że dosyć dowcipna, do- 
piero w akcie trzecim akcja się ażywia da- 
jac niesłychanie zabawne sytuacje, świetnie 
wyzyskane w grze i charakteryzacji przez 
naszych artystów. 

Powódzenie swoje na premjerze zawdzię- 
cza „Jedynaczka króla mydła* koncertowej 
grze całego zespołu, który umiał wydobyć 
maksimum komizmu z sytuacyj i typów na- 
kreśonych przez autorów. Pani Jasińska-Det- 
kowska jako śpiewaczka i pan Detkowski 
jako Rubinsztejn, dali skończenie doskonałe 
groteskowe typy, nawet w króciutkich swoich 
epizodach, a Małyniczówna charakteryzacja, 
strojem, mimiką i gestem, umiała wlać tyle 
komizmu w rolę Mary, pospolitej, głupiej * 

próżnej jedynaczki miljonera że koncentrowa 
ła na sobie całą uwagę widzów. 

P. Niwińska była śliczna, miła, rezolutaa 
i świadoma swojego celu Mary z domu kon- 
fekcyjnego, stosunkowo najsłabiej wypadły, 
anemiczno bezbarwno - sentymetalne role 
Księcia Aleksego i Julji, gdyż ani pan Balee- 
rzek ani pani Sawicka nie umieli niczem ich 
ożywić. 

Co do rólil Peliponoza, to miał w niej 
pan Żurowski szerokie pole do popisu, i trze- 
ba przyznać że zabłysnął wszelkiemi barwa- 
mi swego żywiołowego talentu. Świetna gra 
pana Żurowskiego włała krew i życie, w pa 
pierową gadaninę dwóch pierwszych aktów, 
ożywiając nikłą akcję i prowadząc ją kon- 

sekwentnie do brawurowego finału. Rola Pe- 
loponoza jest „wypisz, wymaluj* jakby 

specjalnie pisana dla pana Żurowskiego, lo 
też jak w roli Rotm. w „Maman do wzię- 

cia* pan Żurowski szturmem zdobył publicz- 
ność wileńską, tak samo równie świetna 
kreacją ją żegna, pogłębiając tem samem 
szczery powszechny żal, że ten wielce utalen- 
towany artysta nieodwołalnie nas opuszcza. 

Dekoracja drugiego aktu, którego akcja 
odbywa się na pokładzie statku, była bardzo 
pomysłowa .Publiczności na premjerze „Je- 
dynaczki króla mydła* było dużo,. bawiła 
się ona wybornie, fakt ten pozwala stwier- 
dzić, że nasilenie czasów ogórkowych, już 
minęło i że frekwencja w teatrach pomimo 
panujących upałów, wybitnie się zwiększa 

Zastępca. 
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Wyprawa wodna Klubu 
Włóczęgów. 

Jak nas informują, załoga kana 
dyjki Klubu Włóczęgów przybyła w 
dniu 31 lipca do Łomży, po przebyciu 
całej długości kanału Augustowskiego, 
rzeki Biebry, oraz części Narwi. Po- 
dróż kanałem była długą i dość ucią- 
żliwą. 

Rzeki Biebra i Narew tworzą tak 
znaczne ilości zakrętów, że odległości 

liczone w prostej linji, muszą być po- 
dwajane. a czasami — potrajane dła 
obliczenia długości trasy rzecznej. 
Wyprawa minęła miasta Goniądz i 
Wimę, Dłuższy czas wilnianom towa- 
rzyszył składak ze Lwowa. Przed 
Łomżą kanadyjka dopędziła fotyllę 16 
kajakowców harcerskich. Wiatr sprzy 
ja. Łódź idzie pod żaglem. 

2 

Eksport rakėw. 
Niedawno powstaly Polski Związek Ho: 

dowców i Eksporterów raków tłumaczy 0S- 
tatnie zmniejszenie się wywozu raków za- 
granicę trudnościami przedewszystkiem na 
tury wewnętrznej. Z nich na pierwszy płan 

'wysuwa się niezwykle ostra i nieuczciwe 

konkurencja agentów zagranicznych ficm 
importujących raki, które oddawna zwróciły 
uwagę na Polskę, jako na jedyny kraj po: 
siadający stosunkowo mało wyniszczony 0k- 
resem wojny rakostan, Firmy te prowadząc 
oddawna świadomą celu akcję, mającą na 
uwadze opanowanie cełego naszego ekspor- 
tu raków, zwłaszcza z powodu wycofania się 
Rosji z rynków europejskich, przystąpiły 
ostatnio do opanowania skupu raków na na- 

"szym rynku z całkowitem pominięciem us- 
ług naszych samodzielnych eksporter. Akcja 
ta ma za zadanie odcięcie naszego czynnego 
eksportu od zachodnio-europejskich rynków 
konsumcyjnych, na które od kilku lat fir- 
my polskie z powodzeniem wywożą rakv. 
Wyżej naszkicowana sytuacja stawia nasze 
przedsiębiorstwa eksportowe w niezmiernie, 
trudnem położeniu. Poza konkurencją Nie 
miec na europejskich rynkach zbytu współ 
zawodnictwo w kraju przy zakupie z firma 
mi niemieckiemi jest wprost niemożliwe do 
przezwyciężenia. Firmy bowiem niemieckie 
dysponujące dużemi kapitałami obrotowemi, 
działając pozatem na rynku polskim przez 
swych agentów nigdzie nie rejestrowanych. 
nie ponoszą żadnych normalnych obciążeń 
z tytułu przypadających podatków,-=pracują 
w ten sposób w znacznie lepszem położeniu 
od samodzielnych polskich eksporterów. Wy 
korzystywanym jest zwłaszcza moment opła: 
cania przez samodzielnych eksporterów po: 
datku przemysłowego, od którego eksport 
raków nie jest dotąd zwolniony. 

Poza wyżej omówioną przeszkodą, wy 
wóz raków przechodzi również przesilenie z 
racji niezwykle wielkiego spadku cen na 
rynkach zbytu. Spadek ten tłumaczyć należy 
poza momentem walki konkurencyjnej, rów- 
nież zmniejszeniem się popytu na skutek 

   

pauperyzacji dotychczasowych konsumentów, 
orez nieracjonalną i niezorganizowaną do- 
tychczas akcją sprzedaży raków. 

Mając na uwadze konieczność emancy- 
pacji polskiego eksportu raków z pod wpły- 
wów rynku niemieckiego, w celu bezpošred- 
niego dotarcia do konsumcyjnych rynków za- 
granicznych, a przedewszystkiem wzgląd aa 
konieczność chociażby częściowego wyrów- 

nania zdolności konkurencyjnej naszych eks- 
porterów, ponoczących w chwili obecnej bar- 
dzo dotkliwe straty w stosunku do firm nie- 
mieckich, wreszcie usprawiedliwiony posti- 
lat zachowania dotychczasowych zdobyczv 
naszych na rynkach zagranicznych można 
przypuszczać, że uzasadnione postulaty sfec 
zainteresowanych tym eksportem zostaną 
uwzględnione. 

„Terol“. 

Popierajcie Ligę Merskę 

i Rzeczną! 

  

nie na bezdrzewnym papierze. Posiada 108 
rysunków pogląędowych, ułatwiających jej zrozumienie oraz piękną okładkę kolorową. 

Wybitna ta praca stanowi cenny dorobek 
dla naszego Świała sportowego.  Przyniesie 
ona niewątpliwe korzyści nietylko instrukto- 
rom, ale i ćwiczącym się w tej gałęzi sportu. 
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Zagadkowa kradzież kasetki z 8.000 zł. 
z izby Przemysłowo-Handlowej. 

W niedzielę dokonano kradzieży kasetki 
z pieniędzmi z lokalu Izby Przemysłowo- 
Handlowej przy ul. Trockiej Nr. 3. 

Kradzież pierwszą miał zauważyć woźny 
Izby, który zamel. o wyp. policji. Po otrzy- 
maniu tej wiadomości na miejsce wypadku 
natychmiast udało się kilku wywiadowców 
z policyjnym psem „Gniewem*. 

Już pierw. oględziny miejsca kradzieży 
przekonały policję, że ma się do czynienia 
z niezwykle skomplikowaną kradzieżą. Zło- 

dzieje cheąc zatrzeć wszełkie ślady „praco- 
wali* w rękawiczkach nie pozostawiając żad 
nych śladów. Pozatem złodzieje korzystali z 
podrobionych kluczy eo dowodzi że dokład- - 
nie szykowali się do kradzieży. 

Złodzieje zabrali przymocowaną do biur- 
ka kasetkę stalową zawierającą ponad 7 ty- 
sięcy złotych. Zatrzymany w związku z tą 
kradzieżą woźny Izby po wstępnym docho- 
dzeniu został w dniu wezorajszym zwolnio- 
ny z aresztu. Dalsze dochodzenie w toku. 

72-letni międzynarodowy kieszonkowiec. 
Wywiadowca wydziału śledczego zatrzy- 

mał w tych dniach znanego międzynarodo- 
wego kieszonkowca Rubina Szula, pochodzą - 
cego z Wilna. 

Szul, liczy obecnie 73 rok życia. Ma jedną 
rękę sparaliżowaną, a jednak uprawia w 
dalszym ciągu swój zawód złodziejski, któ- 
ry mu przyniósł w swoim czasie znaczny 
majątek i „sławę* jednego z najniebezpiecz- 
niejszych kieszonkowców Europy. 

Ostatnio stary  „międzynarodowiec* z 
branży złodziejskiej przeżywa zmierzch swo- 

  

jej sławy. Przed dmowa laty aresztowany z?% 
stał w Berlinie, gdzie odbywał karę w miej- 
scowym więzieniu. Naskutek słabego stanu 
zdrowia dostał urlop zdrowotny. 

Okazję tę wyzyskał by wyjechać do Pol- 
ski. Przybył do Wilna i tutaj szukał szczę- 
ścia na rynku drzewnym. Lecz czasy wytra- 
wnego kieszonkowca minęły. Wywiadowca 
zauważył jego podejrzane ruchy i zatrzymał 
go i Szul zamienił więzienie berlińskie na 
areszt centralny w Wilnie. (e). 

  

Kajak pod kołem parostatku. 
jednej chwili się wywrócił i kobieta znala- 
zła się pod kołem parostatku. 

Na szczęście maszynista zatrzymał maszy- 
nę i kobietę wydobyto na pokład statku. 

Nieco później pod ten sam  parostatek 
znów omal nie dostał się inny kajak. 

Nieszczęśliwy wypadek, który mógł po- 
ciągnąć tragiczne następstwa, miał miejsce 
w dniu wczorajszym na Wilji. 

Wpobliżu plaży Tuskulańskiej pod koło 
parostaiku, zdąžającego do Werek,  trafit 
spotkany kajak, w którym znajdowały sie 
dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Kajak w 
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| Sierpień 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. wojewody na inspekcje. 

Pan wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz 
wyjechał w dniu 3 b. m. na kilkudniową in- 
spekcję do powiatów święciańskiego i bras- 
ławskiego. W! czasie nieobecności p. wojewo- 
dy zastępstwo sprawuje naczelnik wydziału 
ogólnego p. Włodzimierz Hryhorowicz. Panu 
wojewodzie towarzyszą w podróży inspek- 
cyjnej naczelnik wydziału bezpieczeństwa p. 
Tadeusz Bruniewski i inspektor samorządo- 
wy Aleksander Żyłko. 

MIEJSKA. 
— Powrót z urlopu prezydenta miasta. 

W. dniu 12 sierpnia wraca z urlopu wype- 
czynkowego prezydent miasta mec., Foleje- 
wski. W! tym samym dniu rozpoczyna urlop 
wiceprezydent Czyż. ? 

— Uroczyste poświęcenie kamienia we- 

gielnego pod gmach Izby Przemysłowo-Han- 

dlowej w Wilnie. W niedzielę dnia 2 go sier. 

pnia — przy zbiegu ulic Mickiewicza i Sty 

czniowej, o godz. 9-ej rano, odbyła się uro 

czystość poświęcenia kamienia węgielnego 

pod budowę gmachu Izby Przemysłowo-HaL- 

dlowej w Wilnie. x 

Aktu poświęcenia dokonał i wygłosił pię 

kne przemówienie okolicznościowe ks. Żar- 

nowski proboszcz kościoła Św. Jakóba. Po. 

czem przemawiali: wojewoda Beczkowicz, 

prezes Izby Przem.-Handl. p. Roman Ruciń- 

ski, dr. Lorentz, prof. Trzebiński, inż. Na 

rębski i inni. 
Pozatem zaszczycili swoją obecnością da- 

ną uroczystość: prezes Sądu Apelacyjnego p 

Wyszyński, prof. U. S. B. arytsta malarz L. 

Sleńdziński, przedst. Ministerstwa Przem. i 

Handlu p. P. Piech, b. minister p. Meyszto- 

wicz, poseł dr. St. Brokowski, oraz licznie 

zebrani przedstawiciele. instytucyj i społe- 
czeństwa miejscowego i prasy. 

— Dar miasta Wilna kolonji polskiej w 

Dalmacji. Jak już w swoim czasie podawali- 
śmy, Magistrat m. Wilna postanowił ofiaro- 
wać kopję obrazu Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej kołonji polskiej w Dalmacji, do nowo- 
budującego się tam kościoła. Obraz na zamó- 
wienie Magistratu wykonał artysta-malarz 
Kulesza, który w dniu wczorajszym zakoń - 
czył swoje prace. Obraz został wykonany ści. 
śle podług oryginału i wręczony Magistra- 
towi. 

Wobec powyższego w najbliższym. czasie 
odbędzie się w Wilnie uroczystość poświę- 
cenia obrazu. Na uroczystość tę przybywa z 
Dalmacji przedstawiciel Komitetu Budowy 
Kościoła. 

— Odgłosy ointerwencji zbożowej Magi: 
stratu. W; dniu wczorajszym przybyło do 
Wilna dwóch delegatów Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, przyjazd ich jest związany 
z likwidacją pożyczki, zaciągniętej w swoim 
czasie przez Magistrat na wypadek potrze- 
by interwencji zbożowej. Jak wiadomo, in- 

terwencja Magistratu okazała się zbyteczną 
i zboże zostało sprzedane po cenach kupna. 
Suma uzyskana ze sprzedaży została natych- 
miast przekazana Ministerstwu, powstała je- 
dnak różnica dotychczas nie jest ureguło- 
wana i kwestja ta jest właśnie przedmiotem 
sporu między Magistratem a Min. Spr. We- 
wn. Magistrat wychodząc z założenia, że zbo- 
że zostało kupione i sprzedane na poleceni* 
Ministerstwa uważa sprawę tę za wyczer- 
paną. Punkt widzenia Ministerstwa jest jed- 
nak całkiem odmienny. 

Przybyli delegaci zbadali książki i całą 
korespondencję, dotyczącą kupna i sprzedź.- 
ży zboża oraz zaznajomili się ze stanowis- 
kiem Magistratu. 

Prace delegatów Ministerstwa potrwają je 
szcze w ciągu dni kilku. 

— Magistrat nie chce zezwolić na walki 
atletów. Do Magistratu wpłynęło podanie z 
prośbą o zezwolenie na urządzenie w W'l- 
nie turnieju walk zapaśniczych. Sprawa ta 
była rozważana na wczorajszem posiedzeniu 
Magistratu, który chociaż nie powziął kon- 
kretnej decyzji, w zasadzie jest przeciwni- 
kiem tego rodzaju imprezy, wychodząc z 
założenia, że przyczyni się ona w sposób wy 
datny do zmniejszenia się frekwencji w tea- 
trach i kinach. 

W. wypadku uzyskania zezwolenia wałki 
mają się rozpocząć w połowie sierpnia r. b. 
i potrwają w ciągu dni 40-tu. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Nowy statut Korpusu Kadetów. Do- 

wiadujemy się, że Pan Minister zatwierdził 
nowy statut Korpusu Kadetów. 

Statut ten przyznaje absolwentom Когра 
sów Kadetów prawa takie same, jakgdyby 
ukończyli kurs unitarny Szkoły Podchora- 
żych Piechoty, a więc temsamem dla abso! 
wentów Korpusów Kadetów skraca czas pa 
bytu w Szkole Podchorążych do dwóch lat 
(normalnie trzy lata trwa Szkoła Podchora- 
żych) i umożliwia otrzymanie stopnia pod 
porucznika o jeden rok wcześniej. 

Na dto od bieżącego roku szkolnego sta- 
tut ten wprowadza stypendjum państwowe 
dla kadetów, które nie podlega zwrotowi w 
przyszłości, w wypadku nie poświęcenia się 
zawodowej służbie wojskowej, 

Warunki przyjęci do Korpusów Kade. 

    

tów pozostały naogół te same. Można je 0- 
trzymać w Korpusach Kadetów. 

Termin składania podań do dnia 10-go 
sierpnia r. b. 

— Gimnazjum dla dorosłych im. ks. P. 
Skargi. Przekształcone ostatnio przez Ku 
torjum Okr. Szk. Wil. dotychczasowe kur- 
sy na Gimnazjum koedukacyjne dła doros- 
łych z programem państwowym im. ks. Piot- 
ra Skargi obudziły, jak to było do przewidze- 
nia duże zainteresowanie. 

Uczelnia tego typu jedyna w naszem kra- 
ju da sposobność szerokim masom uzupeł- 
nienia wyksztacenia zaniedbanego z różnych 
powodów we właściwym czasie. 

Dyrekcja Gimnazjum, chcąc sprostać tru 
dnemu zadaniu, energicznie zabiega, by po- 
wieżony jej zakład naukowy postawić na 
właściwym poziomie. 

Pospiesznie więc jest przeprowadzony 
gruntowny remont lokału przy ul. Mickie- 
wicza 22, uzupełnia się i tak bogaty zbiór 

pomocy naukowych oraz czynione są usilne 
starania by dla uczelni pozyskać conajlepszy 
zespół wykładowców. 

Niezmiernie ważnym czynnikiem dła za- 
interesowanych jest to, że zajęcia szkolne od 
bywać się będą w godzinach wieczornych 

   

»(16.30—21), co umożliwia uczącym się spra- 

wować6 przez nich pracy zawodowo-zarob- 

kowej. 
Pożądanym by było ażeby Dyrekcja Gim 

nazjum, licząc się z ogólnymi warunkami, 

dostosowała do tych spłaty za naukę, a 

przez to udostępniła korzystanie z uczelni 
jaknajliczniejszym rzeszom żądnym wiedzy. 

K. 

ROŽNE. 
— Konkurs graficzny na temat sportowy. 

W związku z konkursem graficznym, który 

niedał rezultatu, Instytut Propagandy Sztu- 
ki komunikuje, że jednym z warunków jest 
ścisłość w wyobrażaniu sprzętu i ruchu 

„sportowego. 

Termin składania prac upływa 10 grud- 
nia r. b. Pozatem warunki pozostają bez 
zmian. 

Informacji udziela Sekretarjat Instytutu 
w godz. 11—14, tel. 699188. 

— Wystawa dzieł sztuki na temat spor 
towy. Instytut Propagandy Sztuki otwiera 
w dn. 1 listopada r. b. w Domu Baryczków 
wystawę dzieł sztuki na temat sportowy, ja- 
ko przegląd prac przed Wystawą Olimpijska 
która się ma odbyć w 1932 r. w Los Angelos. 

Wystawa obejmie prace malarskie, graf:- 
czne, rzeźbę, oraz przedmioty przeznaczone 
na nagrody sportowe, jak puhary, medale, 
żeton yi dyplomy. 

W, związku z przyszłemi wystawami, Ia- 
stytut komunikuje, że formularze zgłoszeń 
nie będą odtąd rozsyłane artystom, lecz Ta 
warzystwom Przyjaciół Sztuk Pięknych i 
związkom zawodowym na prowincji, w Wac- 
szawie zaś druki będą wydawane w Sekre- 
tarjacie Instytutu oraz w Salonie Garliń 
skiego. 

ZABAWY, 
— Wielka Ludowa Zabawa! Dziś śpiesz- 

cie wszyscy do ogrodu po-Bernardyńskiege, , 
gdyż o godzinie 16-ej zobaczycie imprezy, 
których w Wilnie jeszcze nigdy nie było. 

Program wypełniony  niespodziankami. 
Przygrywać będą aż trzy orkiestry. Bufet na 
miejscu. Wejście do ogrodu od 25—50 gr. 

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

8 m. 15 wiecz. ujrzymy arcywesołą komedję 
współczesną Bois'a i Hansena „Jedynaczka 
króla mydła* w brawurowem wykonaniu Ja- 
sińskiej-Detkowskiej, Niwińskiej, Sawickiej, 
Małyniczówny, Balcerzaka,  Detkowskiego. 
Lubiakowskiego, Žurowskiego i wiełu innych 
Pełna humoru treść i zabawne sytuacje wy- 
wołują salwy śmiechu na rozbawionej wido 
М. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Występ Janiny Sokołowskiej. Dziś o 
godz. 8 m. 45 wiecz. iskrząca się humorem 
rewja „Eulalja z Portugalji* w wykonaniu 
znakomitych artystów stolicy: Janiny Koz 
łowskiej, Janiny Sokołowskiej, Eweliny Wie 
rzyńskiej, Ludwika Sempolińskiego, Jerzego 
Sulimy oraz Henryka Wierzyńskiego. Boga- 
ty i różnorodny program, efektowne kostiu- 
my i dekoracje oraz melodyjna oprawa mu- 
zyczna stwarzają z rewji tej barwną i niez- 
wykle pociągającą całość. 

— Jutrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Barnardyńskim. Wielki koncert po- 
pularny w ogrodzie po-Bernardyńskim, naz- 
naczony na jutro o godz, 9 wiecz., zapowia 
da się jako jeden z najciekawszych w bieża- 
cym sezonie. Oprócz doskonałej orkiestry 6 
p. p. Leg. pod wytrawną batutą kap.-kapelm. 
Bogumiła Reszke, udział w koncercie wezmą 
najulubieńsi artyści teatrów miejskich: Ni 
wińska, Sawicka, Szurszewska, Miłecki, Pi 

chelski, Żurowski oraz dyr. Zelwerowicz. 
Program obejmuje numery taneczne, śpiew- 
ne oraz recytacje. Koncert ten wzbudził w 
Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. 

— Jutrzejszy występ Wiktora Chenkina 
w Teatrze „Lutnia*. Jutro o godz. 8 m. 30 
wiecz. odbędzie się w Teatrze ,Lutnia* wy- 
stęp wszechświatowej sławy artysty, znako- 
mitego piosenkarza, Wiktora Chenkina. Pro- 
gram zapowiada piosenki stylowe, pieśni bła 
zna, piosenki kaukaskie, włoskie, chasydzkie 
i inne. Występ ulubieńca publiczności wileń- 
skiej wzbudził w naszem mieście żywe za- 
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Zjazd przemysłowców 
leśnych. 

W dniu wczorajszym w sali gimnazjum 
Adama Mickiewicza obradował zjazd prze- 
mysłowców drzewnych. Na zjazd przybyło 
zgórą 100 delegatów z terenu województw 
północno-wschodnich, a także reprezentanci 
Warszawy i innych większych ośrodków, 
Polski. 

Zjazd zagaił prezes Izby Przemysłowo- 
Handlowej p. Ruciński, który po krótkiem 
przemówieniu  powitalnem  scharakteryzo- 
wał w ogólnych zarysach sytuację drzewną 
w Polsce. 
© Zkolei głos zabrał p. Natan Kronik, któ- 
ry w dłuższym referacie wspomniał m. in. 
że ziemie północno-wschodnie posiadają naj- 
większy w Polsce stan zadrzewienia i że z 
nich właśnie rekrutuje się najwięcej ekspor- 
terów drzewnych. 

Następnie mówca inżynier p. Barański, 
radca ministerjalny z Warszawy, po- 
święcił swój referat omówfeniu konjunktury 
eksportowej, wskazując na ujemne skutki 
dumpingu sowieckiego oraz podkreślając, iż 
największymi w świecie eksporterami drze- 
wa są Ameryka i Rosja sowiecka. 

Mówca wysunął myśl zorganizowania 
międzynarodowego syndykatu eksporterów 
drzewnych. W skład tego syndykatu wesz- 
łyby zarówno Ameryka jak i Rosja sowiecka. 

Prelegent uważa projekt ten za możliwy 
do zrealizowania. 

Obrady zakończono wyšwietle- 
niem okolicznościowego filmu w kinie „Ca- 

      

interesowanie i nie należy wątpić, że wszyscy 
pośpieszą aby podziwiać znakomitego arty- 
stę w jego najlepszych kreacjach. 

— We wtorek 4 sierpnia r. b. o godz. 
8.30 wieczorem w Parku Sportowym im. 
Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) od- 
będzie się koncert jubileuszowy poświęcony 
utworowi Mozarta pod dyr. R. Rubinsztejna 
przy współudziale słynnej śpiewaczki Bali- 
Karp (sopran koloraturowy). We środę 5-go 
sierpnia o godz. 8.00 wieczorem odbędzie się 
2-gi i ostatni występ króla — żelaza Miszy- 
Massa. Przygrywać będzie orkiestra. 

Anons! — Wkrótce kobieta dyrygent 
wszechświatowej sławy Autonja Brico bę- 
dzie dyrygowała orkiestrą symfoniczną. 

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

W'TOREK, 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. 16.50: 
„Nowe powieści Hamsuna* — odczyt wygł. 
Tadeusz Łopalewski. Tr. na wszystkie pol- 
skie stacje, 17.10: Utwory Chopina (płyty). 
17.35: Odczyt prof. Walerego Grella z Kra- 
kowa. 18.00: Koncert popularny. 19.00: Kom. 
Związku Młodz. Połskiej. 19.15: „Wycieczka 
do  Brasławszczyzny** odczyt z cyklu 
„Znasz-li ten kraj? wygł Konserwator dr. 
Stanisław Lorentz. 19.30: Program na šro- 
dę i rozm. 19.40: Giełda rolnicza. 19.55: 
Kom. meteor. 20.00: Pras. dzien. radjowy. 
20.10: Kom. sportowy. 20.15: Koncert. 22.00: 
Feljeton z Warszawy „Upał*. 22.15: Komu- 
nikaty, 22.30: Muzyka taneczna. 23.00: Kon- 
cert symfoniczny (рНу). 

ŚRODA, dnia 5 sierpnia 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka francuska 

(płyty). 13.10: Kom. meteor, 15.50: Program 
dzienny. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30- 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.45: Komu- 
nikat dla żeglugi. 16.50: Odczyt z Warszawy 
„Radjo wśród nauczycieli*. 17.10: Koncert 
popularny (płyty). 17.35: Odczyt ze Lwowa 
„Nasze królewskie ryby*. 18.00: Koncert. 
19.00: Chwilka strzelecka, 19.15: Feljeton“ 
humorystyczny w wyk. W. Malinowskiego, 
art. dram. 19.30: Program na czwartek i 
rozm. 19.40: Skrzynka rolnicza. 20.00: Komu- 
nikaty. 20.11: Koncert solistów z Warszaw; 
W przerwie kwadr. liter. fragment z po 
J. K. Bandrowskiego p. t. „Rubikon*. 22, 
Jan Targ przeprowadzi wywiad z płk. dypł. 
Kilińskim p. t. „Szlakiem Kadrówki* Tr. 
z Warszawy. 22.15: Komunikaty i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RĄDJOWE. | 
OSTATNIE WIADOMOŚCI HAMSUNA. 

O godz. 16.10 (na całą Polskę). W okre- 
sie niebywałego przesilenia ekonomicznego, 
kiedy z miesiąca na miesiąc kryzys się 
wzmaga, coraz głośniej brzmią nawoływania: 
przetrwa! Na tle naszych czasów urasta do 
coraz większych rozmiarów już niemal mi- 
tologiczna postać pisarza skandynawskiego 
Hamsuna, tego żywego wzoru i przykładu, 
że niema takiej syłuacji, którejby niemógł 
pokonać człowiek, Rosnące zainteresowanie 
twórczością autora „Głodu* będzie dzielnym 
rezonatorem dla p. Tadeusza Łopalewskie 
go, który wygłosi odczyt p. t. „Ostatnie wia- 
domości Hamsuna*, 

NASZĄ JEST... NIEDZIELA. wy 

O godz. 19.15 (aud. lok). Sezon letni trwa 
w pełni. Jakże wielu jednak może zeń ko. 
rzystać tylko połowicznie. Są to ci, których 
praca zarobkowa trzyma przez całe lato w 
murach miasta, pozwalając jedynie w nie- 
dziele i święta wymknąć się jaknajdałej od 
rozgorzanłych bruków, kocich łbów i asfal- 
tów. Tych troskliwym mistrzem i przewodni- 
kiem jest p. prof. Lorentz, który wygłasza 
co tydzień krótki feljeton o wycieczkach pie. 
szych w okolicę Wilna. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ECHA 1-GO SIERPNIA. 

W dniu wczorajszym zwolniono z aresz- 

tu centralnego blisko 30 osób, względem któ- 

rych zastosowano 48 godzinny areszt prewen 

cyjny w związku z akcją komunistyczną za- 

mierzaną na dzień 1-go sierpnia. Są to 0so- 

by zaangażowane w ruchu wywrotowym. 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE MONTERA 
WIĘZIENIA WOJSKOWEGO. 

Do policji wpłynęło zameldowanie o za- 
gadkowem zaginięciu ełektromontera N. Grin 
błata, pracującego ostatnio w więzieniu na 
Antokolu. 

W. ubiegłą sobotę Grinblat wyszedł z 
mieszkania do pracy i więcej już nie powró- 
cił. 

Policja przedsięwzięła odpowiednie krokt 
celem odnalezienia zaginionego, (e). 

NOWA OFIARA WIELJI. 
Wczoraj Wilja pochłonęła nową ofiare. 
O godz. 2 p. p. wpobliżu tartaku Parsze- 

sa tuż przy moście Zwierzynieckim utonął 

niejaki Daniel Sandowski zamieszkały przy 
zaułku Krupniczym Nr. 5, 

Podczas kąpieli Sandowski zapłynął zbyt 
daleko i trafiwszy na głębię poszedł na dno. 
Kąpiący się w tem samem miejscu  Sspo- 
strzegli wypadek dopiero wówczas, kiedy 
Sandowski już był pod wodą. 

Zaalarmowany posterunek rzeczny wysłał 
łódź ratowniczą, zwłok jednak nie znalezio- 

Dadsze poszukiwania trwają. 
no. 

(e). 
UTONIĘCIE. 

W. dniu 2 b. m. Jaranowski Michał, lat 
11 ul. Bukowa 26 podczas kąpieli w sadzaw- 
ce, znajdującej się koło toru kolejowego na 
polach Rówiańskich, utonął. Zwłoki zostały 
wydobyte przez Blebańskiego Jana (Bukowa 
Nr. 26). 
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GOTÓWKĘ, 
na "Jo */o 

lokujemy bezpłatnie. 
D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

W_ I E E_ NS K | 4 К ОВ ООа 

Marynarz szuka milošci 
Šwietny przeboj. komedjo- Aerietav przeboj. komedie Anitą Page; William Haines i Karol Dane (Slim). Va; FMreowereka Bie: 
Na I seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

do głębi film o miłości kiokrsg UCIECZKA OD MIŁOŚCI 
W roli dziewczęcia, które złożyło na ołtarzu miło- której partnerem jest Mi Uezueie "dla" ozczęśeia ukochanego przedliczna JENNY JUDO, sajsiekniejzy wioc Burco Benler. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

= Wielka parada (La grande parade) 
W rolach głównych: John Gilbert i Renee Adore. Film osnuty na tle wojny światowej. 

NAD PROGRAM: Przegląd dźwiękowy „Foxa* 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

вга imę ms W piaskach Sachary produkcji francuskiej p. t. 

  

Dziślł Miłość! 

Piosenka! Werwal i Śmiechł 

DŹWIĘK. KINO-TEATR Śpiew! 

HELIOS" 
Wileńska 39, tel. 9-20 

  

KURJER WILEŃSKI s-xa z_oaRan. obr. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»ZNICZ: 
Ś.TO JAŃSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40 

El 
DZIEŁA KSIĄŻKOWE, BRUKI, KSIĄŻKI BLA URŻĘBÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
BILETY WIZYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
I WSZELKIEGO RODZAJU ROBGTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA 

BŹWIĘKOWE KINO 

„НОМО : 

Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Wzruszający 

Dom H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6222-5     

  

Najlepiej jest 
spędzić wakacje 
w pensjonacie 

Werki 
(telefon Wilno 12). 

Ceny znacznie zni- 
zone. Wspaniały 
park, plaża, radjo, 
dogodna komuni- 

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  
        

  Ceny zniżone. 

Wspaniały dramat sensanc.- 
erotyczny w 9 aktach. Akcja 
dramatu toczy się w Tunisie 

«dne Kolejowe 

OGNISKO   Algierze i częściowo w Europie. Wspaniałe krajobrazy! Nadzwyczajna, ciekawa treść! 
W rolach głównych: Jacky Monnier, Diana Hart, Enrique Rerero i Manuel Raaby. 

UWAGA. Od dnia 5.VIII kino będzie czynne codziennie. 
    

  

         

    

   

      

*bek śworaa KOlaj0W,) | p, zątek o godz. 6-ej, w niedz.i święta o 4-ej pp. El 
kacja z Wilnem. 

I | [IE Ę @ światły, od- DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE «w OPRAWA KSIĄŻEK a — (E i i Ę Do W ynajęcia . ::оэёгщ‚е PUNKTUALNIE | sm | TANIO  ======= NS Ę 6 monowicz Od 5 do 15 września 1931 roku LOKAL z 10 pok. I ka pie в Лут…бк…}\ 

ННр ak 'ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ szczotek i pędzli 

  

  

  

xi. [anel WSCHODNIE 
8 WE LWOWIE ь 

Doroczny zjazd kupiectwa z całego kraju. Orjen- 
tacyjna rewja cen. W dobie stagnacji zbiorowa 
propag. spożycia dla wszystk. branż i artykułów. 
Centralny rynek eksportu i zbytu dla ziem 
południowo - wschodnich i krajów ościennych. 

Punkt zborny dla handlu lewantyńskiego. 

Zgłoszenia wystawców najpóźniej do 20 sierpnia przyjmuje 

ul. $-to Jańska 7. 
6219 

30 2 dziennie mogą 
= zarobič agen- 

ci-ki rozpowszechn. arty- 
kuł potrzebny w każdym 
domu. Zgłosić się: ul. Szo- 
pena 5 „Rekord“. 6224 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

RADJOAMATORZY! 
Niedošcigniona jakošė, 
Pierwszorzędny odbiór, 
Maximum wykorzystania, 
Trwałość, ВЕ 

dają wam jedynie 
baterje anodowe — 55 B A L T A 

Żądać we wszystkich sklepach radjowych. 

= Ę R 5 zwraca jedynie Mężczyźni! Nowe siły %2 
patent. aparat. Skuteczność gwarantowana — dozwolony przez władze adm.-lek. 
Na koszta bezpł. naukowej broszu- 66 Lwów, Jagiellońska 20. 
ry załączyć 50 groszy w zn. poczt. „Inwentus diės, 14, 

6170 

  

  

      

  

  

    
BIURO TARGÓW WSCHODAIEŃ Pozostałe | W nowootworzonym kiosku |; e aka, 

we Lwowie, Plac Wystawowy, telefon 5-37, 9-64. 5895 SEREM BAR : el. 567, 0 

IE | Žž Pa Ba Padakejbiak a" zniżką 7 j' |Zpane ze swej dobroci | i 
LŽ M YANN > . „Brzežniszki | piwo sł sd owe, | Wody mineralne, Akuszerka 

A. Głowiński—Wileńska 27 karmelki śmietankowe   stale świeże, najpożyw- 
niejsze i najzdrowsze oraz 

  Ма LAkNETOWA B į WO na k u fl e | woda sodowa, lemoniady 

H i i sinalco       
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| TIRE RE li] a O W. JUREWICZ ||| FE аоы i wód GERI 
* ANTONI GŁOWIŃSKI. | i SCHIELE. | E. TROMSZCZYNSKI. > byty majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki śtubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 

Akuszerka 

Marja brzejna 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

  

  

ZAKŁAD 

Sztucznych Wód Mine- 
ralnych i Napojów 
— Chłodzących. — 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
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2125—0 i innych pism najtaniej pod firmą: | 
ч załatwiać za pośrednictwem E Tromszczyński* Parcelę 6'- ha 

NY * łożoną za lasem Anto- 
ĘTYYYYYYYYTYYYYYYYYTYYYYYY vvvvvvyżj 

w WILNIE kol k ŠPRZ i EDAM на Ё GŁOSZENIA BIURA REKLAMOWEGO pod kierownictwem współwaścicie- | | matychmiast. Wiadomośce & 0 STEFANA GRABOWSKIEGO siek Mine > Vasas 
© SO PmedaS КЕ W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. ZIE EMRE |. =mcz= w Gielspuiku еф = E RZE WILENSKIM“ i we wszystkich in- (Vichy, Ems, Karlsbad i inne) i na- | | 3 do 4 po poł. 6186 
5 E nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

m SE ASC? # SPRZEDAJĄ SIĘ = WiL kgencja Reklamowa Zakład: Piwna 7. Magazyn : Wielka 50. Sałonowe mebie 
= J. DYSZKIEWICZ Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- # > 

Ё ulica Wielka 14, tel. 12-34. 5 Pa SZOSA) ч ч gp) a: 

@ - - Letznita Litewskiego Stow. Pomocy Sani ' = TT BLZNICA LUBWSKIEDO SIOW. POMOCY JANII. ul. Połocka Nr. 4 m. 12. 

  

Wilno, ulica Wileńska 26, telefon 846. 
5748 Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11] — 6 pp. 

poszukuje pracy 
w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

nazwę firmy 

iznak orła 
Wytwornetowarzystwo po” 
znaje automobilizm tylko 
na kursach inż Froma. 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46.. 
Samochody, motocykle, 

Uważajcie na ory- 

ginalny stempel: 
„BO NIC GT" 

„Bonicot okazał się najlep- 
     

  

` @ je) : 

usuwającym szym środkiem 
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MAŁE SEMINARJUM ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY 
Św. WINCENTEGO 4 PAULO 

Wilno, ul. Subocz 18. 

(Internat i gimnazjum niższe typu staroklasycznego z prawami). 

Chłopcy wzorowi i zdrowi, pragnący zostać kapłanami w Zgroma- 
dzeniu Księży Misjonarzy, mogą być przyjęci do zakładu za umiarkowaną 
opłatą. 

Po ukończeniu klasy IV dalsza nauka i utrzymanie bezpłatne. Wy- 

  

TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

36) 

Komitet uznał słuszność wywodów towarzystwa Je- 
gora co do dokonania zamachu na Wiktorinowa. Po- 
mimo jego opozycji postanowił wykonanie zamachu | 
polecić towarzyszce Niemirowej. W ścisłej tajemnicy 
ułożono plan. Za kilka dni więźniowie polityczni wy- 
wołają rozruchy, wskutek tego do więzienia przyjedzie 
prokurator. Przy przejeździe w głuchej uliczce zosta- 
nie rzucona bomba. Kierownictwo techniczne zlecono 
Jegorowi. 

Sam jej oznajmił decyzję komitetu. 

Białe płatki zamigały w oczach Marty. Lekki 
dreszcz wstrząsnął nią. Była blada, lecz stanowcza. 
Tysiące myśli naraz przewinęły się przez jej mózg. 
Decydująca chwila nadeszła. Będzie pewna siebie 
i spokojna. Miała już ułożony w głowie plan. W ten 
dzień, knedy wyznaczone będzie wykonanie zamachu, 
napisze do Wichrowskiego, że się przypadkiem po- 
strzeliła, będąc w gościnie u przyjaciółki na jednej sta- 
cji, odległej od Charbina. Poprosi go, żeby niezwłocz- 
nie przyjechał do niej. On wymówi się wtedy pod 
jakimś pozorem od wyjazdu do więzienia i przyjedzie 
do niej, Tymczasem nauczeni towarzysze będą w wię- 

PRIKDANOAA SRITIS RATING AAA TEN PDT TIPO PKR I AE 

į  DMydawmaiciwo „Kurjer Wileūski“ S-ka x ogr. odp. 

  

CHLUBĄ POLSKIEGO PRZEMYSŁU POŃCZOSZNICZEGO 
jest elegancka, wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 

Pończocha BEMBERG 
im równomierniejsza przędza — tem ładniejsza pończocha. 

Tylko zupełnie równomiernie wyprzędzona nitka umożliwia całkowicie 
jednakowy deseń pończochy, od którego zależny jest elegancki jej wy- 
gląd. Przędza Bemberg przewyższa pod względem równomierności jed- 

wab naturalny, ponieważ jest ona tkaną maszynowo. 

LEEEEEEEEEEECECCOCOECOGECGEEH 

  

  

  

zmieniony”. 

Prof. Uniw. Dr. Adolf Lorenz. 
W Polsce nabyć można Bonicot we firmie: 

Kraków, Zielona 10. E
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NISZCZY DOSZCZĘTNIE 

KARALUCHY, 
ge PLUSKWY, 

„ MUCHY,MOLE 
PCHŁY i T.P..   

zieniu awanturować się i żądać przyjazdu prokuratora. 
Wiktorinow będzie zmuszony pojechać sam. 

— A może go wprost uprzedzić, żeby nie jechał? — 
naraz zastanowiła się nad błędną myślą. Byłoby wiel- 
kie głupstwo. Oczywiście uprzedzi Wiktorinowa a z nią 
zerwie, pomyślała po chwili. : 

Co bedzie, ježeli pomimo jej listu, nie przyjedzie 
do niej, a pojedzie do więzienia?—szepnęła do sie- 
bie, tocząc w duszy okropną walkę z sobą. Wtedy nie 
rzucę bomby. Widziała już srogą twarz towarzysza 
„Spartaka , sąd partyjny... 

— Więc tak czy inaczej będzie śmierć — zdecy- 
dowała i wpadła w ciężką zadumę. 

Upłynęło kilka tygodni. Komitet się nie śpieszył, 
Wichrowski codziennie chodził do swego biura, załat- 
wiał zwykłe czynności biurowe i powoli zapomniał 
o projektowanym zamachu. Z Martą rzadko się wi- 
dywał, była jakaś zajęta i podniecona. 

W końcu lutego niespodziewanie zaszedł w więzie- 
niu drobny wypadek, który wywołał następnie buszli- 
we zajścia. Jeden z więźniów politycznych, na zwyk- 
łym spacerze w gmachu więziennym nie ukłonił się 
naczelnikowi więzienia. Za karę z celi ogólnej został 
przeniesiony do pojedynki. W tym czasie w więzie- 
niu przebywała większa grupa politycznych, przesyła- 
nych z innych więzień do ciężkich robót. Polityczni 
zaprotestowali i rozpoczęły się rozruchy. Przez kil- 
ka dni w więzieniu rozlegały się okropne krzyki. Zda- 
wało się, że tam biją, katują ludzi. Wściekłe hałasy 
i wrzaski niepokoiły całe miasto. Wreszcie więźniowie 

szkodliwe składniki z tytoniu. 

Od wielu lat zaniechałem pale- 

nia. Obecnie używam Bonicotu 

inie odczywam żadnych dole- 

gliwości. Podkreślam, że smaki 

aromat tytoniu pozostaje nie- 

Polskie Towarzystwo Handlowe „BONICOT* Sp.z0.0. 
Tel. 16841 i 14676. 

  

    
  

   

    

    

Dyiątek Pracy Obywatelskiej Rabie! 
otwiera z dniem | września r. b. 

Hilefnią 12k0! 
pracownie gospodarczych 

Zapisy przyjmuje: Sekretarjat Szkoły 
magane ukończenie przynajmniej czterech oddziałów szkoły powszechnej. 8 Wilno, ulica Jagiellońska Nr. 3/5, m. 3 | ` Norbiina i Frageta. brylantów, futer, mebli Bliższych informacyj udziela ustnie i listownie Dyrekcja. Cena blaszanego pudełka zł. 1.20. od dnia 16 sierpnia r. b. codziennie у F-ma „Wygoda“ W. Pohilanka 16 m. 36 Ь ;"2 ч;пе"кіс}: 

od 10-ej do. I3.ej. (TSS ION | towarów. 390020 

KONCESJONOWANY ELEKTROWONTER 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

  

  

  

warsztaty. 

drewniany 
do sprze-   STANISŁAW PIÓREWICZ 

UL. OFIARNA No 4, m. 9. 4 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. | 

    

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka 
ul. Zawalna Nr. 7, 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 
rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

kosjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

Wilno, 

dowlane, okucia i narzędzia. 

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

tel. 841. 

  

  UDZIELAM 
  

5924 

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

korepetycyj 
Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo- 

  

Uwaga — WILEŃSKA 27. 
      

  

zażądali, aby w celu wysłuchania ich skarg na admi- 
nistrację więzienną, przyjechał prokurator. Wiktori- 
now szczególnie nie lubił i unikał lustracji więzienia. 
Stykał się tam z okropną nędzą i nieszczęśliwymi ludź- 
mi. A kiedy tego nie widział zdawało mu się, że cały 
świat jest bardzo piękny i wszyscy ludzie żyją tak do- 
brze, jak on. Usilnie starał się zlikwidować rozruchy 
przy pomocy telefonicznych rozmów z naczelnikiem, 
doradzał wprowadzenie do więzienia wojska, zastoso- 
wanie represji, wahał się, odkładał przyjazd. Naczel- 
nik więzienia nie lubił rozlewu krwi i starał się zała- 
godzić konflikt, przeto twierdził, że przyjazd prokura- 
tora jest niezbędny i przyniesie pożądany wynik. Na 
skutek próśb naczelnika, Wiktorinow wyznaczył dzień 
i godzinę wizytacji i o tem powiadomił Wichrowskiego. 

Towarzysz Jegor Połowiński codziennie prawie 
widywał się z Martą. Odbywali wycieczki pozamiej- 
skie, gdzie Jegor uczył ją, dawał instrukcje, przewidy- 
wał.wszelkie możliwości. Równocześnie śledził za nią 
potajemnie, chcąc wyjaśnić jej stosunek do Wichrow- 
skiego. Marta unikała spotkania z Wichrowskim, kie- 
dy się spotkali, szybko odchodziła, mówiąc, że. jest 
bardzo zajęta w komitecie pomocy biednym dzieciom. 
Obawiała się, że nerwy jej nie wytrzymają, że może się 
przed nim wydać. 

Towarzysz „Spartak upatrzył miejsce, w  któ- 
rem miał być dokonany zamach. Kilkakrotnie byli 
tam z Martą, oglądali, wymierzali odległość. Była to 
wąska, głucha uliczka, na peryferjach miasta. W dni 
powszednie był tam bardzo mały ruch, posterunki. po- 

R a) 

  

Druk. „Znicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
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kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja. 
jest zabezpieczona zło- 
tem, srebrem i drogiemi 
kamieniami. LOMBARD 
Plac katedralny, Biskupia 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 

pod zastaw: złota, srebra. 

Na raty—5 zł. tygodniowo! 
amerykańskie 
gwarantowane, 

oraz wszelkie wyroby platerowane     
licyjne rzadko porozstawiane. Jegor wyznaczył miej- 
sce, w którem miał stanąć samochód z partyjnym szo- 
ferem. Tym samochodem terroryści mieli uciekać za- 
raz po zamachu. ‚ 

Pod wpływem Jegora Marta nabierała pewności 
siebie i uspokoiła się. Przygotowała list do Wichrow- 
skiego, obliczyła godziny odejścia i przyjścia pociągów, 
określiła, kiedy należy wysłać list i czekała na Jegora, 
z którym miała razem jechać na miejsce planowanego 
zamachu. 

W dniu tym szalała kurzawa. Cale miasto było 
pokryte tumanem pyłu. Marta oddała list do Wich- 
rowskiego boyowi z poleceniem odniesienia go do sądu. 
Nakazała mu, żeby w razie zapytania powiedział, że- 
list przyniesiono ze stacji. Boy był wiernym i od- 
danym sługą. Była penwa, że ściśle wykona polecenie. 

Od rana już towarzysz ,„Spartak* chodził obok 
mieszkania Niemirowych. Nie chciał, aby go kto zau- 
ważył, że wchodził do nich. Umówił się z Martą, że 
będzie wyglądać przez okno, a ona, kiedy go zobaczy, 
wyjdzie na ulicę. 

Jegor zauważył, że wybiegł boy z listem w ręku. 
Pomyślał, że Marta się cofnęła i zawiadamia go, że 
nie będzie na miejscu zamachu. Podszedł do boya. 
Rzucił okiem na adres i zdrętwiał. 

—Zdrada — pomyślał i postanowił za wszelką 
cenę wydostać list. 

(D. C. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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