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Konkurencja Sowietów. 
Konkurencyjna polityka eksporto- 

wą Rosji sowieckiej jest stałym tema- 

tem gospodarczej publicystyki. Dum- 

ping uprawiany przez Rosję w szeregu 

gałęzi produkcji uznawany jest za zja- 

wisko bardzo doniosłe już w obecnej 

chwili, a dość powszechne są głosy, 

które w wywozowej polityce Sowie- 

tów upatrują decydujący czynnik eko- 

nomiczny w bliższej względnię dal- 

szej przyszłości. 

Rzadziej już natknąć się można na 

gruntowne i przekonywujące dowody 

tej opinji, która jednak w polityce go- 

spodarczej, w każdym zaś razie w prze 

ciętnem mniemaniu, ustala się na do- 

bre. Dzięki wileńskiej Izbie Przemys- 

łowo-Handlowej mamy materjał do 

rozpatrzenia kwestji konkurencji ro- 

syjskiej @а terenu tej Izby, to znaczy 

czterech województw północno-wscho 

dnich '). 

W  wspomnianem 

spotykamy się z wzmiankami o kon- 

kurencji rosyjskiej dła naszych wy- 

tworów w następujących gałęziach 

przemysłu i handlu: 

sprawozdaniu 

W przemyśle drzewnym. Eksport 

słupów  telegraficznych i telefonicz- 

nych z Rosji podwoił się w roku 1930 

w stosunku do roku 1929. To samo 

dotyczy podkładów kolejowych. Na- 

danie materjałów  tartych wzrosło o 

18 proc. Najdotkliwiej ucierpiał ek- 

sport papierówki z Polski i Finladji 

na rzecz Rosji, która wysunęła się na 

miejsce największego dostawcy, zaj- 

mowane dotąd przez Polskę, oraz na 

rzecz Litwy. 

Zanotowano również wzrost ek- 

sportu rosyjskiej terpentyny o 50 proc. 

Toż samo Sprawozdanie stwierdza jed 

nak zmniejszenie się aktywności ro- 

syjskiej w eksporcie osiki zapałczanej, 

zapałek i słomki zapalczanej o 50 proc. 

wartości wywozu z roku 1929, oraz 

smoły. Natomiast rosnący gwałtownie 

od roku 1925 eksport dykty zdołała 

Rosja zaledwo utrzymać na poziomie 
ubiegłego roku. 

Lniarstwo. Dumping Rosji, która 

zwiększyła plantacje Inu o 15 proc. 

wywołał silną depresję na rynku eu- 

ropejskim. Rosja jako największy pro- 

ducent Inu ma w tej dziedzinie rolę 

regulatora. į 

Poza przemysłem drzewnym i Iniar 

stwem,: doznawał konkurencji rosyj- 

skiej na terenie Izby handel grzybami, 

rakami i ziołami leczniczemi. Dla wy- 

czerpującej dokładności wspomnieć 

należy o wprowadzanych na rynek z 

Rosji książkach hebrajskich treści re- 

Tigijnej, które pochodzą z konfiskat i 

są pozbywane za bezcen, obniżając 

ceny wydawnictw miejscowych. 

Rosyjska agresywność gospodar- 
cza objęła zatem dwie najpoważniejsze 

gałęzie wytwórczości Ziem Północno- 

Wschodnich, to jest przemysł drzewny 
i Iniarstwo. Niestety nie rozporządza- 

my danemi, któreby pozwoliły ocenić 

oddziaływanie konkurencji rosyjskiej 

w zespole innych czynników, które 

wpływały ujemnie na warunki ekspor- 

tu polskiego. Pewną jest jednak rze- 

czą, że czynniki te istnieją i mają w 

niejednym wypadku równie wielki, 

bądź nawet większy i bardziej bezpo- 

średni wpływ. Takim czynnikiem jest 

w gałęzi drzewnej fatalna sytuacja 

rynku niemieckiego. 

Lecz na szczególne uwzględnienie 
zasługują czynniki wewnętrzne, któ- 
rych wpływ na produkcję i zbyt jest 
bardzo doniosły, tem bardziej, że te e- 

lementy podlegają naszej własnej po- 

lityce ekonomicznej i stanowią przed- 

miot reglamentacji świadomej celu i 

środków działania. Pomijając trudne 

w obecnej sytuacji finansowej ulgi po- 

datkowe czy radykalne zmiany stawek 

1) Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Han- 

dłowej w Wilnie za rok 1930. 

celnych; pomijając też sprawy polity- 

ki traktatowej, zależne od skompliko- 

wanych kwestyj ogólno-gospodarczych 

i ogólno-politycznych w znaczeniu 

międzynarodowem; pomijając wresz- 

cie ciężkie w obecnej dobie zagadnie- 

nie kredytu,podnieść należy znaczenie 

polityki taryfowej i organizacyjno-te- 

chnicznych braków naszej wytwór- 

czości. 

Jaskrawym _ przykładem, 

szkody powodują nadmierne 

jakie 

opłaty 

za przewóz kolejami, jest eksport pa- 

pierówki świerkowej. Według opinji 

Izby 40%/,-we podwyższenie stawek 

taryfy związkowej polsko-niemieckiej, 

wprowadzone w sierpniu 
„przyszło w momencie, gdy ceny papie- 

rówki już znacznie spadły i cały szereg ek- 

sporterów polskich wstrzymał się od tran- 
zakcyj, spodziewając się polepszenia sytu- 

acji.. W momencie, gdy towar należało wy- 

pchnąć jak najprędzej, wspomniana zwyż- 

ka taryfy przyczyniła się do tego, iż w wie- 

lu wypadkach eksporterzy polscy wsirzymali 

się od tranzakeyj, dając się ubiec Rosji oraz 

eksporterom innych krajów i utracili w ten 

sposób. możność realizacji swego towaru”. 

(Sprawozdanie, str. 200). 

Warta przytoczenia jest konkluzja, 

zwłaszcza że można ją odnieść do sze- 

regu innych pozycyj gosp., w których 
ziemie półnoeno-wschodnie są szeze- 

gólnie pokrzywdzone przez taryfy 

przewozowe: 

„Obniżenia taryfy kolejowej dla ekspor- 

tu papierówki conajmniej do wysokości po- 

przedniej wymagają żywotne interesy tak 

drzewnictwa jak tež P. K. P. a to pod grož- 

bą jeszcze większego spadku przewozow“ 

Niezmiernie doniosłe zagadnienie 

jakości produktów  eksportowanych 

daje pole do wielu uwag. Papierówce 
rosyjskiej, o której Sprawozdanie po- 
dnosi, że jest towarem „bardzo dobrej 

jakości i doskonale oczyszczonym”, 

może sprostać tylko równie dobry to- 
war. Tak samo 

„len nasz wywożony w większości w sta- 

nie półobrobionym, nie mógł sprostać kon- 

kurencji dobrze obrobionego i według po- 

trzeb przędzalni gatunkowanego lnu rosyj- 

skiego czy łotewskiego”. (Sprawozdanie, 

str. 253). 

Standaryzacja Inu polskiego jest 

warunkiem jego powodzenia na ryn- 

kach zagranicznych i stanowi rzecz 

nieuchronną, ale i wystarczającą dla 

zniwelowania ujemnej dla nas w po- 

równaniu z Rosją różnicy warunków 

w zetknięciu z zagranicznym konsu- 

mentem. 

Niektóre gałęzie produkcji wyma- 

gają bezwzględnie utworzenia pozycyj 

przetwórczych, któreby wytwórczość 

naszą przeprowadziły ze stanu surow- 

cowego w stan uprzemysłowienia. 

Gdy wywóz papierówki z terenu Izby 

wynosił 1,200,000 m. p., zużycie rocz- 

ne w miejscowych papierniach i tek- 

turowniach nie przekroczyło 50.000 

m. p.Powstanie fabryki celulozy jest 

jednym z najpilniejszych  dezydera- 

tów kraju wogóle a drzewnego prze- 

mysłu w szczególności. Ujemny jest 

nakoniec brak organizacji eksporte- 

rów, jaskrawy nietylko w zestawieniu 

z Rosją jako państwem - eksporterem, 
ale chociażby tylko ze zwartemi or- 
ganizacjami eksporterów niemieckich. 

Ё 

Materjał dotyczący Ziem Północno- 
Wschodnich nie daje dostatecznej 

podstawy do oceny całokształtu za- 
gadnienia konkurencji rosyjskiej w 
stosunku do Polski i nie jest w tym 
względzie wystarczająco miarodajny. 

Niemniej jednak można sformułować 

z całą ostrożnością, ale i trzeźwością 

twierdzenie, że będące w kursie opin- 

je o niebezpiecznej rywalizacji gospo- 

darczej Sowietów, o których wspom- 

nieliśmy na wstępie, są mocno przesa- 

dzone, bądź w pewnych wypadkach 
wręcz bezpodstawne. 

Na opinje te składa się wiele czyn- 

ników.  Przeoczane bywa jednakże, 

że dumping jest metodą obecnie bar- 

„darcza Rosji, 

dzo szeroko stosowaną. W interesują- 

cym artykule podaje Kazimierz Soko- 

łowski, że około 'fe-tą część obrotów 

światowych stanowią obroty dumpin- 

gowe*). Dumping uprawiają Stany 

Zjednoczone, Anglja, Niemcy, Rosja, 

Włochy, Czechosłowacja, Austrja, Ru- 

munja i Węgry. 
„I Polska stosuje go na b. szeroką ska- 

lę i to nietylko w okresie depresji, lecz i 

ożywienia konjunkturalnego... zmuszona do 

tego przez cały szereg czynników pobocz- 

nych* (str. 436). 

System ten, obciążający konsumen, 

ta krajowego, jest nieraz wynikiem 

egoistycznej polityki producentów i 

przybiera rozmiary społecznie szkod- 

liwe. To też producenci, wskazując na 

eksporterów zagranicznych jako spra- 

wców dumpingu, nierzadko torują w 

ten sposób drogę własnemu dumpin- 

gowi jako koniecznej reakcji i osła- 

niają go w ten sposób przed krytyką 

niezadowolonego konsumenta. 

W znacznej mierze należy nadto 

sądy te zapisać na poczet psychozy, 

pogłębianej dotkliwościami kryzysu, 

przedewszystkiem zaś umiejętnie wsą- 

czaną propagandę rosyjską, dbającą 

o efektowne dowody rzekomej  lep- 

szości i wyższości komunistycznej or- 

ganizacji produkcji nad kapitalistycz- - 
ną. \ 

Rzeczywistość nie dostarczyła do- 

tąd dowodów na to. Dająca się tu i 

ówdzie stwierdzić — i to tylko na pod 

stawie eksportu — żywotność gospo- 

wyjaśnia się przyczy- 

nami, które nie mają nic wspólnego z 

zagadnieniami ustrojowemi, a wysnu- 

wanie stąd daleko idących wniosków 

jest błędem. Skuteczne odpieranie tej 

żywotności przez Polskę i owocna ry- 

walizacja na rynkach światowych jest 

rzeczą w bardzo wielkim stopniu zale- 

żną od nas samych. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

2) Pięć lat 

str. 436. 
na froncie gospodarczym, 

B. min. Matuszewski powrócił 
z Rosji. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj rano powrócił z Rygi do 
Warszawy b. min. skarbu p. Matu- 
szewski, który odbył dwutygodniową 
podróż po Rosji Sowieckiej. 

Pierwsza polska łódź pod- 
wodna w Gdańsku. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj przybyła do Gdańska 
pierwsza polska łódź podwodna ze 
stoczni w Cherbourgu „Ryś. 

Wice-król indyj w Kalkucie. 
KALKUTA, 19. VIII. (Pat). Przy- 

był tu wicekról. Oczekują, że pod- 
czas jego tu pobytu zapadnie decyzja 
od której będzie uzależnione, czy 
Gandhi pojedzie do Londynu na kon- 
ferencję Okrągłego Stołu, czy też nie 
pojedzie. 

Lista oskarżonych. 
AHMEDABAD, 19. VIII. (Pat). Gandhi do- 
ręczył przedstawicielom prasy szczegółową 
listę oskarżonych o naruszenie postanowień 
paktu w Delhi. 

Nietylko u nas.'! 
POZNAŃ, 19. VIII. (Pat). Wyrokiem sądu 

skazani zostali wczoraj w Poznaniu Borow- 
czyk na lat 5, Hutner na 3 lata, Pichela na 
półtora roku i Szajkowski na pół roku wię- 
zienia za oszustwa, których dopuścili się 
pod pozorem udzielania pomocy bezrobot- 
nym przez tworzenie oszukańczego biura p. 
nazwą „Stowarzyszenie Robotników Zachod- 

niej Polski*, Oszuści ci pod pozorem skła- 
dania kaucyj, które wymuszali na bezrobot- 
nych, obiecując im znalezienie posad, wy- 
łudzili od poszkodowanych około 10 tys. zł. 

Polak przewodniczącym 
kongresu studentów. 

BUKARESZ 19.8. Pat. — XIII-ty 
międzynarodowy kongres studentów, 
odbywający się w Berlinie, powołał 
na prezesa Międzynarodowej Federa- 
cji Studentów p. Jana Pożaryskiego, 
studenta wydziału prawnego Uniwer- 
sytetu Warszawskiego. * 
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Zakres: Duża matura, mała matur 
szkolny. Nauka rozpocznie się dnia 3-go 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 
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Seminarjum Nauczycielskie 
w Trokach 

podaje do wiadomości publicznej, że 

są miejsca wakujące na I-szy kurs. 
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Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

. Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
nazjum państwow.) 

kacji Narodowej" 
Macierzy Szkolnej w Wilnie) 

Uniwersyteckiej Nr. 9. 
Od dnia 20 sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1931/32 do wszystkich 

klas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system półroczny. 
a, szkoła powszechna. Odczyty. Lekarz 
września. 
16 do 19-ej pe poł. prócz niedziel i świąt. 

  

Ks. Mikołaj Rumuński w Warszawie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Książe Mikołaj rumuński dziś ra- 
no odlatuje samolotem wojskowym z 
Bukaresztu do Warszawy. Przylot jego 
do stolicy Polski spodziewany jest w 
ciągu dnia. Po oficjalnem powitaniu 
na lotnisku w Warszawie, gdzie zgro- 
madzą się przedstawiciele rządu z p. 
min. Zaleskim na czele i przedstawi- 
ciele wojska, książe rumuński od- 
jedzie do Zamku, gdzie zamiieszka w 
specjalnych apartamentach. Program 
pobytu ks. Mikołaja, który nosić bę- 

dzie charakter nieoficjalny, prócz ce- 
lów czysto wojskowych jak zwiedzanie 
oddziałów lotniczych i instytutu aero- 
nautycznego, obejmie również wizy- 
ty i przyjęcia oficjalne a więc obiad 
u p. ministra spraw zagr. dn. 20 b. m. 
wizyta u p. Marszałka Piłsudskiego 
w dn. 21 b. m. oraz obiad u Pana Pre- 
zydenta Rzplitej wieczorem dnia 21 
b. m. W sobotę rano ks. Mikołaj od- 
leci samolotem do Krakowa. 

Przyjazd generałów rumuńskich. 

WARSZAWA, 19. VIII. (Pat). W 
dn: 18 b. m. w godzinach popołud- 
niowych przybyli do Warszawy ge- 
nerałowie armji rumuńskiej Lazare- 
scu i Jacobici. Przyjazd ich pozosta- 

je w związku z przybyciem do Pol- 
ski księcia Mikołaja rumuńskiego, 
brata króla Karola, co przewidziane 
jest 20 b. m. w godzinach popołudnio- 
wych. 

Pogłoski o francusko -sowieckim pakcie 
o nieagresji. 

Tel. od wł. ker. z Warszawy. 

Wczoraj wieczorem radjo Wolia 
podało wiadomość, że w Londynie 
rozeszły się pogłoski, jakoby w dniu 
wczorajszym Francja zawarła z 
rządem Z. S. R.R. pakt o nieagresji. 
Zródła miarodajne polskie, do któ- 

rych zwróciliśmy się z zapytaniem 
czy istotnie taki iakt się wydarzył, 0- 
świadczyły, że dotąd nic tam 0 pod- 
pisaniu paktu francuskiego z Sowie- 
tami nie wiadomo. 

  

Przesilenie rządowe na Węgrzech. 
Gabinet hr. Bethiena 

BUDAPESZT, 19. VIII. (Pat). Na 
odbytem w dniu 19 b. m: przed po- 
łudniem posiedzeniu rada ministrów 
zajęła się dokładnem zbadaniem 0- 
becnej sytuacji i ze względu na rady- 
kalną zmianę stosunków gabinet po- 
stanowił podać się do dymisji. 

W związku z tem prezes rady mi- 
nistrów hr. Bethlen zjawił się w go- 
dzinach przedpołudniowych u regen- 
ta państwa i na jego ręce złożył dy- 
misję całego gabinetu. Regent przy- 
jął dymisję gabinetu do wiadomości 
i równocześnie na wniosek hr. Bet- 

Каго!у! tworzy 
BUDAPESZT, 19. VIII. (Pat). Hr. 

Juljusz Karolyi otrzymał misję utwo- 
rzenia nowego gabinetu, przyczem za- 

podał się do dymisji. 

hiena zaprosił na audjencję byłego 
ministra skarbu Jana Telleszy oraz 
ministra spraw zagranicznych Karo- 
lyiego, którzy jeszcze w ciągu przed- 
południa przybyli na zamek króle- 
wski. 

Po południu regent przyjmie na 
audjencji prezydenta stronnictwa 
zjednoczonego Pesthiego, jak również 
wiceprezydenta tejże partji oraz 
przedstawicieli stronnietwa chrześci- 
jańsko-narodowego i stronnictwa go- 
spodarczego — ministra dr. Ernsta. 
Regent zastrzegł sobie dalszą decyzję. 

nowy gabinet. 

trzyma w dalszym ciągu tekę mini- 
stra spraw zagranicznych. 

Ostry kryzys gospodarczy w Pensylwanii. 
Groźba zamieszek 

WASZYNGTON 19.8. Pat. — Gu- 
bernator stanu Pensylwanja  wysto- 
sował do 'prezydenta Hoovera list, w 
którym domaga się zwołania specjal- 
nej sesji Kongresu celem zbadania roz- 
szerzającego się ogólnego kryzysu i 
wynikających z bezrobocia możliwoś- 
ci poważnych zamieszek. Równocześ- 

na tle bezrobocia. 
nie zaznacza, że ogólna liczba bezro- 
botnych w stanie Pensylwanja wyno- 
si 900 tysięcy osób, czyli * część ogó- 
łu pracowników w tym stanie. Guber- 
nator dodaje, iż zarobki zmniejszają 
się. Kryzys się zaostrza. W wielu okrę- 
gach dzieci cierpią na brak pożywie- 
nia. 

Katastrofa lotnicza. 
4 osoby 

GRUDZIĄDZ, 19. VIII. (Pat). W nocy z 
dnia 18 na 19 b. m. o godz. 28 m. 45 wyda- 

rzyła się pod Bzowem wpobližu Swiecia 
straszna katastrofa lotnicza. 

Trzymotorowy samolot wojskowy typu 
Foker ze szkoły lotniczej w Grudziądzu, od- 
bywający nocny lot ćwiczebny, wskutek de- 
fektu silnika zmuszony był do lądowania i 
runął z nieznacznej wyokości na chlew pe- 
wnego zabudowania. Wskutek tego nastąpił 
wybuch zbiornika z benzyną. W. płomie- 

zginęły. 
niach poniosła śmierć cała załoga, składają- 

ca się z 4 lotników, a mianowicie: por. — 
obserwator Michał Mazurek, ppor. Dąbrow- 

ski Gustaw z 1 p. lotn., plutonowy-pilot Fi- 
„dler Jan z 1 p. lotn., plutonowy Daszkie 
wicz Jerzy. Samolot uległ kompleinemu zni 
szczeniu. Chlew spłonął. Dwie osoby w cza- 
sie ratunku doznały ciężkich poparzeń. Na 
miejsce katastrofy zjechała komisja wojsko- 
wo-śledcza. 

„Times“ o sytuacji 
w Polsce, 

LONDYN 19.8. Pat. — Wczorajszy 
„Times'* zamieszcza obszerną kores- 
pondencję swego stałego koresponden 
ta warszawskiego o sytuacji wewnę- 
trznej i gospodarczej Polski. Kores- 
pondent konstatuje złagodzenie się za- 
drażnień wewnętrznych w Polsce od 
czasu uzyskania przez Marszałka wię- 
kszości w parlamencie i wskazuje, że 

gdyby wybory się nie udały, to mo- 
głoby to doprowadzić do zlikwidowa- 
nia parlamentu. Niebezpieczeństwo to 
zostało usunięte. Okazało się, że rzą- 
dy Marszałka Piłsudskiego mają opar- 
cie w znacznej części społeczeństwa 
polskiego, które widzi w Marszałku 
gwarancje bezpieczeństwa. Aczkolwiek 
przeciwieństwa między rządem a o- 
pozycją pozostają bardzo znaczne, to 
jednak posunięcia opozycji nie są w 
stanie poważnie zaniepokoić rząd, o 
ile opanuje on trudności gospodarcze. 
Opozycja nie jest w stanie uczynić nie 
więcej, jak atakować rząd w prasie 
opozycyjnej. Opisując wydajną pracę 
rządu w ciągu ubiegłej sesji sejmowej 
korespondent stwierdza na podstawie 
faktów umocnienie się regime'u, któ- 
rego już dzisiaj nie nadwyrężą doko- 
nywane od czasu do czasu zmiany w 
rządzie. 

Korespondent podkreśla wielkie 
wysiłki rządu w dziedzinie zbilanso- 
wania budżetu, a kończąc swoją ko- 
respondencję, oceniającą pozytywnie 
obecną sytuację w Polsce, autor pod- 
kreśla fakt, że kryzys finansowy, któ- 
ry objął Niemcy i Austrję, nie dotknął 
Polski, co doskonale oddziałało w kie- 
runku wzmożenia zaufania opinji pu- 
blicznej. To ostanie się Polski wśród 
trudności — pisze korespondent —- 
głównie zawdzięcza ona długiej woj- 
nie celnej z Niemcami, która wyzwoli- 
ła finanse Polski z zależności od Ber- 

„ lina, pobudzając znakomicie własną 
przedsiębiorczość. 

Nawiązując do powyższej kores- 
pondencji „Times“ w artykule wstęp- 
nym stwierdza, że istnieją jeszcze w 
Polsce trudności ze strony opozycji, a 
także trudności na terenie Małopolski 
Wschodniej, są one jednak drobnost- 
kami w porównaniu z burzami, przez 
które Polska musiała sterować od ro- 
ku 1918. Nawet trudności gospodar- 
cze, które Polska dzieli z całą Europą, 
nie nadwyrężyły stałości obecnego re- 
gime'u —pisze „Times“. Przez uzys- 

kanie większości Marszałek Piłsudski 
zlikwidował 4-letni impas konstytu- 
cyjny, umożliwiając sejmowi powrót 
do normalnego funkcjonowania, a za- 
chowując jednak parlamentarną for- 
mę rządu. „Times* podkreśla, że mi- 

mo ataków na metody sejmowe Mar- 
szałek Piłsudski stale odrzucał projekt 
zniesienia parlamentu, a obeenie, po- 

siadając wyraźną większość tak w Sej 
mie, jak i w Senacie, potwierdził on 
oczekiwania bezstronnych obserwato- 
rów, którzy przepowiadali, że będzie 
on daleko mniej dyktatorem po doko- 
naniu tej edukacji, niż w czasie jej 
trwania. Opisując skuteczne posunię- 
cia gospodarcze rządu, „Times* pod- 
kreśla odwagę, z którą Polska poko- 
nywa trudności. Mimo tak bliskiego 
sąsiedztwa z bolszewikami w Polsce 
niema objawów wzrostu bolszewizmu. 

      

   

    

    

POSZUKUJĘ POSABY 

w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S.   

  

Giełda warszawska z dn. 19.VIII. b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 

   

   

    

Dalary“ Lap Ek 8,96 —8,98—8,94 
Beigja . . » 124,40 —124,71— 194,69 
Londyn . . . + 43,31 '/,—43,43— 43,27 
Nowy York . . . « . «8,924—8,944 —s,914 
Nowy York kabel . 8,928—8,948 — 8,918 
Paryż . - "a 35,00—35,04—34,92 
Praga “X + ikos 26,44 —46,50—26,33 
Szwajcarja . - - - . 13,5>—173,96 —173,12 
Wiedeń. - . . - .. 125,50—125,81—125,19 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% pożyczka inwestyc. . . . . . ... 88,00 
5% KOnWErByjna D 144,25 
A dolarowa 4. OS „69,50 
70, Stabilizacyjna .... . .68,00—70,00 
8% L.Z. B. G. K. i B.R., obl.B. 6.4. . 94,00 
To sama 1%. AS 83.25 
4'/,% L. Z. ziemskie .. . . . 49,00 — 48,75 
8% warszawskie ‚ 68,60—68,00—68,25 

AKCJE: 

Bank Polski“ 411 41764. 113,'0 
Lilpop aa is e - 1500 
Haberbusch ... . . . . 64,00—68,00—44,:1 > 
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Popierajcie przemysł krajowy 
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ZJAZD LEGJONOWY. 
(Wrażenia i refleksje). 

HI. 

Żołnierskie proste i szczere wyz- 
nanie uczuć. Danie wyrazu głębokiej 
i wiecznej prawdzie: gdziekolwiek 
walczył za Polskę, polskim żołnie- 
rzem był zawsze. Kto wie, że ten tak 

bardzo biedny, tak bardzo przez wro- 
ga z którym do czasu walczył razem, 
w swojej polskości skrępowany Le- 
gjon przecież solidaryzował się z czy- 
nem legjonowym po tamtej stronie 
kolczastego drutu... Że i za swego 
Wodza uznał Twórcę tamtego czynu, 
wbrew rozmaitym menerom endec- 
kiej mafji wierno- i niezawodnie — 
poddańczej wobec carskiego nahaja. 

Już po akademji. Na podwyższe- 
niu naprzeciw prawie dużego i nowe- 
go kościoła stoi Pan Prezydent w oto 
czeniu rządu i generalicji. Defilada. 
Prowadzi Prezes Związku w asyście 
płk. Beliny i płk. d-ra Piestrzyńskie- 
go. Trzej panowie czarno ubrani. 

  

Za nimi grupa czynnych wojsko- 
wych, legjonistów. Prowadzi . gen. 
Dreszer, zaś w pierwszej czwórce ge- 
nerałowie: Sławoj-Składkowski, Rou- 
ppert, Mesznarowski,  Tessaro-Zosik 

i dalej pułkownicy aż do poruczników 
w dobrej kompanji albo dwóch bez 
mała. 

Potem oddziały za oddziałem, о- 
kręgi za okręgiem, leguny z całej 
Rzeczypospolitej. Barwne krakusy, 
górale zakopiańscy, wspaniali górni- 
cy z pióropuszami, cali w czerni. Wy- 
różnia się witana bardzo owacyjnie 
grupa Wilna i liczbą i postawą: 

Po członkach Związku conajmniej 
drugie tyle organizacyj sympatyków. 
Bliższych, miejscowych z Tarnowa, z 
pod Tarnowa, dalszych z Krakowa i 
dalej. Krakusi ze wspaniałą banderją 
konną, kolejarze zrzeszeni w P. W., 
pocztowcy, strażacy, nawet — Soko- 
li, nakoniec — młodzież. 

Prowadzi akademicki Legjon Mło- 
dych. Zapoczątkował w zeszłym roku 
przyjazdy młodzieży akademickiej na 
zjazdy legionowe, w Radomiu, gru- 
pą kilkudziesięciu osób, dziś już w 
stukilkudziesięciu przybył. Jest to 
rzeczą godną radości, że młode po- 
kolenie tak żywy kontakt stara na- 
wiązać ze starszem. Od najlepszej 
cząstki narodu, od tych, którzy wy- 
walczyli wolność uczy się jak ją u- 
trzymać. Że nawiązuje bezpośrednio 
do najpiękniejszych walki o niepod- 
ległość tradycyj. Dumnie z ojcami, 
braćmi, starszymi, których obrała so 
bie za nauczycieli — maszeruje. „Nie 
jesteście żadną czwartą brygadą, je- 
steście Pierwszą Brygadą Niepodleg- 
łej Polski* — powiedział na grudnio- 
wym kongresie Legjonowi płk. Ul- 
rych, senjor i wielki jego przyjaciel. 

Za Legjonem Młodych, dwie inne 
mniej liczne grupki akademickie, jed- 
na z ok. 10-u osób Zw. Pol. Młodz. 
Demokr., a druga nieco liczniejsza—- 
ze sportowej  Kolonji Akademickiej 
pod Tarnowem, z Pławnej, w białych 
z ezerwonem pięknych strojach. 

Maszeruje stow. młodzieży  rze- 
mieślniczej „Orlę* i inne związki mło- 
dzieżowe. Idą wszyscy przed Panem 
Prezydentem, wznoszą na Jego cześć 
okrzyki, patrzą z oddaniem i szczerą, 
głęboką sympatją w Jego dobrotliwe, 
mądre, nadwyraz miłe oblicze. Patrzę 

z nimi i myślę z radością, że niema 

kraju, któryby był szczęśliwszy w wy- 
borze swego najwyższego dostojnika, 
niż my. 

Już po defiladzie. Rozlały. się pa 

  

Tarnowie szeroką falą leguny, doda- 
Jąc „szpurtu” spokojnym mieszczu- 
chom, zapychając momentalnie, wszeł 
kie mniej lub więcej dostojne „ansz- 
talty* jadło (i picie)-dajne, wprawia- 
jąc w nerwowy z przejęcia dryg mniej 
lub więcej brzuchatych właścicieli 
tychże. 

Ledwo zdążyliśmy obejrzeć gotyc- 
ko renesansowy ratusz z piękną atty- 
ką i bajecznemi, jak na Krakowskich 
Sukiennicach, maszkaronami, wspa- 
niałe nagrobki w starej, ale podobnie 
jak ratusz, niezbyt szczęśliwie odno- 
wionej i pozbawionej patyny kated- 
rze, nakoniec zjeść obiad i jazda na 
g. 16-ą do Łowczowka. 

Poł godziny od Tarnowa koleją. 
Wspinamy się pod górę z bratem, któ- 
ry tu siedemnaście lat temu bił się na 
czele swojej kompanji. Idziemy teraz 
razem powoli, a on rozgłąda się po 
okolicach starając się rozpoznać swój 
dawny plac boju. To jeszcze nie tu. 
Tu byli moskale. Tęlinję kolejową da- 
leko, pod nami, w głębokiej rozległej 
dolinie, mieli w swoich rękach. Tam 
w jakimś domku dróżnika, czy innym 
przy torze nasz podoficer Świderski 
na czele patrolu wziął do niewoli cały 
sztab ich pułku w komplecie. Ach 
cóż to była za złość! „Sokoliki, strieł- 
ki!“ 

Na wysokiej górze (kraj już jest 
porządnie górzysty) cmentarz. Leży 
tu, w tej „pierwszej, wielkiej bitwie* 
Pierwszej Brygady jej 130 żołnierzy 
i oficerów, poległych w pamiętnych 
dniach 22—24 grudnia 1914 roku. 

    

  

Skromny, niewielki cmentarz żoł- 
nierski. Tłum zebrał się duży z do- 
stojnikami na czele. Witają się raz po 
raz starzy towarzysze broni. Opatrują 
dawne pole walki. Składają wieńce na 
grobach poległych. Wieńców jest spo- 
ro, m. inn. od dobrze znanego Wilnu, 
Lwowskiego Korpusu Kadetów. Jest 
też i stary legun, miły jego dowódca 
płk. Florek na czele delegacji Kor- 
pusu. 

Żałobne ceremonje odprawia ks. 
Boduch, proboszcz z pobliskiej Pleś- 
nej. Przemawia potem z wzruszeniem. 

Zabiera głos p. minister Boerner. 
Zwraca się do poległych. „W poświę- 
ceniu dla Ojczyzny musimy iść śla- 
dami Waszego bohaterstwa i poświę- 
cenia pod przewodem ukochanego 
Wodza. Te niedalekie Mościce, to je- 
den z przejawów naszej pracy, o tem 
Wam meldujemy teraz razem, jak i 
coraz więcej z nas melduje się Wam 
z osobna, tam daleko... 

Mówi gen. Galica w imieniu Pod- 
hala, do którego drogi broniła wtedy 
l-a Brygada pod Łowczówkiem i 
Marcinkowicami. : 

Wieczór wypełniło „zapoznawanie 
się” eoraz dokładniejsze gości z go- 
spodarzami (zwłaszcza płci żeńskiej), 
uwieńczone rautem. Większość uczest 
ników Zjazdu opuściła już Tarnów 
w nocy. Zostałem jeszcze do ponie- 
działku rana, zdążywszy tuż przed 
wyjazdem zobaczyć piękne mauzole- 
um gen. Bema. Potężny sarkofag na 
sześciu kolumnach na małej wysepce 
w środku stawu w małowniczym par- 
ku miejskim wzniesiony. Rzut oka je- 
den, drugi, dziesiąty, pożegnanie, tro- 
chę refleksyj: „Tak się świat matkom 
wywdzięcza, kiedy proch odniesie... 
—i w drogę do dalekiego Wilna. 

8. Z. Klaczyński, 

  

W TATRACH. 
(Garść wrażeń). 

II. 

Ale oto i brzeg. Po dość stromej 
ścianie zaczynamy wspinać się w gó- 
rę — do Czarnego Stawu. Droga nie 
jest zbyt niebezpieczna, ale uciążli- 
wa. Parę razy odpoczywamy, aż w 
końcu w połowie mniej więcej drogi 
jedna z pań wznieca bunt: „Dalej nie 
pójdę — dość mam drapania się po 
skałach, — zresztą gdyby tak winda, 
lub elektryczna kolejka..." I samotna 
pozostaje oparta o wystającą ścianę 
skały, pełnym „zajzdrości* wzrokiem 
żegnając tych, co dalej poszli... Wresz- 

  cie doszliśmy. Czarny Staw— jeziorko 
nieco mniejsze od Morskiego Oka, po- 
łożone jest wyżej o 200 metrów nad 
niem. Z prawej strony na jednej ze 
skał przybrzeżnych stoi żelazny krzyż 
postawiony w 1864 roku na pamiątkę 
Powstania Styczniowego. Tu bowiem 
po upadku powstania kilka drobnych 
oddziałków polskich kryło się przez 
dłuższy czas przed wrogiem. Co się 
z nimi później stało nikt poinformo- 
wać nie mógł. Czy znużeni głodem i 
chłodem złożyli broń i poszli w nie- 
wolę. czy też wśród tych skał życie 
swe zakończyli? 

Ileż smutnych kart jest w historji 
naszej!... 

Na lewo na zboczu skały spada- 
jącej do Morskiego Oka rośnie samo 
ina limba, bardzo przypominająca na- 
szą sosnę. Jest to okaz dziś tu bardzo 
rzadki. A na przeciwległym brizegų 
wieczny śnieg. Trzeba pójść go zoba- 
czyć — czyż nie sensacja w końcu 
lipca pospacerować po prawdziwym 
Śniegu. Leżąc tu kilka, a może i kil- 
kaset lat zamienił się już prawie na 
łód, tak że spacer po nim nie jest bez- 
pieczny wobec znacznej pochyłości 

  

terenu i łatwości  ześlizgnięcia się 
wdół. Jedyna okazja bezpłatnej po- 
dróży do Czarnego Stawu — a i ką- 
piel też murowana, zresztą bez żad- 
nej obawy o jakieś poważniejsze nie- 

  

Wodospad im. Mickiewicza na Białce. A 

szczęście, bo przy brzegu nie jest głę- 
boko. 

Wracamy. Po drodze góralka 
sprzedająca mleko pokazuje na ska- 
łach wznoszących się nad: Morskiem 
Okiem białą wstęgę. 
wzrok, szukamy, ale ponieważ odleg- 
łość jest znaczna, a przytem na ska- 
łach wiele jest plam białych narazie 
nie dojrzeć nie możemy. Bliższe okre- 
ślenie: biało-żółtawa, rusza się — po- 

  

Wytężamy: 
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Dalszy przebieg procesu Woldemarasa. 
Wojtkiewicz przyznaje się do uczestnictwa w zamachu 

na Rustejkę i do „instrukcyj bezpośrednich”. 
RYGA, 19. VIII. (tel. wł.). Jak do- 

nosi „Siegodnia* w procesie Wołde 
marasa zaszedł sensacyjny zwrot. 

Podsądny Wojtkiewiezius w ciągu 
swoich kilkogodzinnych zeznań przy- 
znał się, iż w sprawie zamachu na 
Rustejkę otrzymał instrukcje bezpo- 
średnio od samego Woldemarasa. 
Woldemaras w sposób gwałtowny 
zaprzeczył tym zeznaniom nazywa- 
jąe Wojtkiewicziusa prowokatorem i 
agentem Rustejkisa: Po zeznaniach 

Rustejkisa zeznawała reszta podsąd- 
nych. 

Jest rzeczą  charakterystyczną, 
że proces ten jest pomijany całkowi- 
tem milczeniem przez prasę litewską. 
Wobec niedopuszczenia dziennikarzy 
na proces prasa ryska podaje również 
© procesie nader skąpe informacje. 
W związku z procesem spodziewają 
się w Kownie wiełu innych areszto- 
wań. : i 

Badanie świadków. 

KOWNO, 19-VIII. (Pat). W pro- 
cesie Woldemarasa i tow. zakończo- 
no w dn. 19 b. m. przesłuchiwanie 
oskarżonych i przystąpiono do ba- 

Woldemaras oczekuje 
BERLIN, 19. VIII. (Pat). Z Kowna dono- 

Szą: Jednemu z przedstawicieli prasy w cza- 

sie przerwy południowej Woldemaras 5- 

dania świadków. Zeznania ministra 
spraw wewnętrznych płk. Rustejkisa 
trwały 1'/, godziny. 

wyroku skazującego. 
wiadczył, że oczekuje wyroku skazującego. 

Gdyby jednak, wbrew jego oczekiwaniom, 

został uwolniony, wyjedzie zagranieę. 

Ratowanie finansów Rzeszy. 
BAZYLEA 19.8. Pat. — Komitet 

badania sytuacji finansowej Niemiec 
odbył w nocy posiedzenie, na którem 
doszło do zupełnej zgody z delegatami 
niemieckimi w sprawie zagranicznych 
wierzytelności w markach. Układ 
przewiduje natychmiastową wypłatę 
20 proc. wierzytelności. Inne wierzy- 
telności będą spłacane stopniowo, przy 
czem układ przewiduje możność 
wprowadzenia pewnych modyfikacyj 
w razie, jeżeli Bank Rzeszy uzna, że 
kurs marki niemieckiej jest zagrożo- 
ny. Dzisiaj ma być podpisany odpo- 

wiedni protokół. 
BAZYLEA 19.8. Pat. — W komite 

cie badań sytuacji niemieckiej, w 
Banku Wypłat Międzynarodowych 
oraz w Stillhaltekonsortium osiągnię- 
to całkowite porozumienie we wszyst- 
kich punktach, nie wyłączając i spor- 
nej dotychczas sprawy markowych 
wierzytelności zagranicznych w Niem- 
czech. Sprawozdanie komitetu zosła- 
ło juź przez wszystkich jego członków 
podpisane, zaś podpisanie protokółu 
Stilihaltekonsortium nastąpi w dniu 
dzisiejszym. 

Tekst raportu o sytuacji finansowej Niemiec. 
BERLIN, 19. VIII. (Pat). Biuro 

Wolffa ogłasza prowizoryczny tekst 
podpisanego wczoraj raportu sir 
Waltera Laytona, członka komi- 
sji rzeczoznawców finansowych do 
zbadania sytuacji finansowej w Niem- 
czech. i 

Raport przewiduje dwie možliwos- 
ci, dzięki którym Niemcy mogłyby 
bez pomocy z zewnątrz powrócić do 
normalnej sytuacji finansowej. Pier- 
wszym sposobem byłoby dalsze wyz- 
bywanie się przez Niemcy swoich ak- 
tywów zagranicznych, które z koń- 
cem lipca r. b. wynosiły 8 i pół mil- 
jarda mk. Druga możliwość polegała- 
by na tem, że Niemcy prowadziłyby 
politykę, zmierzającą do gromadze- 
nia dewiz zapomocą ostrych ograni- 
czeń ' importu. przy równoczesnem 
forsowaniu eksportu. Według obli- 
czeń urzędu siatystycznego Rzeszy. 
Niemcy mogłyby w okresie drugiego 
półrocza 1931 r. ścieśnić import do 
2 i pół miljardów mk. i zarazem pod- 
wyższyć eksport do 4 i pół miljardów 
Nadwyżka eksportu w wysokości 2 
miljardów mk. byłaby zjawiskiem 
nienormalnem. Utrzymanie eksportu 
na dotychczasowym poziomie przy 
obecnej silnej konkurencji zmuszała- 
by do wyzbywania się towarów po 
bardzo niskich cenach, podczas gdy 
Ścieśnienie importu do powyżej wy- 
mienionej granicy uwarunkowane 
byłoby silnem zmniejszeniem kon- 
sumcji wewnątrz Niemiec. 

Tego rodzaju zarządzenia ze stro- 
ny Niemiec — podkreśla raport spo- 
wodowałyby dalsze zubożenie ludno- 
ści i wzrost bezrobocia w Niemczech, 
to zaś spowodowałoby również nie- 

zwala wkońcu ją znaleźć na znacznej 
wysokości, blisko szczytów. To stado 
owiec — informuje góralka — sztuk 
dwieście, trzysta. Ten szary budynek 
na prawo ledwo widzialny — to sza- 
łas pasterski, a ten „wianek też jas- 
ny, również nieco w prawo od stada— 
to zagroda ustawiona w kształcie koła, 
do której ,juhasi* zapędzają na noc 
swoje owce; tam też strzygą je i doją. 

Korzystając z rozmówności naszej 
„gazdziny* wypytujemy o orły. Nie- 
ma ich tu wcale, chyba gdzieś tam 
wgłębi. Rzadko też który  zabłądzi. 
Niedźwiedzie do-niedawna były i cza- 
sem można się było z nimi zetknąć, 
a przed dwoma laty jeden z górali na- 
wet przypłacił takie spotkanie ży- 
ciem, od tego czasu nikt ich tu nie 
widział. Zato wilków sporo. 

Po drodze z Czarnego Stawu zabie- 
ramy siedzącą jeszcze na skale zbun- 
towaną koleżankę i brzegiem nad 
Morskiem Okiem wracamy do Schro- 
niska, a po krótkim wypoczynku 
wsiadamy do auta i — jazda wdół. 
Droga jednak teraz jest mniej bez- 
pieczna, ponieważ auto posuwa się 

znacznie szybciej niż w górę i linja 
drogi co chwila się załamuje, tworząc 
białą serpentynę na tle zielonych 
świerków. Oby tylko hamulce nie od- 
mówiły posłuszeństwa — wszak tu 
przecież zginął Ś. p. Ejsmond. 

Szczęśliwie jednak przebywamy 
te esy floresy i po wydostaniu się na 
prostszą drogę wkrótce stajemy w 
Zakopanem. Trójka nasza t. j. p. Rzę- 
dowski z Warszawy, (znajomy z mo- 
stu nad Białką), p. Rozenblum 7 Wil- 
na i niżej podpisany, którzy zdążyli 
już bliżej się zapoznać i zaprzyjaźnić, 
umawiają się jutro zrobić wycieczkę 
na Giewont. Byle tylko pogoda dopi- 
sałal... 

Jakoż nazajutrz rano spotykamy 
się w umówionem miejscu. Przybywa 
jeszcze czwarty amator, a raczej ama: 

wątpliwie zaostrzenie depresji świa- 
towej. 

Raport przypomina następnie po- 
gląd, wyrażony przez konferencję 
londyńską, że brak zaufania do Nie-' 
miec, który spowodował wycofanie 
kredytów i zaostrzył obecny kryzys 
nie jest usprawiedliwiony przez sa- 
mo gospodarcze położenie kraju. 
Najlepszym tego dowodem, szybkie 
odprężenie się niemieckiego eksportu 
w ostatnich latach. Pozostają jednak 
dwie zasadnicze trudności, które na- 
leży otwarcie wymienić — podkreśla 
dalej raport. Pierwsza z nich — to 
połączone z pożyczką ryzyko polity- 
czne. Dopóki stosunki pomiędzy 
Niemcami a innemi państwami eu- 
ropejskiemi nie będą oparte na grun- 
cie przyjaznej współpracy i wzajem- 
nego zaufania, dopóty nie będzie 
istniała żadna gwarancja dla trwałego 
i pokojowego rozwoju stosunków go- 
spodarczych. 

Dalej raport zaznacza, że jest rze- 
czą zasadniczą, aby przed upływem 
terminu prolongaty kredytów udzielo 
nych ostatnio Niemcom, świat otrzy- 
mał gwarancje: 1) że międzynarodo- 
we stosunki polityczne oparte są na 
zasadzie wzajemnego zaufania, które 
stanowiłoby warunek wstępny dla 
przyszłego odprężenia gospodarczego 
i 2) że międzynarodowe należności, 
jakie Niemcy powinny uiścić, nie 
grożą zachwianiem równowagi fi- 
nansowej. 

Raport zaznacza w końcu, że je- 
żeli wstrzymuje się od występowania 
ze szczególnym naciskiem w sprawie 
konsolidacji części niemieckich dłu- 
gów, to czyni to tylko w tem przeko- 

  

torka stanięcia na szczycie Giewontu 
w osobie p. Pławskinówny z Białego- 
stoku. Proponuję do Kuźnic dojechać 
autobusem, żeby nie marnować na- 
próżno sił. Reszta jednak sprzeciwia 
się. „Jak wycieczka to wycieczka — 
wszystko dziś musimy zrobić piecho- 
tką”. Przegłosowany muszę ulec i 
drepcę wraz z nimi do Kuźnic. 

Stąd rozpoczyna się właściwa dro- 
8a na Giewont. Po krótkim odpoczyn- 
ku idziemy dalej narazie wśród świer- 
ków i niezbyt stromo, a nawet parę 

naniu, że zanim udzielona miałaby 
być Niemcom jakakolwiek długoter- 
minowa pożyczka, bez względu na to 
kto miałby ją pokryć, należałoby naj- 
pierw zdecydować się na wydanie 
takich zarządzeń, na których podję- 
cie autor nie ma żadnego wpływu. 

Konferencja z robotnikami. 

BERLIN 19.8. Pat. — Na dziś zwo- 
łani zostali do Berlina delegaci zwią- 
zków zawodowych robotników komu- 
nalnych Rzeszy celem omówienia pro- 
jektu ministra parcy Stegerwalda w 
sprawie nowego uregulowania pobo- 
rów, reprezentujący 700 tys. członk. 

Robotnicy komunalni wychodzą z 
założenia, że dekret z dnia 5 czerwca, 
zarządzający zrównanie płac robotni- 
ków komunalnych z poborami robot- 
ników przedsiębiorstw Rzeszy, jest na- 
ruszeniem przepisów konstytucji. Pod 
presją prezydenta prowineji branden- 
burskiej nadburmistrz miasta Berli- 
na zarządził, że począwszy od 1 paź- 
dziernika płace pracowników i robot- 
ników m. Berlina zrównane zostaną z 
wynagrodzeniem robotników  przed- 
siębiorstw Rzeszy odnośnej kategorji. 

Surowe zarządzenia oszczęd- 
nościowe w Egipcie. 

KAIR 19.8. Pat. — Rząd egipski 
uchwalił w dniu 19 b. m. surowe za- 
rządzenia oszczędnościowe celem u- 
trzymania równowagi budżetowej, któ 
ra jest zagrożona przez niezwykłą 
zniżkę cen bawełny, będącej podstawą 
dochodów państwa. 

Dolar wciąż spada. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dalszej podaży dolara na wczorajszej 
giełdzie zanotowano znów spadek dolara 
gotówkowego do 8.96. 

Ostrożnie z grzybami! 
KARTUZY, 19. VIII. (Pat). Zachorowały 

tu ciężko wskutek zatrucia grzybami dwie 
rodziny, składające się z 15 osób, 10 osób 
zmarło. 

Trzęsienie ziemi w Jugosławii 

BIAŁOGRÓD, 19. VIII. (Pat). Tutejszy in- 
stytut sejsmologiczny zanotował wczoraj 
dwukrotnie dość silne wstrząsy podziemne. 
Po raz pierwszy © godz. 10.48 z ośrodkiem 
w odległości 440 klm. od Białogrodu, po raz 
drugi o godz. 15.28 z ośrodkiem w odległoś- 
ci 10 tys. kim. 

Nowy konsuł czechosłowacki 
w Poznaniu. 

POZNAŃ, 19. VIII. (Pat). Konsulem cze- 
chosłowackim w Poznaniu na miejsce odwo- 
łanego do centrałi ministerstwa spraw za: 
granicznych w Pradze inż. Matouska miano- 
wany został dr. Jaromir Doleżal, starszy rad- 
са М. 5. Z. w Pradze. 

Obrady egzekutywy Jewish 
Agency. 

ZURYCH, 19. VIII (Pat). W, dniach po“ 
między 17 i 19 b. m. obradowała tu pod 
przewodnictwem Nachuma Sokołowa i przy 
udziale dr. Jacobsona, przedstawiciela przy 
Lidze Narodów, egzekutywa Jewish Agency. 
Głównym tematem obrad było położenie po- 
lityczne w Palestynie, w szczególności spra- 
wa rozwoju Palestyny i planu rządu bry- 
tyjskiego. 

Obostrzenia. 

WARSZAWA, 18. 8. (Pat). Minister- 
stwo Komuikacji wydało ostatnio polecenie 
kasjerom kolejowym, aby emerytom wojsko 
wym zgłaszającym się do kas w umunduro- 
„waniu, nie wydawano biletów za opłatą we- 
dług taryfy wojskowej. Bilety te, na podsta- 
wie osobistej legitymacji, mogą jedynie otrzy 
mywać wojskowi w stanie czynnym. Równo- 
cześnie Ministerstwo zwróciło uwagę kasom 
kolejowym, iż dzieci wojskowych zawodo- 
wych niżej 10 lat mogą korzystać tylko z 
ogólnie przyznanej dzieciom w tym wieku 
ulgi przejazdowej. 

krokiem podzwaniają. Jest to dowcip- 
ne zabezpieczenie się przed zaginię- 
ciem z nich którejś, gdyby się zbytnio 
od stada oddaliła i skryła wśród skał 
lub gęsto rosnących świerków. Takie 
same dzwoneczki mają i owce, jak 
później stwierdziłem. 

Tu robimy postój, bo trzeba nieco 
podreperować siły przed najuciążliw- 
szą i najniebezpieczniejszą częścią 
podróży. 

Wyznaczony na to czas szybko 
jednak upłynął i—dalej. Drogę wska- 

  

Czarny Staw. Na brzegach śnieg, chociaż to koniec lata. 

razy musimy schodzić wdół, co iry- 
tuje jednego z współtowarzyszy, bo, 
jak powiada „Co zrobimy w górę, to 
znów schodząc tracimy*. Jednak nie 
jest tak źle, bo stale acz może nie- 
znacznie posuwamy się wgórę, aż 

wreszcie dochodzimy do pięknej do- 
liny Kondratowej, skąd już po stro- 
mych skałach trzeba będzie się wdzie- 
rać. Jakiś pomysłowy góral przy sa- 
mej drodze zbudował szałas, w którym 
ruchliwa góralka sprzedaje mleko, 

herbatę, lemonjadę, piwo. Można też 
dostać jajecznicę albo chleb z masłem 
i serem. A musi być tego dowoli, bo 
na zboczach gór piękne siadko kró- 
wek się pasie. Wszystkie duże i ładne 
wyłącznie rasy czerwonej. Na szyi 
mają dzwoneczki, któremi za każdym 

  

zują znaki na skałach, więc o zmyle- 
nie jej niema obawy. Jest natomiast 
inna obawa: żeby broń Boże nie po- 
tknąć się lub nie stracić równowagi. 
Wtedy podróż byłaby w dół, a rezul- 
tat opłakany. Zachowujemy wszelkie 
środki ostrożności i szczęśliwie docie- 

ramy do grzbietu, po którym mamy 

przejść jakiś kawał, by znaleźć się u 

szczytu Giewontu, skąd może trzy- 

dzieści a może i pięćdziesiąt metrów 
trzeba wdrapywać się na szezyt pra- 
wie po linji prostopadłej. 

Rozglądamy się dokoła: przed na- 

mi, zresztą już niezbyt daleko, cel po- 

dróży, za nami Jastrzębia Góra, z le- 

wej strony zbocze, które tam dalej 
przechodzi w Dolinę Strążyską, z pra- 
wej dolina, z której przyszliśmy. 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

Pożyteczna inicjatywa. 

Pomysł pomocy bezrobotnym w formie 

wydzielania artykułów pierwszej potrzeby 

należy powitać z najwyższem uznaniem. Nie- 

wątpliwie będzie to z jednej strony najlep- 

szy sposób ściągnięcia zaległości podatko- 

wych od średniej i mniejszej własności, z 
drugiej strony będzie najbardziej radykal- 
nem uwolnieniem bezrobotnych z rąk drob- 
nej lichwy sklepikarski 

Jeżeli jednak chodzi o Ziemie Wschodnie 

pozostaje jeszcze trzecia sprawa nader waż- 
na, a mianowicie sprawa transportu. Hasło 
zbiórki nietylko podatkowej, ale i dobro- 

wolnej na rzecz nędzy w miastach może na- 

pewno liczyć na popularność, pod warun- 

  

kiem, że instytucje opiekuńcze same zabiorą 

ofiarowane produkty żywnościowe. Otóż, 

czyby nie warto umożliwić płacenie podat- 

ków samorządowych drobnej własności fur- 

mankami? O ile wiem system opłaty pracą 

i świadczeniami wobec głodu gotówkowego 
na wsi praktykuje się obecnie coraz czę- 
šciej?! 

Pozatem, należy tylko wyrazić życzenie, 
ażeby akcja zbiórki została jak najprędzej 

zorganizowana i w Wilnie, oraz aby nie zo- 
stała pominięta najbardziej upośledzona z 

grup społecznych dotkniętych kryzysem — 

bezrobotna inteligencja. En. 

VEKA RESTA SDP ARIA TA 

Rupieciarstwo. 
Gdy sie ogląda w Paryžu liczne prywaine 

zbiory skromnych 'mieszczuchów, / kupców, 
przemysłowców,. którzy zacząwszy od małego 
doszli do dużego majątku i cały obrócili na 
cele kulturalne, albo np. zwiedza się pałace 
wiedeńskich magnatów, którzy zamiast ego- 
istycznie trzymać zbiory na wsi (i narażać 
je na pożary, jak to u nas się dzieje), przy- 
wozili je do stolicy i tam uprzystępniali dla 
zwiedzających, żal ogarnia iż u nas jest ina- 
czej. Jesteśmy najmniej kolekcjonerskim na- 
rodem. 

Niszczą u nas wojny, grabią najeźdźcy, 
to prawda, ależ i my sami... Ileż to razy się 

zdarzało, że zbieracze, lub poprostu znawcy, 
znajdywali cenne przedmioty na strychach 
i w skrzyniach, zjedzone przez mole lub ro: 
baki, leżące tam od wieków, bo nikt z do- 

mowych nie zainteresował się staremi rupie- 
ciami? 

Przyciśnięci potrzebą, wyzbywają się w 
mieście ludzie pamiątek rodzinnych, nieo- 
patrznie, bez znajomości ile taka rzecz jest 
warta, bez zastanowienia, że może posiadają 
coś cennego do zbycia o czem sami nie 
wiedzą. 

Między innemi, jakże mało jest rozpow- 
szechniony u nas handel znaczkami poczto- 
wemi, który zagranicą stanowi ogromny ob- 
jekt zamiany i sprzedaży. Są całe giełdy, li- 
cytacje, słynne albumy, np. króla angielskie- 
go, ocenione na 10 milj. złotych. 

Maleńkie, brudnawe kwadraciki postem- 
plowanego papieru, z wyobrażeniem twarzy 
lub symbolu państwa, dochodzą dzięki swej 
rzadkości do fantastycznych sum, o których 
słysząc zastanawiać się trzeba, jak dziwnemi 
drogami chadza gust ludzki i co kogo zacie- 
kawia? Jakaś marka z wyspy St. Maurizio 
sprzedaną została za 45 tys. dolarów, inna 
za %tys. a znajdywano je w niepotrzebnych 
papierach. Manjactwo zbierania ma swoje 
dobre strony i często może przynieść zbiera. 
czowi niespodziewane korzyści. U nas ludzie 
nie umieją i nie lubią zbierać. Dlatego tak 
mało mamy muzeów i tyle szkody sprawiają 
pożary prywatnych posiadłości, kędy zamk- 
nięte dla ogółu tkwią skarby kultury i sztuki. 

1 M Or 

„Bibljoteka Nowości” 
Piac 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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LK M A V НИНИОНИНИНИЙ 

  

Krótki wypoczynek i zabieramy się 
w dalszą drogę. Naraz ni stąd ni zo- 
wąd jeden z czwórki powiada, że da- 
lej nie pójdzie. Dlaczego? „Bo się bo- 
ję' pada szczera odpowiedź. Lubię 
szczerość, ale cofać się z raz obranej 
drogi „to nie w moim guście”. Nie nie 
pomogły namowy — został... i niech 
mu żona lub narzeczona nigdy tego 
nie zapomni! 

Po dojściu do podnóża Giewontu 
zatrzymuję się: ktoś schodzi ze szczy- 
tu, więc trzeba dać przejście. Na pra- 
wo wysoka prostopadła ściana, na le- 
wo? — Rzucam okiem i... kurczowo 
chwytam się najbliższego głazu: o ja- 
kieś maximum dwa kroki straszna 
Djabelska przepaść najeżona ostremi 
głazami i nie mająca chyba końca. 
bo go nie widać. Tu fałszywy krok 
zrobić... przecież widziałem tam ni- 
żej nosze w Tatrzańskiem Pogotowiu 
Ratunkowem...brrr... Ale nie wywo- 
łujmy wilka z lasu. 

Te niezbyt miłe rozmyślania prze- 
rywa nagle męski głos z dołu: „Panno 
Kaziu, niech pani chwilkę zaczeka— 
mam coś ważnego powiedzieć. „To 
już może tu przy krzyżu” -— pada 
cięta odpowiedź. Wszyscy w śmiech, 
a skonfudowany kawaler nolens vo- 
lens musiał drapać się na szczyt i nad- 
stawiać karku, by pannie Kazi „coś 
ważnego powiedzieć”. Jak na to miej- 
sce humorek niezgorszy. 

Ci co schodzili przeszli. Droga na 
szczyt wolna. Ostatni najniebezpiecz- 
nejszy kawałek. Jedną jest teraz tylko 
prośba do Boga: by się któryś z gła- 
zów, któremu powierzamy swe życie 
nie oberwał, bo wówczas... nie wiem 
czy na dnie Djabelskiej przepaści, któ- 
ra u dołu na swe ofiary czyha, z czło- 
wieka by coś pozostało. Chyba tylko 
bezkształtna miazga. Ale dobry los 
chronił przed wypadkiem i — oto na 
szczycie Giewontu stajemy. 

Jotwicz. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Profanacia kaplicy katolickiej. 

Wśród ludności katolickiej wpobliżu Po- 

sław panuje niezwykłe oburzenie wobec nie 

słychanego sprofanowania świątyni katoli- 

ekiej. 
Na drodze pomiędzy Miadziołem i Po- 

stawami wpobliżu pałacu hr. Przeździeckie- 

go znajduje się mała przydrożna kaplica 
katolicka ze statuą Matki Boskiej, bardzo 

ezczeoną przez okoliezną ludność. 
Ubiegłej noey do kaplicy przedostali się 

jacyś nieujawnieni narazie sprawcy, którzy 
ja w ohydny sposób sprofanowali. Święto- 
kradey rozbili statuę Matki Boskiej a ka- 

Napad czy 
W nocy z 18 na 19 b. m. kierowca po- 

jazdu mechanicznego Nr. 14162. będącego 

własnością Państwowego Banku Rolnego, 

Wacław Olszewski jadąc traktem lidzkim 

w kierunku Wilna na 6 kim. gminy rudo- 

mińskiej skutkiem nieostrożności najechał 

na kamień przydrożny i uszkodził samochód. 

Obawiając się odpowiedzialności, Olszew- 

ski symulował napad, robiąc doniesienie, że 

rzekemo trzej nieznani osobniey napadli 

  

wałki porozrzucali na pobliskiej łące, sa- 
mą zaś kaplicę zanieczyścili w ohydny spo- 
sób. 

Q oburzającym fakcie sprofanowania ka- 
plicy powiadomiono policję, która wszczęła 
energiczne śledztwo celem ujawnienia spra- 
weów. Narazie Śledztwo nie osiągnęło jesz- 
cze pozytywnych wyników. 

Wśród okolicznych mieszkańców kursują 
uporczywe pogłoski, że profanacji kaplicy 
dopuścili się agitatorzy komunistyczni. Ile 
prawdy jest w tem twierdzeniu napewno wy 
jaśni dalsze śledztwo. (e). 

symulacja ? 
na niego, przyczem jeden z napastników 
rzucić miał pod samochód trzymany w rę- 
kach kamień przydrożny. Olszewski twierdzi 
że musiał skutkiem tego zjechać w lewo, 
skutkiem czego maszyna została uszkodzo- 
na i niezdolna do dalszej jazdy. Rysopisu 
rzekomych napastników Olszewski nie może 
podać. Wdrożono w tej sprawie dochodze- 

nie. 

Poza 

DRUJA 
+ Upadek Strzelca. Gdy przed kilku la- 

ty założono tu Strzelca” jako odpowied- 

nią organizację dla młodzieży, każdy do- 

brze myślący obywatel był rad. Młodzież ga- 

rnęła się do tej organizacji. Odbywały się 

ćwiczenia pod kier. plut. Woójcieszonka — 

chłopcy zdobywali stopnie przydatne im póź 

niej w służbie wojskowej. „Strzelec* brał u- 

dział w obchodach narodowych, a nawet 

sam był niejednokrotnie inicjatorem obcho- 

du Imienin Marszałka, dawano przedstawie- 

mia amatorskie, urządzano zabawy. Była i 

„Świetlica* a w niej kilka czasopism, bibljo 

teczka, a nawet radjo. Wieczorami w dnie 

świąteczne schodziła się młodzież i spędza- 

ła pożytecznie wolny od zajęć czas, a nie 

rzadko zachodzili i starsi do świetlicy jako 
goście, przypatrując się. życzliwem / okiem 

ruchliwej młodzieży. 
Gdy tak bylo w „Strzeleu“, należało więc 

ze strony Zarządu dołożyć jeszcze trochę 

zgodnego wysiłku pracy, a mogłaby się by- 

ła ugruntować na tutepszym terenie placów- 

ka tak konieczna, zwłaszcza tu na kresach, 

któraby się stała szkołą dla dorosłych i to 

nietylko w celu P. W. i ws F,słecz 1 pod 

względem duchowego wychowania młodzie- 

ży na dzielnych, światłych i dobrych obywa- 

teli państwa. Ludzie dobrej woli i chociażby 

z małą iskierką patrjotyzmu wspieraliby ta- 

ką organizację moralnie i materjalnie. 

Tak być mogło i tak być powinno! Ale 
niestety, u nas jeszcze jest dużo ludzi, któ- 
rzy nie umieją idei służyć. lecz własnym 
ambicjom, swojemu „honorowi*... Nieszczę- 

ščiem jest dla każdej organizacji. gdy tacy 
ludzie dostaną się na kierownicze stanowis- 

ko. Właśnie z winy takich małodusznych, 

ambitnych ludzi, z winy Zarządów doprowa 

dzono świetnie zapowiadający się przed dwo 

ma laty rozwój Strzelca do zastoju. Całe 

istnienie organizacji podtrzymywał z ramie- 

nia P. W. plut. Wojcieszonek, ale Zarząd 

w. niczem nie dopomagał. 

tem prezesa w tej nadziei, że życie w „Strzel 

cu* znowu się podniesie. Ale drujski Strze- 

dec nie miał szczęścia do prezesów, bo za- 

«wsze przychodzili tacy, którym nie idea le- 
żała na sercu. Takiego prezesa. co to sam 
mic nie robi i jest kulą u nogi dla Zarzą- 
du, to trudno nawet zmienić, bo trzyma się 
uparcie, że choćby organizacja upadała, to 
on jednak „ma honor* że jest prezesem. 

Obecny prezes prawie że już nie istnie- 
jącego „Strzelca* — był szeroko reklamo- 
wany niby to przez opiekuńcze czynniki 

ma terenie drujskim. Wobec tego w paź- 

dzierniku ub. roku z „wielkim szumem z0- 

stał na Walnem Zgromadzeniu jednogłoś- 

nie wybrany. Były wielkie obietnice. Nadzie- 

ja wstąpiła do serc strzeleckich, że teraz, to 

już napewno organizacja stanie na nogi. 

Upłynął już prawie rok i oto co się po- 
kazało w tym czasie? Za „panowania* obe- 
«nego prezesa nie odbyło się ani jedno 
przedstawienie, ani jedna zabawa, nie odby- 
wają się ćwiczenia, nie ma świetlicy — 
chłopcy stracili nadzieję, znikło zaufanie do 
opiekuńczych czynników, niema Strzelca, 
ale zato jest — prezes. 

I tak w Drui z winy Zarządów a głów- 

nie z winy prezesów upadł „Strzelec”, a 
szkoda, bo młodzież była chętna. 

: B. F. Ž. 

      

o 
POLANY 

+ Wycieczka do szkoły rolniczej. Na 
terenie powiatu oszmiańskiego od dwóch 
lat istnieje szkoła rolnicza. Znajduje się о- 
na niedaleko miasteczka Borun, z którem 
jest połączona ładną aleją. Sama również 
jest położona w ślicznem miejscu zwanem 
Antonowo. W naszej wsi t. j. w Polanach 
są organizacje społeczne. Kółko Rolnicze, 
Związek Strzelecki i Stowarzyszenie Mło- 
dzieży Polskiej. Organizacje te ruszają się 
potrochu, ale o tem narazie nie chcę pi- 
sać. Jednym z celów organizacyj na wsi 

  

-winna być oświata rolna. Kółko Rolnicze 

nasze szerzy ją przez Konkursy Rolnicze, 

odczyty, pogadanki oraz przez czytelnictwo 
książek z bibijoteczki tegoż kółka. Mało 
tego! Kółko postanowiło zorganizować wy- 
<ieczkę do odległej coprawda od nas o trzy- 
dzieści kilometrów, szkoły rolniczej w An- 
tonowie. Słyszeliśmy, że na tę szkołę wydał 
dużo pieniędzy Skarb naszego państwa oraz 
Sejmik. Chcieliśmy więc naocznie przekonać 

się co ta szkoła robi. Organizacja tej wy- 
cieczki nie szła nam gładko, ale ciężki trud 
wydał owoce. 

O godzinie jedenastej w nocy w sobotę 
pierwszego sierpnia b. r. stanęło gotowych 

do wymarszu sześć wozów napełnionych 
członkami Kółka Rolniczego, Strzelców i 
dziewczynkami ze Stowarzyszenia. Podróż 
trwała całą noc, mimo to uczestnicy w dro- 

dze nie spali, ale cały czas Śmieli się i żar- 
towali. Dodawała nam humoru muzyka, bo 

jeden z członków. dobry muzykant. zabrał 

z sobą harmonję. 

_ Po przyjeździe na miejsce, spożyciu śnia- 

dania wspólnego, udaliśmy się do Borun 
na nabożeństwo. Po nabożeństwie, zwiedze- 
niu kościoła, gmachu klasztornego i urzą- 
dzeń Seminarjum, powróciliśmy do Anto- 
mowa na wspólny obiad. Następnie z publi- 
cznością przybyłą z sąsiednich wsi, razem 
około stu osób, oglądaliśmy gospodarstwo 
szkoły. Najsamprzód p. prof. Stankiewicz 
pokazywał swój dział pracy, a mianowicie: 
ogrody i hodowle zwierząt. Przy każdej roś- 
linie ogrodowej czy zwierzęciu objaśniono 
nam krótko ale zrozumiale sposób pielęgno 
wania. Oprócz wskazówek zwiedzający 0- 
trzymywali niektóre warzywa do spożycia 

lub do zabrania ze sobą na pokaz. 
Warzywo doskonale wyrosło. Niektóre ro 

śliny wzbudzały podziw. Takiej np. cebu- 
li nie widzieliśmy nigdy. Potem oglądaliś 
my zwierzęta i trzodę chlewną. Widzeli 

my ładne i wielkie świnie, krowy, cielaki, 
owieczki i olbrzymiego buhaja. W. pomiesz- 

<zeniach zwierząt czyściutko, dużo słońca 

i powietrza, czego właśnie brak naszym 

krówkom i świnkom. Najbardziej uwydat- 
mia się szlachetne obchodzenie się ze: zwie- 

rzętami. Krowy i cielaki bardzo łaskawe, 
same do rąk ludzkich się tulą. Nawet i bu- 

        

Zmieniono po- - 

haj choć wygląda zbójowato, ale spokojny 
tak, że uczniowie bez obawy: go karmią i 
czyszczą. Widzieliśmy jeszcze narzędzia do 
uprawy ogrodów. 

Następnie przemawiał do nas dyrćktor 
tej szkoły p. Jeleniewski, po czem poprowa- 
dził zwiedzających na pole, aby tam zapoz- 
nać z plonami oraz sposobem uprawy. 

Wszystkiego trudno było p. prof. przez 
kilka godzin pokazać i powiedzieć, bo dużo 
tam było ciekawych rzeczy. Nasza wycie- 
czka zaciekawiła się jeszcze narzędziami 

rolnemi, ale te oglądaliśmy zaraz po przy- 
byciu, bo znajdowały się w stodole, gdzie 
stały nasze wozy i konie. 

Wyobrażamy sobie ile pożytecznych rze- 
czy mogą się nauczyć uczniowie tej szkoły 
teoretycznie i praktycznie. Na tem miejscu 
chciałbym, o ile moje słowa dojdą do szer- 
szego ogółu, zachęcić szczególnie rolników, 
do zwiedzania szkoły rolniczej w Antonowie 
ze zwiedzenia której będą napewno zado- 
woleni tak jak i my, choć przebyliśmy ka- 
wał drogi i nie spaliśmy dwie noce, które 
poszły na podróż. Po zwiedzeniu takiej szko- 
ły zechce napewno posłać syna tam na na- 
ukę i sąsiadowi to będzie doradzał. 

Panom profesorom, a szczególnie p. prof. 
Stankiewiczowi składamy podziękowanie za 
podsunięcie nam myśli urządzenią wycieczki 
za bezinteresowne trudy przy pokazach 0- 

raz serdeczne przyjęcie. Uczestnik. 
Uezcanik. 

HOLSZANY 
+ Czas zwrócić uwagę. Od roku 1929 

rok rocznie m. Holszany nawiedzają pożary 
i dziwnym zbiegiem okoliczności powstają 
przeważnie z podpalenia. W, roku 1929 spło- 
nęło 28 gospodarstw, w roku 1930 4-ry gos- 

podarstwa przyczem podczas gaszenia po- 
żaru w jednym objekcie obok palących się 
budynków podłożono słomę i  podpalono, 
dzięki jednak spostrzeżeniu w czas do po- 
żaru nie dopuszczono. Obecnie o g. 2 w no- 
cy z 14.go na 15-go sierpnia r. b. w zabu- 
dowaniach Pinchusa Kozłowskiego wybuchł 
pożar. Paliło się drzewo złożone w chłewie 
przy samej ścianie domu przyczem dziwne, 
że ogień palił się. pomiędzy ścianą i wew- 
nątrz złożonego drzewa. 

Dodać należy, że jest to drugi czy też 
trzeci wypadek pożaru w roku bieżącym. 
Okolicznością sprzyjającą do podpaleń jest 
to, że wszystkie budynki są zaasekurowane 
dość wysoko więc w obecnych czasach po- 
żar taki nie sprawiłby strat. Po wtóre sprzy- 
ja też klęsce pożarów słaba organizacja stra 
ży poażrnej oraz całkowite niezastosowanie 
się do przepisów przeciwpożarowych w myśl 
rozporządzenia pana wojewody wileńskiego 
z dnia 10.VII 1930 r. gdyż zaznaczyć trzeba 
że palącą się kupę drzewa rozrzucano rę- 
kami ponieważ u Pinchusa Kozłowskiego 
niema bosaka, jak również straż nie dostar- 
czyła takowych do pożaru. 

Dziwnem wydaje się i to, że pożary po- 
wstają obok jedynego polskiego sklepu p. 
Trzeciaka doskonale prosperującego i bę- 
dącego z tego powodu solą w oku innych... 

Pożądane jest, aby miarodajne władze 
zwróciły uwagę na wykonanie przepisów o 
zapobieganiu pożarom oraz na przepisy bu- 
dowlane w myśl rozporządzenia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.II 
1928 roku, gdyż miejscowa władza patrzeć 
musi na przekroczenia powyższych przepi- 
sów „przez okulary* a to naskutek pewnych 
jednostek życzących podporządkować  za- 
rządzenia i przepisy jak najdogodniej dla 

siebie. x. 

ŚWIRANKI 
-- Zamiast żałoby urządzono zabawę. 

W miasteczku Świrankach egzystuje Stowa 
rzyszenie Młodzieży Polskiej, założone w ro 
ku 1928. Dotychczas nic się tam nie działo. 
urządzali przedstawienia, różne zabawy i 
tyle. Ale jak urządzili zabawę 19 lipca r. b. 
to cała okolica się aż się zatrzęsła z obu- 
rzenia. Dnia 16 lipca r. b. utonął w rzece 
Wilji miejscowy organista ś. p. Antoni Lal- 
ko prezes S. M. P. znaleziony natomiast 
został aż 19 lipca wpobliżu Świranek. I oto, 
w dniu tym, gdy zwłoki ś.p. Antoniego Lal- 
ki leżały jeszcze na brzegu Wilji olchą i 
słomą przykryte, w domu, w którym miesz- 
kał zmarły rozlegały się tony raźnych wal- 
ców i tanga. Gdyby się tak stało w innej 
organizacji, nawet choćby i w. Kole Młodz. 
Wiejskiej, to miejscowy proboszcz niejedną 
by rzucił klątwę z ambony, a jak stało się 
to w $. М. Р., cicho — nawet o tem nie 

wspomni. 
Miejscowy. 

OLKIENIKI 
+ Šwieto żołnierza. Jak w każdym oś- 

rodku większym czy mniejszym, mieszczą- 
cym w sobie wojsko, obchodzono z całą o0- 
kazałością uroczystość „cudu nad Wisłą”, 
tak i w Olkienikach święto to wypadło pod 
każdym względem imponująco. Domy w 
miasteczku, a zwłaszcza na rynku przystro- 
jone były chorągiewkami o barwach naro. 
dowych, a nad wszystkiemi górował maszt, 
na którym powiewała flaga w czasie nabo- 
żeństwa wśród honorowej warty. Uroczyste 
nabożeństwo wraz z podniosłem i okolicz- 
nościowem kazaniem odprawił miejscowy 
proboszcz ks. Witold Szyksznel. Po nabożeń- 
stwie do wojska i licznie zebranej ludności 
przemówił _ dowódca garnizonu kapitan 

"Chmielewski, podnosząc męstwo i dzielność 
żołnierza polskiego, który w czasie ciężkich 
i krwawych walk z armją czerwoną odniósł 
świetne zwycięstwo w dniu 15 sierpnia 
1920 r. Okrzykiem na cześć Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, Prezydenta i Pierwszego 

Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończył 
przemowę. Po defiladzie odbył się w kosza- 
rach wspólny obiad żołnierski w którym 
udział prócz oficerów wzięli przedstawiciele 
miejscowych urzędów. Po obiedzie nastąpiły 

zawody konne podoficerskie i żołnierskie, 
oraz wśród huku, przypominających wybu- 
chy pocisków armatnich, walka patrolu kon- 
nego z pieszym. Burzą oklasków przyjęto 
popis ułana, który w czasie jazdy zupełnie 

się rozebrał. Na zakończenie odbył się po- 
pis ułański ścinanie pioropuszy. Wieczorem 
odegrano staraniem szwadronu komedję p.t. 
„Pan Pegaziński* w której wszyscy trafnie 
wywiązali się ze swoich ról. Całodzienną u- 

roczystość zakończyła zabawa taneczna, któ 
ra przy dźwiękach miejscowej kapeli prze- 
ciągnęła się w miłym nastroju do białego 
dnia. Kń. 

LIBA 
-- Pędzą samogonę. W ostatnich dniach 

funkcjonarjusze Policji Państwowej w So- 
botnikach przyłapali na gorącym uczyku 
pędzenia wódki w lesie koło wsi Zalesie II, 
gminy sobotnickiej dwóch mieszkańców tej 
wsi Billana Jana i Buczka Stanisława. Apa- 

raty skonfiskowano. 
+ Wyróżnienie wójta. W związku z za- 

wodami rejonowemi straży pożarnych w 
Szybowcach, pow. szezuczyńskiego dowiadu- 
jemy się, że wójt gminy lebiedziewskiej Ko- 
'wczyk za swoją działalnoć na polu pożar- 
nictwa zostanie w najbliższym czasie za- 
mianowany przez Okręgowy Związek Stra- 
ży Pożarnych naczelnikiem rejonu straży po 
żarnych w powiecie szczuczyńskim. Będzie 
to pierwszy wójt w województwie nowo- 
gródzkiem, piastujący stanowisko naczelnika 
rejonu. Zaznaczyć należy, że na terenie dzia 
łalności p. wójta Kowczyka w gminie lebie 
dziewskiej istnieje 6 straży pożarnych. 

+ Święto 19 p. a. p. W dniu 15 b. m. 
obchodził swe święto pułkowe 19 p. a. p. 
którego pierwszy dywizjon stacjonowany 
jest w Lidzie. W przeddzień 14 b. m. o g. 
8-ej odbyła się msza żałobna za połegłych 
oficerów i szeregowych 19 p. a. p., na której 
obecny był komendant garnizonu dowódca 
77 p. p. płk. Śliwiński, delegacje oficerów i 
szeregowych 77 p. p. oraz 5.p. lotniczego. 
Wieczorem odbył się capstrzyk i apel, pod- 
czas którego dowódca dywizjonu mjr. Szre- 
ge odczytał listę poległych oficerów i szere- 
gowych. W! dniu 15 b. m. po południu odbył 
się wspólny obiad z udziałem rodzin oficer- 
skich oraz wręczenie odznak pułkowych. 

+ Zakończenie kolonij letnich dla dzieci. 
W dniu 15 b. m. odbyło się zakończenie ko- 
lonij letnich dla biednych dzieci w Biało- 
hrudzie. Obecni byli p. starosta Bogatkow- 
ski z małżonką, która jest prezeską powia- 
towego komitetu oraz szereg gości z Lidy i 
okolic, m. in. okoliczne. ziemiaństwo. Dr. 
Meyerowa dokonała przeglądu dzieci, które 
przybyły na wadze przeciętnie od 2 do 4 
kilo. Z kolonji korzystało 79 dzieci. Wycho- 
wawcą kolonji był p. Zieleziecki, a kierow- 

nikiem p. Drobiazgowicz. — Na zakończe- 
nie dziatwa odegrała dziełko sceniczne p. t. 
„Pięć minut od Lwowa* oraz wykonała sze- 
reg pokazów sportowych. 

+ Zawody piłkarskie. W sobotę ubiegłą 
odbyły się na boisku sportowem 77 p. p. 
zawody piłkarskie pomiędzy drużynami 
WKS 77 i PKS Lida, które zakończyły się 
zwycięstwem WKS w stosunku 4:3. W. cza- 
sie zawodów przygrywała orkiestra 77 p. p. 
Publiczności koło tysiąca. W niedzielę na 
boisku sportowem w zamku Gedymina od- 
były się zawody piłki nożnej pomiędzy dru- 
żynami WKS 77 i LOSP (Lidzka Ochotni- 
cza Straż Pożarna), które dały rewelacyjny 
wynik, bowiem stara, najsilniejsza w Lidzie 
drużyna, jaką jest, WKS 77, została pokona- 
na przez LOSP w stosunku 6:1. Drużyna 
LOSP w dniu tym grała nadzwyczaj dobrze. 
W czasie zawodów przygrywała orkiestra 
Lidzkiej Straży Pożarnej. Sędziował b. do- 
brze p. Wolman, sędzia związkowy. 

WILEJKA 
+ WISIEŁEC. W dniu 17 b. m. w lesie 

koło gajówki Burłaczek gm. wojstomskiej 
znaleziono zwłoki wisielca, którego tożsa- 
mości dotychczas nie stwierdzono. Chodzi 
prawdopodobnie o samobójstwo. 

POSTAWY 
-- POŻARY. W Duniłowiczach wybuchł 

pożar w domu należącym do Aleksandra 
Korolenka, Wincentego Janukowicza i An- 
toniego Świerkowieza. Przyczyną pożaru by- 
ło nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 
Pastwą pożaru padł dom mieszkalny, urzą- 
dzenie domowe, inwentarz. Spalił się chlew 
wraz z trzema krowami, 7 owcami i 6 świ- 
niami. Straty wynoszą 4 tys. zł. 

-- We wsi Drozdowszczyzna gm. duni- 
łowiekiej spalił się dom mieszkalny z in- 
wentarzem będący własnością Włodzimierza 
Wojciechowskiego i Stanisława Drozda. 

Przyczyną pożaru wadliwa konstrukcja 
komina. Strata 1000 zł. 

ERASŁAW 
-- POŻARY. We wsi Starodworzyszcze 

gm. bohińskiej spaliła się stodoła ze zbiorem 
siana i żyta, będąca własnością Władysława 
Pawlukiewieza. Szkoda wynosi 3 tys. zł. 

W dniu 14 b. m. o godz. 15 piorun ude- 
rzył podezas burzy w dom mieszkalny Ag- 
nieszki Bogorodziowej w kolonji Ujście, gm. 
słobódzkiej. Wybuchł pożar wyrządzając 
strat na 800 zł. 

RAKÓW 
-+ UTONIĘCIE 11-LETNIEJ DZIEW- 

CZYNKI. Wpobliżu Rakowa wywróciła się 
na Wilji łódz, w której znajdowały się 3 
dziewczynki. Jedna z nich 11-letnia Janina 
Ziemianikówna utonęła. 

Pozostałe uratowali żołnierze straży gra- 
nieznej. Zwłoki topielca wydobyto po upły- 
wie dwóch godzin. (e). 

BRZEŚĆ n/B 
+ Podpaienie. W uroczyskach Purwel, 

Kamienne i Malizony w pow. stolińskim, 
nieznany sprawca podpalił w trzech miej- 
scach las i łąki, skutkiem czego na prze- 

strzeni 8 tysięcy m. kw. spłonął młody las 
sosnowo-brzozowy. 

Charakterystycznym szczegółem jest fakt 
że straż pożarna wsi Złote odmówiła pomocy 
w gaszeniu pożaru. Śledztwo w toku. Straty 
wynoszą powyżej 100 tys. złotych. 

Spekulacja solą. 
W. pow. święciańskim, brasławskim i 

częściowo wil.-trockim ostatnio daje się 

odczuwać ostry brak soli. Większą ilość te- 
go produktu, zaczynając od 10 kig. rzadko 
można otrzymać. 

Brak soli częściowo tłumaczy się złą do- 
sławą z hurtowni, główną jednak przyczyną 
jest fakt, iż kupcy i handlarze natychmiast 
skupują prawie całą, pojawiającą się na ryn 
ku sól i sprzedają ją do Łotwy, dobrze na 
tem zarabiając. (m). 
L la iai S alia iu 

Amatorzy amerykaūscy 
przy pracy. 

Amatorzy amerykańscy mają daleko i- 
dącą swobodę w nadawaniu sprawozdań ra- 
djowych. W! przeciwieństwie do wszystkich 
krajów całego świata, radjoamatorom ame- 
rykańskim wolno nadawać wszełkie sprawo- 
zdania, oczywista. o ile nie kolidują z ofi- 
cjalną pracą telefoniczną. Jak się okazało 
praktyczna działalność radjoamatorów może 
w wielu wypadkach mieć ogromne znaczenie 
jak. np. w nagłych, poważnych wypadkach, 
kiedy konieczna jest natychmiastowa pomoc 

albo wówczas gdy przerwana jest komunika- 
cja telefoniczna. 

  

Akcja pomocy bezrobotnym. 
Produkty zamiast pieniędzy. 

Wobec ciężkiej sytuacji niektórych 
płatników i braku gotówki Magistrat 
postanowił uprościć egzekwowanie po- 
datków w tym sensie, iż swą należ- 

ność w wyjątkowych wypadkach bę- 
dzie ściągał w naturze. W ten sposób 
niektóre przedsiębiorstwa będą mogły 

uiścić podatki odpowiednio oszacowa- 
nem drzewem, węglem, kaszą, mąką, 
i innemi artykułami. 

Zkolei Magistrat będzie płacił na- 
turą robotnikom, zatrudnionym na 
robotach miejskich. (m) 

Konferencja w Izbie Przem.-Handlowej. 
Dnia 17 sierpnia r. b. odbyło się w lokalu 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie pod 
przewodnictwem p. wiceministra skarbu prof. 
Władysława Zawadzkiego posiedzenie Sekcji 
Dostarczania i Podziału Pracy Komitetu O- 
bywatelskiego Zwalczania Bezrobocia, na 
kiórem obecny był również pan wojewoda 
wileński, Obradowano nad sprawami, zwią- 

zanemi z wyszukaniem nowych źródeł za- 
trudnienia bezrobotnych, a w szczególności 
nad możliwościami, jakie pod tym wzglę- 

dem dać może Magistrat m. Wilna oraz po- 
szczególne rodzaje przemysłu. Postanowiono 
zwrócić się do przedstawicieli przemysłu ce- 
lem skonkretyzowania danych w tej mierze 

Tymczasowe przewodnictwo w Komisji, 
wobec wyjazdu p. prof. Zawadzkiego na 
miejsce nowego urzędowania do Warszawy, 
objął dr. Maleszewski. 

Następne posiedzenie Sekcji odbędzie się 
we wtorek dn. 25 sierpnia r. b. 

Prośba o pożyczki na wykończenie rozpoczętych robót. 
Komitet Obywatelski Zwalczania Bezro- 

bocia dążąc do znalezienia źródeł zatrud- 
nienia bezrobotnych między innemi zwrócił 
się do Ministerstwa Robót Publicznych oraz 
Ministerstwa Skarbu o wyasygnowanie nie- 
zbędnych kredytów na kontynuowanie ro- 
bót na szosach Wilno—Lida, Wilno— „Pod- 
brzezie i Wilno — Oszmiana, gdyż wstrzy- 
manie tych robót spowoduje obezwartościo- 
wienie znacznej części już _ poczynionych 
wkładów; dalej zwrócono się do Minister- 
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego i Ministerstwa Skarbu celem przy- 
wrócenia kredytów na wykończenie przebu- 
dowy gmachu archiwum Państwowego w 
Wilnie, przebudowy gmachu Bibljoteki im. 
Wróblewskich oraz wykończenie budowy 
gmachu Anatomji Opisowej, wskazując, że 

  

  

wykończenie tych robót nietylko przyczyni 
się do zatrudnienia bezrobotnych i zaspo- 
kojenia potrzeb publicznych, ale zaoszczędzi 
szereg nieracjonalnych strat dla Skarbu Pań 
stwa. Wreszcie Komitet porozumiewa się z 
Magistratem m. Wilna w sprawie wykończe- 
nia projektów wzmocnienia brzegów Wilji 
na przestrzeni ul. Zygmuntowskiej oraz na 
Antokolu. Rychłe przystąpienie do powyż- 
szych robót jest podyktowane również 
względami bezpieczeństwa. Pozatem pole- 
cono zbadać możliwości zatrudnienia bez- 
robotnych w prywatnych zakładach prze- 
mysłowych oraz w związku ' z projektami 
Dyrekcji Lasów Państwowych wykorzysta- 
nia niektórych nieużytków dła organizacji 
gospodarstw rolnych. 

  

Samobójstwo dozorcy mostu Zwierzynieckiego. 
Wezoraj w godzinach poranych popełnił 

samobójstwo przez powieszenie się dozorca 

mostu Zwierzynieckiego Mikołaj Barcewicz. 
Wiszącego samobójcę zauważył jeden. z do- 
mowników, który natychmiast zdjął go ze 
sznura. Mimo natychmiastowego zastosowa- 

nia: środków ratowniczych Barcewicza nie 
udało się przywróci ćdo życia. 

Tragicznie zmarły liczył 25 lat, Powód 
samobójstwa narazie nie ustalony. Dochodze 
nie prowadzi policja. (e) 

Aresztowanie sprytnych oszustów. 
W dniu wczorajszym agenci wydziału śl. 

aresztowali dwóch oszustów Pawiłojcia i 
Barsiewicza, którzy dokonali w mieście ca- 
łego szeregu oszustw. Oszustwa te polegały 
na tem, że jeden z nich mianowicie Pawi- 
łojć podawał się za zarządzającego domem 
Nr. 9 przy zaułku Lidzkim, i wyłapywał о- 
soby życzące objąć posadę dozorcy tego do- 
mu. Osoby te skierowywał do swego wspól- 

nika Barsiewicza, który pobierał od ubiega- 
jacych się o posadę kaucje wahające się 
między 100 i 250 zł. W, taki sposób Pawi- 
łojć i Barsiewicz oszukali 9 osóh na ogólną 
sumę 1.600 zł. Niecne metody wyłudzania 
pieniędzy u bezrobotnych zostały zdemasko- 
wane przez policję śledczą i pomysłowi © 

szušci znaleźli się za kratkami. (e) 

Tragiczna Śmierć epileptyka. 
Mieszkańcy domu Nr. 25 przy ulicy Ki- 

jowskiej znajdują się pod wrażeniem tra- 
gieznej śmierci jednego z mieszkańców tego 
domu — 21-letniego Izaaka Słonima. 

Słonim cierpiał na epilepsję i zamieszki- 
wał we wspomnianym domu wraz ze swoją 
matką — — Sarą, 

Wezoraj Slonimowa wyszla z domu o 
godzinie 6-ej rano pozostawiając w miesz- 
kaniu swego Śpiącego syna. O godzinie 8-ej 
rano po powrocie z miasta znalazła syna 
leżącego na podłodze z głową zanurzoną w 

poduszce i nie dającego oznak życia. Na 
tychmiast zawezwano pogotowie ratunkowe 
lekarz którego stwierdził zgon. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, że Słonim po 
wyjściu matki doznał ataku epilepsji i spadł 
z łóżka przyczem tak nieszczęśliwie, że za- 
nurzył się głową do zrzuconej poduszki i 
zmarł nskutek uduszenia się. 

Zwłoki tragicznie zmarłego zabezpieczo- 
no na miejscu do decyzji władz sądowo- 
śledczych. (e). 
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Dziś: Bernarda op. 
Czwartek 

| Jutro: Joanny. 

20 
| Sierpień Wschód słońca —g. 4 m, 27 

zuza Zachód » —& 18m.53 

    Spestrzożenia Zakładu Motec rologii U. S. B 

w Wilnie z dnia 19 VIII—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

    

Temperatura srednia  -|- 16° С. 

в najwyższa: Ą- 22° С. 

. najniższa: -- 11° С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: zachodni, 

Tendencja barom. stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

OD REDAKCJI. Redaktor naczelny na- 

szego pisma, p. Kazimierz Okulicz powrócił 

do Wilna i do swej normalnej pracy w re- 

dakcji. ` 

OSOBISTA 

— Bawi w Wilnie minister Skarbu p. Jan 
Pilsudski. Pobyt w naszem miešcie p. mini- 
stra Piłsudskiego ma charakter prywatny. 

— Pan Wojewoda Wileński Zygmunt 
Beczkowicz wyjechał w dniu 19 b. m. na 
kilka dni w sprawach służbowych do War- 
szawy. Zastępuje p. wojewodę naczelnik 

Wydziału Ogólnego Urzędu Wojewódzkiego 
p. Włodzimierz Hryhorowicz. 

URZĘDOWA. 

— Pan wojewoda przyjął w dniu 19 b. 
m. naczelnego dyrektora Lasów Państwo- 
wych p. Adama Loreta w towarzystwie dy- 
rektora Lasów Państwowych w Wilnie p. 
E. Szemiotha i odbył z nimi dłuższą konfe- 
rencję. Naczelny dyrektor Loret przeprowa- 
dza, jak wiadomo, generalną lustrację la- 
sów wileńskiej dyrekcji. 

— Wobec Wyjazdu Naczelnika Wydzia- 
łu Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie p. Jocza na urlop, za- 
stępstwo jego objął radca Urzędu Woje- 

wódzkiego p. Aleksander Trocki. 

MIEJSKA. 
— Asfaltowanie ulic. Wobec niedojścia 

do skutku pierwszego przetargu o asfaltowa- 
nie ulic, o czem donosiliśmy już-w „Kurje- 

do przepisów nowej usiawy meldunkowej. 
Winnym grozi kara grzywny do 2.000 zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Państwowej Szkoły Rzemie- 

ślniczo Przemysłowej w Wilnie niniejszem 
komunikuje, że egzamina wstępne w tut. 
Szkole odbęlą się dnia 28go i 29.go sier- 
pnia r. b. Początek egzaminów o godz. 9-ej. 

SĄDOWA. 
— Nowy prezes Sądu Okręgowego Wczo- 

raj objął urzędowanie nowomianowany na 
stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w 
Wilnie p. Michał Kaduszkiewicz, b. wice- 
prezes III wydziału karnego tegoż Sądu. 

Kr. 

GOSPOBARCZA 
— Ściąganie zaliczek podatku przemysło- 

wego. W dniu 15 sierpnia upłynął ulgowy 
termin wpłacania 1-szej zaliczki podatku 
przemysłowego za rok 1931. 

W związku z tem sek tratorzy urzę- 
dów skarbowych przystąpili w dniu wczo- 
rajszym do ściągania zaległych podatków 
od niepunktualnych płatników. 

Jednocześnie podlega przymusowemu 
ściągnięciu i druga zaliczka podatku prze- 
mysłowego, bowiem płatnicy, którzy nie za- 
płacili do dnia 15 b. m. 1-szej zaliczki au- 
tomatycznie tracą prawo do korzystania z 
ulgowego terminu opłacenia 2 zaliczki, któ- 
ry upływa dopiero dnia 15 września. (m) 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z Wileńskiego Towarzystwa Muzycz- 

nego „Lutnia*. Szkołę Organistów im. J. 
Montwiłła przy T-wie Muz. „Lutnia* ukoń- 
czyły w roku bieżącym następujące osoby: 

Bielewicz Jan Kazimierz, Borkowski An- 

toni, Bujczyk Wiktor, . Jermarczek Włady- 
sław, Jurgo Józef, Smółko Jan, Skołowski 
Bolesław, Szukiewicz Antoni i Subocz Ro- 

muald. + 
Zapisy kandydatów do szkoły przyjmuje 

kierownik szkoły (Oranżeryjna 3) codzien- 
nie oraz Sekretarjat T-wa „Lutnia* w po- 

niedzialki i czwartki od godz. 8—9 i pół 
wiecz. 

Pierwsza — po przerwie miesięcznej — 
próba chóru mieszanego T-wa „Lutnia* od- 
będzie się we czwartek 20 b. m. o godz 
7 i pół wiecz. Próby, jak i dotąd, odbywać się 
będą w poniedziałki i czwartki o godz. 7 i pół 
wiecz. Zapisy kandydatów na członków T-wa 
oraz do chóru przyjmuje sekretarjat T-wa, 
czynny w poniedziałki i czwartki od godz. 

  

Woda orzeźwia chwilowo 8—*i pół wiec. 
i wznieca silniejsze jeszcze 
pragnienie. Stale orzeźwia tylko * 

rze Wileńskim*, Magistrat zamierza w naj- 
bliższych dniach ogłosić nowy konkurs, do 
którego według otrzymanych przez nas in- 
formacyj, ma się zgłosić większa ilość firm 
jak krajowych tak i zagranicznych. 

— Pogotowie Ratunkowe w nowym lo- 
kalu. W drugiej połowie września Pogoto- 
wie Ratunkowe przeniesie się do nowego lo- 
kalu w murach po-Franciszkańskich. 

Remont tego lokału jest już na ukończe- 
niu. (m) 

— Protokóły za uchylanie się od nowej 
ustawy meldunkowej. Komisja kontrolna 
centralnego biura meldunkowego sporządzi- 
ła szereg protokółów na właścicieli i zarzą- 
dzających domów, za niedostosowanie się 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nank. Z 
dniem 20 b. m. Muzeum Towarzystwa zo- 

sA Wyka uć „Arc? YB @ z 

owoco >SUGUS< 2257 miętowy 

stało otwarte ponownie dła zwiedzających: 
w niedziele — w godzinach od 12 do 14, w 
inne dni zaś — za uprzedniem porozumie- 
niem się z' Biurem T-wa (tel. 14-79). 

Czytelnia i Biuro Towarzystwa czynne są 

w godzinach od 9 do 13 codziennie, prócz 

dni przedświątecznych, niedziel i świąt. 

RÓŻNE. 
— Motocykliści palestyńscy w Wilnie. 

W dniu wczorajszym przybyła do Wilna 
wycieczka motocyklistów palestyńskich. 

Sportowcy należący do robotniczego pa- 
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Zmyślone „informacje” Expresus 
Wileńskiego. 

Zaprzeczenie urzędowe. 

Wobec zamieszczonej w „Expre- 
ssie Wileńskim z dnia 19 b. m. no- 
tatki o rzekomej rozmowie p. Prem- 
jera z p. wojewodą wileńskim na te- 
mat zmyślonego przez .,Express Wi- 
leński* zajścia w jednej z tutejszych 
restauracyj, dowiadujemy się ze źró- 
@а najbardziej miaródajnego. że 
treść wspomnianej na wstępie notatki 
jest nieprawdziwa i zupełnie bezpod- 
stawna, gdyż rozmowa taka nie mia- 
ła miejsca. 

W związku z wiadomością „Ex- 

pressu Wileńskiego* z dnia 19 b. m. 
o rzekomych zmianach na stanowi- 
sku Naczelnika Wydziału Bezpieczeń- 
stwa Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego, stwierdzić należy na podstawie 
informacyj, zaczerpniętych u' źródła, 
że wiadomość ta jest pozbawiona 
wszelkich podstaw. 

Przygotowania do spisu 
ludności. 

W związku ze spisem _ ludności, 
który ma być dokonany w grudniu 
urząd wojewódzki rozesłał do wszyst- 
kich starostów i.wojewodów zarzą: 
dzenie dokonania dokładnego spisu 
zabudowań i nieruchomości. 

Spisy te mają być sporządzone naj- 
później do dnia 15 października (m) 

i A ZOO ROKOKA E AEA S 

lestyūskiego Klubu „Hapael“, opušcili Pale- 
stynę przed siedmiu tygodniami udając się 
w drogę okrężną po Europie. 

Egzótyczni goście przyjmowali również 
udział w robotniczej *olimpjadzie poczem 
przez Czechosłowację przybyli do Polski. 

Podczas przejazdu gości przez ulice mia- 
sta gromadziły się większe tłumy ciekaw- 

skich. 
Palestyńczycy opuszczają Wilno w po; 

niedziałek udaje się do Rygi. (m) 

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

8 m. 15 w. ukaże się jedna z najlepszych 
współczesnych sztuk amerykańskich _„Ro- 
xy“ Barry Connersa, w reżyserji i z udzia- 
łem dyr. Zelwerowicza. Pozostałe role kreu- 
ją: Detkowska, Niwińska, Sawicka, Szursze- 
wska, Detkowski, Milecki, oraz Pichelski, 
Sztuka ta będzie pożegnalnym występem na 
terenie Wilna utalentowanej artystki, Zofji 
Niwińskiej. 

W przygotowaniu „Mam prawo odejść* 
Maughama. Sztuką tą Teatr Wiłeński zamie- 
rza zakończyć sezon. 

— Teatr Letni. Premjera rewji „To eo 
najlepsze*. Dziś o godz. 8 m. 45 w. odbędzie 
się w Teatrze Letnim premjera rewji p.t. 
„To co najlepsze*, stanowiącej niezwykle 
pomysłowe połączenie najlepszych przebo- 
jów, oraz najudatniejszych numerów z po- 
przednich rewij. Wykonawcami tego arcy- 
zabawnego, barwnego programu będą: Jani- 
na Kozłowska, Janina Sokołowska, Eweli- 
na Wierzyńska, Lidja Winogradzka, Ludwik 
Sempoliński, Jerzy Sulima, oraz Henryk 
Wierzyński. W rewji tej ujrzymy najlepsze 
skecze, usłyszymy piosenki, które odniosły 
największy triumf w Wilnie, wreszcie uj- 

rzymy najefektowniejsze produkcje tanecz- 
ne układu Lidji Winogradzkiej oraz Hen- 
ryka Wierzyńskiego. 

Rewja ta będzie ostatnią, wystawianą w 
Wilnie w obecnym sezonie przez sympatycz- 
ny zespół warszawski. { 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we po cenach zniżonych w Teatrze Letnim. 
W: nadchodzącą niedzielę, dn. 23 b. m. © 
godz. 4 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze 
Letnim przedstawienie areywesołej rewji p. 
t. „Ja pana tež“, po cenach zniżonych, w 

wykonaniu całego zespołu. 
Nie należy wątpić, że wszyscy którzy do- 

tąd nie widzieli tej doskonałej rewji, poś- 
pieszą w niedzielę do Teatru Letniego, aby 
oklaskiwać znakomitych artystów warszaw- 
skich. 

— Gościnny występ słynnego dyrygenta 
Bronisława Szulca. We czwartek 20 sier- 
pnia r. b. o godzinie 8.30 wieczorem w Par- 
ku Sportowym im. gen. Żeligowskiego (wej- 
šcie z ul. Syrokomli) odbędzie się wielki 
koncert symfoniczny pod dyrekcją słynnego 
dyrygenia Bronisława Szulca, w programie: 
Moniuszko, Strauss, Verdi, Czajkowski, Gła- 
zunow i inni, 

CZWARTEK, dnia 20 sierpnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna z 
płyt. 13.10: Kom. meteor. 16.50: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Od- 
czyt „O Henryku Heinem*. 17.10: Utwory 
Ryszarda Strausa z płyt. 17.35: Odczyt „О 
prawdzie i fałszu w nauce*. 18.00: Koncert 
„popołudniowy. 19.00: Skrzynka pocztowa 
Nr. 163. 19.20: „Polityka zagraniczna Lit- 
wy“ — odczyt. 19.35: Program na piątek. 
19.40: Giełda rolnicza. 19.50: Komunikaty. 
20.15: Koncert. 21.30. Słuchowisko. 22.00: 
Feljeton i komunikaty. 22.30: Koncert (flet) 
muzyka taneczna. 22.30: „Jak powstaje film 
dźwiękowy? 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT. 

Czwartek, 20-sierpniąa o godz. 18 (aud. 
lok.). W; koncercie popołudniowym wystąpi 
znana śpiewaczka p. Helena Dal. Akompan- 
jować będzie p. W. Jodko. Koncert będzie 
obramowany przez orkiestrę 1 p. p. Leg. 
pod dyrekcją A. Koseckiego. W przerwie u-- 
słyszymy recytacje p. Łubiakowskiego. W 
programie utwory: Bizeta, Greczaninowa, 
Dragomyżskiego, Niewiadomskiego, Maszyń 
skiego, Exaudet'a, Weckerlina, Meissela i 
Nowowiejskiego. 

ODCZYT. 

Czwartek, 20 sierpnia o godz. 19.20 (aud. 
lok.). Pan Marjan Beiierman, którego „bran- 
žą“ stały się zagadnienia, tak niedocenione, 
Litwy Kowieńskiej zapozna nas tym razem 
z polityką zagraniczną naszego czupurnego 
sąsiada. 

  

KONCERT FLECISTY. 
Czwartek, 20 sierpnia o godz. 22.30 (aud. 

na całą Polskę). W koncercie wieczornym 
wystąpi solista p. Włodzimierz Ostrowski, 

przy akompanjamencie p. Jerzego Kropiw- 
niekiego. 

Disk AROS is is 

Dr. K. Szapiro 
Wielka 7, teleion 12-50 — powrócił” 

I 

  

R : 
4 

 



WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
Likwidacja przedsiębiorstw 

w lipcu. 
W eiągu lipca na terenie Wileńszczyzny 

złikwidowano 6 garbarni, 4 fartaki, 7 mły- 
nów, 1 fabrykę tektury i papieru, 8 cegielni, 
2 huty szklane, 13 zakładów krawieckich, 
8 stolarskich, 11 szewskich, 6 šlusarskich i 
20 różnych innych. 

Pozatem uległo zlikwidówaniu 25 skle- 
pów spożywczych, 6 sklepów skór, 5 piekarń 
i 15 innych zakładów. 

W sierpniu również ma ulec likwidacji 
pewna ilość sklepów kolonjalno-spożywczych 
i restauracyj, gdyż z tytułu zadłużenia о- 
trzymały już one zawiadomienia o licytacji. 

Jesienne Międzyn. Targi w Pradze. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości sfer zainteresowa- 
mych, że tegoroczne jesienne Międzynarodo- 
we Targi w Pradze odbędą się w czasie od 
6-go do 13-go września 1931 r. 

Bliższych informacyj udziela biuro Izby 
Trocka 3 (referat przemysłowo-handlowy). 

Na rynku owoców. 
Dobry urodzaj na gruszki I śliwki. Mniej 
pomyślny na jabłka. Ograniczenie kon- 
sumcji owoców południowych. Silny 

spadek cen. 

Przebieg sezonu owocarskiego jest nao- 
gół zadowalający. Dobry urodzaj na wiśnie 
i czereśnie, jak również zadowalające za- 
potrzebowanie ze strony konsumentów, u- 
trzymały targi na te owoce na poziomie, 
przekraczającym zeszłoroczny. Urodzaj na 
gruszki i śliwki jest również zupełnie dobry 
gorzej przedstawia się sytuacja z jabłkami. 
Sady nasze dotychczas nie mogą odrestau- 
rować swego stanu z przed znanej klęski 
mrozów roku 1928, która dotknęła najdo- 
tkliwiej jabłonie. Wskutek tego podaż ja- 
błek jest niewystarczająca. Tegoroczny uro- 
dzaj jabłek przedstawia się niejednolicie, na 
Wileńszczyźnie i w Małopolsce urodzaj jest 
‘' +ry, natomiast na pozostałych ziemiach 
Fvlski urodzaj jest zły. Ceny utrzymują się 
na niezwykle niskim poziomie, o 30 — 40 
proc, a nawet w srjektórych wypadkach o 
50 proc. niższym, od zeszłorocznego. Tak 
niekorzystne ukształtowanie się cen wpły- 
wa ujemnie na obroty, które pomimo do- 
brego zysku, kształtują się poniżej poziomu 
zeszłorocznego. 

Owoce południowe w bieżącym sezonie 
nie cieszą się popytem. Między innemi roz- 
poczęty sezon winogronowy każe przypusz- 
ezać, że tegoroczny zbyt winogron ulegnie 
skurczeniu. Przyczyn tego rodzaju sytuacji 
należy szukać w spadku siły nabywczej kon- 
sumenta .Jest to zjawisko zaobserwowane 
i w innych dziedzinach handlu, gdzie za- 
potrzebowanie przesuwa się zdecydowanie w 
kierunku: tanich towarów. Śród importo- 
wanych owoców w bieżącym sezonie du- 
żym popytem cieszą się jedynie arbuzy i 
melony, prawdopodobnie ze względu na 
niskie ceny. Podaż tego owocu jest tak wiel- 
ka, że w chwili obecnej jest aktualną spra- 
wa ograniczenia importu tego artykułu. 

Jeżeli chodzi o Wilno, to tutaj ceny są 
o 50 proc. wyższe od warszawskich i po- 
żądane jest wkroczenie władz celem obni- 
żenia cennika. Jest rzeczą horrendalną, aże- 
by cena pół kila gruszek równała się cenie 
1 kila winogron. 

Ceny dla rolników. 

Ceny osiągane przez producentów rol- 
nych w miesiącu lipcu r. b. t. j. w ostat- 
mim miesiącu roku rolniczego, przedstawiały 
się następująco za 100 kg. w złotych: psze- 

  

nica 28,27, żyto 24,31, jęczmień 24,20. о- 
wies 27,14, gryka 29,93, groch 29,44, ziem- 

niaki jadalne 9,41, fabryczne 7,18, siano ko- 
niczyny 9,51, siano łąkowe 7,26, słoma 4,47, 
koń roboczy (za sztukę) 262, krowa mlecz- 
na (za szt.) 244, wieprz za 1 kg. żywej wa- 
gi 1,17, litr mleka 0,22, i 10 jaj 0,81. 

Przyjmując za 100 ceny z lipca 1930 r., 
okaże się, iż ceny za produkty roślinne by- 
ły w końcu bież. roku stosunkowo wyższe. 

Wskaźniki cen przedstawiają się bowiem 
jak następuje: żyto 135,85, jęczmień 131,80, 
owies 140,04, gryka 126,87, groch 103,26, 
ziemniaki jadalne 175,56, fabryczne 191,46, 
siano koniczyny 100,21. Jednakową cenę za- 
notowano dla siana łąkowego, dla którego 
wskaźnik wynosi wobec tegó 100, oraz niż- 
sze, dla pszenicy 66,30 i słomy 98,88. 

Znacznie gorzej przedstawia się sprawa 
cen w zakresie produkcji zwierzęcej, bo- 
wiem w porównaniu do cen z lipca 1930 r. 
(= 100), wskaźniki z lipca r. b. wyrażają 
się w cyfrach koń roboczy 75,07, krowa mle- 

czna 64,72, wieprz żywej wagi 66,85, mleko 
88 i jaja 77,88. 

Ceny masła bez zmian. 
Na rynku krajowym, w związku z trwa- 

jącemi intensywnemi robotami w polu i 
zwiększeniem tem samem konsumcji w miej- 
scach produkcji, przy równoczesnem zmniej 
szeniu mleczności krów z powodu dającego 
się we znaki braku zielonej paszy, ceny mas- 
ła mają w ciągu ostatnich tygodni tenden 
cję mocną. 

Zwiększeńie ruchu pasażerskiego 
I towarowego na kolejach. 

Według danych przedwstępnych — w 
czerwcu r. b. koleje państwowe przewiozły 
w ciągu 30 dni 13.199.724 podróżnych. co 
w porównaniu z majem b. r. (31 dni — 
12.702.719 osób) stanowi zwiększenie o 3,9 
proc. Towarów przewiozły koleje w czerw- 
cu b. r. przy 24 dniach roboczych 5.071.379 
ton, gdy w maju b. r. przy takiej samej li- 
czbie dni roboczych — 4.633.654 tonn, czy- 
li w czerwcu więcej o 9,4 proc. 

Wskutek zwiększenia ogólnej pracy ko- 
lei państwowych, wpływy kasowe kolei u- 
legły w czerwcu b. r. zwiększeniu o 6,7 pro- 
cent i wyniosły — 101.022.115 zł, gdy w 
maju b. r. wyniosły 94.690.411 zł. 

Zwiększenie ruchu na kolejach, zwłasz- 
cza w dziale przewozów towarowych, wy- 
stępujące po długim szeregu miesięcy po raz 
pierwszy w czerwcu b. r. w sposób wyraź- 
ny, jest objawem dodatnim i pocieszającym, 
gdyż natężenie ruchu kolejowego jest nie- 
wątpliwie odzwierciadleniem stanu gospo- 
darczego. Dotychczas brak danych o prze- 
wozach kolejowych w lipcu b. r. ale przed- 
wstępne obliczenia pozwalają przypuszczać 
że lipiec również przyniósł pewne zwiększe- 
nie przewozów kolejowych, zwłaszcza pa- 
sażerskich, co było spowodowane wzmożo- 
nym okresem urlopowym i wycieczkowym. 

Zarobki urzędników bankowych 
w Polsce. 

Główny Urząd Statystyczny zebrał dane, 
dotyczące skali zarobków pracowników ban 
kowych w Polsce . 

Zarobki personelu kierowniczego w ban- 
kach, na ogólną liczbę 1.171 osób zbada- 
nych (w tem 3 kobiety), przedstawiały się 
następująco: pensję miesięczną w wyso- 
kości do 500 zł. pobierało 2,7 proc. z poś- 
ród osób zbadanych, do 600 zł. pobierało 4 
proc., do 800 zł. — 14,3 proc., do 1000 — 
14,8 proc, do 1500 zł. — 30,4 proce, od 
1500—2000 — 13,9 proc., od 2000—3000 zł. 
— 11,5 proc. od 3000—4000 zł. — 3,7 proc., 
od 4000—5000 zł. — 3,2 proc., do 6000 zł. 
i powyżej miesięcznie pobierało 1,5 proc. 

KU RIDE R 

Na ogólną liczbę 3.658 osób personelu 
biurowego (sami mężczyzni) pensję miesię- 
ezną w wysokości do 200 zł. pobierało 5,1 

proc., do 300 zł. — 14,- proc., do 400 zł. — 
19 proc., do 500 zł. — 19,4 proc., do 600 zł. 
— 15,3 proc., do 700 zł. — 10,9 proc., do 
800 zł. — 7,7 proc., do 900 zł. — 4,4 proc., 
do 1000 zł. — 2,1 proc., powyżej 1000 zł. 

2 proc. 

Na ogólną liczbę 2,064 „kobiet z pośród 
personelu biurowego, do 200 zł. miesięcznie 

pobierało 6,9 proc., do 300 zł. — 21,9 proc., 
do 400 zł. — 26,4 proc., do 500 zł. —23,6 
proc., do 600 zł. — 12,8 proc., do 700 zł. 
— 4,8 proc., do 800 zł. — 2,5 proc., do 900 
zł. — 0,9 proc., do 1000 zł. — 0,2 proc., 

Z pośród personelu niższego do 50 zł. 
miesięcznie zarabiało 2 proc. osób objętych 
badaniem, do 100 zł. — 18 proc., do 150 zł. 
— 28,9 proc., do 200 zł. — 31,2 proc., od 
200 do 300 zł. — 18,3 proc., powyżej 300 
zł. — 1,6 proc. 

Szwajcarzyfpożyczają Warszawie 

Przybył do warszawy przedstawiciel szwaj 
carskiej firmy „Saurer* celem kontynuowa- 
nia pertraktacyj związanych z zawarciem 
przez m. st. Warszawę pożyczki finansowej 
i towarowej (na rozszerzenie sieci komuni- 
kacji autobusowej). 

Pożyczka ta bardzo wydatnie zasiliłaby 
w najbliższym czasie fundusze kasy miej- 
skiej „Dowiadujemy się nadto, że proponowa 
ne obecnie przez banki szwajcarskie warun- 
ki pożyczki uważać należy za uciążliwe dla 
miasta 

Nieurodzaj żyta w Niemczech. 

Według ostatnich danych Urzędu Staty- 
stycznego Rzeszy, tegoroczne zbiory są sza- 
cowane w miljonach tonn: dla pszenicy o- 
zimej w wysokości 3,9 (w r. ub. 3,4), jarej 
0,59 (0,34), dla żyta ozimego 7,1 (7,6), jare- 
go 0,1 (0,09), jęczmienia ozimego 0,50 (0,48) 
jarego 2,65 (2,38) owsa 6,58 (5,66). Poza ży- 
tem, którego produkcja znacznie spadła, 
zbór wszystkich innych zbóż w r. bież. prze 
wyższa zeszłoroczny. Zwększenie produkcji 
pszenicy i jęczmienia jest wynikiem ogra- 
niczenia gospodarki żytniej na korzyść po- 
wyższych zbóż. 

Zbiegłą komunistkę 
ujęto wpobliżu granicy 

bolszewickiej. 
W rozpoznawanym przed kiiku mie- 

siącami procesie przeciwko członkom t. zw. 
P. P. S. Lewicy, oskarżonym o działalność 
wywrotową jak wiadomo, figurowali radny 
miasta Dzidziul i jego „przyjaciółka* We- 
ronika Buciówna. 

Po wyroku pierwszej instancji, wymienie 
ni znaleźli się na wolnej stopie. Sprawa je- 
dnak naskutek skargi urządu prokurator- 
skiego, który domagał się skazania oskar- 
żonych, za udział w spisku antypaństwo- 
wym znalazła się na wokandzie sądu ape- 

laey jnego. 

Na rozprawę tym razem nie stawili się 
koehankowie, spodziewając się najwidocz- 
niej, iż dotknie ich wreszcie sprawiedliwość. 

Istotnie, sąd apelacyjny uznał, iż są oni 
wiBni zbrodni z art. 102 i wymierzył im 
kary ciężkiego więzienia. 

Za zbiegłymi wysłano listy gończe. 

Dzidziul, jak się zdaje, zdołał przedrzeć 
się do Sowietów, Buciówna zaś, zamierzając 
uczynić to samo, wpadła w ręce władz na 
terenie pow. dziśnieńskiego. 

O pochwyceniu Buciówny powiadomione 
zostały władze sądowe w Wilnie. 

K. 

wir КИК 

SPORT 
ZDOBYWCY! PAŃSTWOWEJ ODZNAKI 

SPORTOWEJ. 

Ustanowiona niedawno „Państwowa 
Odznaka Sportowa*  —została zdobyta w 
ostatnich dniach przez 14-tu żołnierzy 6-go 
pułku piechoty Legjonów w Wilnie. 

Wręczenie odznak nastąpiło dnia 15.VIII. 
1931 r. to jest w dniu Święta Żołnierza, 
następującym zwycięzcom: 

Ppor. Słomczyńskiemu Stefanowi, Kozieł- 
łowi Stanisławowi, Szepetowi Kleofasowi, 
pchor. Karczewskiemu Leszkowi, Kwastowi 

Stanisławowi, Kudławcowi Antoniemu, Tro- 
janowskiemu Aleksandrowi, Bartoszewiczo- 
wi Kazimierzowi, kpr. zaw. Łabanowskiemu 
Janowi, leg. Kobusowi Władysławowi, Wiel- 
gatowi Stanisławowi, Włodarczykowi Józe- 
fowi, Kucharskiemu Stefanowi, Blusztejno- 
wi Mordce. 

W maju br. zdobyło tą odznakę 12:tu 
żołnierzy z Państwowego Centralnego In- 
stytutu W. F. i P. W. w Warszawie, a o- 
becnie 6-ty pułk piechoty Legjonów jest 
drugim zkolei oddziałem w Polsce posiada- 
jącym w swych szeregach 14 zdobywców 
„Państwowej Odznaki Sportowej”. 

DRUGI RAID MOTOCYKLOWY. 

W dniach 29 i 30 b. m. odbędzie się dru- 
gi raid motocyklowy Warszawskiego Woj- 
skowego Klubu Sportowego „Legja*. Zwy- 
cięzcy przypadnie w udziale nagroda prze- 
chodnia p. Marszałka Piłsudskiego. 

Wi dniu 19 b. m. przyjęci byli przez p. 
wojewodę Beczkowicza mjr. Golcz i kpt. 
Siekitrski, którzy przybyli zaprosić p. wo- 
jewodę na metę raidu. Pan wojewoda prze- 

znaczył ze swej strony specjalną nagrodę 
dla uczestników raidu. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
AWANTURA PRZY ULICY MIŁEJ. 

Ubiegłej nocy, na Zwierzyńcu w rejonie 
ulicy Miłej, jacyś nieujawnieni narazie a- 
wanturnicy wszezęli awanturę i oddali kilka 
strzałów rewolwerowych, poczem zbiegli w 
nieznanym kierunku. (e) 

SPADŁA ZE SCHODÓW. 

Wczoraj wieczorem pogotowie ratunkowe 
zawezwano na zaułek Dominikański Nr. 11, 
gdzie spadła ze schodów i doznała poważ- 
nych obrażeń 30-letnia M. Bułkinowa. Po 

  

udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej, 
chorą pozostawiono na miejscu. (c) 

KRADZIEŻE. . 

W! dniu 18 bm. Wojciechowski Zenon 
(Bonifraterska 12) zameldował policji, że 
nieznani sprawcy dokonywują: systematycz- 
nej kradzieży benzyny ze stacji benzynowej 
przy ulicy Arsenalskiej przez co wyrządzili 
szkodę na kwotę 340 zł. Dochodzeniem u- 
stalono, że kradzieży tej dokonał Edward 
Ciechanowski (Mostowa 1), którego narazie 
nie zatrzymano. Skradzionej benzyny nie 
odnaleziono. 

Okradziono niezamknięte mieszkanie Jó- 
zefa Firago (Majowa 15). Skradziono gar- 
derobę męską, bieliznę łącznej wartości 150 
zł. Dochodzenie wykazało, że kradzieży tej 
dokonał Wacław Szymonowicz (Majowa 15) 
i po kradzieży zbiegł. : 

    

Popierajcie Ligę Morską 

E== i Rzeczną!! == 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Sytuacja w Angiji. 
Posiedzenie Rady Ministrów. 

LONDYN, 19. VIII. (Pat). W dn. 
19 b. m. rano odbyło się na Downing 
Street posiedzenie Rady Ministrów, 

na którem zapoznano się z wnioska- 
mi rządowej podkomisji oszczędnoś- 
ciowej. 

Hoover interesuje się Europą. 
WASZYNGTON 19.8. Pat. — W 

pewnych kołach tutejszych zbliżonych 
do rządu wyrażają domniewanie, że 
prezydent Hoover skorzysta w szero- 
kim zakresie z badań przeprowadzo- 
nych przez sekretarza stanu Stimsona 

nad całą sytuacją europejską i prze- 
dyskutuje szczegółowo ze Stimsonene 
po jego powrocie do Ameryki wszelkie 
potrzeby i konieczności Europy, zaró- 
wno ekonomiczne, jak i polityczne. 

Krach kalifornijskiego Banku Narodowego. 
LOS ANGELOS, 19. VIII. (Pat). Tutejszy 

Bank Narodowy został dziś zamknięty. Bank 
ten nie miał specjalnej łączności z rządem 
łederalnym. 

Czy znów zamach sabotażowy? 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Borysławia donoszą, że tam przecięto 
druty telefoniczne 5-ciu przewodów mię- 
dzymiastowych oraz 1 drut przewodu tele- 
graficznego. 

W. awiązku z tem aresztowano niejakiego 

Matczaka narodowości ukraińskiej, będące- 
go na miejscu przecięcia drutów w ezasie 
dokonania tego aktu, który nie mógł uzasa- 
dnić swej tam obecności. 

Bela Kuhn organizuje komunistów białoruskich. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Z Mińska donoszą, że przybył tam z Mo- 
skwy komunista węgierski Bela Kuhn, któ- 

remu rząd sowiecki powierzył reorganizację 
partji komunistycznej w Mińsku. 

Wstrząsająca tragedja małżeńska. 
ŁÓDŹ, 19. VIII. (Pat). Pabianiee pod Ło- 

dzią były w dniu 19 b. m. widownią wstrzą- 
sającej tragedji. Zamieszkały przy ul. Pię- 
knej 26-letni blacharz Józef Redyniak udu- 
sił poślubioną przed rokiem żonę swą 21-le- 
tnią Olgę, robotnicę fabryczną i 12-tygod- 
niowe niemowlę, poczem sam popełnił sa- 
mobójstwo przez powieszenie się. Zbrodnia 

została wykrytą dopiero o godz. 6 po poł. 
Tragedja miała miejsce na tle nieporozu- 
mień małżeńskich. Skutkiem lekkomyšlnego 
i hulaszezego trybu życia Redyniaka żona 
jego swego czasu raz jeden uciekła od niego. 
Obecnie zaś zamierzała ponownie opuścić 
męża. Zbrodnia wywołała w Pabianicach e- 
gromne poruszenie. 

Tragiczny wypadek na Mont Blanc. 
CHAMONIX, 19. VIII. (Pat). 5 turystów 

ze Strassburga spuszezało się z jednego ze 
szezytów Mont Blane. Nagle 2 z nich stra- 
ciło równowagę i spadło w przepaść, zabi- 

„jająe się na miejscu. Trzeci turysta tak es- 
łabł, że nie mógł iść dalej. Dwaj pozostali 
udali się po pomoc. 

Zamach na greckiego ministra. 
ATENY, 19. VIII. (Pat). Od szeregu dni 

pewien odłam prasy ateńskiej wszczął Sys- 
tematyczną nagankę na ministra sprawiedli- 
wości Awraama, obrzucając go stekiem o- 
belg i kalumnij, wyssanych poprostu z pal- 
ea. Akcja ta zmierzała do usunięcia z łona 
rządu ministra Awraama, jako twórey i go- 
rącego zwolennika niedawno wprowadzonej 
w życie nowej ustawy prasowej. 

W wyniku tej naganki doszło — jak już 
donosiliśmy — do zamachu na osobę mini- 
stra Awraama. W chwili kiedy w godzinach 
popołudniowych opuszczał minister gmach 
ministerstwa i wsiadał do samochodu, ja- 

kiś osobnik rzucił się na niego z podniesio- 
ną laską. Szofer, który w czas zauważył tem 
manewr, zdążył osłonić ministra ręką, przez 
co znacznie osłabił siłę ciosu. Minister ©- 
trzymał lekkie obrażenie nogi, szofer zać 
został zraniony w rękę. Tłum uliczny rzucił 

się na sprawcę zamachu, chcąc go zlinezo- 
wać i dopiero energiczna interwencja poli- 
cji przerwała ten akt samosądu. Przestępea 
zaznaczył że jacyś osobnicy skłaniali go de 
wykonania zamachu. Oprócz grubej łaski 
znaleziono przy nim nabity rewołwer. 

Akt ten wywołał w całem mieście zrozu- 
miałe oburzenie. 

Okropne skutki powodzi w Chinach. 
HANKOU, 19. VIII. (Pat). Codziennie 

przybywają setki ofiar katastrofalnej powo- 
dzi w Hankou i w miastach położonych 
wzdłuż rzeki Yang-Tse. Grozę sytuacji po- 
większa widwo epidemji. Ludność chińska 

  

ucieka w kierunku Szanghaju. Statki prze- 
pełnione są kobietami i dziećmi japońskie- 
mi, ewakującemi miejsca, nawiedzone kata- 

strofą. 

н Głowińskiego. jedwabie, popeliny, 
flanelety (nipony), towary bieliźniane — 

Wileńska 27. 

przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

NAD PROGRAM: bodatek dźwiękowy. 
NAST, PROGRAM: Zaginiony sterowiec. 

Dźwiękowe Kino | Dzisi Prekė wiek, nawzbieiei. [i] Dagover i Iwan Petrowicz : я Udzielam | „zee gwiazdy ekranu europejskiego ! н й = || Kto chce kupić 

CGI/IN 6 |: Kobieta, która cię nigdy nie zapomni | |-yyecyze e c o tc || |GOTOWKĘ lekcyj Mara Arredina 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

WKRÓTCE: Walc miłości i Niebezpieczny romans 
jk boy RE-pźAŃ: 
D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  z wszystkich przed- 

      
  

  

   

  

ST. PIÓREWICZ 

GiG Ko) SE WE: Ad. Miekiewieza—PAN TADEUSZ |, ТЕМЕ | sa doda | ° ЕЧ 
nieśmiertelnego dzieła > > s “ Ao łącznie. Zgł i i 

OGNISKO | nicy ASS anas — sa w ooeweca Amarzja Gaga W a e A Kaka Zoo | JS | | Doria || ik kierować 2a | IIKalcje plokryczne 
Mar, M ński, Heil Suli Zofja Z EE ki i 

RY? jem 3 de myjni 1) Ne N2GIEPN PROGRAM: w sżgona hi. Nialltrzj Kosik 6368 Adm, „Kurjera Wil“ ROOM p 
3 > - Е KOS PRO M Ё tk pod Nr. 6334, i widoki telefonów 

GA TA | Alius modai: PRZEDŚLUBNY GRZECH. Эл ska + na spi aSZYNISTKA I. Blumavias | L šasi 
STYLOWY 

uliea: Wielka 36. NAD PROGRAM: Najnowszy film po raz 
— pierwszy w Wilnie p. t. 

W rolach głównych: аига la Plante i John Boles. 

Na gorącym uczynku 
Przepięk. sensac. dr. w 8 akt. 
W roli gł. Hoot Gibson. 

  

  

MASZYNY DO SZYCIA 
systemu SINGERA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 

pol... JEĘZEF ANKUDOWIiCZ 
WARSZAWA, NOWOGRÓDZKA Nr. 2. 

Nożne bębenkowe I gat. 270 zł., gabinetowe kryte 320 zł., 
duże krawieckie 330 zł. Tylko te są najtrwalsze i najodpo- 
wiedniejsze na prowincję. 15-letnia gwarancja. 
na prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu pocz- 
tą 50 zł. zadatku. Przesyłka i opakowanie na koszt firmy. 

Uwaga: Firma chrześcijańska. Maszyn tańszych o słabszej konstr. oraz czółenek 

6347 

  

Wysyłamy 

nie polecamy jako nieodpowiednie na prowincję. Żądać cenników i objaśnień. 

  

  

M. NIKIFOROWSKI. 

  6387 

5) 

„LODY“. 
(Pierwsze dni rządów sowieckich). 

Nareszcie ogłoszono dzień wyda- 
wania zboża, za którem tęsknił „usz- 
częśliwiony* proletarjat. Z brzaskiem 
zaczęły nadciągać ku spichrzowi tłu- 
my, otumanione glošnemi obiecanka- 
mi. Kogo i czego tu nie było! Podšle- 
powaci staruszkowie, przygarbione 
babulki, mężczyźni dorośli, wynędz- 
niałe kobiety, bladzi młodzieńcy, dzie- 
wuchy, chłopaki i dziewczątka. Każ- 
de z worem pod pachą, docinane po- 
rządnym mrozem, skakało, tupało bie- 
gało, pomachiwało rękami, dmuchało 
w palce, lecz nie chciało porzucić po- 
sterunku, bo — kto zna wieś — wie 
jak zawsze ponętnem, pociągającem, 
uroczem jest dla niej słowo: chleb. 
I to darmo! A więc biedactwo, odzia- 
ne w podarte kożuszki, połatane sier- 
miegi/ wytarte burnusy, wypłowiałe 
marynarki, dopotopowe kapoty, szale, 
chusty, podarte spodnice, obute w ru- 

de buciska, pokrzywione buciki, woj- 
skowe kamasze, dziurawe śniegowce, 

zdeptane kalosze i łykowe łapcie — 
nie myślało ustąpić swej pozycji, a 
cierpliwie czekało nadejścia komitetu. 
Q cierpliwości! Kto się chce jej nau- 
czyć i doświadczyć, przyjedź na naszą 
wieś, a wtedy zrozumiesz co to jest 
cierpliwość!... 

Q godz. 9-ej nadszedł wreszcie ko- 
mitet w składzie — Motyla, przyodzia- 
nego w piękne futro i grube wojłaki, 
Swistuna, jakiegoś bazgracza, dwóch 
„ochotników* — dla porządku i To- 
masza, który miał napełniać wory. 
Zebrani hurmem rzucili się ku 
drzwiom spichrza i „ochotnicy* mu- 
sieli niemało użyć energji, popiera- 
nej łajanką i boksami, by ustawić ko- 
lejkę. 

Dawano po pięć funtów „na gło- 
wę”. Teraz zdawało się wszystko spo- 

Obwieszczenie. 
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w 

Wilnie podaje do wiadomości, iż w dniu 
22 sierpnia 193] roku odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do firmy „Cegielnia 
Dworczany“ k/N. Wilejki, 
z następujących objektów: 50.000 szt. cegły 
białej wypalonej, oszacowanej na 1.500 zł.; 
6 koni, z nich 3 ogierów i 3 wałachów, o- 
szacowanych po 100 zł. każdy; 6 wozów 
jednokonnych po 15 zł. i 6 kompl. uprzęży 
jednokonnych po 50 zł. 

składających się 

Komisarz Zarządzający 
E. Kątkowski 

częło w ręku Tomasza, który tak 
sprytnie, dokładnie, nasypywał, dosy- 
pywał, odsypywał, przyjmował, wa- 
żył i doręczał — iż — tak wydający 
jak i otrzymujący ulegli otumanieniu. 
A Tomasz pracował, dowcipkował, 
pocił się i jedynie od czasu do czasu, 
jak mawiał, dla odpoczynku, wylaty- 
wał ze spichrza i udawał się do sto- 
doły, gdzie wytrząsał wnętrze swych 
półeentnarowych kieszeni i pokaźnych 
rozmiarów cholew. Potem powracał 
i z pół godziny pracował w pocie 
czoła. 

Wszczęły się narzekania, dowcipy, 
przekleństwa, a razem i prośby. Bo 
i rzeczywiście, cóż znaczy 5 funtów 

na człowieka? Fraszka. 
— Towarzyszu prezesie — błagał 

Janek Koczerga — cóż to znaczy 35 
funtów na 7 osób? Na dwa śniadania, 
a gruntu, jak widać z zaświadczenia 
„kombiedu' posiadam dwie dziesięci- 

ny. 
— Więcej nie można, towarzyszu 

—odpowiadal Motyl — „razwiorstka“ 
taka już przypadła. 

— Ależ my, towarzyszu komisa- 
rzu, od wiorsty i nie potrzebujemy. 

        
DAOKARAIA i ATROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dła urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapxo- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     
  

      

Ja naprz. za pud żyta i 30 wiorst 
zmacham, nietyle że cztery od naszej 
Głoduchy. 

Todor przyjemnie tknięty słowem 
Komisarz, co może przepowiadało fo- 
tel w powiecie, uśmiechnął się, pohu- 
śtał się na stopach i pobłażliwie roz- 
kazał. 

— Tomaszu, sypnij bracie Jano- 
wi jeszcze miarkę. 

"Tomasz rad do usług, w moment 
wykonał rozkaz, przyczem — niepo- 
strzeżenie dla ludzkiego oka— trzecia 
część miarki trafiła do... cholewy. 

A worki w rękach biedoty ciąg- 
nęły się długą kolejką, co skręcała po- 
za gmach gminy i opierała o osiero- 
ciały podmurek. Lecz gdy połowa za- 
sieków została rozdana, Świstun coś 
poszepłał Todorowi. Ten również zaj- 
rzał do zasieków i zwrócił się do ocze- 
kujących: 

— Na dzisiaj, towarzysze, musimy 

przerwać rozdział, bo pozostało jedy- 
nie tyle, ile uchwalił „ispołkom* na 
potrzeby naszej walecznej gwardji 
czerwonej. Jak tylko użupełnimy za- 
pasy — zaraz zawiadomimy. 

Natłok zerwał kolejkę, skłębił się, 

sail 

    

poszukuje posady 
za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

de „Kurj. Wilensk.“ 

pod Nr. 17.872. 6326 

DOK ТРЕУ 
na Antakolu, b. tanio, 

do sprzedania 
Zarzecze 5, m. 20. 

  

6389 
  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach inżyniera FPOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

Sprzedajesie 
dziecinne 

dębowe łóżko 
Letnia 8—1 (Zakret) 

6388 

  

  

  
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 
  

NOWOOTWORZONA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
maleko zasiadła cwodiawi 
i inne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

po cenach najtańszych 

Opad 170 ha ziemi 
(70 ha z. ornej i 70 ha 

młody las). 5 klm. od st. 
Zalesie O warunkach do- 
wiedzieć się: Wilno, Krzy- 
we Koło 29—1 w godzi- 
nach 3—5 po poł. 

  

i k L 

  

    
   

warsztaty. 

rozpełzł na grupki, po swojemu tłu- 

macząc rozporządzenie Todora. 

— Czekaj tatka latka,  zawiado- 
mią — jak sami nażrą się, perswado- 

wała kobiecina w podartych Śniegow- 

cach. 
— Żebyś tu prawdziwie kołem po- 

szedł ze swym „iskolkomom“ — chu- 
chał w oziębłe ręce Marek z Zagórza. 

— Mój syn gdy służył w gwardji 
w Petersburgu, to nigdy chleba nie 
potrzebował — irytował się Antoni 
Kupczyk. 

— Na gwardję! Napewno dla swo- 
ich bratanków, siostrzeńców, kumo- 
szek — splunął głośno sędziwy Mi- 

chałek z Wilczej Maści — znalazł ko- 
mu oczy mydlić. 

Dowcipom, kpinom i gderaniu nie 

było końca, bo taka już wieś. Jedno 

słowo nieudane, jeden rozkaz „Nie- 

stosowny — a będzie pamiętała i do- 
cinała przez lat dziesiątki. 

Pomrukiwał coś odchodząc i Kuž- 

ma z Obdartuchy, aż niespodziewanie 

natknął się na Todora, wchodzącego 

do urzędu. ' 

— A cóż to — zagadnął ten ostat- 

6366 

ni — i towarzysz Podkidzień po chleb 
przyszedł?! 

—- A  czemužbym nie miał 
przyjść? Przecież, jak wam wiadomo 
posiadam tylko trzy dziesięciny. Zda- 
je się prawo przysługuje? : 

— Nu tak — odpowiedziat twardo 
Todor — lecz z pod tego prawa są 
wyjęci zdrajcy władzy sowieckiej. 

—.Niejużto ja czem zawinił? — 

zdziwił się Kuźma. 

— Może i tak. Otrzymujemy do- 
niesienia, że jesteście niezadowoleni z 
władzy proletarjatu, jakoby do spisku 
z żoną należycie. Patrzajcie no, uprze- 
dzam jako sąsiada, nasza „czeka“ z 
„kontr-rewoluejonistami* szybko się 
załatwia. 

   

— A żeb ty podławił się swym 
chlebem — rozmyślał powracając Ku- 
źma — Więcej ani kroku do „ispoł- 
komu”, chyba co nagłego. Ot i dobro- 
czyńca narodu! No jak tak i dalej bę- 
dzie, to nie warto było mieniać byka 
na indyka, cara białego na cara czer- 
wonego! 

(D. c. n.) 

Druk. ,,Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 ‚  Miydawniciwo „Kurjer Wileński" S-ka x oga. odp. 

    

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


